לכבוד
אל"מ איאד סרחאן
מפקד מנהלת התיאום והקישור לרצועת עזה

תאריך28.10.2018 :
מספרנו1810 :
משרד קפ"צ באמצעות דוא"ל

שלום רב,
הנדון :בקשה לשקול מחדש את יציאתו מרצועת עזה של מר שאדי **** ***** רמדאן,
ת.ז ,000000000.וכניסתו לישראל ולגדה המערבית לביקור אביו החולה
(סימוכין :שלנו  0000מיום  ,24.7.2018שלכם מוקד הומניטארי  5256מיום )27.8.2018

 .1הריני פונה אליך בשנית בעניינו של מרשנו ,אשר פרטיו בנדון ,בבקשה כי תסדיר את כניסתו
לישראל ולגדה מרצועת עזה ,על מנת שיוכל לבקר את אביו החולה ,מר **** ******* ****
רמדאן ,ת.ז.000000000 .
 .2מר **** רמדאן ,בן  ,00עבר שבץ מוחי איסכמי ביום  ,5.6.2018אשר גרם לאיבוד הכרה,
חולשה בצד הימני של הגוף וסטייה בפה .מר רמדאן אושפז במחלקה לטיפול נמרץ בבית
החולים "קומפלקס רפואי פלסטין " ברמאללה.

העתק הדוח הרפואי מבית החולים "הקומפלקס הרפואי הפלסטיני" ברמאללה מיום
 5.6.2018מצ"ב ומסומן א'.
 .3מר שאדי רמדאן ,פנה ביום  ,10.6.2018לוועדה האזרחית הפלסטינית בעזה והגיש את
בקשתו על מנת לבקר אביו מר מחמד רמדאן .אך למרות דחיפותה ואופייה ההומניטרי של
בקשתו ,בקשתו לבקר את אביו ,אותו לא פגש מזה תשע שנים ,לא אושרה.
 .4בתשובתכם שבסימוכין ,טענתם כי המסמכים הרפואיים שהוגשו ,אינם מבססים את
התנאים הנדרשים בהתאם לקריטריונים שבמדיניות.
 .5תשובה זו תמוהה .נציין כי על פי נתוני משרד הבריאות הישראלי ,שבץ מוחי הוא אחד
משלושת הגורמים השכיחים ביותר לתמותה ,כמו כן הוא גורם הנכות השכיח ביותר בעולם
המערבי ,ההשלכות שלו יכולות להיות שיתוק וחולשת שרירים ,קשיי בליעה ודיבור ,קשיי
זיכרון ותקשורת ,קשיי חשיבה ,ירידה בתחושה ,והפרעות רגשיות .כ־ 15%מהחולים לאחר
שבץ מוחי יעברו שבץ מוחי נוסף.
 .6נדגיש ,כי לאור התדירות הנמוכה בה מורשים בני משפחה מדרגה ראשונה להיפגש ,לא מן
הנמנע שפגישתם זו ,אשר עומדת בקריטריונים ,תהיה הפגישה האחרונה בה מצבו התפקודי
של האב סביר .נוסיף ,שמר שאדי רמדאן ,לא פגש את אביו מזה תשע שנים ,וכעת ,אביו
במצב בריאותי קשה ,שהגיע עד כדי סכנת חיים ,וזו יכולה להיות הפעם האחרונה בה
ייפגשו האב והבן.

 .7לאור האמור ,נבקש לשקול בשנית את החלטתכם בעניין יציאתו של מרשנו ,מר שאדי
רמדאן ,ליציאה מרצועת עזה לגדה המערבית לצורך ביקור אביו החולה.

.8

לשם הזהירות בלבד ,פנה מר רמדאן שוב לוועדה האזרחית הפלסטינית ביום 7.10.2018
והגיש בקשה נוספת בצירוף דו"ח רפואי עדכני ,גם ממנו עולה שהאב עבר שבץ מוחי וצריך
טיפול ומעקב.

העתק דו"ח רפואי עדכני מיום  4.9.2018מבית החולים "הקומפלקס הרפואי הפלסטיני"
מצ"ב ומסומן ב'.
 .9הסדרת יציאתו של מרשנו מרצועת עזה וכניסתו לישראל ולגדה המערבית על מנת שיוכל
לבקר את אביו ,תעלה בקנה אחד עם חובת מדינת ישראל לאפשר לאב ולבן לממש את
זכויותיהם לחופש תנועה ולחיי משפחה תקינים.
 .10לפיכך ,לאור אופייה ההומניטרי של בקשה זו ,ולנוכח מצבו הבריאותי של מר **** רמדאן,
אבקשך לסיים את כל הבדיקות הדרושות ולאשר את כניסתו לישראל ולגדה המערבית,
מרצועת עזה של מרשנו ,ללא עיכובים נוספים ,זאת כדי שיוכל לפגוש אביו ,שצריך אותו
לצדו ,ולהיות במחיצתו ,אולי בפעם האחרונה.
 .11ככל שיעמדו גורמי המת"ק בסירובם ,נבקש לדעת מי הוא בעל התפקיד אשר קיבל את
ההחלטה ,ומהי ההכשרה הרפואית שלו.
 .12אם ישנה מניעה כלשהי מלהתיר את מעברו של מרשנו אבקשך להודיעני בהקדם מה טיבה.

בתודה מראש,
הודא אבו-עבייד
רכזת פניות
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