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  לכבוד

  הלמן ענר ד"עו
  צים"בג מחלקת מנהל

 בדוא״ל        המדינה פרקליטות
 

 ,רב שלום

 -  ף ו ח ד  -

  ץ"בג קדם- תזכורת: הנדון

 אדם זכויות ארגוני באמצעות עזה תושבי בפניות לטפל עזה ק"מת סירוב

 , כדלקמן:3.2.2022לפנייתנו הדחופה מיום  מענה קבלת לצורך נוספת בתזכורת אליכם ולפנות לשוב הרינו

 תושבי בפניות לטפל עזה מת״ק סירוב כנגד המיידית התערבותך את ביקשנו 3.2.2022במכתבנו מיום  .1

 מתן המחייבים הומניטארי אופי בעלי במקרים ,היתר בין, אדם זכויות ארגוני באמצעות עזה רצועת

 . ביותר דחוף מענה

 הועברה פנייתנו כי עולה ממנו, דרומי שי מר, המתמחה ידי על החתום מכתב התקבל 9.2.2022 ביום .2

 ולוח המענה מתן צפוי מתי לדעת ניסיונותינו .הרלוונטיים הגורמים התייחסות ולקבלת לבחינה

 .בבדיקה נושאה כי הוא לנו שנמסר וכל לא צלחו המשוער הזמנים

 הודענו. 1.3.2022 ליום עד תשובתכם את לקבל ביקשנו ובה תזכורת אליכם נשלחה 24.2.2022 ביום .3

 המצב דחיפות נוכח וזאת לערכאות לפנות נאלץ זה למועד עד תשובתכם תתקבל שלא ככל כי לכם

 .וחיוניים דחופים רפואיים לטיפולים הזקוקים באלה במיוחד, עזה רצועת בתושבי הקשה והפגיעה

 בבחינה מצויות, פנייתכם לעניין הטענות״ כי דרומי מר ידי על לנו נמסר הלילה בשעות 28.2.2022 ביום .4

 הדברים פני ״על וכי הקרובים״ השבועיים במהלך להן להשיב כוונה יש וכי הרלוונטיים הגורמים אצל

 ״.לפנייתכם המענה לקבלת שתמתינו מקום יש

 לקבלת להמתין החלטתנו, 14.3.2022 ליום עד תינתן תשובה כי והצהרת כוונתכם זו תשובתכם נוכח .5

 בתיקים מענה ולתת לטפל, עזה מת״ק, למרשיכם תורו הפחות לכל כי ביקשנו זאת עם. המענה

ולמנוע פגיעה בחייהם  הרפואי לטיפול לצאת עזה מרצועת לחולים לאפשר כדי דחופים רפואיים

 . ובבריאותם כתוצאה מהתנהלות המת״ק

 :דרומי ממר הבא המענה התקבל 14.3.2022 ביום .6

 של שולחנם על כעת מצויים בפנייתך שהועלו שהעניינים לנו נמסר כי להשיבך, ״הריני
 לאחר האפשרי, בהקדם לידך תועבר בעניין מסודרת תשובה וכי בצבא, בכירים גורמים

 הבחינה. סיום

 לעדכנך נבקש חולים, ליציאת דחופות לבקשות הנוגעות לפניותייך ובהמשך זאת, עם
 המועלים העניינים למכלול ביחס סופית החלטה שהתקבלה בטרם עוד קרי, עתה, כבר
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 ליציאה דחופות לבקשות הנוגעות בפניות לטפל ממשיך המת"ק כי בפנייתך,
 החלטה.״ הועברה לא שבעניינן רפואיים, טיפולים לצורך

 ביקורת הפעלת ללא לפתרון שניתן במצב לערכאות פניה לחסוך במטרה, זה מענה על הסתמכות תוך .7

 ונהחלט, יטופלו דחופים רפואיים תיקים כי הצהרתכם ונוכח (2009 בשנת שנעשה כפי) שיפוטית

לתשובה  מוחלט בניגודבפועל  כי התחוור, 16.3.2022 ביום דרומי למר שנמסר כפי, זאת עם. מתיןהל

 . חולים של בעניינם גם דחופות בפניות לטפל בסירובו עומד עזה מת״ק שהעברתם לנו,

 ק"המת העביר בעניינם אשר חולים של בקשות שתי ליוא הועברו, בעניין דרומי מר עם בהתכתבות .8

 באותו התנהל ןמה אחתב אך, אלה לפניות השיב דרומי מר. טיפולו את וביקשנו האוטומטי המענה את

הועברה  *****מהמת"ק נמסר כי ההחלטה בעניינו של מר ״ כי והשיב המת״ק שמתנהל כפי אופן

רק לאחר פניה נוספת אליו, בעקבות בדיקה מול הוועדה האזרחית שהבהירה כי  ״.לוועדה האזרחית

המת"ק לא העביר החלטה בעניין, גילינו כי בקשת החולה מאושרת וכי יוכל לצאת לטיפול הרפואי 

 .28.3.2022שהיה קבוע ליום 

 זכויות ארגוני של בפניות לטפל מסרב עדיין עזה מת״ק, שלכם למענה מוחלט בניגוד כי, ונדגיש נשוב .9

ביותר ובהם טיפולים רפואיים  דחופים הומניטריים בעניינים אף עזה רצועת תושבי של וב״כ אדם

