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 2011 –בנגב   יומן הריסות בתים 

  .נהרסו שלושה בתים, צפונית לרהט –בדצמבר  29 •

  .נהרס בית אחד, ליד רמת חובב, נעם-ואדי אל –בדצמבר  29 •

בין צומת להבים לצומת  40מערבית לכביש  ,עראקיב- אל –בדצמבר  21 •

  .30-הריסת אוהלי הכפר בפעם ה  ,גורל

 .נהרסו חמישה בתים –עתיר  –בדצמבר  21 •

  .ברחבי הנגבמבנים  21על הריסת  מקרקעי ישראל מדווחמנהל  –בנובמבר  29 •

בין צומת להבים לצומת  40ת לכביש מערבי, עראקיב-אל –בנובמבר  23 •

  .29-הריסת אוהלי הכפר בפעם ה  ,גורל

  .הריסת בית אחד, סמוך לקיבוץ רביבים –‘ ביר הדאג –בנובמבר  23 •

 .ידי בעליהם-מספר בתים נהרסו על –דרום רהט  –בנובמבר  22 •

 33הריסת , "זרוע נחושה"מבצע על  מקרקעי ישראל מדווחמנהל  –בנובמבר  6 •

  .מבנים ברחבי הנגב

הריסת   בין צומת להבים לצומת גורל 40מערבית לכביש , עראקיב- אל –בנובמבר  1 •

  .28-י הכפר בפעם האוהל

  .הריסת סככה ומחסן –רהט דרום  –באוקטובר  27 •

  .נהרס בית אחד ותשע נפשות נשארו ללא קורת גג -תל ערד –באוקטובר  27 •

  .נהרס בית אחד –חרבת חורה  –באוקטובר  27 •

  .נהרסו שלושה בתים -חורה –באוקטובר  27 •

  .הריסת בית –קסר אלסר  –באוקטובר  27 •

  .הריסת בית - דרומית לערד -ורעהאלפ  - באוקטובר 5 •

הריסת , בין צומת גורל וצומת להבים 40מערבית לכביש  -עראקיב- אל -באוקטובר 5 •

  .27-אוהלי הכפר בפעם ה

, בין צומת להבים לצומת גורל 40מערבית לכביש  –עראקיב - אל –בספטמבר  8 •

  .26-הכפר נהרס כליל בפעם ה

 30שלושה בתי אבן בהם התגוררו , דרומית לחורה –רה ‘אל ע –בספטמבר  8 •

למשפחת אלחריזי ולבחור , הבתים היו שייכים למשפחת אלבטיחאת. נפשות נהרסו

  .צעיר שעתיד להתחתן בקרוב

הכפר , בין צומת להבים לצומת גורל 40מערבית לכביש  –עראקיב -אל –ליולי  25 •

  .25-נהרס כליל בפעם ה

  .נהרס בית בשלבי בנייה ששייך למשפחת אבו מדיגם –רהט דרום  –ולי לי 19 •

  .נהרס בית אבן בו התגוררה משפחה בת שמונה נפשות –אלאטרש   –ליולי  19 •

הכפר , בין צומת להבים לצומת גורל 40מערבית לכביש  –עראקיב -אל –ליולי  12 •

  .24 -נהרס כליל בפעם ה

שבעה אזרחים , ל משפחת קרישאת נהרסבית אחד ש –צפונית לכסיפה  –ליולי  6 •

  .נפצעו

  .נהרסה מרפאה, )דימונה –באר שבע ( 25דרומית לכביש  –ביר אלחמאם  –ליולי  4 •

  .חנות אחת נהרסה –כסיפה  –ליולי  4 •

  .בית אחד נהרס, מערבית לכסיפה –אלבאט  –ליולי  4 •

נהרסו כל  ,בין צומת להבים לצומת גורל 40מערבית לכביש , אלעראקיב -  ליוני 21 •

  .22-אוהלי הכפר בפעם ה

  .בתים 3  נהרסו) שלום- שגב(סאלם -מזרחית לשקייב א, סאוואוין   –ליוני  21 •
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 3נהרסו ) שלום  -שגב(סאלם -מזרחית לשקיב א, סמוך לחשם זאנה –ליוני  21 •

