רשימת חסימות דרכים בחברון ,ספטמבר 2019
סוג החסימה

תיאור החסימה

חסימה שם החסימה
.1

רחוב א-שלאלה

חביות

מוצבת במתחם השלאלת ומונעת
מעבר בין באב א-זאוויה לרחוב
א-שלאלה החדש.

.2

שוק הזהב/שוק א-
ד'הב (רחוב א-
שלאלה)

דלת מתכת עם גדר
תיל

מוצבת בכניסה לשוק הזהב מצד
רחוב א-שלאלה ,ומונעת מעבר
להתנחלות בית הדסה.

.3

א-שלאלה אל-
אווסט (האמצעי) 1

דלת מתכת עם גדר
תיל

מוצבת ברחוב א-שלאלה אל-
אווסט ומונעת מעבר להתנחלות
בית הדסה.

.4

א-שלאלה אל-
אווסט (האמצעי) 2

דלת מתכת עם גדר
רשת

מוצבת ברחוב א-שלאלה אל-
אווסט (האמצעי) ומורכבת משתי
חסימות במרחק של  15מטרים זו
מזו .מונעת מעבר בין רחוב א-
שלאלה אל-אווסט לרחוב א-
שוהדאא.

.5

השוק הישן (בית
רומנו)/באב אל-
בלדייה1

מגדל צבאי/לוחות
בטון/קוביות בטון,
גדר תיל ,גדר רשת,
דלת מתכת ,שער

מוצבת בכניסה לשוק הישן ,בסוף
רחוב א-שלאלה אל-אווסט ,ליד
בית רומנו והעירייה הישנה
ומונעת גישה לרחוב א-שוהדאא.

.6

השוק הישן (בית
רומנו) 2

דלת מתכת וגדר תיל

מוצבת בכניסה לשוק הישן ,ליד
בית רומנו ומונעת גישה לשלושה
בתי עסק הסגורים בצו צבאי מזה
שנים.

.7

השוק הישן 1

דלת מתכת/לוחות
מתכת

מוצבת בכניסה לשוק הישן (מצדה
השני של חסימה מס'  .)6מונעת
גישה לשלושה בתי עסק הסגורים
מזה שנים בצו צבאי.

.8

השוק הישן 2

לוחות מתכת/גדר
תיל

מוצבת בשוק הישן ומונעת מעבר
לתחנה המרכזית הישנה ולרחוב
א-שוהדאא .מאחורי החסימה
ישנו מחנה צבאי.

.9

ח'אן שאהין ( 1
חארת אל-קזאזין)

גדר רשת

מוצבת בח'אן שאהין ,בשוק הישן
ומונעת מעבר מח'אן שאהין לבית
רומנו ולתחנת המרכזית הישנה.

לוחות בטון/גדר תיל

מוצבת באזור ח'אן שאהין בשוק
הישן ,מתוגברת בגדר תיל
וחוסמת מעבר לרחוב א-שוהדאא.

ח'אן שאהין ( 2שוק
 .10העופות/שוק-א-
דג'אג')

 .11ח'אן שאהין 3

לוחות בטון/דלת
מתכת/גדר תיל

 .12ח'וזק אל-פאר

לוחות בטון

 .13אל-קסבה /שוק-
שאהין

דלת
לוחות/קוביות
/
מתכת
מוצבת בין אל-קסבה לבין
בטון
ההתנחלות אברהם אבינו.
מוצבת בשוק א-לבן שבשוק הישן
ומונעת מעבר לרחוב א-שוהדאא
ולרחוב א-סהלה (שוק הירקות
לוחות מתכת
הישן ,בשכונת א-סהלה ליד
התנחלות אברהם אבינו).

 .14שוק א-לבן

מוצבת באזור ח'אן שאהין בשוק
הישן וחוסמת את המעבר לשוק
הירקות הישן שלידו הוקמה
התנחלות אברהם אבינו.
מוצבת ברחוב אל-קסבה (בשוק
הישן) וחוסמת את המעבר לשוק
הירקות הישן ,שלידו הוקמה
ההתנחלות אברהם אבינו.

