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צילום: ללא קרדיט ילד עזתי החולה בסרטן מקבל טיפול בבית חולים בשכם. על האם נאסר להתלוות אליו

שב"חית

רוצה טיפול רפואי? דאג שקרוביך יחזרו לעזה
בשנתיים האחרונות משמש התירוץ "קרוב משפחה שוהה בגדה המערבית" את הרשויות כעילה לאסור על יציאה לטיפול של חולים

מרצועת עזה. לפחות 433 בקשות סורבו מסיבה זו אשתקד

עמירה הס

התראות13:10

דמיינו לעצמכם שמשרד הפנים יאסור על קרוב משפחה שלכם לצאת לטיפול

רפואי חיוני בתל אביב, כי אתם - בניגוד למדיניות ההסללה, עידוד הפריפריה

וההפרדה בין העדות - עברתם לגור בה מנתיבות או מנהריה, שם לא מצאתם

עבודה ראויה. קשה לדמיין רשעות כזאת, נכון? אבל זה מה שעושה ישראל דרך

שגרה לחולים מרצועת עזה: אם יש להם קרוב משפחה שעבר לגור ולעבוד

ברמאללה, למשל, ישראל אוסרת עליהם לצאת לטיפול חיוני שאינו בנמצא

בעזה. היא מתנה את ההיתר ליציאה לטיפול בשובו של הקרוב לרצועה.

אתם מן הסתם תזדעקו ותגידו שזה לא אותו הדבר. רק יהודי באמת מרגיש את

הכאב של אחותו החולה, כשהיא מקבלת את הטיפול הלא מתאים או בכלל לא

מקבלת טיפול. ערבי באותו מצב לא מרגיש כאב. אמא ערבייה הרי לא סובלת

כמו אמא יהודייה, אם מכשול ביורוקרטי כלשהו ימנע מבת העשרה שלה לעבור

את הבדיקות הדרושות.

למשל, אסמאא בת ה-15. היא סובלת מפקקת ורידים (טרומבוזיס). פרופ' רפאל

ולדן, מומחה לרפואת כלי דם, מסביר שזו מחלה קשה המסכנת חיים ואין לה

מענה ראוי במערכת הבריאות הפלסטינית. הבעיה היא שלאסמאא יש שני אחים

ששוהים בגדה המערבית. בקשתה לצאת לבדיקות באיכילוב נדחתה כי כפי

שהבהירה בכתב קצינה/פקידה מאולפת במת"ק עזה, שהוא חלק מהמינהל
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האזרחי, שכפוף ללשכת מתאם פעולות השטחים, שהיא יחידה במשרד הביטחון:

"עד שהאחים שלה לא יחזרו לרצועה, לא נוכל לאשרה".

כך קרה גם לאולפת, בת 33 ואם לארבעה, שנקבע לה תור בבית חולים סט

ג'וזף בירושלים המזרחית, לאחר שכל הטיפולים בדלקת האוזניים שלה לא צלחו.

הסתבר שבעלה של אחת מאחיותיה שוהה בגדה המערבית. חמור מאוד.

האיסור שהמציאה הביורוקרטיה הישראלית לא פוסח גם על מי שהאחיין שלו

ביצע את הפשע האנטישמי ועבר לגור במקום שבו יש פרנסה: כמו עבד

אל־חכים, בן 61, אב ל–11. בעיות בעיניים גרמו להידרדרות חמורה בראייה שלו.

הוא הוזמן לניתוח בבית חולים סט ג'ון בירושלים המזרחית, אבל בקשתו להיתר

נענתה בסירוב כי אחד מאחייניו שוהה בגדה. מה יעשה האיש המבוגר? יתגנב

לרמאללה אחרי הניתוח ויעבוד עם האחיין בבניין או במסעדה?

וכן הלאה וכן הלאה, המקרים מצטברים. כפי שכבר כתבתי לפני כמה חודשים,

בשנתיים האחרונות החל התירוץ "קרוב משפחה שוהה בגדה המערבית"

לשמש את הרשויות כעילה לאסור על יציאה לטיפול של חולים מהרצועה

(הרשויות מדברות על "חשש לשהייה בלתי חוקית באיו"ש". שב"חית אינה

מכירה בחוקיותה של הגדרה זו: זכותו של פלסטיני מעזה שנוסע לגדה

המערבית להישאר בה, כמו שזכותה של תושבת נתיבות לעבור לרמת גן ושל

תושב נהריה - לבני ברק). ב-2018, עד 23 באוקטובר, מספר האנשים

שבקשותיהם נענו בסירוב בתירוץ הזה היה 433. ב-2017 היה מספרם 379. כך

ענו מהמתפ"ש בתגובה לבקשת עמותת "רופאים לזכויות האדם" לחשוף את

המידע.

