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 2022 تموز
 

 
 

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

الميدانية التي رصدها طاقم وباحثي مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس"، عن الفترة الواقعة  
وهو حصيلة جهود الرصد ذات الصلة التي قام بها طاقم مركز "شمس" ،  2022/ 31/7-1/7/2022بين  

 في النطاق الجغرافي المتمثل بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

 
 

 

 العامة   تموز إحصائية شهر 
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(  206داف قوات االحتالل اإلسرائيلي )" استهشمس، رصد مركز "2022  تموزخالل شهر  

بالهدم   سواء  فلسطينيين/ات،  يملكها  المنشآت   أومنشأة  هذه  استهداف  بنيَة  اإلخطارات  توزيع 

 مستقبالً. 

منها منشأة تعود لسيدة، فقد   ،منشأة(  52ات في عمليات الهدم التي طالت )تركزت أبرز االنتهاك

، غرف زراعية بحجة عدم الترخيص  3حتالل في بلدة كفر الديك في سلفيت،  هدمت قوات اال

 منها غرفة زراعية تعود للسيدة نجية محمود أحمد.

( منشأة بالهدم أو وقف العمل، 154أما من حيث اإلخطارات، فقد أخطرت قوات االحتالل )  

سكنية،   إلى  وزراعية،  معظمها  وموقع و   يةماشوبركسات    حظائرباإلضافة  بالستيكية  بيوت 

  .أثري
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 توزيع المنشآت المستهدفة وفقاً لنوعها

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

 

 (: 1جدول رقم )

 واإلخطارات  والمصادرة بالهدم المنشآت المستهدفة من حيث النوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العدد  نوع المنشاة

 117 مساكن بيوت

 11 مساكن خيام 

 4 مساكن بركسات 

 13 غرف زراعية 

 3 آبار وبرك وخطوط وخزانات مياه 

 3 وأسوارجدران استنادية 

 1 مغسلة سيارات

 13 منشآت تجارية 

 25 حظائر وبركسات ماشية  

 1 بركس زراعي 

 10 عرائش زراعية ومشاتل 

 1 سالسل حجرية 

 1 مقهى

 1 بيوت بالستيكية

 1 موقع أثري

 1 محمية طبيعية 

 206 المجموع
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 واإلخطارات  والمصادرة بالهدم النوع حيث من المستهدفة المنشآت

 

 

 (2جدول رقم )

 المنشآت التي تم هدمها حسب النوع  
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 العدد  نوع المنشاة

 14 مساكن بيوت

 1 مساكن خيام 

 4 غرف زراعية

 3 مياه وخزانات آبار وبرك وخطوط 

 1 استنادية وأسوارجدران 

 1 مغسلة سيارات

 2 حظائر وبركسات ماشية 

 13 منشآت تجارية

 1 مقهى

 1 بركسات زراعية

 10 ومشاتل  عرائش زراعية

 1 سالسل حجرية

 52 المجموع  
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  (3) رقم جدول

 المنشآت التي تم إخطارها حسب النوع 
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المنشآت التي تم هدمها حسب النوع

مساكن بيوت مساكن خيام غرف زراعية

آبار وبرك وخطوط وخزانات مياه جدران استنادية وأسوار مغسلة سيارات

حظائر وبركسات ماشية منشآت تجارية مقهى

بركسات زراعية عرائش زراعية ومشاتل

 العدد  نوع المنشاة

 103 مساكن بيوت

 10 مساكن خيام 

 4 مساكن بركسات

 9 غرف زراعية

 23 حظائر وبركسات ماشية 

 2 جدران استنادية وأسوار

 1 محمية طبيعية 

 1 موقع أثري

 1 بيوت بالستيكية

 154 المجموع  
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المنشآت التي تم إخطارها حسب النوع

مساكن بيوت مساكن خيام مساكن بركسات غرف زراعية

حظائر وبركسات ماشية جدران استنادية وأسوار محمية طبيعية موقع أثري

بيوت بالستيكية المجموع 
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 المستهدفة للمنشآت الجغرافي التوزيع

