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תקציר
בכל שנה ,מאות אלפי תושבות ותושבים פלסטינים מרצועת עזה ומהגדה המערבית פונים
לרשויות הישראליות על מנת שיתירו את מעברם ,בתוך השטחים הפלסטיניים או החוצה מהם,
לצורך קבלת טיפול רפואי 1.כ 20%-מהבקשות המוגשות מדי שנה לקבלת היתר מעבר לצרכים
רפואיים נדחות .חלק מהמקרים הללו מגיעים לפתחו של ארגון רופאים לזכויות אדם (להלן:
רל"א) ,אשר מאתגר את החלטותיהן של הרשויות הישראליות ,ופועל מולן כדי שינפיקו היתרי
מעבר לפונים ,למרות הסירוב הראשוני.
בשנת  2015התקבלו במחלקת שטחים כבושים ברל"א  243פניות ,רובן על רקע דחייה או
עיכוב של בקשות להיתרים (יתר הפניות נועדו לבירור מידע) .ביותר ממחצית המקרים -
 150( 61.7%פניות)  -הוסרה המניעה של הפונה לאחר התערבות רל"א.
מתוך סך הפניות 4.5% ,היו של אנשי/נשות רפואה ו 95.5%היו של מטופלים/ות ומלווים/ות;
 73.5%מהפניות היו של בוגרים/ות בגילאים  5.5% ;18-45מהפניות עסקו במעבר
ילדים/ות מתחת לגיל  19% ;14מהפניות היו של מבוגרים/ות מעל גיל  ;45ומספר קטן
של פניות ( )2%היו של קטינים/ות מעל גיל  .14מתוך כלל הפניות ,כ 163( 67%-פניות)
היו על רקע סירוב להנפיק היתר מעבר ,וכ 77( 31.5%-פניות)  -הגיעו בשל עיכוב מתמשך
במתן תשובה 48 .מהפניות היו של חולי/ות סרטן;  20פניות היו של חולים/ות במחלות לב
 1ראו :דו"חות משרד הבריאות הפלסטיני לשנת : 2013-2014
http://www.moh.ps/index/Books/BookType/2/Language/ar
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וכלי דם;  21של חולים/ות במחלות עיניים; ו 64-פניות הגיעו ממטופלים/ות הסובלים/ות
מבעיות גב ואורתופדיה .שאר הפניות היו בענייני נוירולוגיה ( ,)12איברי מין ודרכי השתן
( ,)11ומספר תחומים נוספים.
במהלך השנה זיהינו שלוש מגמות של הקשחה במדיניות הרשויות הישראליות כלפי תושבות
ותושבים פלסטינים המבקשים היתר מעבר לצרכים רפואיים:
• עלייה במספר הפניות המגיעות למשרדנו מחולי/ות סרטן ולב .ב 2015-התקבלו
פניותיהם של  48חולי סרטן ו 20-חולים במחלות לב וכלי דם שבקשותיהם להיתרי
מעבר לצורך טיפול רפואי נדחו או עוכבו .מדובר בעלייה של יותר מ 100%-בהשוואה
2
לנתוני .2014
• הקשחת המדיניות בנוגע למעבר מטופלים/ות שמצבם הרפואי אינו מסכן חיים,
אך נזקקים לטיפול שאינו קיים במקום מגוריהם ,ומיונם על ידי רשויות התיאום
והקישור על פי חומרת מצבם.
• הקשחת המדיניות בנוגע למעברם של מלווים ומלוות למטופלים ,ובעיקר מלווים מתחת
לגיל  .55המת"ק הישראלי ,במעבר ארז ,חייב החלפת מלווים צעירים במלווים מעל
גיל  ,55ומלווים מתחת לגיל  55זומנו לתחקורי שב"כ בהיקפים גדולים יותר מבעבר.
בנוסף למגמות אלו ,נמשכה התופעה של התנכלות מצד שב"כ לאוכלוסיית המטופלים/ות
ומלוויהם ,וניצול מצבם הפגיע לצורך הזמנתם לתחקורים כתנאי לבחינת בקשתם להיתר מעבר.

 2ראו :מחמוד אבו ערישה" ,מסורבים" ,רופאים לזכויות אדם  ,יוני :2015
http://cdn2.phr.org.il/wp-content/uploads/2015/08/%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9D.pdf
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הקדמה
הדו"ח שלפניכם נכתב בהמשך לדו"ח "מסורבים" של רופאים לזכויות אדם ,שיצא ביוני
 ,2015ועסק בהתעמרות הרשויות הישראליות במטופלים ומטופלות פלסטינים באמצעות
מנגנון ההיתרים ,שאותם מנפיקה ישראל לאלו מביניהם הזקוקים לטיפול רפואי שזמין רק
מחוץ לאזור מגוריהם  -בין אם בגדה המערבית ,ברצועת עזה ,בירושלים המזרחית ,בישראל
3
או במדינות השכנות.
מערכת הבריאות הציבורית הפלסטינית ,הכפופה להגבלות נרחבות מצד ישראל ,סובלת
הן מבעיות הנובעות מהנתק בין שלושת האזורים שעליהם היא מתפרשת  -הגדה ,הרצועה
וירושלים ,והן ממחסור כרוני בתרופות ,בציוד רפואי ,ובעיקר בידע ובכישורים מקצועיים
הנדרשים לביצוע הליכים רפואיים מתקדמים .מסיבה זו ,תושבים ותושבות רבים הזקוקים
למענה רפואי מתקדם ,הן במישור האבחנתי והן במישור הטיפולי ,אינם יכולים למצוא אותו
במסגרת מערכת הבריאות הפלסטינית באזור מגוריהם ,ונאלצים לנדוד למוסדות רפואיים
באזור אחר בשטחים הפלסטיניים ,או לאחת המדינות השכנות  -מצרים ,ירדן או ישראל.
ככלל ,מטופל פלסטיני אינו יכול לעבור למוסד רפואי חיצוני מבלי שקיבל אישור לכך מטעם
משרד הבריאות הפלסטיני ,המספק למטופלים אלו הפניה וכיסוי כספי לטיפול הרפואי .אך
גם מטופלים שזכו להפניה שכזאת נדרשים לפנות לגורמי הביטחון הישראליים ולבקש מהם
היתר מעבר  -ואלו מוסמכים לאשר או לדחות את הבקשה.

3
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להרחבה אודות רקע הדו"ח ,ראו :מחמוד אבו ערישה" ,מסורבים" ,רופאים לזכויות אדם  ,יוני . 2015

בשנת  2015סייע רל"א ל 240-תושבות ותושבים פלסטינים בהשגת היתרי מעבר לצרכים
רפואיים ,לאחר שבקשותיהם הראשוניות נדחו או עוכבו על ידי רשויות התיאום והקישור
הישראליות .מקרים אלו הם רק חלק קטן מבין כלל הבקשות שנדחות מדי שנה.
המנגנון שמפעילה ישראל להנפקת היתרי מעבר בין האזורים השונים בשטחים שנכבשו
ב 1967-הוא חלק מאמצעי השליטה והדיכוי שבהם היא משתמשת כלפי החברה הפלסטינית.
בעדכון זה של דו"ח "מסורבים" נציג נתונים ודוגמאות נוספות החושפות את הבעייתיות
הקשה בהתנהלות רשויות התיאום והקישור ,הנובעת באופן ישיר ממדיניותן של ממשלות
ישראל כלפי השטחים הכבושים .מדיניות זו כרוכה בפגיעה מתמשכת בזכויותיהם
הבסיסיות של התושבות והתושבים הפלסטינים החיים תחת שליטה ישראלית ,ובפרט
בזכותם לבריאות ,לחיים ולכבוד.
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נתונים מרכזיים ומגמות
בשנת  2015התקבלו  243פניות במחלקת שטחים כבושים ברל"א ,רובן מתושבים ותושבות
פלסטינים שנזקקו להיתר מעבר מישראל על מנת להגיע לטיפול רפואי .חלקן הקטן של
הפניות הגיע מקרובי משפחה שביקשו ללוות או לבקר מטופלים/ות ,ומאנשי ונשות רפואה
שנזקקו לסיוע בהשגת היתר מעבר בדרכם לעבודה או ללימודים.
ּפניות ממטופלים התקבלו בעיקר לאחר שהבקשות שהגישו לרשויות הישראליות לקבלת היתר
נתקלו בסירוב או שלא נענו תוך פרק זמן סביר ,וזאת על אף שצורפו אליהן ,כנדרש ,הפניה
והתחייבות למימון הטיפול מטעם משרד הבריאות הפלסטיני .במהלך השנה תועד על ידי
רל"א מקרה אחד של חולה סרטן ,תושב עזה ,שמת לאחר שמעברו לטיפול רפואי בבית החולים
איכילוב נמנע .כמו כן ,תועדו עשרים תחקורי שב"כ שאליהם אולצו תושבים פלסטינים -
רובם מטופלים המופנים למוסדות רפואיים מחוץ לרצועת עזה  -להתייצב כתנאי לבחינת
בקשתם להיתר ,ומתוכם שני תחקורים שכללו הפרות בוטות של זכויותיהם .מקרים אלו
יתוארו בפירוט בהמשך הדו"ח.

8

רוב הפניות :ממטופלים תושבי עזה שנדחתה בקשתם להיתר
בשנת  2015התקבלו  223פניות מרצועת עזה ו 20-פניות מהגדה המערבית .בדרך כלל,
מספר הפניות המגיעות לרל"א מרצועת עזה הוא גדול יותר משמעותית ,וזאת על אף שבגדה
יש מספר גדול יותר של תושבים המגישים בקשות להיתר מעבר לצרכים רפואיים ושבקשתם
מעוכבת או נדחית.
 169פניות הגיעו מגברים ,ו 74-מנשים .רובן הגדול של הפניות התקבל בשל עיכוב במתן
תשובה מצד הרשויות הישראליות או בשל סירוב לאפשר את מעברם של הפונים/ות :מתוך 243
פניות 77 ,הגיעו לאחר עיכוב בתשובה ( ,)32%ו 163-לאחר סירוב ( .)68%בפועל אין הבדל
גדול בין סירוב לעיכוב ,שכן המשמעות היא בכל מקרה החמצת התור לבדיקה או לטיפול
הרפואי .שלוש פניות נוספות היו לשם קבלת מידע והסברים .כ 67.5%-מהפניות היו של
מטופלים/ות ,וכ 27%-של מלווים/ות למטופלים/ות .חלק קטן יותר מהפניות הגיע מקרובי
משפחה שביקשו לבקר מטופלים שאושפזו ,מתורמי איברים ,ומאנשי ונשות צוות רפואי.

ירידה של כ 13%-באישור בקשות ליציאה מרצועת עזה
בשנת  88.7% ,2013מהבקשות ליציאה מרצועת עזה לצרכים רפואיים אושרו ,והיתר נדחו או
עוכבו 4.מהנתונים החודשיים של ארגון הבריאות העולמי עולה כי שיעור הבקשות שאושרו
בשנת  2015עמד על  ,75.8%כלומר ישנה ירידה של כ 13%-בהשוואה לנתוני  ,2013והקשחה
5
ניכרת במדיניות ישראל בנוגע ליציאתם של תושבי/ות הרצועה לטיפול רפואי.

