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 العضو االستشاري لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة  

 العضو المراقب لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان التابعة لجامعة الدول العربية

 

 تقرير الرصد الشهري حول عمليات الهدم واالنتهاكات اإلسرائيلية ضد منشآت 

 ومنازل الفلسطينيين  

 

 30/11/2022 - 1/11عن الفترة 
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 مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس"

Human Rights and Democracy Media Center SHAMS 

 2022  ثاني تشرين  
  

 
 

،  `التقرير لغايات رصد انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي ضد منشآت ومنازل الفلسطينيينهذا  تم إعداد 
 والتي تشمل عمليات الهدم واإلخالء والمصادرة أو اإلخطارات المختلفة. جرى إعداد التقرير وفقًا للمعلومات

س"، عن الفترة الواقعة  الميدانية التي رصدها طاقم وباحثي مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شم
وهو حصيلة جهود الرصد ذات الصلة التي قام بها طاقم مركز ،  30/11/2022-1/11/2022بين  

 في النطاق الجغرافي المتمثل بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية."شمس" 
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 العامة  الثانيتشرين إحصائية شهر 
 

داف قوات االحتالل اإلسرائيلي استه"  شمس، رصد مركز "2022  الثانيتشرين  خالل شهر  

توزيع اإلخطارات   اإلخالء أو  أو  ةأو المصادر( منشأة يملكها فلسطينيين/ات، سواء بالهدم  142)

 بنيَة استهداف هذه المنشآت مستقبالً. 

 إجبار  تم  ( منشآت 3، منها )( منشأة67ات في عمليات الهدم التي طالت )تركزت أبرز االنتهاك

ً   هدمها  على   مالكيها ( 2، و)الترخيص  عدم  بحجة  والسجن،  بالغرامات   التهديد  طائلة  تحت   ذاتيا

 ،في بيت لحم   الولجة  قرية  في  جويزة  عين  منطقة  في  االحتالل  قوات   هدمت منشأة لسيدات، فقد  

  االحتالل   قوات  دمرت ، ورضوان  خليل   ختاممنهم منزل للمواطنة    للسكن  وكرفان  المنازل  من  3

 .أحمد علي محمود نجيةللمواطنة  زراعية غرفة الديك، كفر لبلدة الشمالية  المنطقة في

وهي بالهدم أو وقف العمل،    أة( منش69أما من حيث اإلخطارات، فقد أخطرت قوات االحتالل ) 

  .ارسومد زراعيةومنشآت ، زلاعبارة عن من

عن    ،منشآت (  5)  االحتالل  قوات   صادرت   فيما عبارة  تم و   سكنيةكرفانات  وهي  زراعية، 

 .الترخيص عدم بحجةمصادرتها 

طردت سلطات االحتالل اإلسرائيلّي، عائلة فلسطينية من مبنى في البلدة القديمة بمدينة الخليل  و 

 في الضفة الغربية المحتلة دون سابق إنذار، وهو منزل تعود ملكيته للبلدية.
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 توزيع المنشآت المستهدفة وفقاً لنوعها

والمصادرة   واإلخطارات  االنتهاكات والتي تركزت بالهدم  تتوزع المنشآت التي تم استهدافها بأنواع مختلفة من
 وفقاً لما يلي:   واإلخالء

 (: 1جدول رقم )

 واإلخالء  تواإلخطارا والمصادرة بالهدم النوعالمنشآت المستهدفة من حيث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العدد  نوع المنشاة

 69 مساكن بيوت

 1 غرف سكنية

 4 مساكن بركسات 

 4 ساكن كرفاناتم

 9 غرف زراعية

 2 آبار 

 2 جدران استنادية وأسوار

 3  مدرسة

 29 بركسات زراعية

 1 منشآت تجارية

 1 بركسات للدواجن والطيور 

 3 زراعيةكرفانات 

 1 عرائش زراعية

 1 كرفان متنقل 

 1 حظائر وبركسات ماشية 

 1 مخابز 

 3 سالسل حجرية

 1 مزرعة حيوانات 

 5 دفيئات زراعية

 142 المجموع
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 والمصادرة واإلخالء  واإلخطارات بالهدم النوع حيث من المستهدفة المنشآت

 

 (2جدول رقم )

 المنشآت التي تم هدمها حسب النوع  
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 العدد  نوع المنشاة

