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  2008 –יומן הריסות בתים 

בניית שני , נעם נהרס צריף-ובואדי אל, משאש נהרס צריף -אל ואדי –לינואר  2 �

 .הצריפים נסתיימה זה מכבר

 .עוקבי פורק-אוהלו של נורי אל, ערקיב- אל  -לינואר  10 �

 .עוקבי הוחרם-אוהלו של נורי אל, ערקיב- אל  -לינואר  24 �

 ים בתים כפר נהרסב. מספר מבנים נהרסו  רוואל'ג-טוואייל אבו  -לפברואר  5 �

 .לוש עשרהזו הפעם הש

כן נהרס כמו . ביתו של עייאד אל מעבדהנהרס , פרעה–אל   -לפברואר  21 �

 .מתנאן-וחנות מכולת באום, סיר-א-בקסר םימועדון צעיר

עוקבי פורק על ידי אנשי הסיירת - אוהלו של נורי אל, ערקיב- אל  -לפברואר  21 �

 .הירוקה

ד צו התראה לאוהל של נורי בשעות הצהריים הוצמ, ערקיב- אל  -לפברואר  22 �

 .שעות 48הצו הורה לפרק את האוהל תוך , עוקבי-אל

 48-עוקבי הוחרם תוך פחות מ- אוהלו של נורי אל, ערקיב-אל  -לפברואר  24 �

 .לפברואר 22שעות כפי שדרשו  אנשי הסיירת בצו ההתראה מיום שישי 

בפעם  דירים 6-ו פחונים 5, אוהלים 13נהרסו , רוואל'ג-טוואייל אבו –לאפריל  2 �

 . הארבע עשרה

תראבין ביתו של מוחמד תראבין נהרס זו הפעם השניה - עמרה –לאפריל  2 �

הבית נהרס לראשונה ביוני ( .גג-נפשות נותרו ללא קורת 16-בשנה האחרונה ו

2007.(! 

 .עוקבי הוחרם-אוהלו של נורי אל, ערקיב-אל  -לאפריל  9 �

 .בתים 2נהרסו , אבישה- אל, נהרס בית, אמנמילה –לאפריל  16 �

 .עוקבי הוחרם-אוהלו של נורי אל, ערקיב- אל  -לאפריל  29 �

 .עוקבי הוחרם- אוהלו של נורי אל, ערקיב-אל - ליוני  10 �

 .עוקבי הוחרם- אוהלו של נורי אל, ערקיב-אל  -ליולי  2 �

וכן משפחתם בני של זוג נשוי ו בית; ובתים נהרס 3, ואדי אל נעאם  -י וללי 2 �

שלישי נבנה בית הוה נפשות  11בשני הבתים התגוררו  יתומים כמה של םבית

 .על ידי איש צעיר אשר היה אמור להינשא בחודש הקרוב

 .כל המבנים הכפר נהרסו בפעם החמש עשרה, רוואל'טוואייל אבו ג  -ליולי  2 �

במקומו של האוהל , עוקבי הוחרם- אוהלו של נורי אל, ערקיב- אל -ליולי  8 �

 .ר כדי שלא ניתן יהיה לבנות את האוהל מחדשהוערמו תלוליות עפ

על ידי איש ככל הנראה נחתך עוקבי - אלהאוהל של נורי , ערקיב- אל  -ליולי  17 �

 .שגם תקף את נורי, ל"קק

כאשר הוא נעצר כדי , נשרף עוקבי-אל האוהל של נורי, ערקיב- אל  - ליולי  23 �

קע  לאפשר את המשך העבודות של הקרן הקיימת לישראל בשטחי קר

 .שנתבעים על ידו

ניתו של כוהאוהל של נורי וחפציו הוחרמו והועמסו על מ, ערקיב- אל  - ליולי  28 �

 .ל"איש הקק

טלטלין הועמסו על יהפחונים והמ, כל האוהלים, רוואל'ג- טוואייל אבו  -ליולי  31 �

 . עשרה-זו הפעם השש, משאיות ונלקחו מהמקום
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זערורה - בית אחד באל, ן מול חורהגרי- נהרסו שלושה בתים באל  - לאוגוסט 10 �

 .באט צפונית לשדה התעופה נבטים-ובית אחד באל, מזרחית לכסיפה

מבנים שנהרסו על ידי אנשי הכפר ונותרו בהם  4, ערקיב- אל  -לאוגוסט  27 �

 .נהרסו כליל, שתי שורות של בלוקים

ועמסו טלטלין היהפחונים והמ, כל האוהלים, רוואל'ג-טוואייל אבו  -לאוגוסט  28 �

 . זו הפעם השבע עשרה, על משאיות ונלקחו מהמקום

אנשים  14-בתים ו 2דרומית למושב נבטים נהרסו , זאנה-חאשם  - לאוקטובר  30 �

 . גג- נותרו ללא קורת

כל האוהלים והפחונים נהרסו זו הפעם , רוואל'ג-טוואייל אבו  - לאוקטובר  30 �

 . השמונה עשרה

 .בתים נהרסו 15, רצפונית לעומ, מקימן-אל -לדצמבר  3 �

 15בכפר נהרסו , כפר קטן דרומית מערבית לרהט נהרס כולו  - לדצמבר  15 �

 .כשבעים נפש נותרו ללא קורת גג. משפחות אל אטרש 8מבנים שהיו שייכים ל 

בכפר . בתים 3נהרסו , כפר קטן דרומית מערבית לרהט  - לדצמבר  15 �

   .  הריסה- היה כלל צו לאחד הבתים שנהרסו לא. הדובה-מתגוררת משפחת אבו

 .נהרס מסגד אשר נבנה בבניה אקולוגית, נעם-ואדי אל  -לדצמבר  25 �

 שתים עשרהנהרס בית בו התגוררה משפחה בת , מקימן-אל - לדצמבר  25 �

 .גג-שנותרה ללא קורת נפשות

  


