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 2010 -יומן הריסות בתים בנגב 

נהרסו חמישה בתים שהיו בנויים , דרומית לרהט, בטאל-חרבת אל -לינואר  6 •

ביניהם , נפשות נותרו ללא קורת גג 40. ושייכים למשפחת אבו הדייה, מבלוקים

  .אלמנה ושמונת ילדיה וזוג שעמד להינשא

  .נהרסו שלושה אוהלים, אלעראקיב -לינואר  6 •

אנשי הקרן הקיימת לישראל חתכו את חבלי האוהל  ,עראקיב-אל -לינואר  6 •

  .עוקבי-של נורי אל

עוקבי הוחרם על ידי אנשי הקרן -אוהלו של נורי אל, עראקיב-אל -לינואר  10 •

  .הקיימת לישראל

  .עוקבי הוחרם-אוהלו של נורי אל, עראקיב-אל -לינואר  14 •

  .עוקבי הוחרם-אוהלו של נורי אל, עראקיב-אל -לינואר  17 •

נהרס בית , הכניסה המערבית של העיר רהט, רבת זובאלה'ח -ינואר ל 21 •

  .ר של זוג צעיר שזה עתה נישא"מ 150-בלוקים של כ

האוהלים בכפר , מזרחית לצומת גורל-צפונית, רוואל'ג- טוואייל אבו -לינואר  21 •

  .נהרסו זו הפעם העשרים ושבע

  .דירם נהרסומ-אוהלים השייכים לסולטן רבו 2, עראקיב-אל -לינואר  21 •

עוקבי הוחרם על ידי אנשי הקרן -אוהלו של נורי אל, עראקיב-אל -לינואר  27 •

  .הקיימת לישראל

  .צריפים נהרסו 2, 80מזרחית לכביש , קטמט -לפברואר  2 •

שטחי חיטה שזה עתה נבטו , )מזרחית לערערה(אל מזרעה  -לפברואר  2 •

נם נחרשו על יד דו 1,000 -דרומית ודרומית מערבית לערערה בהקף של כ

  .מינהל מקרקעי ישראל

דונם של נבטי חיטה ושעורה של  4,000 - 3,000, עראקיב- אל -לפברואר  10 •

  .עבר נחרשו על ידי מינהל מקרקעי ישראל'ג- טורי ואבו- אל, זייד- משפחות אבו

סעוואה שדות של נבטי חיטה נחרשו על , חרבת אל וןטאן, לקיה -לפברואר  16 •

  .שראלידי מינהל מקרקעי י

דונם נבטי חיטה השייכים למשפחת  600 -כ, חמאם-אזור ביר אל -לפברואר  23 •

עסא נחרשו על די מינהל -דונם של שתי משפחות מאבו 140- זקיקה ועוד כ- אבו

  .מקרקעי ישראל

עשרות צווי הריסה , חובב-מול רמת 40מזרחית לכביש , ואדי אלנעם -מרץ  6 •

  .ררות סמוך לתחנת הכחאוי וזאנון המתגו'רג'חלקו למשפחות ג

מדירם -מבנים השייכים למשפחתו של סלים אבו 2, עראקיב- אל -למרץ  11 •

  .נהרסו בפעם הרביעית

מדירם - מבנים השייכים למשפחתו של סלים אבו 2, עראקיב-אל -לאפריל  13 •

  .שתילי סברס נעקרו ודירים ולולי תרנגולות נעקרו, נהרסו בפעם החמישית

  .חולקו צווי פינוי לכל הבתים בכפר, עראקיב-אל -לאפריל  13 •

  .זיידנה צפונית לרהט-חולקו עשרות צווי הריסה לאל -לאפריל  13 •

 4- אוהלים ו 6, מזרחית לצומת גורל-צפונית, רוואל'ג-טואייל אבו -לאפריל  13 •

פחונים נהרסו עד היסוד זו ונגרפו על ידי הטרקטור כך שלא יעשה בהם שימוש 

  .זו הפעם העשרים ושמונה שהכפר נהרס. חוזר
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מועדון של עמותת הקצינים והחיילים , סמוך לצומת שוקת -לאפריל  21 •

