הסיבה לאיסור יציאה מעזה" :מדינת פלסטין"
בדו"ח רפואי
מינהלת התיאום והקישור דחתה בקשת תושבת עזה לצאת לגדה ולטפל באמה חולת הסרטן.
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ישראל אוסרת על תושבת עזה לצאת לגדה המערבית כדי לטפל באמה החולה בסרטן בנימוק שבדו"ח
הרפואי המפרט את מצבה הקשה של האם ,שצורף לבקשה לקבלת אישור יציאה ,רשומה הכותרת
"מדינת פלסטין".
ת' ,בת  ,26הגישה ב– 17בדצמבר בקשה לקבלת אישור יציאה לגדה לה ולשני ילדיה ,בני חמש
ושנתיים ,כדי להיות ליד אמה החולה .הבקשה הועברה כנדרש למינהלת התיאום והקישור הישראלית,
הכפופה ללשכת מתאם הפעולות בשטחים שבמשרד הביטחון ,באמצעות ועדת תיאום אזרחית
פלסטינית ,הכפופה לרשות הפלסטינית ברמאללה.
לאחר שהמת"ק לא השיב ,המוקד להגנת הפרט הגיש אף הוא ב– 22בדצמבר בקשה בכתב למת"ק
לקבלת אישור יציאה .בבקשה פירט רכז התלונות של המוקד ,עומרי מצר ,את מצבה של האם ,וכתב כי
היא סובלת מסרטן המעי הגס במצב מתקדם ,גרורות בכבד ובעמוד השדרה ,תשישות ובצקות ,מקבלת
כימותרפיה וייתכן שתזדקק לניתוח בצוואר הירך .הוא צירף את הדו"ח הרפואי שכבר נשלח בבקשה
הראשונה ,הדו"ח של משרד הבריאות ,מחלקת הנהלת בתי החולים ,בית חולים רפידיה ,ובראש הדף
כתוב "מדינת פלסטין".
ב– 29בדצמבר זומנה ת' לשיחה עם השב"כ במחסום ארז .למחרת שב ופנה מצר למת"ק ושלח
תזכורת עם המסמך הרפואי.
בשתי הפעמים חיילי המת"ק אישרו למוקד כי הפנייה והמסמך התקבלו .ב– 31בדצמבר השיב המת"ק
כי הבקשה מסורבת אך לא הציע הסבר לסירוב ,והודעתו לא היתה חתומה בשמו של אף קצין אחראי
במת"ק.
בשיחת טלפון עם מצר אמר ראש מדור תיאום אזרחי במת"ק עזה ,רס"ן טארק שנאן ,כי הבקשה "סורבה
לפי הקריטריונים ,כי האם סובלת מכאבי גב בלבד".
לפי הקריטריונים שקבעה לשכת מתאם הפעולות בשטחים ,יציאת פלסטינים מהרצועה וכניסתם אליה
מותרת רק במקרים קיצוניים של מחלה קשה ,מוות ונישואין ,וכן מותרת לקרובים מדרגה ראשונה בלבד.
מצר הסביר לשנאן שכאבי הגב קשורים במחלת הסרטן .שנאן השיב לו שהמסמך הרפואי לא נשלח
למת"ק.
ב– 1בינואר שלח מצר בפעם השלישית את המסמך הרפואי למת"ק .זמן קצר לאחר מכן ,הודיע לו סג"מ
ניר ירון ,קצין פניות הציבור במת"ק ,כי הבקשה אינה מטופלת משום שבראש המסמך הרפואי מופיעה
הכותרת "מדינת פלסטין".
ירון הוסיף כי לשם המשך הטיפול יש לשלוח מסמך עם כותרת "הרשות הפלסטינית".
מלשכת מתאם הפעולות בשטחים נמסר בתגובה כי "הבקשה סורבה מאחר שלא עמדה בקריטריונים

למתן היתר לביקור חולה .עם קבלת מסמכים נוספים הוחלט לבחון את הבקשה מחדש .לאחר שיושלם
תהליך הבחינה ,תועבר ההחלטה לפונה".