 26 مساكن بيوت

 1 غرف سكنية

 1 بركساتمساكن 

 1 كرفاناتساكن م

 9 غرف زراعية

 2 آبار  

 2 جدران استنادية وأسوار

 1 منشآت تجارية

 1 بركسات للدواجن والطيور 

 1 كرفان زراعي

 9 بركسات زراعية

 1 كرفان متنقل 

 1 عرائش زراعية

 3 سالسل حجرية

 1 مخبز 

 1 مزرعة حيوانات 

 1 مدرسة

 5 دفيئات زراعية

 67 المجموع  
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 المنشآت التي تم هدمها حسب النوع

 

 

  (3) رقم جدول

 المنشآت التي تم إخطارها حسب النوع 

 

 

 

 

 

 المنشآت التي تم إخطارها حسب النوع 
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حظائر مدرسةمساكن بركساتمساكن بيوت
ةوبركسات ماشي

المجموع ةبركسات زراعي

 العدد  نوع المنشاة

 43 مساكن بيوت

 3 مساكن بركسات

 2 مدرسة

 1 حظائر وبركسات ماشية 

 20 بركسات زراعية

 69 المجموع  



7 
 

 

 ( 4جدول رقم )

 المنشآت التي تم مصادرتها حسب النوع

 

 

 

 المنشآت التي تم مصادرتها حسب النوع

 

 

 (5جدول رقم )

 المنشآت التي تم إخالئها حسب النوع
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المجموع كرفانات زراعيةمساكن كرفانات

 العدد  نوع المنشاة

 3 مساكن كرفانات

 2 كرفانات زراعية

 5 المجموع  

 العدد  نوع المنشاة

 1 بيوت مساكن 
 1 المجموع
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 المستهدفة للمنشآت الجغرافي التوزيع

 توزيع المنشآت المستهدفة بالهدم وفقاً للمحافظات  •

 تي محافظ ( منشأة، تليها  13)  نابلس   ة، فقد كانت ذروة االستهدافات في محافظي أما فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لعمليات الهدم وفق المؤشر المناطق

(. حيث رصد مركز "شمس" عمليات الهدم وفقاً  6علماً أن المنشأة تشمل أي نوع مما ورد في الجدول رقم ) ،أة في كل منها( منش11) سلفيت والخليل

 للمحافظات التي جرت فيها على النحو التالي:

 (: توزيع المنشآت التي تم هدمها وفقاً للمحافظات6جدول رقم )

 

 

 

 

 
 تم هدمهاالمنشآت التي 

مساكن   المحافظة
 بيوت 

غرف 
 سكنية

مساكن  
 بركسات 

مساكن  
 كرفانات

غرف 
 زراعية

جدران  آبار
 استنادية 

منشآت  
 تجارية

بركسات  
 للدواجن  

كرفانات 
 زراعية

بركسات  
 زراعية

كرفانات 
 متنقلة

عرائش 
 زراعية

سالسل  
 حجرية

مزرعة   مخبز
 حيوانات 

دفيئات   مدارس
 زراعية

 المجموع

 7    1              6 القدس

 7   1  1 1      1  2    1 رام هللا

 11  1          1 2 1  1 1 4 الخليل 

 9        1       1   7 بيت لحم

 11     2  1  1 1    5    1 سلفيت 

 2                  2 جنين

أريحا 
 واألغوار

3                  3 

 4        2   1       1 قلقيلية

 13 5       6      1    1 نابلس 
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 توزيع المنشآت التي تم هدمها وفقاً للمحافظات
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كرفانات

غرف 
زراعية

آبار جدران 
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منشآت 
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زراعية

سالسل 
حجرية

مخبز مزرعة 
حيوانات

مدارس دفيئات 
زراعية

المجموع

القدس رام هللا الخليل بيت لحم سلفيت جنين أريحا واألغوار قلقيلية نابلس
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 توزيع المنشآت المستهدفة باإلخطارات وفقاً للمحافظات  •

 

ناء وإعمار  بالنظر إلى اإلخطارات سواء بالهدم أو وقف أعمال البناء أو اإلخالء وغيرها من االنتهاكات التي تمنع الفلسطينيين من إكمال حقهم في ب

منشآتهم،   لمنشوواستثمار  القادمة  اإلسرائيلية  االستهدافات  تمركز  اتجاهات  إلى  اإلخطارات  الفلسطينيين،  آ تشير   في   االستهدافات  ذروة  كانت  فقدت 

  وفقاً للجدول التالي:، (10ثم بيت لحم )( منشأة، 16) سلفيتة محافظ  ثم ،أةمنش( 31) أريحا واألغوار محافظة

 

 وفقاً للمحافظات  إخطارها(: توزيع المنشآت التي تم  7جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 إخطارهاالمنشآت التي تم 

