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הנפקת תיעוד במקום שאבד נוהל 

 

 :  כללי  .1

ואיבד את , תושב אשר יצא מהאזור על גבי כרטיס יוצא ותעודת זהות

יוכל להיכנס על גבי אישור , (דרכון/ז.ת/כרטיס יוצא)תיעודו מחוץ לאזור

.  במקום שאבד בלבד

: המטרה  .2

לשכת הקישור תטפל במקרים אילו בכדי להסביר לנוסע את שעליו לעשות 

מחדש ולטפל בו במקום במקרה הומניטארי אשר אופיין תוך כדי טיפול 

 .מאידך

 :השיטה  .3

ויצהיר כי איבד , בירדן' קונסוליית פלס/הנוסע יפנה למשטרה בירדן .א

 .את תיעודו

את ההצהרה ישלח למשפחתו באזור אשר תיגש עם ההצרה למשרד  .ב

את הטופס . שם ינפיקו לו טופס במקום שאבד, ק"הקישור במת

ק "ואת הצילום ישלחו המת, המקורי תיקח המשפחה ותשלח לנוסע

 .ללשכת הקישור בגשר

והבקר המטפל בנושא , הנוסע יגיע עם הטופס לביקורת הגבולות בגשר .ג

. יגיע אלינו  על מנת לאשר את הטופס

תאריך ,  פרטי נלווים,ז.ת+ פרטי הנוסע : על הטופס צריכים להופיע .ד

תמונה וחותמת , ציון המסמך שאבד, תמונה, תאריך יציאה, לידה

. קצין הקישור הגזרתי

במידה ולא נמצא אצלנו צילום הטופס נתקשר למשרד הקישור  .ה

 .ק הרלוונטי בבקשה שישלחו הטופס"במת

ג "משמרת תאושר כניסתו של הנוסע ע.יצוין כי רק לאחר אישור ק .ו

. הטופס
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באם במהלך השיחה עם הנוסע יאבחן נציג הלשכה כי מדובר במקרה  .ז

יובא הנושא לשיקול , הומניטארי וכי יש לסייע לנוסע עוד בעודו במסוף

דעתו של מפקד לשכת הקישור  ואם יחליט כן תאושר כניסתו של 

 .שתנפיק לשכת הקישור בו במקום" במקום שאבד"ג טופס "הנוסע ע

שכן הנוהל , לתושבי רצועת עזה" במקום שאבד"ככלל לא ייעשה טופס  .ח

. מיועד לתושבי הגדה המערבית בלבד

ד תיאום אזרחי במפקדת "הקישור עם רמ. בכל מקרה חריג ייוועץ ק .ט

. ז שהוא המנחה המקצועי של לשכת הקישור"המנהא

 
: במקרה שאבד דרכון 

יש , ואיבד אותו מחוץ לאזור' יצא על גבי דרכון פלס' במקרה ונוסע פלס (1

או )בירדן ' לפנות לנציגות הפלס, להסביר לנוסע כי עליו לחזור לירדן

לאחר . חדש' בבקשה להנפיק דרכון פלס (לנסות דרך משפחתו באזור

. הדרכון ישלח אליו ויוכל להיכנס על גביו לאזור, הנפקת הדרכון בגדה

, " אישור פרטני"לשכת הקישור טופס , חריגם  \םבמקרים הומניטאריי (2

י קצין קישור והנפקת האישור תהיה בהסכמתו "לאחר איבחון המקרה ע

 . ובחתימתו על האישור 
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