
זה7הנפ גודל - ממטי "נלווה" כרטיס
ומסירה

.פללי

 כניסה של הקריטריונים על ועונה לישראל להיכנס המעונין 14 גיל מעל איו״ש תושב א.
א׳{. נספח דוגמא־ ״נלווה״.)רצ״ב מגנטי ככרטיס מחויב לישראל

 !הבאות האוכלוסיות על מגנטי כרטיס נשיאת חיבת חלה כיוס ב.

.בישראל תעסוקה רשיונות כעלי ג(

באיו׳יש. הישראליות בהתיישבויות תעסוקה רשיונות בעלי (2

 ניתן בכר״מ חייב לשבוע מעל של לתקופה עזה / לישראל היוצא תושב כל (3
 באמצעות חודש עד הומאנטריים / רפואיים במקריס חריגות בקשות לאשר
במ׳׳ס.

 תהא ונשיאתו לישראל להיכנס הזכאים איו״ש לתושבי יונפק המגנטי הכרטיס ג*
באיו״ש(. או )בישראל תעסוקה לרשיון או לישראל כניסה להיתר בצמוד

 ונורך, לכל לישראל כניסה להיתר תחליף מחווה אינו המגנטי הכרטיס כי יצוין ד.
.(ובאיו״ש תעסוקה)בישראל רשיון לרבות

:כד"מ הגפקת תהליד

 בקשה עם מגוריו באיור למת״ק יפנה כר׳׳ם המבקש באיו״ש המתגורר פלס׳ תושב א.
 ת״ז העתק א׳(, נספח ראה הבקשה טופס )דוגמת לעת מעת שיקבע כסכום מבוילת
וכדומה(, ברורה לא עדכנית, תקינה)לא אינה התמונה אס עדמית. פספורט ותמונת

במת״ק. הגילום מערכת עי׳י ישיר באופן התושב את לצלם חובה

המבקש. ע״י חתומה תהא הבקשה ג.

 בה ב׳( בנספח דוגמא מצ״ב )״ואסל״ לכר״מ, בקשה להגשת אסמכתא יקבל התושב ג.
הכר״מ. את לקבל אסור הוא בו התאריך יצוין

הכר״ם. מצלמת באמצעות הממוחשב חתמונות למאגר תוזן התושב תמונת ד.

ע״יהמת״ק. המחשב למערכת תוזן הבקשה ה.

 יונפק הכר׳יס לתושב, במקוס בו הכר״מ את להנפיק המת״ק וביכולת במידה ו.
 הכר״מ את להנפיק המת׳׳ק ביכולת ואין במידה קצר. ומן פרק תוך לתושב ויימסר
הכרטיס. לקבלת וימון יקבל חתושב ,במקום

t• במועד הכרי׳ם לקבלת לתושב זימון יבוצע אלא במקום בו הכרטיס יימסר לא 
מתואם.

 יכולת בעל למתי׳ק תועבר תקינה, אינה במת״ק ההנפקה או הצילום מערכת אם ח.
 המת״ק ע״י עדכניות פספורט ותמונות שהוזנו הבקשות של משלוח תעודת הנפקה,

הבקשות. הוגשו בו

 כך גיבוי, מערך יופעל כרטיסים להנפיק ואי-יכולת ממושכות תקלות של כמקרים ט.
אליו. הסמוך המת״ק את יגבה אחר מת״ק שכל

:פירוס השיטה

m גמת״ס וזבקשה קבלת תהליך t



 לכר״ט בקשה טופס גבי על המכוילת בקשתו את הקבלה, בחלון יגיש, התושב ג(
אי(. )נספח

בקשתו. ומול המחשב מול זהותו, תעוז־ת מול אל התושב של קפדני זיהוי יערך (2

מטע. אמו והתושב במידה ,מיד יבוטלו והבולים ,יבדקו הבולים (3

מגנטים. כרטיסים מעקב למערכת קבלתה, בעת למחשב תוזן הבקשה (4

המערכת. ע״י ותאושר בקשתו תוזן - מנוע שאינו תושב (5

המונע. חגורם טול יטופל - מנוע תושב (6

tf למעט )תוקפו פג שטרם כרטיס וברשותו לכר״מ בקשה מגיש ותושב במידה 
 המערכת ע״י אוטומטית תיסגר הבקשה יום( 30 תוך לפוג שעומד כרטיס

