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 2022סיכום הריסות בתי מחבלים 
אזרחים )ישראלים ושאינם ישראלים( חיילי צה"ל   31פיגועי טרור בהם נרצחו  21בוצעו  2022בשנת 

 ואנשי כוחות הביטחון.  

אירועים בהם טרם   2ישנם מחבלים,  20פיגועי הטרור היו מעורבים לפחות   21-על פי הפרסומים ב 

 נתפסו. 

, אשר הוצאו מכוח תקנה  צווי החרמה והריסה 10הוציאה מרשימת הפיגועים הנ"ל, מערכת הביטחון 

 לבתים של המחבלים.   1945חירום(, - לתקנות ההגנה )שעת 119

 .2נגד הריסת בתי מחבלים  לבג"ץ  עתירות 11הוגשו  ( 2023/2/6) 1המעודכן  פרסום הדוחעד תאריך 

עתירות היו בהובלת הארגון השתול "המוקד להגנת הפרט" שעיקר המימון   9העתירות,  11מתוך 

עתירה אחת הייתה בהובלת "מרכז ירושלים לזכויות אדם" שעיקר המימון   שלו מישויות מדיניות זרות. 

מהעתירות נגד הריסות בתי מחבלים מומנו על ידי   91%כלומר    שלה מישויות מדיניות זרות.

 ממשלות זרות. 

ניתן  נוסף הריסה צו . צווים  9בוצעו   המעודכן פרסום הדוח  עד תאריך וי ההריסה שניתנו צו  10מתוך 

 . 5/2/2023-, פסק הדין פורסם ב87/23, בג"ץ  3/1/2023-בנושא הוגשה ב ועתירה   26/12/2022-ב

 ימים.  101 – מספר הימים הממוצע מיום הפיגוע ועד מימוש צו ההריסה  •

o  איתם מגיני,  רעד פתחי חאזם שרצח את למחבל  152מספר הימים המקסימאלי היה

 3137/22הי"ד, בג"ץ  תומר מורד, ברק לופן 

o   ויקטור סורוקופוט,  למחבל דיא חמארשה שרצח את  65מספר הימים המינימאלי היה

 . 2770/22הי"ד, בג"ץ  דימיטרי מיטריק יעקב שלום, אבישי יחזקאל והשוטר אמיר חורי 

מאות ואלפי אחוזים בין הזמן המינימאלי שלוקח כל הליך  מגלים פער  2022אשר מסכמים את שנת כ

   בשרשרת של תהליך הריסת בית המחבל לבין הזמן המקסימאלי. 

משך הזמן הלוקח מרגע שהתרחש פיגוע ובו אבידות ועד למימוש צו ההריסה נגד   2022סיכום לשנת 

 בית המחבל: 
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 101 18 33 7 41 3ממוצע ימים 

 
 המקורי פורסם בתחילת ינואר. הדוח  1
הוצא נגד המחבל   1945חירום(, -לתקנות ההגנה )שעת  119צווי החרמה והריסה, אשר הוצאו מכוח תקנה  2

. אנו מעריכים שעתירה נגד ההריסה  26/12/2022-ג'עברי אשר רצח את רונן חנניה ז"ל ב-מוחמד כמאל אל
 תוגש בימים הקרובים. 

עשה לגבי כל תהליך בנפרד, אך יש לציין כי לא בכל צו הריסה והתהליך שבו  החישוב לגבי ממוצע הימים נ 3

התנהל יש את המידע על כל שלב. מכאן שממוצע הימים של העמודה "מספר הימים מיום הפיגוע ועד מימוש צו  
ההריסה" איננה חיבור של סך הממוצעים, אלא עומדת בפנים עצמה והיא המייצגת הבלעדית של ממוצע הימים  

 כלל ההליכים מיום הפיגוע ועד מימוש צו הריסה, מכוון שאלה נתונים שיש על כלל צווי ההריסה שמומשו. ב
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 65 4 20 3 17 מינימום ימים 

 152 99 43 9 61 מקסימום ימים 

פער באחוזי בין  
 מקסימום ומינימום 

359% 300% 215% 2475% 234% 

 

 

 : קודמות השוואה לשנים  

 2018 2019 2020 2021 2022* ממוצע הימים 

בין  בממוצע מספר הימים 
מועד הפיגוע לבין ההודעה  

הסופית למשפחת המחבל על  
 78 109 54 35 41 צו ההריסה 

בין  הממוצע  מספר הימים 
מסירת צו ההריסה לבין  
 הגשת העתירה לבג"ץ 

             
7  

             
9  

             
9  

             
6  

             
3  

הימים מיום  בממוצע מספר 
הגשת העתירה ועד פקיעת צו  

 ההריסה
           
31  

           
26  

           
20  

           
34  

           
32  

מיום  בממוצע מספר הימים 
 פקיעת הצו ועד מימוש הצו 

           
29  

             
9    

           
14  

           
14  

מיום    ממוצעה  מספר הימים
הפיגוע ועד מימוש צו  

 ההריסה 
           
100  

           
84  

           
60  

         
152  

         
116  

מיום   המינימלי  מספר הימים
הפיגוע ועד מימוש צו  

 71 71 52 59 65 ההריסה 

  המקסימאלי  מספר הימים
מיום הפיגוע ועד מימוש צו  

 205 262 68 142 152 ההריסה 

 מספר צווי הריסה שמומשו 
             
8  

             
6  

             
2  

             
8  

             
7  

מספר עתירות נגד הריסות  
 מחבלים בתי 

           
11  

             
6  

             
3  

             
9  

             
8  

אחוז עתירות על ידי ארגונים  
שעיקר המימון שלהם  
 88% 100% 100% 100% 90% מישויות מדיניות זרות 