הבחנה בין מטופלים בניגוד לכללי האתיקה הרפואית
בשנת  2015נרשמה עלייה במספר הסירובים שהתקבלו בתשובה לבקשות להיתר של מטופלים
ומטופלות שמצבם הרפואי אינו מסכן את חייהם באופן ישיר ,אך יש לו השפעה רבה על איכות
חייהם ועל תפקודם היומיומי.
הנוהל הנוגע לתושבי רצועת עזה המבקשים לצאת דרך מעבר ארז על מנת להגיע לטיפול
רפואי  -כפי שהוא מופיע ב"סטאטוס ההרשאות" 6,שמפרסם מתאם פעולות הממשלה בשטחים
אחת למספר חודשים  -מנוסח כך:

"כניסה לישראל מתאפשרת ,אף אם לצורך מעבר לאיו"ש או לחו"ל ,לצורך קבלת טיפול
רפואי מציל חיים או טיפול רפואי שבהעדרו טעם החיים משתנה כליל ,כל זאת בכפוף
לכך שהטיפול המבוקש אינו זמין ברצועת עזה".
כפי שניתן ללמוד מהכתוב ,הרשויות הישראליות עושות הבחנה בין תושבים/ות הזקוקים
לטיפולים רפואיים מצילי חיים  -או כאלה המונעים נכות  -לבין אלו שצרכיהם הרפואיים
פחות דחופים .תופעה זו ,שתועדה על ידינו לראשונה בשנת  2007במעבר ארז ,הפכה עם הזמן
Right to Health: Crossing barriers to access health in the Occupied Palestinian Territory 4
World Health Organization, 2013
 5עפ"י נתוני ארגון הבריאות העולמי על רצועת עזה לשנת :2015
http://www.emro.who.int/pse/publications-who/monthly-referral-reports.html
" 6סטאטוס הרשאות בלתי מסווג לכניסת פלסטינים לישראל ,למעברם בין אזורי יהודה ושומרון לבין רצועת עזה וליציאתם לחו"ל":
http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/general/50.pdf
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למדיניות קבועה (עם זאת ,גם כאשר הטיפול הנדרש הוא אכן מציל חיים ,אין הדבר מבטיח
את היענות הרשויות ,כפי שיובהר מהנתונים שנציג בהמשך).
מנקודת המבט של האתיקה הרפואית ,מותר להבחין בין מצבים מסכני חיים לבין מצבים
אחרים הדורשים טיפול רפואי אך ורק במסגרת מיון רפואי (טריאג') המתבצע במצבי חירום,
כאשר יכולותיו של הצוות המטפל מוגבלות ,וזאת למשך תקופה מוגבלת ,ומתוך מטרה לייעל
את תהליך הצלת החיים 7.המדיניות הישראלית במעברים בכלל ,ובמעבר ארז בפרט ,כוללת
תעדוף של צרכים רפואיים גם במצבי שגרה ,ומביאה לכך שתושבים/ות הזקוקים לטיפול
רפואי שאינו מציל חיים עלולים לקבלו באיחור רב ,או לא לקבלו כלל; וזאת ,לא משום
שהמשאבים לטפל בהם אינם בהישג יד ,אלא כתוצאה משיקולים פוליטיים הזרים לרפואה.
מדיניות זו עושה שימוש לרעה במושגים רפואיים כגון "טיפול מציל חיים" ,על מנת לבצע
מיון כמו-רפואי ,שלמעשה מנוגד במהותו לכללי האתיקה הרפואית.
מבין הפניות שהתקבלו ברל"א ,היה מספר גדול של מקרים אורתופדיים ( )64ואופתלמולוגים
(מחלות עיניים) ( .)21פניות נוספות היו בתחומי הנוירולוגיה ( ;)12איברי המין ודרכי השתן
( ;)11אף ,אוזן וגרון ( ;)5הריון ולידה ( .)4בסך הכל ,כ 50%-מהפניות שהגיעו למשרדנו
היו ממטופלים/ות שמצבם הרפואי אינו מסכן חיים .מהנתונים שלעיל ניכרת עלייה של 17%
במספר הפניות מסוג זה שהתקבלו ברל"א בשנה האחרונה ,בהשוואה לשנת  8.2014כאשר
שיעור הפונים בנושאים אלו עמד על כ .33%-עלייה זו מעידה על המשך המדיניות הישראלית,
שאינה מתייחסת למחלות עיניים ולבעיות אורתופדיות  -גם כאלו שמעמידות את המטופל/ת
בסכנת עיוורון או נכות  -כאל מצבים דחופים ,המצדיקים מתן היתר מעבר לצורך קבלת
טיפול רפואי .זוהי מדיניות המתעלמת ממצוקתם המתמשכת של הסובלים מבעיות אלו ,שאינם
9
יכולים לקבל מענה לצרכיהם הרפואיים באזור מגוריהם.
להלן ציטוט לדוגמא מתוך חוות דעתו של ד"ר הראל ארזי ,אורתופד ומומחה בכירורגיה של
עמוד השדרה ,בנוגע למטופל בן  38שבקשתו להיתר מעבר נדחתה ,מאחר שאינה עונה על
הקריטריונים הנדרשים:

"עפ"י מסמכים רפואיים שהועברו לעיוני ,סובל מזה יותר משנה מכאבים עזים בצווארו
ומחולשת שרירים בידיו ,בשמאלית יותר מהימנית .כמו כן סובל מהפרעה במתן שתן.
בבדיקת  MRIשנערכה לו נמצאה פריצת דיסק גדולה ,היצרות של תעלת השדרה ולחץ
על חוט השדרה בגובה  ,C4-5ופריצת דיסק עם לחץ על השורש השמאלי בגובה .C5-6
המטופל זקוק לטיפול הניתוחי שאינו זמין במקום מגוריו ברצועת עזה ,לשם הקלה על
סבלו הנוכחי וכן מניעת נזק מתקדם של לחץ על חוט השדרה שכתוצאה ממנו עלולה
להיגרם נכות אותה ניתן למנוע באמצעות הניתוח שהומלץ".
כאמור ,ההבחנה בין מצב רפואי מסכן חיים לבין פגיעה ב"איכות החיים"  -תוך מניעת
הגישה לטיפול רפואי במקרים שאינם מסכני חיים  -עומדת בניגוד לכללי האתיקה הרפואית,
לפיהם יש לאפשר לכל מטופל/ת גישה לטיפול הרפואי המיטבי הזמין עבורו/ה ,ללא קשר
10
למידת דחיפותו של הטיפול ,או לחומרת המצב הרפואי.
 7להרחבה ,ראו" :מדיניות ישראל במעבר ארז :גילוי דעת רפואי-אתי" ,רופאים לזכויות אדם ,אוגוסט 2007
 8ראו :מחמוד אבו ערישה" ,מסורבים" ,רופאים לזכויות אדם ,יוני .2015
 9ראו" :מדיניות ההבחנה הפסולה של ישראל ביחס למטופלים תושבי עזה הזקוקים לטיפול רפואי מחוץ לרצועה :היבטים אתיים ומשפטיים" ,רופאים
לזכויות אדם ועדאלה ,יוני .2010
 10ראו" :מדיניות ישראל במעבר ארז :גילוי דעת רפואי-אתי" ,רופאים לזכויות אדם ,אוגוסט .2007
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ב ,24.8.15-בעקבות עלייה חדה שנרשמה באותו חודש במספר הפונים/ות הסובלים מבעיות
אורתופדיות שיציאתם לטיפול מחוץ לרצועה נמנעה (כמחצית מהפניות לחודש זה) ,פנה רל"א
למתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש) ,אלוף יואב מרדכי ,על מנת לברר האם המגמה
שנראתה בשטח היא תולדה של שינוי מדיניות 11.מכתב זה לא נענה ,אולם כפי שפורסם
בתקשורת 12,וכן ב"סטאטוס ההרשאות" ,מחודש ספטמבר ,מספר המטופלים שמצבם הרפואי
הוגדר שאינו מסכן חיים ושהורשו לצאת לטיפול מחוץ לרצועה הצטמצם לאפס בתקופה זו.
עם התבהרות הנהלים החדשים ,פנה רל"א בשנית למתפ"ש ב ,21.9.15-בדרישה לביטול
המדיניות המונעת את יציאתם לטיפול רפואי של מטופלים אלו 13.גם פנייה זו לא זכתה
למענה עד היום.

התנכלות לחולים בסכנת חיים
על אף ההבחנה בין סוגי מחלה שונים ,שהוצגה לעיל והמנוגדת לכללי האתיקה הרפואית,
בשנת  ,2015בקשותיהם של  48חולי/ות סרטן ו 20-חולים/ות במחלות לב וכלי דם,
שהופנו לטיפול רפואי מחוץ לאזור מגוריהם ,נדחו או עוכבו על ידי הרשויות הישראליות.
מדובר בעלייה של יותר מ 100%-בהשוואה לנתוני  14.2014בחלק מהמקרים ,דחיית הבקשה
משמעותה העמדת החולה בסכנת חיים של ממש .במקרה של חולי סרטן ,לנוכח חשיבותו
המכרעת של גורם הזמן והרצף הטיפולי להצלחת הטיפול הרפואי ,גם עיכוב במתן מענה
וסחבת בירוקרטית יכולים לעשות את ההבדל בין חיים למוות.

