מנהלת תאום וקישור עזה
אזרחי
מדור תאום
קבע
פקודות
קובץ
ונהלים
הוראות

-בלמ"ס-

1

אוקטובר
הפקודה כוללת
עמוד

 1מתוך

הנפקת היתרים לתושבי רצועת עזה עבור טיפולים
רפואיים
 .1כללי:
א .נוהל זה מתייחס ליציאת פלסטינים תושבי רצועת עזה לישראל ,לאיו"ש
ולחו"ל לצורך קבלת טיפול רפואי בשגרה.
ב .ככלל ,יש לאפשר כניסת תושבי רצועת עזה לקבל ת טיפול רפואי בהתאם
למדיניות ובהעדר מניעה ביטחונית לכך.

 .2הבקשות יכללו:
א .דף הבקשה עצמו שהתקבל מהוועדה האזרחית הפלסטינית (טופס ייעודי
חתום ע"י נציג הבריאות הפלסטיני ובו מופיעים כלל הפרטים של
הבקשה).
ב .דו"חות ומסמכים רפואי ים עדכני ים החתו מים ע"י הרופא המטפל,
מנהל המחלקה ומנהל ביה"ח בו מטופל החולה (שלוש חתימות
ברורות).
ג .הזמנה של מוסד רפואי לקבלת טיפול רפואי בישראל  /באיו"ש /
בחו"ל.
ד .כל מסמך/מידע/פרטים נוספים הנדרשים לשם טיפול ובחינת הבקשה
בהתאם לנוהלי העבודה ולמדיניות הנוהגת ,ולפי דרישתם של
הגורמים המוסמכים במת"ק.

 .3בדיקה ואבחון הבקשות:
א .הבקשה על כלל נספחיה תעבור למתאם בריאות על מנת שיבדוק את
הבקשות עצמן ומהימנותן ,ולבסוף יכתוב את התרשמותו והמלצתו.
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ב .הבקשה תיפתח ע"ב בקשה בממ"ח ע"י מרכז ההיתרים ,תוזן בטבלת
מעקב ותבחן לפי הבקשות המצריכות התייחסות גורמי הביטחון.
ג .הבקשות המצריכות התייחסות גורמי הביטחון יועברו לבחינת רמ"ד /ס.
רמ"ד תאום לאבחון ומיון הבקשות שתועברנה לאבחון גורמי הביטחון
ו/או החלפת מלווה ו/או המלצה לסירוב להחלטת רע"ן אג"מ.
ד .הבקשות שאושרו לאחר מיון ראשוני לאבחון תשלחנה (על כלל נספחיהן)
יחד עם המלצתו של מתאם הבריאות להתייחסות גורמי הביטחון ,
בהתאם להנחיותיהם העדכניות לאותה עת.
ה .בקשות שלא מצריכות אבחון יבחנו ע"י רמ"ד  /ס .רמ"ד תאום ,בקשות
תאושרנה יחד עם מלווה (עדיפות לקרבה ראשונה).
ו.

במידה והמלווה מעכב את אישור הבקשה ובכך נוצר סיכון לחיי החולה,
יש להחליף מלווה.

ז .ילדים חולים -קיימת עדיפות לאשר את האמא כמלווה .גם מלווים יועברו
להתייחסות גורמי הביטחון בהתאם לנדרש על פי הנחיותיהם העדכניות.

 .4אישור הבקשה:
א .הבקשה תאושר במקרים רפואיים בהתאם למדיניות התנועות העדכנית
לאותה עת ,ובעת שאין הטיפול זמין ברצועה ואין מניעה ביטחונית או
אחרת פרטנית.
ב .במידה ו קיימת מניעה ביטחונית לכניסת התושב עפ"י גורמי הביטחון -
הבקשה תסורב ותיסגר בהתאם להנחיית המפקד הרלוונטי ,מקרים
רפואיים דחופים/חריגים יועברו לבחינה נוספת על ידי רמת"ק עזה
בטרם החזרת תשובה שלילית.
ג .במידה ונציג הבריאות הפלסטיני מבקש שקילה מחדש של החלטת סירוב,
בצירוף מידע/פירוט/מסמכים
יגיש בקשה חוזרת (לבדיקה חדשה)
רלוונטיים חדשים נוספים.
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 .5אופן ההנפקה:
א .רמ"ד/ס .רמ"ד תאום אזרחי יוודא קיומם של כלל האישורים הנחוצים .
במידה ויש תושבים ש כניסתם סורבה ,הם ימחקו מהבקשה בצורה ברורה
ותצוין סיבת הסירוב.
ב .ההיתר יונפק ע"י מש"ק תאום.
ג .המש"ק יעביר את ההיתרים צמודים לבקשה לחתימת קצין/נגד (רמ"ד ,ס'
רמ"ד ,קפ"ץ ומפקד משרד ישראלים) שיוודא כי ההיתר תואם לבקשה .

 .6אופן המסירה:
א .כלל ההיתרים יועברו לקצין תורן של לשכת הקישור בארז ,בצמוד לרשימה
שיחתום עליה (רשימת מספרי ההיתרים).
ב .רשימת המאושרים תועבר בטרם מועד הכניסה לידי נציג הבריאות הפלסטיני
בפקס (ע"מ שיעדכן את התושבים).
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