  הרסהבדואים בנגב נ

נפשות  19, מבנים של שלוש משפחות דהבשה 6נהרסו , ערד-תל -לאפריל  26 •

  .גג- נותרו ללא קורת

האוהלים בכפר , מזרחית לצומת גורל-צפונית, רוואל'ג- טוואייל אבו -לאפריל  26 •

  .נהרסו זו הפעם העשרים ותשע שהכפר נהרס

פחונים נהרסו  כמה, מזרחית לצומת גורל-צפונית, רוואל'ג-טואייל אבו -למאי  3 •

זו הפעם . עד היסוד זו ונגרפו על ידי הטרקטור כך שלא יעשה בהם שימוש חוזר

  .השלושים שהכפר נהרס

אוהלי מחאה שהוצבו לפני כשלושה שבועות מול  2, עראקיב- אל -למאי  3 •

נציגי המשטרה הבטיחו כי לאחר . פורקו, ל שהתקרבו לכפר"דחפורי הקק

אישור זה לא ניתן עד כה . להצבתם מחדשפירוקם יינתן לאוהלים אישור 

  .ץ"והועדה העממית מתכוונת לעתור לבג

מדירם -מבנים השייכים למשפחתו של סלים אבו 2, עראקיב- אל -למאי  3 •

  .נהרסו בפעם השישית

  .נהרס בית של זוג צעיר שעמד להינשא, צפונית לכסיפה, חומרה- אל -למאי  3 •

  .חסן חקלאי נהרסמ, סמוך לצומת שוקת, גרין- אל -למאי  3 •

מדירם -מבנים השייכים למשפחתו של סלים אבו 2, עראקיב- אל -למאי  20 •

  .נהרסו בפעם השביעית

נהרס ביתו של זוג צעיר ממשפחת אל עוקבי שתכנן , רבת חורה'ח -למאי  20 •

  .להינשא

כוחות משטרה , מזרחית לצומת גורל-צפונית, רוואל'ג-טואייל אבו -למאי  20 •

אך אנשי הכפר פרקו את , פר כדי להרוס את האוהליםואכיפה הגיעו לכ

  .האוהלים טרם הגעת הכוחות

  .נהרס בית, דימונה -שבע -באר 25דרומית לכביש , שהאבי- אל -למאי  26 •

  .נהרס בית, דרומית לערד -אל פרעה  -למאי  26 •

עם בסיס חיל האוויר  31מזרחית לכביש המחבר את כביש , ורף'אל ג - ליוני  16 •

  .נהרס בית אחד, סמוך לבסיסבנבטים ו

מדירם -מבנים השייכים למשפחתו של סלים אבו 2, אל עראקיב - ליוני  16 •

  .נהרסו בפעם השמינית

כוחות משטרה , מזרחית לצומת גורל-צפונית, רוואל'ג- טוואייל אבו -ביוני  16 •

  .שהכפר נהרס 47-זוהי הפעם ה. ואכיפה הגיעו לכפר כדי להרוס את האוהלים

  .נהרס בית, דימונה  ירוחם  204דרומית לכביש , רחמה - ליוני  28 •

צווי התראה לפני הריסה  5, סמוך לעבדת 40מערבית לכביש , עבדה -ליולי  5 •

  .בתים בכפר עבדה 5- הוצאו ל

מדירם נהרסו -מבנים השייכים למשפחתו של סלים אבו 2, עראקיב-אל -ליולי  8 •

  .בפעם השלוש עשרה

כוחות משטרה , מזרחית לצומת גורל-צפונית, ואלרו'ג-טואייל אבו -ליולי  8 •

  .ואכיפה הגיעו לכפר והרסו את האוהלים בכפר זו הפעם הארבעים ושמונה

האחד של זוג שעמד , נהרסו שני בתים, 204צפונית לכביש , רחמה -ליולי  13 •

  .להנשא
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  .נהרס בית, 80צפונית לתל הארכיאולוגי מזרחית לכביש , ערד- תל -ליולי  13 •