 توزيع المنشآت المستهدفة بالهدم وفقاً للمحافظات  •

( منشأة، تليها محافظة 29)  الخليل   ة، فقد كانت ذروة االستهدافات في محافظي أما فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لعمليات الهدم وفق المؤشر المناطق

(. حيث رصد مركز "شمس" عمليات الهدم وفقاً للمحافظات التي جرت 4ورد في الجدول رقم ). علماً أن المنشأة تشمل أي نوع مما  آت( منش7)  القدس

 فيها على النحو التالي: 

 (: توزيع المنشآت التي تم هدمها وفقاً للمحافظات4جدول رقم )

 

 

 

   
 المنشآت التي تم هدمها

مساكن   مساكن بيوت المحافظة
 خيام

غرف 
 زراعية

آبار وبرك 
وخزانات  

 مياه

جدران 
 استنادية 

مغسلة  
 سيارات

 منشآت 
 تجارية

حظائر 
وبركسات 

 ماشية

عرائش  مقهى 
 زراعية

بركس 
 زراعي

سالسل  
 حجرية

 المجموع

 7   1   1 1 1    3 القدس

أريحا 
 واألغوار

2            2 

 29 1  9  2 8   2  1 6 الخليل 

 6    1  4      1 جنين

 5          3  2 سلفيت 

 1          1   رام هللا

 2  1       1    نابلس 
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مساكن خيام غرف زراعية آبار وبرك 
وخزانات مياه

جدران 
استنادية

مغسلة سيارات منشآت حظائر 
وبركسات 

ماشية

مقهى عرائش 
زراعية

بركس زراعي ةسالسل حجري المجموع

المنشآت التي تم هدمها وفقاً للمحافظات

القدس أريحا واألغوار الخليل جنين سلفيت رام هللا 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   ستهدافاتاال  ذروة  كانت  فقدت 

   وفقاً للجدول التالي:،  منشأة( 36) طوباس  محافظة تليها  منشأة،( 88) القدس محافظة

 

 وفقاً للمحافظات  إخطارها(: توزيع المنشآت التي تم  5جدول رقم )

 

 

 

 

   
 إخطارهاالمنشآت التي تم 

حظائر وبركسات  موقع أثري محمية طبيعية  استنادية جدران  غرف زراعية  مساكن خيام  مساكن بركسات  مساكن بيوت المحافظة
 ماشية

 المجموع بيوت بالستيكية 

 88     2   4 82 القدس

 16    1     15 الخليل 

 2         2 جنين

 12   1   9   2 بيت لحم

 36 1 23     10  2 طوباس 
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مساكن بيوت مساكن بركسات مساكن خيام غرف زراعية جدران استنادية محمية طبيعية موقع أثري حظائر وبركسات
ماشية

يةبيوت بالستيك المجموع

المنشآت التي تم غخطارها وفقاً للمحافظات

القدس الخليل جنين بيت لحم طوباس
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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  

 . (6جدول رقم )كما هو موضح في  ين آخرين،زلمن وأخطرت  زلينهدمت قوات االحتالل من تموز

 ( 6جدول رقم )

 العدد  االنتهاك  المنطقة  المحافظة  التاريخ التفاصيل
  الخميس،   اليوم  مساء  اإلسرائيلي،  االحتالل  سلطات   أخطرت 

  غرب  رمانة  قرية  من  الرفاعي  يوسف  أسعد  األسير  منزل  بهدم
 جنين

 1 إخطار  قرية رمانة  جنين 7/7/2022

 عائلة مبنى  هدم  قرار  على العليا، االحتالل  محكمة  صادقت
.  جنين غرب  رمانة قرية في صبيحات عماد صبحي األسير

  حيث  الجد،  باسم ومسجل  طوابق أربعة من مكونبنى الم
  حيث  طابق، ونصف طوابق  ثالثة هدم على المحكمة صادقت
 أنفار  سبعة ويأوي.األسير لعم الطابق  نصف

