-1בלמ"ס

נוהל הנפקת כר"ח
.1

כללי:
א.

כל תושב איו"ש ,מעל גיל  16הנושא תעודת זיהוי ,המעוני ין להיכנס לישראל
הכולל
ועונה על הקריטריונים של כניסה לישראל מחויב בכרטיס "נלווה"
מזהים ביומטריים ,להלן "בז"ל".

ב.

כרטיס הבז"ל מהווה אמצעי זיהוי בלבד ואינו מהווה תחליף להיתר כניסה
לישראל או רישיון תעסוקה (בישראל או באיו"ש).

ג.

אורך חיי הכרטיס הפלסטי יהיה  4שנים ולאחר מכן יוחלף הכרטיס .

ד.

כיום חלה חובת נשיאת כרטיס הבז"ל על האוכלוסיות הבאות:
)1

כל תושב היוצא לישראל לתקופה של מעל לשבוע.

)2

בעלי רישיונות תעסוקה בישראל .

בעלי רישיונות תעסוקה בהתיישבות הישראלית באיו"ש.
)3
הערה :ניתן לאשר בקשות חריגות במקרים רפואיים/הומאניים ללא כר"ח.

.2

כרטיס הבז"ל יונפק לתושבי איו"ש ונשיאתו תהא בצמוד להיתר כניסה
ה.
לישראל או לרישיון תעסוקה (בישראל או באיו"ש).
יעוד:
א.

חיוב התושב להיכנס לישראל דרך נקודות הביקורת המוכרות ,ע ל מנת שניתן
יהיה לבדוק הכללות ולבצע בקרה אחר שהיית תושב איו"ש בישראל.

ב.

זיהוי התושב באמצעות כר"ח ,שקיים קושי לזייפו בשל השבב האלקטרוני
המצוי בכרטיס.

.3

אימות נתונים (כולל תמונה ,וטביעות אצבע) באופן ממוחשב.
ג.
מטרת הנוהל:

.4

להגדיר את כלל התהליכים הנוגעים להנפקת כרטיסי הבז"ל.
א.
הגדרות:
א.

כר"ח -כרטיס המכיל מידע באופן דיגיטאלי.
כולל את המידע המודפס הבא:
)1
שמו המרובע של התושב.
א)
מס' תעודת הזהות.
ב)
ישוב מגורים.
ג)
תאריך לידה.
ד)
תאריך הנפקה.
ה)
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תאריך רענון (תום תוקף כרטיס עד לביצוע הארכת תוקף)
תאריך תום תוקף מקסימאלי

ו)
ז)

מכיל את הנתונים הבאים:
)2
ברקוד המכיל את מספר הזהות.
א)
פס מגנטי הכולל:
ב)
()2

מס' תעודת זהות.

()3

תאריך לידה.

()4

תאריך תום תוקף הכרטיס.

שבב אלקטרוני המכיל פרטי זהות התושב והמזהים הביומטריים של
)3
טביעת האצבעות המורות (ימין ושמאל).
השיטה כללי -תהליך הנפקת הכר"ח במפקדת תיאום וקישור:

.5

א.

כר"ח ,יפנה למ פקדת התיאום
תושב פלס טיני המתגורר באיו"ש המבקש
והקישור המטפלת באזור מגוריו ,עם בקשה מבוילת  ,בסכום שיקבע מעת לעת ,
החתומה על ידי המבקש והעתק תעודת הזהות.

ב.

לתושב תפתח בקשה במערכת בז"ל.

ג.

תבוצע קליטת נתוניו הביומטריים של התושב.

ד.

במידה ואין מניעה להנפקת הכרטיס ,ידפיס המש"ק את הכרטיס.

ה.

המש"ק יבצע אימות נתונים ביומטריים לכרטיס המודפס למול התושב.

ו.

על הכרטיס יולבש שרוול פלסטי.

ז.

הכרטיס יימס ר לתושב בצירוף תעודת הזיהוי שלו וטופס הנחיות לשמירה על
הכרטיס.

ח.

הנפקת כר"ח נלווה בגין אובדן/גניבה:
)1

ט.

במקרה של אובדן/גניבת כר"ח ,על התושב להגיש בקשה חדשה מבוילת על פי
הנוהל בצירוף מסמך מבית המשפט/המשטרה שהכרטיס נגנב /אבד.
הנפקת כר"ח נלווה בגין בלאי:

)1
.6

()1

שם מרובע.

במקרה של כר"ח בלוי ,על התושב להגיש בקשה חדשה מבוילת על פי הנוהל
בצירוף הכרטיס הבלוי.

הרציונאל לשימוש בכר"ח-

א.

ודאות הזיהוי -זיהוי על בסיס כר"ח מאפשרת זיהוי חד ערכי.
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.7

איכות השירות במעברים-

א.

הזיהוי במעברים על בסיס כר"ח משפר את איכות השירות ומקצר את זמן המעבר.

ב.

ללא כר"ח הזיהוי מתבצע על בסיס הצגת היתר והשוואתו לתעודת הזהות ואז הקלדת מספר
הזהות למערכת המעברים -יותר זמן.

ג.

פטור מכר"ח בעת הנפקת ההיתר-

האוכלוסייה

סיבה

מקרים הומניטאריים דחופים

דחיפות המקרה

לוויה בישראל

דחיפות המקרה

חולים כרוניים ומלוויהם

הומניטארית

דיון בבית המשפט

חובת הנוכחות בבית משפט אינה לשיקול דעת התושב

קטינים לטיול

אינם מחזיקים תעודת זהות

חריגים

שיקול דעת

ד.

פטור מתשלום על כר"ח-
תושבים קבועים במרחב התפר
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