
1.8.2018 https://www.haaretz.co.il/misc/article-print-page/.premium-1.6336400

https://www.haaretz.co.il/misc/article-print-page/.premium-1.6336400 1/2

עודכן ב: 01.08.201801:0705:50עמירה הס

זינוק חד בסירובים של ישראל לבקשות יציאה
מעזה בשל קרבה לאנשי חמאס

מתחילת השנה אסרה המדינה על 769 פלסטינים לצאת מעזה בטיעון זה, לעומת 21 ב-2017
כולה. שבע נשים הזקוקות לטיפול מציל חיים עתרו לבג"ץ נגד דחיית בקשותיהן

מתחילת השנה אסרה המדינה על יציאתם מעזה של 769 פלסטינים בשל "קרבה משפחתית מדרגה
ראשונה לפעיל חמאס", לעומת 21 דחיות בנימוק זה ב-2017 כולה. זאת לפי נתוני מתאם הפעולות

בשטחים (מתפ"ש) שנמסרו ל"הארץ". בין המסורבים מסיבה זו ישנם חולים וחולות במצב קשה, ושבע
חולות מהם עתרו לבג"ץ נגד הדחייה.

לארגוני זכויות אדם פנו עד כה 13 חולים במצב קשה שיציאתם סורבה באופן רשמי בשל קרבה
משפחתית לאיש חמאס, אך ההערכה היא שמספרם גבוה בהרבה. שבע החולות, שלקו בסרטן

ובגידולים לא-סרטניים בגולגולת, עתרו השבוע לבג"ץ באמצעות העמותות אלמיזאן ברצועה, רופאים
לזכויות אדם וגישה בתל אביב ועדאלה בחיפה. כולן זקוקות לטיפול מציל חיים - קרינתי, כימותרפי או

כירורגי - שאינו בנמצא ברצועה. לשבע החולות נקבעו תורים לטיפול בבתי חולים פלסטיניים בירושלים
המזרחית: אוגוסטה ויקטוריה או אל-מקאסד.  

כל הנשים, שאת הטיפול שלהן מממנת הרשות הפלסטינית ותורים לטיפול נקבעו בעבורן כמה פעמים,
המתינו חודשים ארוכים לתשובה לבקשת היציאה שלהן, אבל את הסירוב הרשמי בנימוק של קרבת

משפחה לחמאס קיבלו החל ממאי האחרון.
הארגונים העותרים כתבו כי עצם הסירוב למתן היתר לטיפול רפואי על בסיס קרבה לאיש חמאס הוא

ענישה קולקטיבית פסולה. דחיית הבקשות של שבע הנשים עומדת גם בסתירה להצהרות המדינה,
לפיהן מניעת היציאה לא תחול על מקרים של הצלת חיים ועל חולים שאין בעבורם "חלופת טיפול"

ברצועה.
לפי נתונים שמסר המתפ"ש לעמותת גישה ביוני, בשלושת החודשים הראשונים של 2018 נדחו 833

בקשות להיתר יציאה בשל קרבת משפחה לאיש חמאס - לעומת 21 בכל 2017. דוברות המתפ"ש
מסרה ל"הארץ" שמדובר ב-529 איש, שחלקם הגישו כמה בקשות ליציאה מהגדה, והם נפסלו

בשלושת החודשים הראשונים של השנה הנוכחית.
בשנת 2017 הוגשו 118,296 בקשות ליציאה מהרצועה. מתוכן אושרו 47,052, סורבו באופן רשמי

37,233 - והשאר לא זכו למענה. לפי נתוני ארגון הבריאות העולמי, 25,511 מהבקשות שהוגשו
באותה השנה, שהן 21% מכלל הבקשות, היו לצרכי טיפול רפואי. מתוכן אושרו רק 54% - השיעור

הנמוך ביותר של מקבלי היתר מאז שנת 2008.
העותרות הן: מ"ס, בת 51, חולה בסרטן הקיבה הזקוקה לטיפול כימותראפי. זאת לאחר שעברה