بركسات   حظائر وبركسات ماشية مدارس مساكن بركسات  مساكن بيوت المحافظة
 زراعية

 المجموع

 2   2   الخليل 

 1     1 القدس

 10     10 بيت لحم

 16     16 سلفيت 

 1     1 نابلس 

 2     2 قلقيلية

 31 20    11 أريحا واألغوار 

 2     2 جنين

 4  1  3  طوباس 
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 وفقاً للمحافظات إخطارهاتوزيع المنشآت التي تم 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 2
1 1

10 10

16 16

1 1
2 2

11

20

31

2 2
3

1

4

0

5

10

15

20

25

30

35

مساكن بيوت مساكن بركسات مدارس ةحظائر وبركسات ماشي بركسات زراعية المجموع

الخليل القدس بيت لحم سلفيت نابلس قلقيلية أريحا واألغوار جنين طوباس
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 وفقاً للمحافظات   التي تم مصادرتهاتوزيع المنشآت  •

 جدول التالي: للوفقاً ، ورام هللا الخليل تي( منشآت في محافظ 5) ثانيتشرين االحتالل في شهر  قوات ت التي تم مصادرتها من قبلالمنشآ كانت 

 

 وفقاً للمحافظات مصادرتهاتوزيع المنشآت التي تم  (: 8جدول رقم )

 

 

 

 
 

 
 

 وفقاً للمحافظات  التي تم إخالئهاتوزيع المنشآت  •

اإلسرائيلّي، عائلة فلسطينية من مبنى في البلدة القديمة بمدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة دون سابق إنذار، وهو منزل  طردت سلطات االحتالل   
 وتسكن فيه عائلة بدر البطش.  تعود ملكيته للبلدية.

 وفقاً للمحافظات إخالئها(: توزيع المنشآت التي تم  9جدول رقم )

 
 
 
 
 
 
 

   
 مصادرتهاالمنشآت التي تم                     

 

 

 المجموع كرفانات زراعية منازل كرفانات  المحافظة 
 3  3 الخليل
 2 2  رام هللا

   
 إخالئهاالمنشآت التي تم                     

 

 

 المجموع منازل  المحافظة 
 1 1 الخليل
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 ألسباب أمنية واإلخطار الهدم
 

 شهر   خالل،  كوسيلة ردع ألي عمل مقاوم لالحتالل  ضده العمليات  منفذييستخدم االحتالل اإلسرائيلي سياسة هدم المنازل كإجراء عقابي جماعي ضد  

 . (10جدول رقم )كما هو موضح في  ،والقدس  جنين ثالثة منازل في محافظتي بهدم قوات االحتالل  أخطرت ثانيتشرين 

 ( 10جدول رقم )

 العدد  االنتهاك  المنطقة  المحافظة  التاريخ التفاصيل
بهدم منازل منفذي  أصدرت قوات االحتالل اإلسرائيلي، قراراً  

خالل   إسرائيلي  ضابط  لمقتل  أدت  والتي  "الجلمة"،  عملية 
سبتمبر الماضي، ونفذها الشهيدين أحمد وعبد الرحمن عابد  

 .من سكان كفر دان في جنين

بلدة كفر  جنين 7/11/2022
 دان

 2 إخطار 

أعلن جيش االحتالل، عن نيته هدم منزل عائلة الشهيد عدي  
 شعفاط بضواحي القدس. التميمي في مخيم 

9\11\2022  
 القدس 

 
 مخيم 
 شعفاط

 
 إخطار     

  

1 

 
 

 
 الهدم الذاتي 

ً   يمثل  الذي  الذاتي،  الهدم  على  بالتركيز   ن/منازلهم  هدم  على  ات/مقدسيين  ات/فلسطينيين  ات/مواطنين   إجبار  يتم  بحيث  والممركز،  المركب  القهر  من  نوعا

 تماهي   يشكل  ما   وهو  بذلك،  يقوموا  لم  حال  في  مضاعفة  الهدم  تكلفة  وتحميلهم  عليهم  باهظة  غرامات  بفرض  التهديد  طائلة  تحت  ن /بأيديهم  ن/ومنشآتهم

 في   االشتراك  على  ضحاياها   إجبار  يتم  جريمة  ويشكل  وشرطة،  جيش  وقوات  محلية  وهيئات   محاكم  من  العنصرية  اإلسرائيلية  المنظومة  ألدوات  الفت

  .ذواتهم ضد تنفيذها 
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ً   هدمها   على  مالكيها   االحتالل  سلطات  أجبرت  التي  المنشآت  عدد  بلغ  ثانيتشرين    شهر  خالل فقد منشأة تم هدمها،  (  67)  أصل  من  منشآت(  3)  ذاتيا

 حتالل بعملية الهدم، بحجة عدم الترخيصتفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات اال هدمها أصحابها 

