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    السيارات الفلسطينية، حركةتماًما حظر فيها تُ الشوارع في الضفة الغربية التي 
  2017كانون الثاني  31

  
  مقطع الشارع المغلقأطراف   رقم/اسم الشارع  منطقة

  
نوع 

   المنع\االغالق
  الطول (كم)

  نقطة النهاية  البدايةنقطة 

  557شارع رقم 
  
  

    مدخل الون موريه   من مدخل بيت دجن 
  تام
  

3.9  

حاجز كفر قاسم،   بروقين مفرق   5شارع رقم 
  خضرالخط اال

  تام
4  

  
  
  
  
  

   شرقي القدس

  404شارع رقم 
  (بيجن شمال)

  تام  45بداية شارع رقم   جبل حوتسفيم، القدس

5.8  

  7.8  تام  مفترق جفعات زئيف   الفوقابيت عور   443شارع رقم 

 -شارع كدار
  معاليه أدوميم

    معاليه أدوميم 
  مدخل كدار القديم

  تام
4.2  

  تام  حاجز األنفاق   مفترق جيلو   60شارع رقم 
4.6  

  تام  حاجز قلنديا   مفترق جفعات زئيف  45شارع رقم 
3.2  

شوارع مغلقة   جنوب الضفة
  الخليلداخل مدينة 

  6.72   3مرفقة قائمة مفّصلة ص 

  40.22     المجموع
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  السيارات الفلسطينية،  التي تُقيّد فيها حركةالشوارع في الضفة الغربية 
  2017كانون الثاني  31

  
  مقطع الشارع المغلقأطراف  رقم/اسم الشارع منطقة

  
  مدى الحظر

  
 الطول (كم)

  النهاية نقطة  نقطة البداية

  
وسط 
  الضفة

إلى حاجز جلجولية،    55 شارع رقم
  قلقيلية من شرقال

    الخط األخضر
  3.6   جزئي

  466شارع رقم 
  

بيت ايل، الى الشمال 
  من رام هللا 

  1جزئي  60شارع رقم 
5.5  

شرقي 
  القدس

حي  /جفعات زئيف   النبي صموئيل  436
بوابه  -الخاليله

تفصل الجيب عن 
  جفعات زئيف

  
  2جزئي

 4   

 زئيف/مفرق جفعات   436
  سجن "عوفر"

    النبي صموئيل
  5.9  3جزئي

 المجموع
 
 

19 

  
  

                                                
العبور في الحاجز فقط التجاه رام هللا. العبور من الحاجز لالتجاه االخر (الخروج من رام هللا) مسموح فقط  نُسمح للفلسطينيي 2014في كانون اول،  1

  لسيارات االسعاف واصحاب بطاقات رفيعي المستوى.
الهويات الخاصة بهم.  السفر في هذا الشارع ممنوع للفلسطينيين، باستثناء عدد مقلص من السيارات الفلسطينية من سكان النبي صموئيل بعد عرض 2

  وذلك بناءاَ على قوائم موجودة لدى الجنود بالحاجز
   السفر في هذا الشارع ممنوع باستثناء حوالي خمس سيارات حصلت على تصريح لهذا الغرض، من أجل توفير الخدمات للفلسطينيين سكان المنطقة. 3
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  2017كانون الثاني  31، داخل مدينة الخليلالشوارع المغلقة أمام الفلسطينيين 
  

  المنطقة/الشارع
  الشارع المغلق أطراف مقطع 

طول المقطع   نوع االغالق
الممنوع 

  (بالكيلومتر)

 
 مالحظة

ً  التنقل\العبور     مشيا
  على األقدام

 التنقل\العبور
  نقطة النهاية  نقطة البداية  بالسيارات

 0.4  ممنوع  فقط لسكان الحيّ   فرن القاضي  عمارة قفيشة  جبل الرحمة
المسّجل في هوياتهم أنهم 

  من سّكان الحيّ 

   56حاجز رقم  تل الرميدة
  

 عمارة قفيشة
 0.60 ممنوع  فقط لسكان الحيّ 

المسّجل في هويّاتهم أنهم 

  الحيّ من سّكان 

  فرن القاضي  تربة اليهود
 حاجز مفرق

  جيلبرت
 0.2 ممنوع  فقط لسّكان الحيّ 

المسّجل في هويّاتهم أنهم 

  من سّكان الحيّ 

  أبو عيشة
 حاجز مفرق

  جيلبرت
 0.1  ممنوع  فقط لسّكان الحيّ   بيت أبو هيكل

ممنوع  العبور بالسيارات
بتاتا أما العبور مشياً 

 تيعائلفراد مسموح فقط ألف
  بوعيشة وأبو هيكلأ

 0.15 ممنوع  فقط لسّكان الشارع  بيت هداسا  56حاجز رقم  شارع الشهداء
المسّجل في هويّاتهم أنّهم 

  من سّكان الشارع

   1 ممنوع  ممنوع  بركة السلطان  بيت هداسا  شارع الشهداء

   0.05 ممنوع  مسموح  حاجز الصيدلية  بركة السلطان  شارع الشهداء

   0.2 ممنوع  ممنوع  المحكمة  سوق الجمال  السهلة

   0.05  ممنوع  مسموح  حاجز عبد  المحكمة  السهلة

   0.05  ممنوع  ممنوع  سوق الخضار  باب الخان  السهلة

   0.05  ممنوع  ممنوع  سوق الحدادين  باب الخان السهلة

مدرسة   السهلة

  اإلبراهيمية
   0.1  ممنوع  مسموح  حاجز "مافيا" 

  السفساليمحاجز   مافيا حاجز   حارة الساليمة

قسم الجيش الشارع 

إلى قسمين: شارع 

معبّد مخّصص 

لليهود، وشارع 

ترابي مشّوش 

مخّصص 

  للفلسطينيين

 0.07  ممنوع

هنالك سياج حديدي يقسم 

الشارع الى قسمين بهدف 

الفصل بين المستوطنين 

  والفلسطينيين

   0.1  ممنوع  مسموح  مفرق الرجبي  مافيا حاجز   حارة الساليمة

 0.2  ممنوع  مسموح  مفرق تسيون  مافيا   المصلينطريق 

في  مغلق أيًضا أمام المشاة،
السبوت (من مساء الجمعة 

إلى مساء السبت) وفي 
. وعندها األعياد اليهودية

يوّجه المشاة إلى ممّر 
طريق خربة تفتح  -جانبي

   لمرور الفلسطينيين.  
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عثمان بن 

ريات اربع / كعفان/

  تسيون

  حاجز الرجبي
مفرق واد 

  الغروس
 2  ممنوع  مسموح

 2015في تشرين أّول 
ألغيت كّل تصاريح العبور 
بالسيارات، التي أعطيت 

، علًما 2009للسكان في 
أنّه الشارع الوحيد المؤّدي 

  إلى بيوتهم.

  الغروس يواد
مفرق واد 

  الغروس
    مسموح  مبني العسيلي

  ممنوع
1   

 0.4  ممنوع  مسموح  بيت كايد دعنا  مفرق تسيون  وادي النصارى

في  مغلق أيًضا أمام المشاة،
السبوت (من مساء الجمعة 

إلى مساء السبت) وفي 
. وعندها األعياد اليهودية

يوّجه المشاة إلى ممّر 
طريق خربة تفتح  -جانبي

   لمرور الفلسطينيين.  
    6.72    المجموع

 


