עדכון מאת משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים

הריסה נרחבת שלישית בח׳רבת טאנא מאז תחילת 2016
 24במרס 2016
ב־ 23במרס הרסו הרשויות הישראליות  53מבנים בקהילה הפלסטינית ח׳רבת טאנא ,הממוקמת בשטח  Cשל
הגדה המערבית הכבושה ,בנימוק של היעדר היתרי בנייה ישראליים .זו אחת התקריות הגדולות ביותר מאז החל
משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים במעקב שיטתי אחר הריסות ,בשנת .2009
המבנים שנהרסו כללו  22בתים ,שהריסתם גרמה לעקירתם של  87בני אדם ,בהם  35ילדים ו־ 22נשים .המבנים
הנוספים שנהרסו היו מחסים לבעלי חיים ( ,)19יחידות בתי שימוש ( ,)6תנורי אפייה מסורתיים ( )5ומאגר מים.
 18מהמבנים שנהרסו הוקמו כסיוע הומניטרי במימון תורמים ,ורובם סופקו לאחר הריסות קודמות השנה .במהלך
המבצע ניזוקו גם חמש מערות מגורים ,וארבעה כלי רכב השייכים לתושבים הוחרמו.
ח׳רבת טאנא ,השוכנת בנפת שכם ,היא בית לכ־ 250בני אדם המתפרנסים למחייתם מרעיית צאן ומחקלאות
וחיים באזור זה עשרות שנים .כמה מהמבנים בקהילה נבנו עוד קודם לתחילתו של הכיבוש הישראלי ב־.1967
בשל מיקומה של הקהילה בשטח שהוכרז "שטח אש" לאימונים צבאיים ישראליים (שטח אש  904א׳) ,התושבים
אינם מקבלים היתרי בנייה וחוו גלי הריסות חוזרים ונשנים ,ששני האחרונים בהם התרחשו ב־ 9בפברואר וב־2
במרס  .2016ההריסות הללו דוחקות את רגלי התושבים ומחריפות את סכנת ההעברה בכפייה הנשקפת להם;
העברה כזו אסורה במשפט ההומניטרי הבינלאומי .לאחר הריסה קודמת בח׳רבת טאנא הצהיר דובר מטעם
משרד הביטחון הישראלי כי המבנים שנבחרו להריסה "נבנו באופן בלתי חוקי ללא היתרים בשטח אש ,עובדה
המהווה סכנת חיים".
ליד ח׳רבת טאנא ,בתוך תחומי שטח האש ,קיימים שני מאחזים ישראליים שהוקמו בשנים האחרונות בלא היתר.
אף שהרשויות הישראליות הוציאו עשרות צווי הריסה נגד מבנים במאחזים אלה ,רק מעטים מהם יושמו .יתרה
מכך ,ב־ 2012הוציא המנהל האזרחי הישראלי ("צוות קו כחול") עדכון להכרזת "אדמת מדינה" קודמת ,המכסה
את שטחו של אחד המאחזים הללו ,לכאורה במטרה להכשיר את המאחז בדיעבד.
הרשויות הישראליות הכריזו על כ־ 18%משטח הגדה המערבית "שטחי אש" ,שטח זהה בקירוב לאדמות הגדה
המערבית שהוגדרו כשטח  .Aהשנה בוצעו כמעט מחצית מההריסות בקהילות הממוקמות בתוך שטחים כאלה.
בתחילת השבוע הרסו הרשויות הישראליות שני מבנים ב"שטח אש" נוסף בדרום הר חברון (מסאפר יטא ,נפת
חברון).
מאז תחילת שנת  2016הרסו כוחות ישראליים או פירקו  468בתים ומבנים אחרים ברחבי הגדה המערבית ,רובם
הגדול בשטח  ,Cועקרו בכך  650פלסטינים ממקומות מושבם .יותר ממחצית העקורים הם ילדים .יותר מ־1,800
אנשים נוספים איבדו מבנים המשמשים לפרנסתם 140 .מהמבנים שנהרסו עד כה השנה ניתנו למשפחות נזקקות
כסיוע הומניטרי; זוהי עלייה של  30%בהשוואה למספר המבנים שניתנו כסיוע הומניטרי ונהרסו בשנת 2015
כולה.
***
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.

