
 שינויים בנוהל השתקעות

 .56בני זוג, הורה לילדים קטינים, ילדים קטינים, הורים קשישים מעל גיל  –דרגת קרבה ראשונה *

 סבא, סבתא, נכד או נכדה. -* דרגת קרבה שנייה

 

 הנוהללשון  קטגוריה

 )קטעים שהוסרו(

 קטעים שהוספו()

 השינוי

חולים 

 סיעודיים

מתמשך )כרוני( תושב עזה אשר סובל ממצב רפואי "

המחייב מתן סעד של בן המשפחה שהוא תושב איו"ש, ואין 

מקרבה ) )לאו דווקא מקרבה ראשונה( בן משפחה אחר

שהינו תושב עזה, היכול לסעוד את  (ראשונה* או שנייה*

במידת הצורך יבחן טיב והיקף הקשר עם קרובי החולה. 

 .משפחה אחרים בעזה

 

 

 

 

 

 

 ללא שינוי של ממש

לכאורה, הנוהל החדש מסיר 

מספר מכשולים זניחים למדי 

עמדו לרועץ עבור תושבים ש

פי -המבקשים להגיש בקשה על

הנוהל. בפועל החלק שהוסף לגבי 

טיב והיקף הקשר עם בחינת "

", קרובי משפחה אחרים בעזה

מעקר את  השינוי מתוכן ופותח 

 אפשרות להשארת המצב על כנו.

שנים אשר אחד  65שטרם מלאו לו "קטין תושב עזה  יתומים 

מהוריו, תושב עזה, נפטר וההורה השני הוא תושב איו"ש, 

ואין לו קרוב משפחה אחר שהינו תושב עזה, אשר יכול 

יבחן טיב  במידת הצורך לקחת את הקטין תחת חסותו.

והיקף הקשר הקיים עם ההורה תושב איו"ש ביחס לטיב 

לעניין זה יבחן  .והיקף הקשר עם בני משפחה אחרים בעזה

 ."טיב והיקף הקשר עם בני משפחה אחרים בעזה

קשישים 

 סיעודיים

( תושב עזה במצב סיעודי החייב טיפול 56קשיש )מעל גיל 

מדרגת קרבה והשגחה של קרוב משפחה, תושב איו"ש, 

מדרגת  , ואין בן משפחה אחר שהינו תושב עזהראשונה

יבחן , היכול לסעוד אותו. במידת הצורך, קרבה ראשונה

טיב  והיקף הקשר הקיים עם קרוב המשפחה תושב איו"ש 

 ."ביחס לטיב והיקף הקשר עם קרובי משפחה אחרים בעזה

 ".יבחן טיב והיקף הקשר עם בני משפחה אחרים בעזה

למתפ"ש מסור שיקול הדעת לבחון כל בקשה להשתקעות  סעיף הסל

ת הבקשה הקונקרטיות, גם אם אינה לגופה ועל פי נסיבו

)שלוש  61בגדר אחת משלוש החלופות הנקובות בסעיף 

"ובלבד שהיא עולה בקנה אחד עם סעיף החלופות שלעיל(  

)התוחם בקשת השתקעות רק למקרים שלך בן משפחה  "9

ובלבד כי קיימת קרבת משפחה מדרגה מדרגה ראשונה( 

והבקשה  ראשונה או שנייה בין המבקש לתושב איו"ש

מעלה נסיבות הומאניטריות חריגות בגינן אין המבקשים 

יכולים להמשיך ולהתגורר בעזה. יובהר כי נישואין וכי 

הורות לילדים משותפים לא יהוו, כטעם יחיד, נסיבות 

 הומניטאריות מיוחדות המצדיקות השתקעות באיו"ש.

  הקלה

סעיף הסל בנוהל החדש פותח 

 בפני תושבי עזה אשר נחשבים

כמקרים הומניטריים חריגים, 

ואשר לא נופלים בגדר אחד 

המקרים שלעיל, את האפשרות 

להגיש בקשה גם אם קרוב 

דרגת המשפחה בגדה אינו מ

 דרגהקרבה ראשונה, אלא מ

 שנייה. 

 

מנגד, הוצאת קשרי משפחה 

מגדר ההגדרה ל"נסיבות 

הומניטאריות" נותרה על כנה גם 

בנוהל החדש, ומצאה ביטוי 

 בסעיף הסל.מפורש 


