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ק' חוגגת  85וגם  5שנים להתעמרות מצד משרד הפנים
החודש מלאו חמש שנים לטרטור הביורוקרטי של ק' ,אשה חולה בת  :85משרד הפנים מסרב לתת לה אשרה ,ולכן
אינה זוכה לטיפול רפואי
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 nהתראות במייל

לבתה של ק' כבר אין יכולת לשלם על אשפוזים אז היא נמנעת מלאשפז את האם כשצריך
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בסוף השבוע חגגה ק' את יום הולדתה ה– .85זו היתה חגיגה צנועה עם עוגה ועליה מספר שנותיה של האם ,בהשתתפות בתה
ומשפחתה של הבת ,שהאם גרה בביתן .באותה הזדמנות גם ציינו חמש שנים של התעמרות מצד משרד הפנים ,שעולה לאשה בבריאות
ומשקיעה את בתה בחובות כבדים.
ק' ,אחות במקצועה ,נמלטה עם בתה ,אז נערה בת  ,18ממלחמת אזרחים שפרצה באחת מגרורותיה של ברית המועצות לאחר
התפרקותה בתחילת שנות ה– .90שתיהן עברו לגור אצל בנה הבוגר ,שחי באותה עת במוסקבה .הבת למדה במוסקבה ,ומאוחר יותר אף
לימדה באוניברסיטה שם .לפני שמונה שנים היא נישאה לאזרח ישראלי ,וכעבור כשנה עלתה עמו ועם בנם ארצה .היא אשת מקצוע
בתחום החינוך ועובדת במערכת החינוך .אמה המשיכה להתגורר אצל בנה עוד שנתיים ,שבהן הלכו היחסים ביניהם והידרדרו ,עד אשר
סולקה מביתו ומצאה עצמה ללא קורת גג.
בינואר  2012היא באה אל בתה ,שגרה עם משפחתה בראשון לציון ,ובשלב מסוים ביקשה אשרה במסגרת "נוהל הורה קשיש בודד" של
מינהל האוכלוסין במשרד הפנים .זהו נוהל המיועד בדיוק לאנשים כמוה — הוריהם המזדקנים של אזרחים ,שלהם עצמם אין זכות למעמד
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בארץ .טוב ויפה .ואולם ,עד היום מסרב מינהל האוכלוסין לתת אשרה לק' ,בטענה שהיא אינה בודדה ,כלומר יש לה בן .וחובת ההוכחה
שהוא ניתק כל קשר עמה ואינו עונה לא לטלפונים ולא לאימיילים ממנה או מאחותו ,מוטלת עליה.
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תחילה דרשו שהיא תעזוב בתוך חודש ,ואז החל הליך ארוך של ערעורים .לפני כחצי שנה דיין בבית הדין לעררים קיבל את גרסת האשה,
כי אין לה כל קשר עם בנה ,ובכל זאת דחה את ערעורה ולא הורה למשרד הפנים לתת לה אשרה .בארגון "רופאים לזכויות אדם" )רל"א(,
שמלווה אותה ,עירערו על ההחלטה ובשבוע הבא יידון הערעור בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
ואולם ,ספק אם האשה תוכל לבוא לדיון .מצבה הבריאותי הולך ומידרדר ,ובלי מעמד אין קופת חולים ואין שירותי בריאות .בראשית התהליך
פנתה למרפאה של "רופאים לזכויות אדם" ביפו ,המעניקה שירותי בריאות בסיסיים ,ואובחנה כסובלת מכמה מחלות זיקנה :מחלת לב,
לחץ דם גבוה ,דלקת מפרקים וקטרקט ,שהזנחתו עלולה לגרום לעיוורונה.
לפני שנתיים היא התעלפה ופונתה לחדר מיון .הרופאים סברו כי נשקפה סכנה לחייה והיא אושפזה וטופלה בבית חולים ארבעה ימים.
בתה משלמת עד היום את עלות הפינוי ,האשפוז והטיפול .הבת ובן זוגה עובדים שניהם ,אך משכורות של עובד קבלן ועובדת מדינה לא
מכסים הוצאות אשפוז ,רכישת תרופות ותשלומים למד"א .לדברי הבת ,מאז עלה צורך לפנות את אמה עוד כמה פעמים לחדר מיון ובאחת
הפעמים הרופאים המליצו לאשפזה ,אבל הבת נמנעה" .מאיפה אני אשלם על כל זה?" היא אומרת .היא כבר חשבה לבקש סיוע ,אבל אין
לה מושג למי אפשר לפנות .גם לחוסר הביטחון הבריאותי ולמתח הכרוך בו יש מחיר .ק' ירדה במשקל באופן קיצוני ,היא מתקשה בתנועה
וסובלת מסחרחורות ומחרדות.
ד"ר זואי גוטצייט ,האחראית על חסרי מעמד ברל"א ,אמרה כי גם אלה שקיבלו אשרה מכוח נוהל הורה קשיש בודד ,נותרים עוד זמן רב
בלי גישה לשירותי בריאות .משום מה משרד הפנים מחיל עליהם מה שנקרא הליך מדורג — מקבלים אשרה בשלבים ,והשלב האחרון
הוא זה שמזכה אדם בגישה לשירותי הבריאות .הדבר מקובל לגבי זוגות צעירים ,לא ברור למה הוא נחוץ כשמדובר בהורים זקנים .אבל כך
המערכת חוסכת עוד שנה )לפחות( ,שבה אפשר לגבות תשלום מלא בעבור שירותי בריאות" ,כאילו היו תיירי מרפא" כדברי גוטצייט ,ולזה
יש להוסיף את חצי השנה המנדטורית של מצטרפים חדשים לקופות החולים.
לפי נתוני הארגון )אותם קיבל מרשות האוכלוסין והם מעודכנים לסוף  ,(2015יש כיום בארץ  718הורים בודדים שבקשתם אושרה ,ועוד
 218שבקשתם בהליכים .המשמעות היא כמה מאות אנשים זקנים ובודדים ,חסרי גישה למערכת הבריאות .גוטצייט סבורה ,כי זו
התעמרות לשמה" :הרי לפי הגדרת הנוהל ברור מראש שמדובר באנשים לא צעירים ולא בריאים ,שאין להם כסף ואין מי שידאג להם —
אז למה מענישים את הילדים שלהם?"
בשבוע שעבר הגיש רל"א ,באמצעות עורכת הדין עדי לוסטיגמן ,עתירה מינהלית בדרישה לשנות את הנוהל כך שאלה שנמצאים בארץ
מכוח נוהל הורה קשיש בודד ,לא יושארו ללא גישה לשירותי הבריאות.
מרשות האוכלוסין וההגירה נמסר בתגובה ,כי לאשה "יש בן המתגורר בחו"ל ולא הוכח כי היא אינה בקשר עמו .כיוצא בזאת היא לא
עמדה בתנאי הנוהל ובקשתה סורבה" .עוד נמסר ,כי "מעמד להורים קשישים בודדים ניתן מלכתחילה למי שאינם זכאים למעמד ,לא על
פי חוק ולא על פי נוהל".
nurit.wurgaft@haaretz.co.il
פרסומת :איך פוטין היה מתמודד עם המאבק על הגז?
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