לתושב. תוחזר והבקשה

 לשם לחזור עליו מתי יצוין ובח לכר״מ בקשה להגשת אסמכתא יקבל התושב (8
הכרטיס. קבלת

:הגרטיס מסילת תהליד ב.

X) תעודת מול התושב של מדויס זיהוי תוד תתבצע לתושב הכרטיס מסירת 
לכר׳׳מ. בקשה להגשת האסמכתא בצירוף הכרטיס. ומול הזהות

 בקשת להגשת האסמכתא בטופס הכרטיס קבלת אישור על יחתום התושב (2
.כר״ם

מגנטיים(, כרטיסים במחשב)כמערכת ״נמסר״ סטטוס התושב עבור להזין יש (3
לתושב הכר״מפיזית מסירת לפגי

לתושב. יימסר הכר״ם (4

לתושב. הכר״ם נמסר בו היום באותו הרלוונטי בתיק יתויק האסמכתא טופס (5

:בקשה סירוב ג.

 לא והבולים לתושב תימסר המקורית המסורבת הבקשה מנוע והתושב במידה ג(
 תהיה הבקשה ואם מניעה להסרת בקשה להגיש רשאי יהיה התושב יבוטלו.

יבוטלו. והבולים חדשה בקשה שוב יגיש מאושרת

מסורבות. בקשות לתיוק חשיבות ישנה (2

.כרטיס חידוש ד.

 בקשה הגשת קרי חדשה, בקשה לנוהל בהתאם יבוצע מגנטי כרטיס חידוש ג(
חדשה.

הכרטיס. תוקף תום לפני יום 30 במת״ק תוגש הבקשה £2

 תוקפו. שפג הישן הכרטיס החזרת תמורת לתושב יימסר החדש הכרטיס (3
במת״ק. יושמד זה כרטיס

;בלאי / גניבה / אובדו בגיו ממסי כרטיס קמ01ה ה.

 חדשה בקשה להגיש התושב על מגנטי, כרטיס גניבה / אובדן של במקרה ג(
 הפלסטיני מביחמ״ש כתובה בשבועה הצהרה בצירוף הנוהל ע״פ מבוילת

ביהמ״ש. בחותמת חתומים מגוריו, באזור

C2 ההצהרה. של לעברית תרגום גם יבורף לבקשה



הבקשה. עותק עם יתויקו הנספחים האישורים (3

 החדשה לבקשה )הישן( הבלוי הכרטיס יצורף בלוי כרטיס של במקרה (4
הנוהל. ע״פ שתונש המבוילת

־ הבאים הרלווגטים הסטטוסים יוזנו במחשב, חחדשח הבקשה הזנת טרם (5

.,נגנב׳ \ ״אבד סטטוס - גניבה \ אובדן של בטקרה (6

״בלוי״. סטטוס - בלוי כרטיס של בסקרה (7

ס הנפמת סי ר 10פ>י t>»*na ntrQiri עסב גו»זפת. ב

 חשוב כלשהי, אחרת סיבה או תקלה בשל מהמדפסת פגום כרטיס הונפק אם (1
טר המחשב במערכת להזין סטטוס:"פגוט״. כרטיס אותו ע

p לאחר מייד (2 o, את שוב ולהתחיל נוספת, פעם במחשב בקשה להזין יש 
 ימוגנט הכרטיס - תקין שהונפק והכרטיס במידה הכרטיס, הנפקת תהליך

המסירה בנוהל ויימסר