  .בתים

  .בתים 2נהרסו , ישוב שקיבל הכרה, דרומית מערבית לחורה, אל גרין –ליוני  21 •

  .בית אחד נהרס, )דימונה –באר שבע ( 25מזרחית לכביש  –אום רתאם  –ליוני    9 •

  .הריסת מחסן באיזור התעשיה שייך למשפחת אבו גראביע - שגב שלום -למאי 31 •

  אנשי הסיירת הירוקה הרסו שני אוהלים בכפר -אלעראקיב -למאי 31 •

 אבו,בתים של משפחות אלחותי 3הריסת  -מולרמת חובב -ואדי אלנעם -למאי 31 •

  וגרגאוי, חריניף

. משפחות 4נהרס בית גדול ששימש למגורי , דרומית לערד, אל פרעה –למאי  25 •

  .אל פרעה הוא ישוב שהוכר לפני מספר שנים ומצוי בהליכי תכנון

נהרסו כל , בין צומת להבים לצומת גורל 40מערבית לכביש , אלעראקיב –למאי  11 •

  .אוהלי הכפר בפעם העשרים ואחת

  .נהרס דיר כבשים, דרומית לעיירת כסיפה, לבחירהא –למאי  11 •

  .נהרסו שני בתים, דימונה –ש “ב 25דרומית לכביש , אלזרנוק –למאי  11 •

  .נהרס בית, דרומית לחורה, אלערה –למאי  11 •

נהרס צריף וכוחות , דימונה –שבע - באר  25מזרחית לכביש , אם רתאם –למאי  11 •

  .המשטרה פצעו שלושה אנשים ועצרו אחד

  .נהרס קיר, ליד צומת שוקת, אלקרין –למאי  11 •

  .נהריסת בית של קשישה, דימונה -צפונית לכביש ירוחם, רחמה –לאפריל  17 •

  .נהרס בית אבן -31דרומית לכביש -כסיפה  –לאפריל  11 •

  .מזרחית לחורה נהרס בית, סעוה –לאפריל  11 •

נהרסו , בין צומת להבים לצומת גורל 40מערבית לכביש , עראקיב-אל –לאפריל  6 •

  .שתילי עצי זית נעקרו  300כל בתי הכפר בפעם העשרים 

- נחרשו כ, מערבית לצומת שוקת -דרומית, בין ביר אלחמאם ואום בטין –לאפריל  5 •

  .דונם השייכים למשפחות אבו זקיקה ואבו עסא  1,500

  .נהרסו שלושה מבנים, מערבית לערד-דרומית, האלפורע - למרץ 14 •

  .נהרסו שני בתים, דרומית לשגב שלום, סוואווין -למרץ 7 •

הכפר , בין צומת להבים לצומת גורל 40מערבית לכביש , אלעראקיב-למרץ  7 •

  .נהרס בפעם התשע עשרה

 10 -נהרס בית ו, 31דרומית לכסיפה דרומית לכביש , אלבחירה –לפברואר  27 •

  .שארו ללא קורת גג נפשות נ

  .נהרסה סככה חקלאית, דרומית מערבית לערד, אלפרעה –לפברואר  27 •

  .שני בתים נהרסו, סמוך לקבוץ רביבים, ‘הדאג-ביר –לפברואר  20 •

, בין צומת להבים לצומת גורל 40מערבית לכביש , עראקיב-אל –לפברואר  17 •

ים וילדים מרהט גבר, נשים. עשרה על כל סוכותיו-הכפר נהרס בפעם השמונה

שבאו לתמוך באנשי הכפר הותקפו על ידי השוטרים באלימות שכללה ירי של 

אדם אחד נעצר וחמישה עוכבו ושוחררו במהלך , כמה מהאנשים נפצעו. כדורי ספוג

  .הערב

, בין צומת להבים לצומת גורל 40מערבית לכביש , עראקיב-אל –לפברואר  16 •

אנשי המשטרה ירו כדורי גומי . וכותיועשרה על כל ס- הכפר נהרס בפעם השבע