בעיה רפ ואית
אנשי רפואהֿ/סטודנטים
מחלה של אברי מין/דרכי השתן
נוירולוגיה
מחלות לב/כלי דם
עיניים
אחר
גידול/סרטן
אורתופדי

תרשים מספר  :1בעיה רפואית

כ.ב ,.בן  25מדיר אל-בלח ,סובל מסרטן עצמות ,המחייב את הגעתו באופן תדיר לבית
החולים אל-נג'אח בשכם כדי לעבור טיפולים כימותרפיים .כ.ב .פנה לרל"א לראשונה
 11ראו נספח א'.
" 12החמרה בנהלי יציאת חולים מהרצועה לטיפול בישראל" ,חדשות וואלה.http://news.walla.co.il/item/2884820 :
 13ראו נספח ב'.
 14ראו :מחמוד אבו ערישה" ,מסורבים" ,רופאים לזכויות אדם ,יוני .2015
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לאחר שבקשתו להיתר מעבר נדחתה פעמיים בתחילת יוני  ,2015ולאחר שהוזמן לתחקור
שב"כ במעבר ארז .על פי עדותו ,במהלך התחקור הוא התבקש למסור מידע על שכנים
ובני משפחה ,ונאמר לו שיוכל לצאת לטיפול הרפואי רק בתנאי שיסכים לשתף פעולה עם
ישראל .רל"א פנה בדחיפות למת"ק ארז בדרישה לאשר את מעברו של המטופל לאלתר;
דרישה זו נענתה בחיוב .עם זאת ,במהלך השנה אותו מטופל פנה אלינו שלוש פעמים
נוספות בנושא עיכוב יציאתו לטיפולים כימותרפיים  -בכל פעם הוא עוכב במשך כחודש
לאחר מועד הזימון המקורי שלו לטיפול.
הית'ם שראב ,בן  ,25תושב ח'אן יונס ,סבל מאז ילדותו מבעיות רפואיות שונות,
ובבגרותו אובחנה אצלו מחלה הפוגעת בכבד .באוקטובר  2014הית'ם אובחן כחולה
בסרטן המעי הגס .הוא הופנה לטיפולים כימותרפיים בבית החולים האירופי בעיר עזה,
ומשם נשלח לבדיקת מיפוי גרעיני ,שנערכה לו בבית החולים אסותא באפריל .2015
בבדיקה התגלה כי הסרטן התפשט לחלקים רבים בגוף .בעקבות זאת ,הופנה הית'ם
לטיפול כימותרפי בבית החולים איכילוב בתל אביב ,ונקבע לו מועד לטיפול בתאריך
 ;4.8.15אלא שהרשויות הישראליות התעלמו מבקשתו להיתר כניסה לישראל .ההיתר
התקבל בסופו של דבר רק לתאריך  ,8.9.15וזאת לאחר פניות חוזרות של רל"א למת"ק
ארז בשמו של החולה .אך הית'ם שראב מת ממחלתו קודם לכן ,ב ,23.8-לאחר המתנה של
כחודש להיתר שבושש לבוא.
טארק עדואן ,תושב רפיח בן  ,53סבל מכאבי ראש עזים ,מאיבוד זיכרון ומקשיים
בדיבור ובהליכה .בבדיקת  MRIשנערכה לו ברצועת עזה ב 22.6.15-אובחן תהליך תוך
מוחי החשוד כגידול סרטני .טארק הופנה בדחיפות לבדיקות ולניתוח בבית החולים
אוגוסטה ויקטוריה בירושלים המזרחית בתאריך  .7.7.15לאחר שמשפחתו הגישה בשמו
בקשה להיתר מעבר לירושלים ,ונענתה בשלילה ,פנה רל"א למת"ק ארז בדרישה להפוך
את ההחלטה ולהתיר את יציאתו לטיפול הרפואי .למכתבנו צורפה חוות דעתה הרפואית
של ד"ר בטינה בירמנס ,מומחית בנוירולוגיה ,אשר קבעה:

“יש צורך דחוף לבצע ניתוח מוח כדי לאפיין את טיב המחלה  -קרוב לוודאי מדובר
בגידול ממאיר אך לא ניתן לשלול תהליך זיהומי .בינתיים מידרדר מצבו מאוד
והמטופל איננו יכול ללכת .הוא מקבל טיפול אנטי אפילפטי וטיפול להורדת הבצקת
המוחית ,אך טיפול זה יכול לעזור רק חלקית מאוד .הניתוח דחוף ביותר .חייו של
המטופל בסכנה מיידית .קיימת אפשרות  -אמנם לא גדולה מאוד  -שהניתוח וטיפול
המשך יכולים להאריך את חייו ואולי להציל אותו .צריך להיות ברור מהתיאור שמר
עדואן עצמו אינו יכול לתפקד”.
למרות דבריה הנחרצים של ד"ר בירמנס ,המטופל לא קיבל היתר מעבר כדי להגיע
לטיפול הרפואי שלו נזקק בדחיפות ,אלא הוזמן לתחקור שב"כ במעבר ארז .בתאריך
שנקבע לתחקור ,6.8.15 ,הגיע טארק למעבר ארז על גבי אלונקה .לאחר מספר שעות
של המתנה ,הגיע חייל והודיע לו שבקשתו נדחתה ,ושעליו לחזור הביתה מבלי להיכנס
לתחקור .רק לאחר פנייה נוספת מטעם רל"א ,הותר לבסוף מעברו של טארק לבית
החולים בירושלים ביום  - 13.8.15למעלה מחודש מיום הזימון המקורי שלו לניתוח,
וקרוב לחודשיים אחרי שאובחן אצלו חשד לסרטן מוח בשלבים מתקדמים.
אחרי שעבר את הניתוח  -והתברר סופית כי הוא אכן סובל מגידול ממאיר במוח -
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הוזמן טארק לטיפולי המשך כימותרפיים במועדים קבועים ,אבל נכנס לעוד מעגל של
איחורים בכל פעם שהגיש בקשה להיתר .בזמן כתיבת שורות אלו ,טארק נמצא באשפוז
ממושך בביה"ח אוגוסטה ויקטוריה ומצבו אנוש .מלבד הנזק הרפואי שגרמו לו העיכובים
החוזרים בהגעה לטיפול ,אין ספק שמסכת התלאות שהעבירו אותו הרשויות הישראליות
לאורך התהליך הייתה מיותרת לחלוטין ,ונבעה משיקולים הזרים הן לרפואה והן
לביטחון  -שכן קשה למצוא הצדקה ביטחונית למניעת מעברו לטיפול של חולה המצוי
במצב כה קשה ,ועל אחת כמה וכמה להזמנתו לתחקור ביטחוני.

מספר סירובים גבוה לבקשות להיתר של צעירים
 73.5%מהפניות שהתקבלו ברל"א ב 2015-היו ִמ ּבוגרים בין הגילאים  5.5% ;18-45מהפניות
עסקו במעברם של ילדים מתחת לגיל  19% ;14מהפניות היו ממבוגרים מעל גיל  ;45והשאר
( 5פניות –  )2%מקטינים מעל גיל  .14כאמור ,בקשותיהם של בוגרים בני  18-45להיתר
מעבר הן המועדות ביותר לסירוב או לעיכוב בתשובה .מאחר שמדובר בקבוצת אוכלוסייה
שנחשבת בדרך כלל לבריאה ושנזקקת למעט שירותים רפואיים יחסית ,שיעור הסירובים
והעיכובים שבהם היא נתקלת הופך לגבוה עוד יותר ,ביחס למספר הבקשות המוגשות על ידה
לרשויות התיאום והקישור .הסיבה לכך היא המדיניות הישראלית ,המטילה הגבלות גורפות
על בני גילאים אלו ,וזאת על בסיס שיקולים ביטחוניים שרירותיים .כך נוצר מצב שבו אדם
בעל צרכים רפואיים קונקרטיים ,ולעתים קריטיים ,עלול שלא לקבל את המענה הדרוש לו
עקב מניעה ביטחונית גורפת ,המוטלת עליו בשל גילו ומגדרו ,וללא קשר לרקע הביטחוני
שלו באופן אישי .מדובר אם כן בסוג של ענישה קולקטיבית ,המהווה הפרה של זכויות אדם
ושל כללי המשפט הבינלאומי.

ק ב ו צת גיל
ילד/ה (0-14ה)
קטין/ה ()14-18
בוגר/ת ()18-45
מבוגר/ת ()+45

תרשים מספר  :2גיל הפונים/ות
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מניעת יציאתם של מלווים למטופלים
מטופלים/ות שהופנו לקבלת טיפול רפואי מחוץ לאזור מגוריהם זקוקים למלווה ,הן כדי
לעזור להם במסע הארוך והמעייף אל המוסד הרפואי המיועד ובחזרה ממנו ,והן כמקור לעזרה
ותמיכה נפשית בזמן הטיפול ,שעלול להיות קשה וממושך .ישנם מטופלים שעבורם הליווי הוא
קריטי במיוחד :תינוקות ,קטינים ,קשישים ובעלי מוגבלויות .הרשויות הישראליות מתירות
ליווי של אדם אחד לכל מטופל/ת ,ובתנאי שהמלווה יהיה מקרבה משפחתית ראשונה ,ויזכה
לאישור של גורמי הביטחון .בהיעדר אישור כזה ,המטופל יאלץ להחליף מלווה .הדרישה
להחלפת מלווה עלולה להיות בעייתית מאד ,במיוחד במקרה שהמטופל הוא בעל צרכים
מיוחדים ,או כאשר מדובר באשפוז ארוך ומורכב ,הדורש גם מהמלווה תעצומות גוף ונפש;
במקרים כאלה ,מניעת יציאתו של אדם שיתאים למשימת הליווי ויוכל לבצע אותה כראוי
עלולה לפגוע קשות במצבו של המטופל עצמו ובסיכויי ההחלמה שלו.
בדצמבר  2015הגיע לרל"א מספר גדול של פניות ממלווים ומלוות למטופלים/ות ,שבקשתם
ליציאה מרצועת עזה נדחתה .מבדיקתנו עלה כי הרשויות הישראליות נקטו בצעדים חדשים
המקשים על מתן היתרים למלווים מתחת לגיל  ;55מטופלים/ות נדרשו להחליף מלווה
צעיר/ה במלווה מעל גיל  ,55ומלווים מתחת לגיל  55הוזמנו לתחקורי שב"כ בהיקפים
גדולים יותר .הקשחה זו של המדיניות פגעה בעיקר בילדים ,שיוצאים בדרך כלל לטיפול
רפואי בליווי הוריהם  -שרובם צעירים מתחת לגיל  - 55ואשר בעקבות פסילת ההורים
כמלווים החמיצו טיפולים רפואיים ,או אולצו להיפרד מהוריהם למשך זמן הטיפול .במחאה
על מדיניות זו ,הוועדה האזרחית הפלסטינית בעזה ,האחראית על העברת פניות המטופלים
למת"ק הישראלי ,השביתה את פעילותה למשך ארבעה ימים ,בין  25.11.2015עד .29.11.2015
רל"א פנה בדצמבר למתאם הפעולות בשטחים בדרישה לבטל לאלתר את ההנחיות החדשות,
15
ולאפשר את מעברם של הורים לילדים היוצאים לטיפול רפואי.

 15ראו נספח ב'
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יאסמין זטמה ,בת  33מח'אן יונס ,היא אמה של רחמה ,ילידת  4ביולי  ,2015שנולדה
עם פגם חמור בלב .מיד עם לידתה ,הופנתה רחמה בדחיפות לניתוח מציל חיים בבית
החולים תל השומר .לאחר שחרורה מבית החולים ,היה עליה לחזור לבדיקות מעקב,
ובהמשך לניתוחים נוספים .יאסמין הגישה בקשה ללוות את בתה דרך הוועדה האזרחית
הפלסטינית בעזה ,ונענתה כי יש להחליף מלווה .על מנת שהתינוקת לא תחמיץ את התור
לבדיקה ,נאלצה אמה להישאר בבית ואילו הסבא בן ה 74-נסע איתה כמלווה .יאסמין
פנתה לעזרת רל"א ב ,2.12.15 -לאחר שנקבע לבתה תור לבדיקה נוספת ,אלא שהפעם
הודיעו לאם כי הביקור עשוי להתארך ,אם יוחלט שעל התינוקת לעבור ניתוח .יאסמין
הגישה בקשה ללוות את בתה פעם נוספת ,וגם הפעם הודיעו לה שעליה להחליף מלווה,
וזאת על אף שהמדובר היה באשפוז ממושך ,ויתרה מזאת ,בתינוקת שעדיין יונקת .רל"א
פנה בשמה של יאסמין למת"ק ארז ,בדרישה לאפשר לה ללוות את בתה לבית החולים.
סיפורן של רחמה ויאסמין פורסם בתקשורת 16,ולאחר שכתב "ידיעות אחרונות" פנה
למתפ"ש כדי לברר כיצד זה שמונעים אם מיניקה מללוות את בתה לטיפול רפואי ,הוא
נענה שבקשתה של יאסמין נדחתה מאחר שהוועדה האזרחית בעזה לא צירפה אליה מספר
טלפון .עם זאת ,בשיחה של נציג רל"א עם חייל ממת"ק ארז 17,התברר שמספר הטלפון של
יאסמין דווקא היה מצוי בידי המת"ק ,כך שזו ככל הנראה לא הסיבה האמיתית לקשיים
שהוערמו עליה .רק לאחר לחצים נוספים מצד רל"א  -ובאיחור של יותר מחודשיים -
יאסמין קיבלה לבסוף היתר לצאת יחד עם בתה לבית החולים.

