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סקירה כללית
בפברואר הרשויות הישראליות הרסו, אילצו בני אדם להרוס או תפסו 153 מבנים בבעלות פלסטינית 
ברחבי הגדה המערבית, לרבות ירושלים המזרחית. זה הנתון הרביעי בגודלו שתועד בחודש יחיד מאז 
החל משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים לתעד נוהג זה, ב־2009, ונתונים גבוהים יותר תועדו 

רק בנובמבר 2020 )178(, בפברואר )237( ובמרס )179( בשנת 2016. 

ובגישה  במחייה  ופגעו  ילדים,   172 בהם  אדם,  בני   305 של  לעקירתם  הביאו  החודש  התקריות 
לשירותים של 435 בני אדם נוספים. למעט שני מבנים בטורה אל־ר’רבייה )נפת ג’נין(, שנהרסו או 
שנגרם להם נזק לשם ענישה, כל המבנים שנבחרו להריסה א לתפיסה היו ממוקמים בשטח C או 
בנייה, שלפלסטינים כמעט בלתי אפשרי להשיגם.  בגין היעדר היתרי  ונהרסו  בירושלים המזרחית, 
הממוצע החודשי של מבנים שנבחרו להריסה או לתפיסה )17( מאז תחילת 2021 מייצג גידול של 

65% לעומת הממוצע החודשי בשנת 2020 )71(.

בחמש הזדמנויות נפרדות בפברואר, קהילת הרועים חומסה אל־בקייעה שבצפון בקעת הירדן חוותה 
תפיסה והריסה של 82 מבנים על ידי הרשויות הישראליות. כמעט 80% מהמבנים שנהרסו או נתפסו 
)65( ניתנו כסיוע הומניטרי וכללו בתים, מבני מים, תברואה והיגיינה ומבנים המשמשים למחיה, בשווי 

לפחות 43 אלף אירו. כתוצאה מחמש תקריות אלה נעקרו כ־60 בני אדם, בהם 35 ילדים.

ההומניטרית  המתאמת  אל-בקייעה,  בחומסה  ביקור  בעקבות  בפברואר  ב־24  שפורסמה  בהודעה 
לשטח הפלסטיני הכבוש, לין הייסטינגס, קראה לרשויות הישראליות “לעצור מייד כל הרס נוסף של 
בתים ונכסים פלסטיניים, להתיר לקהילה ההומניטרית לספק מחסה, מזון ומים לקבוצה זו, שהיא מן 

החלשות והפגיעות ביותר באזור, ולהתיר לבני אדם אלה להישאר בבתיהם."

יותר מ־50% מהמבנים שנהרסו או נתפסו מאז תחילת 2021 היו ממוקמים בקהילות בדואים ורועים 
C, גידול לעומת 31% בשנת 2020. קהילות אלה הן מן הפגיעות והחלשות ביותר בגדה המ־  בשטח

ערבית, וסובלות מגישה מוגבלת לחינוך, לשירותי בריאות ולתשתית מים, תברואה וחשמל.

כמעט 90% מכלל המבנים שנבחרו )נהרסו או נתפסו( בפברואר נתפסו בלא הודעה מוקדמת בשטח 
C. זהו גידול משמעותי לעומת 30% בשנת 2020, 11% בשנת 2017 ו־8% ב־2016. נהלי התפיסה 
אינם מחייבים את הרשויות בהודעה מוקדמת, מונעים בכך מבני האדם הנפגעים להתנגד מראש ואף 

תוארו על ידי ראש יחידת הפיקוח במנהל האזרחי כ"כלי אסטרטגי".

דגשים
82 מבנים, בהם 56 מבנים במימון תורמים, 	 

בחומסה  תקריות  בחמש  נתפסו  או  נהרסו 
אל־בקייעה )נפת טובאס(.

77 מבני סיוע הומניטרי, בהם 74 שנרכשו 	 
נתפסו  או  נהרסו  האירופי,  האיחוד  במימון 

בפברואר.

או 	  ההריסה  היקף   ,2021 תחילת  מאז 
האיחוד  במימון  סיוע  מבני  של  התפיסה 
החודשי  הממוצע  לעומת  שולש  האירופי 

בשנת 2020.

סיוע שנרכש במימון תורמים ניזוק ונגנב על 	 
ידי מתנחלים.