 1 إخطار  قرية رمانة  جنين 18/7/2022

  2 حسان، بني  قراوة بلدة اقتحام أثناء اإلحتالل قوات هدمت
 لعائلتي  ملكيتهما تعود المتفجرات  بواسطة المنازل من

 عاصي سميح  ويوسف مرعي، عوض  محمد يحيى األسيرين
 نساء 2و أطفال 10 منهم فرداً  18 المنزلين في ويسكن

بلدة قراوة  سلفيت  26/7/2022
 بني حسان 

 2 هدم
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 السكان المستهدفين  •
 

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

 وذلك وفق ما توفرت من معلومات. ( نساء،4ل، و )( طف14( شخص على األقل، منهم )78)

 

 حجج االنتهاكات 

المنشآت التي تم هدمها كانت  ،  تموزفي شهر    حاولتها شرعنة الجريمة السلطة القائمة باالحتالل في م أما بالنظر إلى الحجج التي تستخدمها "إسرائيل"  

 ضمن   قربها من حواجز االحتالل،( منشأة بحجة  2و )  (،52من أصل )  نشأة( مC ( )40بحجة البناء بدون ترخيص في مناطق )  حتاللمن قبل قوات اال

( منشاة كعقوبة جماعية ضمن سياسة االحتالل التي تتبعها 2)و  ،  عليها   واالستيالء  الحواجز  من  القريبة   أراضيهم  عن  بعادهموإ  المواطنين  لطرد   همساعي

   .بحجة توسيع مستوطنات في المنطقة ( منشآت8و) .تجاه منفذي العمليات ضدها

 كعقوبة   ( منشأة2، و)(c)  مناطق  في  ووقوعها   الترخيص  عدم  بحجة  ( أخطرت154( منشأة من أصل )148)  فكانت  ،أما فيما يتعلق باإلخطارات 

 .تدمير آثار بحجة ( منشآت4) و ضدها، العمليات منفذي  تجاه تتبعها  التي االحتالل سياسة ضمن  جماعية
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 2022 تموز  خالل  الفلسطينيين منشآت  ضد ةالتفصيلي االنتهاكات ولاجد

 2022 /7جدول ملحق عمليات الهدم لشهر 

 الرقم  وصف االنتهاك التاريخ مكان االنتهاك  الجهة التي تم انتهاك حقها 

  -منطقة سما اريحا  زلباني  رضا المواطن

محافظة أريحا 

 واألغوار

 عدم  بحجة   أريحا منزالً،   سما  منطقة   في   اإلحتالل  قوات  هدمت 27/7/2022

 الترخيص 
1.  

 –مدخل بلدة يعبد  وحسام  عصام  عطاطرة، وأشقائه خالد محمد المواطن

 محافظة جنين
قوات 26/7/2022   جنوب   يعبد  بلدة  مفترق   على  مقهى  االحتالل  هدمت 

  عدم   بحجة  للبلدة،  الرئيسي  الشرقي  المدخل   عند  جنين،   غرب

 . الترخيص 

2.  

 –قرية أم الريحان  الكيالني زيد جهاد قصي  المواطن

 محافظة جنين

  أم   قرية  في  اإلنشاء  قيد  منزالً   االحتالل،  سلطات  آليات  هدمت 26/7/2022

 جنين بحجة عدم الترخيص بمحافظة  الريحان
3.  

  -بلدة ترقوميا  -

 محافظة الخليل

  لبلدة   التابعة   الهردش  جبل   منطقة   في   اإلحتالل   قوات   هدمت 26/7/2022

  مخطط  ضمن.  المزارعين  للمواطنين  عرائش  9  ترقوميا، 

 المواطنين  لترحيل

4.  

 -قرية قوصين الباز  أُسامة  رعد  المواطن

 محافظة نابلس 
  قوصين،   قرية   في  التل  عراق  منطقة   في   اإلحتالل  قوات   هدمت 26/7/2022

 الترخيص  عدم بحجة زراعي( بركس)
5.  

