
בתים    הריסות על )1967-2009( נתונים

כ        כי מעריך בתים הריסת נגד הישראלי מאז      בתים  24,145-הועד הכבושים בשטחים נהרסו פלסטינים  ,67של
 ,   ,   , האזרחי       המנהל ירושלים עיריית הישראלי הפנים משרד נתוני בסיס על ,OCHAזאת  " נוספות   ם או  וסוכנויות

 ,   , אינטרנשיונל     אמנסטי וישראלים פלסטינים אדם זכויות של,   Human Rights Watchארגוני השטח  עבודת
    . ל       נכונים הנתוניםהאלו נוספים ומקורות בתים הריסת נגד הישראלי .2009אפריל   7הועד

ההריסה  :סוגי

1: ענישה.    לשם .  הריסה פעולות          מדובר לבתים המקושרים אנשים של פעולותיהם על כענישה בתים  הריסות
 . ר        בפברוא ישראלים אזרחים כנגד לפיגועים פוליטיות התארגנויות בין "  2005הנעות מלהשתמש  חדל ל  צה

      , הרוחות            את יותר מלהיטה רק היא מרתיעה זו מששיטה שיותר למסקנה שהגיע לאחר ענישה של זו  בשיטה
   . בינואר       רק נוספים פיגועים בדמות נקם לפעולות אנשים "   2009ומובילה בתים   בהריסות להשתמש ל בצה  שבו

    ,           . שרק  היא המציאות בתים להריסות העיקרית הסיבה זו כי מאמינים שרבים אף על הענשה  8.5%כאמצעי
  . סעיף     ענישה כצורת נעשות הבתים : " 33מהריסות   ' סעיף   קובע הרביעית נבה ז על:     33במאנת יענש לא אדם  אף

     . ל          כ וכמוה קולקטיבית ענישה ידה על או ידו על אישית נעשתה שלא עבירה טרור  intimidationבסיס  או
.    ,   , זה."    סעיף מפירות הגדרתן מעצם ענישה לשם הריסות אסורים

2: מנהליות.   .     הריסות בשטחי       מתבצעות אלו הריסות בנייה היתר העדר בשל בתים ירושלים  Cהריסות  ובמזרח
      , לאזורים–       החלוקה לפני כל אף מלאה ישראלית שליטה תחת הנמצאים בוצעו   Cו A, Bמקומות אלו  הריסות

"  "            . חוקי   לא באופן לבנות אלא ברירה לפלסטינים אין המקרים בכל שכמעט לציין חשוב אחרים באזורים  גם
     ,   . בשטח       הנבנים בתים גם כן כמו בנייה התרי להשיג ניתן שלא וכמעט ,Bמאחר צבאיים    למחנות  בסמוך

נהרסים                עצמם את למצוא כן גם יכולים המתנחלים את המשמשים כבישים או הצבא את המשמשים  כבישים
           . בונים    הפלסטינים כי באומרם המנהליות ההריסות את מתרצים רשמיים ישראלים גורמים מנהלי צו פי  על

    . כ           מהוות מנהליות הריסות החוק באכיפת רק מדובר כן ועל הבנייה וחוקי המתאר לתוכניות  מכלל 26%בניגוד
ף.   סעי ,     53ההריסות "      ' זו   הריסה בהם במקרים מלבד אסורה רכוש הריסת כי קובע הרביעית נבה ג  האמנת

            ". בוטה      בהפרה מדובר כך ועל צבאי לצורך טענה שום אין אלו בהריסות צבאי מבצע בשביל על לחלוטין  נחוצה
. הבינלאומי   החוק של

3:  / צבאיות.   הריסות שטח "    חישוף במטרה       צבאיים מבצעים במהלך ל צה ידי על המתבצעות בתים  הריסות
         , (   )   " ממדיניות" כחלק מבוקשים לחסל כדי או צבאית מטרה השגת שהיא סיבה מכל מסויים שטח  לנקות

=     . כ   מהוות צבאיות הריסות הישראלית הממוקדים .  65%החיסולים ף   סעי ההריסות '53מכלל נבה   ג  באמנת
 "          " מאוד   קשה המאסיביות הבתים שהריסות יצוקה עופרת למבצע בהקשר הודה עצמו ל וצה חל  הרביעית
."            , בינלאומיים    ארגונים מול מהליכים כחלק נחוצה כזו עםהצדקה במיוחד חוקית מבט מנקודת להצדיק

4: מוגדרות.    לא בתים             הריסות הריסות של מעמדם את וחוקר מידע אוסף בתים הריסת נגד הישראלי  הועד
השנים     בין שהתבצעו ,  1967-1982רבות רובן.         אך הסוגים מכל בהריסות מדובר כי עולה ראשוניים  מממצאים

. ענשיה    ולשם צבאיות הריסות



ההריסות  :מספר
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