 

 חלק מההליכים טרם הסתיימו.  2022*בשנת 
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 : והמלצות מסקנות
במלחמה בטרור, הדבר עולה רצו ושוב בפסקי הדין של בית   חיוניכידוע, הריסת בתי מחבלים היא כלי 

הוא בעל    119"עולה באופן ברור ומובהק כי השימוש בתקנה  : 2770/22בבג"ץ כך עלה המשפט. 

חזר השופט    8604/22, בג"ץ 3/1/2023-בפסק הדין האחרון שפורסם ב  ".אפקט הרתעתי משמעותי

משמעית המובעת בחוות הדעת  -העמדה החדכשר על חשיבות הריסת בתי המחבלים וכתב כי: "

הינה שאמצעי הריסת בתי מחבלים משיג את המטרה ההרתעתית אשר לקידומה נעשה בו שימוש.  

חוות הדעת מבוססת, בין היתר, על עשרות רבות של אינדיקציות התומכות במסקנה האמורה,  

נה בלבד. לעומת זאת, האינדיקציות היכולות ללמד על תוצאה הפוכה,  עשרות מהן מהשנה האחרו

 " שהעותרים טוענים לה, הינן בודדות, בבחינת "בטלות בשישים" 

בנוסף עולה באופן ברור מפסקי הדין בנושא כי קידום ההרתעה באמצעות הריסת בתי מחבלים מחייב  

ביצוע ההריסה בסמוך ככל האפשר למועד הפיגוע, כך שהזיקה בין הפיגוע להריסה תיהיה ברורה.  

ית מחייבת כי השימוש בתקנה ייעשה בסמוך ככל הניתן למועד אירוע הטרור  ת "התכלית ההרתע

 5376/16בג"ץ  נדרשת הפעלתה."  שבגינו

ן כי אנו תומכים במהלך ובו קודם כל הורסים את בית המחבל ולאחר מכן במידה ומשפחת  נציי מכאן

נעשה בתקופת   פי שלמשל כהמחבל מעוניינת היא תעתור בנושא לבג"ץ. כלומר קודם כל הרתעה. 

 כות הטיעון המוקדם. ממשלת רבין עם גירוש מחבלי חמאס ללא הודעה מוקדמת ותוך שלילת ז

את כלל   יחד עם זאת כל עוד נמשך המצב הקיים אנו חושבים שיש חובה לצמצם למינימום האפשרי 

 התהליך מרגע הפיגוע ועד רגע הריסת בית המחבל. 

ניתן לזהות כי ישנם שלושה אתגרים אשר גורמים להארכת הזמן מרגע ביצוע הפיגוע ועד רגע הריסת  

 בית המחבל: 

)כלומר לאחר שהשגה שמגישה    הסופי ין רגע הפיגוע ועד מסירת צו ההריסהצמצום הזמן ב .1

-אין סיבה למשוך את האירוע מעבר ל   .משפחת המחבל הוגשה ונמסר צו ההריסה הסופי( 

 ימים.  21- מקרים בעבר הזמן המינימאלי היה מתחת ל 3-. בימים  21
להגיש עתירה מרגע קבלת צו  ימים שיש למשפחת המחבל   3קביעת משך זמן מקסימלי של  .2

 ההריסה הסופי. 
ימים )מרגע הגשת העתירה  18- צמצום הזמן שהנושא נמצא בטיפול בית המשפט העליון ל .3

ימים, בג"ץ  17משך זמן   –  4177/18)בג"ץ  ועד פקיעת הצו הזמני המקפיא את ההריסה(. 

  18 –  564/22ימים, בג"ץ  18משך זמן   – 2322/19ימים, בג"ץ   16משך זמן   - 2356/19

 ימים( 
לשבוע ימים וגם זאת רק על מנת לאפשר    פקיעת הצו ועד מימוש הצו  תאריך מצמצום הזמן  .4

החל משנת  שונים מקרים  17-לכוחות הביטחון גמישות לקבוע תאריך יציאה למבצע שכזה. ב 

ימים או פחות ועל כן אין סיבה לאפשר דחייה בביצוע ההריסה   7משך הזמן הנ"ל היה  2018

 . וגם כך מדובר על יותר מדי ימים  לשבוע ימיםמעבר 
יש לקבוע תקנות שיאסרו על ארגונים שעיקר מימונם מישויות מדיניות זרות לייצג באופן   .5

 עקיף או ישיר את משפחות המחבלים או כל עותר אחר ולעתור נגד הריסת בתי המחבלים. 

