
2019قائمة السّدات في الخليل، أيلول    

 
 
 

 
ّّقمالرّ 

 ّ
ّّاسم ّّالتسلسل 

 
 ّةالسد

ّّنوع
 
ّّوصّف ّةالسد

 
 ّةالسد

 براميّل الشاللّةّشارع  .1
ّّمنصوبّة  
 
ّّبي  ّّالمرورّتمنّعّ.الشالالتّّعمجمّ ّف

 ّ.الجديدّالشاللةّوشارعّّالزاويةّباب

2.  
ّّشارّع)ّالذهبّسوق

 ّ(الشاللة
 شائّكّّوسلكّّةحديديّ ّابةبوّ 

ّّجهّةّمّنّالذهبّسوقّمدخلّعندّمنصوبة
ّّبيّتّمستوطنةّإىلّالمرورّتمنع.ّالشاللةّشارع
 ّ.هداسّا

 شائّكّّوسلكّّةحديديّ ّابةبوّ  1ّّاألوسطّالشاللة  .3
ّّّمنصوبّة  
 
ّّالمروّرّّتمنّع ّ.األوسطّّالشاللةّّشارعّّف

 ّ.هداسّاّبيتّّمستوطنةّإىل
 

 شائّكّّوسلكّّةحديديّ ّابةبوّ  2ّّاألوسطّالشاللة  .4
ّّمنصوبّة  
ّّمّنّومكونةّّاألوسّطّالشاللّةّشارعّف 

ّ
 
ّرّم15ّّمسافةّبينهمّاّتي  ّسد ّّبي  ّّالمرورّتمنّع.ّاّت 

 ّ.الشهداءّوشارعّّاألوسطّالشاللةّشارع

5.  
ّ ّّبيّتّ)ّالقديمّوقالس 

 1ّالبلديّةّباب(ّ/رومانو

ّّّ/ةإسمنتيّ ّألواحّّ/عسكريّّبرج
ّّسلك،ّّةإسمنتيّ ّباتمكعّ 

ّ ّسياّج،ّّشائك
ّّابةبوّ ،ّّشبك 

 ّ(مقصّ )ّابةبوّ ،ّّّةحديديّ 

ّّّمدخلّّعندّّمنصوبة ّّشارّعّّنهاية ّ،القديّمّّوقالس 
ّّوالبلديّةّرومانوّبيّتّبجانب ّ،األوسطّالشاللة
 ّ.الشهداءّشارعّإىلّالمرورّتمنع.ّالقديمة

6.  
ّ ّّبيّتّ)ّالقديمّوقالس 

 2 (رومانو
 شائّكّّوسلكّّةحديديّ ّابةبوّ 

ّّمدخلّعندّمنصوبّة ّّبجانّب ّ،القديمّوقالس 
ّرومانوّبيت ّّمحالّ ّثالثّإىلّالمرورّنعتّم.
 ّ.سنواتّمنذّعسكريّ ّّبأمرّّمغلقةّّةتجاريّ 

7.  ّ  ّةحديديّ ّألواح /ّةحديديّ ّابةبوّ  1 القديمّوقالس 

ّّّمدخّلّّعندّّمنصوبّة ّّالناحيّةّّمّن) القديّمّّوّقالس 
ّّاألخرى

 
ّّثالّثّإىلّالمرورّتمنع .(76ّرقمّةللسد

ّمغلقةّةتجاريّ ّمحالّ  ّّمنّذّعسكريّ ّبأمرّ
 ّ.سنوات

 

8.  ّ  شائّكّّسلك /ّةحديديّ ّألواح 2ّالقديمّوقالس 
ّّمنصوبّة  

ّّف  ّّإىّلّالمرورّوتمنّعّالقديمّوّقالس 
 ّ.الشهداءّوشارعّالقديمّةّالمركزيّةّالمحطة
ّّهذّهّخلف

 
 ّ.للجيشّمعسكّرّيوجدّّةالسد

9.  
ّّحارّة) 1ّشاهي  ّّخان

 (القزازيّن
ّ ّّسياج

 شبك 
ّّمنصوبة  

ّ ،شاهي  ّّخانّف   
ّّف  .ّّالقديمّوقالس 

ّّرومانّوّبيتّإىلّشاهي  ّّخانّمنّالمرورّتمنع
 .ّّالقديمةّالمركزيةّوالمحطّة
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10.  
ّّسوّق) 2 شاهي  ّّخان

