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הרשימה מבוססת בין היתר על רשימות . 2101ו בשנת דוגמאות לאירועי אלימות, גזענות והפרדה נגד ערבים שהתרחש

arab-oneplace.net/2011/06/jewish-http://in-, בניהולו של דובי שורץ, כאן: oneplace.net-inהמופיעות באתר 

relations,  :ובאתר המטה למאבק בגזענות, כאןhttp://www.fightracism.org/print.asp?aid=387.  

 

 00.1.2101יקי ארד, הארץ, רועי צ' ,"נתור" למדריכים: הודיעו לביטחון בנתב"ג על הימצאות ערבים בקבוצה

 mynet ,21.2.12101שמוליק חדד,  ,רופאה לאב: ערבים הפיצו את נגיף הפוליו, תיזהר

 mynet ,22.2.2101, אלירן קרסנטי, סרב להסיענו בגלל שאנחנו ערביםנהג המונית 

 ynet ,07.2.2101 ,שעלאן וחסן בוכניק מאור ,נאצות בבית ערבים שבג"ץ חייב לקבל ליישוב

 01.2.2101ושוביץ, ידיעות אחרונות, ישראל מ, הנהג הערבי הוכה והנוסעים הריעו

  01.2.2101גלעד גרוסמן, וואלה,  ,וזו הובילה להדחתו על אמירה גזענית –שוטר קילל אישה 

 mako ,10.7.2101שמעון איפרגן, , "שנת מאסר לצעיר שהצית בית של ערבים כי "חונך לשנוא אותם

  2.7.2101ניר חסון, הארץ, , אוהדי בית"ר חשודים בתקיפת עובדים ערבים במקדונלד'ס

 ynet ,01.5.2101אלי סניור, , כתובת "תג מחיר" רוססה על מצבות בבית עלמין נוצרי ביפו

 ynet ,04.4.2101, חסן שעלאן, ג מחיר" בכפר ליד עפולה: מכוניות הוצתו"ת

  01.4.2101אלי אשכנזי וג'קי חורי, הארץ,  ,ם"כתובות נאצה על בית ערביות בצפת: "זונות, נשרוף אתכ

 01.4.2101, 2חדשות  ,פוראת נסאר, חשד לפעולת תג מחיר בוואדי ערה: רכבים הוצתו וכתובות נאצה רוססו על מסגד

 1.4.2101הארץ, , גדעון לוי ואלכס ליבק ,"ל תגעו לנו בבנות"א

 24.1.2101פולק, וואלה, -דנה ויילר ,כתובות נאצה על דלת בית בתל אביב": וות לערבים"מ

  21.1.2101מעריב, -nrgעדי חשמונאי, , כלי רכב הוצתו בשכונה ערבית 3תג מחיר: 

 21.1.2101עוז רוזנברג, הארץ, , רבים בקניון מלחהאוהדי בית"ר תקפו עובדים ע 211-יותר מ

  ynet ,01.1.2101 , אחיה ראב"ד,נערים ירקו על ערבייה בצפון ונענשו: יתלוו לשוטרים

 ynet ,4.1.2101 מאור בוכניק,, הותקף בנופש: "צעקו ערבי, צא מהכנרת" 

 4.1.2101 נגר, בחדרי חרדים,יאלי שלז, איש לא סייע –פקח ערבי הוכה בצומת בר אילן 

 ,nana10דורון הרמן, רעות מישור ואביעד גליקמן, , ו"תיעוד: עובד ערבי הותקף במסעדה בת"א; "כולם עמדו והסתכל

1.1.2101 

 21.2.2101ג'קי חורי, יניב קובוביץ, הארץ, , פו הותקף על ידי צעירים יהודייםחשד לרקע לאומני: ערבי מי

 21.0.2101יר חסון, הארץ, נ, הותקפו על ידי נוסעים באוטובוס בירושלים 03ילדים ערבים בני 

  1.0.2101זמן חיפה,  –מעריב -nrg עפרה נירנפלד, ,"ילדינו לא ישחקו עם ערבים חסרי תרבות הורים בחיפה:

 04.0.2101 ,2פוראת נסאר, חדשות , הצלם בהפגנת הימין במוסמוס: "להוריד את הערבים מהאוויר"
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(, OCHAמתוך הדיווחים השבועיים והחודשיים של משרד האו"ם לתיאום עניינים הומניטריים ) ,2101דוגמאות משנת 

לדיווחים הספציפיים שמהם נלקחו הנתונים הקליקו על התאריכים  ./http://www.ochaopt.orgהמתפרסמים באתר 

 בטבלה.  

