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באמצעות פקס30-6036036 :

שלום רב,

הנדון :קריטריונים ליציאת אנשים – מקרי אבל
(סימוכין :שלנו מיום )22.9.2.22

 .2הריני לפנות אליך בבקשה לקבל הבהרות באשר למדיניות המתפ"ש בכל הקשור לקריטריונים
למתן היתרי יציאה לאנשים במקרי אבל .כפי שוודאי זכור לך ,בפגישתנו ביום 32.8.2.22
שנערכה במשרדך ,העלינו כמה סוגיות הטעונות לטעמנו שיפור בכל הקשור להתנהלות הרשויות
שתחת פיקודך ובקריטריונים שעל בסיסן הן בוחנות בקשות.
 .2אחת הסוגיות שהעלינו בפניך נגעה לטיפול בבקשותיהם של ישראלים המבקשים לבקר את
קרובי משפחתם ברצועת עזה וסוגיה נוספת עסקה בקריטריונים לבחינת בקשות להשתתפות
באבל .כידוע לך ,מסמך הקריטריונים מיום  5.5.2.22קובע כי תותר כניסתם של תושבי רצועת
עזה לצורך השתתפות בלוויה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה .במהלך פגישתנו עמך ,העלינו
בפניך את הבעייתיות בקריטריון זה שאינו נותן מענה לבקשות השתתפות באבל כאשר מבקש
ההיתר מבקש לנחם את קרוב משפחתו מדרגה ראשונה על מות הורה ,ילד ,נכד ,בן זוג ,או אח.
לגבי שתי סוגיות אלו הבעת מורת רוח מתמונת המצב שהצגנו והראית נכונות לבחון את
המדיניות ולשפר את התנהלות הגורמים הנוגעים בדבר.
 .3ברוח הדברים שנאמרו בפגישה ,הגשנו ב 7.9.2.22-בקשה מטעמו של אחד ממרשינו ,מר
*********  ,להתיר לו ולבני משפחתו לבקר ברצועת עזה לצורך השתתפות באבל על מותה
הטראגי של נכדת אחיו בת השנתיים .השתלשלות העניינים בעניינו של מר **** תוארה
בפרוטרוט במכתבנו שבסימוכין מיום  22.9.2.22ואולם נציין בקליפת אגוז ולצורך הנוחות כי
המדובר בפלסטיני יליד רצועת עזה ובעל תושבות ישראלית מזה כ 22-שנים.
 .4על רקע פגישתנו ולנוכח נכונותך העקרונית לבחון אפשרות לשינוי הטעון תיקון ,הופתענו לקבל
מגורמי המתפ"ש ב ,7.9.2.22-בחלוף כשבוע בלבד ממועד הפגישה ,סירוב נוסף לבקשה
ההומניטארית "עקב אי עמידה בקריטריונים" .תשובה דומה נמסרה לנו כחודש לאחר מכן ,ב-
 .24.2..2.22יצוין כי בסופו של דבר מר **** קיבל היתר להיכנס לרצועה בנסיבות אחרות – כדי
לבקר את אחותו שנפלה למשכב  -אך הסירוב להתיר לו להיכנס לרצועה כדי לנחם את אחיו
נותר בעינו ,ככל הנראה בשל אותה מדיניות שאינה מאפשרת ביקור אבלים כאשר קרוב משפחה
מדרגה ראשונה הינו המתאבל.
 .5על רקע הדברים הללו ,ברצוני לברר היכן נמצא הטיפול בבקשתנו ,כי יורחבו הקריטריונים
הנוכחיים ,על מנת לאפשר ביקור אבלים גם במקרים בהם המבקר מבקש לנחם קרוב משפחה

-2מדרגה ראשונה ,אשר איבד ילד ,הורה ,אח ,נכד או בן זוג .האם הסתיימה הבדיקה שנעשתה?
מהן תוצאותיה? כולי תקווה כי תענה בחיוב לבקשה זו.

בתודה מראש,
עו"ד שרי בשי
מנכ"ל עמותת גישה
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