 الذاتي الهدم(: 11جدول رقم )

 

 المنشأة 

 مساكن بيوت المحافظة 

 3 القدس 

 
 

 السكان المستهدفين  •
 

لسكان المتضررين منها خالل شهر  وبما أن هذه العمليات التي تستهدف المنشآت الفلسطينية ال تجري في نطاق معزول عن السكان، فقد بلغ عدد ا

 وذلك وفق ما توفرت من معلومات. ( نساء،6ل، و )ا طف أ( 11( شخص على األقل، منهم )35)، ثانيتشرين 

 حجج االنتهاكات 

المنشآت  جميع  كانت  ،  ثانيتشرين    في شهر  حاولتها شرعنة الجريمةأما بالنظر إلى الحجج التي تستخدمها "إسرائيل" السلطة القائمة باالحتالل في م

 .نشأة( م67)والبالغ عددها ( Cبحجة البناء بدون ترخيص في مناطق ) حتاللالتي تم هدمها من قبل قوات اال

، ( منشأة69( من أصل )66)  (c)  مناطق   في  ووقوعها   الترخيص  عدم  بحجةالمنشآت التي أخطرتها قوات االحتالل    كانت  ، أما فيما يتعلق باإلخطارات

 .ضدها  العمليات منفذي  تجاه تتبعها  التي االحتالل سياسة ضمن  جماعية كعقوبة( منشأة هدمت 3و)

بدون سابق إنذار. ،إخالء تم التي والمنشأة ( منشآت، كانت بحجة عدم الترخيص،5ت التي تمت مصادرتها والبالغ عددها )أما فيما يخص المنشآ 
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  2022 ثاني تشرين   خالل  الفلسطينيين منشآت  ضد ةالتفصيلي االنتهاكات ولاجد

 2022 /11جدول ملحق عمليات الهدم لشهر 

 الرقم  وصف االنتهاك التاريخ مكان االنتهاك  انتهاك حقها الجهة التي تم 

  -بلدة عقربا  -

 محافظة نابلس 

 بلدة  شرق   الواقعة  لفجم سهل  منطقة   في  اإلحتالل قوات  هدمت 30/11/2022

  في   وقوعها   بحجة  ، (بركسات)  5و   زراعية  دفيئات  5  عقربا،

 االسرائيلية  للسيطرة  الخاضعة( C) المصنفة  المنطقة

1.  

قرية عين الديوك  كعابنة  كعابنة، ومرشد مرعب المواِطنَين

محافظة   –التحتا 

 أريحا واألغوار

  من   2  التحتا،   الديوك  عين  قرية   في  اإلحتالل   قوات   هدمت 29/11/2022

  المنطقة   في   ولوقوعهما   الترخيص،   عدم  بحجة   المنازل،

يأوي   للسيطرة  الخاضعة(  C)  المصنفة أحدهما    االسرائيلية، 

 . 8 أفراد

2.  

 –بلدة بني نعيم   غيث غاندي المواطن

 محافظة الخليل
  الواقعة   بيرين   منطقة   في   الفرن   خلة   في  اإلحتالل   قوات   هدمت  28/11/2022

 . الترخيص عدم بحجة زراعية غرفة  نعيم، بني بلدة جنوب
3.  

 غريب ومحمد جابر،  الوهاب عبد سامر المواِطنَين

 جابر  ذيب

 –منطقة خلة العيدة 

 محافظة الخليل
  مدينة   شرق   العيدة  خلة  منطقة  في  اإلحتالل  قوات   هدمت 28/11/2022

 الترخيص عدم المنازل، بحجة من  2  الخليل،
4.  

  محمود الوهاب، والمواطن  عبد أحمد إبراهيم  المواطن

 علقم

 – قرية الجيب 

محافظة رام هللا 

 والبيرة

 مشتالا   الجيب،   قرية  في   الخاليلة  حي  في  اإلحتالل  قوات   هدمت 28/11/2022

ا،   عدم   بحجة  متراا،   60  بطول  حجرية  سلسلة  أزالت  كما   زراعيا

 الترخيص 

5.  

 –بلدة كفر الديك  هادي نبيل مزيد لمواطنا

 محافظة سلفيت
هدمت قوات االحتالل أثناء اقتحام بلدة كفر الديك، منزالا )قيد  2022\11\27

الترخيص ولوقوعه في المنطقة المصنفة  اإلنشاء( بحجة عدم  

(C الخاضعة للسيطرة االسرائيلية ) 

6.  

 – بلدة عطارة  -

محافظة رام هللا 

 والبيرة

حتالل في منطقة جبل الخربة في بلدة عطارة،  هدمت قوات اال 2022\11\24

ا   ستنادية في  اغرفاا زراعية مبنية من الطوب، وهدمت جدرانا

 بحجة عدم الترخيص المكان.

