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 שלום רב,

, *****ש ********** ****** *****אה של הסדרת יציאתניין עתירה בע-קדםהנדון: 
 החולה בישראל המרצועת עזה לצורך ביקור אחות 000000000ת.ז. 

 

 הלבקר את אחות הקשתי שבנדון אשר בתשל מרש בעניינהעתירה -פנות אליך בהליך קדםהרינו ל

 לייתר תקווהמתוך , סיבת הסירובפורטה מבלי שסורבה על ידי מת"ק עזה,  מבוגרתהחולה וה

  בעניין. דחופה הגשת עתירה מנהלית 

אשר  ,73לבקר את אחותה, ישראלית בת  , מעוניינת64מרשתי תושבת עזה, אלמנה בת  .1

 נמצאת במצב רפואי מדורדר ביותר:

 וולפסוןבמחלקה לטיפול נמרץ לב בבית חולים  4.7.2019, אושפזה ביום 73, בת *******גב' 

 **** *******בתפקוד עקב תלונות על כאבים בחזה. במהלך אשפוזה היתה עדות להחמרה 

הקליני. בנוסף לכך גב'  מצבהשתפר נדחה עד לאחר שילו היא נזקקת . צנתור כלילי *** *******

**************************************************** אירועי מוח  ******עברה בעבר  *******

  .********************* *******סובלת גב'  . כן*************

 .א' ןמצ"ב ומסומ וולפסוןהעתק הדוחות הרפואיים מבית החולים 

פנתה  15.7.2019פנתה מרשתי בבקשה מתאימה לוועדה האזרחית וביום  10.7.2019ביום  .2

 23.7.2019בשנית באמצעות עמותת גישה, בשל הדחיפות הנובעת מנסיבות הבקשה. ביום 

 ביניים בעניינה של מרשתי. תשובתהתקבלה במשרדי גישה 

 .'ב מצ"ב ומסומןהעתק פניית גישה ותשובת המת"ק  

היא טופלה   **************************************הלכה אל הרופא בשל   7.2019.29אתמול,  .3

ושוחררה לביתה. עם זאת, הרופא המטפל הורה לבנה של החולה לפנות את אמו לבית החולים 

 תשנה.  **************במקרה 

, במהלך שיחה טלפונית עם מת"ק עזה, התקבלה הודעה כי הבקשה 30.7.2019היום,  .4

  .סיבת הסירוב לא נמסרהורבת. עם זאת, מס



 

 

 

- 2 - 

 לאור מצבה הקשה של החולה, והסירוב הלא מנומק והבלתי סביר, אני פונה אליך בבקשה כי  .5

הראויה על מנת  במהירותו , במקצועיות, תטופל ברצינותודחופה זו בקשה הומניטארית

ע על הטעם נבקשם להצביככל שיעמדו גורמי המת"ק בסירובם, . שתאושר בהקדם האפשרי

 בגינו הושת סירוב זה ולנמקו. 

ככל שלא תימסר לנו תשובה . 4.8.2019נמתין עד ליום ראשון בשל מצבה הקשה של החולה,  .6

 .ייתכן ונאלץ להגיש עתירה דחופה לבית המשפט עוד באותו היום ,12:00לשעה עד 

 

 

  ,בברכה

 , עו"דוריה פרידמן שרירמ


