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 טיפול בבקשות של תושבי האזורים לקבלת טיפול רפואי
 

כללי  .1

ל או "בחו, באזורים) קבלת טיפול רפואייש לאפשר לתושבי האזורים  .א
מתוך מגמה למנוע , זאת .העדר מניעה ביטחוניתכפוף לב, (בישראל

רפואי הטיפול הפגיעה בבריאותם של תושבי האזורים עקב אי קבלת 
. הנדרש

תושבי האזורים רשאים לפנות ולבקש היתרי יציאה  לשם קבלת טיפול  .ב
באותם מקרים בהם נחוץ היתר )ל "בישראל או בחו, רפואי באזורים

. (לשם כך

. כל סדר הפעולות שיפורט יבוצע בהתאם לנהלים המחייבים .ג

ל לצורך קבלת " נוהל זה מתייחס ליציאת תושבי האזורים לישראל ולחו .ד
. סגר פנימי או כתר על האזורים \ בעת סגר כללי, בשגרהטיפול רפואי 

. צ"התחייבות המדינה בבגומבוסס על 

או דרך ) לישראל מתייחס ליציאתם של תושבי האזורים אינונוהל זה  .ה
. מגיע תושב למחסומיםכאשר , במקרה חירום רפואי דחוף (ישראל

 .1/0.069מ / ועל פקודת חצ"הנוהל מבוסס על התחייבות המדינה לבג .ו
 .ר רגישות הנושא"נדרשת רגישות מירבית ומעורבות מפקדים בכירים ע

הוראות השעה לאור המציאות הביטחונית ברצועת עזה נכתבו  .ז
 .ליציאת תושבי הרצועה לטפול רפואי בישראלהמתייחסות 

מטרה  .2

ל "ולחולישראל לקבוע סדר פעולות לטפל בבקשות ליציאה 
. לצורך טיפול רפאי

שיטה ה .3

: הגשת הבקשה .א

ש לצורך "בקשות להנפקת היתר יציאה לישראל  לתושבי איו (1
המצורף , על גבי הטופס, קים"במתקבלת טיפול רפואי יוגשו 

. 'לנוהל זה כנספח א

 כתרבעת שמוטל , בקשות לקבלת היתר תנועה לבית חולים באזור (2
. 'על גבי הטופס המצורף לנוהל זה כנספח א, קים"פנימי יוגשו במת

תוגש הבקשה , ק" נבצר מהמבקש להגיע למתהכתראם בשל 
 .'באמצעות נציגי הוועדה הפלס
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: סדר הגשת בקשות .ב

לשם קבלת טיפול , ירדןל דרך "המבקש לצאת לחו, ש"תושב איו (1
רשאי לעשות כן ואינו זקוק לשם כך לקבלת היתר מיוחד , רפואי
ל "ליציאה לחו מניעה ביטחוניתאלא אם קיימת , ק"מהמת
. בעניינו

 רשאי התושב –ל "באם קיימת מניעה ביטחונית ליציאתו לחו (2
בבקשה ', ק על גבי הטופס המצורף לנוהל זה כנספח א"לפנות למת

.  לשם קבלת טיפול רפואי, ל"חריגה ליציאה לחו

ק שבאזור מגורי "ש תוגשנה למת"בקשות של תושבי איו, ככלל (3
והתשובה תוחזר ' התושב באמצעות נציגי הקישור האזרחי הפלס

. באמצעותה

 .מצבים דחופים אשר יגיעו לחלון קבלת הקהל יטופלו גם כן (4

וועדה ק באמצעות נציגי ה"ע תוגשנה למת"קשות של תושבי אזחב (5
. טינית הפלסתהאזרחי

: הבקשה תכלול .ג

. י רופא"חתומים ע, מסמכים רפואיים עדכניים (1

באם הבקשה הינה ליציאה ) מוסד רפואי בישראלהזמנה של  (2
 ל"באם הבקשה הנה ליציאה לחו)ל "בחוומוסד רפואי  (לישראל

ל ולכלל האוכלוסייה אם הבקשה לצאת דרך "למנוע יציאה לחו
 (.באם הבקשה הנה ליציאה לאזור)באזור מוסד רפואי או  (ג"נתב

: בדיקת הבקשה .ד

י מתאם בריאות בתאום עם גורמי הביטחון " עהפניות תבדקנה (1
. בהתאם לאמור להלן

, רפואיים נוספיםבכל מקרה בו קיים צורך בפרטים או במסמכים  (2
כגון במקרה בו המסמכים אינם מספקים או שמדובר בחוות דעת 

