
1 
 

 

 

  املتحدة لألمم والاجتماعي الاقتصادي املجلس لدى الاستشاري  العضو

 العربية الدول  لجامعة التابعة إلانسان لحقوق  الدائمة العربية اللجنة لدى املراقب العضو

 

 الشهري حول عمليات الهدم واالنتهاكات اإلسرائيلية ضد منشآت الرصد تقرير 

 ومنازل الفلسطينيين 

 

 22/2/2021 -1/2عن الفترة 

 

 

 

 

 

 
 
 



2 
 

 "شمس"مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية 

Human Rights and Democracy Media Center SHAMS 

 2021 شباط

 

 ومحمد النجار  موسىرناد : إعداد

 

 تم إعداد 
مل عمليات ، والتي تش`انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي ضد منشآت ومنازل الفلسطينيين هذا التقرير لغايات رصد

الميدانية التي رصدها طاقم  الهدم واإلخالء والمصادرة أو اإلخطارات المختلفة. جرى إعداد التقرير وفقاً للمعلومات

، 22/2/2021-1/2/2021الواقعة بين  ، عن الفترة" شمس"وباحثي مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية 

بالضفة الغربية  في النطاق الجغرافي المتمثل" شمس"طاقم مركز وهو حصيلة جهود الرصد ذات الصلة التي قام بها 

 .بما فيها القدس الشرقية
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  العامة  شباط شهر إحصائية

 سواء ات،/فلسطينيين يملكها منشأة( 265) اإلسرائيلي االحتالل قوات استهداف" شمس" مركز رصد ،2021شباط  شهر خالل
 . مستقبالا  المنشآت هذه استهداف ةبني   اإلخطارات توزيع أو اإلخالء أو المصادرة أو بالهدم

 طائلة تحت ذاتياا  هدمها على مالكيها إجبار تم منها( 9) ،منشأة( 191) طالت التي الهدم عمليات في االنتهاكات أبرز تركزت
 أم قرية في إلحتاللا قوات صادرت، فقد  واحدة  شأةمن على واستولت االحتالل قوات صادرت فيما. والسجن بالغرامات التهديد
 .الهذالين لعائلة ملكيتها تعود خيمة ،في محافظة الخليل يطا بلدة شرق الواقعة الخير

 باإلضافة سكنية، معظمها ،اإلخالء أو المصادرة أو بالهدم منشأة( 56) االحتالل قوات أخطرت فقد اإلخطارات، حيث من ماأ
 .وحظائر للماشية  وزراعية تجارية أخرى إلى

 سلوان، بلدة في الهوى، بطن حي عائالت محامي اإلسرائيلي االحتالل سلطات سلمتا يخص عمليات اإلخالء فقد وفيم 
 يونس للمواطن تعود سكنية بناية بإخالء يقضي اإلسرائيلية، الصلح محكمة من قراراا  ، القدس مدينة من القديمة البلدة جنوبي
 .فرداا  22 نحو سكنية شقق 6 من مكونة سكنية السكنية البناية تيطانية،االس كوهنيم عطيرت جمعية لصالح وأبنائه شحادة

 في التدريب بأعمال قيامها أثناء اإلحتالل قوات تتسبب وفي سياسة االحتالل بالتضييق على المواطنين في األغوار الشمالية
 .صبيح محمد فايز للمواطن لكيتهام تعود بمحتوياتها كامل بشكل خيمة باحتراق الشمالية، األغوار في اجميع خلة منطقة

 لنوعها وفقا   المستهدفة المنشآت توزيع 

 لما وفقاا  اإلخطارات أو اإلخالء أو المصادرة أو بالهدم سواء االنتهاكات من مختلفة بأنواع استهدافها تم التي المنشآت تتوزع
 : يلي

 النوع حيث من المستهدفة المنشآت(: 1) رقم جدول

 العدد المنشاة نوع

 68 مساكن بيوت

 75 خيام مساكن

 4 بركسات مساكن

 2 كرافانات مساكن

 1 غرف سكنية
 5 مياه آبار

 2 استنادية جدران

 3 تجارية منشآت

 62 ماشية وبركسات حظائر
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 للمحافظات وفقاً  بالهدم المستهدفة المنشآت توزيع  

 بواقع طوباس محافظة في االستهدافات ذروة كانت فقد المناطقي، المؤشر وفق الهدم لعمليات الجغرافي بالتوزيع يتعلق فيما أما

 أن علماا . هدمها تم أةمنش( 11) القدس محافظة ثم ومن. منشأة( 62) بواقع جنين محافظة تليها هدمها، تم منشأة( 101)

