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 ל"חו/ש"תושבי עזה הנמצאים באיוהנפקת היתרים ל

 :כללי .0

מקבלים , רוב התושבים המאושרים לצאת לירדן ממעבר ארז וגשר אלנבי .א

 .אלנבי דרך ישראלמעבר היתר ליום אחד מארז ל

מקבלים היתר ליום , ש"חולים המאושפזים בבתי חולים בירדן או באיו .ב

 .לכן חזרתם מחייבת תיאום פרטני, אחד

 : מטרה  .5

ירדן /ש"תושב רצועת עזה המבקש לחזור מאיו' קביעת נוהל לטיפול בבקשת פלס

 .דרך מעבר ארז חזרה לרצועה

 :השיטה .3

 :מוקד אזרחי .א

ב טופס "למוקד האזרחי עבקשות  ישלח/נציג הוועדה האזרחית יגיש (1

 :בקשה מפורט המציין את הנתונים הבאים

 (.טלפון+ ז"ת+ שם )פרטי התושב  .1

 .מהות הבקשה .2

 .יעדמועד ו .3

 .מקום ההנפקה .4

 .לוודא דרכון בתוקף למבקשים לעבור דרך אלנבי .5

/ קים ותועבר להתייחסות"י המש"הבקשה תפתח ותוזן בסטאטוס ע (2

בהתאם למדרג  –ק "רמת/ מ "ן אג"רע/ סירוב מפקדי המדור/ אישור

 .ועל פי הקריטריונים הקיימים הסמכויות העדכני

לנציג הוועדה  קים"י המש"עיועבר עדכון  –לאחר קבלת תשובה  (3

 .האזרחית

 :טיפול בתשובות (4

תפתח ותסרק במערכת אבן ,תוזן בסטאטוס –תשובה שלילית  .1

 .תיוק הבקשה בקלסר הרלוונטי, החכמים ותוזן מסורבת
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תפתח ותסרק במערכת אבן , תוזן בסטאטוס –תשובה חיובית  .2

, ב פורמט"ב ע"החכמים ותוזן מאושרת הכוללת הנפקת מס

 .ש"נפקה באיוהכולל את מיקום הה

ק תשלח לאבחון "הבקשה שנפתחה במת –בקשות לאבחון  .3

ק יוודא קבלה מול האבחון "המש, (בהתאם לנוהל האבחון)

הבקשה תשמר במדף , ג טופס בקרה ועמדות"ויתעד זאת ע

עם קבלת תשובה יטופל , הזנה  בסטאטוס ,"כ"באבחון שב"

 .  בהתאם למפורט מעלה

דרש להשלמת פרטים בקשה שתי –השלמת פרטים חסרים  .4

 קים"המש י"חסרים מנציג הוועדה האזרחית תימסר הודעה ע

הבקרה , ג טופס בקרה ועמדות"ההודעה תתועד ע, לנציג הוועדה

בעת השלמת הפרטים ". בטיפול הוועדה האזרחית" תשמר במדף

 .יטופל בהתאם למפורט מעלה

 מפקד מוקד אזרחי יוודא המשך טיפול בבקשה עד לקבלה .5

תשובה סופית מהאבחון או השלמת הנתונים מנציג הועדה 

 . האזרחית

י הועדה האזרחית לאחר "בקשה לא יושלמו הפרטים החסרים ע .6

 .תהפוך ללא רלוונטית לאחר חודש, ק"שתי תזכורות של המת

 :מוקד בריאות .ב

ב "למוקד בריאות עבקשות  ישלח/יגיש 'הבריאות הפלס נציג .1

 :נתונים הבאיםטופס בקשה מפורט המציין את ה

 (.טלפון+ ז"ת+ שם )פרטי התושב  .2

 .מהות הבקשה .3

 .מועד ויעד .4

 .מקום ההנפקה .5

ק יונפקו "ל יצא למטרת טיפול רפואי באישור המת"במידה והנ .ג

 .ב פורמט"בים והערות ע"מס

קים לנציג הבריאות "י המש"יועבר עדכון ע –לאחר קבלת תשובה  .ד

 .בוועדה האזרחית' הפלס



 ס"בלמ
 

  
 

 

-3 -
 5102                             אפריל

 
 עמודים 4הפקודה מכילה 

 

  פעולות         תיאום
 הממשלה בשטחים
 קובץ פקודות קבע

 

 ג סמכויות עדכניי מדר"עפ :גורם מאשר .4

 :אבחון .2

במידה ושהה ) פרטניכ "שב אבחון דרושים -ומנועים 35-16 הגילאים בין. א

 (.מעל שנה

 ".החכמיםאבן "פ אבחון "ע -ולא מנועים 35מעל . ב            

 חד יומי: משך היתר  .6
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 – ל"חו/ש"תושבי עזה הנמצאים באיוהנפקת היתרים ל 

 תרשים זרימה

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מתאם הבריאות /י נציג הוועדה אזרחית"בקשה מוגשות ע
 .מעטפה למשרד תיאום אזרחי/הפלסטיני באמצעות פקס

 ארז מעבר דרךקים האם יצא "י המש"הבקשה נבדקת ע

 לא

 נה מחוץ לרצועהיותר מש

 מאושרת כ"אבחון שב

 מאושרת לא מאושרת

 מאושרת

סריקת +פתיחת
הבקשה במערכת 

ק "והעברה למת
 הרלוונטי

 כן

על פי )ק "י רמת"אישור פרטני ע
(. מכסה קבועה בקריטריונים

במידה ויש חריגה מהמכסה 
 .ש"אישור תפ

 מאושרת לא מאושרת

 'דכון פלסע

סריקת +פתיחת
הבקשה במערכת 

ק "והעברה למת
 .הרלוונטי

סריקת +פתיחת
הבקשה במערכת 

 . והזנת מסורב


