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סקירה כללית
ביולי הרשויות הישראליות הרסו, אילצו בני אדם להרוס או תפסו 126 מבנים בבעלות פלסטינית 
ברחבי הגדה המערבית, לרבות ירושלים המזרחית. הריסות אלה הביאו לעקירתם של 181 בני 
אדם, בהם 105 ילדים, ופגעו באופנים אחרים במחייה או בגישה לשירותים של כמעט אלפיים 
בני אדם נוספים. כל המבנים, מלבד אחד, היו ממוקמים בשטח C או בירושלים המזרחית, ונבחרו 
להריסה או לתפיסה בגין היעדר היתרי בנייה, שלפלסטינים כמעט בלתי אפשרי להשיגם. המבנה 
הנותר נהרס לשם ענישה בשטח A משום שהיה שייך למשפחתו של פלסטיני שהרג מתנחל 

ב-2 במאי.

מספר המבנים שנהרסו או נתפסו ביולי הוא השני הגבוה ביותר השנה, אחרי חודש פברואר )שבו 
נהרסו 153 מבנים(. מאז תחילת  2021 תועד גידול של 40% במספר ההריסות לעומת התקופה 
 157 לעומת   161( תורמים  במימון  נכסים  הריסות  של  בקירוב  זהה  ורמה  ב-2020,  המקבילה 
מבנים(. מאז תחילת 2021, 296 מבנים, או 62% מכלל המבנים שנבחרו להריסה או לתפיסה 
בשטח C, נתפסו או נהרסו בלי הודעה מוקדמת או לאחר הודעה מוקדמת זמן קצר מאוד קודם 
להריסתם או תפיסתם, התנהלות המונעת מבני האדם הנפגעים להגיש מבעוד מועד התנגדויות 

להריסה או לתפיסה.

צו הפסקת  ניתן  כך  על  בנוסף  הומניטרי.  כסיוע  ניתנו  ביולי  נתפסו  או  31 מהמבנים שנהרסו 
עבודה נגד ארבעה מבני מגורים במימון האיחוד האירופי  בח’רבת א-רהווה )נפת חברון(, בשווי 

יותר מ-9,000 אירו.

כ-80% מההריסות בשטח C וכ-90% מבני האדם שנותרו בלא קורת גג תועדו בשתי קהילות 
רועים בשטח C. ב-14 ביולי נהרסו בראס א-תין 49 מבנים, לפחות 21 מהם מבני מגורים, 16 
מחסים לבעלי חיים ו-12 פאנלים סולריים; 84 בני אדם, בהם 53 ילדים, נותרו בלא קורת גג. ב-7 
ביולי נהרסו 30 מבנים בקהילה הבדואית חומסה אל-בקייעה )נפת טובאס(, הריסות שהותירו 42 
בני אדם בלא קורת גג. קהילה זו ממוקמת בשטח שיועד על ידי הרשויות הישראליות למטרות 

אימונים צבאיים, ומאז תחילת השנה תועדו בה שבע תקריות הריסה.

רוב הנפגעים מן ההריסות )על פי הערכות, 1,650 מתוך 1,899 בני אדם( היו בשלוש תקריות 
– הריסת מרפאה ניידת בקהילת אום קוסה )נפת חברון(, הריסת בית ספר שעדיין נמצא בבנייה 
בשכונת שועפט בירושלים המזרחית, והריסת מאגר מים חקלאי בפורוש בית דג’ן )נפת שכם(. 
בברדלא )נפת טובאס( הרסו הרשויות הישראליות מבנה ששימש למחייה על סמך צו צבאי 1797, 

דגשים
ביולי תועד המספר השני הגבוה ביותר מאז 	 

תחילת השנה של מבנים שנהרסו.

 	 ,2020 בשנת  המקבילה  התקופה  לעומת 
 2021 של  הראשונים  החודשים  בשבעת 
ההריסות  במספר   40% של  גידול  נצפה 
וגידול של 87% במספר בני האדם שנעקרו.

היו במסגרת 	  ביולי  והעקירות  רוב ההריסות 
בדואים/ קהילות  בשתי  המוניות  הריסות 

רועים פלסטיניות. 

שעדיין 	  ספר  בית  ניידת,  מרפאה  נהרסו 
פי  שעל  הריסות  מים,  ומאגר  בבנייה  היה 

הערכות פגעו ב-1,650 בני אדם.

