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סקירה כללית
הרשויות הישראליות הרסו או תפסו בחודש דצמבר 39 מבנים בבעלות פלסטינית, בדומה לממוצע 
החודשי לשנת 2018, הותירו 56 בני אדם ללא קורת גג, ופגעו ביותר מ־270 בני אדם אחרים. שתיים 
מההריסות שבוצעו החודש היו לשם ענישה, והיתר בגין היעדר היתרי בנייה ישראליים, שכמעט בלתי 

אפשרי להשיגם.

ביותר התרחשה ב־4  C. התקרית הגדולה  כ־70% מהמבנים שנבחרו להריסה החודש היו בשטח 
בדצמבר בבית חנינא – אל־מרווחא, קהילה בעברה ה”ירושלמי” של גדר ההפרדה, שם נהרסו שמונה 
כספי בשווי  נפגעו חמש משפחות, שדיווחו על הפסד  והוחרמו סחורות. בתקרית  מבנים מסחריים 
כמעט 1.5 מיליון ש״ח. בתקרית אחרת, הריסתה של חנות למוצרי עור בעיבורי העיר אל־בירה )נפת 

רמאללה( פגעה במחייתם 70 בני אדם.

ב־5 בדצמבר פירקו הרשויות הישראליות והחרימו שני מבנים בכפר א־סימיא )נפת חברון( שנועדו 
לשמש בית ספר ל־45 תלמידים. שלושה אוהלים שמשרד החינוך הפלסטיני הציב במקום לאחר מכן, 
2018 שבו נהרסים או  כתחליף למבנים שפורקו, נתפסו גם הם. זה המקרה השביעי מאז תחילת 
נתפסים מבני חינוך בגין היעדר היתרי בנייה. לדברי כוח המשימה לענייני חינוך, מוערך כי צווי הריסה 
חלקית או מלאה תלויים ועומדים נגד חמישים בתי ספר בגדה המערבית, 42 מהם בשטח C ושמונה 

בירושלים המזרחית.

בשתי קהילות נוספות בשטח C בנפת ירושלים, היישוב הבדואי מח׳מס והיישוב הבדואי ענאתא דרום, 
הרסו הרשויות בית שימוש נייד שנתרם על ידי האיחוד האירופי, וחילקו צווי הפסקת עבודה נגד שני 

מבנים למחיה שהוקמו במימון האיחוד האירופי.

בירושלים המזרחית נבחרו להריסה בחודש דצמבר תשעה מבנים, כמעט מחצית הממוצע החודשי 
נאלצו  ממושכת,  משפטית  התדיינות  לאחר  אל־עמוד,  בראס  אחת  בתקרית   .2018 שנת  ביתר 
פלסטינים להרוס מבנה בן 20 שנה, שבו התגוררו שתי משפחות בנות 14 נפשות. המשפחות דיווחו 
שמאז תחילת ההליכים המשפטיים שילמו לעירייה קנסות בסך 160 אלף ש״ח, בנוסף על 25 אלף 

ש״ח שהוציאו על ההריסה עצמה.

ההריסות  סך  את  הביאו  ואלה  ענישה,  לשם  הריסות  שתי  ישראליים  כוחות  ביצעו  החודש  במהלך 
מסוג זה ב־2018 לשש, לעומת תשע ב־2017. במחנה הפליטים אל־אמערי )נפת רמאללה( פוצצו 
כוחות ישראליים והרסו מבנה בן ארבע קומות, וגרמו נזק כבד לשני מבנים סמוכים, הריסה שהביאה 
לעקירתם של 23 בני אדם, שישה מהם ילדים. במבנה שנבחר להריסה התגוררה משפחתו של אדם 
שעל פי דיווחים הרג חייל ישראלי בזריקת לבנה במהלך מבצע חיפוש במחנה, במאי 2018. בעיר 
טול כרם נהרסו המרתף וקומת הקרקע של בניין בן שלוש קומות, הריסה שבעקבותיה נעקרו שישה 
בני אדם שהתגוררו בקומות הנותרות משום שהבניין הפך מסוכן למגורים; בקומות שנבחרו להריסה 

התגורר אדם שעל פי דיווחים השתתף ב־7 באוקטובר בהרג שני ישראלים.