 16ראו" :איך אפשר לשלוח תינוקת לניתוח בלי אימא שלה?" ,ידיעות אחרונות.29.12.15 ,
 17שיחת טלפון עם מת"ק ארז בתאריך 17.12.2015
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זימון מטופלים ומלווים לתחקורי שב"כ במעבר ארז
מאז שנת  ,2007מתעד רל"א פרקטיקה פסולה של מנגנוני הביטחון הישראליים ,שבמסגרתה
מטופלים/ות תושבי עזה המבקשים לקבל היתר מעבר לצרכים רפואיים נדרשים להתייצב
לתחקור שב"כ במעבר ארז ,כתנאי לבחינת בקשתם .במהלך התחקור ,המטופלים מתבקשים
למסור מידע בנושאים שונים ו/או להפוך למשתפי פעולה עם ישראל 18.על פי ארגון הבריאות
העולמי ,מספר המטופלים שנקראים לתחקור עומד בשנים האחרונות על כ 200-לשנה 19.מנתוני
 20 2015עולה ש 230-מטופלים עברו תחקור במעבר ארז במהלך שנה זו (עלייה של  15%מאז
 ,21)2013ושבחודש דצמבר בלבד תוחקרו  61מטופלים (כ 26.5%-מכלל התחקורים לשנת
 .)2015בעקבות עלייה זו במספר התחקורים ,כתבנו למתפ"ש בדרישה לחדול לאלתר מזימון
מטופלים לתחקורי שב"כ ,תוך פגיעה בוטה בזכותם לקבלת טיפול רפואי 22.פנייה זו לא נענתה.
במהלך  2015תועדו על ידי רל"א  20מקרים ( 8.2%מכלל הפניות) של זימון מטופלים
לתחקורי שב"כ כתנאי לבחינת בקשתם להיתר .בכל התחקורים שתיעדנו ,נשאלו המטופלים
על קרובי משפחתם ,השכנים שלהם ,והאם הם או מי מהסובבים אותם משתייכים לארגונים
פוליטיים .לעתים רחוקות נשאלים המטופלים גם על מצבם הבריאותי .ידוע לנו על מקרים
שבהם מטופלים שזומנו לתחקור נעצרו עם הגעתם למעבר (ראו פירוט בהמשך) .כמו כן ,קרה
שמטופלים זומנו למעבר ארז בתאריך מסוים כדי לעבור תחקור ,אך עם הגעתם נדרשו להמתין
במקום המיועד במשך שעות ארוכות ,ובסופו של דבר נאמר להם ע"י החיילים כי עליהם לחזור
לביתם ,מבלי שהוכנסו לתחקור ומבלי שנרשמו שמם ופרטיהם .מאחר שפרטיהם לא תועדו,
נראה כי לרשויות הישראליות כלל לא נודע שהם הגיעו ,ובהמשך נאלצו אותם מטופלים
להתייצב מחדש לתחקור במועד אחר .כך נוצרת סחבת הגורמת לבזבוז זמנם של מטופלים
ומלוויהם ולעיכוב בקבלת הטיפול הרפואי .יש לציין שבנתונים שמפרסמת הוועדה האזרחית
הפלסטינית מתועד רק מספר המטופלים שעברו תחקור בפועל ,ולא המספר האמיתי של כל
המטופלים המוזמנים לתחקור ,אשר לנוכח ההתנהלות שתוארה לעיל ,הוא גדול אפילו יותר.

לראשונה :נציג רשמי של מדינת ישראל חושף את המטרה
האמתית של התחקורים
בראשית חודש יולי  ,2015במסגרת העיסוק בפרשת החזקתו של אברה מנגיסטו ברצועת
עזה 23,פורסמה בערוץ  10שיחה בין משפחתו של מנגיסטו לבין ליאור לוטן ,נציג ראש
הממשלה לנושא שבויים ונעדרים .במהלך השיחה אמר לוטן את הדברים הבאים:

"כשאנשים ,קרובי משפחה של מנהלים בחמאס ,בכירים!...כשרצו להיכנס לישראל
24
לטיפול רפואי בישראל ,אמרנו להם' :לא ,תביאו לנו מידע על אברה'".
 18ראו :מחמוד אבו ערישה" ,מסורבים" ,רופאים לזכויות אדם ,יוני  ,2015ו-רן ירון" ,רפואה על תנאי :סחיטת חולים בידי השב"כ בחקירות במעבר
ארז" ,רופאים לזכויות אדם.2008 ,
http://cdn2.phr.org.il/wp-content/uploads/2016/05/%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94-%D7%A2%D7%9C%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99.pdf
Right to Health: Crossing barriers to access health in the Occupied Palestinian Territory, 2013, World Health 19
.Organization
 20עפ"י הדו"חות החודשיים של ארגון הבריאות העולמי לשנת :2015
http://www.emro.who.int/pse/publications-who/monthly-referral-reports.html
 21בשנת  2013זומנו  199מטופלים תושבי עזה לתחקור ,מתוכם  170גברים ו 29-נשים.
 22ראו נספח ג' ,וכן נספח ד' :תשובת מוקד פניות הציבור למכתב התלונה.
 23אברה מנגיסטו ,תושב ישראל בן  28בעל לקות נפשית ממוצא אתיופי ,יצא ב 7-בספטמבר  2014מביתו שבאשקלון לעבר גדר הגבול עם רצועת
עזה שליד קיבוץ זיקים; שם ככל הנראה דרך פרצה בגדר עבר את הגבול.
 24לכתבה המלאה ,ראוhttp://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1136572 :
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בדבריו אלה ,אישש לוטן לראשונה את מה שרל"א טוען כבר מאז  ,2007כאשר חשפנו את
התופעה :ישראל עושה שימוש לא אתי ולא מוסרי בצרכיהם הרפואיים של מטופלים פלסטינים,
ומתנה את יציאתם לטיפול רפואי בתחקור שב"כ ,על מנת לסחוט מהם מידע מודיעיני .המדינה
הכחישה עד כה שהתחקורים הללו משמשים לאיסוף מודיעין ,וטענה שהם נועדו אך ורק לבדוק
את מסוכנותם של המטופלים עצמם .כך נמסר גם בתשובת המדינה לבג"ץ שהגשנו בנושא זה
ב .2007-ביולי  ,2015בעקבות פרסום השיחה עם לוטן ,פנה רל"א במכתב למתפ"ש ,אלוף
יואב מרדכי ,לסגן שר הבריאות ליצמן ולמנכ"ל משרד הביטחון ,אלוף (במיל') דן הראל,
בדרישה לבטל מדיניות זו של התניית טיפול רפואי בשיתוף פעולה של המטופלים עם כוחות
25
הביטחון הישראליים ,תוך סיכון בריאותם וחייהם .מכתבנו לא נענה.
הודא (שם בדוי) ,בת  ,41אזרחית בריטית ממוצא פלסטיני המתגוררת בלונדון ,הגיעה
בתחילת  2015לביקור משפחתי ברצועת עזה דרך מעבר רפיח .הודא פנתה לרל"א בסוף
אפריל ,לאחר שנודע לה שבתה מאושפזת בבית חולים בלונדון ,והיא ביקשה לשוב לשם
כדי לשהות לצדה .בתקופה זו מעבר רפיח היה סגור לחלוטין ,ולכן היא פנתה לרשויות
הישראליות על מנת שיתירו את יציאתה דרך מעבר ארז ,אך בקשתה נדחתה.
פנינו בשמה של הודא למת"ק ארז בדרישה לאפשר את יציאתה מרצועת עזה באופן
מיידי ,על מנת שתוכל להאחד עם בתה .בתגובה ,זומנה הודא לתחקור במעבר ארז
ביום  - 31.5.15למעלה מחודש לאחר שהוגשה בקשתה הראשונית להיתר.
ביום המיועד ,הגיעה הודא למעבר ארז בשעה שבע בבוקר ,ולאחר המתנה של כשעתיים
נערך עליה חיפוש והיא הובלה לחדר מתחת לאדמה ,שם הושארה לבדה למשך שעתיים
נוספות ,עד שהחוקר נכנס לחדר .במהלך התחקור נשאלה על קרובי משפחתה ,והאם יש
לה מידע על טילים ומנהרות .התחקור נמשך כשלוש שעות ,והיחס כלפיה במהלכו היה
בוטה ואגרסיבי .במילותיה של הודא" :זו היתה החוויה המלחיצה ביותר שעברתי בחיי".
רק לאחר שצלחה את התחקור הנ"ל ,ולאחר לחצים נוספים שהופעלו על הרשויות
הישראליות מצד רל"א ומצד הקונסוליה הבריטית ,קיבלה הודא היתר יציאה דרך מעבר
ארז ,ליום  .24.6.15בסופו של דבר היא יצאה מהרצועה דווקא דרך מעבר רפיח ,שנפתח
יומיים לפני כן ,ב.22.6.15-

רוב המתוחקרים הם חולי סרטן
מניתוח הנתונים עולה ,שמתוך  20מקרים של מטופלים שהוזמנו לתחקורים שתועדו על
ידי רל"א 12 ,ה ם חולי סרטן ( ,)60%שניים נוספים סובלים מבעיות אורתופדיות ,והשאר
ממחלות אחרות ,בחלוקה שווה.
נתון זה עשוי להצביע על מגמה של הפעלת לחצים לשם גיוס משתפי פעולה בעיקר בקרב
חולים במחלות מסכנות חיים כמו סרטן ,מאחר שחייהם תלויים באפשרות לצאת לטיפול
רפואי .כמו כן ,מדובר בטיפולים ממושכים ולא חד פעמיים ,ולכן קל יותר להפעיל על
מטופלים אלו מערכת של סחיטות ולחצים.

