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 5202.8.9גודה לזכויות האזרח לראש הממשלה מתאריך נספח נלווה למכתב של הא

      הוראות ההחלטה 
 בחלוקה לרשויות

  כפר עקב

 (למחסום קלנדיההאזור מעבר )

 והשכונות הסמוכות  מחנה שועפאט 

 (פ שועפאט.מעבר למחסום מ)

   עירייה

הקמת מוקד שירותים 
     עירוניים במעברים

הקמת מינהל קהילתי עוטף 
 ירושלים 

 

 

תקציב המינהל קטן מאוד ביחס 
 לצרכים ולגודל האוכלוסיה

 

תקציב המינהל קטן מאוד ביחס 
  לצרכים ולגודל האוכלוסיה

 הסדר רוכלות במעברים
  

משרד הביטחון והמשרד 
 ביטחון פנים ל

  

 

 הסדרת תנועה רגלית ורכובה
 בזמן סביר

 

כביש יחיד מוביל אל המחסום 
על אף שכמות התנועה גדלה 2 וממנו

לא נסללו כבישים , משמעותית
חלק 2 והעומס אדיר נוספים

מהמסלולים שנוצרו בתוך שטח 
 בדרך כללהמחסום סגורים 

 

כביש יחיד מוביל אל המחסום 
על אף שכמות התנועה גדלה 2 וממנו

לא נסללו כבישים , משמעותית
חלק 2 והעומס אדיר נוספים

מהמסלולים שנוצרו בתוך שטח 
 בדרך כללהמחסום סגורים 

 

הסדרת תנועת תחבורה 
 ציבורית

 

 

, לתחבורה ציבוריתקצר ישנו נתיב 
 לעתים קרובות אשר נסגר

 

   והעירייה משרד החינוך

 

  שכירת כיתות , בינוי כיתות

, בתי ספר יסודיים עירוניים 3ישנם 
שהיו קיימים עוד לפני  .מתוכם 

 בניית החומה

 אין תיכון עירוני

 
יסודי , .קיים בית ספר עירוני 

שהוקם במתחם ששימש , בנים
 בעבר מכלאה של בעלי חיים

 אין תיכון עירוני 

 

הסעות תלמידים לשכונות 
 אחרות בירושלים

 

  םתלמידי 388-יש הסעות רק לכ

 

 תלמידים  3988 -יש הסעות לכ

   משרד הבריאות

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2005/Pages/des3873.aspx
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קביעת נהלי מעבר של רכבי 
 פינוי חירום 

 
 אינםא "אמבולנסים של מד

 2נכנסים

אמבולנסים של הסהר האדום 
  במחסוםשבבידוק  מתעכבים

 
 אינםא "אמבולנסים של מד

 2נכנסים

אמבולנסים של הסהר האדום 
 מתעכבים בבידוק שבמחסום

 

עידוד בתי חולים ממזרח 
ירושלים לפתוח שלוחות 

 מעבר לחומה 

 
שהוקם , ותבית חולים ליולד ישנו

 עוד לפני בניית החומה

 

 

עידוד קופות החולים להקים 
 לחומהשלוחות מעבר 

 

 החומה מאזנפתחה  .כיינית ז

 

 החומה מאזזכייניות נפתחו  3

   רדוארשות ה

 

 סניפי דואר

 

 

מחסום בקיימת סוכנות דואר 
   פתוחה יומיים בשבועש, קלנדיה

 

  (תיבות דואר)מרכזי חלוקה 
  

 משרד הרווחה 

 ביטוח לאומימוסד לוה

  

 

 הקמת סניף במעברים
 

הלאומי ישנה שלוחה של הביטוח 
 שפתוחה יום בשבוע, בקלנדיה

 

   משרד התחבורה

 שירותי למתן נקודה הקמת
   הרישוי משרד

   משרד הפנים 

הקמת שלוחה של משרד 
  הפנים

בעבר פעלה בקלנדיה שלוחה של 
 נסגרהש, משרד הפנים

 

   שירות התעסוקה 

שנדרשים לחתום  למיהקלה 
   רק פעם בחודש –אבטלה 

 ניתן לקבל את השירות בקלנדיה

 קבלת קהל בשלוחות
  


