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  2001-2005 –יומן הריסות בתים 

2001 

. נהרסו שני בתים בכפר קטמק בטענה שהם נבנו בשטח אש 2001באוקטובר  •

לאחר . גאוועיני מצויים במקום מזה עשרות בשנים-הבתים של משפחת אל

שהבתים נבנו מחדש הוצאו להם צו הריסה ואחד מבעלי הבתים הרס בלחץ 

 . הקנסות והמשפטים את ביתו החדש

2002  

נבנו מחדש שישה . שהבה-נהרסו שישה בתים בישוב מזרעה 2002בפברואר  •

 . צריפים

דונם בהם נזרעה חיטה ואשר צמחו  12,000 -רוססו מהאוויר כ 2002בפברואר  •

  . והיבולים הושמדו, לתלפיות בשל השנה הגשומה

הרסו פקחי משרד הפנים ואנשי הסיירת הירוקה פעמיים את בתיהם  2002במאי  •

טורי אשר לאחר ריסוס שדותיהם חזרו להתגורר על -ם של בני אלהזמניי

  . כל הרכוש שהיה בבתים הוחרם. ערקיב שבסמוך לעיר רהט- קרקעותיהם באל

-הרסו פקחי משרד הפנים את בתיהן של שש משפחות מבני אל 2002ביוני  •

כיוון שלא נמצאו להם מגרשים , רבידי אשר בנו צריפים סמוך לעיירה לקיה

  . הבתים נהרסו על תכולתם .בעיירה

אחד בסמוך לכלא : הרסה הסיירת הירוקה שלושה בתים 2002ליוני  27 -ב •

קרון -של משפחת אבו' אחד בביר הדאג, עיידה-שבע של משפחת אבן-באר

  . עסא-של משפחת אבו' ובית נוסף בביר אסלוג

י הרסה הסיירת הירוקה משרד הפנים ארבעה בתים בישוב ואד 2002ביולי  3 -ב •

  . נעם של בני משפחת זנון-אל

הרסו פקחי משרד הפנים בחסות כוחות גדולים של משטרה  2002ביולי  9 -ב •

, היה זה בית בן שתי קומות. סייד עבד אל רזאק- ומשמר הגבול את ביתו של אל

לפנות  04:30הכוחות הגיעו בשעה . שהיה מצוי בעיצומה של התדיינות משפטית

, ב מבלי שהאחרונים יכלו להוציא דבר מה מביתםדרשו מבני הבית לעזו, בוקר

  . נפשות 16בבית התגוררו . פרט לבגדים שעל גופם

שבו פקחי משרד הפנים והרסו שני בתים שנהרסו על ידם  2002בדצמבר  29 -ב •

. עיידה-נעם והאחר של משפחת אבן- האחד של משפחת זאנון בואדי אל, ביולי

  . ארי שעל יד חורהנב-נהרס בית עסק של משפחת אל, כמו כן

2003  

אל מלח מסגד שנבנה -נהרס בכפר תל, ערב חג הקורבן,  2003לפברואר  5 -ב •

אשר נבנה כדי לאפשר לאנשים לקיים את מצוות הדת גם ,  2002באוקטובר 

זו הפעם הראשונה שנהרס בנגב מסגד ובכך נפרץ מעין סטוטוס . במקום מרוחק

 קוו בין השלטונות לבין הבדואים 
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בתי . דימונה נהרסו - שבע -מספר בתי עסק בכביש באר, 2003לפבואר  24-ב •

