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סקירה כללית
של  לעקירתם  שהביאו  הריסות  פלסטינית,  בבעלות  מבנים   64 נתפסו  או  נהרסו   2019 בנובמבר 
141בני אדם, 71 מהם ילדים, ופגעו באופנים אחרים במחייה או בגישה לשירותים של יותר מ־400 
בני אדם נוספים. 57 מהמבנים האלה, שנמצאו בשטח C או בירושלים המזרחית, נהרסו או נתפסו 
בנימוק של היעדר היתרי בנייה, ושבעת הנותרים, שנמצאו בקהילה בשטח B, נהרסו לשם ענישה. 

מאז תחילת 2019 )עד לסוף נובמבר( נעקרו בסך הכול בגדה המערבית בשל הריסות בידי ישראל 
815 פלסטינים, מחציתם ילדים, כמעט כפליים מהנתון המקביל בשנת 2018.

שישה מהמבנים שנבחרו החודש להריסה בשטח C, בהם מחסה אחד שנבנה במימון תורמים, נהרסו 
על סמך צו צבאי 1797 המתיר להרוס או לתפוס מבנים שנבנו בלא היתר ונחשבים ל”חדשים” תוך 
96 שעות ממתן צו פינוי. מאז שנכנס לתוקפו ביולי 2019 הביא הצו להריסתם של 13 מבנים, לרבות 

מבנה אחד שניתן כסיוע הומניטרי.

21 מבנים, בהם בתים, מחסים לבעלי חיים ומערכות של לוחות סולריים נהרסו או נתפסו בשטחים 
כסיוע  ניתנו  האלה  מהמבנים  שישה  ו־912(.   918 אש  )שטחי  צבאיים  לאימונים  סגורים  שהוכרזו 
הומניטרי. כ־21% מכלל המבנים שנהרסו או נתפסו מאז תחילת 2019, ו־39% מכל המבנים שניתנו 
כסיוע במימון תורמים ונהרסו או נתפסו, היו ממוקמים בשטחי אש המשתרעים על פני כ־30% משטח 

.C

חמישה מבנים נוספים, שאחד מהם ניתן כסיוע הומניטרי, נמצאו בארבע קהילות פלסטיניות בדואיות 
C, בתוך או בסביבת שטח המתוכנן להרחבת התנחלות  ירושלים הממוקם בשטח  בחלק של נפת 

)תוכנית “E1”(, שכולן מצויות בסכנת העברה בכפייה.

מאז תחילת השנה הרשויות הישראליות הרסו או תפסו 109 מבנים שניתנו כסיוע הומניטרי, לרבות 
המקבילים  מהנתונים  כפליים  כמעט  בו,  החברות  והמדינות  האירופי  האיחוד  במימון  שנרכשו   82

בשנת 2018.

בירושלים המזרחית נהרסו החודש שמונה מבנים, אחד הנתונים הנמוכים ביותר בקטגוריה זו השנה. 
שלושה מהמבנים האלה, בהם בית קומתיים, היו בשכונת סילואן, שם גרמו ההריסות לעקירתם של 
תשעה בני אדם ופגעו ב־14 בני אדם נוספים. מלבד ההריסות בנימוק של היעדר היתרי בנייה, סילואן 
היא אחת השכונות הנפגעות באופן הקשה ביותר מפעילות מתנחלים – מתוך כמעט 900 פלסטינים 
בכל ירושלים המזרחית המצויים בסכנת גירוש לאחר שעמותות מתנחלים פתחו בהליכים משפטיים 

נגדם, 421 הם תושבי סילואן.

דגשים
הריסות  בשל  שנעקרו  האדם  בני  מספר   •

כמעט הוכפל ב־2019, לעומת 2018.

עלייה של 98% השנה בהרס או החרמה   •
של מבנים במימון תורמים, לעומת שנת 

.2018

13 מבנים נהרסו מאז יולי בתהליך המזורז   •
מתוקף צו צבאי 1797.