ל המשיכו בהכשרת “דחפורי הקק. וספוג לעבר התושבים ושנים פונו לבית החולים

  .אדמת הכפר לנטיעות

, בין צומת להבים לצומת גורל 40מערבית לכביש , עראקיב-אל –לפברואר  10 •

את תושבים ופעילים מאנו לעזוב . עשרה על כל סוכותיו-הכפר נהרס בפעם השש
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אנשי המשטרה בשטח . נשים וילדים הותקפו ונורו על ידי אנשי משטרה, הסוכות

פצועים . ארבע נשים ושני ילדים  עיכבו את הגעת האמבולנסים לפינוי הפצועים 

, אנשי המשטרה עצרו שלושה פעילים ושלושה מתושבי הכפר. נוספים טופלו בכפר

  .ביניהם היה קטין

הכפר , בין צומת להבים לצומת גורל 40ית לכביש מערב, עראקיב- אל –לפברואר  9 •

ל שהרסו “הפעם היו אלו דחפורי הקק. עשרה על כל סוכותיו-נהרס בפעם החמש

  !את הסוכות

הכפר , בין צומת להבים לצומת גורל 40מערבית לכביש , עראקיב- אל –לפברואר  8 •

  .עשרה על כל סוכותיו-נהרס בפעם הארבע

הכפר , בין צומת להבים לצומת גורל 40ית לכביש מערב, עראקיב- אל –לפברואר  7 •

  .עשרה על כל סוכותיו-נהרס בפעם השלוש

הכפר , בין צומת להבים לצומת גורל 40מערבית לכביש , עראקיב- אל –לפברואר  1 •

  .עשרה על כל סוכותיו-נהרס בפעם השתים

ר הכפ, בין צומת להבים לצומת גורל 40מערבית לכביש , עראקיב- אל –לינואר  31 •

משאיות רבות העמיסו את ההריסות . סוכותיו 30עשרה על כל -נהרס בפעם האחת

דחפורים . הקודמות על גבן והעבירו את שאריות הבתים והפחונים לאתר דודאים

  .ל החלו להכשיר את שטח הכפר לייעור“של הקק

  .נהרס מבנה, דימונה  שבע -באר 25דרומית לכביש , שגב שלום –לינואר  26 •

  .נהרס מבנה) כלא אהלי קידר(י צומת אהלים “ע, אלסר – לינואר 26 •

הכפר , בין צומת להבים לצומת גורל 40מערבית לכביש , עראקיב- אל –לינואר  17 •

משאיות המשיכו לפנות את  15 -כ. סוכותיו 30נהרס בפעם העשירית על כל 

כחצי שעה לאחר שאנשי המשטרה מיחידת . מ“ההריסות בגיבוי של עשרות אני יס

הם שבו וירו באנשי הכפר כדורי גומי וספוג כולל על נשים וילדים , א עזבו“תפמ

אנשי היחידה עצרו תשעה מאנשי הכפר ופעילי פורום דו קיום . שבנו מחסה ללילה

  .בנגב ואחרים והחרימו שלושה כלי רכב

הכפר , בין צומת להבים לצומת גורל 40מערבית לכביש , עראקיב- אל –לינואר  16 •

רבים מאנשי הכפר נפגעו בשל ירי כדורי . סוכותיו 30ם התשיעית על כל נהרס בפע

חמישה אנשים הובהלו . גז מדמיע וגז פלפל על ידי שוטרים, גומי וספוג

משאיות החלו לפנות . שלושה אנשים נעצרו. “סורוקה”באמבולנסים לבית החולים 

  .את הריסות בהכפר לאתר דודאים

  .נהרסו בית ושלוש חנויות  31ביש דרומית לכ, כסייפה –לינואר  11 •

 12בהם התגוררו , בתים 2צפונית לכביש ירוחם דימונה נהרסו , רחמה –לינואר  11 •

  .גג-נפשות שנותרו ללא קורת

  