 תושבים של בחייהם אף עולה בפניות לטפל הסירובו התנהלות המת"ק, הצער למרבה .דחופים

 ילידת, ***** ****** סרטן, חולת ילדה נפטרה 25.3.2022 שישי ביום כך למשל, .עזה מרצועת

 בת השנתיים היו ******ל. אלמקצאד חולים בבית הרפואי לטיפול יציאתה שנמנעה לאחר, 26.7.2020

 מהמת״ק מענה קיבלו לא בקשותיה. חיים מציל רפואי טיפול לקבלת קודמים מועדים שלושה קבועים

 אותם המפנה המת״ק של והאוטומטית האדישה התשובה את קיבלה בעניינה אלמיזאן ארגון ופניית

 . האזרחית לוועדה

 .״א״ ומסומן מצ״ב ****** לדהיה של בעניינה שובההתו יההפני העתק

 את וקיבל דחוף רפואי לטיפול לצאת בקשותיהם אשר נוספים חולים כך קרה גם בעניינם של שלושה .10

 אשר חולים תיקי של רב ממספר חלק רק הם אלה תיקים כי יודגש. וטופל ולא האוטומטי המענה

 . מטופלים אינם

, לצאת לטיפול רפואי דחוף בבית חולים אלג׳אח 000000000, ת.ז. ***** ******בקשתה של גב׳  .1

. מדובר בחולת סרטן קיבה במצב קשה ביותר והיא כבר נאלצה להפסיד שני מועדי טיפול. בשכם

. פנייתו של ארגון אלמיזאן קיבלה את המענה האוטומטי 30.3.2022הטיפול הבא קבוע למחר 

 ובבדיקה מול הוועדה האזרחית עולה כי בקשתה עדיין תחת טיפול.

 מצ״ב ומסומן ״ב״. ******העת״ק הפניה והתשובה בעניינה של גב׳ 

 אלמקאצד חולים בבית רפואי לטיפול לצאת, 000000000. ז.ת, ***** **** מר של בקשתו .2

שלושה מועדי טיפול  להפסיד נאלץ וכבר( Behcet) בכצ׳ט במחלת חולה **** מר. בירושלים

 ארגון של פנייתו. 30.3.2022 למחר קבוע הבא הטיפול. (2021)הראשון בהם עוד מחודש ספטמבר 

 עדיין בקשתה כי עולה האזרחית הוועדה מול ובבדיקה האוטומטי המענה את קיבלה אלמיזאן

 .טיפול תחת

 ״.גמצ״ב ומסומן ״ ****מר של  והעת״ק הפניה והתשובה בעניינ
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, לצאת לטיפול רפואי בבית חולים אוגוסטה 000000000, ת.ז. ****** ******בקשתה של גב׳  .3

ויקטוריה בירושלים. מדובר בחולת סרטן במצב קשה שכבר נאלצה להפסיד שני מועדי טיפול. 

לא הצליחה  *******שתי פניות של ארגון אלמיזאן למת״ק קיבלו את המענה האוטומטי, וגב׳ 

בקשתה בבדיקה של  לצאת לטיפול הרפואי כי מהוועדה האזרחית הפלסטינית נמסר לה כי

 .5.4.2022הוא ליום  ********המת״ק, אף לאחר שעבר מועד הטיפול. הטיפול הבא הקבוע לגב׳ 

 מצ״ב ומסומן ״ד״. ******העת״ק הפניות והתשובות בעניינה של גב׳ 

נשוא פנייתנו גורמת לפגיעה קשה בתושבי רצועת עזה ובזכויותיהם  נשוב ונדגיש כי התנהלות המת״ק .11

בזכויות אלה, כפי שניתן לראות, מובילה לפגיעה לקבל ייעוץ וסיוע משפטי ולהליך הוגן. הפגיעה 

למותר לציין כי התנהלות זו מאלצת את בזכויותיהם הבסיסיות ביותר, ביניהם הזכות לחיים. 

תירה לפרקליטות במחוזות השונים ובעתירות רבות לבתי המשפט, ע-הארגונים לפנות בהליכי קדם

  ויוצרת עומסים בלתי מוצדקים על כל הצדדים המעורבים.

 שמדיניות יום בכל המצטבר הכבד בפונים ובעיקר במקרים דחופים ולנוכח הנזק הקשה הפגיעה נוכח .12

, המשפטיות באופן מיידי לערכאות בפנייה הצורך את לייתר מנת על, כנה על עומדת החדשה המת״ק

זאת ועוד, נבקשכם להורות למרשיכם לפעול  .הנדון בנושא המיידית התערבותך את נבקשנשוב ו

בהתאם להצהרתכם ולקבל את תשובת המת״ק בשלושת התיקים אשר פורטו לעיל ובכל תיק 

עברה שעניינו טיפול רפואי. למען הסר ספק, אין די בתשובת המת"ק כי תשובה בעניין כזה הו

 לוועדה ויש להעבירה על אתר גם למיופה הכוח. 

. ככל שלא 5.4.2022נוכח הזמן הרב שעבר מיום פנייתנו אליכם, נבקש לקבל את תשובתכם עד ליום  .13

 תתקבל תשובה במועד זה, נאלץ לפנות לערכאות.

.נודה, המהיר ךלטיפול

,בברכה  

ד"עו, חדאד מונא ד"עו, ליפשיץ כהן אסנת   


