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הנדון  :נוהל מעבר בכירים פלס' במעבר ארז
 .1כללי:


בעקבות עליית חמא"ס לשלטון ,הוגדרה רשימת בכירים פלס' שאושרה
ע"י תפ"ש אשר משמשים כשרים ובעלי תפקידים בכירים ברש"פ .

הרשימה כוללת בכירים פלס' אשר מעברם יתבצע במעבר הרגלי בכפוף

לתיאום ואישור תפ"ש והמת"ק בשני מעמדים:


מעמד פטור בידוק.



מעמד בידוק מלא.

 .2מטרה:


הגדרת אופן מעבר הבכירים הפלס' דרך מעבר ארז.

 .3השיטה:


מעבר בכיר פלס' דרך מעבר ארז יהיה לאחר קבלת אישור תנועה (תאום
מעבר) דרך חמ"ל אג"מ במת"ק עזה ובכפוף לאישור מתפ"ש וידיעת
רמת"ק עזה.



מעברו של הבכיר הפלס' יתבצע בהתאם למפורט בתיאום (ללא בידוק/
בידוק רגיל) בהתאם לנוהלי הבידוק.



התיאום ישלח לחפ"ק לשכת הקישור ,אשר יעביר עותק למעבר ארז כולל
עדכון קב"ט המעבר על מנת לוודא את מעברו בצורה תקינה.

מעברו של הבכיר הפלס' יתבצע בתיאום מול הצד הפלסטיני בעמדת

המעבר הפלס' (להלן  )5/5ומשם יוזרם במסלול הרגלי ועל פי מעמדו יתבצע
הבידוק.


לאחר סיום הבידוק הבכיר הפלס' ייגש לעמדת הבקרים ,יוקלד ולאחר
מכן תתאפשר כניסתו לישראל.

מאושרת כניסת רכב/מונית משער הכניסה למעבר בצידו הישראלי עד

לרחבת החנייה הפנימית של המעבר לשם אסיפת הבכיר.
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 .4דגשים לנוהל:


הגדרת והוספת בכיר ברשימת הבכירים הפלס' יתבצע על ידי תפ"ש
בלבד .במקביל תתבצע סגירת מעגל מול מנהלת המעבר וקב"ט המעבר על
קבלת אישור למעברם.



הזרמת בכיר פלס' למעבר ארז מחייבת קודם עדכון מפקדים ואימות
התיאום עבור אותו בכיר.



אישור מעבר הבכיר הפלס' הינו לכיוון אחד בלבד וחזרתו לאזור ממנו
יצא מחייבת אישור ותיאום פרטני נוסף.



לאחר סיום הטיפול בבכיר הפלס' יועבר עדכון בנוהל חמ"לי ונוהל
מפקדים.



בכיר פלס' המבקש לעבור ללא תיאום ,לא יאושר מעברו וידווח על כך
בהתאם (חמ"ל מת"ק ומפקדים).



במידה ומתרחש עיכוב במעבר בכיר פלס' יועבר עדכון למפקד לשכת
הקישור ,חמ"ל מת"ק ובמקביל עדכון מפקדים.



כיום ,בעלי תיעוד  VIP 1פטורים מבידוק.

(רשימת הבכירים הפלס' המעודכנת – העתק קבוע בחפ"ק לשכת הקישור,
ע"פ מה שמתקבל מחמ"ל האג"מ /מתפ"ש)
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תרשים זרימה -מעבר בכירים פלס'
מעבר בעלי תיעוד בכיר מאושר ע"י מתפ"ש בדיווח
מבצעי שמגיע ללשכת הקישור

לשכת הקישור (החייל בחפ"ק) יתאם את המעבר
מול חפ"ק המעבר) -יעביר את הדיווח המבצעי

נציגי הוועדה האזרחית יעדכנו
את לשכת הקישור (החייל
בחפ"ק) אודות הגעת הבכיר

החייל יתאם את הגעתו מול
חפ"ק המעבר

בעת הגעת הבכיר לשרוול ,
הבכיר לא יעבור בידוק כלל
(עבור  ) VIP 1ויכנס עד
לעמדת הבקרים ,יוקלד
וישוחרר לכיוון
ישראל/איו"ש
מאושרת הגעת רכב /מונית עד
לרחבה הפנימית במעבר לשם
אסיפת הבכיר

בהגעת הבכיר במגמת
יציאה לרצועה ,הבכיר
יוזרם עד לרחבת
החנייה
הבכיר יגיע לעמדת
הבקרים ,יוקלד ותאושר
יציאתו לרצועה

בהגעת הבכיר למעבר
ללא תיאום

יועבר עדכון מיידי לגורמי
המעבר ,לרמת"ק /רע"ן
אג"מ ויצא דיווח מבצעי
לתפ"ש לשם קבלת
החלטה
המשך טיפול בבכיר
תהיה בהתאם להחלטת
תפ"ש (אישור/סירוב)
ויצא דיווח מבצעי בהתאם