הרס מבנים ועקירת בני אדם בגדה המערבית

מבנים שנהרסו/
נתפסו

נתונים לחודש נובמבר

מבנים שנתרמו ונהרסו או 
נתפסו בשנת 2019
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בנוסף על כך, בכפר בית כחיל )נפת חברון( הרסו כוחות ישראליים לשם ענישה שבעה מבנים, בהם ארבעה בתים ושלושה בורות מים. 
זו  פעיל.  ישראלי שלא בשירות  חייל  והרגו  2019 חטפו  המבנים השתייכו למשפחותיהם של ארבעה פלסטינים המואשמים שבאוגוסט 
התקרית השביעית מאז תחילת השנה שבה הרשויות הישראליות מבצעות הריסה לשם ענישה, בנימוק של הצורך ב”הרתעה”; הריסות 

לשם ענישה אינן חוקיות מתוקף המשפט הבינלאומי.

נספח א׳: הריסות/תפיסות/אטימות בגדה המערבית – נובמבר 2019
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מבנים שנהרסו/נתפסו ובני אדם שנעקרו – סך הכול

 מבנים שנהרסו/נתפסו ובני אדם שנעקרו –
ממוצע חודשי

מבנים שנהרסו/נתפסו בני אדם שנעקרו 

מבנים שנהרסו/נתפסו בני אדם שנעקרו 

2019
(ינו'-נוב׳)

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

835193115ירושלים המזרחית

B 715600שטח

C 499146400206שטח

6414171431221סך 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 – נובמבר 2019
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מבנים במימון תורמים שנבחרו להריסה או לתפיסה
 מספרסוג מבנהנפהקהילהתאריך

מבנים
 הערכת עלותסוג תקרית

באירו

923תפיסה1מחסה למגורים 1טובאסאל־חדידייהמאי 30

-הריסה1אוהל מגורים 1טובאסח׳רבת א־ראס אל־אחמרמאי 30

6,048תפיסה1קטע צנרת באורך 2.3 ק״מחברוןביריןמאי 28

36,971סך הכול

 מספרסוג מבנהנפהקהילהתאריך
מבנים

 הערכת עלותסוג תקרית
באירו

 הריסה בצו1מחסה למגוריםחברוןח׳לת עת׳אבהבנובמבר 21
*צבאי 1797

9,282

מידע לא זמיןהריסה1דרך חקלאיתירושליםג׳בל אל־באבאבנובמבר 18

983תפיסה1בית שימוש ניידירושליםאל־מונטארבנובמבר 11

מידע לא זמיןתפיסה2מחסה לבעלי חייםחברוןמור׳ייר אל־עבידבנובמבר 6

2,933תפיסה2אוהלי מחיה, כולל ציודחברוןמור׳ייר אל־עבידבנובמבר 6

713,198סה״כ

*הצו מתיר הריסה/תפיסה של מבנים לא מורשים הנחשבים “חדשים” תוך 96 שעות מהוצאת הודעת פינוי.

צווי הריסה או הפסקת עבודה הפוגעים במבנים במימון תורמים – נובמבר 2019

תאריך קהילה נפה סוג מבנה  מספר
מבנים

סוג תקרית  הערכת עלות
באירו

בנובמבר 14  ח׳אן אל־אחמר –
מחתוויש

ירושלים גן ילדים 1 צו הפסקת עבודה 19,291

בנובמבר 12 פסאיל אל־ווסטה יריחו קרוואן 1 צו הפסקת עבודה 7,838

בנובמבר 3 מור׳ייר אל־עביד חברון מחסה למגורים 3 *צו צבאי 1797 39,764

סה״כ 5 66,893
*הצו מתיר הריסה/תפיסה של מבנים לא מורשים הנחשבים “חדשים” תוך 96 שעות מהוצאת הודעת פינוי.