  .נהרס בית אחד, דימונה  שבע -באר 25מזרחית לכביש , רתאם-אום -ולי לי 13 •

הריסת כל , צומת גורל- צומת להבים 40מערבית לכביש , עראקיב-אל -ליולי  27 •

. השובחים ועקירת מאות עצים, הדירים, הלולים, בתי הכפר על מבני העזר 30

  .גג- נשים וילדים נותרו ללא כל קורת, מאות אנשים

שש נפשות . הרסו בית 25צפונית מזרחית לכביש , משאש-ביר אל -  לאוגוסט 3 •

  .נותרו ללא קורת גג

בית , דימונה -שבע -באר 25מערבית לכביש -דרומית, סיר-אל-קסר - לאוגוסט  3 •

תוך הכאת , הוצאה בכח מביתה) אישה ושלושה ילדים(והמשפחה , נהרס

  .האישה והשלכת אב המשפחה הנכה מהחלון והריסת הבית

, דימונה - שבע -באר 25צפונית לכביש , מזרחית לדימונה, רבה'ג - לאוגוסט  3 •

  ).דיוואן(הרסו בית של זוג לאחר חתונתם וסככה 

חמש . הרסו בית, דימונה -שבע -באר 25דרומית לכביש , שהבי-אל - לאוגוסט  3 •

  .גג - נפשות נותרו ללא קורת

כל , צומת גורל-םצומת להבי 40מערבית לכביש , עראקיב-אל - לאוגוסט  4 •

מאות אנשי הכפר נותרו , הבקתות שבנו אנשי הכפר וכל האוהלים נהרסו בשנית

  .גג-ללא קורת

  .סמוך לרביבים נהרס בית' הדאג-בביר - לאוגוסט  9 •

אוהלים  4נהרסו , 40צפונית למצפה רמון ומערבית לכביש , עבדה - לאוגוסט  9 •

  .גג-נפשות נותרו ללא קורת 15. ובית

בהם התגוררו , בתים 2רחמה צפונית לכביש ירוחם דימונה נהרסו  - לאוגוסט  9 •

  .נפשות 6

כל , צומת גורל-צומת להבים 40מערבית לכביש , עראקיב-אל - לאוגוסט  10 •

מאות אנשי הכפר , הבקתות שבנו אנשי הכפר וכל האוהלים נהרסו בשלישית

  .גג- נותרו ללא קורת

  .נפשות 8נהרס בית בו התגוררו , 40דרומית לכביש , זאנה-חשם - לאוגוסט  10 •

  .נפשות 4נהרס בית בו התגוררו , 40דרומית לכביש , מדבח-אל - לאוגוסט  10 •

כל , צומת גורל-צומת להבים 40מערבית לכביש , עראקיב-אל - לאוגוסט  17 •

מאות אנשי הכפר , הבקתות שבנו אנשי הכפר וכל האוהלים נהרסו ברביעית

  .רחש בעת צום הרמאדןהרס הכפר הת. גג- נותרו ללא קורת

כל , צומת גורל-צומת להבים 40מערבית לכביש , עראקיב- אל -לספטמבר  13 •

מאות אנשי הכפר , הבקתות שבנו אנשי הכפר וכל האוהלים נהרסו בחמישית

  .גג- נותרו ללא קורת

 2חולקו , דימונה  שבע -באר 25דרומית לכביש , תלול-אבו -לספטמבר  14 •

  .התראות לבתים טרם הריסה

בתים  3נהרסו , מערבית לצומת שוקת-דרומית, בטין- אום -לספטמבר  15 •

  .אסא- השייכים למשפחת אבו

  .רבידי-נהרס בית השייך למשפחת אל, דרומית ללקיה, אן'עוג -לספטמבר  15 •

  .בתים 2נהרסו , דרומית מערבית לערד, פרעה- אל -לספטמבר  15 •

  .נהרס בית, מזרחית לחורה, סעוה -לספטמבר  15 •

  .עוקבי-נהרס בית של בני אל  חרבת חורה  -לספטמבר  15 •
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  .נהרסה חנות, דרומית לחורה, גרין- אל -לספטמבר  15 •

