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 19לפברואר  -ביר-הדאג' ,מערבית לכביש ) 40צומת משאבים( ,נהרס בית .
 19לפברואר  -אזור ביר-הדאג' ,סמוך לפארק גולדה )צומת משאבים( נהרס
בית.
 19לפברואר  -ביר משאש ,מזרחית לכביש  25באר-שבע  -דימונה ,נהרס בית
בו התגוררו הורים עם עשרת ילדיהם.
 12למרץ  -ביר אל-חמאם ,מזרחית לכביש  25באר-שבע – דימונה ,נהרסו 3
בתים ונעקרו כמאה עצי זית.
 26למרץ  -טוואייל אבו-ג'רוואל ,צפונית מזרחית לצומת גורל ,כל האוהלים
והפחונים נהרסו זו הפעם התשע עשרה.
 5לאפריל  -אל-ערקיב 500 ,דונם של שטחים זרועים נחרשו והיבולים הושמדו.
 6לאפריל  -תל-ערד ,אל פרעה ,מזרחית לתל-שבע ,מאות דומנים של שטחים
זרועים נחרשו והיבולים הושמדו.
 6לאפריל  -תל-ערד ,בית אחד נהרס.
 10לאפריל  -אל-ערקיב ,אוהלו של נורי אל-עוקבי הוחרם.
 22לאפריל  -אל-ערקיב ,אוהלו של נורי אל-עוקבי הוחרם.
 23לאפריל  -חרבת חורה ,נהרסה חנות מכולת.
 7למאי  -טוואייל אבו-ג'רוואל ,כל האוהלים והפחונים נהרסו זו הפעם העשרים
הפעם הפכו גם את מיכלי המים של תושבי הכפר.
 20למאי  -ואדי אלנעם ,הריסת המסגד האקולוגי שנבנה בשנית )ראו דצמבר
(2008
 20למאי  -רחמה ,נהרס שלד הברזל הגן שתושבי רחמה לא הספיקו לפרק.
 20למאי  -חרבת אל באטל ,נהרס בית של אדם שעמד להנשא.
 25למאי  -סמוך לסאוואוין 5 ,ק"מ דרומית מזרחית לשגב שלום )שקיב א-
סלאם( נעקרו כמאה עצי זית של משפחת אל חמאמדה.
 16ליוני  -קטמק ,מזרחית לכביש  ,80נהרס ביתו של איש צעיר.
 16ליוני  -קטמק ,מזרחית לכביש  ,80נהרסו יריעות פח של בית שפורק.
 16ליוני  -אל-באט ,סמוך לשדה התעופה נבטים ,נהרס בית של זוג צעיר ,שזה
עתה נישא.
 16ליוני  -עמרה-תראבין ,סמוך לעומר ,נהרסו חדרי השירותים של המסגד.
 16ליוני  -אום-בטין ,כפר מוכר סמוך לצומת שוקת ,נהרסו יסודותיו של בית.
 16ליוני  -אל-גרין ,כפר מוכר סמוך לחורה ,נהרסה גדר.
 19ליוני  -אל-ערקיב ,אוהלו של נורי אל-עוקבי הוחרם.
 29ליוני  -אל-ערקיב ,אוהלו של נורי אל-עוקבי הוחרם.
 21ליולי  -א-סיר ,מערבית לכביש  40סמוך לכלא באר-שבע ,שני בתי נהרסו ,
אחד מהם של זוג שזב עתה נישא.
 21ליולי  -ביר הדאג' ,דרומית לכביש  222סמוך לרביבים ,נהרס בית של זוג
שעמד להינשא.
 25ליולי  -אל-ערקיב ,אוהלו של נורי אל-עוקבי הוחרם.
 29ליולי  -טוואייל אבו-ג'רוואל ,צפונית מזרחית לצומת גורל ,כל הפחונים
והאוהלים בכפר נהרסו זו הפעם העשרים ואחת ,מיכלית מים נהפכה ונוקבה.
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 6לאוגוסט  -אל-ערקיב ,אוהלו של נורי אל-עוקבי הוחרם.
 18לאוגוסט  -טוואייל אבו-ג'רוואל ,צפונית מזרחית לצומת גורל ,כל הפחונים
והאוהלים בכפר נהרסו זו הפעם העשרים ושתים.
 23לאוגוסט  -אל-ערקיב ,אוהלו של נורי אל-עוקבי הוחרם כאשר נכח במקום
עם נכדו במקום )היריעות נחתכו בסכין(.
 26לאוגוסט  -אל-ערקיב ,אוהלו של נורי אל-עוקבי הוחרם.
 8לספטמבר  -טוואייל אבו-ג'רוואל ,צפונית מזרחית לצומת גורל ,כל הפחונים
והאוהלים בכפר נהרסו זו הפעם העשרים ושלוש.