 (الدجاج
 شائّكّسلك /ّةإسمنتيّ ّألواح

ّّمنصوبة  
 
ّشاهي  ّّخانّمنطقةّف ،ّ  

 
ّّف ّّوّقالس 

 ّ.الشهداءّشارعّإىلّالمرورّتمنع.ّالقديم

 3 شاهي  ّّخان  .11
ّّّ/ةحديديّ ّابةبوّ ّّ/ةإسمنتيّ ّألواح
 شائكّسلك

ّّمنصوبة  
 
ّشاهي  ّّخانّمنطقةّف ،ّ  

 
ّّف ّّوّقالس 

،ّّالقديّمّالخضارّسوقّإىلّالمرورّتمنّع.ّالقديم
 ّ.ابينوّّابراهام ّّمستوطنّةّّجوارهّّإىلّّأقيمتّّالذي

 ّةإسمنتيّ ّألواح الفارّخزق  .12

ّّمنصوبّة  
 
ّالقصبّةّشارعّف ّّ  

 
ّّف ،.ّّالقديمّوقالس 

ّّالذّيّ-ّالقديمّالخضارّسوقّإىلّالمرورّتمنع
 ّ.ابينوّابراهامّّمستوطنةّجوارهّإىلّأقيمت

 

 شاهي  ّّّخان/ّّالقصبّة  .13
ّّةحديديّ ّابةبوّ  /ّّّألواح/

 ّةإسمنتيّ ّباتمكعّ 
 ّ.ابينوّابراهامّومستوطنةّالقصبةّبي  ّّمنصوبّة

 ّةحديديّ ّألواح اللي  ّّسوق  .14

ّّّمنصوبة  
ّّّالواقعّّاللي  ّّّسوقّّف   

ّّّف   .القديمّّوقالس 
ّّالسهلّةّوشارعّالشهداّءّشارعّإىلّالمرورّتمنّع

ّ،ّالقديّمّالخضارّسوق)  
ّّالذّي،ّالسهلةّحارةّف 

 (ّ.أبينوّأبراهاّمّّمستوطنةّجوارهّإىلّأقيمت

ّ ّّسياج الصداقّةّحديقة  .15
 ّةحديديّ ّّابةبوّ ّ/شبك 

ّّالصداقّةّحديقّةّبجانّبّمنصوبّة  
ّّف  ّّوّقالس 

ّالقديم ّّإىلّالمرورّتمنع. ّّالحرّمّمنطقةّشماىل 
ّ  .اإلبراهيم 

16.  
ّّالحرم ّّاإلبراهيم 

  (شمال)
ّّمنصوبة ّةحديديّ ّابةبوّ   

ّّلمنطقّةّالغربية-الشماليةّالجهةّف 
ّّالحرم ّاإلبراهيم  ّّالحديقةّإىلّالمرورّتمنع.  

ّّف 
 .ّّالحرمّمنطقّة

 براميّل 1 اإلبراهيميّةّمدرسة  .17
ّاإلبراهيميةّالمدرسةّبجانبّمنصوبة ّّتمنّع.
 .الشهداءّوشارعّالسهلةّشارعّبي  ّّالمرور

ّ ّحائط 1ّّالسهلة  .18
 
 ّةحديديّ ّابّةبوّ ّ/إسمنت 

ّّمنصوبة  
ّّحارّةّإىلّالمرورّتمنع.ّّالسهلةّشارعّّف 
ّّقيطون  

ّّعائلّة50ّّنحّوّفيهّاّتقيمّالت 
ّفلسطينية ّّإىلّالحارّةّسكانّيضطر.  

ّّالمش 
ّّّاتقريبّرّكم2ّمسافة ّّسنينةّأبّوّحارةّعت  ّّلك 
 .ّّالشهداءّوشارعّّالقديمةّالبلدةّإىلّيصلوّا
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 ّةإسمنتيّ ّألواح 2 اإلبراهيميّةّمدرسة  .19

ّّاالبراهيميةّمدرسّةّخلفّمنصوبّة  
 
ّّشارّعّف

ّّقيطونّّحارةّإىلّالمرورّتمنع.ّالسهلة  
ّّتقيّمّّالت 

ّفلسطينيةّعائلّة50ّّنحوّفيهّا ّّسكاّنّيضطر.
ّّإىلّالحارة  

ّّّاتقريبّرّكّم2ّمسافةّالمش  ّّحارّةّعت 
ّّسنينةّأبو ّوشارّعّالقديمةّالبلدةّإىلّيصلوّاّلك 

 .ّّالشهداء

ة  .20  اإلسالميّةّالمقت 
ّ ّحائّط

 
ّّسلّك/إسمنت 

 ّةإسمنتيّ ّألواح/شائك

ةّبجانبّمنصوبّة ّّجهتهّاّمن،ّاإلسالميّةّالمقت 
ّالغربية ّّإىّلّالسهلةّشارعّمنّالمرورّتمنّع.
ة  ّ.المقت 

21.  