 25ראו נספח ה'.
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בעיה רפ ואית
אורתופדי
גידול/סרטן
הפרעה נפשית/התנהגותית
מחלה אנדוקרינית
מחלה כרונית
מחלה של אברי מין/כלי שתן
מחלת לב/כלי דם
נוירולוגיה
עיניים

תרשים מספר  :3בעיה רפואית
מעצר תושבים הנמצאים בדרכם לטיפול רפואי
על פי התקשורת הפלסטינית ,במהלך  2015נעצרו במעבר ארז ארבעה פלסטינים תושבי
עזה שהיו בדרכם לטיפול רפואי מחוץ לרצועה .מדובר בשיטת פעולה נוספת של השב"כ,
המוכרת לנו גם משנים עברו ,של הטעיה מכוונת של מטופלים ,והצגת מצג שווא כאילו הם
יורשו לצאת לטיפול רפואי ,כאשר הכוונה האמתית היא לעצור אותם .היתר המעבר שאותו
מקבלים מטופלים אלו אינו אלא פתיון שנועד להביא אותם למעבר ארז לצורך ביצוע המעצר.
פ.ע ,.בן  23מרפיח ,נפצע בעינו הימנית בתאונת דרכים .הוא הופנה לניתוח מורכב
בבית החולים "סנט ג'ון" שבירושלים המזרחית .המטופל הגיש בקשה להיתר מעבר
לוועדה האזרחית הפלסטינית כדי להגיע לניתוח ,שנקבע ל ,13.8.15-אך לא קיבל
כל תשובה לבקשתו .בסוף אוגוסט ,לאחר פנייה של רל"א למת"ק ולאחר שהגיש בעצמו
בקשה נוספת ,קיבל המטופל היתר לצאת לניתוח ביום  ,8.9.15בליווי אביו.
ביום הניתוח הגיע פ .עם אביו למעבר ארז בשעה  9:00בבוקר .בשעה  11:30הוא הוכנס,
ללא כל התראה מוקדמת ,לתחקור שב"כ שנמשך עד השעה  .15:30לאחר מכן הודיעו
החיילים במעבר לאביו של המטופל שהוא נלקח למעצר ,וכי יוחזר לביתו בתוך 24
שעות .פ.ע .לא הוחזר לביתו באותו יום ,ומן הסתם גם לא הגיע לבית החולים כדי
לעבור את הניתוח.
מקרה זה ,כמו מקרים דומים שתועדו על ידינו בשנים האחרונות ,הוא ביטוי נוסף לניצול
מצוקתם של החולים וחולשתה של מערכת הבריאות ברצועת עזה על ידי השב"כ ,לצורך
איסוף מידע מודיעיני וקידום מטרות פוליטיות.
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שיעור הצלחה גבוה לרל"א בשינוי החלטותיהן של רשויות התיאום והקישור
כאמור ,מתוך  243הפניות שהתקבלו במהלך שנת  240 ,2015הגיעו בשל עיכוב או סירוב
לבקשות להיתרי מעבר של מטופלים/ות פלסטינים ומלוויהם ,וכן של אנשי ונשות רפואה,
לרבות סטודנטים/ות לרפואה .רל"א הגיש בשמם של פונים אלו ערעורים לרשויות התיאום
והקישור ,על מנת שיאשרו את מעברם .בעקבות פניותינו ,שלוו בעת הצורך בחוות דעת של
רופאות ורופאים מתנדבים 143 ,בקשות ( )61.7%אושרו לאחר בחינה מחודשת ,והפונים
קיבלו היתרי מעבר.
במקרים אחרים ,התערבות רל"א לא הצליחה לשנות את עמדת הרשויות ולסייע למטופלים.
חלקם העבירו את ההפניה הרפואית שלהם לבתי חולים במצרים; בדרך זו ,הם אמנם לא
תלויים בקבלת היתרים מישראל ליציאה דרך מעבר ארז ,אלא שגם מעבר רפיח בין רצועת
עזה למצרים סגור במשך רוב ימי השנה ,ונפתח רק ל 26-ימים במהלך שנת  26.2015חלק אחר
מהמטופלים שבקשותיהם להיתר נדחו החליטו לוותר כליל על ההפניה  -ולמעשה על הטיפול
הרפואי  -ולהשלים עם מצבם.
רל"א עתר לבית המשפט נגד שלוש מהחלטותיהן של רשויות התיאום והקישור שלא לאפשר
מעבר מטופלים מסיבות ביטחוניות .במקרה אחד ,גם הפנייה לערכאות לא הביאה לאישור
בקשתו של המטופל; בשני המקרים האחרים ,הגענו להסכם פשרה עם הפרקליטות ,שלפיו
המטופלים יקבלו היתר ליום אחד ,בתנאי שאם יוחלט לאשפז אותם ,נצטרך לתאם את הארכת
ההיתר מול הרשויות.
שיעור ההצלחה הגבוה של רל"א בשינוי החלטותיהן של הרשויות בנושא מעבר מטופלים/ות,
בין אם באמצעות פנייה למת"ק ובין אם לאחר עתירה משפטית ,מעלה את השאלה האם ההחלטות
לא היו מלכתחילה שרירותיות ולא ענייניות.
מ.ב ,.בן  62ממחנה הפליטים גבאליה ,סבל מכאבים עזים בגב וברגליים עקב לחץ
על חוט השדרה .הוא עבר שני ניתוחים בבית החולים במצרים ,אך הניתוחים נכשלו
והכאבים נותרו בעינם .מ .הופנה לבית החולים אלמקאסד שבירושלים המזרחית,
וקיבל היתר לצאת לבדיקה ביום  .15.2.2015בבדיקה זו נקבע לו תור לניתוח בבית
החולים בסוף מאי ,אך כאשר ביקש היתר נוסף על מנת להגיע לניתוח ,נענה בשלילה.
בתחילת יוני הודיע מת"ק ארז למטופל שהוא "מסורב ביטחונית" ולכן נדחתה בקשתו
להיתר .בתגובה להחלטה זו ,שלחנו מכתב ערעור בצירוף חוות דעת רפואית ,ותהינו מהו
הסיכון הביטחוני הנשקף מאדם מבוגר בן  ,62הסובל מכאבים כרוניים עזים ומהגבלה
בתנועה ,וחשוב מכך  -שקיבל היתר מעבר לאותו בית חולים ,פחות מארבעה חודשים
קודם לכן .לאחר שגם בקשה זו נדחתה ,עתרנו לבית המשפט והגענו להסכם הפשרה
עם הפרקליטות .המטופל הגיע לבסוף לבית החולים אלמקאסד ,אך רק לאחר עיכוב
של כחצי שנה ,שהאריך את סבלו ללא כל סיבה נראית לעין .התנהלות זו של הרשויות
הישראליות מעלה ,שוב ,סימן שאלה גדול בנוגע להחלטה למנוע את מעבר המטופל
מלכתחילה; שהרי אילו היווה סיכון ביטחוני אמיתי  -לא היה מקבל את ההיתר גם
לאחר פנייה לבית המשפט.
 26עפ"י נתוני ארגון הבריאות העולמיhttp://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/WHO_monthly_Gaza_ :
.access_report-December_2015-final.pdf?ua=1
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אחריות ישראל ,וחלקה של הרשות הפלסטינית
הטיעון הישראלי ,כי מתן היתרי מעבר לפלסטינים לצרכים רפואיים הוא מחווה הומניטרית
של המדינה  -ולא חובה המוטלת עליה  -מסתמך על כך שבמסגרת הסכמי אוסלו ,הרשות
הפלסטינית קיבלה על עצמה את האחריות לניהול מערכת הבריאות ברצועת עזה ובגדה
המערבית .אולם ,האחריות הועברה לידי הרשות כאשר מצבה של מערכת הבריאות היה ירוד,
ומבלי שיהיו לה הסמכות והיכולת לשקם ולנהל אותה הלכה למעשה ,כיוון שאלו נשארו בידי
ישראל 27.פרויקט ההתנחלויות וביתור הגדה המערבית ,כמו גם הפרדתה הפיזית מרצועת
עזה ,נמשכים כיום ביתר שאת .היעדר מעבר חופשי בין עזה לגדה ,שהיה אמור להיות מוסדר
במסגרת "המעבר הבטוח" בהסכמי אוסלו ובהסכמים אחרים ,אך לא יושם מעולם ,הופך את
קיומה של מערכת בריאות פלסטינית עצמאית ומתפקדת  -לרבות מעבר של תרופות ,ציוד
רפואי ,מטופלים/ות וצוותי רפואה  -לבלתי אפשרי .לכך יש להוסיף את המשך שליטתה של
ישראל בגבולות החיצוניים ובמרחב הימי והאווירי ,במשאבי האנרגיה והמים האזוריים,
וכן במערכת הכלכלית ,לרבות יבוא וייצוא מהשטחים הפלסטיניים ואליהם .כל המרכיבים
הללו ,ועוד רבים נוספים ,משמעותם שהשליטה הישראלית ,הן בגדה המערבית והן ברצועת
עזה ,שרירה וקיימת ,וממשיכה להכתיב את סדר היום האזרחי של האוכלוסייה הפלסטינית.
לצד אחריותה של ישראל ,גם לרשות הפלסטינית יש אחריות על מצב בריאותם של תושבי
ותושבות השטחים ,הנובעת מיכולתה להשפיע בתחומים שונים ,גם אם באופן מוגבל.
מלכתחילה ,הרשות הפלסטינית שגתה כאשר הסכימה לקבל על עצמה את ניהול מערכת
הבריאות בשטחים הכבושים כאשר לא היו בידיה הכלים לעשות זאת ,ובכך למעשה ויתרה
על זכויותיהם של התושבים הפלסטינים ,מבלי שהייתה לה הסמכות לכך .המצב החמיר
משמעותית בעקבות הקרע בין ממשלת פתח בגדה המערבית לבין ממשלת חמאס ברצועת
עזה ,אשר גורם לעיכובים ולכשלים בהעברת תקציבים ,ציוד רפואי ותרופות גם כאשר אלו
בנמצא - 28וכתוצאה מכך להידרדרות מערכת הבריאות ,שמצבה היה קשה גם לפני כן .יתרה
מכך :התעקשותה של ישראל על קיום מגעים רשמיים אך ורק עם ממשלת פתח ומוסדותיה,
גם בנושאים הנוגעים לתושבי רצועת עזה ,פותחת פתח לשימוש במערכת הבריאות כאמצעי
משטור  -לא רק בידי ישראל ,אלא גם בידי הרשות עצמה .כך למשל ,הוועדה האזרחית
הפלסטינית ברצועת עזה ,האחראית על התיאום מול ישראל בכל העניינים האזרחיים ,לרבות
היתרי מעבר לצרכים רפואיים ,היא גוף הממונה ומופעל על ידי הרשות הפלסטינית ,בהתאם
לדרישת ישראל .הוועדה פועלת על פי ההנחיות וההגבלות המוכתבות לה מהצד הישראלי,
ומנותקת מכל מוסדות השלטון של חמאס ברצועת עזה .מצב עניינים זה הופך את הוועדה,
מחד ,לכלי בידי ישראל ,אשר פועל במצבים מסוימים כנגד התושבים/ות במקום לשרת אותם;
ומאידך ,הפונים אליה עלולים ליפול קורבן למאבקי כוח ושליטה פנימיים בין הרשות לבין
29
חמאס ,כפי שאכן קרה בעבר.
בעיה נוספת היא שמשרד הבריאות הפלסטיני ,האחראי על הפניית תושבים/ות לטיפול רפואי
מחוץ למערכת הבריאות הציבורית ,אינו פועל בשקיפות בנושא זה; משרד הבריאות אינו אוסף
 או לכל הפחות אינו מפרסם  -נתונים מלאים באשר למדיניות ההפניות שלו ,לקריטריוניםהקובעים לאילו מטופלים יינתנו הפניה וכיסוי כספי ולאילו לא ,ולהיקף הבקשות המוגשות
אליו להפניה לטיפול ונענות בחיוב או בשלילה.
 27ראו" :מבט על :מסירת שירותי הבריאות לסמכות פלסטינית" ,רופאים לזכויות אדם.1993 ,
:The Independent Commission for Human Rights (ICHR), Annual report 28
http://www.ichr.ps/en/2/6/1360/ICHR-20th-Annual-Report-ICHR-20th-Annual-Report.htm
 29בשנת  ,2009חמאס השתלט על משרדי הוועדה האזרחית בעזה ,גירש מהם את הפקידים והעובדים ,השייכים לרשות הפלסטינית .תגובת ישראל לאירוע
הייתה ,סירוב מוחלט לעבוד מול אנשי חמאס והפסיקה לקבל בקשות חולים להיתרים .ראו נייר עמדה של רל"א בעניין" :סיכום :קריסת מנגנון תיאום
יציאת חולים מעזה ,מרס-אפריל  ,2009אפריל ."2009
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סיכום ומסקנות
דו"ח זה עסק בהשפעת המדיניות הישראלית ,ובפרט ההגבלות שמטילה ישראל על חופש
התנועה בשטחים הכבושים ,על תושבות ותושבים פלסטינים הזקוקים לטיפול רפואי שאינו
זמין באזור מגוריהם.
הזכות לבריאות של הפלסטינים בגדה המערבית וברצועת עזה שרויה תחת איום מתמיד.
מערכת הבריאות הציבורית הפלסטינית נמצאת במשבר כרוני מזה שנים רבות ואינה מסוגלת
לספק את כל צרכיהם של התושבים; אחת הסיבות המרכזיות לכך היא השליטה הישראלית
בשטחים הכבושים וההגבלות המוטלות על חופש התנועה של מטופלים/ות ,של אמבולנסים,
של תרופות וציוד רפואי ושל צוותי רפואה 30.להגבלות אלו ישנן השלכות חמורות במיוחד
כאשר מדובר בתושבים הזקוקים לטיפול רפואי מחוץ לאזור מגוריהם  -טיפול אשר ,כפי
שתיארנו בדו"ח ,עשוי להציל את חייהם במקרים מסוימים ,ובמקרים אחרים  -להשפיע על
תפקודם ועל איכות חייהם באופן דרמטי.
לאורך כל שנות הכיבוש בגדה המערבית ,בירושלים המזרחית וברצועת עזה ,ישראל מפעילה
מנגנונים שונים המשמשים אותה לביסוס השליטה והדיכוי של האוכלוסייה הפלסטינית.
עצם קיומן של רשויות התיאום והקישור ,אשר ברצותן מאפשרות מעבר בין האזורים השונים
 30לניתוח מפורט של השפעת השליטה הישראלית על הזכות לבריאות של הפלסטינים בגדה המערבית וברצועת עזה ,ראו :מור אפרת" ,הפרד ומשול :אי
שוויון בבריאות" ,רופאים לזכויות אדם ,ינואר .2015
http://cdn2.phr.org.il/wp-content/uploads/2015/01/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%93-%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%
9C-8.1.15.pdf
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וברצותן מונעות אותו ,גורם לפגיעה ולהפרה של הזכות הבסיסית של הפלסטינים לחופש
תנועה ,והופך את בנייתן של מערכות חיים משותפות לעזה ולגדה המערבית למשימה מורכבת
ביותר .בדו"ח הבאנו דוגמאות רבות הממחישות כיצד ישראל עושה שימוש במנגנון ההיתרים
להשגת מטרות פוליטיות ולהפעלת לחץ על האוכלוסייה האזרחית הפלסטינית :החל מהדרישה
שהתיאום ייעשה רק מול נציגות של פתח ,תוך התערבות בסדרי השלטון הפנימיים ברצועת
עזה; וכלה בזימון מטופלים לתחקורי שב"כ לצורך איסוף מידע מודיעיני ,ולמעשה התניית
הגישה שלהם לטיפול רפואי בנכונותם לשתף פעולה עם ישראל.
גם שיעור ההצלחה הגבוה של רל"א ( )61.7%בשינוי החלטותיהן של הרשויות הישראליות,
כך שיתירו את מעברם של תושבים פלסטינים לטיפול רפואי גם במקרים שבהם בקשתם
הראשונית להיתר נדחתה ,מלמד על כך שדחיית הבקשות מלכתחילה נעשית לאו דווקא
מסיבות "ביטחוניות" ,אלא משיקולים פוליטיים; נראה אם כן כי מאחורי מנגנון ההיתרים
עומדת מדיניות של הנצחת יחסי הכוחות של כובש-נכבש ,והתלות הנלווית אליהם ,בתודעתם
של התושבים הפלסטינים.
בניגוד לשנים קודמות ,שנת  2015התאפיינה ב"שגרה"; במהלך שנה זו לא היה מצב של
מלחמה בגדה המערבית או ברצועת עזה .אך אף על פי כן ,מבחינת מדיניות ההיתרים,
לא ניכר כל שיפור ,הן בתהליך קבלת ההחלטות והן בתוצאות  -כלומר מספר ההיתרים
המונפקים לתושבים/ות פלסטינים .ההיגיון אומר שבזמן שגרה הסיכון הביטחוני מופחת,
ולכן יינתנו הקלות בנוגע למעבר מטופלים פלסטינים ומלוויהם בין האזורים השונים .אלא
שבפועל ,הדו"ח מצביע על מגמה הפוכה ,ועל עלייה במספר הבקשות להיתר מעבר שנדחו
על ידי הרשויות הישראליות .מכאן ,שמצב זה של "שגרה" מאפשר לישראל להמשיך ולבסס
את שליטתה באוכלוסייה הפלסטינית  -בין היתר באמצעות מנגנונים כגון רשויות התיאום
והקישור  -בעוד שבקרב התושבים הפלסטינים גובר הייאוש וחוסר האונים.
ישראל מתעקשת לעבוד אך ורק מול הרשות הפלסטינית ,ולא לקבל בקשות להיתרים ישירות
מהמטופלים .הרשות הפלסטינית אמורה על פי הגדרת תפקיד זו  -שהוכתבה לה על ידי הכובש
 לפעול כמתווכת ,או כמעין "קבלן משנה" של ישראל .כאן בא לידי ביטוי הכשל הבסיסישלה ,שכן מעמדה מוענק לה על ידי הכובש ,והכוח שלה מול תושביה נובע מכוח סמכותו
ושליטתו של הכובש .יתרה מכך ,המגע ההדוק עם הרשויות הישראליות וקבלת התכתיבים מהן
גרם לכך שבהדרגה ,הרשות הפלסטינית ,שאמורה לייצג את האינטרסים של תושביה ,נוטה
יותר לרצות את ישראל ופחות לייצג את הפלסטינים .לאורך השנים ,עמדה הרשות הפלסטינית
בפני הזדמנויות לדרוש אחריות מישראל ולצאת למאבקים עקרוניים להגנה על הזכויות של
תושביה  -מאבקים שכנראה אינם יוצאים לפועל בגלל חוסר הרצון להפסיד את מעמדה
הפוליטי הנוכחי ,שברירי ככל שיהיה.
לנוכח מערך כוחות זה ,שבו הרשות הפלסטינית  -על שלל פגמיה ובעיותיה  -היא בעלת
תפקיד משני בלבד ,ואילו מדינת ישראל היא הכוח העיקרי ששולט דה פקטו בשטחים
הפלסטיניים ,רל"א רואה את ישראל כאחראית באופן ישיר על האוכלוסייה הנכבשת בשלושת
האזורים  -ירושלים המזרחית ,הגדה המערבית ורצועת עזה .על אחריות זו לבוא לידי ביטוי
בכל התחומים האזרחיים ,לרבות בתחום הבריאות ,כפי שמובהר גם באמנת ג'נבה הרביעית,
31
העוסקת בזכויותיהם של תושבים תחת כיבוש.
 31עפ"י סעיף  56לאמנה" ,שומה על המעצמה הכובשת להקים ולהבטיח במלוא מידת האמצעים שברשותה ותוך שיתוף פעולה עם הרשויות הלאומיות
המקומיות ,את מוסדות הרפואה ושירותי בתי החולים ,את הבריאות וההיגיינה הציבורית בשטח הנכבש."...
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לפיכך ,אנו ברל"א דורשים ממדינת ישראל:
•	 לבטל את מנגנון היתרי המעבר ולאפשר לכל התושבים והתושבות הפלסטינים הזקוקים
לטיפול רפואי שאינו בנמצא באזור מגוריהם גישה ומעבר חופשי לטיפול הרפואי המיטבי
הזמין עבורם ,ללא כל עיכוב.
•	 לחדול מניצול צרכיהם של מטופלים ומלוויהם לשם קידום מטרות פוליטיות ולא רפואיות.
•	 לחדול ממדיניות ההבחנה בין מטופלים/ות שמצבם הרפואי מסכן חיים לבין כאלה שמצבם
פוגע "רק" באיכות החיים.
•	 להסיר את המצור על רצועת עזה ,המהווה ענישה קולקטיבית המנוגדת לחוק הבינלאומי,
ולאפשר את התפתחותם הכלכלית-חברתית התקינה של כל השטחים הפלסטיניים ,לרבות
פיתוח תשתיות בריאות.
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נספחים
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נספח א

