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 14ביוני 2020
כ"ב בסיוון תש"פ

נוהל רישום וקבלת אישור כניסה למעבר בשער התחתון
שכונת הר-שמואל
הגדרה:
הכניסה משער התחתון בשכונת הר-שמואל ,תתבצע ע"פ רישום לוחיות רישוי
לרכבים מאושרים במערכת .LPR
בנוסף ,במקרים חריגים ,תתאפשר פתיחה טלפונית ע"י המוקד.

דגשים:
 .1רישום לעומדים בקריטריונים יתבצע ע"י המוקד.
 .2רישום חריגים ע"י המוקד ,יתבצע באישור קב"ט/רבש"צ בלבד.
 .3פתיחה טלפונית ע"י המוקד תתבצע באישור קב"ט/רבש"צ בלבד (למעט
כוחות הביטחון).

קריטריונים לרישום לוחית רישוי במערכת :LPR
תושב רשום רכב פרטי  -תושב שכתובת מגוריו כפי שמופיעה בתעודת הזהות ,בגבעת
זאב – שכונת הר שמואל ,והרכב רשום על שמו.
תושב רשום רכב שכור  -תושב שכתובת מגוריו כפי שמופיעה בתעודת הזהות,
בגבעת זאב – שכונת הר שמואל ורכבו שכור ,יציג חוזה שכירות של הרכב ,ירשם
ויקבל אישור לתקופת השכירות בלבד.
שוכר  -שוכר דירה בגבעת זאב – שכונת הר שמואל ,בהצגת חוזה שכירות (עם
כתובת מגורים בשכונת הר שמואל) חתום ותקף ,ירשם ויקבל אישור לתקופת
השכירות (כפי שמופיעה בחוזה) בלבד.
במידה והחוזה חודש ,יש להציג את החוזה החדש וירשם לתקופת השכירות
המופיעה בחוזה החדש.
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חריגים רשומים  -אגד ,הסעות ,נותני שירותים קבועים וכו' יבחנו ע"י
קב"ט/רבש"צ.
הרשות המקומית – רכבי הרשות המקומית (מועצה מקומית גבעת זאב).
כוחות הביטחון:
מחלקת הביטחון גבעת זאב  -רכבי מחלקת ביטחון גבעת זאב ירשמו במערכת .LPR
מד"א ,כב"ה ,מג"ב ,מ"י וצה"ל  -רכבים המשרתים קבוע בגזרה ירשמו במערכת
.LPR
רכבי כוחות ביטחון מזדמנים יצרו קשר עם המוקד .לאחר שהמוקד יבדוק
במצלמות שאכן מדובר ברכב ביטחון ,ניתן יהיה לפתוח את השער.

פתיחה טלפונית-אורחים וחריגים:
אורחים וחריגים יצרו קשר עם המוקד .עם קבלת הבקשה ,המוקד יעביר אל
לקב"ט/רבש"צ את הבקשה לקבלת אישור באם לפתוח את השער או לא. .
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