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מקרא מפה:
קהילה פלסטינית בסיכון

קהילה פלסטינית בנויה

מחסום

מחסום חלקי
מנהרה / מעבר תחתי

מפקדה של משטרת ישראל

גדר מתוכננת

גדר בנויה / בבנייה
כביש ראשי

הגבול מוניציפלי של ירושלים 
שעליו הכריזה ישראל

שטח הפקר / הקו הירוק

(B) שטח אוסלו

(C) שטח אוסלו

שטח צבאי סגור ישראלי

בסיס צבאי ישראלי

התנחלות – שטח פנימי
התנחלות – שטח בנוי

התנחלות – גבול חיצוני

התנחלות – שטח מוניציפלי
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