24.8.15
שט56-
לכבוד :אלוף יואב מרדכי
מתאם פעולות הממשלה בשטחים
באמצעות פקס03-6976306 :
הנדון:החמרה בנהלים של יציאת חולים מרצועת עזה לטיפול רפואי בגדה המערבית
ובישראל
אדון נכבד,
רופאים לזכויות אדם ,פועלת שנים רבות על מנת להבטיח חופש תנועה של חולים אשר
צריכים לנוע בין רצועת עזה ,הגדה המערבית וישראל לשם קבלת טיפול רפואי .לאחרונה
בקשות להיתר מעבר של חולים עזתיים ,אשר צריכים להגיע לטיפול רפואי בגדה המערבית
ובישראל סורבו בהיקפים גדולים יותר .שמונה בקשות של חולים מרצועת עזה ,סורבו בחודש
האחרון ,חמישה מהם בשל "אי עמידה בקריטריונים" .היקף זה מהווה החמרה משמעותית
בהיקף הסירובים של מתן היתר מעבר לחולים שאנו עוקבים אחר פנייתם .לשם השוואה אנו
מקבלים כשני סירובים בחודש על בסיס אי התאמה לקריטריונים .בשיחה טלפונית עם מת"ק
עזה ביום  23.8.15נאמר לנו ע"י החייל ארי כי אכן כרגע ישנה החמרה נקודתית בקריטריונים
ליציאת חולים.
החמרה זו בנהלים נעשית בד בבד עם ההחמרות החדשות בכניסת ישראלים לרצועה,
ושבעתיים נדחתה גם בקשתה של משלחת רופאים לזכויות אדם להיכנס לרצועת עזה ב –
 .20/8היוספות החמרה זו להחמרה בכניסת ישראלים לרצועה מהווה עליית מדרגה בהידוק
המצור הישראלי על רצועת עזה .כידוע ,לא מדובר רק בכניסה של חולים מהרצועה לטיפול
בישראל ,כי אם לטיפול בגדה המערבית וירושלים המזרחית ,היכן ששוכנים בתי החולים
הפלסטינים המתקדמים ,ובכך מונעת ישראל מחולים פלסטיניים לקבל טיפול במתקני רפואה
פלסטיניים  .כבר צויין לא פעם ,גם על ידי ראשי מערכת הבטחון ,כי מדיניות הבידול אינה
משרתת אינטרסים בטחוניים ישראלים ולכן לא ברור מה טעמה מלבד ענישה קולקטיבית של
תושבי רצועת עזה .נראה כי מי שאמון על שינוי הנהלים אינו לוקח בחשבון את המחיר
הרפואי והאישי שמשלמים החולים ,ואשר זקוקים לטיפולים רפואיים.
אנו פועלים מול חולים רבים אשר השינוי בקריטריונים לא מאפשר להם יציאה מרצועת עזה
ומונע מהם טיפול רפואי חיוני .על כן נבקש את התייחסותכם לשאלות הבאות:
 .1מהו השינוי בקירטריונים ליציאה מרצועת עזה עבור חולים? ממתי הם חלים ועד מתי
הם בתוקף?
 .2על בסיס מה התקבלה ההחלטה לשינוי הקריטריונים ולהגביל בצורה נוספת יציאת
חולים?
אם במידה והדברים שנאמרו ע"י נציג המת"ק אינם נכונים נבקש להבהיר זאת
בתשובתכם ובמקביל לקדם במהירות את הטיפול החיוני במקרים שבפנייתינו (להלן