 צווי הריסה 
  טרם הוצא צו הריסה לבתיהם.וספים מחבלים נ 9-ול   2022צווי הריסה במהלך שנת  10הוצאו 

 צווים.  9מתוכם בוצעו 

 "הכדור אצל מערכת הביטחון"

  30.75  – 119מספר הימים הממוצע בין מועד הפיגוע לבין ההודעה על כוונה להפעיל את סעיף  •

 ימים. 

o  ותמיר   מוטי אשכנזי, מיכאל לדיגין את שרצח  למחבל  61מספר הימים המקסימאלי היה

 הי"ד  אביחי

o   בג"ץ  שרצחו את ויאצ'סלב )דניאל( גולב הי"ד למחבלים 8מספר הימים המינימאלי היה ,

 . 3532/22 , בג"ץ3401/22
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)בזמן זה    ועד הגשת ההשגה  119מספר הימים הממוצע בין ההודעה על כוונה להפעיל את סעיף  •

 4.8 –  (המסייעים להם" "הכדור אצל משפחת המחבל ו/או הארגונים למעשה 

o  את רב סרן בר  למחבל עבד אלרחמאן עאבד שרצח  8מספר הימים המקסימאלי היה

 . 7788/22בג"ץ  פלח הי"ד 

o   בועז  יונתן חבקוק למחבל אסעד אלרפאעי שרצח את  3מספר הימים המינימאלי היה ,

 . ימים למחבל שרצח את רונן חנניה ז"ל  3וגם   4088/22גול ואורן בן יפתח הי"ד, בג"ץ  

(  "הכדור חוזר למערכת הביטחון" ) 4מספר הימים הממוצע בין הגשת ההשגה ועד מענה להשגה •

– 6.4 
o  ימים למחבל עודאי תמימי שרצח את סמל נועה לזר   21מספר הימים המקסימאלי היה

 הי"ד. 

o   איתם מגיני, תומר  ח את למחבל רעד פתחי חאזם שרצ 2מספר הימים המינימאלי היה

 3137/22הי"ד, בג"ץ  מורד, ברק לופן 

לאחר דחייה של  צו ההריסה )צו ההריסה ניתן  מסירת מספר הימים הממוצע בין מועד הפיגוע ל •

ההודעה על כוונה  ההשגה של משפחת המחבל לבד או בסיוע אחד הארגונים וזאת לאחר 

 37 – ( 119להפעיל את סעיף 

o  למחבל שרצח את סמל נועה לז"ר הי"ד.    61מספר הימים המקסימאלי היה 

o   למחבלים שרצחו את ויאצ'סלב )דניאל( גולב הי"ד  17מספר הימים המינימאלי היה 

פר הימים הממוצע שלוקח מרגע הפיגוע ועד שמערכת הביטחון מודיעה באופן סופי  לסיכום מס

 ימים.  41-למשפחת המחבל על צו ההריסה נגד הבית של המחבל הוא כ

, פסק הדין  87/23, בג"ץ 3/1/2023-ועתירה בנושא הוגשה ב  26/12/2022-ניתן ב נוסףצו הריסה 

 ומש. ודחה את העתירה, הצו טרם מ  5/2/2023-פורסם ב

או שיצא צו הריסה והחרמה   119כוונה להפעיל את סעיף בתים שנמדדו אך טרם פורסם כי יש 

 של הבית: 

)שלום סופר מת    25/10/2022חילו שרצח את שלום סופר הי"ד בתאריך  בית המחבל יוניס .1

ולא יצא   60-כלומר עברו מעל ל .25/10/20225-בית המחבל מופה ב(, 8/11/2022מפצעיו ב

 צו הריסה נגד בית המחבל. 

ותמיר אביחי בפיגוע   בית המחבל מחמד מראד סאמי צוף שרצח את מוטי אשכנזי, מיכאל לדיגין .2

ימים ולא יצא צו   45-כלומר עברו מעל ל. 16/11/20226-. בית המחבל מופה  ב15/11/2022-ב

 . הריסה נגד בית המחבל 

 

 
כאשר ההשגה נדחית, נמסרת למשפחת המחבל צו ההריסה ובו ניתן למשפחה זמן הפינוי שהוא גם הזמן ובו   4

 ניתן להגיש עתירה לבג"ץ. 
5 -https://www.idf.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA

D7%95%D7%%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/2022/%D7%A0%
-1%D7%9E%D7%91%D7%A8/%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%A89
-7-151122-D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9D%
-%D7%90%D7%99%D7%95%D7%A9-D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%9D%
-%D7%91%D7%99%D7%AA-D7%9E%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99%
-%D7%A2%D7%A4%D7%99%D7%92%D7%95-D7%9E%D7%97%D7%91%D7%9C%

%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%A7-D7%9B%D7%A4%D7%A8% / 
6 -https://www.idf.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA

%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/2022/%D7%A0%D7%95%D7%
-%D7%91%D7%99%D7%AA-1%D7%9E%D7%91%D7%A8/%D7%9E%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%999
-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8-D7%94%D7%9E%D7%97%D7%91%D7%9C%
-%90%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%99%D7-D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%94%

