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המתפ"ש בכל הקשור לקריטריוני� הריני לפנות אלי� בבקשה לקבל הבהרות באשר למדיניות  .1

 31.8.2011כפי שוודאי זכור ל�, בפגישתנו ביו� . אנשי� במקרי אבלל היציא למת� היתרי

 להתנהלות הרשויותשנערכה במשרד�, העלינו כמה סוגיות הטעונות לטעמנו שיפור בכל הקשור 

 שתחת פיקוד� ובקריטריוני� שעל בסיס� ה� בוחנות בקשות. 

אחת הסוגיות שהעלינו בפני� נגעה לטיפול בבקשותיה� של ישראלי� המבקשי� לבקר את  .2

קרובי משפחת� ברצועת עזה וסוגיה נוספת עסקה בקריטריוני� לבחינת בקשות להשתתפות 

קובע כי תותר כניסת� של תושבי רצועת  5.5.2011ו� מיכידוע ל�, מסמ� הקריטריוני� באבל. 

לצור� השתתפות בלוויה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה. במהל� פגישתנו עמ�, העלינו עזה 

מבקש בקשות השתתפות באבל כאשר בפני� את הבעייתיות בקריטריו� זה שאינו נות� מענה ל

   או אח. ב� זוג, נכד, ילד, , ורההמדרגה ראשונה על מות  משפחתו לנח� את קרובההיתר מבקש 

לגבי שתי סוגיות אלו הבעת מורת רוח מתמונת המצב שהצגנו והראית נכונות לבחו� את 

   המדיניות ולשפר את התנהלות הגורמי� הנוגעי� בדבר.

אחד ממרשינו, מר מטעמו של בקשה  7.9.2011+, הגשנו בהדברי� שנאמרו בפגישהברוח  .3

XXXX XXXXX להתיר לו ולבני משפחתו לבקר ברצועת עזה לצור� השתתפות באבל על ,

 .� XXXXמר השתלשלות הענייני� בעניינו של מותה הטראגי של נכדת אחיו בת השנתיי

ואול� נציי� בקליפת אגוז ולצור�  21.9.2011מיו� שבסימוכי� תוארה בפרוטרוט במכתבנו 

  שני�.  12+ובעל תושבות ישראלית מזה כהנוחות כי המדובר בפלסטיני יליד רצועת עזה 

לשינוי הטעו� תיקו�, הופתענו לקבל לבחו� אפשרות על רקע פגישתנו ולנוכח נכונות� העקרונית  .4

, סירוב נוס� לבקשה הפגישה ממועד בלבד כשבוע בחלו�, 7.9.2011+מגורמי המתפ"ש ב

+ כחודש לאחר מכ�, ב ". תשובה דומה נמסרה לנו"עקב אי עמידה בקריטריוני�ההומניטארית 

 –קיבל היתר להיכנס לרצועה בנסיבות אחרות  XXXXבסופו של דבר מר יצוי� כי  .24.10.2011

להיכנס לרצועה כדי לנח� את אחיו  לוא� הסירוב להתיר  + למשכבכדי לבקר את אחותו שנפלה 

משפחה  , ככל הנראה בשל אותה מדיניות שאינה מאפשרת ביקור אבלי� כאשר קרובנותר בעינו

   . מדרגה ראשונה הינו המתאבל

5.  �על רקע הדברי� הללו, ברצוני לברר היכ� נמצא הטיפול בבקשתנו, כי יורחבו הקריטריוני

הנוכחיי�, על מנת לאפשר ביקור אבלי� ג� במקרי� בה� המבקר מבקש לנח� קרוב משפחה 
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הבדיקה שנעשתה? הא� הסתיימה מדרגה ראשונה, אשר איבד ילד, הורה, אח, נכד או ב� זוג. 

 כולי תקווה כי תענה בחיוב לבקשה זו. מה� תוצאותיה? 

 

  

 בתודה מראש,

  
  עו"ד שרי בשי

  גישהמנכ"ל עמותת 

  

  
  
  

     
 


