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סקירה כללית
בדצמבר 2019 נהרסו או נתפסו 58 מבנים בבעלות פלסטינית, הריסות שהביאו לעקירתם של 99 
בני אדם, 48 מהם ילדים, ופגעו באופנים אחרים במחייה או בגישה לשירותים של כמעט אלף בני 
אדם נוספים. כל המבנים נבחרו להריסה בנימוק של היעדר היתרי בנייה, שלפלסטינים כמעט בלתי 

אפשרי להשיגם.

18 מהמבנים שנהרסו או נתפסו החודש ניתנו כסיוע הומניטרי; זהו הנתון השלישי בגודלו בכל שנת 
2019 של הריסות מסוג זה.

במור׳ייר אל־עביד, קהילת רועים באזור מסאפר יטא שבנפת חברון, הרסו הרשויות הישראליות ארבעה 
בתים ושלושה בתי שימוש, שכולם למעט אחד )בית מגורים( ניתנו כסיוע במימון תורמים. מסאפר יטא 
מוכרז שטח אש לצורך אימונים צבאיים ו־1,300 בני האדם החיים בו ב־14 קהילות מתמודדים עם 

סביבה כופה וסכנת העברה בכפייה.

14 מבנים נוספים שנהרסו או נתפסו בדצמבר, בהם שישה שניתנו כסיוע הומניטרי, נמצאו אף הם 
בשטחי אש. באחת התקריות האלה הרשויות הישראליות גם עקרו או כרתו אלפי עצי חורש ונטעים 
באזור נופש ובילוי )המכונה בפי פלסטינים “שמורת טבע”( שפותח במימון בינלאומי ושירת כ־14 אלף 

תושבים בעיירה הסמוכה בית פוריכ ובקהילת הרועים ח׳רבת טאנא.

11 מבנים נוספים, שישה מהם במימון תורמים, נהרסו בארבע קהילות בדואיות פלסטיניות באותו 
חלק של נפת ירושלים הנמצא שטח C, בתוך האזור המתוכנן להרחבת התנחלויות )תוכנית E1( או 
סביבו. הריסות אלה באו לאחר שבנובמבר כבר נהרסו באותו אזור חמישה מבנים. בדומה לקהילות 

רועים אחרות ברחבי שטח C, גם על 18 הקהילות בשטח זה מאיים סיכון מוגבר להעברה בכפייה.

בתקריות נוספות בשטח C הרשויות הישראליות הרסו שני מאגרי מים )בנפח 2,000 מטר מעוקב( 
במימון  ממיזם  חלק  היה  הושלמה,  טובאס. אחד המאגרים, שבנייתו טרם  העיירה  ליד  עינון  באזור 
תורמים שנועד להגביר את אספקת המים לשימוש ביתי ולהשקיה לחמש קהילות רועים פלסטיניות.

שישה מכל המבנים שנבחרו החודש להריסה בשטח C נהרסו מכוח צו צבאי 1797 המתיר להרוס 
או לתפוס מבנים שנבנו בלא היתר ונחשבים ל”חדשים” תוך 96 שעות ממתן צו סילוק. מאז שנכנס 

לתוקפו ביולי 2019 הביא הצו להריסתם של 19 מבנים, בהם שישה שניתנו כסיוע הומניטרי.

בירושלים המזרחית הרסו הרשויות הישראליות בדצמבר עשרה מבנים, נתון המביא את סך המבנים 
שנהרסו בשנת 2019 ל־204 – נתון שיא בעשרים השנה האחרונות. כמעט 350 בני אדם נעקרו 

דגשים
 95% עלייה של 35% בשיעור ההריסות ושל   •
במספר העקורים בשנת 2019 לעומת 2018.

מבנים   127 נתפסו  או  נהרסו   2019 בשנת   •
במימון תורמים, כפליים מהנתון בשנת 2018.

בירושלים המזרחית נהרסו השנה 204 מבנים,   •
שיא לעומת נתוני שני העשורים האחרונים.

צבאי  צו  מכוח  מבנים   19 נהרסו  יולי  מאז   •
1797, בהם שישה מבנים שניתנו כסיוע 

הומניטרי.

