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ל דרך " נוהל מעבר חולים תושבי רצועת עזה מחו:הנדון

מעבר אלנבי 

: כללי .1

מ להגדיר את הטיפול הנדרש לתיאום מעבר חולים "נוהל זה נועד ע .א
. ל דרך גשר אלנבי"מהרצועה לטיפול רפואי לחו

נוהל זה מתייחס גם לחולים המבקשים לקבל טיפול במימון משרד  .ב
. מימון פרטי/ 'הבריאות הפלס

: המטרה .2

ג אמבולנס "מתן מענה למעבר חולה תושב הרצועה באופן עצמאי או  ע

. ל דרך מעבר אלנבי  תוך שמירה על יציבותו הרפואית"לחו

: השיטה .3

המבקש לצאת ' מגיש בקשה עבור תושב פלס' נציג הבריאות הפלס .א

. ג אמבולנס"ל דרך מעבר אלנבי באופן עצמאי או ע"לטיפול בחו

 . ק עזה"הבקשה תועבר להמלצת מתאם בריאות מת .ב

תוך " אבן חכמים"הבקשה תפתח במרכז ההיתרים ותאובחן במערכת  .ג

 . דרכון בתוקף, תושבות, גיל, התייחסות גורמי הביטחון: בדיקת 

לאחר קבלת התייחסות גורמי הביטחון והמלצת מתאם בריאות תועבר  .ד

 .ד "רמ. ס/ד"הבקשה לאישור רמ

יציאת תושבי עזה מהרצועה תבוצע באמצעות היתר במטרת היתר           .ה

 ".ל"יציאה לחו" 

ב אמבולנס יועבר דיווח עם פרטי "במידה ומדובר בחולה היוצא ע .ו

ק למרכז דיווח "ל המת"כ יועבר דיווח לחמ"האמבולנסים למעבר כ

 .ש "איו

 :שיטה - חזרת חולה מירדן לעזה   .4

 : ק לבדיקת התנאים הבאים"הבקשה תועבר למת (1

 .ל דרך גשר אלנבי"לוודא כי אכן יצא לחו– ל "מעברים בינ (א

 .התייחסות גורמי הביטחון בתוקף (ב



ס "בלמ
 

  
 

 

-2 -

 15פברואר                                
 

 עמודים 2הפקודה מכילה 
 

  פעולות         תיאום
 הממשלה בשטחים

קובץ פקודות קבע 
 

והעברתה " אבן החכמים"פתיחת בקשה וסריקה במערכת  (ג
 .נציגות גשר אלנבי- ק יריחו"למת

 : דגשים  .5

ן "י רע"גשה לפי הנהלים סירוב בקשה רפואית הינה עובמידה והבקשה ה .א

 .ק בלבד גם בעת התנגדות גורמי הביטחון"רמת/ מ"אג

צריכות " אבן חכמים/אבן מתגלגלת"בים במערכת "מס/הזנת ההערות .ב

 .ק יריחו"מת/ מ למנוע עיכוב של חולה בגשר"להיות מדויקות ע
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