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נוהל מעבר גופה בגשר אלנבי
.1

כללי:

.2

מטרה:

א .בגשר אלנבי מתבצעת הכנסה והוצאה של תושבים אשר
נפטרו באזור או מחוצה לו לקבורה בירדן או בתחומי
הרש"פ (לרוב מדובר בהכנסת גופה לשטחי הרש"פ).
ב .ככלל תאושר הכנסת גופת הנפטר לקבורה באיו"ש רק אם
הנפטר היה תושב האזור (בעל ת"ז פלסטינית) .לא תאושר
הבאת נפטרים אשר היו אנשי פח"ע או נפטרו בחו"ל
כתוצאה מפעילות פח"עית ,או כאלו שנפטרו ממחלה
מדבקת (זאת ניתן לדעת עפ"י תעודת הפטירה).

א .לשכת הקישור תאפשר ותפקח על מעבר גופות ע"ג האמבולנס
בפועל  ,באופן מהיר וללא עיכובים מיוחדים לאחר קבלת דיווח
לתיאום ע"ג טופס מעבר גופה .
.3

השיטה:

.4

פירוט השיטה:

א .מעברם מתבצע בשיטת גב אל גב :אמבולנס
ירדני מגיע עם הגופה עד ל"קו המים" ומשם
מועברת הגופה לאמבולנס פלס' אשר מעלה
אותה למסוף .במסוף (אולם -18כניסת תיירים)
עוברת הגופה שיקוף ע"י נציג מכס וזיהוי ע"י
ביקורת גבולות בגשר.
ב .לאחר סיום הבדיקות מועברת הגופה ע"ג
אמבולנס פלס' לקבורה בשטחי הרש"פ.
ג .לאחר סיום מעבר הגופה יוצא דיווח ע"ג מזכר
לגבי מעברה בגשר ,תוך ציון הפרטים המלאים
והפצתו למתאם מרשם אוכלוסין באיו"ש על
מנת לעדכן את סטאטוס התושב ל"נפטר".
א .משפחת הנפטר תפנה למת"ק הגזרתי באזור מגוריה
 48שעות לפני המועד
באמצעות הרש"פ ,לא פחות מ-
המבוקש להבאת הגופה מגשר אלנבי.
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ב .הבקשה תוגש על גבי טופס העברת גופה מגשר אלנבי
(מצ"ב) .המת"ק יערוך בדיקה ביטחונית של הנפטר,
בדיקת מרשם אוכלוסין ויעביר את הטופס לחמ"ל
בריאות מנהא"ז בצרוף תעודת פטירה להמשך אישור
הבקשה .
ג .חמ"ל הבריאות יקבל את עמדת מתאמת בריאות לבקשה,
ואישור קצין מהאג"מ.
ד .חמ"ל הבריאות ישלח את טופס העברת הגופה למת"ק אשר
ביצע את הפנייה ו ללשכת הקישור בגשר אלנבי בצירוף
אישור הבקשה (חותמת קצין אג"מ וחותמת מתאמת
בריאות).
ה .הטיפול הנעשה בלשכת הקישור:
 )1לשכת הקישור תוודא כי התאום מכיל את כל פרטי
הנפטר כולל :תעודת פטירה ,טופס מתאמת בריאות
למכס ,תיאום ע"ב פורמט קבוע (המצורף) המכיל
חותמת קת"א אזורי וחותמת ק.חמ"ל מנהא"ז.
 )2לשכת הקישור תעביר את התאום במסגרת נוהל פתיחת
הלשכה לחפ"ק גשר אלנבי ולסדרן במגמה בה עובר
הנפטר.
 )3בהגעת האמבולנס נציג לשכת הקישור ב"מוסא עלמי"
יוודא קיום תאום למול לשכת הקישור ולאחר מכן
ידווח לחפ"ק אלנבי על הימצאות המקביל במחסום.
 )4חפ"ק אלנבי יבדוק באמצעות הסדרן בעמדת קו המים
באם האמבולנס עם הגופה נמצא בצד הירדני ועם
הגעתו תאשר לשתי העמדות ("מוסא עלמי" ו"קו
המים") להכניס את האמבולנסים למסוף ותנחה את
הסדרן להתייצב ע"מ לתאם את ההעברה.
 )5הגופה תעבור שיקוף באחריות המכס וזיהוי יבוצע ע"י
נציג ביקורות גבולות.
 )6לאחר סיום העברת הגופה יועבר תיעוד הנפטר ללשכת
הקישור כאשר תיעוד שהונפק ע"י המנהא"ז (תעודות
כתומות) יועבר לממונה מרשם אוכלוסין ,ותיעוד
שהונפק ע"י הפלס' יועבר לקישור הפלס'.
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 )7בנוסף ישלח מזכר (מצ"ב דוגמא) לממונה מרשם
אוכלוסין יחד עם צילום תעודת הפטירה ופרטי הנפטר,
כולל סיבת פטירה וסיבת יציאה מהאזור .עותק
מהמזכר ,שיכלול את כל הצילומים ,יתויק בקלסר
אמבולנסים  /גופות בלשכת הקישור.

תאריך____________ :
__
טופס לתיאום מעבר גופה בגשר אלנבי
 .1סמן את המגמה המתאימה :
א.הכנסת  /הוצאת גופה דרך גשר אלנבי לקבורה באזור  /ירדן בתאריך
____________:
.5

פרטי הנפטר:
גיל :

 .2שם :

ת.ז:

 .3תושב האזור מנפת:
 .4אזרחות הנפטר :
 .5תאריך פטירה :

מקום פטירה :

 .6תאריך יציאה מהאזור :

סיבת המוות :

 .7פרטי המבקש:
ת.ז

א .שם המבקש :
מנוע :כן/לא
ב .קרבה לנפטר :
ג .סיבת הבקשה :
 .8פרטי הנהג:
שם הנהג :
סוג:

ת.ז:

מס' רכב :

 .9נלווים היורדים לגשר לקבל/ללוות את הגופה(יש לציין מניעות):
קרבה לנפטר :
גיל :
א .שם :
ת.ז:
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גיל :

ב .שם :
ת.ז:

קרבה לנפטר :

 .01נלווים החוצים עם הגופה מירדן/לירדן(יש לציין מניעות ) :
קרבה לנפטר :
גיל :
א .שם :
ת.ז :
גיל :

קרבה לנפטר :

ב .שם :
ת.ז :
 . 7תוצאות בדיקה בטחונית במידת הצורך :מאושר/לא מאושר.
 . 9שם הגורם הממליץ במת"ק:

חתימה _______________ :חותמת המת''ק
________________ :תאריך_________ :
 .10אישור בריאות :מתאמת בריאות מאשרת העברת הגופה.
______________
באסה
דליה
מתאמת בריאות
 .11אישור אג"מ:
פרטי הגורם המאשר:
___________________________________________________.
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