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 לכבוד,

 עו"ד אסנת כהן ליפשיץ

פנייתכם בנושא טיפול מוקד פניות הציבור של מת"ק עזה בפניות  הנדון:

 לבירור סטטוס טיפול בבקשות תושבי רצועת עזה

 18.01.22 מיום ,ייתכם ליועץ המשפטי לממשלה, הפצ"רית, מתפ"ש ורמת"ק עזהפנ סימוכין:

 03.02.22פנייתכם למנהל מחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה, מיום 

 29.03.22כם למנהל מחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה, מיום מכתב

 05.04.22כם למנהל מחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה, מיום מכתב

 

וכין, ולהשיב להן בתיאום עם הגורמים מישבס יכםתוקבלת פני רינו לאשרה .1

 , כדלקמן.הרלוונטיים לעניין במשרד המשפטים

, ביקשתם כי "מת"ק עזה יחזור בו לאלתר מסירובו 2022בינואר  18בפנייתכם מיום  .2

לטפל בפניות תושבות ותושבי רצועת עזה, המופנות אליו באמצעות מיופה כוח מארגוני 

לכך, בפניותיכם הנוספות שבתם והלנתם על כך שהמת"ק מסרב זכויות אדם". בהמשך 

 וזאת אף בהתייחס למקרים רפואיים דחופים.  ,לטפל בפניות כאמור

כבר בפתח הדברים, נבהיר, כי מת"ק עזה מעודד ומברך על השיח ההדדי והפורה עם  .3

כל ארגוני החברה האזרחית לצורך קידום פתרון לסוגיות הומניטאריות, ואנו דוחים מ

וכל את טענתכם לפיה המת"ק "מנסה לרמוס את הזכות לייצוג של תושבות ותושבי 

 הרצועה באמצעות הפניית עורף לארגוני זכויות האדם".

לגופם של הדברים, נציין, ראשית, כי כפי שצוין במענה שקיבלתם ממוקד פניות הציבור,  .4

היא הגורם  ניתהפלסטי הוועדה האזרחיתבהתאם להסכמים בין ישראל לפלסטינים, 

 כניסה לישראל של תושבי עזה, וכן על העברתן בקשות, תעדוף וסינון אחראי על טיפולה

שמולו  ועת עזההיא הגורם היחיד בצד הפלסטיני ברצ. הוועדה האזרחית לצד הישראלי
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בהתאם, גם פניות לבירור סטטוס הטיפול בבקשות  ישראל בנושא זה.מדינת פועלת 

 האזרחית, ולא למת"ק עזה. אלה יש להעביר לוועדה

ל פי המדיניות הנוהגת, מת"ק עזה מטפל בבקשות שהוועדה האזרחית מעבירה ע .5

לבחינתו בלבד, ולא במסמכים אחרים שמוגשים ישירות למת"ק, בין אם על ידי התושב 

עצמו ובין אם על ידי מיופה כוחו. פניות שנעשות במישרין למת"ק על ידי תושב הרצועה, 

 , ואינן מטופלות ככאלה. אינן מהוות בקשה רשמית לכניסה לישראלו, או מי מטעמ

המדיניות האמורה קיימת מזה עשורים, ואף אושרה בפסיקת בג"ץ )כפי שהובהר  .6

, 2009בנובמבר  5פרקליטות המדינה מיום מנהלת מחלקת הבג"צים ב ה שלבמכתב

 (.2009באוקטובר  6כמו גם במענה שקדם לו מטעם רמת"ק עזה מיום  פנייתכם,שצורף ל

יוזכר, כי כאמור במכתבה האמור של מנהלת מחלקת הבג"צים דאז, כחלק ממדיניות  .7

זו נקבע גם כי פניות הנוגעות לכניסת תושבי רצועת עזה לישראל אשר הועברו למת"ק 

ישירות שלא באמצעות הוועדה האזרחית, יטופלו באופן חריג, אך ורק במקרים 

היו מקרים נוספים בהם השיב המת"ק הומניטריים דחופים מצילי חיים. אומנם, בעבר 

במישרין לפניות שהועברו לטיפולו. אולם, מענים אלה ניתנו כחריג למדיניות האמורה, 

 וזאת לנוכח שינויים שחלו בפעילות הוועדה האזרחית. 