D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D% / 

https://www.idf.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/2022/%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8/%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%A8-%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9D-151122-7-%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%99%D7%95%D7%A9-%D7%9E%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%91%D7%9C-%D7%A4%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A2-%D7%9B%D7%A4%D7%A8-%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%A7/
https://www.idf.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/2022/%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8/%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%A8-%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9D-151122-7-%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%99%D7%95%D7%A9-%D7%9E%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%91%D7%9C-%D7%A4%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A2-%D7%9B%D7%A4%D7%A8-%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%A7/
https://www.idf.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/2022/%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8/%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%A8-%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9D-151122-7-%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%99%D7%95%D7%A9-%D7%9E%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%91%D7%9C-%D7%A4%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A2-%D7%9B%D7%A4%D7%A8-%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%A7/
https://www.idf.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/2022/%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8/%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%A8-%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9D-151122-7-%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%99%D7%95%D7%A9-%D7%9E%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%91%D7%9C-%D7%A4%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A2-%D7%9B%D7%A4%D7%A8-%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%A7/
https://www.idf.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/2022/%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8/%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%A8-%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9D-151122-7-%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%99%D7%95%D7%A9-%D7%9E%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%91%D7%9C-%D7%A4%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A2-%D7%9B%D7%A4%D7%A8-%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%A7/
https://www.idf.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/2022/%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8/%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%A8-%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9D-151122-7-%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%99%D7%95%D7%A9-%D7%9E%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%91%D7%9C-%D7%A4%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A2-%D7%9B%D7%A4%D7%A8-%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%A7/
https://www.idf.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/2022/%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8/%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%A8-%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9D-151122-7-%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%99%D7%95%D7%A9-%D7%9E%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%91%D7%9C-%D7%A4%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A2-%D7%9B%D7%A4%D7%A8-%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%A7/
https://www.idf.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/2022/%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8/%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%A8-%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9D-151122-7-%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%99%D7%95%D7%A9-%D7%9E%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%91%D7%9C-%D7%A4%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A2-%D7%9B%D7%A4%D7%A8-%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%A7/
https://www.idf.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/2022/%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8/%D7%9E%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%91%D7%9C-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C-%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D/
https://www.idf.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/2022/%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8/%D7%9E%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%91%D7%9C-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C-%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D/
https://www.idf.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/2022/%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8/%D7%9E%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%91%D7%9C-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C-%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D/
https://www.idf.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/2022/%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8/%D7%9E%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%91%D7%9C-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C-%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D/
https://www.idf.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/2022/%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8/%D7%9E%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%91%D7%9C-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C-%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D/
https://www.idf.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/2022/%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8/%D7%9E%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%91%D7%9C-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C-%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D/
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  בוצע מיפוי לבית המחבל וכתוצאה מכך לאידוע אם  לאשהיו בהם אבידות בנפש אולם פיגועים 

 : יצא צווי הריסה 

 : תושבי הרש"פ

החוליה שהייתה  על פי הפרסום היו חלק מ 8, וצדקי אחמד עלי מרעי 7סלאמה  ראוק פ המחבלים  .3

 מעורבת ברצח של לוחם הימ"מ נעם רז הי"ד. 

 המחבל מוסא סרסור שרצח את שולמית רחל עובדיה הי"ד התגורר בקלקיליה.  .4
שנתפס לאחר שרצח את את איוואן טרנובסקי     , תושב חברון  המחבל ואסים א סעיד פעיל דעאש  .5

 בד זר ממולדבה ובחקירה התגלה שרצח גם את בני הזוג כדורי הי"ד. עו

 : תושבי ישראל 

את הפיגוע המשולב בבאר שבע  מוחמד ראלב אחמד אבו אל־קיעאן, תושב חורה שביצע המחבל  .6

 הי"ד.  דוריס יחבס, משה קרביצקי, לורה יצחק ומנחם יחזקאל  ורצח

נרצחו שני   פחם שביצעו את הפיגוע בחדרה בו -אלתושבי אום  איברהים ואיימן אגבריההמחבלים  .7

 הי"ד.  שוטרי משמר הגבול יזן פלאח ושיראל אבוקרט 
המחבל אסלאם פרוח שביצע את הפיגוע הכפול בירושלים שבו נרצחו אריה שצ'ופק וטדסה   .8

 טשומו הי"ד. 

 מחבלים שטרם נמצאו 

 שרצחו את עידו ברוך הי"ד המחבלים  .9

   הי"ד  ן פרושחטפו את גופתו של טירהמחבלים  .10

 

 עתירות 
 .9הוגשו לבג"ץ נגד הריסת בתי מחבלים  עתירות   11הוגשו   המעודכן פרסום הדוחעד תאריך 

עתירות היו בהובלת הארגון השתול "המוקד להגנת הפרט" שעיקר המימון   9העתירות,  11מתוך 

שלו מישויות מדיניות זרות. עתירה אחת הייתה בהובלת "מרכז ירושלים לזכויות אדם" שעיקר המימון  

מהעתירות נגד הריסות בתי מחבלים מומנו על ידי   91%כלומר  שלה מישויות מדיניות זרות.  

 ממשלות זרות. 

 פסקי דין
יש לקבל חלקית או את מלוא  היו דעת מיעוט שסברו ש 10-מתוך ה 3-ב עתירות נדחו במלואן,  10

 העתירה ולבטל את צו ההריסה:

כתב כי יש לקבל את העתירה ומבטלים את צו   4088/22כבוב בדעת מיעוט בבג"ץ  . א

 ההחרמה וההריסה. 
עתירה  כתבה כי היה צריך לקבל חלקית את ה  4359/22ברון בדעת מיעוט בבג"ץ  . ב

 בנוגע לקומה אחת. 

