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  2007 -יומן הריסות בתים 

כוחות גדולים של מינהל מקרקעי ישראל , רוואל'ג- טוואייל אבו - לינואר 9 �
מוכר צפונית מזרחית לצומת גורל  בכפר הבלתי, בתים 21ומשרד הפנים הרסו 

  . שבנגב
דרומית , בתים השייכים למשפחת אלנסאסרה 100 -כ, ורף'ג אל -לינואר   29 �

  . לכסיפה קבלו התראות לפני משלוח צווי הריסה
בו   ,צווי הריסה חולקו לכל הבתים בכפר 75, תראבין-עמרה -לפברואר  1 �

  . סמוך לעומר, צאנע-מתגוררים בני שבט תראבין אל
אזור . ת לרהטדרומי, בתים נהרסו בכפר 6 ,באטל-רבת אל'ח -לפברואר  6 �

  . הכפר סופח לאחרונה לתחום השיפוט של עירית רהט
ומערבית , דרומית לכסיפה, דונם של שדות זרועים נחרשו 1,500-כ -לפברואר  6 �

-אל, יש'ח-אל, זרקאן-השדות אובדו על ידי משפחות אל. ומזרחית לערערה
  . עדיה -גבועה ואבו, בדור

שית בשנה האחרונה נהרסו כל בתי בפעם השי, רוואל'ג-טוואייל אבו - למרץ 7 �
הפעם הועמסו חומרי הבניה והאוהלים . האוהלים 11-הצריפים ו 15 :הכפר

    .כלי בית ומטבח הוטמנו באדמה על ידי טרקטורים. ונלקחו מהמקום
, אל בטאל, אבו שחיטה: משפחות35 צווי הריסה הודבקו על בתי  - לאפריל 26 �

הכפר מצוי דרומית לחורה . נפשות 250בהם מתגוררות , אל עאסיבי, אל עאסם
  . על כביש שוקת ערד

 30-זייד בהם התגוררו כ-בתים נהרסו בכפרם של בני אבו 5 - לאפריל 29 �
בני הכפר הרסו את הבתים כדי להמנע מפגיעה בילדים ומהוצאות . נפשות

  . כספיות גדולות המושתות על ידי המדינה על מי שאת ביתו היא הורסת
. נהרסו צריפים ואוהלים של תושבי הכפר 30, רוואל'ג-ייל אבוטווא - למאי 9 �

    .שבע פעמים  כולו בשנה האחרונה נהרס הכפר
 40 -כ .צפונית לעיירה חורה    בכפר, נהרסו  ארבעה בתים  ,עתיר -מאי  21 �

   .ילדים נותרו ללא קורת גג
בבוקר נהרס ביתה של משפחת , )מול המושב נבטים(חאשם זאנה  - ליוני 6 �

כמו כן נהרסו שני בתים   .שנותרו ללא קורת גג    ,וששת ילדיה גנימה- ואב
  .נוספים של צעירים שבקשו להנשא והשיג של המשפחה

ם החרימו את אוהלו "אנשי הסירת הירוקה בליווי שוטרי יס ,ערקיב-אל - ליוני 6 �
אפריל  קורת הגג של נורי נלקחת בפעם העשירית מאז .עוקבי-של נורי אל

2006 .  
ילדים נותרו  20. שני בתים נהרסו בכפר הסמוך לעומר ,תראבין-עמרה - ליוני 13 �

  . ללא קורת גג
  .נהרס בפעם השמינית השנה, רוואל'ג-טוואייל אבו -ליוני  13 �
  .עוקבי וכמה מחפציו הוחרמו- אוהלו של נורי אל  ,ערקיב-אל - ליוני  24 �
. ותרו ללא קורת גג איש נ 150, בתים נהרסו 14 ,עתיר אום אל חירן - ליוני  25 �

  ).מבנים שונים דירים מטבחים וכו 13בתים ועוד  14  :מבנים 27 כ נהרסו"סה(
הסמוך לכניסה לשדה  צווי הריסה חולקו לכל בתי הכפר 44  ,אלסרה -ליולי  5 �

  .התעופה נבטים
  . נהרס בפעם התשיעית השנה, רוואל'ג-טוואייל אבו - ליולי 19 �
  . שבע- בתים נהרסו בכפר שמצוי מזרחית לתלשני   ,רבת אלוטאן'ח -ליולי  19 �
  .חובב-מול רמת, בית בכפר נהרס, אלנעם-ואדי -ליולי  19 �
, ורף שני בתים של בני משפחת אל נסאסרה שעמדו להנשא'אל ג - לאוגוסט  1 �

נהרסו תוך הפעלת אלימות על ידי השוטרים ופציעתם של כשלושים מבני 
  .הכפר ובהם נשים וילדים

  .ביתו של עאדל אבו סבית נהרס, עווהסא - לאוגוסט  8 �
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  .עוקבי וכן חלק מחפציו הוחרמו-אוהלו של נורי אל ,ערקיב-אל -לאוגוסט  23 �
  .נהרס בפעם העשירית השנההכפר  ,רוואל'ג-טוואייל אבו -לאוגוסט  30 �
  ואדי-נהרסו שישה מבנים של משפחת אבו, קטמט -לספטמבר  6 �
 .נהרס מבנה רחב ,'הדאג-ביר -לספטמבר  6 �
 .נהרסו שני בתים, קטמט  -לספטמבר  9 �
עוקבי נעצר והאהל בו הוא מתגורר נלקח - נורי אל, ערקיב- אל  - לאוקטובר  24 �

 .על ידי נציגי הרשויות
כל המטלטלין והאוהלים של אנשי הכפר , רוואל'ג- טוואייל אבו  - לאוקטובר  24 �

 .הועמסו על משאיות ונלקחו מהמקום
פקחים בלווי כח כבד של שוטרים ניסו , רוואל'ג- טוואייל אבו  - לאוקטובר  27 �

 .להדביק צווי הריסה על האוהלים וחלקי הפחונים שהוקמו מחדש
קבלני הריסה של רשויות המדינה בלוויית כוחות , ואדי אלנעם - לנובמבר  1 �

מהבתים התגוררו זוגות צעירים  7-ב. בתים בכפר 11משטרה גדולים הרסו 
 .זוגות צעירים ולארבעה מהם התכוונו להיכנס

נהרסו , שבע-דרומית לאזור התעשיה עמק שרה באר, סר-א  - לנובמבר  1 �
 . ארבעה בתים

האחד של , בתים 2נהרסו , מזרחית לנבטים, חמאם-ביר אל  - לנובמבר  7 �
 .אלמנה וששת ילדיה והשני של זוג צעיר עם שני ילדים

 .ה נישאתשזה עאל זרנוק נהרס בית של זוג   - לנובמבר  7 �
 .נהרס בית אחד של משפחה עם שישה ילדים, אל גרין   - לנובמבר  7 �
אחד בו התגוררה משפחה בית : ו  שני בתיםנהרס, זערורה-אל  - לנובמבר  15 �

 , בת שבע נפשות ובית נוסף שלא היה מאוכלס
ביתה של משפחה בת שמונה האחד שני בתים נהרסו  , ערד- תל - לנובמבר  15 �

 .וכלסנפשות ובית נוסף שלא היה מא
נהרסו שישה בתים ) צפונית ודרומית לעבדת(, אזור עבדה –לנובמבר  21 �

 .מאוכלסים
עוקבי הוחרם על ידי הרשויות - אוהלו של נורי אל, ערקיב-אל –לנובמבר  22 �

  .בעת היותו מאושפז בבית החולים סורוקה
 
  