נספח א' עם שמות הפונים שבקשתם לצאת לטיפול סורבה).
נודה לתשובתכם המהירה,
מור אפרת
מחלקת שטחים כבושים
רופאים לזכויות אדם
ליצירת קשר 0543-240201
פקס 03-6873029
מייל mor@phr.org.il
העתקים:
המוקד ההומניטרי ,מת"ק ארז במייל mhavrim@int.gov.il
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נספח ב

7.12.15
שט82-
לכבוד :אלוף יואב מרדכי
מתאם פעולות הממשלה בשטחים
באמצעות פקס03-6976306 :
הנדון:החמרה בנהלים של יציאת מלווים לחולים מרצועת עזה לטיפול רפואי בגדה המערבית
ובישראל
אדון נכבד,
בהמשך למכתב בירור ששלחנו בתאריך  24.8.15על החמרה בקריטריונים של יציאת חולים
מרצועת עזה לטיפול רפואי בגדה המערבית ובישראל ,ברצוני להתריע על מה שנראה כהחמרה
נוספת בקריטריונים ,לפיה הגבלת גיל מלווי החולים מעל  55שנים .לפי עיתון "הארץ" החמרה זו
אושר ה ע"י "גורם צבאי בכיר" .בעקבות העלאת גיל המלווים המורשים מדור חולים בוועדה
האזרחית הפלסטינית המקבל את פניות החולים החליט להשבית את פעילותו במשך ארבעה ימים
כמחאה.
לאחרונה בקשות להיתר מעבר של חולים ומלווים עזתיים ,אשר צריכים להגיע לטיפול רפואי
בגדה המערבית ובישראל סורבו בהיקפים גדולים יותר .במיוחד סורבו בקשותיהם של מלווים
לחולים בהיקפים רחבים יותר .דוגמה לכך היא הסירוב שניתן לאמה של תינוקת יונקת בת 4
חודשים עם פגם בלב ללוות את בתה לניתוח בבי"ח תל השומר .האם התבקשה להחליף את
המלווה לב תה ,בקשה איננה לא ריאלית ואף אכזרית לאם מניקה .דוגמה נוספת היא גם של אמו
של תינוק בן שנתיים עם פגם מלידה שלא קיבלה תשובה על בקשתה להיתר על אף שעבר התור
לבית החולים ,ונכון להיום עדיין מחכים לתשובה.
החמרה זו בנהלים נעשית בד בבד עם ההחמרות החדשות בכניסת חולים פלסטינים אשר מוגדרים
כ"לא דחופים" למרות שהטיפול שלהם לא נמצא ברצועה וקיבלו הפניה ממשרד הבריאות
הפלסטיני לטיפול מחוץ לרצועה .היוספות החמרה זו מהווה עליית מדרגה בהידוק המצור
הישראלי והפעלת לחצים דרך פגיעה באוכלוסיה הכי חלשה ברצועת עזה .כידוע ,לא מדובר רק
בכניסה של חולים מהרצועה לטיפול בישראל ,כי אם לטיפול בגדה המערבית וירושלים המזרחית,
היכן ששוכנים בתי החולים הפלסטינים המתקדמים ,ובכך מונעת ישראל מחולים פלסטיניים
לקבל טיפול במתקני רפואה פלסטיניים .כבר צויין לא פעם ,גם על ידי ראשי מערכת הבטחון ,כי
מדיניות הבידול אינה משרתת אינטרסים בטחוניים ישראלים ולכן לא ברור מה טעמה מלבד
ענישה קולקטיבית של תושבי רצועת עזה .נראה כי מי שאמון על שינוי הנהלים אינו לוקח בחשבון
את המחיר הרפואי והאישי שמשלמים החולים ,ואשר זקוקים לטיפולים רפואיים.
על כן הינכם נדרשים לפעול לבטל לאלתר את ההנחייה החדשה ולאפשר את תנועתם החופשית
של חולים ומלוויהם.

נודה לתשובתכם המהירה,
ע'סאן מטר
מחלקת שטחים כבושים
רופאים לזכויות אדם
ליצירת קשר0543-999089 :
פקס072-3377686 :
מיילGhassan@phr.co.il :
העתקים:
המוקד ההומניטרי ,מת"ק ארז במייל mhavrim@int.gov.il
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נספח ג

שט01-
10.1.16

לכבוד :אלוף יואב מרדכי
מתאם פעולות הממשלה בשטחים
באמצעות פקס03-6976306 :

דחוף
שלום רב,
הנדון :תחקורים במעבר ארז והפגיעה בזכותם הבסיסית של חולים לקבלת טיפול
בפניות ששלחנו במהלך חודש דצמבר למוקד פניות ציבור במת"ק ארז על חולים מסורבי כניסה
לצורך טיפול רפואי שמנו לב לעליה במספר זימונים של חולים אלה לתחקור .מתוך עשרים פניות
שקיבלנו עליהם תשובות בחודש דצמבר עשרה זומנו להגיע לתחקור שב"כ כתנאי ליציאתם
לטיפול.
ברצוני להשב את תשומת לבכם לשני מקרים של עיכוב ופגיעה בזכותם של חולים לקבלת טיפול
רפואי אשר אינו קיים ברצועת עזה.
המקרה הראשון הוא של יאסר סואלחה ת.ז 800245037 -חולה סרטן דם .בפעם הראשונה שהוא
הגיש בקשה להיתר כניסה בכדי להגיע לטיפול בשכם היה בתאריך  .8.9.15אז בקשתו של החולה
סורבה והוזמן לתחקור במעבר ארז בתאריך  16.11.15החולה נשאל ע"י החוקר על נושאים א
קשורים למחלתו וחזר הביתה מבלי לדעת מה יעלה בגורלו .פנינו בשמו של החולה למת"ק ארז
לברר את מצב בקשתו ,התשובה המפתיעה שקיבלנו בתאריך  7.1.16היתה שהחולה יוזמן לעוד
תחקור במעבר ארז.
המקרה השני הוא של בסאם בדרה ת.ז 901482588 -חולה כליות אשר זקוק לניתוח בבי"ח סנט
ג'וזף בירושלים המועד הראשון שלו היה בתאריך  5.11.15לו הוא סורב והוזמן לתחקור בתאריך
 , 4.1.16כאשר הגיע החולה למעבר ארז ואחרי שהמתין ארבע שעות בחדר המתנה יחד עם עוד
חמישה חולים מרצועת עזה יצא חוקר שב"כ לחדר ההמתנה ואסף נתונים מכל החולים ביחד,
צילם אותם ואמר להם לחזור הביתה .בשיחה שלי עם מוקד פניות הציבור של מת"ק ארז בתאריך
 7.1.16נודע לנו שהחולה יוזמן לעוד תחקור.
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הליך התחקור הביטחוני שאליו מוזמינים החולים הנ"ל וחולים רבים אחרים הינו הליך פוגעני
אשר לא פעם פוגע בזכויותיהם הבסיסיות של החולים כמפורט להלן:
פגיעה בבריאות החולה :פגישת התחקור אליה נדרשים חולים רבים להתייצב פעמים רבות
מתישה את החולה בשל אורכה ואופייה בכך שהיא מבקשת מאמץ בלתי סביר מחולים אשר
מעצם היותם כאלה סובלים מכאבים והם בעלי תפקוד נמוך .במקרים רבים נאלצים חולים
שהחלטתם לזמנם לתחקור ,להמתין זמן רב (שבועות עד חודשים) עד לקבלת מועד
לתחקור,ומשכך מפסידים מספר זימונים רפואיים מה שעלול להביא להידרדרות במצבם ,ובפגיעה
בסיכוייהם לשרוד.
כמו כן הזמנות חוזרות של אותם חולים סותרים את טענת מערכת הביטחון שמטרת "השיחות"
במעבר ארז היא לבדוק אם החולה מהווה סכנה ביטחונית כל שהיא למדינת ישראל ואזרחיה,
ואף מהווה עיכוב בלתי סביר של חולים וסיכון חייהם דבר שפוגע באופן בוטה את אחד הזכויות
הבסיסיות של כל אדם.
פגיעה בפרטיות החולה :לא פעם החולים נדרשים לענות על שאלות שאינן קשורות כלל לנושא
הבקשה ,כגון :מידע על חייהם הפרטיים וכן נדרשו לספק מידע על שכנים ,מכרים ובני משפחה –
דבר שהופך את התחקורים לאמצעי לחץ על הפונים ,הזקוקים נואשות לאישור לצורך קבלת
טיפול רפואי ואשר עומדים בדילמה שאם לא יספקו את המידע בריאותם ואולי אפילו חייהם
עומדים בפני סכנה.
פגיעה בתדמית החולה :חולים רבים חוששים ,ובצדק ,להגיע לתחקור ,משום שהדבר עלול ליצור
להם תדמית של "משתפי-פעולה" ,נוכח העובדה כי רבים מאלה שאכן הסכימו והגיעו לתחקור
דיווחו כי נדרש מהם לספק מידע כלשהו כאמור ,כתנאי לקבלת אישור יציאה לצורך קבלת טיפול
רפואי .משכך ,הם חוששים מהיחס השלילי לו הם עשויים להיחשף מצד הסביבה ,באם ייחשבו
ל"משתפי-פעולה".
אי-שקיפות התחקור :פגישת התחקור מנוהלת ע"י אנשי בטחון ,לרוב דוברי ערבית ,לחולה
המזומן לפגישה אין כל מידע אודות החוקר והתואר המקצועי שלו ,לחולה גם אסור להיכנס עם
מלווה (עורך דין למשל)  .בנוסף לכך קיימת אי-בהירות בנוגע לתוצאות התחקור :רבים מהחולים
שעברו תחקור ביטחוני יוצאים בהרגשה לא ברורה לגבי מצב בקשתם לאישור כניסה ,ואם היא
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אושרה או לא.
רופאים לזכויות אדם עומדת על דרישתה העקרונית שיש לפעול לביטול הליך התחקור שכן
השיקול הביטחוני שעומד בבסיסו אינו מוצדק בעליל ,הרי איזה סיכון ביטחוני יכול ליצור חולה
שזקוק לטיפול רפואי דחוף שאינו נמצא ברצועת עזה? נבקש לציין שאין זה ראוי להתמקד
בשיקולים ביטחוניים לא ברורים ולהתעלם מהמצב הרפואי .מצבו הרפואי של החולה אמור
להיות השיקול העיקרי בבואכם להחליט בעניין בקשותיהם של החולים.
כמו כן ,במקרה זה נגרם עיכוב חמור בטיפול בעניינם של חולים הזקוקים לטיפול דחוף שכן הם
ממתינים בין חודשיים לשלושה.
על כן ,הנכם נדרשים לפעול לביטול מנגנון התחקורים של חולים פלסטינים כמו כן ,הנכם נדרשים
לביטולו של מנגנון ההיתרים הקיים ולאפשר את תנועתם החופשית של החולים.
נודה לתשובתכם המהירה.
ע'סאן מטר
מחלקת שטחים כבושים
רופאים לזכויות אדם
ליצירת קשר0543-999089 :
פקס072-3377686 :
מיילGhassan@phr.org.il :
העתקים:
המוקד ההומניטרי ,מת"ק ארז במייל mhavrim1@int.gov.il ,mhavrim@int.gov.il
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נספח ד
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נספח ה