  أبو عامر ومؤمن لحلوح،  عصام علي المواطنين

 فرحة 

قرب حاجز الجلمة  

 محافظة جنين –
  جنين،   مدينة  شمال   الجلمة   حاجز   قرب   اإلحتالل  قوات  هدمت 26/7/2022

  إلى   المؤدي  الطريق  جانبي   على  تقع   تجاريتين  منشأتين

 وابعادهم   المواطنين  لطرد  االحتالل  مساعي  ضمن.  الحاجز 

 عليها واالستيالء المعبر من القريبة   أراضيهم عن

6.  

  علي أحمد عطاطرة، وروحي خالد  عصام: المواطنين

 عطاطرة 

 –مدخل بلدة يعبد  

 محافظة جنين

  كفيرت،   وقرية  يعبد  بلدة  مفرق   قرب  اإلحتالل  قوات  هدمت 26/7/2022

 الترخيص  عدم بحجة وملحمة ،(ومقهى ماركت سوبر) كشك
7.  

  ويوسف مرعي، عوض محمد يحيى األسيرين عائلتي

 عاصي  سميح

بلدة قراوة بني 

محافظة   –حّسان 

 سلفيت 

  2  حسان،  بني   قراوة  بلدة   اقتحام  أثناء   اإلحتالل  قوات   هدمت 26/7/2022
  لعائلتي   ملكيتهما  تعود  المتفجرات  بواسطة  المنازل   من

  عاصي   سميح  ويوسف  مرعي،   عوض  محمد   يحيى  األسيرين

 نساء  2و أطفال  10 منهم فرداً   18 المنزلين في ويسكن

8.  



15 
 

  –قرية بيرين  -

 محافظة الخليل

 بيرين  قرية   في   األعور  وادي   منطقة   في   اإلحتالل   قوات   هدمت 25/7/2022

  المياه،   لجمع   زراعية  بركة   نعيم،  بني  بلدة  جنوب  الواقعة

 الترخيص  عدم بحجة حجرية، وسالسل

9.  

  –قرية بيرين  الساليمة  طه حاتم  المواطن

 محافظة الخليل

 بيرين  قرية   في   األعور  وادي   منطقة   في   اإلحتالل   قوات   هدمت 25/7/2022

  متراً   70  مساحته   تبلغ  منزالً   نعيم،  بني   بلدة  جنوب  الواقعة

 الترخيص عدم  بحجة مربعاً،

10.  

 –منطقة البويب  داود حسن محمد المواطن

 محافظة الخليل

  بلدة   شرق   الواقعة   البويب   منطقة   في  اإلحتالل   قوات   هدمت 25/7/2022

 وصادرتهان بحجة عدم الترخيص  سكنية خيمة  يطا،
11.  

 –تجمع أم قصة  طعيمات  ناجح المواطن

 محافظة الخليل

  بلدة   شرق  الواقعة   قصة   أم  تجمع  في  اإلحتالل   قوات   هدمت 25/7/2022

  3  منهم  أفراد   6  ويسكنه.  الترخيص  عدم  بحجة  منزالً   يطا،
 وامرأة  أطفال

12.  

  الصاوي ومحمود طبيخ، أبو ممدوح المواِطنَين

 ادعيس

 –تجمع الجوايا  

 محافظة الخليل
  شرق  جنوب   الواقعة   الجوايا  تجمع  في   اإلحتالل   قوات   هدمت 19/7/2022

 عليهما واستولت األغنام، لتربية حظيرتين  يطا، بلدة
13.  

 -تجمع الجوايا  النواجعة  جبريل زيدان المواطن

 محافظة الخليل
  شرق  جنوب   الواقعة   الجوايا  تجمع  في   اإلحتالل   قوات   هدمت 19/7/2022

 وسيدة طفلة  منهم افراد  3 يسكنه  مسكناً، يطا، بلدة

14.  

 -مخيم عقبة جبر كريشان  المواطن علي

محافظة أريحا 

 واألغوار

االحتالل 19/7/2022 قوات    أريحا،   بمدينة   جبر  عقبة   مخيم   قرب  هدمت 

ً   متراً   120  مساحته   تبلغ (  اإلنشاء  قيد)  منزالً    عدم   بحجة  ،  مربعا

 . الترخيص 

15.  

