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  2006 –יומן הריסות בתים 

יסודות של בית בישוב אם בטין וסככה דרומית . נהרסו שני מבנים - 5/1/06 •

  לעיר רהט 

דרומית , מבנים בישוב הבדואי הלא מוכר אל בטל 4: מבנים 7נהרסו  06/117/ •

, אב לחמישה ילדים, הפקחים הרסו את ביתו של אחמד אל עתאיקה. לרהט

  .חנויות 3ועוד 

דימונה -ש"על כביש ב, מאל בטל המשיכו הכוחות לאיזור הישוב אבו תלול

נפשות וחנות נוספת בבעלות משפחת  5והרסו צריף בו התגוררה משפחה בת 

  .סולב- אבו

רשיד בבעלות משפחת -נהרס בישוב תל א, בשלב בניה, בית נוסף

  . אלהוואשלה

דונם של חיטה השייכים למשפחות אלטורי ואבו  2,500הושמדו  - 06/28/ •

   ומית לרהטאלטייף דר

 30. קשחר בכפר אם מתנאן-בתים בבעלות משפחת אל 5נהרסו  - 27/2/06 •

  אישה וילד נותרו ללא קורת גג , איש

דונם בכפר  100 -כ: דונם של יבולים בשלושה מוקדים 400הושמדו  - 16/4/06 •

השייכים לעלי אבו } ,דימונה  -ש "מזרחית לנבטים על ציר ב{ ביר אל חמאם 

על ציר , ורה 'מזרחית דרומית לח{ ריבת אל וטן 'דונם בכפר ח 150 - כ, עסא

{ דונם בכפר אל גרין  150 -ורטי וכ'השייכים למשפחת אל ח },ערד  שוקת 

  . השייכים לסלאמה אבו כף}, מול הכניסה לחורה 

מבנים  8. נהרסה סככה של נורי אל עוקבי באדמות אל ערקיב - 27/4/06 •

במקום בו מתוכננת בנית שכונה , דרומית לרהט ,נוספים נהרסו בכפר אל באטל

  . חדשה לעיר

סככה שהקים נורי . מזרחית לכסייפה, מבנים בכפר זערורה 3נהרסו  - 10/5/06 •

הוחרמה , אל עוקבי על אדמות אל ערקיב בשיתוף עם פעילים מפורום הכרה

  . אנדרטה שבנה נורי במקום נהרסה גם כן. על ידי הסיירת הירוקה

מבנים מסחריים בשגב שלום ובכפרים הלא מוכרים אם  3נהרסו  - 17/5/06 •

האוהל שהקים נורי אל עוקבי . באר שבע-על כביש דימונה, רתאם וביר משאש

   .דמהבאל עראקיב הוחרם ואנדרטה שהקים במקום נהרסה ונקברה מתחת לא

  . רוואל'ג- מאי מספר מבנים נהרסו בכפר טוואייל אבו •