 فيها جرت التي للمحافظات وفقاا  الهدم عمليات" شمس" مركز رصد حيث(. 1) رقم الجدول في ورد مما نوع أي تشمل المنشأة

 : التالي النحو على

  للمحافظات وفقا   هدمها تم التي المنشآت توزيع(: 2) رقم جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 زراعية غرف

 1 آت سياحيةمنش
 1 ملعب

 2 عرائش زراعية

 72 بسطات خضار
 1 صحي صرف ووحدات ومرافق  غرف

 1 اهخزانات مي

 هدمها تم التي المنشآت عدد  المحافظة 

 منشاة 104 سطوبا

 منشأة 72 جنين
 أةمنش 15 القدس
 منشآت 10 الخليل
 آتمنش 4 بيت لحم

 آتمنش 4 واألغوار أريحا

 أةمنش 2  اهلل رام

 منشأة 1 طولكرم
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 للمحافظات وفقا   باإلخطارات المستهدفة المنشآت توزيع  

 تمنع التي االنتهاكات من وغيرها البناء أعمال وقف أو اإلخالء أو المصادرة أو بالهدم سواء اإلخطارات إلى بالنظر
عمار بناء في حقهم إعمال من الفلسطينيين . مختلفة مناطق في إخطار( 56) اإلخطارات عدد بلغ فقد منشآتهم، واستثمار وا 

نابلس  محافظتي جاءت وقد الفلسطينيين، لمنشئات القادمة اإلسرائيلية االستهدافات تمركز اتجاهات إلى اإلخطارات تشير
 :التالي للجدول وفقاا  الخليل محافظة تليهما نسبة، أعلى في وسلفيت

 للمحافظات وفقا   إخطارها تم التي المنشآت توزيع(: 3) رقم جدول

 

 
 

 فينالسكان المستهد 
 السكان عدد بلغ فقد السكان، عن معزول نطاق في تجري ال الفلسطينية المنشآت تستهدف التي العمليات هذه أن وبما

 تكون التي الفئات وهي ،( نساء1و ) طفل( 18) بينهم من األقل على شخص( 181)شباط  شهر خالل منها المتضررين
 .الحاالت هذه في أكبر معاناتها

 كاتاالنتها حجج  
 فقد ،شباط  شهر في الجريمةـ شرعنة محاولتها في باالحتالل القائمة السلطة" إسرائيل" تستخدمها التي الحجج إلى بالنظر أما
 ،تم هدمها منشأة( 191) أصل من منشأة( C( )112) مناطق في ترخيص بدون البناء بحجة هدمها تم التي المنشآت عدد بلغ
 .العنصري الفصل جدار االحتالل أو حواجز من قربها حجةبحجة  هااستهداف تم أةمنش( 61)و

عمليات اإلخالء فكانت  و(، cبدعوى عدم الترخيص والبناء في مناطق ) جميعهافكانت  والمصادرة أما فيما يتعلق باإلخطارات
 .االستيطانية كوهنيم عطيرت جمعية لصالحبحجة إخالئها 

 
 الذاتي الهدم  

 ات/فلسطينيين ات/مواطنين إجبار يتم بحيث والممركز، المركب القهر من نوعاا  يمثل الذي الذاتي، الهدم على بالتركيز
 تكلفة وتحميلهم عليهم باهظة غرامات بفرض التهديد طائلة تحت ن/بأيديهم ن/ومنشآتهم ن/منازلهم هدم على ات/مقدسيين

 وهيئات محاكم من العنصرية اإلسرائيلية المنظومة دواتأل الفت تماهي يشكل ما وهو بذلك، يقوموا لم حال في مضاعفة الهدم
 .ذواتهم ضد تنفيذها في االشتراك على ضحاياها إجبار يتم جريمة ويشكل وشرطة، جيش وقوات محلية

 إخطارها تم التي المنشآت عدد المحافظة

 منشأة 41 نابلس
 آتمنش 12 سلفيت
 منشآت 8 الخليل
 آتمنش 4 بيت لحم
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( 191)منشآت من أصل ( 9) ذاتياا  هدمها على مالكيها االحتالل سلطات أجبرت التي المنشآت عدد بلغشباط  شهر خالل
( منها 3( منها منازل )3نها في محافظة القدس، وواحدة في محافظة الخليل، وأخرى في محافظة بيت لحم، )( م1) منشأة،

 ( منشأة تجارية. جميعها بحجة عدم الترخيص.1( غرفة سكنية، )1( خيمة سكنية )1حظائر للماشية، )
 المكون منزله بهدم بنفسه القيام على ،اهلل عوض جهاد المواطن القدس، بمدينة شعفاط حي في اإلحتالل سلطات أجبرتفقد  
 في باهظة غرامات لدفع تفادياا  سابق، وقت في أخطرته أن بعد مربعاا، متراا  120 شقة كل مساحة تبلغ( شقتين - طابقين من)