דגשים
 	 2018 מספר המבנים שנהרסו בשנת 

גבוה ב־10% ממספרם בשנת 2017.

בשנת 2018 נהרסו 56 מבנים שנבנו 	 
 46% של  ירידה  תורמים,  במימון 

לעומת שנת 2017.

בית ספר שזה עתה נבנה פורק ונתפס 	 
בקהילה בנפת חברון.

הרס מבנים ועקירת בני אדם בגדה המערבית:
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מבנים שנהרסו/
נתפסו

נתונים לחודש יוני

מבנים שנתרמו 
ונהרסו או נתפסו 

מבנים
10ירושלים המזרחית
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מבנים שנהרסו/נתפסו:

כל האחרים במימון תורמים

ינו׳-נוב׳
 2018
 דצמבר

דצמבר 2018

מבנה בן ארבע קומות נהרס לשם ענישה באמצעות חומרי נפץ במחנה 
הפליטים אל־אמערי )נפת רמאללה( ב־15 בדצמבר 
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נספח א׳: הריסות/תפיסות/אטימות בגדה המערבית – דצמבר 2018
בני אדם שנפגעו**בני אדם שנעקרו*מבנים שנהרסו

ילדיםכולםילדיםכולם

1018123114ירושלים המזרחית

C 2794233139שטח
A 16100שטח
B 123693שטח

395623273156סך הכול

* כולל את כל בני האדם שהמבנה ששימש כמקום מגוריהם הרגיל נהרס.
** כולל את כל בני האדם שרכוש כלשהו שלהם, מלבד בית מגוריהם, נהרס. שתי הקטגוריות “עקורים” ו”נפגעים” מוציאות זו את זו, כלומר מי שנכללו באחת מהן אינם נכללים בשנייה.

24
37

53
43

55 51 46

91

35 38
57 49

92
71

92
103

62

133

55
39

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

283
439

631 602 663 606 560

1,094

419

460683 593

1,102

850

1,103
1,236

738

1,601

664 472

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

מבנים שנהרסו/נתפסו בני אדם שנעקרו 

מבנים שנהרסו/נתפסו בני אדם שנעקרו 

מבנים שנהרסו/נתפסו ובני אדם שנעקרו – סך הכול

 מבנים שנהרסו/נתפסו ובני אדם שנעקרו –
ממוצע חודשי

2018 (ינו׳-דצמ׳)

2018 (ינו׳-דצמ׳)
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נספח ג׳: תפיסת פריטים וציוד אחרים במיזמים במימון תורמים – נובמבר 2018

 עלות מוערכתסוג תקריתמספר מבניםסוג מבנהנפהקהילהתאריך
באירו

 יישוב בדואיבדצמבר 24
מח׳מס

760הריסה1בית שימוש ניידירושלים

760סה״כ

 עלות מוערכתסוג תקריתמספר מבניםסוג מבנהנפהקהילהתאריך
באירו

 יישוב בדואידצמ׳ 12
 ענתא דרום

))ואער אל־ביכ

 צריפי מתכת ששימשו 2ירושלים
 )למחיה )מכלי מים

 צו הפסקת2
עבודה

3,551

23,551סה״כ

 

 

 

 ממוצע חודשי – מבנים במימון
תורמים שנהרסו או נתפסו

סה״כ מבנים במימון תורמים שנהרסו/נתפסו ב־2018

סה״כ מבנים במימון תורמים שנהרסו/נתפסו ב־2017

56
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ינו׳-נוב׳-18

דצמבר-18
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נספח ב׳: הריסה/תפיסה של מבנים שנבנו במימון תורמים – דצמבר 2018


