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  2017ינואר ב 31, אסורה לחלוטיןכבישים בגדה המערבית שתנועת כלי רכב פלסטיניים בהם 

  
מספר / שם   אזור

  הכביש
  קטע הכביש האסור לנסיעה

  
היקף 
  האיסור

  אורך (ק"מ)

  נקודת סוף  נקודת התחלה

  צפון הגדה   

כביש מספר 
557  

הכניסה לבית  
  דג'ן

הכניסה  
להתנחלות אלון 

  רהמו

מלא (אסור 
גם להולכי 

  רגל)

3.9  
  

   צומת ברוקין  5כביש מספר 
מחסום כפר 
קאסם, הקו 

  הירוק
  4  מלא

  ירושליםמזרח 
כביש מספר 

(בגין       404
  צפון)

  5.8  מלא  45תחילת כביש   הר חוצבים

כביש מספר 
  7.8  מלא  צומת גבעת זאב  פוקא-אל בית עור  443

 -קדר כביש 
  מעלה אדומים

הכניסה הישנה    מיםמעלה אדו
  4.2  מלא  של קדר

  4.6  מלא  מחסום המנהרות  צומת גילה  60כביש מספר 

  3.2  מלא  מחסום קלנדיה  גבעת זאבצומת   45כביש מספר 

  דרום הגדה
כבישים 

אסורים במרכז 
  העיר חברון

  6.72      3  בעמ'ר' פירוט 

  40.22          סה"כ
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  2017 בינואר 31 ,מוגבלתהמערבית שתנועת כלי רכב פלסטיניים בהם כבישים בגדה 
  

מספר / שם  איזור
 הכביש

 אורך (ק"מ) היקף האיסור קטע הכביש האסור לנסיעה

  נקודת סוף  נקודת התחלה

מרכז 
  הגדה

  
  55כביש מספר 

  
ג'לג'וליה,  מחסום

  חית לקלקיליה מזר
  הקו הירוק

  
  1חלקי

  
3.6  

כביש מספר 
  5.5  2חלקי  60כביש   בית אל  466

מזרח 
 ירושלים

כביש מספר 
  נבי סמואל-א  436

 גבעת זאב 
-שכונת אל
 –ח'לאיילה 

שער 
המפריד בין 

 ג'יב ל-אל
   גבעת זאב

  4  3חלקי

כביש מספר 
436  

לא צומת גבעת זאב/כ
  עופר

נבי -א
  סמואל

  5.9  4חלקי

  19        סה"כ
  

                                                
 גדרידי - רמאדין וערב אבו פרדה שהופרדו משאר הגדה המערבית על-א נסיעת פלסטינים אסורה למעט תושבי 1

   . .קלקיליהל ממערבה פרדהה גדר מאחוריהופרדו  םשאדמותיהרים חקלאיים, יובעלי הית ,ההפרדה

לתוך רמאללה. יציאת פלסטינים מרמאללה  –לתנועה פלסטינית לכיוון אחד נפתח מחסום בית אל  2014בדצמבר  

  דרך מחסום זה אסורה עדיין למעט אמבולנסים ובעלי תעודות אח"ם.

 מורשים להיכנס במכוניותיהם ה ואל נבי סמ-אתושבים בשכונת מספר מצומצם של  נסיעת פלסטינים אסורה למעט 3

 .בכפוך לרשימה המנוהלת במחסום
 ם הפלסטינים באזור.שירותים לתושבי למתןקיבלו היתר ש כלי רכבחמישה נסיעת פלסטינים אסורה למעט  4
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    2017 בינואר 31, סגורים בפני פלסטיניםה בעיר חברון כבישים

  

שם האזור/ 
  הכביש

  קטע הכביש האסור לנסיעה
  סוג האיסור

אורך הקטע 
האסור 
  (בק"מ)