 سالقد بمدينة العامود راس حي في اإلحتالل سلطات أجبرت .الترخيص عدم بحجة الهدم، بعملية اإلحتالل سلطات قيام حال
 في اإلحتالل سلطات أجبرت. و الترخيص عدم بحجة طابقين، من المكون منزله بهدم بنفسه القيام على خليل، معتز المواطن

 .والشوادر الحديد من مبنية لمنزلها خارجية غرفة بهدم بنفسها القيام على هدوان، أبو المواطن عائلة القدس، بمدينة سلوان حي
 السكنية خيمته بإزالة بنفسه القيام على شنران، عمر المواطن يطا، بلدة شرق الواقعة الثعلة ةمنطق في اإلحتالل سلطات أجبرتو 

 .سابق وقت في أخطرته أن بعد فرداا، 13 عددهم البالغ عائلته أفراد مع يقطنها التي
 المواشي، لتربية سينبرك بهدم بنفسه القيام على صيام، عمر المواطن القدس، بمدينة سلوان حي في اإلحتالل سلطات أجبرت

. الترخيص عدم بحجة الهدم، بعملية اإلحتالل سلطات قيام حال في باهظة غرامات لدفع تفادياا  سابق، وقت في أخطرته أن بعد
 البالغة المواشي لتربية حظيرة بهدم بنفسه القيام على الوحش، أحمد سليمان المواطن أجبرت لحم، بيت في الفريديس قرية فيو 

 بعملية اإلحتالل سلطات قيام حال في باهظة غرامات لدفع تفادياا  سابق، وقت في أخطرته أن بعد مربعاا، متراا  50 مساحتها
 .الترخيص عدم بحجة الهدم،

 منشأة بهدم بنفسه القيام على السعود، أبو إحسان المواطن القدس، بمدينة العامود راس حي في اإلحتالل سلطات أجبرتو 
 لدفع تفادياا  سابق، وقت في أخطرته أن بعد عاماا، 11 منذ ومبنية مربع متر 120 مساحتها( المركبات لتصليح ورشة) تجارية
 .الترخيص عدم بحجة الهدم، بعملية اإلحتالل سلطات قيام حال في باهظة غرامات
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 2021 شباط خالل الفلسطينيين تآمنش ضد التفصيلي االنتهاكات جدول

 
 الرقم  وصف االنتهاك التاريخ مكان االنتهاك اك حقهاالجهة التي تم انته

 –البلدة القديمة   المواطنة سميرة إدريس
 محافظة الخليل

هدمت قوات اإلحتالل قرب الحرم اإلبراهيمي في البلدة القديمة بمدينة الخليل، الجدار  2021\2\28
أصبح المنزل بدون الشرقي لمنزل المواطنة: سميرة إدريس، الواقع مقابل الحرم، وبذلك 

أبواب. وجاء هذا االعتداء أثناء اعتقال شرطة االحتالل للمواطنة إدريس وتواجدها في ما 
يسمى مركز شرطة مستوطنة "كريات اربع"، وعقب تدخل الوحدة القانونية لدى لجنه 

 اإلعمار تم اإلفراج عنها بكفالة مالية قيمتها ألف شيقل

1.  

 –بلدة الخضر  محمد مصطفى صبيحالمواِطن ين محمود خليل غنيم و 
 محافظة بيت لحم

هدمت قوات اإلحتالل في منطقتي الدبدوب والصوانة الواقعتين جنوب بلدة الخضر،  2021\2\22
عريشين زراعيين تعود ملكيتهما للمواِطن ين محمود خليل غنيم، ومحمد مصطفى صبيح، 

 بحجة عدم الترخيص

2.  

بلدة  -يرخربة الد المواطن مجاهد محمود سلمان
محافظة  –تقوع 

 بيت لحم

هدمت قوات اإلحتالل في منطقة خربة الدير شمال بلدة تقوع، منزالا )قيد اإلنشاء( مساحته  2021\2\22
 متراا مربعاا تعود ملكيته للمواطن مجاهد محمود سلمان، بحجة عدم الترخيص 150

3.  