יביא ,  או שנדרשים פרטים נוספיםרפואית בלתי מהימנה
על מנת שיוכל ,  בריאות את הדבר לידיעת המבקשת/מתאם

. המסמכים הדרושיםלהשלים את 

 תאום אזרחיד "רמ/ מ"אגן "רע, ש "ק הגזרתי באיו"מפקד המת (3
ד מתאם "יחליטו אם להיעתר לבקשה על סמך חוו, באזורים

ד גורמי הביטחון "הבריאות וחוו

 מתוך מודעות טיפול בבקשות לפי נוהל זה ייעשה בהקדם האפשרי (4
 .לחשיבות קבלת הטיפול הרפואי
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טיפול בשגרה בבקשות ליציאה לישראל של מי שאינם מנועי כניסה  .ה
לישראל 

 שאינו מנוע כניסהתאושר בקשתו של תושב , בעת שגרה, ככלל (1
אם עולה מבדיקת הבקשה כי , המבקש לקבל טיפול רפואי בישראל

 . וכי האדם אכן מוזמן למוסד רפואי בישראל, קיימת בעיה רפואית

כי לא , בקשה כאמור לא תסורב אלא במקרה בו נמצא, ככלל (2
או כי האדם אינו מוזמן למוסד רפואי , קיימת בעיה רפואית

, על אף האמור לעיל. (אם הבקשה הנה ליציאה לישראל)בישראל 
להיעתר , במקרים חריגים המצדיקים זאת, רשאי הגורם המוסמך

במקרה של . גם אם אחד התנאים האמורים לא נתמלא, לבקשה
.  תובהר למבקש סיבת הסירוב, סירוב

טיפול בבקשות ליציאה לישראל של מנועי כניסה לישראל ובבקשות  .ו
המוגשות בעת סגר 

או כאשר מדובר ,  או החלטות ביטחוניות לסגירת אזוריםבעת סגר (1
 תאושרנה בקשות ליציאה שהינו מנוע כניסה לישראלבאדם 

ובכל טיפול מציל חיים שלא , דחופהלישראל באם מדובר בבקשה 
 ,השתלות איברים, כגון בקשות לטיפולי הקרנותניתן לקבלו באזור 

 .צנתורי לב דחופים וטיפולי דיאליזה לילדים

אשר לא ניתן לקבלן , כאמור לעיל, טיפול דחוףבקשות המצריכות  (2
ן תאום "ש רע"ק הגזרתי באיו"י מפקד המת"באזור תיבחנה ע

, בתיאום עם גורמי הבריאות והביטחון בהקדם האפשרי אזרחי
בקשה כאמור תסורב . באופן שיענה על מידת הדחיפות של הבקשה

השיקולים מטעמי ביטחון רק לאחר שנשקלו ואוזנו מכלול 
. וחלופות אפשריות (הרפואיים והביטחוניים) לעניין הרלוונטיים

ככל )פ ותצוין סיבת הסירוב "למגיש הבקשה תינתן תשובה בע
ג הבקשה " תצוין עסיבת הסירוב, (שניתן במגבלות הביטחוניות

. ק"אשר תתויק במת

טיפול בבקשות לקבלת טיפול רפואי בתוך האזור שעה שמוטל סגר  .ז
: פנימי

, במקרה בו עולה כי קיימת בעיה רפואית, סגר פנימיבעת , ככלל (1
. הבקשה תאושר-  אכן מוזמן למוסד רפואי באזור תושבוכי ה

 המאפשר את התנועה  למוסד הרפואי היתר מיוחדיונפק ,בהתאם  
. בו יינתן הטיפול

כי לא , בקשה כאמור לא תסורב אלא במקרה בו נמצא, ככלל (2
או כי האדם אינו מוזמן למוסד רפואי , קיימת בעיה רפואית

במקרים , רשאי הגורם המוסמך, על אף האמור לעיל. באזור
גם אם אחד התנאים האמורים , להיעתר לבקשה, המצדיקים זאת

. תובהר למבקש סיבת הסירוב, במקרה של סירוב . לא נתמלא
 .החלטה תיעשה בכתב ותהיה מנומקת
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ל לשם קבלת טיפול "טיפול בבקשות חריגות להתרת יציאה לחו .ח
: רפואי

לצורך ג "דרך נתבל "שקיימת מניעה ליציאתו לחו תושב בקשת (1
אלא אם , לא תאושרלנוהל  (ג)8קבלת טיפול רפואי בהתאם לסעיף 