שט49 -
15.7.15

לכבוד:
אלוף (במיל') דן הראל

אלוף יואב מרדכי

ח"כ יעקב ליצמן

מנכ"ל משרד הביטחון

מתאם פעולות בשטחים

סגן שר הבריאות

פקס 03-6976218 :

פקס03-6975177:

פקס02-6787662 :

א.נ
שלום רב,
הנדון :הודאת נציג ראש הממשלה בהתניית טיפול רפואי של פלסטינים בשיתוף פעולה עם
ישראל
בסימוכין :מכתבנו מיום 25.6.15
פנייתנו זו ,באה בהמשך למכתבנו שבסימוכין ,שבו יידענו אתכם על פרסום דו"ח מסורבים שנכתב
ע"י רופאים לזכויות אדם (רל"א) .בעקבות הנתונים החמורים שמצביע עליהם הדו"ח קראנו לכם
לפעול למען הפסקת ההתעמרות במטופלים הפלסטינים המבקשים היתרי מעבר ,ולפתוח בבדיקה

מקיפה אודות התנהלות רשויות התיאום והקישור - - - .מכתבנו אליכם מיום  25.6.15מוצרף
למכתב זה כנספח א.
לאחרונה נחשפה פרשת האזרח הישראלי אברה מנגיסטו המחוזק ככל הנראה מזה  9חודשים
ברצועת עזה .במסגרת פרסומים אלו נחשפה בערוץ  10הקלטה של פגישה בין משפחת מנגיסטו
ומר ליאור לטון -נציג ראש הממשלה לנושא שבויים ונעדרים ,שהגיע לפגוש את המשפחה ב-
 ,8.7.15יום לפני הפרסומים .במסגרת דבריו של לוטן בפגישה ,הוא אמר שישראל פועלת רבות כדי
להשיג מידע על אברה ושמופעלים לחצים כבדים; מדבריו ניתן להבין מפורשות שחלק מהלחצים
הללו מתבטאים בסחיטת מטופלים פלסטינים שזקוקים לטיפול מחוץ לרצועת עזה ,כדי להשיג
מידע מודיעיני .כך נאמרו הדברים מפיו של לוטן כפי שהם הובאו בכלי התקשורת" :כשאנשים
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קרובי משפחה של מנהלים בחמאס ,בכירים! כשרצו להיכנס לישראל לטיפול רפואי בישראל
אמרנו להם' :לא ,תביאו לנו מידע על

אברה'"1

מאז שנת  ,2007מתעד רל"א את פרקטיקת תחקורי השב"כ שמשתמשים בה מנגנוני הביטחון
הישראליים .במסגרת פרקטיקה זו מטופלים פלסטינים שמגישים בקשה להיתר מעבר לצרכים
רפואיים נדרשים להתייצב לתחקור שב"כ במעבר ארז כתנאי לבחינת בקשתם .על פי עדויות
שהגיעו לרל"א מאז  2007וגם בתקופה האחרונה ,כפי שהצגנו גם בדו"ח מסורבים ,במהלך חלק
מהתחקורים ,נדרשו המטופלים למסור מידע ו/או להפוך למשתפי פעולה עם ישראל בתנאי
ליציאה לטיפול רפואי בישראל ,בירושלים המזרחית ,בגדה המערבית או מחוץ לארץ .בשנת 2008
פרסם רל"א דו"ח בנושא ,תחת הכותרת "רפואה על תנאי" ,2שהתבסס על  30עדויות של מטופלים
שעברו תחקורים כאלה .במהלך השנים שחלפו מאז ,המשכנו לקבל עדויות המצביעות על המשך
השימוש בסחיטת חולים להשגת מידע מודיעיני ,בחלק מהמקרים הותנה מפורשות מעבר
המטופלים בשיתוף פעולה עם השב"כ.
לוטן ,הוא הגורם הרשמי הראשון ,שמודה מפורשות בשימוש מנגונני הביטחון במצוקה של
המטופלים הפלסטינים כדי להשיג מידע מודיעיני .המדינה התכחשה פעם אחר פעם שהיא חוקרת
את המטופלים כדי להשיג מידע מודיעיני או שהיא מתנה את מעבר המטופלים בשיתוף פעולה .כך
קיבל בג"ץ את גרסת המדינה בעתירה שהוגשה ע"י רל"א בשנת  2007שבמסגרתה ביקשנו לאסור
על השב"כ להתנות את מעבר המטופלים במסירת מידע ובשיתוף פעולה .לפי גרסת השב"כ ,אין
הם עושים שימוש בתחקורים כדי להשיג מידע מודיעיני ,אלא כדי לבחון את רמת המסוכנות
המטופלים .3ברור עכשיו ,שגרסת השב"כ שנמסרה לבימ"ש אינה נכונה.
הצהרה זו של לוטן -כמו גם מכתבם של סרבני יחידה  8200מהקיץ הקודם  -4מוכיחה את מה
שטענו לאורך שנים רבות ,ושהתייחסנו אליה בפירוט בדו"ח מסורבים .פרקטיקה זו של תחקורי
השב"כ יש בה שימוש פוגעני ולא אתי במצוקה של המטופלים והצורך שלהם להגיע לטיפול
הרפואי .כמו כן יש בה משום פגיעה מהותית בזכות לבריאות של המטופלים הפלסטינים שכן
הליך התחקור מעכב בשבועות ואף חודשים את יציאת המטופלים לטיפול אליו הם זקוקים,
ולעתים אף מונע מהם זאת .חלק מהמטופלים אשר נקראים לתחקור בטחוני בשב"כ כלל אינם
מגיעים אליו מחשש מהתחקור והחיפוש הפולשניים והמאיימים ובכך נחסמת גישתם לטיפול
הרפואי .בנוסף ,מטופלים שמגיעים לתחקור בשב"כ עלולים לסבול מיחס שלילי מצד הסביבה בה
הם חיים ,באם ייחשבו למשתפי פעולה ,כך גם ההגעה לתחקורים הבטחוניים עלולה להיות
מסוכנת עבורם.

 1פורסם בערוץ  10ביום http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1136572 9.7.15
 2ראו :רן ירון" ,רפואה על תנאי" ,רופאים לזכויות אדם.2008 ,
 3בג"ץ  9522/07עמותת רל"א נגד מפקח כוחות צה"ל בדרום ,אלוף פיקוד דרום .ראה החלטה מיום  28.11.2007ופסק
דין מיום 12.2.2008
 4למכתב המלאhttp://my.ynet.co.il/pic/news/convert-jpg-to-pdf.net_2014-09-11_18-43-35.pdf :
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יצוין כי השב"כ ממשיך לזמן מטופלים לתחקורים .על פי ארגון הבריאות העולמי ,מספר
המטופלים שנקראים לתחקור עומד בשנים האחרונות על כ 200-לשנה .5במהלך  2014תועדו על
ידי רופאים לזכויות אדם  15מקרים שבהם מטופלים פלסטינים זומנו לתחקורי שב"כ כתנאי
לבחינת בקשתם להיתר; שניים מהם היו פוגעניים במיוחד וכללו הפרות בוטות של זכויות
המטופלים .באחד התחקורים ,הותנה מעברו של המטופל בשיתוף פעולה עם השב"כ ,ומשסרב
נמנעה ממנו האפשרות לצאת לטיפול.
אנו חוזרים על דרישותינו במכתבנו שבסימוכין ,בדגש על הצורך המיידי לפעול לביטולה של
פרקטיקת תחקורי השב"כ ,והתניית טיפול רפואי בשיתוף פעולה עם כוחות הבטחון הישראליים,
המנצלות לרעה את מצוקתם של המטופלים והופכות אותם לכלי שרת בידי מערכת הביטחון תוך
סיכון חייהם ובריאותם.

בכבוד רב,
מחמוד אבו ערישה
מחלקת שטחים כבושים
רופאים לזכויות אדם
ליצירת קשר0548301426 :

העתקים:
ח"כ בנימין נתניהו  ,ראש הממשלה .פקס02-5605000 :
אלירן ששון ,קצין פניות הציבור ,המנהל האזרחי -בית אל .פקס02-9977341 :
עאמר נסר אל-דין ,קצין פניות הציבור ,מת"ק עזה .אימיילmhavrim@int.gov.il :
רשות מעברים יבשתיים .פקס.03-9381053 :
ד"ר ליאוניד אידלמן ,יו"ר הר"י .אימיילlishka@ima.org.il :

Right to Health: Crossing barriers to access health in the Occupied Palestinian Territory, 5
2013, World Health Organization.
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