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סקירה כללית
במרס הרשויות הישראליות הרסו או תפסו 43 מבנים בבעלות פלסטינית, הביאו כך לעקירתם של 
31 בני אדם מבתיהם ופגעו באופנים אחרים במחייה או בגישה לשירותים של 260 בני אדם נוספים. 
כל המבנים מלבד שניים היו ממוקמים בשטח C או בירושלים המזרחית ונהרסו או נתפסו בנימוק של 

היעדר היתרי בנייה, שלפלסטינים כמעט בלתי אפשרי להשיגם.

אף שמספר המבנים שנהרסו או נתפסו בחודש מרס דומה לנתון לחודש פברואר )44(, שיעור מבני 
המגורים המאוכלסים ירד מ־16 ל־7 ומספר בני האדם שנעקרו מבתיהם ירד מ־79 ל־31. 

לייחס את הירידה להחלטתן של הרשויות הישראליות, שהתקבלה בזמן כלשהו בחודש מרס,  ניתן 
צעד  למרות   .COVID-19 בשל  הנוכחי  החירום  מצב  למשך  מאוכלסים  בתים  של  הרס  להקפיא 
חיובי זה, הפגיעה המתמשכת במבנים אחרים, במיוחד במבנים הקשורים במים ובהיגיינה, מעוררת 
חששות גוברים בשל השלכותיה השליליות על המאמצים של קהילות חלשות מלכתחילה למנוע את 

התפשטות המגפה.

ג׳אלא  ב־4 במרס הרשויות הישראליות הרסו או תפסו ארבעה מבנים במימון תורמים בעיירה בית 
יום לפני שראש הממשלה הפלסטיני הכריז על סגר מלא  נייד,  )נפת בית לחם(, בהם בית שימוש 
באזור בהקשר של מצב החירום. עוד שני בתי שימוש ניידים נהרסו במהלך החודש בכפר זעתרא )גם 
הוא בנפת בית לחם( ובקהילה הבדואית עין א־רשאש )נפת רמאללה(. במהלך התקרית בכפר זעתרא 

ניזוק גם מכל מים.

באבזיכ, קהילת רועים השוכנת בשטח שהוכרז “שטח אש” סגור לצורך אימונים צבאיים, הרס הצבא 
הישראלי בית אחד ותפס שמונה אוהלים שניתנו כסיוע הומניטרי. ארבעה מהאוהלים האלה נועדו 
ישראליים,  צבאיים  אימונים  לצורך  השטח  את  לפנות  נאלצת  כשהקהילה  זמניים  מחסים  לשמש 
וארבעת האחרים נועדו לשמש מסגד ומרפאה. במהלך התקרית החרימו הכוחות הישראליים שישה 

.COVID-19 מרססים לחיטוי שנרכשו במימון תורמים וניתנו כדי למתן את סכנות

בסך הכול, 16 מהמבנים שנהרסו או נתפסו, כולם בשטח C, ניתנו קודם לכן כסיוע הומניטרי, לרבות 
נגד שלושה  אירו.  בו, בשווי של כמעט 5,000  והמדינות החברות  ארבעה במימון האיחוד האירופי 
מבנים נוספים במימון האיחוד האירופי, בשווי של יותר מ־3,000 אירו, התקבלו צווי הריסה או הפסקת 

עבודות.

השימוש בצו צבאי 1797, המתיר פירוק מזורז של מבנים שנבנו בלא היתר ונחשבים “חדשים”, פחת 
החודש: רק שני מבנים נהרסו בנימוקים אלה בדיר בלוט )נפת סלפית(, לעומת 11 מבנים בחודש 

שעבר.

דגשים
משבר  למשך  מאוכלסים  בתים  הרס  הוקפא   •

.COVID-19

מבנים  של  ההרס  המשך  בשל  חששות   •
הקשורים בהיגיינה.

במימון  שנבנו  כאלה  בהם  סיוע,  מבני   16  •
האיחוד האירופי, נהרסו או נתפסו.

הרס מבנים ועקירת בני אדם בגדה המערבית
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בירושלים המזרחית נהרסו החודש ארבעה מבנים, נתון נמוך בהרבה מהנתון לפברואר )24(, ומהממוצע החודשי לשנת 2019 )17(. שניים 
מהמבנים האלה, שניהם בעברה ה”פלסטיני” של גדר ההפרדה, נהרסו על ידי בעליהם, לעומת 10 בינואר ו־16 בפברואר.

ב־5 במרס הרסו הרשויות הישראליות לשם ענישה שני בתים בא־טירה ובביר זית )נפת רמאללה(, הריסות שהביאו לעקירתם של שישה 
בני אדם. הבתים היו רכושם של פלסטינים שנעצרו והואשמו בכך שהשתתפו בהרג נערה ישראלית בת 17 ובפציעת שני ישראלים נוספים 

ב־23 באוגוסט.

נספח א׳: הריסות/תפיסות/אטימות בגדה המערבית – מרס 2020

* 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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מבנים שנהרסו/נתפסו ובני אדם שנעקרו – סך הכול

 מבנים שנהרסו/נתפסו ובני אדם שנעקרו –
ממוצע חודשי
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הריסה/תפיסה של מבנים שנבנו במימון תורמים – מרס 2020

 הערכת עלותסוג תקריתמספר מבניםסוג מבנהנפהקהילהתאריך
באירו

1,360הריסה1סככת מתכתיריחועין א־דיוכ א־תחתאבמרס 26

 אוהלים, מרססים חקלאייםטובאסאבזיכבמרס 26
מידע לא זמיןתפיסה8*)"מופעלים בסוללה )"מרססי גב

מידע לא זמיןהריסה1בור מיםסלפיתדיר בלוטבמרס 26

מידע לא זמיןהריסה ותפיסה2אוהל מגורים, בית שימוש ניידרמאללהעין א־רשאשבמרס 9

 אוהל מגורים, צריף חקלאי, ביתבית לחםבית ג׳לאבמרס 4
שימוש נייד, לוח סולארי

3,007הריסה/תפיסה4

164,367סה"כ
* לפי מערכת המעקב של המשרד לתיאום עניינים הומניטריים, פריטים אלה אינם נספרים כמבנים

מבנים במימון תורמים שנבחרו להריסה או לתפיסה – מרס 2020 

 הערכת עלותסוג תקריתמספר מבניםסוג מבנהנפהקהילהתאריך
באירו

ח׳רבת ראס אל־במרס 8
 אוהל מגורים, אוהלטובאסאחמר
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