 14לספטמבר  -עבדה ,על כביש  40צפונית למצפה-רמון 3 ,בתים נהרסו על
ידי בעליהם.
 25לספטמבר  -אל-עראקיב ,אוהלו של נורי אל-עוקבי הוחרם.
 4לאוקטובר  -אל-עראקיב ,אוהלו של נורי אל-עוקבי הוחרם.
 4לאוקטובר  -עבדה ,צפונית מערבית לעבדת ,מערבית לכביש  40באר-שבע
– מצפה-רמון ,נהרסו  2בתים.
 4לאוקטובר  -אל ע'אריר ,דרומית לעבדת ,נהרסו  3בתים.
 4לאוקטובר  -טוואייל אבו-ג'רוואל ,צפונית מזרחית לצומת גורל ,כל הפחונים
והאוהלים בכפר נהרסו זו הפעם העשרים וארבע .מיכלי המים פונו מהכפר על
ידי קבלני ההריסה.
 4לאוקטובר  -אל-זרנוק ,צפונית לכביד  25באר-שבע ,דימונה ,נהרס מועדון
ששימש מקום פעילות לצעירי הכפר.
 6לאוקטובר  -אל-עראקיב ,אוהלו של נורי אל-עוקבי הוחרם למרות שלא
היתה התראה.
 19לאוקטובר  -אל-עראקיב ,אוהלו של נורי אל-עוקבי הוחרם.
 21לאוקטובר  -אל-עראקיב ,אנשי קק"ל חתכו את יריעות האוהל של נורי אל-
עוקבי והפילו אותו.
 22לאוקטובר  -אל-עראקיב ,אנשי קק"ל לקחו את אוהלו של נורי אל-עוקבי.
 26לאוקטובר  -טוואייל אבו-ג'רוואל ,צפונית-מזרחית לצומת גורל ,הפחונים
והאוהלים בכפר נהרסו זו הפעם העשרים וחמש.
 29לאוקטובר  -אל-עראקיב ,אוהלו של ד"ר עואד אבו-פריח ובני משפחתו
נהרס עד היסוד ונעקרו עצי הזית הצעירים שנשתלו ,כל חומרי הבניה הוחרמו,
ונלקחו מהשטח.
 29לאוקטובר  -אל-עראקיב ,אוהלו של סולטן אבו-מדיעם נהרס עד היסוד
וחמרי הבניה הוחרמו ונלקחו מהשטח יחד עם עשרות חבילות קש ,עצי הסקה,
טרקטור ומיכל מים.
 29לאוקטובר  -א-סיר ,סמוך לכלא באר-שבע ,נהרסו שני בתים.
 29לאוקטובר  -אלמדבח ,דרומית לכביש  25באר-שבע דימונה ,נהרס בית של
צעיר ממשפחת אבו-סולב שזה עתה נישא.
 4לנובמבר  -אל-עראקיב ,אוהלו של נורי אל-עוקבי הוחרם.
 5לנובמבר -אל-עראקיב ,צריפים השייכים לד"ר עואד אבו-פריח ובני
משפחותו נהרסו עד היסוד וחמרי הבניה הופקעו ונלקחו מהשטח.
 5לנובמבר  -אל-עראקיב ,צריפים השייכים לסולטאן אבו-מדיעם ובני
משפחותו נהרסו עד היסוד וחמרי הבניה הופקעו ונלקחו מהשטח.
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 5לנובמבר  -ביר-אל-חמאם ,מזרחית לכביש  25באר-שבע – דימונה ,בית
השיך למשפחת אלנבארי נהרס.
 5לנובמבר  -חרבת אל-ווטאן ,מזרחית לתל-שבע ,בית השייך למשפחת אל-
האוושלה נהרס.
 5לנובמבר  -סאועה ,מזרחית לחורה ,נהרס בית.
 5לנובמבר  -אזור כסיפה ,נהרס בית של משפחת אל-ג'בארין.
 16לנובמבר  -אל-עראקיב ,אוהלו של נורי אל-עוקבי הוחרם.
 7לדצמבר  -אל-עראקיב ,אוהלו של נורי אל-עוקבי הוחרם.
 7לדצמבר – אל-עראקיב ,אוהלו של סולטאן אבו-מדירם ובני משפחתו נהרס
שוב.
 7לדצמבר  -טוואייל אבו-ג'רוואל ,צפונית-מזרחית לצומת גורל ,הפחונים
והאוהלים בכפר נהרסו זו הפעם העשרים ושש.
 7לדצמבר – אל מדבח  ,שעל כביש  25דימונה – באר-שבע ,נהרסה סככה.
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