הרס מבנים ועקירת בני אדם בגדה המערבית

מבנים שנהרסו/
נתפסו

נתונים לחודש דצמבר

מבנים שנתרמו ונהרסו או 
נתפסו בשנת 2019

מבנים
10ירושלים המזרחית

C 48שטח

B 0שטח

A 0שטח

בני אדם
99נעקרו

984נפגעו בדרכים אחרות

STRUCTURES DEMOLISHED/SEIZED 

40
4234

26

1810
5

9

20182017

כל האחרים במימון תורמים

2019
( (דצ׳

2019
(ינו‘ - נוב׳)

דצמבר 2019

www.ochaopt.org 
משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים בשטח הפלסטיני הכבוש 

  ochaopt@un.org| +972 )0(2 582 5841 :972+ | פקס )ת.ד. 38712, ירושלים המזרחית 9138602 | טל’: 9962 582 2)0
 ochaopt@un.org   facebook.com/ochaopt

תיאום מציל חיים

ילד מול ביתו ההרוס במור׳ייר אל־עביד )נפת חברון(, ילד מול ביתו ההרוס במור׳ייר אל־עביד )נפת חברון(, 55 בדצמבר  בדצמבר 20192019
© צילום: משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים© צילום: משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים

29 
תרומה ממקורות

אחרים 

98
 תרומת האיחוד

 האירופי

127
מבנים



2

ביותר שתיעד משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים מאז שנת  2019 כתוצאה מהריסות, הנתון הגבוה  בירושלים המזרחית בשנת 
2009, שבה החל לנהל תיעוד מפורט של תקריות הריסה. השכונה שנפגעה באופן הקשה ביותר מהריסות השנה הייתה ג׳בל מוכבר.

בסך הכול, בשנת 2019 הרשויות הישראליות הרסו או תפסו 623 מבנים בגדה המערבית, לרבות ירושלים המזרחית, גידול של 35% לעומת 
שנת 2018; 127 מהמבנים האלה ניתנו כסיוע הומניטרי. בסך הכול גרמו ההריסות והתפיסות הישראליות לעקירתם של 914 בני אדם, 

יותר ממחציתם ילדים, כמעט כפליים מהנתון המקביל לשנת 2018 )469(.

נספח א׳: הריסות/תפיסות/אטימות בגדה המערבית – דצמבר  2019

בני אדם שנפגעו**בני אדם שנעקרו*מבנים שנהרסו
ילדיםכולםילדיםכולם

1022103715ירושלים המזרחית

C 487738947480שטח

589948984495סך 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.
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נספח ב׳: הריסה/תפיסה של מבנים שנבנו במימון תורמים – דצמבר  2019
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מבנים במימון תורמים שנבחרו להריסה או לתפיסה

 מספרסוג מבנהנפהקהילהתאריך
מבנים

 הערכת עלותסוג תקרית
באירו

3,313הריסה1מחסה מגוריםחברוןמור׳ייר אל־עבידבדצמבר 24

שכםח׳רבת טאנאבדצמבר 23
 אוהלי מחיה, מחסה מגורים ועקירה

 של יותר מאלפיים עצים, ונזק
לשערים ולגדרות

 תפיסה ויישור3
43,087אדמה

3,149תפיסה2פחון מחייה וסככת פח לאחסוןיריחועין א־דויוכ א־תחתאבדצמבר 22

 הריסה )צו5מחסים למגורים ובתי שימוש ניידיםחברוןמור׳ייר אל־עבידבדצמבר 5
41,492)צבאי 1797

ירושליםואדי סנייסלבדצמבר 4
 מחסה למגורים, בית שימוש

 נייד, מערכת סולארית ומכלי מים
מפוליאתילן

6,454הריסה4

 מחסות מגורים, לרבות אחסון מזוןירושליםאבו ג׳ורג׳ נח׳יילהבדצמבר 4
3,847הריסה2))מטבח

53,000הריסה1)מאגר מים )1,000 מטר קובטובאסאזור עינוןבדצמבר 3

18154,342סה״כ