 
7 https://www.ynet.co.il/news/article/s10lfhwho 
8 -https://www.idf.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA

D7%9D/2022/%D7%A0%D7%95%D7%%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%
-1%D7%9E%D7%91%D7%A8/%D7%9E%D7%A2%D7%A6%D7%A89
-%D7%A4%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A2-D7%97%D7%A9%D7%95%D7%93%
-%D7%A0%D7%A2%D7%9D-%D7%99%D7%9E%D7%9E-D7%9C%D7%95%D7%97%D7%9D%
-%D7%A6%D7%93%D7%A7%D7%99-%D7%9C-%D7%96-D7%A8%D7%96%

%D7%9E%D7%A8%D7%A2%D7%99-%D7%A2%D7%9C%D7%99-%D7%9E%D7%93D7%90%D7%97% / 
הוצא נגד המחבל   1945חירום(, -לתקנות ההגנה )שעת  119צווי החרמה והריסה, אשר הוצאו מכוח תקנה  9

ם שעתירה נגד ההריסה  . אנו מעריכי26/12/2022-ג'עברי אשר רצח את רונן חנניה ז"ל ב-מוחמד כמאל אל
 תוגש בימים הקרובים. 

https://www.ynet.co.il/news/article/s10lfhwho
https://www.idf.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/2022/%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8/%D7%9E%D7%A2%D7%A6%D7%A8-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%93-%D7%A4%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A2-%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%9D-%D7%99%D7%9E%D7%9E-%D7%A0%D7%A2%D7%9D-%D7%A8%D7%96-%D7%96-%D7%9C-%D7%A6%D7%93%D7%A7%D7%99-%D7%90%D7%97%D7%9E%D7%93-%D7%A2%D7%9C%D7%99-%D7%9E%D7%A8%D7%A2%D7%99/
https://www.idf.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/2022/%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8/%D7%9E%D7%A2%D7%A6%D7%A8-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%93-%D7%A4%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A2-%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%9D-%D7%99%D7%9E%D7%9E-%D7%A0%D7%A2%D7%9D-%D7%A8%D7%96-%D7%96-%D7%9C-%D7%A6%D7%93%D7%A7%D7%99-%D7%90%D7%97%D7%9E%D7%93-%D7%A2%D7%9C%D7%99-%D7%9E%D7%A8%D7%A2%D7%99/
https://www.idf.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/2022/%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8/%D7%9E%D7%A2%D7%A6%D7%A8-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%93-%D7%A4%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A2-%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%9D-%D7%99%D7%9E%D7%9E-%D7%A0%D7%A2%D7%9D-%D7%A8%D7%96-%D7%96-%D7%9C-%D7%A6%D7%93%D7%A7%D7%99-%D7%90%D7%97%D7%9E%D7%93-%D7%A2%D7%9C%D7%99-%D7%9E%D7%A8%D7%A2%D7%99/
https://www.idf.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/2022/%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8/%D7%9E%D7%A2%D7%A6%D7%A8-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%93-%D7%A4%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A2-%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%9D-%D7%99%D7%9E%D7%9E-%D7%A0%D7%A2%D7%9D-%D7%A8%D7%96-%D7%96-%D7%9C-%D7%A6%D7%93%D7%A7%D7%99-%D7%90%D7%97%D7%9E%D7%93-%D7%A2%D7%9C%D7%99-%D7%9E%D7%A8%D7%A2%D7%99/
https://www.idf.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/2022/%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8/%D7%9E%D7%A2%D7%A6%D7%A8-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%93-%D7%A4%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A2-%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%9D-%D7%99%D7%9E%D7%9E-%D7%A0%D7%A2%D7%9D-%D7%A8%D7%96-%D7%96-%D7%9C-%D7%A6%D7%93%D7%A7%D7%99-%D7%90%D7%97%D7%9E%D7%93-%D7%A2%D7%9C%D7%99-%D7%9E%D7%A8%D7%A2%D7%99/
https://www.idf.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/2022/%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8/%D7%9E%D7%A2%D7%A6%D7%A8-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%93-%D7%A4%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A2-%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%9D-%D7%99%D7%9E%D7%9E-%D7%A0%D7%A2%D7%9D-%D7%A8%D7%96-%D7%96-%D7%9C-%D7%A6%D7%93%D7%A7%D7%99-%D7%90%D7%97%D7%9E%D7%93-%D7%A2%D7%9C%D7%99-%D7%9E%D7%A8%D7%A2%D7%99/
https://www.idf.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/2022/%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8/%D7%9E%D7%A2%D7%A6%D7%A8-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%93-%D7%A4%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A2-%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%9D-%D7%99%D7%9E%D7%9E-%D7%A0%D7%A2%D7%9D-%D7%A8%D7%96-%D7%96-%D7%9C-%D7%A6%D7%93%D7%A7%D7%99-%D7%90%D7%97%D7%9E%D7%93-%D7%A2%D7%9C%D7%99-%D7%9E%D7%A8%D7%A2%D7%99/
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כתב כי היה צריך לקבל חלקית את   7788/22גרוסקופף בדעת מיעוט בבג"ץ  . ג

 העתירה בנוגע לחלק מהבית. 

 

השופטים שקיבלו את ההחלטה: חיות,  עתירה אחת התקבלה חלקית ובוטלה ההריסה של קומה.  