7.  

لمواطنين أحمد مازن أحمد، محمد عفيف أحمد،  ا

 وأحمد ياسين 

 –بلدة كفر الديك 

 محافظة سلفيت

  3لبلدة كفر الديك،    حتالل في المنطقة الشماليةهدمت قوات اال 2022\11\24
 غرف زراعية بحجة عدم الترخيص. 

8.  
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  –مسافر يطا  -

 محافظة الخليل

هدمت قوات االحتالل مدرسة إصفي األساسية المختلطة، في   2022\11\23

 خربة إصفي الفوقا، بمسافر يطا، جنوب الخليل. 
حدى مدارس التحدي والصمود وتخدم عشرات التالميذ إ وهي  

وخرب   قرى  وطوبا،  من  العبيد،  مغاير  أهمها:  يطا  مسافر 

 وإصفي الفوقا، وإصفي التحتا. 

9.  

 – بلدة الخضر  لمواطن أحمد محمد يعقوب صالح ا

 محافظة بيت لحم

اال 2022\11\23 قوات  بلدة  هدمت  في  المعصي  باطن  منطقة  في  حتالل 

مساحته   تبلغ  منزالا  عدم   100الخضر،  بحجة  مربع  متر 

 الترخيص 

10.  

  –بلدة جيوس  محمد بيضة لمواطن ا

 محافظة قلقيلية
حتالل قرب بلدة جيوس، )بركسات( زراعية  هدمت قوات اال 2022\11\21

 بحجة عدم الترخيص 
11.  

  –قرية النبي إلياس  لمواطن عبد هللا أبو صالح ا

 محافظة قلقيلية
حتالل قرب قرية النبي إلياس، منشأة زراعية  هدمت قوات اال 2022\11\21

 الترخيص بحجة عدم 
12.  

  –قرية دوما  لمواطن قاسم مليحات وا  سليمان دوابشة، لمواطنا

 محافظة نابلس 
ا( زراعياا وغرفة  هدمت قوات اال 2022\11\20 حتالل في قرية دوما، )بركسا

 زراعية، بحجة عدم الترخيص
13.  

  –قرية دوما  لمواطن محمد حسن صرايعةا

 محافظة نابلس 
اال 2022\11\20 قوات  من هدمت  )مكون  منزالا  دوما،  قرية  في  حتالل 

 بحجة عدم الترخيصطابقين( 
14.  

  –حي سلوان  المواطن صالح أبو فرحة 

 محافظة القدس 
  مواطن   حتالل في حي سلوان بمدينة القدس، أجبرت سلطات اال  2022\11\20

متراا    45على القيام بنفسه بهدم جزء من منزله تبلغ مساحته  

ا لدفع غرامات   ا، بعد أن أخطرته في وقت سابق، تفاديا مربعا

حتالل بعملية الهدم، بحجة عدم باهظة في حال قيام سلطات اال

 الترخيص 

15.  

  –قرية النبي إلياس  لمواطن محمد عبد الرحمن سلهب ا

 محافظة قلقيلية

إلياس، منشأة  هدمت قوات اال 2022\11\17 النبي  حتالل قرب مدخل قرية 

 بحجة عدم الترخيص. ، لتصليح المركبات
16.  

قرية عزون عتمة   لمواطن ياسين محمد إسماعيل صالح ا

 محافظة قلقيلية  –
اال 2022\11\16 قوات  )قيد  هدمت  منزالا  عتمة،  عزون  قرية  في  حتالل 

 الترخيص. اإلنشاء(، بحجة عدم 
17.  

شارع صالح الدين  لمواطن عزام أبو عصب ا

 محافظة القدس –
بمدينة القدس،    لدينحتالل في شارع صالح ا هدمت قوات اال 2022\11\16

 منزالا، بحجة عدم الترخيص
18.  
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 –قرية صور باهر  أمير خليل دبش   لمواطنا

 محافظة القدس 

منزالا بحجة عدم  حتالل في قرية صور باهر،  هدمت قوات اال 2022\11\16

 الترخيص 
19.  

 – بلدة ترقوميا  لمواطنين إبراهيم يحيى جعافرة، وشقيقه عبد القادر ا

 محافظة الخليل

حتالل في منطقة الطيبة التابعة لبلدة ترقوميا  هدمت قوات اال 2022\11\14

بحجة عدم  ،  من المساكن  2والواقعة قرب مستعمرة "أدورا"، 

 الترخيص 

20.  