 
  הערות

נקודת   בכלי רכב  ברגל
  התחלה

  ףנקודת סו

- מאפיית אל  קפישה בניין  רחמה-'בל אג
  קאדי

 0.4  אסור  רק לתושבי השכונה .
הרשומים כתושביה 

ת הזהות ובתעוד
  שלהם

  רומיידה-תל

  
מחסום מס' 

56  
  

 0.60 אסור  רק לתושבי השכונה קפישהבניין  
 הרשומים כתושביה
בתעודות הזהות 

  שלהם

הקברות -בית
  היהודי

- מאפיית אל
  קאדי

צומת 
מחסום 
  גילברט

 0.2 אסור  רק לתושבי השכונה
הרשומים כתושביה 

בתעודות הזהות 
  שלהם

  אבו עיישה 
מחסום    צומת

  גילברט
בית משפחת 

 0.1  אסור  תושבי השכונהלרק   אבו הייכל

 רכב- בכלי המעבר
אסור לחלוטין.  

מותר רק רגל המעבר ב
שתי המשפחות בני ל

אבו עיישה ואבו 
  הייכל

- רח' א
  שוהדאא

מחסום מס' 
- רחוב אלתושבי רק   בית הדסה 56

  0.15 אסור  דאאשוה
הרשומים כתושביו 

בתעודות הזהות 
  שלהם

- רח' א
  שוהדאא

  בית הדסה
- בריכת א
  סולטאן

   1 אסור  אסור

- רח' א
  שוהדאא

- בריכת א
  סולטאן

- בית מחסום
  המרקחת 

   0.05 אסור  מותר

- שוק אל  סהלה-א
   0.2 אסור  אסור  המשפט- בית  ג'מאל

    0.05  אסור  מותר  מחסום עבד  המשפט- בית  סהלה-א
   0.05  אסור  אסור  שוק הירקות  ח'אן-באב אל  סהלה-א

- שוק אל  ח'אן-באב אל סהלה-א
   0.05  אסור  אסור  חדאדין

  סהלה-א
בית הספר 

-אל
    איבראהימייה

סום מח
   0.1  אסור  מותר  המאפיה 

-שכונת א
  סלאיימה

מחסום 
  המאפיה

מחסום 
  ספסלים

הצבא חילק את 
הרחוב לשניים: דרך 
סלולה ליהודים ודרך 

עפר משובשת 
  לפלסטינים.

 0.07  אסור

באמצע הרחוב מוצבת  
גדר רשת שנועדה 

להפריד בין הולכי רגל 
  פלסטינים ויהודים

-שכונת א
  סלאיימה

מחסום  
   מאפיהה

  

-צומת א
  רג'בי

   0.1  אסור  מותר

  ציר המתפללים
מחסום  

   מאפיהה
  

 0.2  אסור  מותר  צומת ציון

 יםיבחגים היהוד
סגור גם ובשבתות 
, המופנים להולכי רגל

 -למעבר צדדי 
 חתחתים ךדר

הנפתחת במועדים 
אלה למעבר 
  פלסטינים. 

עות'מאן בן 
קריית /עפאן
  ציון/ ארבע

-מחסום א
  רג'בי

צומת ואדי 
 2  אסור   מותר  ר'ורוס-אל

 2015באוקטובר 
נשללו כל ההיתרים 
למעבר ברכב שניתנו 

לתושבים  2009בשנת 
שזוהי דרך הגישה 

  ידה לביתם.היח
-ואדי אל

  ר'ורוס
צומת ואדי 

  ר'ורוס-אל
- בניין אל
   1  אסור  מותר  עסילי

 נסארא-ואדי א
ביתו של   צומת ציון  (הנוצרים)

 0.4  אסור  מותר  כאייד דענא
 יםיבחגים היהוד

ובשבתות סגור גם 
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, להולכי רגל, 
המופנים למעבר צדדי 

 חתחתים דרך -
הנפתחת במועדים 

אלה למעבר 
  פלסטינים.

    6.72          סה"כ

 


