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 שלום רב,

 Washingtonשל חברי ארגון לרצועת עזה  ןכניסתהסדרת בעניין  בג"ץ-קדםהנדון: 

Physicians for Social Responsibility 
 

, העתיר הגשתה של לייתרך בדחיפות בתקווה יהריני לפנות אלי, אשר יפורטו להלן, נובשם מרש

 הכל כמפורט להלן:

1. Washington Physicians for Social Responsibility  הוא ארגון אמריקאי אשר מאז

רצועת עזה, בין פעם מוציא משלחות של רופאים ואנשי מקצוע פרא רפואיים ל 2009שנת 

 2016, 2015פעמיים,  2014, 2013פעמיים,  2012פעמיים,  2011, 2010, 2009לפעמיים בשנה: 

כניסתם אושרה מאוחר מאוד, באופן שלא אפשר את כניסתם לעזה  2017פעמיים ובשנת 

 בפועל. 

של חברי המשלחת, אך התבקשו הרשויות בישראל לאשר את כניסתם לעזה  2018 אפרילב .2

התבקשו שוב הרשויות בישראל לאשר את  6.8.2018יום ב רבו לבקשה, ללא נימוקים.ס

לצורך יעוץ לעמיתים בתחומים רפואיים, הענקת טיפולים כניסתם לעזה של חברי המשלחת, 

 The, הוא ארגון בקליניקות של הארגון המארח בעזה רפואיים וכן על מנת שיוכלו ללמד

Gaza Community Mental Health Programme  .  סירוב  ה תשובתהתקבל 9.8.2018ביום

 מטעמים של אי עמידה בקריטריונים. 

 מצ"ב ומסומנים א'.  בקשת חברי הארגון ומכתב התשובההעתק 

להלן פרטי המבקשים להיכנס לרצועת עזה מטעם הארגון )יצוין שבבקשה המקורית הופיעו  .3

, אולם מסיבות אישיות הם הסירו Ned Roschו  Kevin Birusinghשני אנשי צוות נוספים, 

 את עצמם מהבקשה(:

******* Cowan, M.D., Pediatrician and Autism Specialist 

Farris, M.D., Orthopedic Surgeon ***** 

***** Filippone, D.O., General Practitioner 

Gilbert, PhD, Toxicologist ****** 

Hall, Counselor **** 

l, M.D., PsychiatristHal ***** 

Haynes, Palliative Care Consultant ********* 

Haynes, M.D., Cardiologist ****** 

Kost, Social Worker and Movement Therapist ******* 
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Mellman, M.D., Neurosurgeon ****** 

Sperber, M.D., Psychiatrist ***** 

 

התעלמו גורמי המת"ק מהעובדה שהם אישרו בסירובם לאשר את מעברם של חברי הצוות,  .4

. כן שות בדיוק פעמים רבות מאוד בעבר, באותן נסיבות ותחת אותם קריטריוניםאת אותן בק

בבקשות כגון זו, אשר אינן  להפעיל שיקול דעת במיוחדהתעלמו גורמי המת"ק מחובתם 

מעלות קושי מיוחד באישורן, ושתרומתן, הן לתושבי עזה והן ליחסים הבינ"ל של ישראל, 

 גדולה. 

בתיאום כניסתם של חברי צוות ארגון לאור האמור, נבקש את התערבותך המיידית  .5

Washington Physicians for Social Responsibility רה על מנת לייתר הגשת עתי וזאת

  בעניינם. 

מאז  נבקשם להצביע על השינוי שחל בקריטריוניםסירובם, ככל שיעמדו גורמי המת"ק  .6

הפעם האחרונה בה אושר מעברם של חברי הצוות )הגם שלא מומש בשל עיתוי האישור(, 

מי הגורמים אשר הכריעו בבקשה, , ועד ליום בו סורבה בקשתם. כן נבקש לדעת 2017בשנת 

 ם ודרגתם.לרבות שמם, תפקיד

בתאריכים  לעזה מרשנו בדחיפות על תיאום כניסתםלחילופין, מתבקש המת"ק להודיע ל .7

ככל שלא  .6.9.2018 חמישיעד ליום , בשים לב למועדי ישראל, וזאת המבוקשים על ידם,

 .במסגרתה נעמוד על פסיקת הוצאות, ניאלץ להגיש עתירה, למועד זה תאושר הבקשה עד

 

 

 בברכה,      

 , עו"דמוריה פרידמן שריר

 