הרס מבנים ועקירת בני אדם בגדה המערבית

מבנים שנהרסו/
נתפסו

נתונים לחודש יולי 

מבנים שנתרמו ונהרסו או 
נתפסו בשנת 2020

מבנים
21ירושלים המזרחית

C 104שטח

B 0שטח

A 1שטח

בני אדם
181נעקרו

1,889נפגעו בדרכים אחרות
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*כולל כל בני האדם שהמבנה ששימש כמקום מגוריהם הרגיל נהרס.
**כולל כל בני האדם שרכוש כלשהו שלהם, מלבד בית מגוריהם, נהרס. עקורים ונפגעים הן קטגוריות שאינן יכולות להתקיים בו־זמנית לאותו אדם, כלומר מי שנכללו באחת מהן אינם נכללים בשנייה.

שבמסגרתו ניתנת הודעה מוקדמת 96 שעות בלבד קודם להריסה והעילות לערער על ההריסה בערכאות משפטיות הן מוגבלות מאוד. 

בירושלים המזרחית הרשויות הישראליות הרסו או כפו בני אדם להרוס 21 מבנים, נתון זהה כמעט למספר המבנים שנהרסו בחודש יוני 
)20(.  11 מהמבנים נהרסו על ידי בעליהם לאחר קבלת צו הריסה, נתון המביא ל-42 את המספר הכולל של הריסות מסוג זה, על ידי בעלי 

המבנה, מאז תחילת השנה.

הריסות/תפיסות/אטימות בגדה המערבית 
בני אדם שנפגעו**בני אדם שנעקרו*מבנים שנהרסו

ילדיםכולםילדיםכולם

213919729640ירושלים המזרחית

C 104138831,160571שטח
B 14300שטח

1261811051,8891,211סך הכול

 מבנים שנהרסו/נתפסו ובני אדם
שנעקרו – ממוצע חודשי

 מבנים שנהרסו/נתפסו ובני
אדם שנעקרו – סך הכול

מבנים שנהרסו/נתפסו מבנים שנהרסו/נתפסובני אדם שנעקרו  בני אדם שנעקרו   
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הריסה/תפיסה של מבנים שנבנו במימון תורמים
 מספרסוג מבנהנפהקהילהתאריך

מבנים
 הערכת עלותסוג תקרית

באירו

1,186.56תפיסה1מבנה מגוריםטובאסחומסה אל-בקייעה15 ביולי

18,665הריסה1מאגר מים חקלאישכםפורוש בית דג'ן15 ביולי

2 מיכליות להובלת מים;רמאללהראס א-תין14 ביולי

פאנל סולרי

 2

7

14,676*תפיסה

7,933

11,042הריסה2מבנה מחייה סלפיתחארס12 ביולי

-הריסה1מאגר מים חקלאיטובאסברדלא12 ביולי

1 מבנה מחייה ו-1 בית שימוש טובאסחומסה אל-בקייעה7 ביולי
נייד

מבנה מגורים

מבנה לבעלי חיים

 2

10

5

5,869**תפיסה

3159,372סה”כ
*העלות כוללת את העלויות של 12 כיסויים לאוהלי מגורים ו-3 מיכלי מים ניידים, שאינם נספרים כמבנים במערכת המעקב של משרד האו”ם לתיאום עניינים הומניטריים.

**העלויות כוללות את העלות של גידור באורך 525 מטר ו-2 מיכלי מים, שאינם נספרים כמבנים במערכת המעקב של משרד האו”ם לתיאום עניינים הומניטריים.
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צווי הריסה או הפסקת עבודה שפגעו במבני סיוע במימון תורמים 
 הערכת עלותסוג תקריתמספר מבניםסוג מבנהנפהקהילהתאריך

באירו

 צו הריסה )צו1מחסן פחחברוןח'לת עתאבהביולי 28
1,405)צבאי 1797

 צו הפסקת1מבנה מגוריםחברון ח'לת זנוטהביולי 26
2,318עבודה

 צו הפסקת4מבנה מגוריםחברוןח'רבת א-רהווהביולי 11
עבודה

9,273.19

612,996סה"כ

מבנים ממומנים מתורמים
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