מוצבת ליד גינת א-סדאקה בשוק
הישן ומונעת מעבר לצדו הצפוני
של אזור אל-חרם אל-איבראהימי
(מערת המכפלה).

 .15גינת א-סדאקה

גדר רשת/דלת מתכת

אל-חרם אל-
 .16איבראהימי (צפון)

דלת מתכת

בית ספר אל-
 .17איבראהימיה 1

חביות

 .18א-סהלה 1

קיר בטון/דלת מתכת

מוצבת ברחוב א-סהלה ומונעת
גישה לשכונת קייטון שבה גרות כ-
 50משפחות פלסטיניות .תושבי
השכונה נאלצים ללכת כשני
קילומטרים דרך שכונת אבו
סנינה כדי להגיע לעיר העתיקה
ולרחוב א-שוהדאא.

בית ספר אל-
 .19איבראהימיה 2

לוחות בטון

מוצבת מאחורי בית ספר אל-
איבראהימיה ברחוב א-סהלה,
ומונעת גישה לשכונת קייטון שבה
גרות כ 50-משפחות פלסטיניות.
תושבי השכונה נאלצים ללכת
כשני קילומטרים דרך שכונת אבו
סנינה כדי להגיע לעיר העתיקה
ולרחוב א-שוהדאא.

מוצבת בצדו הצפון-מערבי של
אזור אל-חרם אל-איבראהימי
(מערת המכפלה) ומונעת מעבר
לגינה שנמצאת באזור אל-חרם.
מוצבת ליד בית ספר אל-
איבראהימיה ומונעת מעבר בין
רחוב א-סהלה לבין רחוב א-
שוהדאא.

 .20בית הקברות
המוסלמי

קיר בטון/גדר
תיל/לוחות בטון

.21

גדר רשת
בית אבו רג'ב (בית
המכפלה) 1

מוצבת ליד בית הקברות
המוסלמי ,מצדו המערבי ,ומונעת
מעבר מרחוב א-סהלה לבית
הקברות.
מוצבת ליד בית אבו רג'ב (בית
המכפלה) ומונעת את המעבר
לרחוב א-סהלה ,בקרבת מחסום
בית המרקחת.

 .22בית אבו רג'ב (בית
המכפלה) 2

לוחות/קוביות
בטון/דלת מתכת/גדר
תיל/גדר רשת

 .23בית ספר אל-פיחאא

דלת מתכת

 .24מול מחסום מאפייה

דלת מתכת/גדר רשת

מוצבת מול מחסום מאפייה
שברחוב א-סהלה ומונעת מעבר
מאזור זה לבתים הפלסטיניים
שבדרום העיר.

 .25א-סלאיימה 1

חביות

מוצבת בצדה הצפוני של שכונת
א-סלאיימה ומונעת מעבר מצדו
המזרחי של אזור אל-חרם אל-
איבראהימי (מערת המכפלה)
לשכונות א-סלאיימה ור'יית'.

 .26א-סלאיימה 2

לוחות מתכת

מוצבת בצידה הצפוני של שכונת
א-סלאיימה ,ליד חסימה מס' ,28
ומונעת מעבר בין צידו המזרחי של
אזור אל-חרם אל-איבראהימי
(מערת המכפלה) לשכונות א-
סלאיימה ור'יית'.

 .27ציר המתפללים 1

לוחות/קוביות בטון

 .28א-סלאיימה 3

לוחות בטון

מוצבת ליד בית אבו רג'ב (בית
המכפלה) ,מונעת את המעבר
לרחוב א-סהלה בקרבת מחסום
בית המרקחת.
מוצבת ליד בית ספר אל-פיחאא
ומונעת מעבר בין רחוב א-סהלה
לדרום העיר.

מוצבת על ציר המתפללים ומונעת
מעבר בין שכונת ג'אבר לבין אזור
אל-חרם אל-איבראהימי (מערת
המכפלה).
מוצבת בצידה הצפוני של שכונת
א-סלאיימה ומונעת מעבר לשכונת
ג'אבר ולצדו המזרחי של אזור
אל-חרם.

