ה מ א ב ק ע ל ה ר יס ת ב ת י מ ש פ ח ות מ ח ב ל ים  :ה ר ש ות ה פ ל ס ט ינ ית
ופ ת ח מ ס ייע ים ל ב נ ייה מ ח ד ש ש ל ב ת י מ ש פ ח ות מ ח ב ל ים ש נה ר ס ו
ומ א ת ג ר ים ב כ ך א ת ה מ ס ר ה ה ר ת ע ת י ש מ ב ק ש ת יש ר א ל ל ה ע ב יר
 30בדצמבר 2018
הרשות הפלסטינית ,פתח ומוסדות המזוהים עימם מסייעים לבנייתם מחדש של בתי משפחות
המחבלים ,שנהרסו ע"י ישראל .בנייתם מחדש מהווה מהלך מתריס ,שמטרתו לאתגר את המסר
ההרתעתי ,שמבקשת ישראל להעביר באמצעות הריסת הבתים .לאחרונה הומחשה מדיניות הרשות
הפלסטינית בשני מקרים :עיריית טול כרם ופעילי פתח מסייעים בבנייה מחדש של בית משפחתו של המחבל
אשרף נעאלוה ,שרצח שני ישראלים באזור התעשייה בברקן )באמצעות תרומות ופיקוח הנדסי על הבנייה
מחדש( .כמו כן ,הודיע בכיר פתח כי אבו מאזן הנחה לבנות מחדש את בית משפחתו של המחבל אסלאם
יוסף אבו חמיד ,שהרג לוחם צה"ל כשהשליך עליו לוח שיש במהלך פעילות בטחונית.

צה"ל הורס בתי משפחות מחבלים והפלסטינים בונים אותם מחדש )דף הפייסבוק
של אסמאעיל אלבזם 17 ,בדצמבר (2018
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ה ר יס ת ב ת י מ ש פ ח ו ת מ ח ב ל י ם ע " י יש ר א ל
לאחרונה הרסו כוחות הביטחון הישראליים שני בתים ,שבהם התגוררו משפחות מחבלים שביצעו פיגועים.
הריסת בתים ,המגובה ע"י המערכת המשפטית בישראל ,מתבצעת בעיקר למטרת הרתעה כשברקע גל
הטרור ,שהתחולל ביהודה ושומרון בחודשים האחרונים .1פעילות הרס הבתים עוררה גינויים ברשות
הפלסטינית ,שדובריה התחייבו בפומבי ,כי הרשות תסייע בבניית בתים חדשים.
במהלך דצמבר  2018הרסו כוחות הביטחון הישראלים שני בתים של משפחות מחבלים:
ב 15-בדצמבר  2018הרסו כוחות הביטחון הישראלים מבנה בן ארבע קומות במחנה הפליטים
אמערי )אזור ראמאללה( ,שבו התגוררה משפחת המחבל אסלאם יוסף אבו חמיד )שב 26-במאי
 2018הרג לוחם צה"ל כשהשליך עליו לוח שיש במהלך פעילות בטחונית( .במהלך ההריסה התפתחו
במחנה הפליטים מספר הפרות סדר אלימות בהן השתתפו עשרות פלסטינים שיידו אבנים לעבר כוחות
הביטחון הישראלים )דבר צה"ל 15 ,בדצמבר .(2018
ב 16-בדצמבר  2018הרסו כוחות הביטחון את קומת המרתף והקומה הראשונה בבית ,שבו
התגוררו המחבל אשרף נעאלוה ובני משפחתו בשכונת שויכה ,שבפאתי טולכרם )נעאלוה ביצע
את פיגוע הירי באזור התעשייה ברקן ב 7-באוקטובר  ,2018שבמהלכו רצח שני ישראלים( .במהלך
פעילות כוחות צה"ל התקהלו עשרות פלסטינים ,הציתו צמיגים ,יידו אבנים ,השליכו בקבוקי תבערה וירו
זיקוקים )דובר צה"ל 17 ,בדצמבר .(2018

הריסת ביתו של המחבל אשרף נעאלוה בשכונת שויכה בטול כרם
)חשבון הטוויטר של  17 ,PALINFOבדצמבר (2018