, עסק אלו סיפקו פרנסה לעשרות אנשים אשר מפרנסים מאות בני משפחה

  . ועתה נותרו ללא פרנסה

כל . מאות דונמים של חיטה רוססו מהאויר עם קוטלי עשבים, 2003למרץ  4-ב •

מהחיטה מכינים . הרסהיבול של התושבים של שלושה כפרים על יד עובדת נ

ביחד עם התבואה רוססו גם כמה . האוכל העיקרי של איכרים אלה, את הלחם

  . ילדים אשר שיחקו בשדות

הפעם רובם של אנשי , רוססו עוד מאות דונמים של שדות, 2003באפריל  2-ב •

שוב מספר ילדים והצאן שהיו בשדות רוססו ביחד עם ...) שוב(טורי -שבט אל

  . התבואה

, ועסק שהרסו בפברואר, הממשלה הרסה בית מגורים, 2003אפריל ל 13-ב •

שבע -הגרים בין באר, עסאם-כל המבנים שייכים למשפחות אל. נהרס שוב

  . ודימונה

ביניהם בית מגורים מבלוקים , מבנים 11הממשלה הרסה , 2003למאי  21-ב •

מבנה המשמש לאסם , מכולת בוואדי נעאם, )על יד ערד(פורעה - באל

מספר מבנים בחורה ומבנים מסחריים , מול לקיה, בדור- ו של אלבמשפחת

  . שבע-בתל

, דרומית לרמת בקע, מבנים של בני משפחת אל רנאמי 9נהרסו  2003ליוני  9 -ב •

  . באזור אום מתנאן

, אלקיאן-קבלו בכפר עתיר כמאתיים בתי אב ממשפחת אבו 2003בחודש יוני  •

בתיהם בטענה שהאזור בו הם  התראות לפני הריסת, נפש 1000 -המונים כ

  . מתגוררים הוא שטח אש ועליהם לפנותו

  . טורי-דונם של דורה של משפחת אל 300רוססו  2003ליוני  17 -ב •

  . הוזייל בכפר דחיה- בתים של בני שבט אל 2נהרסו  2003ליולי  1 -ב •

וחנות באזור אל , סעידיה-נהרסו שלושה בתים ודיר בכפר אל 2003ליולי  15 -ב •

  ). דרך השלום(רה בחי

-אצל משפחות אבו, מבנים באזור צומת שוקת 8נהרסו  2003באוגוסט  11 -ב •

  . נסאסרה-ועל דרך השלום אצל משפחת אל, בכפר סאווה, נאדי ואבו סביט

בתים בכפרים הלא  5הרסה הממשלה עוד לפחות  2003בספטמבר  9 -ב •

  .מוכרים בנגב

, ועוד שנים באלסר, לדימונהמ מערבית "כחמישה ק, רתאם-שלושה בכפר אום

  . זערורה- בנוסף נהרס מבנה באל. ש"על יד כלא ב

מסגד : כוחות משטרה גדולים ליוו שני מוקדי הריסות 2003בדצמבר  29 -ב •

ועוד שישה בתים בכפר ', ג'עג-כפרם של בני משפחת אבו, זערורה-בכפר אל

כביש שני הכפרים סמוכים ל. שבו נהרסו בתים גם בשנה שעברה, קטמאט

  . בין ערערה וכסיפה, השלום

2004  

י מנהל מקרקעי ישראל בלוויית כוחות "לינואר בשעות הבוקר נהרסו ע 20 -ב •

שניים מהם היו בשלבי בנייה סופיים בישוב הלא : משטרה גדולים שלושה בתים
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סייד שהיה מאוכלס סמוך -והבית השלישי של משפחת אל, "בטין-אום"מוכר 