בל דיא חמארשה  , העתירה של המוקד להגנת הפרט ומשפחת המח2770/22, בג"ץ מינץ ופוגלמן 

 הי"ד.  ויקטור סורוקופוט, דימיטרי מיטריק יעקב שלום, אבישי יחזקאל והשוטר אמיר חורי שרצח את  

 "הכדור אצל משפחת המחבל וארגונים המסייעים להם לעתור נגד הריסת בתי המחבלים"

מספר הימים הממוצע בין מסירת צו ההריסה )לאחר דחיית ההשגה( ובין הגשת העתירה   •

 ימים  7  – לבג"ץ 

o  למחבל יחיא מוחמד עוד מרעי שרצח את ויאצ'סלב   9מספר הימים המקסימאלי היה

 . 3532/22)דניאל( גולב הי"ד, בג"ץ 

o   למחבל יוסף סמיח מחמד עאצי שרצח את ויאצ'סלב   3מספר הימים המינימאלי היה

 . 3401/22)דניאל( גולב הי"ד, בג"ץ 

 

 "הכדור אצל שופטי העליון" 

 ימים.  22.72   – מספר הימים הממוצע מיום הגשת העתירה לבג"ץ ועד מתן פסק הדין   •

o  87/23הי"ד, בג"ץ  רונן חנניהשרצחו את  למחבל  33מספר הימים המקסימאלי היה . 

o   למחבל יחיא מוחמד עוד מרעי שרצח את ויאצ'סלב   14מספר הימים המינימאלי היה

 . 3532/22)דניאל( גולב הי"ד, בג"ץ 

 ה הפנימית: החלוק 

 10.8 – מספר הימים הממוצע מיום הגשת העתירה ועד הדיון שהתקיים בבית המשפט  •

o  ויקטור סורוקופוט,  למחבל דיא חמארשה שרצח את   17מספר הימים המקסימאלי היה

 . 2770/22הי"ד, בג"ץ  דימיטרי מיטריק יעקב שלום, אבישי יחזקאל והשוטר אמיר חורי 
o   רונן חנניהשרצח את   ג'עברי - מוחמד כמאל אללמחבל  5מספר הימים המינימאלי היה  

 . 87/23הי"ד, בג"ץ 

 10.3 –מספר הימים הממוצע מהדיון שהתקיים בבית המשפט ועד מתן פסק הדין  •

o  בועז  יונתן חבקוק למחבל אסעד אלרפאעי שרצח את  15מספר הימים המקסימאלי היה ,

 . 4088/22גול ואורן בן יפתח הי"ד, בג"ץ  

o   איתם מגיני, תומר  שרצח את   רעד פתחי חאזםלמחבל  5מספר הימים המינימאלי היה

 3137/22הי"ד, בג"ץ  מורד, ברק לופן 

 ימים.  10 – מספר הימים הממוצע בין יום מתן פסק הדין לבין תאריך פקיעת הצו  •

o  ימים, ניתן במספר פסקי דין.   8.75מספר הימים המקסימאלי היה 

o ימים, ניתן במספר פסקי דין.  7יה  מספר הימים המינימאלי ה 

( שלא פורסם תאריך פקיעת הצו על כן בחישוב מספר הימים  3137/22היה פסק דין אחד ) •

הממוצע לצורך סעיף זה מספר הימים שהוכנס לחישוב היה אפס ימים אולם אנו מעריכים כי  

 ימים עד מועד פקיעת הצו.   7הלכה למעשה ניתנו 

שבית המשפט העליון לסיכום מספר הימים הממוצע שלוקח מרגע הגשת העתירה ועד  •

 ימים.  30.1-הוא כ ובכך מאפשר באופן סופי למדינה להרוס את בית המחבל  מפקיע את הצו
o  בעתירות של המחבלים שרצחו את רב סרן בר  ימים 43מספר הימים המקסימאלי היה ,

 . 7788/22, בג"ץ 7787/22פלח הי"ד. בג"ץ 

o   איתם מגיני,  למחבל רעד פתחי חאזם שרצח את ימים,   20מספר הימים המינימאלי היה

 3137/22הי"ד, בג"ץ  תומר מורד, ברק לופן 

 

 הריסת הבתים
 .  צווים 9בוצעו ( 6/2/2023הדוח ) עדכון  עד תאריך צווי ההריסה שניתנו  10מתוך 
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הפסק דין שדחה את   , 87/23בג"ץ  , 3/1/2023-בנושא הוגשה ב שטרם בוצע מפני שעתירה צו הריסה  

 . 5/2/2023-העתירה פורסם ב 

 

 צווי ההריסה שבוצעו: 

 "הכדור חוזר אל מערכת הביטחון" 

 29 – מספר הימים הממוצע מיום פקיעת הצו ועד מימוש הצו על ידי מערכת הביטחון  •

o  איתם מגיני,  למחבל רעד פתחי חאזם שרצח את  99מספר הימים המקסימאלי היה

 3137/22הי"ד, בג"ץ  תומר מורד, ברק לופן 
o   בג"ץ   ים שהיו בחוליה שרצחו את בר פלח הי"ד. למחבל 4מספר הימים המינימאלי היה