ברצועת עזה כריתת קיבה חלקית וסילוק קשרי לימפה גרורתיים; ז"ש, בת 31, סובלת מסרטן העור
הדורש טיפול בהקרנות; ניפין חבוב, בת 40, שעברה כריתת שד וסובלת מגרורות שהגיעו לעמוד
השדרה וגורמות כאבים חזקים, הזקוקה לטיפול בהקרנות. ח"ס, בת 42, סובלת מגידול שפיר של

בלוטת יותרת המוח שיצר לחץ והרס רקמות שכנות, כמו עצבי הראייה והבלוטה עצמה. הרחבת
הגידול עלולה להחמיר את ההפרעות ההורמונאליות ולגרום לעיוורון או למוות; פאדיה עביד, בת 40,
זקוקה להקרנות להשלמת הטיפול בסרטן השד שבו לקתה; האלה אלערקאן, בת 39, סובלת מגידול
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בראש הפוגם מאוד בתפקודה היומיומי וגורם לכאבי ראש כרוניים והפרעות בראייה. היא זקוקה
להתערבות כירורגית למניעת דימום מסיבי. החולה השביעית שעותרת היא אמל אבו ג'אמע, שכבר

טופלה פעמיים ונותחה באל־מקאסד בירושלים, לכריתת גידול בגולגולת. בדצמבר 2017 אובחנו
סיבוכים שונים ועליה לחזור להמשך הטיפול בבית החולים שבירושלים המזרחית.

ב-1 בינואר 2017 החליט הקבינט לבטל יציאתם של חולים שהם אנשי חמאס או קרוביהם. משפחת
גולדין עתרה בנובמבר 2017 נגד המדינה, בטענה כי היא אינה מיישמת את ההחלטה. בתגובה

לעתירה, התחייבה המדינה ליישם את ההחלטה.
בהחלטת ביניים של השופט נועם סולברג לאותה עתירה הוא כתב ש"עולה ספק אם המדיניות הנהוגה

כעת אכן ממלאת אחר החלטה גורפת זו". פרקליטות המדינה אישרה בתגובתה לעתירה שההחלטה
יושמה רק בחלקה כי למתאם פעולות הממשלה בשטחים לא היו הנתונים על כל אנשי חמאס

ומשפחותיהם.
בשלושת החודשים הראשונים של 2018 הוגשו 27,427 בקשות להיתר יציאה מהרצועה. באותם

חודשים נענו 13,066 בקשות וסורבו 16,896. (חלק מהבקשות שנענו או סורבו הוגשו ב-2017, ומכאן
הפער בנתונים). 833 הבקשות שסורבו ברבעון הראשון של 2018 הן כ–5% מכלל הבקשות שנידחו

באותה התקופה.
המתפ"ש לא ענה לשאלת "הארץ" בנוגע למספר החולים מתוך 769 מסורבי היציאה. כמו כן, מתאם

פעולות הממשלה בשטחים לא ענה אם בתהליך דחיית הבקשות להיתרים מעורב רופא ואם גם
פקידים ושוטרים שעובדים לפרנסתם במנגנוני הממשל ברצועה נחשבים אנשי חמאס.

המתפ"ש מסר ל"הארץ" בתגובה כי "כניסת פלסטינים תושבי רצועת עזה לישראל אינה זכות מוקנית
ומתאפשרת בהתאם למדיניות ובכפוף לבדיקות ביטחוניות". בתגובת מתאם פעולות הממשלה

בשטחים נכתב גם כי "על פי החלטת הממשלה, תושבי הרצועה אשר בעלי קרבה משפחתית ראשונה
לפעילי ארגון הטרור חמאס לא זכאים לקבלת היתר לכניסה לישראל. לכן, מתחילת שנת 2018 סורבו

769 תושבי עזה שנפסלו על רקע זה".
עוד נכתב: "ביסוס המידע בנוגע לקרבה המשפחתית לפעילי ארגון הטרור חמאס וכן פילוח

הקריטריונים המגדירים את פעילי ארגון הטרור הינו מידע ביטחוני מסווג ועל כן לא ניתן לחשוף אותו.
כמו כן, חשוב להדגיש כי תחום זה אינו תחת אחריות מת"ק עזה או היחידה לתיאום פעולות הממשלה

בשטחים".

 