محافظة   -بلدة عناتا  -

 القدس 

  اً جدار   عناتا،  بلدة   في  النجمة   منطقة   في   اإلحتالل   قوات   هدمت 19/7/2022

ً   كبيراً    من   النجمة  منطقة   في  حجرية   وسالسل  قالع  من  مكونا

  إلى   المؤدي  الرئيسي  عناتا   -  الزعيم  شارع  بمحاذاة  عناتا،

   القدس   شرق  جنوب   مناطق 

16.  

 – قرية المغير  عليا أبو الغفور عبد عدي  المواطن

محافظة رام هللا 

 والبيرة

زراعية   2022\7\14 غرفة  المغير،  قرية  جنوب  االحتالل  قوات  هدمت 

 بحجة عدم الترخيص 
17.  

  علي طاهر   بشير أحمد،  علي  عفيف محمد المواطنين

 أحمد  محمود نجيه  - أحمد، والسيدة

 –بلدة كفر الديك 

 محافظة سلفيت
غرف   3هدمت قوات اإلحتالل في بلدة كفر الديك في سلفيت،   2022\7\7

 بحجة عدم الترخيصزراعية 

18.  
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قرية النبي   لمواطن أنس عبيد ا

  –صموئيل 

 محافظة القدس 

اال 2022\7\7 قوات  القدس،  هدمت  في  صموئيل  النبي  قرية  في  حتالل 

 مغسلة مركبات تعود ملكيتها، بحجة عدم الترخيص 
19.  

 –البلدة القديمة   -

 محافظة الخليل

محال    8هدمت قوات اإلحتالل في البلدة القديمة بمدينة الخليل،   2022\7\6

تجارية في سوق الخضار المركزي القديم )الحسبة( مملوكة  

تسمى  التي  االستيطانية  البؤرة  توسعة  بهدف  الخليل،  لبلدية 

ي يحاول  "ابرهام ابينو" المقامة في سوق الحسبة القديمة، والت

االحتالل ربطها بالبؤر االستيطانية المقامة وسط المدينة لخلق  

 تواصل جغرافي بينها

20.  

  –قرية دوما  -

 محافظة نابلس 

دمرت قوات االحتالل عين مياه في قرية دوما جنوب نابلس،   2022\7\5

بعد أن أخطرت في وقت سابق بوقف أعمال البناء فيها بحجة  

 عدم الترخيص

21.  

 –قرية البويب   الجبورعائلة  

 محافظة الخليل

هدمت آليات االحتالل بئر مياه وأرضية منزل قيد اإلنشاء في   2022\7\4

 قرية البويب شرقي يطا جنوبي الخليل 
22.  

منطقة خشم الدرج  براهيم الكعابنة إمحمد  لمواطنا 

 محافظة الخليل –

الواقعة شرق   2022\7\4 الدرج  يطا،  هدمت قوات في منطقة خشم  بلدة 

 منزالً )قيد اإلنشاء(، بحجة عدم الترخيص. 
23.  

 –تجمع أم قّصة  لمواطن نايف علي سالمة كعابنة ا 

 محافظة الخليل

هدمت قوات االحتالل في تجمع أم قصة التابع لمجلس قروي   2022\7\4

يطا بلدة  شرق  الخليل  الزويدين  عدم    منزالً   ، في  بحجة 

 . فرداً  15الترخيص يقطنه 

24.  

 –بلدة العيساوية  لمواطن محمد شعبان عبيدا

 محافظة القدس 

هدمت قوات االحتالل منشأة تجارية في بلدة العيّسوية شمال   2022\7\4

 بحجة عدم الترخيصشرق القدس المحتلة، 
25.  

 –قرب بلدة الزّعم  لمواطن رأفت طارق العيساويا

 محافظة القدس 

م بالقدس في األراضي  هدمت قوات االحتالل قرب بلدة الزعيّ  2022\7\4

 الشرقية لقرية العيساوية، مشتال زراعياً بحجة عدم الترخيص 
26.  