אז מה אנחנו למדים? אל"ף, שישראל תמיד משתכללת באמצעי השליטה שלה

וכל פעם עוברת קו אדום חדש באכזריותה. שנית, שישראל הוסיפה אמצעי

ענישה קולקטיבית לעבירה שהיא המציאה (שהותו של פלסטיני מעזה בקרב בני

עמו בגדה): אין טיפול רפואי לקרובי העבריין, עד שזה לא ישוב לרצועה.

שלישית, וזה קשור: שניתוק הרצועה מהגדה (בידול, בלשונה) חשוב לישראל

MAJDI FATHI / :צילום הפגנה של חולות סרטן שלא מתאפשרת יציאתן מעזה לטיפולים, דצמבר 2016

NurPhoto

המרחב הירוק שבו ייבנו וילות העתיד שלנו

יצחק בריק אינו מוכן למלחמות של ממש

נקמתה של משפחת גולדין בחולי הסרטן ברצועה
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כנדבך מרכזי של מדיניותה. מי זוכר שהיא חתומה על הצהרה שהיא מכירה בכך

שהרצועה והגדה הן יחידה טריטוריאלית אחת? רביעית: שאין צורך להרחיק עד

איסטנבול, בריסל ודבלין כדי למצוא תושבים מהרצועה, מוכת האבטלה ומוקפת

הגדרות, שבדרך לא דרך יצאו ממנה, והם מחפשים כל עבודה ופרנסה שאפשר

למצוא מחוץ לגבולותיה. אפשר לראות אותם ברמאללה ובבית לחם.

שלטון העל הישראלי מסווג אותם "שוהים בלתי חוקיים". הם עלולים להיתפס

בידי חייל מאולף שמציית לפקודות ולהיות מגורשים, ולכן משתדלים שלא לעזוב

את גבולות המובלעת הפלסטינית שבה הם מתגוררים ושמתוחמת במחסומים

צבאיים. הם חיים במרחק 70 ק"מ מבני משפחותיהם, כולל ילדים ואשה, ולא

רואים אותם במשך שנים ארוכות. חלקם גם סובלים מבדידות, כי איך נאמר זאת

בעדינות - לא תמיד החברה הפלסטינית בגדה מסבירה פנים לעזתים. ובנוסף:

הם עלולים לשמוע מהאם חולת הכליה שהיא לא תוכל לצאת לטיפול הנדרש כל

עוד הם לא יחזרו.

העמותות אל־מיזאן לזכויות האדם בעזה, ורופאים לזכויות אדם בתל אביב הגישו

עתירה לבג"ץ בבקשה לבטל את התניית הטיפול הרפואי בשיבת הקרוב לעזה.

כותבי העתירה, עורכי הדין עדי לוסטיגמן, תמיר בלנק והגר שחטר, מחכים

לתגובת המדינה.

הירשמו עכשיו: סיכום כותרות הבוקר אצלכם במייל מדי יום

אנא הזינו כתובת אימייל

tamir_blank@yahoo.com
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תגובות

הזינו שם שיוצג כמחבר התגובה

תגובה

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שהינני מסכים/ה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדרו את התגובות

13:58שרה8

פעולה אזרחית מתמדת נגד הכיבוש
הישראלי,והסגר הישראלי על תושבי עזה. ישראלים מעטים מדי,שומרים על צלם האנוש של החברה הישראלית. ביניהם- רופאים לזכויות אדם
וארגונים אזרחיים נוספים,ועיתונאים כמוך,המסקרים את שלטון הפשע והטרור של הכיבוש,בעקשנות וללא מורא,שנים רבות לאין קץ. העובדה

ּ את מציאות חיינו וחיי הפלסטינים,למציאות המבוססת על כבוד האדם שקיימים אזרחים כה אמיצים,מעוררת הערצה ותקוה שבפעולתם יְשָנו
וחרותו,בכל זמן,ובכל מקום.

 שרה17:57מרב
🙏

13:43ימני מתון7

זוהי באמת חוצפה יוצאת דופן. הרי אנחנו במלחמה עם עזה; עזה היא מדינת אוייב. למה אנחנו חייבים משהו לאזרחי מדינת אוייב? שהתושבים
שם ילחצו על השלטון שלהם לקבל טיפול רפואי. איפה נשמע כדבר הזה? האם עזה מחוייבת לטפל על חשבונה באזרחי ישראל?