  . לחורה 

נעם ומספר מבנים - אל ערקיב וואדי אל, רסו בתים בכפר ואדי גויןלמרץ נה 9 -ב •

  . בתחומי השיפוט של רהט ולקיה

מבנים מאוכלסים ברובם בשולי העיר רהט והעירה חורה  10למאי נהרסו  10 -ב •

  . מכלאות צאן 10-ו

לכפר , מלווים במסוק, הגיעו כוחות גדולים של משטרה 2004באוגוסט  25 - ב  •

הכוחות הרסו . ן כשני קילומטרים דרומית לצומת ערוערהשוכ, מתנאן- אם

. אנשים ללא קורת גג 34כאשר הם מותירים מאחוריהם , שלושה בתים בכפר

  . נהרס גם כן, תלול- בכפר אבו, עסא-השייך לסאלם אבו, מסחרי, מבנה נוסף

, סדיר-בכפר א 50: מאות התראות לצווי הריסה וצווי סילוק יעד : 2004בדצמבר  •

  . ערד- נעם ועוד עשרות בתל-בואדי 70 - יותר מ , אם אל חירןב 140

2005  

- נהרסו שלושה מבנים השייכים למשפחת אזברגה בכפר הלא מוכר א 10/1/05 •

  . סירה

-הושמדו כאלף ומאה דונמים של יבולים השייכים למשפחות אל 17/1/05 •

. דרומית למושב נבטים, חאמידי באזור חשם זנה-עתאמין ואל-אל, ראביעה

טרקטורים של מנהל מקרקעי ישראל השמידו את היבולים בליווי של כשישים 

  . רכבי משטרה אשר מנעו התנגדות של התושבים

ערקיב -תושבי אל. אן'ערקיב ועוג-דונמים של תבואה באל 4,000הושמדו  1/2/05 •

  . כותרו בבתיהם על ידי מאות שוטרים בכדי למנוע התנגדות לחריש האדמות

מרחיל צפונית לישוב - בתים של משפחת אבו 4רואר נהרסו בפב 9בתאריך ה  •

תושבים נותרו מחוסרי בית בקור העז בעוד שרכושם נקבר תחת  40. אשלים

  . האדמה

השוכן בסמוך לאתר הפסולת רמת , בחודש מאי התקבלו ביישוב ואדי אלנעם •

הצווים הוצאו לבתים בבעלותם של משפחות . צווי הריסה שיפוטיים 20-כ , חובב

  . אוי'רג'אבו סוילם ואל ג, עפאש- אבו

עצי זית בכפר  270-עקרו כוחות גדולים של מנהל מקרקעי ישראל כ 6/605 •

. העצים נשתלו במהלך יום האדמה האחרון. דרומית למושב נבטים, שם זנה'ח

תושבי הכפר רואים במעשה זה עוד שלב בניסיון לנשלם מאדמתם ולהעבירם 

  . לעיירה שגב שלום

שני , בליווי כוחות משטרה גדולים, רסו פקחים של משרד הפניםה 15/6/05 •

על מבנים . בסמוך ליישוב חורה, מבנים מסחריים השייכים להארון אל סייד

  . נוספים הודבקו צווי הריסה

. ביוני נהרס ביתו של סלאמה אל מחדי בישוב אם רתאם שבנגב 21/6/05 •

  . אשתו ושמונת ילדיהם נותרו ללא קורת גג, סלאמה

עקב . ש"על כביש דימונה ב, צווי הריסה בכפר ביר משאש 168הוצאו  30/6/05 •

אך בקטטה שהתפתחה במקום נפצעו , צווים 16התנגדות התושבים חולקו רק 

  . 3 - וביתה בת ה  22מאלימות המשטרה אם בת 
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שלושה מבנים השייכים למשפחת , נהרסו על ידי מנהל מקרקעי ישראל 6/7/05 •

  . ואדי נעםרגאוי בכפר 'אל ג

בישוב , השייך לצעיר שתכנן חתונה, בית בלוקים: נהרסו שני בתים 12/9/05 •

  . שבע-בכניסה לתל, ובית השייך למשפחת אל עיסו, אלמקימן שליד עומר

לות משפחת אבו בבע, נהרסו שני בתים מאוכלסים בישוב אלזערורה 19/9/05 •

ובית באלמזרעה , נאמי'בבעלות משפחת אלע, בית בישוב אלבחירה, גודה

  . בבעלות משפחת אלקשכר

  . בואדי אלנעם ובעבדה, שלושה בתים בכורנוב נהרסו  9/11/05  •

  . אן'בית השייך לסאלם אל אסד בישוב עוג נהרס - 23/11/05 •

  