 1ّّرجبّأبوّبيت

ّ ّّسياج
 شبك 

ّإىّلّّالمرورّّتمنع.ّّرجبّّأبوّّبيتّّبجانبّّمنصوبة
 ّ.الصيدليةّحاجزّبجانب،ّالسهلةّشارع

 2 ّرجبّأبوّبيت  .22
ّّابّةبوّ ّ/ةإسمنتيّ ّباتمكعّ ّ/ألواح
ّّسياّجّ/شائكّسلّكّ/ةحديديّ 
 ّ
ّإىّلّّالمرورّّتمنع.ّّرجبّّأبوّّبيتّّبجانبّّمنصوبة شبك 

 .ّّالصيدليةّحاجزّبجانب،ّالسهلةّشارع

 ّةحديديّ ّابةبوّ  الفيحاّءّمدرسة  .23
ّالفيحاءّمدرسةّبجانبّمنصوبة ّّالمروّرّتمنع.

 ّ.المدينةّوجنوبّّالسهلةّشارعّبي  ّ

ّ ّّسياجّّ/ةحديديّ ّابةبوّ  مافيّاّحاجزّأمام  .24
 شبك 

ّّّمافياّّحاجزّّأمامّّمنصوب  
ّّتمنّع.ّّالسهلةّّشارعّّف 

ّّالفلسطينيّةّالبيوّتّإىلّالمنطقةّمنّالمرور
ّ  ّ.المدينةّجنوب  

 براميّل 1ّّالساليمة  .25
ّّمنصوبّة  
.ّّالساليمةّحارةّمّنّالشماليةّالجهّةّف 

ّّللحرّمّالشرقيةّالجهةّمنّالمرورّتمنع
ّ ّّإىلّاإلبراهيم   

 .ّوغيثّّالساليمةّحارب 

 ّةحديديّ ّألواح 2ّّالساليمة  .26

ّّمنصوبة  
،ّّالساليمّةّحارةّّمنّّالشماليةّالجهةّف 
ّّبجانب

 
ّّالجهّةّمنّالمرورّتمنع.28ّّرقمّةالسد

ّّللحرمّالشرقية ّّإىلّاإلبراهيم   
ّّالساليمّةّحارب 

 .ّّوغيث
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ّّطريق  .27
 
 ّةإسمنتيّ ّباتمكعّ  /ألواح 1ّي  ّالمصل

ّّمنصوبة  
 
ّّطريّقّف

 
ّي  ّالمصل ّ ّالمرورّتمنّع. ّّبي 

ّّالحرمّومنطقةّجابرّحارة  ّ.اإلبراهيم 

 ّةإسمنتيّ ّألواح 3ّّالساليمة  .28
ّّمنصوبّة  
 
.ّّالساليمّةّحارةّمّنّالشماليةّالجهةّف

قيّةّوالجهةّجابرّحارةّإىلّالمرورّتمنع ّّالش 
ّّالحرمّلمنطقّة  ّ.اإلبراهيم 

 ّةإسمنتيّ ّألواح 1ّّجابر   .29
ّّمنصوبة  
 
ّّإىلّالمرورّتمنع.ّجابرّحارةّف  

ّحارب 
قيةّّوالجهةّّوغيّثّّالساليمّة ّّالحرّمّّلمنطقّةّّالش 
ّ  ّ.اإلبراهيم 

ّّمنصوبّة ّةإسمنتيّ ّباتمكعّ /ألواح 4ّّالساليمة  .30  
.ّّالساليمّةّحارةّمّنّالشماليةّالجهةّف 

