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כניסת חולים לטיפול רפואי בישראל /איו"ש
 .0כללי:
א.

ב.

ג.

המדיניות הנוהגת בעניין מעבר מרצועת עזה לישראל ,לרבות לצורך
מעבר לאיו"ש או לחו"ל ,כוללת בתוכה אפשרות לאשר כניסת חולים
פלס' על רקע ,הומניטארי לטובת טיפול בבתי חולים ברחבי הארץ
ובאיו"ש /חו"ל – יציאה דרך אלנבי.
כניסת החולים שכניסתם אושרה על ידי הרשויות המוסמכות ,מתבצעת
דרך השרוול או במקרים דחופים בנוהל גב אל גב באימתנית.
תיאום החולים באמבולנסים מתבצע ע"י מדור תאום אזרחי אל מול
משרד הבריאות הפלס' דרך חמ"ל המת"ק וחפ"ק לשכת הקישור.

 .5מטרה:
הגדרת נוהל העברת חולים פלס' שכניסתם אושרה על ידי הרשויות
המוסמכות ,לטיפולים בישראל ואיו"ש ומתן שירות הולם לאוכלוסייה
זו.

 .3פירוט:
א.

ב.

ג.

ד.

ה.

חולה פלס' אשר אושרה כניסתו לישראל לצורך טיפול רפואי ,ומבקש
להיכנס לישראל בהתאם לאישור שניתן לו ,יקבל את היתרו מנציגי
הועדה הפלס' במחסום ה"ח'מסה ח'מסה" ולאחר מכן תאושר כניסתו
למעבר ארז.
החולים יעברו בידוק ביטחוני נדרש בשרוול הכניסה ולאחר מכן יוזרמו
לעמדת הבקרים באולם.
לאחר סיום ההקלדה החולה יוזרם לישראל דרך שער היציאה לכיוון
ישראל ה -א'.
חולה שבעת הקלדתו מופיע כמנוע כניסה /או נדרש לתחקור ,יועבר לפינת
המתנה שבאולם הכניסה והטיפול בו יועבר לגורמי הביטחון הרלוונטיים
באמצעות נציג המת"ק.
לאחר סיום הטיפול במעוכב ואישור כניסתו לישראל ,יועבר דרך בקרת
הגבולות ויוכנס לישראל.
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חולה אשר סורבה כניסתו מטעמים בטחוניים יוחזר לרצועה דרך השרוול
לכיוון "ח'מסה ח'מסה" ויועבר עדכון לגורמים הרלוונטיים במת"ק
(אג"מ ורמ"ד תיאום).
יציאת חולים מישראל לרצועה תתבצע דרך שער ה א' ,יעברו זיהוי ע"י
בודקת רמי"ם ומש"ק מלשכת הקישור .החולים יכנסו לתוך האולם,
יוקלדו ע"י הבקריות ולאחר מכן יוזרמו לרצועה דרך השרוול.

 .4דגשים לנוהל:
א.

ב.

ג.

ד.

ה.

ו.

.

הטיפול במעבר החולים יבוצע ע"י משרד  1אורן תוך גילוי רגישות רבה,
מעורבות ומעקב לאורך כל תהליך כניסתם.
מעבר חולים יהיה בהתאם לשעות פעילות המעבר ,מקרים חריגים
יאושרו גם לאחר סגירת המעבר בתיאום מול מעבר ארז.
ישנם מקרים שבהם מתקבלים חידודים ע"י גורמי הביטחון לביצוע
בדיקה נוספת לחולים טרם הכנסתם למעבר עקב מידע ביטחוני נכנס/
מתעדכן ,על כן מפקד תורן במעבר יוודא כי הנחיות אלה מבוצעות
והפרטים מועברים בהתאם לנציג גורמי הביטחון ומבעוד מועד ,ע"מ לא
לעכב מעבר החולה /מלווה אלא אם יוחלט על מעצר.
במידה של חולה מנוע בטחונית ,מ .תורן מעבר ארז ישמור על קשר רציף
מול גורמי הביטחון ,ויוודא כי הטיפול בחולה מתבצע למניעת עיכובים
מיותרים.
בכל יום בבוקר יועברו כלל ההיתרים הרפואיים והמסחריים לנציגי
הקישור בח'מסה ח'מסה באמצעות הפועל הפלס' ע"מ למנוע עיכוב וזמני
המתנה ארוכים.
כל תהליך ההקלדה והזיהוי לפי ההיתר ות.ז יתבצע ע"י נציגי רמי"ם.
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תרשים זרימה כללי -כניסת תושבים לישראל /איו"ש ויציאה לרצועה
התושב הפלסטיני יגיע עד ל  2/2ובמידה וברשותו
היתר בתוקף ,ימשיך בדרכו דרך השרוול עד למעבר
ארז

התושב יגיע עד לחומה ויכנס דרך השרוול בידוק ,
יעבור בידוק ביטחוני

בתום הבדיקה הביטחונית ,התושב יגיע עד לעמדת
הבקרים ,יציג היתר בתוקף ות.ז ולאחר מכן יוזרם
לכיוון הכניסה לישראל /איו"ש

במידה ובעת הבידוק הביטחוני
יתגלו חשדות כלשהן ,התושב
יעבור בדיקה ביטחונית
מעמיקה יותר

במידה וישנה בעיה עם ההיתר/
תיעוד הנושא יועבר להמשך טיפול
לשכת הקישור

במידה והתושב יגיע ללא היתר כלל ,הנושא
יועבר לבדיקת לשכת הקישור ,במידה
ובכניסתו מסורבת התושב יוחזר לרצועה

התושב יוזרם לאולם יציאה לאחר הצגת
תיעוד והיתר בתוקף /אישור מעבר
יציאת תושבים לרצועה

התושב יגיע לעמדה א'
במידה ואין לתושב תיעוד /היתר
בתוקף הנושא יועבר להמשך טיפול
לשכת הקישור