בנוסף לכך התבצעו לאחרונה הכנות להריסת בתים נוספים של משפחות מחבלים :אלוף פיקוד המרכז חתם
על צו הריסה לדירה ,שבה התגורר המחבל שרצח אזרח ישראלי ב 16-בספטמבר  2018בכניסה לקניון
בגוש עציון )דובר צה"ל 16 ,בדצמבר  .(2018ב 12-בדצמבר  2018החלו כוחות הביטחון הישראליים במיפוי
בתי משפחות שני מחבלים ,שביצעו את פיגוע הירי במתחם שרונה )שבלב בתל אביב( ביוני ) 2016שבו

 1ראו פרסום מרכז המידע מה 16-בדצמבר " :2018בתקופה האחרונה חלה עלייה בכמות הפיגועים ביהודה ושומרון
)תמונת מצב(".
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נהרגו ארבעה בני אדם( .הבתים הללו בכפר יטא )דרומית לחברון( כבר נהרסו באוגוסט  2016אך נבנו
מחדש ללא היתר .צה"ל שוקל הריסתם מחדש )דובר צה"ל 12 ,בדצמבר .(2018

הריסת אחד מבתי משפחות המחבלים בכפר יטא ,באוגוסט  .2016שני המחבלים ביצעו את הפיגוע במתחם
שרונה בלב תל אביב )אלקדס 12 ,בדצמבר (2018

ס יוע ה ר ש ות ה פ ל ס ינ ית ופ ת ח ל ב נ יה מ ח ד ש ש ל ב ית מ ש פ ח ת א ב ו ח מ יד
בכיר פתח ג'מאל אלמחיסן 2נפגש ב 25-בדצמבר  2018במשרדו שבראמאללה עם וועדה שהוקמה ליישום
החלטת אבו מאזן לבנייתו מחדש של בית משפחת המחבל אסלאם יוסף אבו חמיד במחנה הפליטים
אלאמעארי בראמאללה .בפגישה ,הדגיש אלמחיסן את הצורך בהחשת בניית בית המשפחה כפי שהיה
לפני הריסתו .הוא הבטיח ,כי בנוסף לבית המשפחה על מנת להשיבו למצב ישוקמו גם הבתים הסמוכים,
שניזוקו כתוצאה מהריסת בית משפחת אבו חמיד וישכרו בתים עבור המשפחות שהתגוררו בהם.
בפגישה בראמאללה שב אלמחיסן ואמר ,כי הם )קרי ,הרשות ופתח( ימשיכו להיות נאמנים לשהידים,
לאסירים ולכל משפחותיהם עד להקמת מדינה פלסטינית .כמן כן ,ציין ,כי הפתח תמשיך לבנות מחדש
את הבתים שצה"ל הרס בירושלים ,ג'נין ,שכם ,עזה וחברון .בוועדה נכחו נציגים מהמשרד לעבודות
ציבוריות ,מכוחות הביטחון הלאומי ,עיריית אלבירה ,איגוד המהנדסים ובני משפחת אבו חמיד )אתר
משרד הגיוס והארגון של פתח 25 ,בדצמבר (2018
ג'מאל אלמחיסן ביקר ב 15-בדצמבר  2018באוהל ההזדהות עם משפחת אבו חמיד ,אשר הוקם במחנה
הפליטים אלאמערי בראמאללה .הוא נשא דברים בפני משפחת אבו חמיד ,בהדגישו ,כי הוא מדבר בשם אבו
מאזן באופן רשמי ,וכי הוא נפגש עמו באותו היום בבוקר .לדבריו ,אבו מאזן מינה אותו לבנות את בית
המשפחה באופן מלא במקום בו הוא נמצא ,וכי הם )קרי ,פתח והרשות( ילוו את המשפחה בחודשים
הקרובים )דף הפייסבוק של ג'מאל אלמחיסן 15 ,בדצמבר .(2018

 2חבר הוועד המרכזי של פתח וראש משרד הגיוס והארגון של פתח ביהודה ושומרון.
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הריסת בית משפחת המחבל אסלאם אבו חמיד במחנה הפליטים אלאמערי בראמאללה )ופא 15 ,בדצמבר (2018

