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טרגדיה אזורית

הבעל במזרח ירושלים,
האישה קבורה בעזה

עמאר רדואן התחתן עם צעירה חולת סרטן שטופלה בבית
החולים אל־מקאסד  ‰מאז פטירתה בחודש ינואר הוא אינו
מורשה להיכנס לרצועה כדי לפקוד את קברה
אלינור פבריקר

מונטל |
צילום:
'המוקד
להגנת הפרט'

צה"ל הודיע השבוע כי לא יאפשר
לעמאר רדואן ממזרח ירושלים
לנסוע לעזה כדי לפקוד את הקבר
של רעייתו היבא.
השניים הכירו בבית החולים אל־מקא־
סד שבמזרח העיר ,באחת הפעמים שבהן
היבא הגיעה מעזה כדי לקבל טיפול בס־
רטן שממנו סבלה .השניים התאהבו,
התחתנו ,וזכו להיפגש כל פעם מחדש
כאשר הצעירה הגיעה לבית החולים.
ב־ 17בינואר נפטרה היבא ברמאללה ועמאר
ביקש להיכנס לרצועת עזה יחד עם הגופה
כדי להשתתף בהלוויה .בשל 'סגר הקורונה'
שהוטל על הרצועה באותה תקופה נמנע
ממנו לעשות זאת והוא העדיף שלא לעכב
את הקבורה והניח כי כניסתו תותר בהמשך.
לאחר שקיבל בחצי השנה האחרונה מספר
תשובות שליליות ,הוא פנה לאחרונה אל
'המוקד להגנת הפרט' ,שפועל בירושלים.
אנשי הארגון פנו למשרדי מתאם פעולות
הממשלה בשטחים ,וביום שני הגיעה תשו־
בה מקצין פניות הציבור ב'מינהלת תיאום
וקישור עזה' .הקצין הבהיר כי הפונה איננו
עומד בקריטריונים ליציאת ישראלים לר־
צועת עזה ,וציין כי אין לכאורה סיבה לח־
רוג מהם ,וגם העיר כי "לישראלי אין זכות
קנויה לצאת לרצועת עזה".
במכתב התגובה הודגש" :הקריטריונים
ליציאת ישראלים לרצועת עזה נקבעו
בשים לב לחשש מהסיכון לחייהם של יש־
ראלים ברצועה ,המצטרף לסיכון הטמון
בניצול יציאת ישראלים לרצועה לצורכי
ארגוני הטרור .יצוין כי קריטריונים אלו

'המוקד להגנת הפרט':
"כל מה שמבקש עמאר
הוא להגיע לקבר אשתו
לפרידה אחרונה"
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נבחנים מעת לעת ,בהתאם להערכת המצב
הביטחונית ,כאשר כל שינוי בקריטריונים
יובא לידיעת הציבור בדרכים המקובלות".

"בקשה אנושית
ומובנת מאליה"

ג'סיקה מונטל ,מנכ"לית 'המוקד להגנת
הפרט'" :כל מה שמבקש עמאר הוא להגיע
לקבר אשתו לפרידה אחרונה .זו בקשה
אנושית ומובנת מאליה .העובדה שהד־
בר הזה פשוט הזה לא אפשרי מראה את
העוול שביסוד מדיניות ההפרדה הפסו־
לה  -מדיניות המגבילה פלסטינים לא רק
מלידה ועד המוות אלא גם לאחר המוות".
מהיחידה לתיאום פעולות הממשלה בש־
טחים נמסר" :מאז עלייתו לשלטון בשנת
 ,2007שולט ברצועת עזה ארגון הטרור
חמאס ,אשר אינו בוחל באמצעים בכדי
לקדם את הטרור על ידי ניצול ציני של
אוכלוסיית הרצועה .בשל כך ,קבעה מדינת
ישראל את מדיניות הבידול בין רצועת עזה
לבין יהודה ושומרון  -ומשכך ,הוחלט לצ־
מצם את המעבר בין הרצועה ליהודה ושו־
מרון ולישראל למקרים הומניטריים וחרי־
גים בלבד ,אשר עומדים בנהלים שנקבעו.
"בהתאם למדיניות זו ,לא מתאפשר מעבר
של ישראלים לרצועת עזה ,אלא במקרים
הומניטריים וחריגים בהתאם לקריטריונים
שנקבעו .כלל הקריטריונים לקבלת היתר
לכניסה לרצועת עזה מפורטים באתר באתר
היחידה לתיאום פעולות הממשלה בשטחים
הנגיש לציבור.
"נדגיש כי כל בקשה המתקבלת נב־
חנת באופן פרטני לגופו של עניין,
תוך שהיא זוכה לבדיקה יסודית אל
מול כלל גורמי המקצוע הנוגעים
בדבר ,בכפוף לשיקולים הביטחוניים.
בהקשר זה ראוי לציין כי תנועת החמאס
מחזיקה בעזה שלושה ערבים ישראלים שנ־
כנסו לרצועה בין  2015ל־ ,2017ומסרבת
להחזירם לישראל או אפילו לעדכן על מצב
בריאותם.