قيّةّوالجهةّجابرّحارةّإىلّالمرورّتمنع ّّالش 
ّّالحرمّلمنطقّة  ّ.اإلبراهيم 

 ّةإسمنتيّ ّباتمكعّ  2ّجابر  .31
ّّمنصوبّة  
ّّإىلّالمرورّوتمنّعّجابرّحارّةّف   

ّّحارب 
قيةّّوالجهةّّوغيّثّّالساليمّة ّّالحرّمّّلمنطقّةّّالش 
ّ  ّ.اإلبراهيم 

 ّةإسمنتيّ ّباتمكعّ /(مقصّ )ابةبوّ  3ّّجابر   .32
ّّمنصوبّة  

ّجابرّحارّةّف  ّّالمركباّتّمرورّتمنّع.
  ّ.المدينةّجنوبّإىلّالفلسطينية

 ّةإسمنتيّ ّباّتمكعّ ّ/(مقصّ )ابةبوّ  الحريقّة  .33
ّّمنصوبّة  
ّّالمركباّتّمرورّتمنّع.ّالحريقةّحارّةّف 

   H2ّّالمنطقةّّةوبقيّ ّّالحارةّّوإىلّّمنّّالفلسطينية

 شائّكّسلك/ّةإسمنتيّ ّباتمكعّ   1 أرب  عّكرياتّطريق  .34
.ّأرب  عّكرياتّإىلّالمؤديّالطريقّعلّمنصوبة

ّّّةبقيّ ّإىلّالساليمةّحارةّمنّالمرورّتمنع
ّّالواقعةّالحارات  

  ّ.المدينةّجنوبّف 

 شائّكّّسلكّ/ةإسمنتيّ ّباتمكعّ  2 أرب  عّكرياتّطريق  .35
.ّأرب  عّكرياتّإىلّالمؤديّالطريقّعلّمنصوبة

ّّحارةّمنّالمرورّتمنع ّّالرجت    
ّّالمدينّةّجنوبّف 

  ّ.الساليمةّحارةّإىل

36.  

ّ ّّسياج 160 حاجزّّبجانب
 شبك 

ّّبي  ّّالمرورّتمنّع.160ّّحاجزّبجانبّمنصوبّة
 ّ.الساليمةّوحارةّالمدينةّجنوب

37.  
ّ ّسياج/ّةإسمنتيّ ّباتمكعّ  160 حاجزّأمام

ّّبي  ّّالمرورّتمنّع.160ّّحاجزّبجانبّمنصوبّة شبك 
  ّ.البالّطّومصنعّّزيادّبنّطارّقّمفرق
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38.  

ق) الحرم  ابّةبوّ  2 (ش 
ّّمنصوبة  

 
قيةّالجهةّف ّّللحرّمّالش  .ّّاإلبراهيم 

 ّ.البالطّمصنعّإىلّالمرورّتمنع

39.  

/ّّّاألوقاّفّحاجزّقرب

  تنوفّا

ّّسياّج/ةحديديّ ّابةبوّ 
 ّ
 شائّكّسلّك/شبك 

  
ّتنوفّاّ/األوقافّحاجّزّبجانبّمنصوبّة ّّتمنّع.
ّّبي  ّّالمرور  ّ.السهلةّوشارعّّالقديمّوّقالس 

40.  

 ّةإسمنتيّ ّألواح 1ّّرميدةّّتل
ّّّمنصوبة  
 
ّّّةبقيّ ّّإىلّّالمرورّّتمنع.ّّرميدةّّتلّّحارةّّف
 .H1ّالمنطقة

41.  

ّ  
  1 دارّّبت 
(ّ   (القديمّوقالس 

ّّّمنصوبّة ّةحديديّ ّابةبوّ   
 
ّّّحارةّّف  

ّّّدارّّبت   
 
ّّّف ّّتمنّع.ّّالقديمّّوقالس 

 .ّّالسهلةّشارعّإىلّالمرور

42.  

ّ  
 2ّّّدارّّبت 
(ّ  (ّّالقديمّوقالس 

ّّّمنصوبّة ّةحديديّ ّألواح  
ّّّحارةّّف   

ّّّدارّّبت   
ّّّف  ّّتمنّع.ّّالقديمّّوقالس 

 .ّّالسهلةّشارعّإىلّالمرور

43.  

