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סקירה כללית
הרשויות הישראליות הרסו או תפסו 32 מבנים בבעלות פלסטינית ברחבי הגדה המערבית, 
בדומה לממוצע החודשי בשנת 2017. כך, נעקרו מבתיהם 37 בני אדם ו־82 בני אדם נוספים 

נפגעו בדרכים אחרות.

כמעט 60% מהמבנים שנהרסו או נתפסו החודש )19 מתוך 32( נמצאו בירושלים המזרחית, 
התקרית  להשיגם.  אפשרי  בלתי  שכמעט  ישראליים,  בנייה  היתרי  היעדר  בגין  נהרסו  וכולם 
הנרחבת ביותר התרחשה בשכונת אל־עיסאוויה, שבה הרסה עיריית ירושלים, יחד עם רשות 
הגנים הלאומיים, 12 מבנים מסחריים ומבנים לבעלי חיים. שני מבנים נוספים, שניהם בניינים 
רבי־קומות שעדיין היו בבנייה, נהרסו בשכונת המגורים ביר עונה, המצויה בתוך תחום שטח 

השיפוט של עיריית ירושלים אך גדר ההפרדה מנתקת אותה מיתר העיר.

בנימוק של  גם הם  נתפסו תשעה מבנים,  או  נהרסו   C בארבע תקריות שהתרחשו בשטח
ישראליים. בקהילה הבדואית אל־ג׳פתליכ אבו אל־עג׳ג׳ שבמרכז בקעת  בנייה  היעדר היתרי 
הירדן הרסו הרשויות שישה מבנים )שני מבני מגורים וארבעה מחסים לבעלי חיים( בשווי של 
כ־7,700 אירו, שהוקמו במימון תורמים כמענה להריסה שבוצעה לפני שנה. התקרית פגעה 
במשפחה המתגוררת בשטח של קהילה זו שהוגדר על ידי הרשויות הישראליות כ”שטח אש”; 
נוספים  מבנים  שמונה  נגד  זה.  לשטח  המוביל  הכביש  גם  ונחסם  ניזוק  ההריסות  בעקבות 

שנתרמו על־ידי האיחוד האירופי והמדינות החברות בו הוצאו צווי הפסקת עבודה.

החודש הביעו ארגונים הומניטריים את חששם בדבר סכנת של הריסה קרובה המאיימת על 
בדואיות במרכז הגדה  בית ספר שנבנה במימון תורמים באל־מונטאר, אחת מ־46 קהילות 
פי  על  עליהן.  המערבית המצויות בסכנת העברה בכפייה בשל הסביבה הכופה המופעלת 
הערכות, נגד לפחות 44 בתי ספר בגדה המערבית )36 בשטח C ו־8 בירושלים המזרחית( 
תלויים ועומדים צווי הריסה או הפסקת עבודה. ב־2017 נפגעו מתפיסות בנימוק של היעדר 
א־דיב,  וג׳ובת  נוואר  אבו  בקהילות  תורמים  במימון  שנבנו  ספר  בתי  שני  ישראליים  היתרים 
בנפות ירושלים ובית לחם, וכן נהרס גן ילדים בקהילת ג׳בל אל־באבא שבנפת ירושלים, שנבנה 
בלא מימון של תורמים. הילדים החיים בקהילות אחרות בשטח C שבהן אין בתי ספר נאלצים 
לעיתים קרובות ללכת או לנסוע למרחקים ארוכים כדי להגיע לבתי הספר שבהם הם לומדים, 
ונחשפים להטרדות מתנחלים או לחיפושים במחסומים. מגבלות אלה פוגעות באיכות החינוך 

ומעלות את הסיכויים לנשירה מוקדמת מהלימודים.

לבסוף, במהלך מבצע צבאי בעיר ג׳נין, שעל פי דיווחים נועד לעצור את החשודים בביצוע פיגוע 
ירי שבו נהרג מתנחל, הרס הצבא הישראלי בדחפורים ארבעה מבנים נוספים, בהם שלושה 

בתי מגורים וחממה.
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הרס מבנים ועקירת בני אדם בגדה המערבית:
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מבנים שנהרסו/
נתפסו

נתונים לחודש ינואר

מבנים שנתרמו ונהרסו 
או נתפסו בשנת 2018

מבנים
19ירושלים המזרחית
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82נפגעו בדרכים אחרות
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כל האחרים במימון תורמים
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תיאום•מציל•חיים



2

נספח א׳: הריסות/תפיסות בגדה המערבית – ינואר 2018
בני אדם שנפגעו**בני אדם שנעקרו*מבנים שנהרסו

ילדיםכולםילדיםכולם

191155730ירושלים המזרחית

C 91052513שטח

A 416100שטח

3237118243סך הכול

*•כולל•את•כל•בני•האדם•שהמבנה•ששימש•כמקום•מגוריהם•הרגיל•נהרס.

**•כולל•כל•בני•האדם•שרכוש•כלשהו•שלהם,•מלבד•בית•מגוריהם,•נהרס.•קטגוריית•העקורים•וקטגוריית•הנפגעים•מוציאות•זו•את•זו,•כלומר•אנשים•שנספרו•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

ינו׳
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ינו׳

נספח ב׳: הריסה/תפיסה של מבנים שנבנו במימון תורמים – ינואר 2018

 עלות מוערכתסוג תקריתמספר מבניםסוג מבנהנפהקהילהתאריך
 באירו

•אל־ג׳פתליכ•אבוינו׳•24
אל־עג׳ג׳•–•קורזליה

•מבני•מגורים•ו־4•מחסים•2יריחו
לבעלי•חיים

7,676הריסה6

67,676סה"כ
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*•אותם•מבנים•קיבלו•צווי•הפסקת•עבודה•בנובמבר•2017.

נספח ג׳: תפיסת פריטים וציוד אחרים במיזמים במימון תורמים – ינואר 2018

 נספח ד׳: צווי הפסקת עבודה, הריסה או פינוי למבנים במימון
תורמים – ינואר 2018

 עלות מוערכתסוג תקריתמספר מבניםסוג מבנהנפהקהילהתאריך
באירו

צו הפסקת 1מגוריםחברוןח׳לת את׳אבהבינו׳ 15
עבודה

2,123

צו הפסקת 1)מבנה רב־תכליתי )בבנייהג׳ניןאמריחהבינו׳ 24
עבודה

234,000

21,332צו הריסה*6מבני מגורים ו־3 בתי שימוש ניידים 3חברוןח׳שם א־דרג׳בינו׳ 28

8257,455סה”כ
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 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

6

140

ינו׳-18