 -حي جبل المكبر عمر فهد جعافرة  لمواطنا

 محافظة القدس 
اال 2022\7\4 قوات  القدس،  هدمت  بمدينة  المكبر  جبل  حي  في  حتالل 

قيد اإلنشاء( تعود ملكيته، بحجة    -طوابق   3منزالً )مكون من  

 الترخيص. عدم 

27.  
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 7/2022جدول ملحق عمليات اإلخطار لشهر 

 الرقم  وصف االنتهاك التاريخ مكان االنتهاك  الجهة التي تم انتهاك حقها 

  إسماعيل موسى العدرة، محمد علي المواطنين: محمد

  خضر الصريع، قاهر  العدرة،   كامل حمزة  العدرة،

 عودة  محمد وعلي العدرة، محمود

 –قرية الديرات  

 محافظة الخليل

  ستة   في   البناء  بوقف  اإلسرائيلي،  االحتالل  سلطات  أخطرت 26/7/2022

 الخليل، بحجة عدم الترخيص   جنوب  الديرات  قرية  في   منازل

 

1.  

 –بلدة سبسطية   -

 محافظة نابلس 
  الموقع   في   العمل   بمنع  يقضي   إخطاراً   االحتالل   قوات   سلمت 25/7/2022

 ج  مصنفة  المنطقة  أن في بلدة سبسطية بحجة  األثري
2.  

 يوسف إبراهيم  عوض، يوسف محمد المواطنين: 

  نجاجرة ذيب  بدر فايز  عوض،  جميل  أحمد عوض،

 عوض  يوسف مازن نجاجرة،  سالم  محمود سالم

زيدان،   جمال  سالمة، محمد احمد محمد وصبحي

 .نجاجرة اسحق  محمود  وأحمد

  –بلدة نحالين 

 محافظة بيت لحم
قوات 25/7/2022   جنوب "  الدعمس   قرنة"   منطقة  في  االحتالل  أخطرت 

  زراعية   غرف  9  في   العمل  بوقف  إخطارات  نحالين،  بلدة

بحجة عدم    قائم  بناء  بوقف  وإخطار  بناء،  أرضية  بهدم  وإخطار

 الترخيص 

3.  

 –تجمع أبو النوار  -

 محافظة القدس 

  المواطنين   من  عدداً   اإلسرائيلي،  االحتالل  سلطات  أخطرت 21/7/2022

بهدم    المحتلة  القدس   شرق   البدوي  النوار  أبو   تجمع  في  القاطنين

 . سكنية بركسات  4

4.  

 –بلدة صور باهر  

 محافظة القدس  

بلدة  االحتالل  بلدية  طواقم  أوقفت 20/7/2022 البناء  صور  في    في   باهر 

  أوامر   وعلقت   ترخيص،  دون  البناء  بحجة  اإلنشاء،  قيد  مبنى

 . عطا  وعرة وفي المقاطع  منطقة في ألسوار هدم

5.  

  –بلدة شعفاط  -

 محافظة القدس 

  في   البناء  عملية  شعفاط   في  والشرطة  االحتالل  بلدية  أوقفت  20/7/2022

   الترخيص عدم بحجة شوقي، أحمد  حي  في سكنيتين شقتين
6.  

 –مدينة القدس   -

 محافظة القدس 

االحتالل سلمت   20/7/2022   أوامر   الشرقية   القدس  في   مبنى  43  قوات 

  كان  لما  الوضع  وارجاع  البناء  أعمال  جميع  من  فوراً   توقف

ً   عليه   سبب   لتوضيح  العام  المفتش  او  البلدية  أمم  والمثول  سابقا

 البناء  استعمال

7.  



18 
 

 –بلدة بيت حنينا  -

 محافظة القدس 

  في بيت     اإلسرائيلية   والشرطة   االحتالل  بلدية   طواقم   ألصقت  20/7/2022

  منها  ضخمة  مباني   ثالثة  ومداخل  بوابات  على  هدم  حنينا أوامر

  حي   حنينا  بيت  في  شقة   12  من  وآخر  شقق  6  من  مكون  مبنى

   حنينا  بيت  في  الدم  وادي  في  سكنية وحدة  18  ومبنى  االشقرية

8.  

