תיאום פעולות הממשלה בשטחים
קובץ פקודות קבע
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יולי 2013
הפקודה מכילה  2עמודים

נוהל מעבר דואר בין ישראל לרצועה
 .1כללי:
 .1במעבר ארז מבוצעת מדי
לרצועת עזה.

בוקר ,למעט ימי שישי ושבת  ,העברת דואר בין ישראל

 .2קיימים שלושה סוגי דואר אשר מועברים:
 דואר ישראל. דואר DHL -דואר מאיו"ש (דואר בנקים).

 .2מטרה:
הגדרת אופן מעבר הדואר בין ישראל לרצועה וההפך.

 .3פירוט הנוהל:
 .1בעת הגעת רכב הדואר מישראל למעבר ,הוא יוזרם למעבר הרכוב ע"י חפ"ק
המנהלת.
 .2כלל הדואר יעבור שיקוף במשקף הנמצא במעבר הרכוב ע"י הבודקים של
המנהלת בנוכחות נ .הדואר ובסיוע העובדים הפלס'.
לאחר סיום תהליך הבידוק הדואר יועמס על עגלות ויועבר למשטח גא"ג
הנמצא דרומית לאימתנית ע"י העובדים הפלס' של המעבר ונ.הדואר הפלס'.
 .3רכב הדואר הפלס' יגיע ל 5/5 -פרטי האנשים והרכב יבדקו בהתאם לתאום
הקבוע והמאושר ולאחר מכן יוזרמו ע"י החפ"ק הצפוני ,הרכב יגיע למשטח
גא"ג דרומית לאימתנית ויעצור הפוך.
 .4הדואר המיועד מהרצועה לישראל יועבר לעגלות ע"י העובדים הפלס'
ובמקביל הדואר שהוכנס מישראל יועמס על רכב הדואר הפלס' ויוזרם
לרצועה.
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 .5הדואר הפלס' יעבור בדיקת כלבן ושיקוף במעבר הרכוב ע"י הבודקים ולאחר
מכן יועמס על עגלות ויועבר לרכב הדואר הישראלי.
 .6הדואר יועבר לרכבו של נציג הדואר הישראלי ומשם לישראל.

 .4דגשים לנוהל:
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7

הדואר של הרש"פ /מאיו"ש כולל דואר החב' הפרטיות יגיעו בשקים.
דברי הדואר שיגיעו מישראל (דואר אדום) לעזה יכללו מכתבים ,צרורות
(מעטפות גדולות) וחבילות עד משקל של  20ק"ג.
דברי הדואר יבדקו באמצעות המשקף ,במריחן לפי הצורך
במידה ויהיה חשד סביר באשר להמצאות אמל"ח או חומרי חבלה באחד
מדברי הדואר (לאחר שיקוף ובדיקת מריחן) ,יתרחקו הסובבים מדברי
הדואר ותינתן הנחייה לסגירת המעבר במיידי.
המקרה ידווח לחמ"ל המת"ק ויוזמן חבלן למקום ע"י חפ"ק המנהלת.
חל איסור על העברת מזון או תרופות באמצעות הדואר אלא באישור ותיאום
פרטני מראש.
כל החלפת נציגי הדואר הפלס' מחייבת אבחון שב"כ של הנציג המחליף.
נציג המת"ק הצפוני ,יוודא כי מעבר הדואר מתבצע בהתאם לנוהל כ"כ,
האחריות הביטחונית לבידוק הדואר הינה של מנהלת המעבר.