  –قرية المنية  ربه كوازبة لمواطن رشيد عبد ا

 محافظة بيت لحم
منازل    3حتالل في قرية المنيّة في بيت لحم،  هدمت قوات اال 2022\11\14

 طوابق( بحجة عدم الترخيص.   3)يضم كل منها 
21.  

بلدة قراوة بني  لمواِطنَين سميح عاصي، ومحمد عاصي ا

محافظة   –حسان 

 سلفيت 

االحتالل    هدمت 2022\11\14 القوات  العوارض  منطقة  شمال  وفي  اقعة 

حسان بني  قراوة  بلدة  حجرية  ،غرب  عدم  سالسل  بحجة   ،

 الترخيص 

22.  

 –قرية الشرفات  محمود محمد أبو ريا واطنالم

 محافظة القدس 

على هدم منزله في  مواطن  أجبرت بلدية االحتالل اإلسرائيلي،   2022\11\11

بيت صفافا   ببلدة  شرفات  قسراا قرية  المحتلة  القدس  ،  جنوب 

عام    فيه ويقطن   مساحته    2010منذ  مربعا،    70وتبلغ  مترا 

من   مع    3ومكون  فيه  ويعيش  مياه،  ودورة  وحمام  غرف 

 سنوات  3و 5زوجته وطفليه وعمرهما 

23.  

 –بلدة كفر الديك  لمواطنة نجية محمود علي أحمدا

 محافظة سلفيت
لبلدة كفر الديك،  حتالل في  دمرت قوات اال 2022\11\9 المنطقة الشمالية 

 بحجة عدم الترخيص ، غرفة زراعية 
24.  

 – قرية الولجة  سعدي إبراهيم األعرج لمواطنا

 محافظة بيت لحم
اال 2022\11\7 قوات  ا،  هدمت  زراعيا ا(  )بركسا الولجة،  قرية  في  حتالل 

 بحجة عدم الترخيص 
25.  

 – مدينة أريحا  عماد أبو غنام  لمواطنا

محافظة أريحا 

 واألغوار

اال 2022\11\7 قوات  تبلغ  هدمت  منزالا  أريحا،  مدينة  شرق  في  حتالل 

 بحجة عدم الترخيص. ، متر مربع  200مساحته 
26.  

 –قرية قبيا  -

محافظة رام هللا 

 والبيرة

حتالل في قرية قبيا، منزالا مكون من طابقين  هدمت قوات اال 2022\11\7

  6الهدم إلى تشريد عائلة قوامها  بحجة عدم الترخيص، أدى  
 أفراد منهم امرأتان 

27.  

 –مخيم شعفاط   لمواطن أحمد عيسىا

 محافظة القدس 
حتالل في مخيم شعفاط بمدينة القدس، مخبزاا  هدمت قوات اال 2022\11\7

 بحجة عدم الترخيص 
28.  
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 –بلدة بيت حنينا  مواطن من عائلة الطويل 

 محافظة القدس 

حتالل في بلدة بيت حنينا، منزالا )قيد اإلنشاء(  هدمت قوات اال 2022\11\7

 بحجة عدم الترخيص 
29.  

  –بلدة عناتا  المواطن حمزة عبد الجواد 

 محافظة القدس 

اال 2022\11\4 سلطات  عناتا،  أجبرت  بلدة  في  السالم  في ضاحية  حتالل 

متر    200على القيام بنفسه بهدم منزله البالغ مساحته  مواطن  

أن   بعد  لدفع غرامات  مربع،  ا  تفاديا أخطرته في وقت سابق، 

حتالل بعملية الهدم، بحجة عدم الباهظة في حال قيام سلطات ا

 الترخيص 

30.  

 –بلدة الظاهرية   مواِطنَين من عائلتي أبو عرام وأبو لبن 

 محافظة الخليل
حتالل في منطقة عرب الفريجات جنوب بلدة  هدمت قوات اال 2022\11\3

لجمع   بئرين  جدار  الظاهرية،  إلى  باإلضافة  ستنادي ا المياه 

 بحجة عدم الترخيص 

31.  

 –بلدة الظاهرية   مواِطنَين من عائلتي أبو عرام وأبو لبن 

 محافظة الخليل
حتالل في منطقة عرب الفريجات جنوب بلدة  هدمت قوات اال 2022\11\3

ألغراض    2الظاهرية،   )بركس(  }أحدهما  المساكن  من 

بحجة عدم  ،  اإلسمنت والصفيحالسكن، وغرفة سكنية مبنية من  

 الترخيص 

32.  

 – مدينة البيرة  لمواطن مصطفى محمد السالم  ا

محافظة رام هللا 

 والبيرة

حتالل في منطقة جبل الطويل بمدينة البيرة،  هدمت قوات اال 2022\11\3

 بحجة عدم الترخيص ، غرفة زراعية 
33.  