 . 7788/22, בג"ץ 7787/22

 השוואה לשנים קודמות 
 2022שנת 

 9והצו מומש: , הוצא צו הריסה  2022הפיגוע התבצע בשנת שמספר בתי מחבלים  

 11 -מספר העתירות בדרישה לבטל את צו ההריסה  

 

מספר הימים בין מועד  
הפיגוע לבין ההודעה  
הסופית למשפחת  

 המחבל על צו ההריסה

מספר  
הימים בין  
מסירת צו  
ההריסה  

לבין  
הגשת  

העתירה  
 לבג"ץ

מספר  
הימים  
מיום  

הגשת  
העתירה  

ועד  
פקיעת צו  
 ההריסה

מספר  
הימים  
מיום  

פקיעת  
הצו ועד  
מימוש  

 הצו

מספר  
הימים  
מיום  

הפיגוע  
ועד  

מימוש צו  
 ההריסה

הכדור אצל מערכת   
 הביטחון 

הכדור  
אצל  

משפחת  
 בל חהמ

הכדור  
אצל  

שופטי  
 העליון 

הכדור  
חוזר אל  
מערכת  
 הביטחון 

 

 101 18 33 7 39 ממוצע ימים 

 65 4 20 3 17 מינימום ימים 

 152 99 43 9 60 מקסימום ימים 

פער באחוזי בין  
 מקסימום ומינימום 

359% 300% 215% 2475% 234% 

 

 2021שנת 

 6, הוצא צו הריסה והצו מומש: 2021מספר בתי מחבלים שהפיגוע התבצע בשנת 

 6 -מספר העתירות בדרישה לבטל את צו ההריסה  

 

מועד  מספר הימים בין   
הפיגוע לבין ההודעה  
הסופית למשפחת  

 המחבל על צו ההריסה

מספר  
הימים בין  
מסירת צו  
ההריסה  

לבין  
הגשת  

העתירה  
 לבג"ץ

מספר  
הימים  
מיום  

הגשת  
העתירה  

ועד  
פקיעת צו  
 ההריסה

מספר  
הימים  
מיום  

פקיעת  
הצו ועד  
מימוש  

 הצו

מספר  
הימים  
מיום  

הפיגוע  
ועד  

מימוש צו  
 ההריסה
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ערכת  הכדור אצל מ  
 הביטחון 

הכדור  
אצל  

משפחת  
 בל חהמ

הכדור  
אצל  

שופטי  
 העליון 

הכדור  
חוזר אל  
מערכת  
 הביטחון 

  

                          ממוצע ימים 
35.20  

             
9  

      
26.00  

        
9.00  

      
84.00  

                               מינימום ימים 
17  

             
3  

           
18  

             
2  

           
59  

                               מקסימום ימים 
47  

           
21  

           
38  

           
24  

         
142  

פער באחוזי בין  
 מקסימום ומינימום 

276% 700% 211% 1200% 241% 

 

 

 2020שנת 

 2, הוצא צו הריסה והצו מומש: 2020מספר בתי מחבלים שהפיגוע התבצע בשנת 

 3 -מספר העתירות בדרישה לבטל את צו ההריסה  

 בשנה זו בג"ץ קיבל עתירה אחת במלואה ודחה את צו ההריסה. 

 

מספר הימים בין מועד    
הפיגוע לבין ההודעה  
הסופית למשפחת  

 ההריסההמחבל על צו 

מספר  
הימים בין  
מסירת צו  
ההריסה  

לבין  
הגשת  

העתירה  
 לבג"ץ

מספר  
הימים  
מיום  

הגשת  
העתירה  

ועד  
פקיעת צו  
 ההריסה

מספר  
הימים  
מיום  

פקיעת  
הצו ועד  
מימוש  

 הצו

מספר  
הימים  
מיום  

הפיגוע  
ועד  

מימוש צו  
 ההריסה

הכדור אצל מערכת    
 הביטחון 

הכדור  
אצל  

משפחת  
 המחבל 

הכדור  
אצל  
  שופטי 
 העליון 

הכדור  
חוזר אל  
מערכת  
 הביטחון 

  

                          ממוצע ימים 
54.00  

             
9  

      
20.00  

        
60.00  

                    מינימום ימים 
52  

                    מקסימום ימים 
68  

פער באחוזי בין  
 מקסימום ומינימום 

    131% 

 

 2019שנת 

 8, הוצא צו הריסה והצו מומש: 2019מספר בתי מחבלים שהפיגוע התבצע בשנת 

 9 -מספר העתירות בדרישה לבטל את צו ההריסה  

 בשנה זו בג"ץ קיבל עתירה אחת במלואה ודחה את צו ההריסה. 
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מספר הימים בין מועד    
הפיגוע לבין ההודעה  
הסופית למשפחת  

 המחבל על צו ההריסה

מספר  
הימים בין  
מסירת צו  
ההריסה  

לבין  
הגשת  

העתירה  
 לבג"ץ

מספר  
הימים  
מיום  

הגשת  
העתירה  

ועד  
פקיעת צו  
 ההריסה

מספר  
הימים  
מיום  

פקיעת  
הצו ועד  
מימוש  

 הצו

מספר  
הימים  
מיום  

הפיגוע  
ועד  

מימוש צו  
 ההריסה

הכדור אצל מערכת    
 הביטחון 

הכדור  
אצל  

משפחת  
 המחבל 

הכדור  
אצל  

שופטי  
 העליון 

הכדור  
חוזר אל  
מערכת  
 הביטחון 

  