.29

ג'אבר 1

לוחות בטון

מוצבת בשכונת ג'אבר ומונעת
מעבר לשכונות א-סלאיימה
ור'יית' ולצידו המזרחי של אזור
אל חרם אל-איבראהימי (מערת
המכפלה).
מוצבת בצידה הצפוני של שכונת
א-סלאיימה ומונעת מעבר לשכונת
ג'אבר ולצדו המזרחי של אזור
אל-חרם אל-איבראהימי (מערת
המכפלה).

 .30א-סלאיימה 4

לוחות/קוביות בטון

 .31ג'אבר 2

קוביות בטון

מוצבת בשכונת ג'אבר וחוסמת
מעבר לשכונות א-סלאיימה
ור'יית' ולצידו המזרחי של אזור
אל-חרם אל-איבראהימי (מערכת
המכפלה).

.32

ג'אבר 3

שער/קוביות בטון

מוצבת בשכונת ג'אבר ומונעת
מעבר כלי-רכב פלסטיניים לדרום
העיר.

.33

אל-חריקה

שער /קוביות בטון

 .34דרך קריית ארבע 1

לוחות בטון/גדר תיל

 .35דרך קריית ארבע 2

לוחות בטון/גדר תיל

ליד מחסום 160

גדר רשת

.36
מול מחסום 160

לוחות בטון/גדר רשת

.37
אל -חרם (מזרח) 2

.39

מוצבת על הדרך המובילה לקריית
ארבע ומונעת מעבר משכונת א-
רג'בי בדרום העיר לשכונת א-
סלאיימה.
מוצבת ליד מחסום  160ומונעת
מעבר בין דרום העיר לשכונת א-
סלאיימה.
מוצבת מול מחסום  160ומונעת
מעבר בין צומת טארק בן זיאד
למפעל האריחים.

שער

מוצבת בצדו המזרחי של אל-חרם
אל-איבראהימי (מערכת המכפלה)
ומונעת מעבר למפעל האריחים.

דלת מתכת/גדר
רשת/גדר תיל

מוצבת ליד מחסום אל-
אווקאף/תנובה ומונעת מעבר בין
השוק הישן לבין רחוב א-סהלה.

.38
ליד מחסום אל
אווקאף/תנובה

מוצבת בשכונת אל-חריקה
ומונעת מעבר כלי-רכב פלסטיניים
לתוך השכונה והחוצה ממנה,
לשאר אזור H2
מוצבת על הדרך המובילה לקריית
ארבע ומונעת מעבר משכונת א-
סלאיימה לשכונות שבדרום העיר.

תל רומיידה 1
לוחות בטון
.40

.41

.42

בני דאר ( 1השוק
הישן)
בני דאר (2השוק
הישן)

שכונת א-סלאיימה

דלת מתכת

לוחות מתכת

דלת מתכת
/רשת/לוחות מתכת

.43

בית הקברות
 .44המוסלמי 2

לוחות בטון

מוצבת בשכונת תל רומיידה
ומונעת מעבר לשאר אזור .H1
מוצבת בשכונת בני דאר בשוק
הישן ומונעת מעבר לרחוב א-
סהלה.
מוצבת בשכונת בני דאר בשוק
הישן ומונעת מעבר לרחוב א-
סהלה.
מוצבת בכניסה לשכונת א-
סלאיימה .השער נפתח בין השעות
 7:00בבוקר ל 22:00-או 23:00
בערב .בחלק מהחגים היהודיים
השער אינו נפתח כלל.
מוצבת ליד בית הקברות
המוסלמי ,לכיוון רחוב א-
שוהדאא ומונעת מעבר לשכונת
קייטון ,שכונת אבו סנינה ולדרום
העיר.

 .45דרך קריית ארבע 3

קיר בטון/ערימת
אבנים

התנחלות אברהם
 .46אבינו

לוחות/קוביות בטון

מוצבת על הדרך המובילה לקריית
ארבע ,מונעת מעבר לשכונת
ג'אבר.
מוצבת צפונית להתנחלות אברהם
אבינו ומונעת מעבר בין
ההתנחלות לרחוב אל-קסבה
בשוק הישן

 .47כיכר גרוס

שער

מונעת מעבר כלי-רכב פלסטיניים
מ H1-ל.2H-

 .48בית רומנו

לוחות בטון

 .49גבעת האבות

שער

בני דאר ( 3השוק
 .50הישן)

