
     

P.O. Box 8921 Haifa 31090 Israel   Tel: (972)-4-950-1610 Fax: (972)-4-950-3140 
8  ب.ص   ، 31090  حـــيــفا    9 2 0  هــاتــف    1 4 - 9 5 0 1 6 1 0 فاكس       0 4 - 9 5 0 3 1 4 0 

ה   פ י 3ח 1 0 9 0  . ד . ת    ,8 9 2 ן     1 ו פ ל 0ט 4 - 9 5 0 1 6 1 ס      0 ק 0פ 4 - 9 5 0 3 1 4 0   
Email:  adalah@adalah.org            http://www.adalah.org 

.202010.5  

 

      לכבוד 
    רסאן עליאן  אלוףתת 

        גדה המערביתבראש המנהל האזרחי 
        6599133-02 :בפקס

 
 

 שלום רב, 

 דחוף!
 

 בגדה המערבית הבתים סת יהר תהקפא הנדון:
 

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

 והכל כפי שיפורט להלן:  ,בחודשים האחרונים בגדה המערביתמואץ 

מנסים להתמודד  בגדה המערבית, כמו בכל מקום אחר בעולם, כלל האזרחים והתושבים בעוד  .1

בגדה תי פלסטינים  על האצת פעילות הריסת בחודשים האחרונים  דווח ב,  עם מגפת הקורונה

מבנים בשטחי הגדה    370ו  נהרסמרץ עד ספטמבר  , בחודשים  OCHA  דו"ח של   על פי .  המערבית

ביניהם  ,  נפשות ללא קורת גג  305  -כתוצאה מכך נשארו כ  .Cבשטחי    מהם  365  -המערבית כש

 נפגעו באופן אחר, כולל הריסה חלקית. אנשים  1,923  -ו ,ילדים רבים

המדיניות הנ"ל הינה קשה מנשוא ומנוגדת כמובן למשפט הבינלאומי אך קשה היא עוד יותר   .2

במציאות בה כלל התושבים מנסים להתגונן מפני מגפת הקורונה המתפשטת, כאשר הבית הינו  

בפני היחיד  ההגנה  ה  .הםאמצעי  הנתונים  זאת,  אף  בקצב  על  עלייה  על  דווקא  נ"ל מצביעים 

התריע   כך  על  האחרונות.  לשנים  ביחס  הבתים  מטעם    הומניטריהרכז  ההריסת  האזור  של 

המאוחדות, מקגולדריק  האומות  שג'יימי  מספטמבר,  של    ציין  בהודעתו  המואץ  הקצב  כי 

בארבע השנים    הריסת הבתים בגדה המערבית ממרץ עד אוגוסט השנה, הינו הגבוהה ביותר

הקשורים   לסיכונים  נוספים  ורבים  ההרוסים  הבתים  בעלי  את  חושף  אשר  דבר  האחרונות, 

 למגפה. 

, נכסי  מים  תשתיות כללו    המבנים שנהרסו מעבר לבתים,  הרכז ההומניטרי גם התריע על כך כי   .3

  את הגישה של   ועוד, וכי דבר זה הגביל מאוד  היגיינה או תברואה, ומבנים ששימשו לחקלאות

כן,   על  יתר  ולשירותים.  לפרנסה  כסיוע  שנהרסו  מהמבנים    50רבים  לפלסטינים  הוענקו 

 פעולות החירום. הביאה לפגיעה במכולם, ו חלשיםפגעה ב  ריסתםהומניטרי, וה
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קבלת ייעוץ משפטי ראוי. במצב הדברים    צווי הריסה מחייביםבנוסף לסיכון הבריאותי, הרי   .4

, יתקשו התושבים לאתר עורך  המתחייבות ממצב המגפה המתפשטהקיים, ולאור ההגבלות  

כמו  .  על מנת להגן על בתיהם  ערכאות במידת הצורך רשויות או ל דין, לקיים היוועצות ולפנות ל

ונה, דבר המקשה עוד  כתוצאה ממשבר הקוריותר    קשה,  רוב התושבים שרויים במצב כלכלי  כן

   יותר על יכולתם לשכור יועצים משפטיים על מנת להגן על בתיהם ורכושם. 

  אי ודאות הן לגבי הבריאות הפיזית של הפרט ובני משפחתו פחד ו  תמציאות הנוכחית מלא ב .5

לנכון להוסיף לכאב   מוצא המנהל האזרחי, מצער מאוד שהקיימתמצוקה הכלכלית לגבי הוהן 

  , פרנסתם ואספקת תשתיות חיוניות מקלטם- האנשים עוד פחד קיומי בנוגע לביתםוהסבל של  

, תוך כדי סיכון בריאותם ובידיעה כי אין ביכולתם להתגונן בפני הליכים  בתנאים קשים אלה

 .  אלה

 וחלט  בהקשר דומה במזרח ירושלים, ה  למשנה ליועמ"ש )אזרחי( ציין, כי בעקבות פנייתנוא .6

   כתוצאה ממצב החירום הקיים. ,במזרח ירושלים ובכלל בתים להפסיק את הריסות ה

תחת כיבוש והריסת הבתים    הפלסטינים פגיעותם של  המגיפה העולמית הגדילה את  לבסוף,   .7

כן, על  כה.  בין  הפגיע  מצבם  את  מחמירה  להימנע  ו   האמורה  נבקשכם,  לעיל,  האמור  לאור 

 . כאמור בתחילת מכתבנו זה ,בגדה המערביתמהריסת בתים 

 

 

 בכבוד רב, 

 , עו"ד  סוהאד בשארה 

 

 