13:41רונן6

כל זמן שעזה היא יישות טרור, אין לאפשר לאף תושב עזה קבלת טיפול רפואי בישראל.
זה שמאפשרים לעזתים קבלת טיפול רפואי בישראל הוא חרפה למדינת ישראל.

13:21לא חייב לכם כלום5

יש אפשרות אחרת, רוצה טיפוול? תדאג שהכסף שהמנהיגים שלך מקבלים ילך למקום הנכון, לא תדאג ותתמוך בחארות הללו. לא תקבל כלום!
אפילו לא מים. תתחילו לקחת אחריות על חייכם.

 לא חייב לכם כלום15:57וכשאתה תצטרך טיפול רפואי
באיזה תנאים יתנו את הטיפול בך? או שבגלל שאתה יהודי

אתה מאמין שיש לך זכות מיוחדת לטיפול רפואי. שים את עצמך לרגע במקום של האנשים האלו: נניח שהם יקשיבו לעצתך וילכו לדבר
עם מנהיגי החמס - מה הם ישיגו? או שאולי אתה מציע להם לקום ממיתת חוליים ולהפיל את החמס, שהוא כידוע ארגון טרור ולא בוחל

באמצעים - גם נגד האוכלוסיה שתחת שליטתו? אני מניחה שחשבת על הצעתך עד הסוף וגם הבנת שאתה גוזר על ילדים ונשים גזר דין
מוות רק בגלל שהם נולדו בעזה. אבל זו לא הבעיה שלך, כי אתה יהודי, כך שבינתיים עוד לא מונעים ממך טיפול רפואי בגלל מוצא, מין או
מעמד, ואתה מאמין שכך גם יהיה בעתיד, כי המוסר נעצר על גבול עזה, שהיא המדינה הכי קטנה בעולם או בית הכלא הכי גדול בעולם,

תלוי את מי שואלים.

 לא חייב לכם כלום17:27גם יהודי יקבל טיפול?

שם

שלחו
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בלוגיםרכשו מנוי

שימוש באתרתנאי פרסמו

היהודי יקבל טיפול כמו שהיהודי והלא יהודים שהם מחזיקים יקבלו טיפול כמו שהיהודים בכל ארצות ערב יקבלו טיפול הטיפול שקבלו היה
יסודי ואינטנסיבי פוגרומים רצח נישול וגירוש ארצות ערב יודנריין נקיות מיהודים.

 לא חייב לכם כלום17:52מה אתה משחק אותה טמבל
@וכשאתה תצטרך טיפול רפואי@ אני אזרח ישראלי, בעזה יש את החמס, שיבנו מערכת בריאות במקום מנהרות

13:03טובה4

איזו דמגוגיה. ההבדל הוא לא בכך שהיהודי חש כאב וערבי ממש לא,אלא במצב העימות בינינו לבין הפלסתינאים. אבל אצלך זכותו של העזתי לגור
בכל מקום בפלסתין ומכאן את גוזרת את "אכזריותה" של ישראל. עד 67 לא היה שום קשר בין עזה ליו"ש, גם היום תושבי יו"ש ממש לא יוצאים

מגזרם כדי להזדהות עם סבלם של העזתים,אבל אצלך הרי הכל מתחיל ונגמר במדינה היהודית,כאילו אין חמאס בעזה,אין מאבק של החמאס
בישראל,אין מדיניות אכזרית מצד הרשות כלפי עזה.

12:12מיקי3

קשקוש
החולים בעזה מוזמנים לקבל טיפול במצרים או בכל מקום בעולם הערבי הגדול. אין כל סיבה שיעברו את גבול המדינה שהם נלחמים נגד קיומה.

וגם אין להם זכות קנויה לקבל טיפול איפה שהם רוצים ועוד להישאר שם.

12:01צ'ופצ'יק הגדול2

ביובי, רוצה טיפול רפואי? -- חזור לפולין משם באו סביך (אגב, אתה זקוק לטיפול פסיכאטרי)

1LDR11:08

בנפרד מהחרפה של מניעת כניסת חולים שזקוקים לטיפול
תוך שימוש בכל מיני תירוצים בירוקרטיים מופרכים, ראוי לציין שמי שנושאים באחריות הישירה להפרדה בין הגדה לרצועה הם אבו מאזן והנהגת

חמאס. מדובר בשני גורמים עוינים זה לזה שמאבקם מתנהל על גבם של האזרחים שמשלמים את המחיר.
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