                        ממוצע ימים 
108.80  

             
6  

      
34.40  

      
13.67  

    
152.20  

                               מינימום ימים 
46  

             
5  

           
18  

             
4  

           
71  

                             מקסימום ימים 
180  

             
8  

           
43  

           
33  

         
262  

פער באחוזי בין  
 מקסימום ומינימום 

391% 160% 239% 825% 369% 

 

 2018שנת 

 7, הוצא צו הריסה והצו מומש: 2018מספר בתי מחבלים שהפיגוע התבצע בשנת 

 8 -לבטל את צו ההריסה  מספר העתירות בדרישה  

 

מספר הימים בין מועד    
הפיגוע לבין ההודעה  
הסופית למשפחת  

 המחבל על צו ההריסה

מספר  
הימים בין  
מסירת צו  
ההריסה  

לבין  
הגשת  

העתירה  
 לבג"ץ

מספר  
הימים  
מיום  

הגשת  
העתירה  

ועד  
פקיעת צו  
 ההריסה

מספר  
הימים  
מיום  

פקיעת  
הצו ועד  
מימוש  

 הצו

מספר  
הימים  
מיום  

הפיגוע  
ועד  

מימוש צו  
 ההריסה

הכדור אצל מערכת    
 הביטחון 

הכדור  
אצל  

משפחת  
 המחבל 

הכדור  
אצל  

שופטי  
 העליון 

הכדור  
חוזר אל  
מערכת  
 הביטחון 

  

                          ממוצע ימים 
77.50  

             
3  

      
31.86  

      
13.57  

    
115.50  

                               מינימום ימים 
30  

             
1  

16 0            
71  

                             מקסימום ימים 
131  

             
5  

           
38  

           
72  

         
205  

פער באחוזי בין  
 מקסימום ומינימום 

437% 500%   289% 
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 נספחים
 2022הליכים שנת פירוט 

 

 שמות הנרצחים  שם המחבל/ים  תאריך פיגוע 
האם יצא צו  

 הריסה 
 מספר בג"ץ 

21/03/2022 
המחבל ואסים א סעיד 

פעיל דעאש, תושב  
 חברון

,  איוואן טרנובסקי
התגלה  שלו בחקירה 

שרצח גם את בני הזוג  
 כדורי הי"ד. 

  לא

22/03/2022 
מוחמד ראלב  המחבל 

אל־קיעאן,  אחמד אבו 
 תושב חורה

דוריס יחבס, משה 
קרביצקי, לורה יצחק  

 ומנחם יחזקאל 
  לא

27/03/2022 
איימן אגבאריה ואברהים  

אום   )תושבי אגבאריה
 ( אל פחם

יזן פלאח ושיראל  
 אבוקרט

  לא

 דיא חמארשה 29/03/2022

ויקטור סורוקופוט, 
יעקב   דימיטרי מיטריק

שלום, אבישי יחזקאל  
 והשוטר אמיר חורי

 2770/22 כן

 3401/22 כן ויאצ'סלב )דניאל( גולב  יוסף סמיח מחמד עאצי 29/04/2022

 3532/22 כן ויאצ'סלב )דניאל( גולב  יחיא מוחמד עוד מרעי 29/04/2022

 רעד פתחי חאזם  07/04/2022
איתם מגיני, תומר מורד,  

 ברק לופן
 3137/22 כן

 אסעד אלרפאעי 05/05/2022
, בועז גול  יונתן חבקוק

 ואורן בן יפתח
 4088/22 כן

 צבחי אבו שקיר 05/05/2022
יונתן חבקוק, בועז גול  

 ואורן בן יפתח
 4359/22 כן

13/05/2022 
פורסמו השמות הבאים:  

צדקי  פארוק סלאמה, 
 אחמד עלי מרעי

  לא לוחם ימ"מ נעם רז 

 7787/22 כן סרן בר פלח -רב אחמד אימן עאבד  13/09/2022

 7788/22 כן סרן בר פלח -רב עבד אלרחמאן עאבד 13/09/2022

20/09/2022 
, התגורר  מוסא סרסור

 בקלקיליה 
  לא שולמית רחל עובדיה

 כן סמל נועה לזר ז"ל  עודאי תמימי  08/10/2022
8604/22, 
8605/22 

  לא  עידו ברוך הי"ד  המחבלים לא נתפסו  11/10/2022

29/10/2022 
- מוחמד כמאל אל 

 ג'עברי 
 87/23 כן רונן חנניה ז"ל 

 יוניס חילן  25/10/2022
שלום סופר ז"ל )נפטר  

 ( 8/11ב

לא, בוצע  
- מיפוי לבית ב
25/10/2022 
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 מחמד מראד סאמי צוף  15/11/2022
מוטי אשכנזי, מיכאל  

 לדיגין ותמיר אביחי
  לא

23/11/2022 
אסלאם פרוח )בכפר  

 עקב וברמאללה(
אריה שצ'ופק, טדסה  

 טשומה

לא, בוצע מיפוי  
-לבית ב

16/11/2022 
 

23/11/2022 
מחבלים מהגי'הד 

 האיסלמאי 
  לא טירן פרו 

 