בעת הזו, כשהוועדה האזרחית פועלת כסדרה, ומנהלת קשר שוטף עם המת"ק אשר  .8

עדכון על אודות מצב הטיפול בבקשות, יש להפנות במסגרתו נציגיה מבקשים ומקבלים 

מטפלת בפניות תושבי רצועת עזה האזרחית אליה פניות אלו. הלכה ולמעשה, הוועדה 

בעניין זה, ונציגיה מצויים בקשר ישיר עם המת"ק לכל הנדרש בנושא. זאת, גם במקרים 

צמוד עם  דחופים של הצלת חיים, במסגרתם הוועדה האזרחית עובדת בשיתוף פעולה

 מת"ק עזה לצורך מתן מענה לבקשות בלוחות זמנים קצרים ביותר.

לצד האמור, כפי שהובהר בעבר ולמען הסדר הטוב, נזכיר כי המקרים שבהם ניתן לפנות  .9

 למת"ק עזה במישרין ביחס לבקשות תושבי רצועת עזה הם כדלקמן:

נה נוגעת   אדם מעוניין להשיג על החלטה שנתקבלה על ידי המת"ק, שאי כאשר .א

 לקיומה של מניעה ביטחונית בעניינו;

 ן להעלות לבחינה שאלה עקרונית מהותית;מעונייכאשר אדם  .ב

כאשר נדרש סיוע של המת"ק לצורך בירור בעניין בקשות שהטיפול בהן חורג מזמני  .ג

 הטיפול המקובלים;

במקרים הומניטריים העוסקים בטיפולים רפואיים דחופים, בהם טרם התקבלה  .ד

ה בסמוך למועד הטיפול הרפואי, ובכלל זה במקרים של הצלת חיים, או של תשוב

טיפול רפואי שבהעדרו טעם החיים משתנה כליל, כאשר לא התקבלה תשובה 

 בקבועי זמן רלוונטיים לטיפול הרפואי הנדרש.
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מכל מקום, במקרים שפורטו לעיל, יש לפנות למת"ק עזה בדרכי התקשורת 

רסם באתר מתפ"ש. מת"ק עזה ישיב לפניות אלה לגופן המקובלות והמוכרות, כמפו

בציון החלטה, ככל שכזו התקבלה בעניין הבקשה מושא הפנייה, או תוך פירוט 

 סטטוס הטיפול בבקשה. זאת, ללא תלות בזהות הפונה, יהא זה אדם או מיופה כוחו. 

באפריל  5וזכר עוד, כי במכתבכם הנוסף שבסימוכין למנהל מחלקת הבג"צים, מיום י .10

, ציינתם כי קודם לפנייה ישירה למת"ק עזה נעשים על ידיכם ניסיונות לערוך 2022

בירור בדבר סטטוס הטיפול בבקשות באמצעות הוועדה האזרחית. לאור זאת, ולשם 

לעיל ובכלל זה מול הוועדה האזרחית, נבקשכם  9ייעול הטיפול בפניות כאמור בסעיף 

 ים הבאים: לכלול במסגרת פניות אלה את הפרט

 

 מועד הפנייה לוועדה האזרחית לבירור סטטוס הטיפול בבקשה; .א

 המספר שניתן לבקשה על ידי הוועדה האזרחית; .ב

 מועדי פניות הוועדה האזרחית למת"ק עזה בנוגע לבקשה, על פי הנמסר מהוועדה; .ג

בנוגע לבירור שערכה בעניין האזרחית מועד ותוכן התשובה שניתנה על ידי הוועדה  .ד

 הבקשה.

 מוקד פניות הציבור של מת"ק עזה עומד לרשותכם בכל עניין נוסף. .11

  בברכה,      

 רןס                      ,   אורטל מספין
 פניות           ציבור       נת        קצי

 ש     "          פ         ת                 מ

 

 

 עותק:

 היועצת המשפטית לממשלה

 מינהלי(-ליועץ המשפטי לממשלה )משפט ציבורי המשנה

 מנהל מחלקת הבג"צים, פרקליטות המדינה

 היועץ המשפטי למערכת הביטחון

 הפצ"רית

  רמת"ק עזה


