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     התכנון והבניה 

    6467001-02בפקס:       2740646-02בפקס:     3988499-072 בפקס:
 
 

 שלום רב, 

 דחוף!
 במזרח ירושלים הבתים סת ית הרהקפא הנדון:

 

הריסת הבתים המבוצעת באופן  הרינו לפנות אליכם בדחיפות לפעול להפסקת  בצל משבר הקורונה 

 והכל כפי שיפורט להלן:  ,ירושליםמואץ בשבועות האחרונים  במזרח 

הממשלה מוציאה    ובעוד  ,מנסים להתמודד עם מגפת הקורונהכלל האזרחים והתושבים  בעוד   .1

הנחיות המחייבות את התושבים לא להתקהל, לשמור על מרחק חברתי, ולהישאר בבתיהם,  

כך למשל, דווח בשבועות האחרונים על האצת פעילות הריסת בתי פלסטינים במזרח ירושלים.  

  16נפשות, כולל    22דירות מגורים בסילואן. כתוצאה מההריסה   3נהרס בניין הכולל   11.8ביום 

מבנים    31, בחודשים יולי ואוגוסט נהרסו  OCHA  דו"ח של  על פי ילדים, נשארו ללא קורת גג.  

כ נשארו  מכך  גג  96  - וכתוצאה  קורת  ללא  ונפשות  נהרסו  מ,  השנה    אשר מבנים    112תחילת 

,  אנשים אשר נפגעו באופן אחר  467  - ו  ,ביניהם ילדים רבים,  שות ללא קורת גגנפ  261השאירו  

 כולל הריסה חלקית. 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmJkZGRhYWQtODk0MS00MWJkLWI2NTktM

Dg1NGJlMGNiY2Y3IiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxN

mU2ZGM3MCIsImMiOjh9 

מגפת הקורונה בקרב הפלסטינים תושבי מזרח ירושלים הוא מדאיג ביותר.    בכידוע לכם, מצ .2

  50%  -חולים מאומתים בירושלים כ  4000  - רסמו בימים האחרונים, מבין כעל פי נתונים שהתפ

ההנם   עלייה  התושבים  בקרב  מגמת  על  מלמדים  אלה  נתונים  ירושלים.  במזרח  פלסטינים 

ביחס   והן  המגפה  של  הראשון  לגל  ביחס  הן  החולים  במספר  ביותר  ומדאיגה  משמעותית 

בירושלים   בימים  לתחלואה  במזרח  ובכלל.  הנבדקים  כלל  מבין  כי  גם  פורסם  האחרונים 

כ ירושלים  לפי.  כנדבקים  אומתו  41%  -ירושלים,  עיריית  מספר  13.8.2020מיום    נתוני   ,

התפשטות  .  188  - השעות שלפני הגיע ל 24החדשים במזרח ירושלים תוך  ים המאומתיםהנדבק

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmJkZGRhYWQtODk0MS00MWJkLWI2NTktMDg1NGJlMGNiY2Y3IiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmJkZGRhYWQtODk0MS00MWJkLWI2NTktMDg1NGJlMGNiY2Y3IiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmJkZGRhYWQtODk0MS00MWJkLWI2NTktMDg1NGJlMGNiY2Y3IiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9
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ביתו של האדם הינו  , שכן בחינת נושא הריסת הבתים באופן מיידימצריכה רחבה זו של הנגיף  

 .  ההולכת ומתפשטת מפני המגפהמבצרו היחיד 

יותר בימים אלה של    עודאך קשה היא  בימים כתיקונם,  היא  מדיניות הריסת הבתים קשה   .3

הריסת הבתים לא רק פוגעת בזכותם של התושבים לקורת גג אלא היא    ,במצב הקייםמגפה.  

פה שהולכת ומתפשטת באופן מדאיג ביותר, כאמור, בקרב פוגעת ביכולתם להתגונן בפני המג

נמצאים   המאומתים  החולים  שמרבית  גם  מה  ירושלים,  במזרח  הפלסטינית  האוכלוסייה 

 ם את הוראות משרד הבריאות בעניין. לקיי,ממי שאיבד את ביתו   ,גם תמנעהריסה בבתיהם. 

קבלת ייעוץ משפטי    מחייבים   -מנהליים ושיפוטיים    - צווי הריסה  בנוסף לסיכון הבריאותי, הרי   .4

דין,   עורך  לאתר  התושבים  יתקשו  האמורות,  ההגבלות  ולאור  הקיים,  הדברים  במצב  ראוי. 

,   כמו כן.  הגן על בתיהםעל מנת ל  ערכאות במידת הצורךרשויות או ללקיים היוועצות ולפנות ל

רוב התושבים שרויים במצב כלכלי חריף כתוצאה ממשבר הקורונה, דבר המקשה עוד יותר על  

   יכולתם לשכור יועצים משפטיים על מנת להגן על בתיהם ורכושם. 

היחידה הארצית    התקבלה עמדתעם תחילת משבר הקורונה ולקראת סוף  מרץ השנה  נזכיר, כי   .5

, ובין היתר  של דיני התכנון והבניה למצב החירום  'מדיניות האכיפה'מת  התאלאכיפה בדבר  

  החיכוך עם האוכלוסייהצמצום  ו  צווי הריסה של מבנים המשמשים למגוריםהפסקת מימוש  

כיום,    במענה לפניית האגודה לזכויות האזרח(.,  18.3.2020מיום  )מכתב עו"ד רוסלאן עותמאן  

, מן הנכון הוא להפסיק שוב  הינו חמור בהרבהבגל השני של מגפת הקורונה, היות ומצב המגפה  

    .את הריסת הבתים והחיכוך עם התושבים

  אי ודאות הן לגבי הבריאות הפיזית של הפרט ובני משפחתו פחד ו  תמציאות הנוכחית מלא ב .6

ההן  ו הכלכלית  לגבי  שהקיימתמצוקה  מאוד  מצער  לכאב  הרשויות  ,  להוסיף  לנכון  מוצאות 

, תוך כדי סיכון  מקלטם בתנאים קשים אלה- והסבל של האנשים עוד פחד קיומי בנוגע לביתם

אלה הליכים  בפני  להתגונן  ביכולתם  אין  כי  ובידיעה  האמורות,  .  בריאותם  הריסת  בנסיבות 

 סבירה ובלתי מידתית. בתים היא בלתי 

 

 .  כאמור בתחילת מכתבנו זה  ,מהריסת בתים במזרח ירושליםלאור האמור לעיל, נבקשכם, להימנע  

 

 

 בכבוד רב, 

 , עו"ד  סוהאד בשארה 

 

 