  –قرية بيتين  لمواطن سامر ناجح ساري جرابعة ا

محافظة رام هللا 

 والبيرة

قيد  هدمت قوات اال 2022\11\3 بيتين، مزرعة حيوانات  حتالل في قرية 

 االنشاء، بحجة عدم الترخيص. 
34.  

 –بلدة بروقين  لمواطن فائد صبرة وا لمواطن زياد محمود بركات، ا

 محافظة سلفيت

اال 2022\11\2 قوات  بروقين،  هدمت  بلدة  في  البقعان  منطقة  في  حتالل 

لألدوات   مخصص  و)كرفان(  الخشب  من  زراعية  غرفة 

الدواجن   لتربية  و)بركس(  آخر  )كرفان(  ودمرت  الزراعية 

( المصنفة  المنطقة  في  ولوقوعها  الترخيص  عدم  ( Cبحجة 

 الخاضعة للسيطرة اإلسرائيلية

35.  

خليل  لمواِطَن عثمان الشويكي والمواطنة ختام  ا

لمواطن محمد  ا لمواطن جالل عسيلة، و، ا رضوان

 ة زحايق 

 – قرية الولجة 

 محافظة بيت لحم

حتالل في منطقة عين جويزة في قرية الولجة،  هدمت قوات اال 2022\11\2

المنازل  2 تشريد  ،  من  إلى  ذلك  أدى  الترخيص،  عدم  بحجة 

 نساء  3أطفال و 6فرداا، منهم  12عائلتين قوامهما 

36.  
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مترا    250أيضا منزال قيد االنشاء، تبلغ مساحته  هدمت  كما   

 .  مربعا، إضافة إلى تدمير بيت متنقل "كرفان" للمرة الثالثة 
لمواِطنَين خالد جمال أبو الرب، وأمير محمد أبو  ا

 سيف

 – قرية جلبون 

 محافظة جنين
من المنازل )أحدهما    2حتالل في قرية جلبون،  هدمت قوات اال 2022\11\2

متر مربع،   200قيد اإلنشاء تبلغ مساحته  -قين مكون من طاب 

ا( بحجة عدم الترخيص    120واآلخر تبلغ مساحته   متراا مربعا

إلى   ذلك  أدى  العازل،  العنصري  الجدار  قرب  ولوقوعهما 

 أطفال.  3أفراد، منهم  5تشريد عائلة من 

37.  
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 2022/ 11جدول ملحق عمليات اإلخطار لشهر 

 الرقم  وصف االنتهاك التاريخ مكان االنتهاك  الجهة التي تم انتهاك حقها 

  محمد جابر، علي  هشام جابر،  فريد ناصر: المواطنين

  كليب،  صالح ومهدي عدي قاسم،  شريف العزيز عبد

  يحيى ومجاهد داود، محمد كسواني،  راتب واسماعيل

 شمالوي.

 –قرية حارس  

 محافظة سلفيت

  ثمانية في  والبناء  العمل  بوقف  االحتالل،  قوات  أخطرت 29/11/2022

  شمال  حارس  قرية  من والجنوبية   الشرقية  المنطقة  في منازل

 . سلفيت

1.  

محافظة   –بلدة يطا  -

 الخليل 
  الكرم   خشم  مدرسة  بهدم  اإلسرائيلي،   االحتالل  قوات   أخطرت  28/11/2022

 الخليل  جنوب  يطا  ببلدة البادية تجمع في
2.  

 –قرية الزبيدات  -

محافظة أريحا 

 واألغوار

مبنى   11أخطرت سلطات االحتالل بوقف العمل والبناء في   2022\11\23

ا  وهدم  سكنيا زراعية  20،  التمور  منشأة  قرية    لحفظ  في 

قيد   الزبيدات شمال أريحا  للسكن وأخرى  منها ما هو جاهز 

   بحجة عدم الترخيص اإلنشاء، 

3.  

 –بلدة عزون  بو هنية، وقصي محمد سليم ألمواطنين جهاد غالب ا

 محافظة قلقيلية
أخطرت قوات االحتالل، بوقف البناء في منزلين ببلدة عزون  2022\11\23

 ، بحجة عدم الترخيص شرق قلقيلية
4.  

قرية فروش دجن   لمواطن محمد عدلي حامدا

 محافظة نابلس  –
قرية   2022\11\23 في  االنشاء  قيد  منزل  بهدم  االحتالل  سلطات  أخطرت 

 بحجة عدم الترخيص   فروش بيت دجن شرق نابلس.
5.  