ن المواطنين عبد الغني العواودة ونجليه معاذ وانس، وليد سليما
فريج ابو الكباش وشقيقيه حرب ومحمد، اسماعيل 
افريج ونجليه ناظم ونظام، ياسر محمود ابو 

خربة حمصة 
محافظة  -الفوقا

خيمة تستخدم  12هدمت قوات اإلحتالل في خربة حمصة الفوقا في األغوار الشمالية،  2021\2\22
حظائر لتربية المواشي، واستولت عليها، كما  1خيام لألغنام و 3إلضافة إلى للسكن، با
خزانات مياه بالستيكية. تعود ملكيتها للمواطنين عبد  1صهاريج مياه مجرورة و 1صادرت 

4.  
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الكباش ونجله سند، حرب ومحمد ووليد سليمان 
 فريج

الغني العواودة ونجليه معاذ وانس، وليد سليمان فريج ابو الكباش وشقيقيه حرب ومحمد،  طوباس
ونظام، ياسر محمود ابو الكباش ونجله سند، حرب ومحمد اسماعيل افريج ونجليه ناظم 

 ووليد سليمان فريج

 -قرية صور باهر المواطم محمد طرشان
 محافظة القدس

من المحال التجارية تعود ملكيتهما  2هدمت قوات اإلحتالل في قرية صور باهر،  2021\2\22
 للمواطن: محمد طرشان، بحجة عدم الترخيص

5.  

 –قرية العيساوية  ي عليانعائلة المواطن فاد
 محافظة القدس

 1هدمت قوات اإلحتالل قرب مدخل قرية العيساوية، بناية سكنية مكونة من طابقين تضم  2021\2\22
شقق سكنية تعود ملكيتها للمواطن: فادي عليان )أحد حراس المسجد األقصى(، وشقيقيه 

 طفالا.  12فرداا من بينهم  20مراد، وأمجد، ووالدهم، بحجة عدم الترخيص، ويسكن فيها 

6.  

قرية مجدل بني  -
محافظة  –فاضل 

 نابلس

اقتحمت قوة من جيش اإلحتالل قرية مجدل بني فاضل في نابلس، وسلمت إخطارات بوقف  2021\2\21
 منازل، بحجة عدم الترخيص 10العمل في بناء 

7.  

 –حي سلوان  المواطن جهاد حسن أبو رموز
 محافظة القدس

متر مربع،  90ت قوات اإلحتالل في حي سلوان بمدينة القدس، منزالا تبلغ مساحته هدم 2021\2\16
بحجة عدم الترخيص تعود ملكيته للمواطن: جهاد حسن أبو رموز، ويعيش جهاد أبو رموز 

 سنوات 10عاماا، وقصي،  12بالمنزل مع زوجته ونجليه محمد، 

8.  

 –حي شعفاط  المواطن جهاد عوض اهلل
 محافظة القدس

أجبرت سلطات اإلحتالل في حي شعفاط بمدينة القدس، المواطن جهاد عوض اهلل، على  2021\2\15
متراا  120شقتين( تبلغ مساحة كل شقة  -القيام بنفسه بهدم منزله المكون )من طابقين 

مربعاا، بعد أن أخطرته في وقت سابق، تفادياا لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات 

9.  
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 الهدم، بحجة عدم الترخيص.اإلحتالل بعملية 

المواطنين أنور يوسف مطيع نجار، معين عبد القادر نجار، 
محمد محمود مطيع نجار، أحمد نبيه توفيق نجار، محمد أمجد 
نجار، يحي وجيه نجار،  أحمد عدنان أحمد صنوبر، إياد عطا 
ابو بكر، مصعب عطا أبو بكر، أنس محمد فرح نجار، نضال 

نوبر، محمد محمود فرح نجار، يزيد محمد أحمد عبد الفتاح ص
 خضير

 –قرية يتما 
 محافظة نابلس

منزالا،  13اقتحمت قوة من جيش اإلحتالل قرية يتما في نابلس، وسلمت إخطارات بهدم  2021\2\14
بحجة عدم الترخيص تعود ملكيتها للمواطنين : أنور يوسف مطيع نجار، معين عبد القادر 

جار، أحمد نبيه توفيق نجار، محمد أمجد نجار، يحي وجيه نجار، محمد محمود مطيع ن
نجار،  أحمد عدنان أحمد صنوبر، إياد عطا ابو بكر، مصعب عطا أبو بكر، أنس محمد 
فرح نجار، نضال أحمد عبد الفتاح صنوبر، محمد محمود فرح نجار، يزيد محمد خضير، 

 طفالا  11مواطن منهم  35سيتضرر منها 

11.  

  ة وأبنائه يوسف ومحمد وعلي وعالءالمواطن يونس شحاد

بلدة 
محافظة  –سلوان 

 القدس

سلمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي محامي عائالت حي بطن الهوى، في بلدة سلوان،  2021\2\14
قراراا من محكمة الصلح اإلسرائيلية، يقضي بإخالء  جنوبي البلدة القديمة من مدينة القدس ،

بناية سكنية تعود للمواطن يونس شحادة وأبنائه لصالح جمعية عطيرت كوهنيم االستيطانية، 
شقق سكنية في حي بطن الهوى. ويعيش في البناية  6البناية السكنية سكنية مكونة من 

ومحمد وعلي وعالء وعائالتهم، ، عاما وزوجته وأبنائه يوسف 83المقدسي يونس شحادة، 
 فرداا  22ويبلغ عددهم نحو 

11.  