ג'מאל אלמחיסן ,בכיר פתח )עם השיער הלבן( ,מבקר באוהל ההזדהות עם המחבל אסלאם יוסף אבו חמיד ,אשר
הוקם במחנה הפליטים אלאמערי בראמאללה .בביקור הוא העביר מסר רשמי מאת אבו מאזן כי בית משפחת אבו
חמיד ייבנה מחדש באופן מלא )דף הפייסבוק של ג'מאל אלמחיסן 15 ,בדצמבר (2018

ע יר יית ט ול כ ר ם וב כ יר ים ב פ ת ח נ ע ר כ ים ל ב נ י י ה מ ח ד ש ש ל ב ית מ ש פ ח ת נ ע א ל וה
לאחרונה הוקמה בטול כרם ועדה הפועלת לבנייתו מחדש של בית משפחתו של אשרף נעאלוה ,שביצע
את פיגוע הירי שבו נרצחו שני אזרחים ישראלים באזור התעשייה בברקן .הועדה מורכבת מתושבי שויכה
)שכונה בצפון טול כרם( ,שבה התגורר אשרף נעאלוה ,והיא נתמכת ע"י פתח ועיריית טול כרם .הועדה
הקימה ב 21-בדצמבר  2018סוכת אבלים בשויכה ,שאליה הגיעו מנחמים ,ובמהלכה התנהל קמפיין איסוף
תרומות .במהלך האירוע דיווחו חברי הועדה לנוכחים על ההכנות המתבצעות לבניית הבית החדש.
במהלך האירוע הודיעו חברי הוועדה ובני חמולת נעאלוה על כוונתם לבנות בית חדש ,שיהיה נפרד מהבית
הישן .לדבריהם אם יעלו הבדיקות ההנדסיות כי ניתן לשפץ את הבית הישן ,אזי יעשו כן .במקרה שכזה הבית
החדש שייבנה יוסב להיות "וקף" )הקדש מוסלמי( עבור השהידים וישמש כמרכז חברתי )21 ,PALINFO
בדצמבר  ;2018דף הפייסבוק שויכה אלאג'תמאעיה 21 ,בדצמבר .(2018
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האירוע לזכרו של אשרף נעאלוה ,שבו נערכה התרמה ודווח על ההכנות לבניית הבית החדש
)חשבון הטוויטר  21 ,QUDSNבדצמבר  ;2018חשבון הטוויטר של  21 ,PALINFOבדצמבר (2018

בפעילות המתבצעת להקמת הבית החדש ממלאת עיריית טול כרם תפקיד מרכזי :עיריית טול כרם הודיעה
על תרומה בסך  10,000דינר ירדני )כ 53,000-ש"ח( במהלך הארוע בסוכת האבלים לאשרף נעאלוה .מטרת
התרומה הינה בנייתו מחדש של "בית השהיד הגיבור אשרף נעאלוה" )דף הפייסבוק של עיריית טול כרם,
 21בדצמבר  .(2018העירייה לקחה על עצמה להכין את כל תוכניות הבנייה הדרושות עבור הקמת הבית
ולבצע את הפיקוח ההנדסי על הבנייה מחדש )דף הפייסבוק של עיריית טול כרם 21 ,בדצמבר .(2018

מימין :פוסט בפייסבוק בו הודיעה עיריית טול כרם על הסיוע ,שהיא מגישה להקמת הבית שנהרס )דף הפייסבוק
של עיריית טול כרם 21 ,בדצמבר  .(2018משמאל  :ראש עיריית טול כרם מחמד יעקוב מעדכן את משתתפי
האירוע על תרומת העירייה לבנייתו מחדש של בית חמולת נעאלוה )דף הפייסבוק "שויכה אלאג'תמאעיה"21 ,
בדצמבר (2018

עיריית טול כרם הינה גוף מוניציפאלי השייך לרשות הפלסטינית .ראש העירייה ,המזוהה ככל הנראה עם

פתח ,הינו מחמד יעקוב ,שנבחר לתפקידו ע"י חברי מועצת העירייה במאי  2017בעקבות נבצרות ראש
העייריה הקודם בשל מחלה .ראש העירייה הינו עובד הרשות הפלסטינית ,אשר כפוף ישירות לשר השלטון
המקומי ,שמעביר לו תקציבים מקופת הרשות לרשויות המקומיות.
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צילום חברי מועצת עיריית טול כרם בראשות ראש העיריה מחמד יעקוב )שלישי משמאל( .ברקע תמונות של הקיר
של אבו מאזן ויאסר ערפאת )אתר עיריית טול כרם 26 ,בדצמבר (2018

