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הריסות מרובות ברחבי שטח  Cשבגדה המערבית;  124בני אדם נעקרו מבתיהם
 8באפריל 2016
ב־ 7באפריל ביצע המנהל האזרחי הישראלי הריסות
ברחבי הגדה המערבית ,לרבות בחמש קהילות
בדואיות הנפגעות מתוכנית ההתנחלות ,E1
ובח׳רבת טאנא ,שבה בוצעו ב־ 2016הריסות
חוזרות ונשנות ,האחרונה שבהן ב־ 23במרס .כן
התבצעו היום הריסות בכפרים א־זעיים (נפת בית
לחם) ,נעלין (נפת רמאללה) ואל־ח׳דר (נפת בית
לחם) ,שם נהרסו מבני מגורים ,מחסים לבעלי חיים
ומבנים המשמשים למחיה.
בסך הכול נהרסו  54מבנים (בהם  18שהוקמו
במימון תורמים) בתשע קהילות שונות .ההריסות
גרמו לעקירתם של  124בני אדם 60 ,מהם ילדים.
 293בני אדם נוספים ,בהם  98ילדים ,נפגעו בדרכים ח׳רבת טאנא 7 ,באפריל 2016
אחרות.
בהריסות בחמישה יישובים בדואיים בנפת ירושלים נהרסו  15מבנים ,בהם חמישה מבני מגורים שהריסתם גרמה
לעקירתם של  55בני אדם 31 ,מהם ילדים .כל חמש הקהילות הנפגעות נמנות עם  46קהילות בדואיות פלסטיניות
במרכז הגדה המערבית ,המצויות בסכנת העברה בכפייה נוכח תוכנית "העברה" שהרשויות הישראליות מקדמות.
כמו כן ,הן נמנות עם הקהילות הנפגעות ישירות מתוכנית ההתנחלות  E1להרחבת מעלה אדומים ,שתיצור רצף
בנייה בין התנחלות זו לבין ירושלים המזרחית.
כן בוצעו הריסות מרובות בח׳רבת טאנא שבנפת שכם ,וזהו גל ההריסות הרביעי שתועד בקהילה זו מאז תחילת
השנה .הרשויות הישראליות הרסו  34מבנים ,בהם  13מבנים במימון תורמים ,והריסות אלה הביאו לעקירתם של
 69פלסטינים 29 ,מהם ילדים .רבים מהמבנים שנהרסו ניתנו על ידי תורמים כסיוע אחרי הריסות קודמות.
ח׳רבת טאנא ממוקמת בשטח שישראל הכריזה עליו שטח אימונים צבאי ,או "שטח אש" .מאז שנות השבעים
נסגרו כ־ 18%מהגדה המערבית לאימונים צבאיים ,אף שמחקר שנעשה לאחרונה מצביע על כך שכמעט 80%
משטחים אלה אינם משמשים לאימונים .מאז תחילת  2016נהרסו בשטחים שהוכרזו שטחי אש  249מבנים,
הריסות שגרמו לעקירתם של  448בני אדם 214 ,מהם ילדים.

מתאם האו״ם לסיוע הומניטרי ולפעילויות פיתוח בשטח הפלסטיני הכבוש ,רוברט ּפייּפר ,ביקר בשלהי מרס
בח׳רבת טאנא ,בעקבות ההריסה האחרונה בקהילה ,והזהיר מפני סכנת ההעברה בכפייה המאיימת על
התושבים.
מאז תחילת  2016הרסו הרשויות הישראליות  515מבנים בקהילות פלסטיניות בשטח  ,Cלעומת סך של 453
מבנים שנהרסו בשטח  Cבכל שנת  735 .2015בני אדם נעקרו בשטח  Cב־ ,2016לעומת סך של  580בני אדם
שנעקרו ב־.2015
***
שימו לב :הנתונים הכוללים לשנת  2016עודכנו מאז הפצתו המקורית של עדכון זה.
למידע נוסף על סכנת ההעברה בכפייה במרכז הגדה המערבית ,ראו את דף הנתונים של המשרד לתיאום עניינים
הומניטריים על קהילות בדואיות בסכנת העברה בכפייה.
הנתונים והניתוח בעדכון זה מבוססים על מידע ראשוני הזמין בעת כתיבת שורות אלה .עדכונים מסדרת
” “Flash Updatesמאת משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים מתפרסמים בעקבות התפתחויות המעלות
חששות הומניטריים ומצריכות מענה הומניטרי מתואם.