 الساليمّةّحارة
ّّألواّح/سياّج /ةحديديّ ّابّةبوّ ّ

 ّةحديديّ 

ّالساليمةّحارةّمدخلّعلّمنصوبّة ّّفتّحّيتم.
ّّأّو22:00ّوّّاصباحر7:00ّّّالساعاتّبي  ّّابةالبوّ 

23:00ّّ
ً
ّّاّلّاليهوديّةّاألعياّدّبعضّوخالّل،ّليل

ّ
 
ّّابةالبوّ ّفتحت

ر
  .ّّاإطالق

ة  .44  ّةإسمنتيّ ّألواح 2ّّاإلسالميةّالمقت 
ةّبجانبّمنصوبة ّاإلسالميّةّالمقت  ،ّ  

ّّف 
 
ّّجاّهاالت

ّ
 
ّالشهداءّشارعّإىلّيالمؤد ّّإىّلّالمرورّتمنّع.
ّ  
 .ّّالمدينةّوجنوبّّسنينةّّوأبوّقيطوّنّحارب 

ّ ّحائط 3ّأرب  عّكرياتّطريق  .45
 
 حجارّةّّكوم/إسمنت 

.ّأرب  عّكرياتّإىلّالمؤديّالطريقّعلّمنصوبة

 .ّّجابرّحارةّإىلّالمرورّتمنع

46.  
ّأبراهام"ّمستوطنّة

 ّةإسمنتيّ ّباّتمكعّ ّ/ألواح ّ"أبينّو

ّّمنصوبّة ّابينوّابراهيّمّمستوطنّةّشماىل  ّّتمنّع.
ّّالقصبّةّوشارعّالمستوطنةّبي  ّّالمرور  

ّّف 
ّ  .ّّالقديمّوقالس 

   

ّ()ّابةبوّ  جروسّدوار  .47  مقص 
ّّمنطقّةّمنّالفلسطينيّةّالمركباتّمرورّتمنع

H1ّّمنطقةّإىلH2.   
 

 ّةإسمنتيّ ّألواح رومانّوّبيت  .48

ّّوتمنّعّرومانوّبيتّمستوطنةّبجانبّمنصوبة
ّ،ّالذهّبّسوّقّمّنّالمرور  

ّإىّل،ّالشاللّةّشارّعّف 
    ّ.رومانوّبيت

 

ّ()ّابةبوّ  أفوّتهّّجيفعات  .49  مقص 

ق-شمالّّمنصوبة "ّّهأفوّتّّجيفعاتّ"ّّحاجزّّش 
ّّمّنّعدّاّمّا،ّالفلسطينيةّالمركباتّمرورّوتمنع
   ّ.تصاري    حّوبحوزتهمّّالمنطقةّسكانّّمنّّهم

 

50.  
ّ  
  3 دارّّبت 
(ّ  (القديمّوقالس 

ّّمنصوبّة ّةحديديّ ّّّابةبوّ   
ّّحارةّف   

ّّدارّبت   
ّّف  ّّالقديّمّوقالس 

   .ّّالسهلةّشارعّإىلّالمرورّوتمنع
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 الرحمّةّجبل  .51

 ّةإسمنتيّ ّباتمكعّ 
 

ق-شمالّمنصوبة ّّمروّرّوتمنعّالرحمةّجبلّش 
ّإىّلH1ّّمنطقةّمّنّالفلسطينيةّالمركبات
     .ّّّالرحمةّجبلّمنطقّة

      

ّ()ّابةبوّ  1 الريّشّأبوّحارة  .52  مقص 

ّّّمنصوبةّّابةبوّ   
 
ّ،ّّالريشّّأبوّّحارةّّف ّّحاجّزّّجنوب  

ّالصيدلية ّّابّةالبوّ 2019ّّأيلولّمنّّااعتبارّر،
 .ّّمفتوحة

 ّةإسمنتيّ ّباتمكعّ  2 ّالريّشّأبوّحارة  .53

ّّمنصوبة  
 
ّالصيدليةّحاجّزّمنطقةّف ّّكاّن.

ّّالمركباّتّمرورّمنعّإنشائهّاّمّنّالهدف
ّةالفلسطينيّ  ّّاليوم.

 
ّّالمروّرّمّنّالمركباّتّمنّعت

ّّإزالّةّّتتم ّّّلمّّولكّن،ّّالصيدليّةّّحاجزّّوصولهّاّّمنذ
ّ
 
  ّ.ةالسد

ّّبيت  .54  ّةإسمنتيّ ّباتمكعّ  الرجت  

ّّبجانّبّمنصوبّة ّّبيّتّمبت  ّالرجت   ،ّ ّّجنوب  
ّالصيدليةّحاجز ّّالمركباّتّمروّرّتمنع.

