
 
 
 

 

 הכנסת

 מוסי רזח"כ 

 2018 ביולי 12ירושלים, 

 לכבוד: 

 שר הביטחון

               מר אביגדור ליברמן

 שלום רב,

 

רפואיים הנדון: החמרה משמעותית בהיקף היתרי היציאה מעזה הניתנים לחולים וחולות לטיפולים 

 מפאת קירבה משפחתית לאיש חמאס

בשבועיים האחרונים הגיעו לפתחנו פניות רבות של חולים מרצועת עזה, הזקוקים לטיפול רפואי שאינו זמין 

ברצועה, אשר בקשתם להיתר יציאה לצורך טיפולים סורבה מפאת קירבה משפחתית לאיש חמאס. מבירור 

ביטחוני אשר הורתה על "מספר צעדים -לטה בקבינט המדיניהתקבלה הח 1.1.2017שערכנו עלה כי ביום 

אופרטיביים שיהוו מנופי לחץ על חמאס בנושא השבת שבויים ונערים", וביניהם: "לבטל יציאת בני משפחות 

אנשי חמאס מעזה לטיפולים רפואיים בישראל". בסוף יוני התקבלו במשרדי הארגונים אל מיזאן ורופאים 

לבקשותיהן של עשר נשים שונות, רובן חולות סרטן הזקוקות לטיפול מציל חיים, לזכויות אדם סירובים 

לצאת מרצועת עזה לצורך טיפול רפואי, בנימוק כי "התושבת הינה קרובת משפחה של איש חמאס". כמו כן, 

באותם ימים התקבלה במשרדי ארגון גישה תשובת משרד הביטחון לבקשת חופש מידע שהגיש הארגון בנוגע 

 .2018ולרבעון הראשון של  2017דע ונתונים אודות טיפול בבקשות כניסה ויציאה מרצועת עזה לשנת למי

בקשות מטעמי קירבה משפחתית לאיש חמאס, ניכרת השנה עלייה  21כולה, סורבו  2017בעוד בשנת 

ל סירבה ישראל, תחת טעם זה, את יציאתם ש 2018דרמטית במספרים: בשלושת החודשים הראשונים של 

איש ואישה, תושבי הרצועה. נתונים אלו של מערכת הביטחון מאוששים את החשד שמתבצעת פגיעה  833

חמורה, בין היתר, בזכות אוניברסלית ובסיסית לבריאות ולחיים של חולים וחולות מרצועת עזה. עולה חשש 

 פואי שאינו זמין ברצועה.כי מדיניות זו פוגעת ברובה, או אפילו בכולה, בחולים וחולות הזקוקים לטיפול ר

הסירוב על רקע קרבה משפחתית לאיש חמאס משקף החמרה במדיניות ההיתרים כלפי חולים מראשית שנת 

שכבר ירד באופן משמעותי בשנים  –, ואם אכן זה המצב, היקף ההיתרים ליציאה למטרת טיפול רפואי 2018

 צפוי לצנוח עוד בעתיד הקרוב.  –האחרונות 

כי מאחר שחמאס מחזיק בשלטון ברצועת עזה, כל עובדי הממשלה, הפקידים, השוטרים ואף בנוסף, נדגיש 

כולם למעשה יכולים להיתפש "אנשי חמאס". מכאן שמעטים הם האנשים שחיים ברצועה ואינם  –הרופאים 

קשורים בדרך כלשהי לאנשי חמאס, ולכן מניעת יציאתן לטיפול רפואי של קרובות משפחה של אנשי חמאס 

 כזו הדנה חולים לסבל מר ובמקרים רבים אף למוות.   –היא ענישה קולקטיבית 

 



 
 
 

המדיניות החדשה המתוארת לעיל מעמיקה ביתר שאת את הפגיעה בזכותם לבריאות ולחיים של תושבי 

רצועת עזה. ככל שאכן מדובר במדיניות חדשה, אנו דורשים את ביטולה לאלתר, ואת התרת יציאתם מעזה 

 ל רפואי של כל התושבים/ות הזקוקים לכך. למטרת טיפו

ענישה קולקטיבית נגד האוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה, המנוגדת למשפט הבינלאומי, מתבצעת ללא 

קשר לאתגרים ביטחוניים, ורק מעמיקה ביתר שאת את הפגיעה המתמשכת בזכותם האוניברסלית לבריאות 

 ולחיים של שני מיליון תושבי הרצועה. 

ברות וחברי הכנסת החתומים מטה, קוראים לך לבטל את המדיניות המונעת באופן גורף כניסה של אנו, ח

 חולים וחולות, הזקוקים לטיפול רפואי שאינו זמין ברצועה, מטעם קירבה משפחתית לאיש חמאס.
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