
 
 
 

 2011ذرع الحكومية خالل ت هدم البيوت التي قامت بها االقائمة بعمليا

 12/1 - دون ماْوىشخص ب 21ديمونه هدم منزلين تابعين لعائله دليع وبقاء  -قريه رخمه شمال لشارع يروحام 

 12/1 هدم ثالث محال تجاريه 12قريه كسيفه جنوب شارع 

 16/1 -  خيمه  14بين مفرق لهافيم لمفرق جورااللقريه هدمت كليا للمره التاسعه, 04العراقيب غرب شارع قريه

 ورافقت وحدات الشرطه عشرات الشاحنات التي بداْتباخالء مخلفات الهدم من المرات السابقه

 17/1 - هدم القريهللمرهالعاشره واستمرار عمليه اخالء مخلفات الهدم وتم اطالق العيارات المطاطيه  -قريه العراقيب

على السكان واصابتهم من بينهم اوالد ونساء وتم اعتقال عشره اشخاص من بينهم اثنين من نشطاء منتدى التعايش في 

 النقب

 26/1 - ي ومنزل شرق قريه شقيب السالمقريه السر قرب مفرق اوهاليم)سجن بئر السبع( هدم منزل لعائله العمران 

 31/1 -  قريه العراقيب هدم كل خيام القريهللمره الحاديه عشره وبداْ رجال الكيرنكييمت بتحضير االرض لزراعتها

 باالشجار

 1/2 - قريه العراقيب هدم كل خيام القريهللمرهالثانيه عشره 

 6/2 -  قريه العراقيب هدم كل خيام القريهللمرهالثالثه عشره واستمرار تنظيف االرض من مخلفات الهدم السابق

 لزراعتها باالشجار واستمرار عمليه تحضير االرض

 7/2 - خيمه لسكان القريه واستمرار تجريف  21قريه العراقيب هدم خيمه االعتصام التي اقامتها لجنه المتابعه و

 .االرض من قبل رجال الكيرنكييمت

 8/2 - هدم كل خيام القريه -بين مفرق لهافيم ومفرق جورال 04غرب شارع -العراقيب 

 9/2 - وشاركت جرافات  20هدم القريهللمره ال  -بين مفرق لهافيم ومفرق جورال 04غرب شارع  -العراقيب

 الكيرين كييمت بعمليه الهدم

 10/2 - وتم اطالق الرصاص  21هدم القريهللمره ال  -بين مفرق لهافيم ومفرق جورال 04غرب شارع  -العراقيب

 ن بينهم قاصرمن سكان القريه م 1نشطاء و 1نساء وقاصرين واعتقل  0من قبل الشرطه على السكان واصابه 

 16/2 - وتم اطالق الرصاص  21هدم القريهللمره ال  -بين مفرق لهافيم ومفرق جورال 04غرب شارع  -العراقيب

ادى الصابه شخصين نقلوا على اثرها للمستشفى واستمرت الجرافات بعمليه تجريف من قبل الشرطه باتجاه السكان و

 االراضي

 17/2 - وهاجمت  21هدم خيام القريهللمره ال -بين مفرق لهافيم ومفرق جورال 04غرب لشارع  -العراقيب

يهم وتحرير الشرطه اطفال ونساء ورجال من بلده رهط اتوا لمانده اهالي العراقيب وتم اطالق الرصاص عل

المخالفات للسيارات ومطارده االهالي عبر التالل والسهول المجاوره لمدخل العراقيب وتم اصابه عده اشخاص 

 واعتقال شخص 1وتوقيف 

 20/2  - هدم منزلين -بير هداج 



 
 
 

 27/2 - هدم عريشه زراعيه -الفرعه جنوب غرب عراد 

 27/2 - انفار بالعراء 24هدم بيت وترك  -جنوب بلده كسيفه-البحيره 

 7/3 - 21هدم خيام القريهللمره ال -بين مفرق لهافيم ومفرق جورال 04غربي شارع  -العراقيب 

 7/3 - هدم بيتين -جنوبي قريه شقيب السالم-قريه الصواوين 

 14/3 - هدم ثالثه مباني -غرب عراد-جنوب -قريه الفرعه 

 5/4 - تجريف اراض تابعه لعائله ابو زقيقه وابو عصا على يد  -غرب مفرق شوكت-جنوب-ام بطين  -بير الحمام

 ل دائره اراضي اسرائيلرجا

 6/4 - 144وقلع حوالي  11هدم بيوت القريهللمره  -بين مفرق لهافيم ومفرق جورال 04غرب شارع  -العراقيب 

 شجره زيتون على يد دائره اراضي اسرائيل

 11/4 - هدم بيت -شرقي بلده حوره -قريه سعوه 

 11/4 -  جر تابع لعائله المعابدههدم بيت من الح -12جنوب شارع -ضواحي بلده كسيفه 

 17/4 -  هدم بيت تابع لعجوز الصق عليه امر هدم -ديمونه-شمال شارع يروحام-رخمه 

 11/5 - هدم حائط -اطيقرب مفرق السق-القرين 

 11/5 - 1ديمونه هدم براكيه وقوات الشرطه هاجمت االهالي وجرحت  -بئر السبع 11شرقي لشارع -ام رتام 