הרס מבנים ועקירת בני אדם בגדה המערבית

מבנים שנהרסו/
נתפסו

נתונים לחודש פברואר 

מבנים שנתרמו ונהרסו או 
נתפסו בשנת 2020
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חומסה אל-בקייעה )נפת טובאס(, שבה נעקרו ב־חומסה אל-בקייעה )נפת טובאס(, שבה נעקרו ב־1515 בפברואר  בפברואר 5555 פלסטינים,  פלסטינים, 3232  
מהם ילדים. צילום: משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים.מהם ילדים. צילום: משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים.
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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.

מאז תחילת 2021 הרסו או תפסו הרשויות הישראליות בסך הכול 93 מבנים שניתנו כסיוע הומניטרי, לעומת 157 מבנים בכל שנת 2020. 
בנוסף, בברוקין )נפת סלפית( מתנחלים הרסו, עקרו או גנבו שתילים וחומרי תשתית בשווי 2,300 אירו, שנרכשו במימון תורמים. התקרית 

פגעה במשפחה בת שבע נפשות.

15 מבנים נהרסו בירושלים המזרחית: שבעה נהרסו על ידי עיריית ירושלים, ושבעה על ידי הבעלים עצמם, לאחר קבלת צו הריסה. בת־
קרית הגדולה ביותר, שהתרחשה באל־עיסאוויה ב־22 בפברואר, הרסה עיריית ירושלים, מלווה בכוחות ישראליים, מבנה מגורים ובו ארבע 
דירות, הריסה שהביאה לעקירתם של 19 בני אדם, בהם עשרה ילדים. המשפחות הנפגעות שילמו מאז 2017 קנסות בגין בנייה בלי היתר, 
2020, והתראה בעל פה יום לפני ההריסה. במהלך תקרית ההריסה פרצו עימותים שבהם נפצע פלסטיני  וקיבלו צו הריסה סופי ביולי 

מקליע גומי.

ב־10 בפברואר הרשויות הישראליות הרסו לשם ענישה בכפר טורה אל־ר׳רבייה )נפת ג׳נין(, בשטח B, בית השייך לפלסטיני שהועמד לדין 
בגין הריגתה של ישראלית בפברואר 2020. משפחה בת שבע נפשות, בהן ארבעה ילדים, נעקרה עקב כך, בנוסף על משפחה בת ארבע 

נפשעות שנעקרה בשל נזק משני שנגרם על ידי ההריסה.

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

ילדיםכולםילדיםכולם

1527144623ירושלים המזרחית

C 136267154389162שטח
B 211400שטח

153305172435185סך הכול
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מבנים ממומנים מתורמים

הריסה/תפיסה של מבנים שנבנו במימון תורמים
 מספרסוג מבנהנפהקהילהתאריך

מבנים
 הערכת עלותסוג תקרית

באירו

אוהלי מגורים, אוהלי מחיה, לרבות טובאסחומסה אל־בקייעה22 בפברואר
ציוד מחיה, אוהלים שטרם 

הורכבו*

14,972תפיסה14

אוהלים חקלאיים, לרבות אוהלים טובאסחומסה אל־בקייעה16 בפברואר
שטרם הורכבו*

4,115תפיסה2

אל־ג׳פתליכ 10 בפברואר
– א־שונה

הריסה )צו 2בריכות חקלאיותיריחו
)1797

13,443

אוהלי מגורים, בית שימוש נייד, חברוןא־רכיז10 בפברואר
אוהל קטן

2,012תפיסה4

698תפיסה1בית שימוש ניידחברוןח׳רבת א־תוואמין10 בפברואר

הריסה )צו 1בריכה חקלאיתיריחומרג׳ נעג׳ה10 בפברואר
)1797

מידע לא זמין

קרוואנים למגורים, בית שימוש טובאסח׳רבת ירזה8 בפברואר
נייד

הריסה )צו 3
)1797

10,535

1,899תפיסה13אוהלי מחיה, אוהלי מגוריםטובאסחומסה אל־בקייעה8 בפברואר

הריסה )צו 1באר מיםרמאללהעין א־רשאש8 בפברואר
)1797

3,130

הריסה/15אוהלי מגורים, בית שימוש ניידטובאסחומסה אל־בקייעה3 בפברואר
תפיסה

11,484

19,329תפיסה21אוהלי מגורים, אוהלי מחיהטובאסחומסה אל־בקייעה1 בפברואר

7781,616סה״כ
* פריטים אלה אינם נספרים כמבנים במערכת המעקב של משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים.
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