
יצוקה        עופרת מבצע בזמן בעזה בתים הריסות נתוני

 - כ        כי מעריך בתים הריסת נגד הישראלי פלסטינים  4,247הועד ,   בתים מידע        על בהתבסס זאת יצוקה עופרת מבצע במהלך עזה ברצועת  נהרסו
              . " קטגוריה    כל את לא אם רוב את להוסיף נוכל אולי מעודכן מידע בעזרת ם או מחלקות משתי "5לקטגוריה  4שהקבל ממוטטים  "  אגפים  שכן

             . יהיה        מידע עוד וכאשר אם משמעותי באופן להשתנות וצפוי ראשוני הוא הזה המידע לתיקון ניתן שאיננו מוחלט להרס יהפכו קרובות  לעיתים
ב.     היה האחרון העדכון .2009בפברואר  13נגיש

: הללו       הקטגוריות לחמש חולק דיור ליחידות נזק
נזק –  1קטגוריה  ללא
,  2קטגוריה  לתקן –   ניתן שבורים חלונות
,  3קטגוריה       ,   ,    , לתקן –   ניתן בו לגור שניתן שטח עם שרופים חדרים בקירות חורים כולל בינוני נזק
,       4קטגוריה    ,     , לתקן –   וניתן בו לגור שניתן שטח עם מרובים חורים שקרסו בבתים אגפים כולל כבר נזק
,   5קטגוריה  מחדש –  בנייה דורש נהרס

מספר הריסות:

סה"כ יח"ד שנזוקו5קטגוריה 4קטגוריה 3קטגוריה 2קטגוריה 1קטגוריה סה"כ יחידותשכונהישובמחוז
540103011035040530אל-טרטרהצפון עזה

צפון עזה
אל-קריה 

אל-בדאוויה 
 אל-מסלקה

67061255-2158

מלסקה הערבייהצפון עזה
בית לקיה

50---30025050בית להיא

2503020300--300סייפהסייפהצפון עזה
5,5655,2151724719112350בית חנוןבית חנוןצפון עזה
6,7003,1501,9502008006003,550בית ליהיאצפון עזה
614 2 75414029530512 איזבת בית חנון איזבת בית חנוןצפון עזה

 איזבאת דארדונה, איזבאת עבר רבא,ג'אבליהצפון עזה
אס סלאם

1,350270901503005401,080

???????גיאבליהג'אבליהצפון עזה
261151805115-246מדינת אל עוודהצפון עזה

 אל מוג'רג'עזה
 (אבו מדיין)

98--86-1298

??????? אל זהרהעזה
11-10-1-11 אד דראג'העיר עזהעזה



480-350406030480אס סברההעיר עזהעזה
70050100200250100650אז זייח אג'ליןהעיר עזהעזה
3,030-2,200550210703,030אש שייח באדווין, אס נאסרהעיר עזהעזה
15,50510,5002,4501,5406303855,005אש שוג'איההעיר עזהעזה
6,9456,4002806014065545 את טופאהעיר עזהעזה
8,4357,0007001403502451,435 את טורוקמאןהעיר עזהעזה
8,144-6,0001091,1858508,144אז זיתוןהעיר עזהעזה
7,0703,5001,7501,4002801403,570איג'דידהעיר עזהעזה

 צפון רמאל, נמל עזה הישן, דרוםהעיר עזהעזה
, רמאל

315-55552005315

986-5004204026986העיר העתיקההעיר עזהעזה
9,200-7,5201,035550959,200טאל אל האווההעיר עזהעזה
16525190---190 ג'אהור אד דיקעזה

129-38140 1,990  2,130  אל מענאיאיזור אמצע
40 13  7  10  10  70  110 אל מוסאדראל מוסאדראיזור אמצע
16164- 30 3,9643,800118 אז זוואידהאיזור אמצע
10,00018020-3203 10,203  דיר אל בלחאיזור אמצע
200 40  30  30  100  27  227 הי אבו אל אג'יןואאדי א-סאלקהאיזור אמצע
4161 14 - 6  696  757אום אל מאהדאבסאן אל ג'דידהחאן יונס
3,63715944585266 3,903  אבסאן אל כבירהחאן יונס
5551341353113313 868  אל פוחאריחאן יונס
5 1  2  1  1  1,295  1,300  חאן יונסחאן יונס
1802565120390 2,225  2,615  אל קררהחאן יונס
23 2  1  10  10  177  200  א-סוריג'חאן יונס
5,2544,3425402787222912הי שוגדאהבני סוהילהחאן יונס
25,582850566024990 26,572  חאן יונסחאן יונס
1,3603002004099639 1,999  חוזעהחאן יונס
3,6483,56478-2484 קה אל חרבהחאן יונס
158 2 8587001221717 קא אל קרייןחאן יונס
974786184-4-188 קיזאן אל נג'יארחאן יונס
-----270270 אום אל כילבחאן יונס
-----180180 אום כמאלחאן יונס
----- 300  300 אל באיוקאל ביוקרפיח
11---76675511אל מאוואסיאל מאווסירפיח
162---162-162אל קאריה אס שוודייהאל קארה אס סוודיהרפיח
1,1381,00018184161138אן נאסראן נאסררפיח
???????רפיחחירבאתאל אבאסרפיח
-----620620מוסאביןמוסאביהרפיח
3,4062,12084336033501,286אל באראזילרפיחרפיח
3,5263,1162171103053410הי אז סלאםרפיחרפיח
390 18  22  150  200  6,200  6,590 שבורהרפיחרפיח
240 70  20  50  100  260  500 סלאח אד דין גאטהרפיחרפיח
4,0323,34315532198115689שוקאט אס סופישוקאט אס סופירפיח
14 4 - 10 -- 14 רפיחטאל אס סולטאןרפיח
4,24741,730   6,261   8,501   29,544   164,635116,082סה"כ