פקחים באו לחלק צווי הריסה פעלו באלימות כלפי , אל חתנה -לספטמבר  16 •

איש נעצרו ושוחררו כעבור מספר  11. אנשי הכפר כולל נשים וילדים שהוכו

  .שעות

נהרסו שני בתים השייכים למשפחות , רומית ללקיהד, אן'עוג -לספטמבר  21 •

  .רבידי- הדובה ואל- אבו

  .נהרס בית של משפחת סרעאיה, סמוך לצומת ערוער -לספטמבר  21 •

  .בית של זוג צעיר מבני אלהואשלה נהרס, סעואה -לספטמבר  21 •

נהרסו שלושה בתים שני בתים בהם התגוררו , חשם זאנה - לאוקטובר  4 •

  .ית של אדם שעמד להנשאמשפחות וילדיהן וב

אחד מבעלי המבנים ששב . דרומית לרהט נהרסו שלושה מבנים - לאוקטובר  13 •

  .מעבודתו נורה בשלושה כדורי גומי מטווח קצר

  .בית נהרס 31דרומית לחורה ולכביש , תלעא ראשיד - לאוקטובר  20 •

  .בית נהרס 31דרומית לחורה ולכביש , רה'אל ע - לאוקטובר  20 •

  .דרומית לרהט נעקרו עצי זית ונהרסה סככה - לאוקטובר  28 •

, בין צומת להבים לצומת גורל 40מערבית לכביש ,עראקיב-אל - לנובמבר  22 •

  .סוכותיו 30הכפר נהרס בפעם השביעית על כל 

, עצי זית 1600נהרס ונעקר כרם מניב של  -עראקיב דרום-אל - נובמבר  22 •

במקום התגוררו כמה . פחת אבו זאידהכרם שייך היה למש. תאנים וגפנים

  .משפחות שבתיהן נהרסו

חמיידי -נהרס בית של משפחת אל, סואוין דרומית לשגב לשלום - לנובמבר  25 •

  .ובית נוסף של משפחת אלנבארי

דימונה נהרס  -שבע - באר 25דרומית מערבית לכביש , אבו תלול - לנובמבר  25 •

  .שנישא לפני חודשיים) אלאעסם(בית של אלאסלע

הריסת  -מזרחית לצומת גורל-צפונית -הכפר טוואיל אבו גרואל - לנובמבר  30 •

  הכפר

  הריסת ביתו של מחמוד אלעמור-דרומית ללקיה-הכפר אלמקמין -לנובמבר 30 •

הריסת שני בתים של - צפונית לבסיס נבטים , הכפר אלבאט -לנובמבר 30 •

  משפחת אלסראיע

  פחת טלאלקההריסת חנות של מש, הכפר חורה - לנובמבר  30 •

  הריסת בית בשלבי בנייה, 31צפונית לכביש , הכפר דריגאת -לנובמבר 30 •

  .הריסת חנות של משפחת אלאסד, הכפר לקיה -לדצמבר  1 •

, בין צומת להבים לצומת גורל 40מערבית לכביש , אל עראקיב -לדצמבר  23 •

  .סוכותיו 30הכפר נהרס בפעם השמינית על כל 

  .זייד-נהרס אוהלו של מוחמד אבו, םעראקיב דרו-אל -לדצמבר  23 •

שש נפשות . הרסו בית 25צפונית מזרחית לכביש , משאש- ביר אל -לדצמבר  29 •

  .נותרו ללא קורת גג

 
  