 –حي سلوان  المواطن عمر صيام
 محافظة القدس

أجبرت سلطات اإلحتالل في حي سلوان بمدينة القدس، المواطن عمر صيام، على القيام  2021\2\14
غرامات بنفسه بهدم بركسين لتربية المواشي، بعد أن أخطرته في وقت سابق، تفادياا لدفع 

 باهظة في حال قيام سلطات اإلحتالل بعملية الهدم، بحجة عدم الترخيص

12.  

 –حي صور باهر  المواطن نمر خليل نمر
 محافظة القدس

هدم المواطن نمر خليل نمر شقته السكنية، الكائنة في حي صور باهر، جنوبي مدينة  2021\2\13
ل، بحجة البناء دون ترخيص. وأوضح القدس الشرقية المحتلة. تنفيذاا لقررا بلدية االحتال

13.  
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 نمر أنه بدأ مؤخراا باستصالح الشقة، ليسكن فيها ابنه جهاد وزوجته. 

 –منطقة الثعلة  المواطن عمر شنران
محافظة  –يطا 

 الخليل

أجبرت سلطات اإلحتالل في منطقة الثعلة الواقعة شرق بلدة يطا، المواطن عمر شنران،  2021\2\13
فرداا،  13بإزالة خيمته السكنية التي يقطنها مع أفراد عائلته البالغ عددهم  على القيام بنفسه

 بعد أن أخطرته في وقت سابق.

14.  

 –قرية الفريديس  المواطن سليمان أحمد الوحش
 محافظة بيت لحم

أجبرت سلطات اإلحتالل في قرية الفريديس في بيت لحم، المواطن سليمان أحمد الوحش،  2021\2\12
متراا مربعاا، بعد أن  50بنفسه بهدم حظيرة لتربية المواشي البالغة مساحتها  على القيام

أخطرته في وقت سابق، تفادياا لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات اإلحتالل بعملية 
 الهدم، بحجة عدم الترخيص

15.  

 –حي سلوان  عائلة المواطن أبو وهدان
 محافظة القدس

ل في حي سلوان بمدينة القدس، عائلة المواطن أبو هدوان، على أجبرت سلطات اإلحتال 2021\2\12
 90القيام بنفسها بهدم غرفة خارجية لمنزلها مبنية من الحديد والشوادر وتبلغ مساحتها نحو 

متراا مربعاا، بعد أن أخطرتها في وقت سابق، تفادياا لدفع غرامات باهظة في حال قيام 
 عدم الترخيصسلطات اإلحتالل بعملية الهدم، بحجة 

16.  

المواطنين إسماعيل محمد موسى، وعلي سليم موسى، ونجله 
 خالد، ومنزل المواطن اسماعيل موسى

 –بلدة الخضر 
 محافظة بيت لحم

سلمت قوات االحتالل اإلسرائيلي ثالثة مواطنين اخطارات بهدم منازلهم في بلدة الخضر،  2021\2\11
وهم المواطنين إسماعيل محمد موسى، جنوبي مدينة بيت لحم، بدعوى عدم الترخيص، 

وعلي سليم موسى، ونجله خالد، ومنزل المواطن اسماعيل موسى مكون من طابق واحد، 
 اشخاص.  1ا مربعا، ويأوي 2م 10بمساحة إجمالية نحو 

17.  

طقة الشمالية من مدينة حلحول، شمالي محافظة الخليل أخطرت قوات االحتالل في المن 2021\2\11 –مدينة حلحول  المواطن خيري عبد القادر الحرباوي
، لتربية األغنام  المواطن خيري عبد القادر الحرباوي بهدم بركس من الصفيح والحديد

18.  
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 . وجاء اإلخطار بحجة البناء في المنطقة المصنفة ج2م20مساحته  محافظة الخليل

المواطنين شحده عبد ربه ابو الكباش، نبيل محمد شتيه، عائشة 
منزل قيد اإلنشاء( ، نظام خضر  محمد شتيه )

 شتيه، شكري شتيه، موسى كعابنة

 –قرية عين شبلي 
 محافظة نابلس 

أخطرت قوات اإلحتالل  في قرية عين شبلي، في األغوار الوسطى، شمال شرقي مدينة  2021\2\11
نابلس، بهدم أربعة منازل قيد اإلنشاء وست بركسات وخزان مياه يعود لوزرارة الزراعة، 

تعود ملكيتها للمواطنين شحده عبد ربه ابو  .Cة البناء غير القانوني في المنطقة بحج
الكباش، نبيل محمد شتيه، عائشة محمد شتيه ) منزل قيد اإلنشاء( ، نظام خضر شتيه، 

أعوام يعود لوزارة  10ك أنشئ قبل  600شكري شتيه، موسى كعابنة، وخزان مياه سعة 
 الزراعة

19.  