 

תקופת הדיווח 
 ולינק למסמך 

מספר המבנים  המקום
 שנהרסו 

מספר הנפשות 
 שהושפעו

בורות מים 
 שנהרסו

עצים שניזוקו או 
עקרו בנימוק נ

שהשטח הוקצה 
אדמת "כ

 "מדינה
בינואר  22עד  05

2101 
קהילות ה

הבדואיות חממאת 
אל מאלח ואל 

מאלח אל מייטה 
-א, בבקעת הירדןש

נפת שבדיראת 
אזור אל , חברון
רור שבנפת בית 'מח
 לחם

מבנים, בהם  12
מבני מגורים, 
מחסים לבעלי 

ועמוד  חיים
 חשמל 

 נהרסו שני 
ובור  מיכלי מים

 מים 

 

אר בינו 21עד  21
2101 

קהילת אל ג'פתליכ 
 שבבקעת הירדן

חמישה מבני 
מגורים ושלושה 
מחסים לבעלי 

 חיים  

בני  11נעקרו 
 21אדם, מהם 

 ילדים

)במהלך 
ההריסות 

ניזוקו מיכלי 
מים וצינורות 

 מים(

 

 00עד  5
 2101ר בפברוא

כפר עדנא ה
שבדרום מערב 

כפר אל ה ,חברון
אס שבנפת בית 'ח

לחם, מחנה 
הפליטים אל 

כפרים ה ,פאוואר
בית עווא ואבו אל 

א שבנפת 'עסג
 חברון

נעקרו חמישה  שמונה מבנים
פלסטינים, בהם 

 ילד

שני נהרסו 
 בורות מים

 יםחקלאי

 

באפריל  04עד  1
2101 

-אוסימייה -א
דיראת, שניהם 

 בנפת חברון

שני מבני מגורים, 
לבעלי  ותמחסשני 

 לושהחיים וש
 םחדרים חקלאיי

  בור מיםנהרס  

 21עד  21
 2101באפריל 

טור -שכונת א
בירושלים ש

המזרחית, קהילות 
שונות בצפון בקעת 

חממאת אל )הירדן 
מאלח אל מייטה, 

עין אל חילוה 
(, רבת ירזא'וח

מחנה אל ערוב 
, בנפת חברוןש

לת אל 'חו חזמא
 לוזה שבנפת חברון

 , ובהם מבנים 11
מבני מגורים, 

צריפים ומחסים 
לבעלי חיים, 

מחסנים 
  ומטבחים  

בני  41-כנעקרו 
-אדם, ביניהם כ

ילדים,  11
שפעו לרעה ווה

בני  041-יותר מ
 אדם נוספים

עצי  51נעקרו  בור מיםנהרס 
. נוסף על כך זית

עצי  041-כ נעקרו
יד הכפר לזית 
נפת בראבה ע
 נין'ג

 5באפריל עד  11
 2101במאי 

 וירושלים  Cשטח 
 המזרחית

שפעו לרעה  וה מבנים  01
משפחות;  41-כ

לא נרשמו 
 עקירות

נהרסו שלושה 
ים בורות מ
 חקלאיים

-נגרם נזק ל
עצי זית  0,111
 ושקד

במאי  01עד  7
2101 

א 'כפר אל עוגה
בנפת יריחו ש

ופסאיל אל ווסטא 
 ,בבקעת הירדןש

מבני מגורים  05
 ומחיה

בני  01נעקרו 
אדם, שישה 
-מהם ילדים, ו

בני אדם  24

נהרסו שני 
בורות מים 
 חקלאיים

עצי  541נעקרו 
 שקד וזית
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י  צ  –י     1023נ 

 102 

רבת 'קהילת ח
נפת בשמרורה 'ג

 חברון

נוספים הושפעו 
 לרעה

במאי  21עד  01
2101 

-כפר ברטעא אה
נפת שבשרקייה 

פר עקרבא הכ נין,'ג
 נפת שכםשב

חמישה מבנים 
 מסחריים

בור מים נהרס  
 חקלאי

 541-כנעקרו 
 נטעי זיתים

 05עד  01
  2101בספטמבר 

הקהילה הבדואית 
מכחול שבבקעת 

 הירדן

מבנים, ובהם  42
עשרה אוהלי 

 22מגורים, 
מחסים לבעלי 
חיים ודירים, 

תשעה מטבחים, 
תשעה בתי 

שימוש, מחסן 
וצריף פח ששימש 
כגן ילדים )ונהרס 

 באופן חלקי(

נעקרו עשר 
משפחות, 
 12המונות 
מהן  05נפשות, 

 םילדי

)במהלך 
ההריסות נקברו 

מתחת לעיי 
החורבות מספר 
שקתות לבעלי 
חיים ומיכלי 
 מים קטנים(
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