דלת מתכת

 .51ג'בל אל-רחמה

קוביות בטון

מוצבת ליד ההתנחלות בית רומנו
ומונעות מעבר משוק הזהב
שברחוב א-שלאלה לבית רומנו.
מוצבת צפונית-מערבית למחסום
גבעת האבות/אל-מוחאוול ומונעת
מעבר כלי-רכב פלסטיניים ,למעט
כאלה של תושבי האזור
המחזיקים בהיתרים מיוחדים.
מוצבת בשכונת בני דאר בשוק
הישן ומונעת מעבר לרחוב א-
סהלה
מוצבת צפונית-מזרחית לג'בל א-
רחמה ומונעת מעבר כלי-רכב
פלסטיניים מאזור  H1לאזור ג'בל
א-רחמה.

 .52שכונת אבו א-ריש 1

שער

 .53שכונת אבו א-ריש 2

קוביות בטון

 .54בית א-רג'בי

קוביות בטון

 .55שכונת אבו א-ריש 3

לוחות בטון

שער המוצב בשכונת אבו ריש,
מדרום למחסום בית המרקחת.
נכון לספטמבר  2019השער פתוח
מוצבת באזור מחסום בית
המרקחת .הוצבה במקור כדי
למנוע מעבר כלי-רכב פלסטיניים.
כיום כלי הרכב נחסמים כבר
במחסום בית המרקחת ,אולם
החסימה לא הוסרה.
מוצבת ליד בניין א-רג'בי ,מדרום
למחסום בית המרקחת ומונעת
מעבר כלי-רכב פלסטיניים הבאים
משכונת אל-ג'עברי לרחוב הראשי
עות'מאן בן עפאן.
מוצבת בסמטה בשכונת אבו א-
ריש ,ומונעת מעבר בין שכונה זו
לשכונות שמסביב לאל-חרם אל-
איבראהימי.

 .56שכונת אבו א-ריש 4

גדר תיל/דלת מתכת

 .57תל רומיידה 2

שער מתכת/גדר רשת

מוצבת בשכונת אבו א-ריש
ומונעת מעבר רגלי ממנה
ומשכונות נוספות בדרום העיר
לשכונות שמסביב לאל-חרם אל-
איבראהימי (מערת המכפלה).
מוצבת סביב האתר הארכיאולוגי
"תל חברון" בתל רומיידה שהצבא
אוסר על פלסטינים להיכנס אליו

 .58תל רומיידה 3

שער מתכת /גדר
רשת

מוצבת סביב מגרש חנייה בצמוד
להתנחלות בתל רומיידה ומונעת
גישת פלסטינים למגרש.

בית הקברות
 .59היהודי

גדר/שני שערים
ממתכת

אל חרם אל-
 .60איבראהימי

שער

 .61באב אל -ח'אן

דלת מתכת

 .62א-סהלה 2

גדר רשת/קוביות
בטון

 .63רחוב א-שוהדאא

חסימות מפלסטיק

מקיפה את בית הקברות היהודי
שבין תל רומיידה ללשכונת ג'בל
א-רחמה .הצבא אוסר על כניסת
פלסטינים למקום.
מוצבת בצדו הצפוני של אל-חרם
אל-איבראהימי (מערת המכפלה)
ומונעת מעבר כלי-רכב פלסטיניים
משכונת אל-ג'עברי לאזור אל-
חרם אל-איבראהימי.
מוצבת על הדרך המובילה מהשוק
הישן לבאב אל-ח'אן ומונעת מעבר
בין שני אזורים אלה.
מוצבת ליד מגרש החנייה ברחוב
א-סהלה ,באזור אל-חרם אל-
איבראהימי (מערת המכפלה)
ומונעת גישה לאנטנת מעקב של
הצבא.
מוצבת בדרך המובילה מרחוב א-
שוהדאא לעין אל-ג'דידה (מעיין
אברהם) ומונעת מעבר פלסטינים
למעין מכיוון זה.

 .64ציר המתפללים 2

מוצבת בין צידו המזרחי של ציר
המתפללים לבין שכונת אל-
קוביות בטון/גדר אבן חריקה ומונעת מעבר פלסטינים..