 –تجمع التوامين  المواطن إسماعيل مر
محافظة  –يطا 

 الخليل

هدمت قوات اإلحتالل في منطقة تجمع التوامين الواقعة شرق بلدة يطا، خيمة تستخدم  2021\2\10
 كوحدة صحية تعود ملكيتها للمواطن: إسماعيل مر

21.  

يطا  –قرية سوسيا  المواطن يونس الشامسطي
 محافظة الخليل –

قرية سوسيا الواقعة شرق بلدة يطا، خيمة تستخدم كإستراحة هدمت قوات اإلحتالل في  2021\2\10
 للمتنزهين تعود ملكيتها للمواطن يونس الشامسطي

21.  

 –منطقة الركيز  المواطن هارون رسمي أبو عرام
محافظة  –يطا 

 الخليل

هدمت قوات اإلحتالل في منطقة الركيز الواقعة جنوب شرق بلدة يطا، خيمتين للتضامن  2021\2\10
 مواطن الجريح: هارون رسمي أبو عراممع ال

22.  

 –منطقة الركيز  المواطن رسمي أبو عرام
محافظة  –يطا 

هدمت قوات اإلحتالل في منطقة الركيز الواقعة جنوب شرق بلدة يطا، خيمة تستخدم  2021\2\10
 للسكن تعود ملكيتها للمواطن رسمي أبو عرام

23.  
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 الخليل

يطا  –قرية أم خير  عائلة الهذالين
 حافظة الخليلم –

صادرت قوات اإلحتالل في قرية أم الخير الواقعة شرق بلدة يطا، خيمة تعود ملكيتها لعائلة  2021\2\10
 الهذالين

24.  

المواطنين صالح أبوهاشم، منير نصاصرة، ونصر زبيدات، 
 حسين صالح سليمان دراغمة

قريتي مرج نعجة 
 –والجفتلك 

محافظة أريحا 
 واألغوار

 1وات اإلحتالل في قريتي مرج نعجة والجفتلك في األغوار في محافظة أريحا، هدمت ق 2021\2\10
كوب لألغراض الزراعية تعود ملكيتها للمواطنين:  1900برك مياه زراعية تقدر سعتها بـ 

 صالح أبو هاشم، منير نصاصرة، ونصر زبيدات، حسين صالح سليمان دراغمة

25.  

 –قرية طورة  عائلة األسير محمد مروح كبها
 محافظة جنين

هدمت قوات اإلحتالل في قرية طورة  في جنين، منزالا )مكون من طابقين تبلغ مساحة  2021\2\10
 متر مربع( بواسطة المتفجرات تعود ملكيته لعائلة األسير محمد مروح كبها 180

26.  

 –قرية ياسوف   -
 محافظة سلفيت

منزالا وملعباا وشارعاا في قرية  11في أخطرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي بوقف البناء  2021\2\10
 ياسوف شرق مدينة سلفيت.

27.  

 -بلدة الظاهرية -
 محافظة الخليل

هدمت قوات اإلحتالل قرب معبر "ميتار" المقام على الخط األخضر جنوب بلدة الظاهرية،  2021\2\9
 بسطات المواطنين لبيع الخضار والفواكه

28.  

 –جراح  حي الشيخ المواطنة آمنة محمد عطا يوسف
 محافظة القدس

هدمت جرافات بلدية االحتالل اإلسرائيلي منزالا مهجوراا داخل مغارة قديمة، في حي الشيخ  2021\2\9
 جراح بمدينة القدس المحتلة، للمواطنة آمنة محمد عطا يوسف، دون إصدار قرار بهدمه.

29.  

أخطرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي بهدم بركس لتربية المواشي في منطقة الفرديس،  2021\2\9 –منطقة الفرديس  المواطن سليمان أحمد الوحش 31.  
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 شرقي مدينة بيت لحم، تعود للمواطن سليمان أحمد الوحش، بحجة عدم الترخيص محافظة بيت لحم

  .31 هدمت قوات االحتالل في قرية جبعيت الواقعة شمال رام اهلل بئر لجمع المياه 2021\2\8 قرية جبعيت  -

حمد عيسى ربعي، أشرف محمود العمور، فضل المواطنين م
 محمد العمور، حاتم محمود مخامرة

يطا  –قرية التوانة 
 محافظة الخليل –

منشآت وبئر مياه، وهي  1أخطرت قوات االحتالل في قرية التوانة في مسافر يطا بهدم  2021\2\8
بية عبارة عن مسكن من الطوب والصفيح، خيمة سكنية، غرفة زراعية، وبركس لتر 

(، تعود ملكيتها للمواطنين Cالمواشي، بدعوى البناء غير المرخص، في منطقة مصنفة )
 محمد عيسى ربعي، أشرف محمود العمور، فضل محمد العمور، حاتم محمود مخامرة

32.  

خربة حمصة  أهالي خربة حمصة
محافظة  –الفوقا 

 طوباس

مساكن مبنية  9ي األغوار الشمالية، هدمت قوات اإلحتالل في منطقة خربة حمصة الفوقا ف 2021\2\8
 خيمة وحظيرة لتربية األغنام وبئر لجمع المياه 22من الخيام، باإلضافة إلى هدم 

33.  

 –خربة يرزا  المواِطن ين حافظ نعيم مساعيد، وشقيقه رامي
 محافظة طوباس

المواطنين من مساكن  2هدمت قوات اإلحتالل في قرية خربة يرزا في األغوار الشمالية،  2021\2\8
المتنقلة )كرفانات( تعود ملكيتهما للمواِطن ين حافظ نعيم مساعيد، وشقيقه رامي، بحجة عدم 

 الترخيص

34.  

 –قرية المغير  المواطن فضل إبراهيم أبو عليا
محافظة رام اهلل 

 والبيرة

ل هدمت قوات اإلحتالل شمال قرية المغير، بئر لجمع المياه تعود ملكيته للمواطن فض 2021\2\8
 (Cإبراهيم أبو عليا، بحجة عدم الترخيص ولوقوعه في المنطقة المصنفة )

35.  

المواطنين عبد الباسط محمد، وعبد القادرترابي، وزاهي ترابي، 
وفارس ترابي، وتيسير غانم، وايمن غانم، وضياء 

 –قرية صرة 
 محافظة نابلس

بناء سبعة منازل في في الجهة الغربية  أخطرت قوات االحتالل اإلسرائيلي، بوقف العمل في 2021\2\7
تعود ملكيتها لكل من  .من بلدة صرة، المقابلة للبؤرة االستيطانية "حفاد جلعاد غرب نابلس

36.  
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عبد الباسط محمد، وعبد القادر ترابي، وزاهي ترابي، وفارس ترابي، وتيسير غانم، وايمن  ترابي
 غانم، وضياء ترابي

دة بل –خلة طه  المواطن نوح ذيب الحروب
محافظة  –دورا 

 الخليل

هدمت قوات اإلحتالل قوات اإلحتالل في منطقة خلة طه الواقعة غرب بلدة دورا في  2021\2\4
متراا مربعاا تعود ملكيته للمواطن نوح ذيب  180محافظة الخليل، منزالا تبلغ مساحته 

 الحروب، بحجة عدم الترخيص

37.  

خربة حمصة  أهالي خربة حمصة الفوقا
حافظة م –الفوقا 

 طوباس

من مساكن  11هدمت قوات اإلحتالل في خربة حمصة الفوقا في األغوار الشمالية،  2021\2\3
خيام  6حظائر لتربية المواشي، باإلضافة إلى قيامها بهدم  9المواطنين )مساكن خيام(، و 

نصبتها هيئة مقاومة الجدار واإلستيطان بدل المساكن التي تم هدمها، وهي مساكن 
 منشأة للمواطنين في المنطقة 10تمت إعادة بنائها بعد أن هدمت قوات اإلحتالل ومنشآت 

38.  

يطا  –خلة الفرن  المواطن جمال رجب الصرصور
 محافظة الخليل –

هدمت قوات اإلحتالل في منطقة خلة الفرن الواقعة شمال شرق بلدة يطا، منزالا مكون من  2021\2\3
يته للمواطن: جمال رجب الصرصور، بحجة عدم متر مربع تعود ملك 200طابقين بمساحة 

 الترخيص

39.  

المواطنين األشقاء راضي ومحمود ومحمد يحيى خضور، 
سماعيل خليل  واألشقاء أسيد ويزيد ووليد يوسف عيسى، وا 
ياسين، وعاصم دواس عيسى، والشقيقين  حكم وأشرف حسين 

 ياسين، ومحمد نادر عيسى

 –قرية عانين 
 محافظة جنين

كشكاا لبيع  11دمت قوات اإلحتالل في منطقة الظهر قرب مدرسة قرية عانين في جنين، ه 2021\2\3
الخضار والفواكه )للمرة الثانية(، بحجة قربها من الجدار العنصري العازل، وتعود ملكيتها 
للمواطنين األشقاء راضي ومحمود ومحمد يحيى خضور، واألشقاء أسيد ويزيد ووليد يوسف 

سماعيل خل يل ياسين، وعاصم دواس عيسى، والشقيقين  حكم وأشرف حسين عيسى، وا 
 ياسين، ومحمد نادر عيسى.