يّّحارةّّمنّّالقادمةّّالفلسطينية ّّّالجعت   
ّّاتجاّهّّف 

ّّالشارع  .ّعفانّّبنّّعثمانّّشارع،ّالرئيش 

 ّةإسمنتيّ ّألواح 3 الريّشّأبوّحارة  .55

ّّمنصوبّة  
ّّزقاقّف   

ّالريشّأبوّحارةّف  ّّتمنّع.
ّّالمحيطّةّوالحاراتّالحارةّهذّهّبي  ّّالمرور
ّّبالحرم  .ّّاإلبراهيم 

 ّةحديديّ ّابّةبوّ  /ّشائكّسلك 4 الريّشّأبوّحارة  .56

ّّمنصوبّة  
ّّّامشيّرّالعبورّتمنع.ّالريشّأبوّحارةّف 

ّّّأخرّىّّوحاراتّّالحارةّّهذهّّمن  
ّّالخليّلّّجنوبّّف 

ّّالواقعةّالحاراتّإىل  
ّّبالحرّمّمحيطّف 

ّ  ّ.اإلبراهيم 

ّ ّّسياج/ّّّةحديديّ ّابةبوّ  2ّّرميدةّّتل  .57
 شبك 

ّالخليلّتلّ ّّ"األثريّ ّالموقعّحولّمنصوبة "ّ  
ّّف 

ّرميدّةّتّل ّّعّلّالجيشّيحظّرّالذي،
 .ّّدخولهّالفلسطينيي  ّ

ّ ّّسياجّّ/ّّةحديديّ ّابةبوّ  3 رميدةّّتل  .58
 شبك 

ّّبجانّبّللسياراتّموقفّحولّمنصوبة
ّّالمستوطنة  

ّّدخوّلّوتمنعّرماديةّتّلّف 
 .ّّالموقفّإىلّالفلسطينيوّن

ة  .59  حديديتين ابتانبوّ /سياّج ّّاليهوديةّالمقت 

ةّتحيط ّاليهوديةّالمقت  ّّوحارّةّرماديّةّتّلّبي  ّ،
ّّالفلسطينيي  ّّعّلّيحظّرّالجيش.ّالرحمةّجبّل
  ّ.المكانّدخوّل

ّّالحرم  .60 ّ()  ابةبوّ  اإلبراهيم   مقص 

ّّمنصوبّة  
ّّللحرمّالشماليةّالجهّةّف  ّّاإلبراهيم 

ّّحارّةّمنّالفلسطينيةّالمركباتّمرورّوتمنع
ّي ّّالحرمّمنطقةّإىلّالجعت   .ّّاإلبراهيم 

 ّةحديديّ ّابةبوّ  الخاّنّباب  .61
ّّّمنّّالمؤدّيّّالطريقّّعّلّّمنصوبّة ّّالقديّمّّوقالس 

 .ّّالمنطقتي  ّّبي  ّّّالمرورّتمنع.ّالخانّبابّإىل

62.  ّ ّ ّّسياج  2 هلةالس 
 ّةإسمنتيّ ّّباتمكعّ  /ّّشبك 

ّّالسياراتّموقفّبجانبّمنصوبة  
ّشارّعّف 

ّّالسهلة  
ّّالحرمّمنطقةّف  ّاإلبراهيم  ّّتمنّع.
ّّالقّطّإىلّالوصول  

ّأنتي  ّ)ّهواب  ّّتابعّةّمراقبة(
 ّ.للجيش

ّ الشهداّءّشارع  .63
 
 ّةبالستيكيّ ّاتسد

ّّالشهداّءّّشارعّّمّنّّالمؤديّّالطريقّّعلّّمنصوبّة
ّأبراهامّمعاياّنّ)ّالجديدّةّعي  ّّإىل ّّعبوّرّتمنّع(.

ّّالفلسطينيوّن  ّ.االتجاهّهذّاّّمنّالعي  ّّإىل 
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ّّطريق  .64
 
 2ّي  ّالمصل

ّّّةإسمنتيّ ّباتمكعّ  ّّسور/
 حجريّ 

قيةّالجهةّبي  ّّمنصوبة ّّلطريقّالش 
 
ّّي  ّالمصل

 ّ.الفلسطينيي  ّّمرورّّوتمنعّّالحريقةّحارةّّوبي  ّ

 
 ّ.انتىه

 

 