  سليمان، علي  ومحمد عبد، ومحمد محمد، عبد علي

 .ناصر وسليمان  محمد وإبراهيم علي، وعبد

  –مسافر يطا 

 محافظة الخليل
اإلسرائيلي 2022\7\18 االحتالل  قوات  ستة    أخطرت  في  العمل  بوقف 

وهدم محمية طبيعية في  لمواطنين من عائلة النجادة    منازل  

 مسافر يطا جنوبي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

 اإلنشاء. بعضها مأهول وأخرى قيد 

9.  

  نعيم رامي  مساعيد، والمواطن نعيم حافظ   المواطن

 مساعيد

  –خربة يرزا 

 محافظة طوباس 

خربة يرزا شرق طوباس، بإزالة    أخطرت قوات االحتالل في 2022\7\18

مساحته   سكني  ً   30مبنى  مربعا في  و،  مترا  العمل     بوقف 

 للماشية بحجة تدمير آثار.  اتبركس

10.  

 – قرية كردال  فقها علي محمد المواطن

 محافظة طوباس 

االحتالل  2022\7\18 قوات  ً   أخطرت  بالستيكية   شفويا بيوت  بإزالة 

 .دونمات، في قرية كردلة باألغوار الشمالية"  4مساحتها 

11.  

  –قرية رمانة  صبيحات عماد صبحي  األسير عائلة  منزل

 محافظة جنين
هدم منزل عائلة  صادقت محكمة االحتالل العليا، على قرار   2022\7\18

األسير صبحي عماد صبيحات في قرية رمانة غرب جنين.  

المنزل مكون من أربعة طوابق  ومسجل باسم الجد، ويأوي 

 . سبعة أنفار

12.  

 –قرية عاطوف  -

 محافظة طوباس 

اإلنشاء   2022\7\7 قيد  منزل  في  البناء  بوقف  االحتالل  قوات  أخطرت 

ً   60مساحته  تبلغ  ،  بقرية عاطوف جنوب طوباس  ،  مترا مربعا

كانت قد حاصرته أمس واحتجزت العمال داخله، ومنعتهم من 

 استكمال البناء فيه 

13.  

  –قرية رمانة  الرفاعي يوسف أسعد األسير

 محافظة جنين

بهدم منزل األسير أسعد   أخطرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي 2022\7\7

الرفاعي من قرية رمانة غرب جنين. مكون   المنزل  يوسف 

 متر مربع، ويؤوي سبعة أفراد  100من طابق وتبلغ مساحته 

14.  

خربة حمصة   -

محافظة   -التحتا 

 طوباس 

منشأة ومسكن   30أخطرت قوات االحتالل بوقف العمل في   2022\7\4

عدم  بحجة  الشمالية  باألغوار  التحتا  حمصة  خربة  في 

 حظائر ماشية  وخيام سكنية 10 ، وهي عبارة عن الترخيص 

15.  



19 
 

  –بادية يطا  الكعابنة   اطعيمات خليل   المواطن

 محافظة الخليل

  ةخطرت  قوات االحتالل، بوقف العمل في منزل بمنطقأ 2022\7\4

 بحجة عدم الترخيص  "الخروعة" في بادية يطا 
16.  

محمد خليل  ، وحمد نايف علي كعابنةالمواطنين أ

 يوسف كعابنة 

  –بادية يطا 

 محافظة الخليل

أخطرت قوات االحتالل بوقف العمل في منزلين في منطقة   2022\7\3

 البادية البدوية شرق بلدة يطا جنوب الخليل.
في   يقع  ويؤوي  منزل  يطا،  شرق  وتبلغ أ   10العبادية  فراد 

ً   120مساحته   مربعا الخروعة،  والثاني  ،  مترا  منطقة  في 

ً  140فراد ومساحته  أ 10ويؤوي   . مترا مربعا

17.  

 

 