عوني عزيز مرعي، وعمير مرعي،   المواطنين:

وابراهيم علي، ونبيل أيمن، وأيوب فتحي، ومحمود  

 مرعي، وقتيبة سماره، وتامر سلوم

بلدة قراوة بني 

محافظة   –حسان 

 سلفيت 

بعضها    أخطرت قوات االحتالل بوقف البناء في ثمانية منازل 2022\11\22

"الرأس"،   منطقة  في  اإلنشاء  قيد  وأخرى  بالسكان،  مأهولة 

الشمالية   المنطقة  في  القرن"  و"خلة  المصالحة"،  و"واد 

 بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت. في الشرقية 

6.  

،  افريج سالم أبو الكباش، ونجله حكم   يالمواطن عل 

 لمواطن جعفر عبد الباسط بشارات وا

-خربة حمصة  

 محافظة طوباس 

بثالثة  أ 2022\11\20 البناء  بوقف  اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات  خطرت 

الشمالية باألغوار  حمصة،  خربة  في  عدم مساكن،  بحجة   ،

 الترخيص 

7.  

  –مسافر يطا  -

 محافظة الخليل

مسافر   2022\11\17 في  ابتدائية  مدرسة  بهدم  االحتالل،  أخطرت سلطات 

مسقوفة بـ"الزينكو"، ومن    ها يشار إلى أن،  يطا جنوب الخليل
8.  
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"الفوقا"   صفي  تجمعات  من  الطلبة  فيها  يدرس  أن  المقرر 

 "التحتا" و"طوبا" و"مغاير العبيد". و

 – بلدة الخضر  -

 محافظة بيت لحم

أخطرت قوات االحتالل، بهدم حي كامل في منطقة الدير في   2022\11\14

لحم بيت  جنوب  الخضر  فقد  بلدة  اخطارات  ،  بالهدم سلمت 

بحجة   لخمسة منازل، واخطارات بوقف البناء ألربعة منازل،

 عدم الترخيص

9.  

 –قرية أرطاس   المواطن أحمد صالح أبو صوي

 محافظة بيت لحم
في   2022\11\12 منزل  بناء  بوقف  اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات  أخطرت 

 بحجة عدم الترخيص ، رطاس، جنوب بيت لحمأقرية  
10.     

 –مخيم شعفاط   التميميعائلة الشهيد عدي 

 محافظة القدس 
أعلن جيش االحتالل، عن نيته هدم منزل عائلة الشهيد عدي  2022\11\9

 بضواحي القدس.  شعفاط  التميمي في مخيم
11.  

 –بلدة كفر دان   الشهيدين أحمد وعبد الرحمن عابد

 محافظة جنين
قراراا  2022\11\7 اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات  منازل    أصدرت  بهدم 

 الشهيدين أحمد وعبد الرحمن عابد من سكان كفر دان في جنين 
12.  

  –خربة يرزا  دراغمة إسماعيل  المواطن

 محافظة طوباس 
  خربة   في   للماشية    " بركس"  بهدم  االحتالل   سلطات  أخطرت  2/11/2022

 طوباس، بحجة عدم الترخيص.  شرق يرزا
13.  

 

 

 

 

 

 11/2022لشهر  المصادرةجدول ملحق عمليات 

 الرقم  وصف االنتهاك التاريخ مكان االنتهاك  الجهة التي تم انتهاك حقها 

 – بلدة عطارة  -

محافظة رام هللا 

 والبيرة

اال  2022\11\24 قوات  بلدة  صادرت  في  الخربة  جبل  منطقة  في  حتالل 

 عطارة، غرفتين زراعيتين )كرفانين(
1.  
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 –بلدة بني نعيم   اسعيد أبو حديد. وحازم إبراهيم أبو نجمة،   ينلمواطنا

 محافظة الخليل

حتالل في منطقة بيرين الواقعة جنوب بلدة  صادرت قوات اال 2022\11\9

 ( بحجة عدم الترخيصمنازل متنقلة )كرفانات 3بني نعيم، 

2.  

 

 

 11/2022لشهر اإلخالء جدول ملحق عمليات 

 الرقم  وصف االنتهاك التاريخ مكان االنتهاك  حقها الجهة التي تم انتهاك 

 –البلدة القديمة   عائلة بدر البطش ملك للبلدية تسكن فيه 

 محافظة الخليل

طردت سلطات االحتالل اإلسرائيلّي، عائلة فلسطينية من  2022\11\18

مبنى في البلدة القديمة بمدينة الخليل في الضفة الغربية  

 تعود ملكيته للبلدية. وهو منزل دون سابق إنذار،  المحتلة

1.  

 

 