41.  
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 –بلدة عناتا  المواطن عبد المجيد موسى زياد
 محافظة القدس

هدمت قوات اإلحتالل في منطقة مرج العناتي في بلدة عناتا في محافظة القدس، منزالا )قيد  2021\2\3
متراا تعود ملكيتهما للمواطن عبد المجيد موسى  10طول اإلنشاء(، باإلضافة إلى أسوار ب
 عيد زياد، بحجة عدم الترخيص

41.  

المواطنون محمد شعبان، رايق شعبان، عماد شعبان، محمود 
شعبان، فايز شعبان، أحمد زيدات، وليد أبو زهو، مازن نصار، 
أحمد أبو حنانة، محمد أبو شهلة، محمد أبو جمهور، محمد 

رار، معن قصراوي، بيبرس السعدي، منجد العجاوي، ومحمد ج
 جرامنة

 –حاجز الجلمة 
 محافظة جنين

بسطة لبيع الخضار  10هدمت قوات اإلحتالل قرب حاجز الجلمة شمال مدينة جنين،  2021\2\2
والفواكه، واستولت على محتوياتها، بحجة قربها من الحاجز )عرف من أصحابها(: محمد 

، محمود شعبان، فايز شعبان، أحمد زيدات، وليد أبو شعبان، رايق شعبان، عماد شعبان
زهو، مازن نصار، أحمد أبو حنانة، محمد أبو شهلة، محمد أبو جمهور، محمد العجاوي، 

 ومحمد جرار، معن قصراوي، بيبرس السعدي، منجد جرامنة. 

42.  

حي رأس العامود  المواطن إحسان أبو السعود
 محافظة القدس –

إلحتالل في حي راس العامود بمدينة القدس، المواطن إحسان أبو السعود، أجبرت سلطات ا 2021\2\2
متر مربع  120على القيام بنفسه بهدم منشأة تجارية )ورشة لتصليح المركبات( مساحتها 

عاماا، بعد أن أخطرته في وقت سابق، تفادياا لدفع غرامات باهظة في حال  11ومبنية منذ 
 دم، بحجة عدم الترخيصقيام سلطات اإلحتالل بعملية اله

43.  

حي رأس العامود  المواطن معتز خليل
 محافظة القدس –

أجبرت سلطات اإلحتالل في حي راس العامود بمدينة القدس المواطن معتز خليل، على  2021\2\2
 8القيام بنفسه بهدم منزله المكون من طابقين، وكان يعيش فيه مع زوجته وطفلته نورسين 

أعوام، بعد أن أخطرته في وقت سابق، تفادياا لدفع غرامات باهظة  8أعوام، وطفله وديع 
 في حال قيام سلطات اإلحتالل بعملية الهدم، بحجة عدم الترخيص

44.  

 –يطا  –خلة الفرا  المواطن فوزي حماد خليل أبو طبيخ
 محافظة الخليل

شرقي مدينة يطا، أخطرت قوات االحتالل في منطقة خلة الفرا، في محطي قرية أم العمد،  2021\2\1
مساكن  3جنوبي محافظة الخليل. المواطن فوزي حماد خليل أبو طبيخ، بوقف عمل تخص 

45.  
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فرداا، هم زوجاته الثالث وأطفاله. بدعوى البناء غير  16يقطنها مع أسرته المكونة من 
 (. cالمرخص، في منطقة مصنفة )

محافظة  –جبارة  -
 طولكرم

خربة جبارة في طولكرم، سوراا في محيط قطعة أرض زراعية  هدمت قوات اإلحتالل في 2021\2\1
 دونم مزروعة بأشجار "األفوكاتو" 1.6مساحتها 

46.  

خربة حمصة  أهالي خربة حمصة الفوقا
محافظة  –الفوقا 

 طوباس

أقدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي على تنفيذ عملية تدمير واسعة النطاق لممتلكات  2021\2\1
في األغوار الشمالية، شرقي محافظة طوباس. طالت  مصة الفوقا،المواطنين في خربة ح

عائلة فلسطينية  11بركسات للمواشي، وهي مملوكة إلى  6خيام و 1خيمة سكنية، و 11
 .طفالا  16مواطناا، منهم  86قوامها 

47.  

 