  .מדובר בבקשה המצריכה טיפול דחוף שלא ניתן לקבלו באזורכן 

אשר לא ניתן , בקשות אשר מצריכות טיפול דחוף כאמור לעיל (2
ן "ש ורע"ק גזרתי באיו"י מפקד מת"תיבחנה ע, לקבלו באזור
ע בתיאום עם גורמי "ד תיאום מנהלי באזח"רמ/ תאום אזרחי

בקשה כאמור תסורב מטעמי ביטחון רק . הבריאות והביטחון
לאחר שנשקלו ואוזנו מכלול השיקולים הרלוונטיים לעניין 

למגיש הבקשה תינתן . וחלופות אפשריות (הרפואיים והביטחוניים)
ככל שניתן במגבלות )פ ותצוין סיבת הסירוב "תשובה בע

ג הבקשה אשר תתויק "סיבת הסירוב תצוין ע, (הביטחונית
. ק"במת

ל לשם קבלת טיפול רפואי בעת סגר "אדם המבקש לצאת לחו (3
היתר תנועה , (ל אושרה"באם בקשתו לצאת לחו)פנימי יקבל 

  .לעיל'  ב8' כאמור בס

 :תיעוד הבקשות .ט

אזרחי תאום ד "רמ/ מ"אגן "ש ורע"ק הגזרתי באיו"מפקד המת (1
, מועד הגשתן, ינהלו תרשומת באשר לבקשות שהוגשובאזורים 

. התשובה שניתנה ומועד מתן התשובה

: ערעור .י

ש "ז באיו"ערעור על החלטות ניתן יהיה להגיש בפני ראש המנהא (1
. מתאם הבריאותע באמצעות "ק אזח"או רמת

ד רפואית ועל עמדת "ההחלטה בערעור תינתן בהתבסס על חוו (2
. גורמי הביטחון

בקשות הערעור תידונה בהקדם האפשרי מתוך מודעות לחשיבות  (3
. קבלת הטיפול הרפואי

פ ותצוין סיבת "ההחלטה בערעור תינתן בע. הערעור יוגש בכתב (4
. ק"ג בקשת התושב אשר תתויק במת"הסירוב ע
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 .בקשה להיתר יציאה לצורך טיפול רפואי - 'נספח א

 

ק                                                                                   תאריך "אל מת

 

בקשה להיתר יציאה לישראל לצורך טיפול רפואי : הנדון

 

: המבקש / פרטי החולה . 1

 

ז                           שם פרטי                    שם האב                שם משפחה .                     ת

 

     טלפון  כתובת מגורים נ                 תאריך לידה                         /ז:   מין

 

 

 פרטי המלווים. 2

 

 

 לידה        קרבה. שם פרטי         האב             הסב             משפחה        ת.          ז.               ת

 

לידה        קרבה . שם פרטי        האב              הסב          משפחה          ת.            ז.              ת

מהות הבקשה . 3

    

 בדיקה/ טיפול רפואי/ אשפוז: הטיפול המבוקש    

: כתובת מלאה:                                                   המוסד המטפל: מקום הטיפול    

: עד יום:                                      מיום: שהיה בישראל    

: עד שעה:                                                                   משעה

אחר / הזמנה/ סיכום מחלה: אישורים מצורפים. 4

: פרטי המבקש. 5

 

פ                              חתימה                                תאריך "נציג הרש/           שם המבקש

. ש                                                                            לשימוש פנימי בלבד"נספח לבקשה ע
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: תוצאות בדיקה ביטחונית

לא מנוע / החולה מנוע

לא מנוע / המלווה מנוע

 

מתאריך                              עד תאריך .  לא ממליץ/   ממליץ:עמדת מתאם בריאות

                                                                       משעה                                 עד שעה 

 

 

 

 (או המלצה שלילית/במידה והחולה מנוע ביטחונית ו): ד רופא מטעם המדינה"חוו

 

 

 

                 תאריך                                                                                 חתימה 

 

 (ד תאום מנהלי בארז"רמ/ ש"ק גזרתי באיו"רמת) החלטת הגורם המוסמך

 

לא מאשר    מתאריך                  עד תאריך                 משעה                 עד שעה / מאשר

: הערות

 

 

                  תאריך                                                                 חתימה  

ערעור 

 לאחר התייעצות נוספת עם גורמי –ק ארז "רמת/ ש"א איו"רמ) החלטת הגורם המוסמך

 (הביטחון

 

 לא מאשר    מתאריך                  עד תאריך                    משעה                  עד שעה/ מאשר

:  הערות
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