בנוסף לתרומות עיריית טול כרם בלטו גם תרומות של שני פעילי פתח:

חמדאן סעיפאן ,מזכיר סניף פתח בטול כרם ,הודיע על מתן תרומה בסך  25,000ש"ח.
מא'יד שעבאן ,חבר המועצה המהפכנית של פתח והמזכיר הקודם של סניף פתח בטול כרם ,הודיע
על תרומה בסך ) 10,000$דף הפייסבוק טול כרם אלחדת' 21 ,בדצמבר (2018

ג יב וי מ וש ל מ ח וז ט ול כ ר ם ל מ ש פ ח ת נ ע א ל ו ה
מושל מחוז טול כרם עצאם אבו בכר ביקר )ב 18-בדצמבר  (2018בבית משפחת אשרף נעאלוה בשויכה,
ועמד מקרוב אחר תוצאות הריסת הבית .אבו בכר עמד בראש משלחת גדולה ,אשר כללה בין היתר את ראשי
מנגנוני הביטחון של הרשות בטול כרם ואת ראש העירייה מחמד יעקוב .במהלך הביקור ,גינה אבו בכר את
פעילות צה"ל .הוא הדגיש ,כי הם מזדהים ועומדים בצד אחד עם בני משפחת נעאלוה וממשיכים לסייע
לה בכל הדרכים והאפשרויות )טלביזית אלפג'ר 18 ,בדצמבר  .(2018עצאם אבו בכר הינו איש פתח ותיק
משכם .הוא משמש מאז דצמבר  2014כמושל מחוז טול כרם וכפוף ישירות למשרד יו"ר הרשות
הפלסטינית.

מושל מחוז טול כרם עצאם אבו בכר מבקר בבית משפחת אשרף נעאלוה )טלביזית אלפג'ר 18 ,בדצמבר (2018
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צילום וכתבה שהופיעו בדף הפייסבוק הרשמי של מושל מחוז טול כרם ,עצאם אבו בכר על ביקורו של המושל בבית
משפחת נעאלוה לאחר הריסתו )דף הפייבסוק הרשמי של מושל מחוז טול כרם 18 ,בדצמבר (2018

ת ר ומ ת ח ב ר ה ל ס ח ר ב מ כ ונ יות ב ט ול כ ר ם
בהתרמה שנערכה בארוע לזכרו של אשרף נעאלוה ) 21בדצמבר( התקבלה תרומה בסך  25,000ש"ח
מסוכנות בטול כרם לסחר במכוניות .הצ'ק הוא של הבנק הערבי שם מתנהל ככל הנראה חשבונה של החברה.

צ'ק על סך  25,000שקלים לבניית ביתו של המחבל אשרף נעאלוה ,שהתקבל מסוכנות לסחר במכוניות בטול כרם
)חשבון הטוויטר של  22 ,Malak Al-Fakhouriבדצמבר .(2018

החברה שתרמה את הכסף הינה אלעואד לסחר במכוניות הנמצאת בשכונה שויכה שבטול כרם .החברה
שבבעלות איש העסקים מחמד וצפי ,עוסקת בייבוא מכוניות חדשות ובמכירת מכוניות יד שנייה )דף
הפייסבוק של חברת אלעואד לסחר במכוניות( .על פי כתבה של ערוץ הטלביזיה המקומי אלפג'ר ,שבטול כרם,
חברת אלעואד לסחר במכוניות מייבאת מכוניות חדשות דרך נמל אשדוד בישראל .שינוע המכוניות נעשה
ע"י חברת המשאיות אלטחאן ממזרח ירושלים )ערוץ הטלביזיה אלפג'ר בטול כרם 31 ,באוקטובר (2018
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חברת אלעואד לסחר במכוניות בטול כרם מקבלת משלוח של מכוניות חדשות דרך נמל אשדוד בישראל )ערוץ
הטלביזיה אלפג'ר בטול כרם 31 ,באוקטובר (2018
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