 اشخاص وتم اعتقال شاب

 11/5 - هدم بيت-جنوبي حوره -الغره 

 11/5 - هدم بيتين-ديمونه-بئر السبع  11جنوبي شارع  -الزرنوق 

 11/5 - ره اغنامهدم حظي -جنوبي بلده كسيفه -البحيره 

 11/5 - 11هدم خيام القريهللمره -بين مفرق لهافيم ومفرق جورال 04غربي شارع  -العراقيب 

 25/5 - هدم بيت كبير ياْوي اربع عائالت. الفرعه هي قريهتم االعتراف بها قبل عده سنوات جنوب عراد -الفرعه

 وتمر حاليا بمراحل التخطيط

 25/5 -  عائالت 1هدم بيت من باطون عائد لمحمد القرعان وتسكنه -الفرعه جنوب غرب عراد 

 25/5 -  توزيع اوامر هدم للبيوت -شمال رهط-ام نميله 

 31/5/11 -  بيوت تابعه لعائالت الحوثي,ابوخرينيف,والجرجاوي 1هدم  -قرب رماتحوباب-وادي النعم 

 31/5 - هدم مخزن في المنطقهالصناعيه يعود لعائله ابو جرابيع -قريه شقيب السالم 

 31/5 - رجال الدوريات الخضراء هدموا خيمتين من خيام القريه -قريه العراقيب 

 9/6/11 - هدم بيت -ديمونه -بئر السبع 11شرقي شارع  -ام رتام 

 21/6/11 - 11م القريهللمره بين مفرق لهافيم ومفرق جورال هد 04غرب شارع  -العراقيب 

 21/6/11 -  بيوت 1قرب خشم زنه شرقي شقيب السالم هدم 

 21/6/11 - القرين وهي قريه تم االعتراف بها جنوب غرب حوره هدم بيتين 



 
 
 

 4/7/11 - هدم عياده -بئر السبع -ديمونه– 11جنوب شارع  -بير الحمام 

 4/7/11 - كسيفه هدم حانوت 

 4/7/11 - غربي كسيفه هدم بيت -الباط 

 6/7/11 - مواطنين من قبل الشرطه 1هدم بيت لعائله الكريشاتواصابه  -شمال كسيفه 

 12/7/11 - 10بين مفرق جورال ومفرق لهافيم هدم خيام القريهللمره  04غرب شارع -العراقيب 

 19/7/11 -  في طور البناء تابع لعائله ابو مديغمهدم منزل –جنوب رهط 

 19/7/11 - افراد 1هدم منزل من الحجاره تقطنه عائله مكونه من  -االطرش 

 25/7/11 - 11بين مفرق جورال ومفرق لهافيم هدم بيوت القريهللمره ال 04غرب شارع -العراقيب 

 8/9/11 -  مقبل على الزواج, تعود  فردا واحداها لشاب 14بيوت من الحجر تاوي  1هدم  -جنوب حوره-الغرا

 لعائله البطيحات وعائله الحريزي

 8/9/11 -  12هدم جميع خيام القريه للمره ال-بين مفرق جورال ومفرق لهافيم  04غرب شارع  -العراقيب 

 5/10/11 - هدم منزل تابع للسيد سالمه المداني -الفرعه جنوبي عراد 

 5/10/11 -  11بين مفرق جورال ومفرق لهافيم هدم خيام القريه للمره  04غربي شارع -العراقيب 

 27/10/11 -  دم معرش ومخزنه-جنوب رهط 

 27/10/11 - انفار في العراء 1م ( وابقاء 244هدم بيت ) -تل عراد 

 27/10/11 -  هدم منزل لعائله العقبي وتم االعتداء على سيدتين من قبل الشرطه وتم نقلهن للمستشفى -خربه حوره 

 27/10/11 -  ير المرخصهدم بيت تابع لعائله النباري وبيتين لعائله ابو سبيت بحجه البناء غ -حوره 

 27/10/11 - هدم بيت -قصر السر 

 1/11/11  - 11هدم خيام القريه للمره -بين مفرق جورال ومفرق لهافيم  04العراقيب غربي شارع 

 23/11/11 -  11هدم خيام للقريه للمره  04العراقيب غربي شارع 

 23/11/11 -  هدم بيت لشاب معاق بحجه عدم الترخيص-بير هداج 

 22/11/11 -   هدم عدد من البيوت على يد اصحابها خوفا من حضور قوات الهدم لهدمها -شمالي رهط-ام نميله. 

 21/12/11  -دمت خمسة بيوت في عتير بتاريخ  ُ 

 21/12/11 -  14هدم خيام القريه للمره -بين مفرق جورال ومفرق لهافيم  04العراقيب غربي شارع 

 


