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 שלום רב,

 

 דחוף מאוד!

 סגירת המרפאה במתחם מסגד אלאקצא ופגיעה בצוותים הרפואייםהנדון: 

 

יכם בדרישה דחופה להורות באופן מיידי על פתיחתה מחדש של המרפאה הממוקמת הריני לפנות אל

במתחם מסגד אלאקצא ולאפשר לפצועים לקבל טיפול רפואי וכן להורות לכוחות המשטרה המצויים 

 במקום להימנע בכל אופן מתקיפת הצוותים הרפואיים, והכל כמפורט להלן:

 

מפצועים, עולה כי כוחות המשטרה שפלשו למסגד מהשטח לרבות אצלנו לפי דיווחים שהתקבלו  .1

אלאקצא גם היום סגרו את מרפאת השדה שהוקמה במתחם המסגד ואף הלחימו את דלת 

  המרפאה בברזל ואטמו אותו.

 

מבין הפצועים קיימים גם עיתונאים אשר נפצעו במהלך מילוי תפקידם ואשר לא נתאפשר להם  .2

 מסגד בעקבות אטימתה על ידי כוחות המשטרה. לקבל טיפול רפואי במרפאת השדה במתחם ה

 
מהם מתן טיפול  והתקבלו דיווחים על פגיעה בצוותים הרפואיים שנכחו במקום ומנעכמו כן,  .3

תושבים שנכחו  278לפי דיווחי ארגון הצלב האדום הפלסטיני מלבד פציעתם של  רפואי לפצועים.

רי צוותים רפואיים שנפגעו באופן חב 5שהועברו לבתי חולים, ישנם  205במתחם המסגד מהם 

 אנוש. 

 
פעולות אלו הינן בלתי חוקיות הן לפי המשפט הישראלי והן לפי המשפט הבינלאומי. קיימת חובה  .4

על כוחות המשטרה לאפשר הענקת טיפול רפואי מיידי לכל הפצועים, לאפשר גישה לקבלת טיפול 

י לכל פצוע הזקוק לכך. הפרת חובות כזה ולהימנע מהצבת כל מכשול מפני הנגשת הטיפול הרפוא

פוגעת בזכות לשלמות הגוף, בזכות לבריאות ואף בזכות לחיים, שכולן במעמד של זכויות 

 חוקתיות. 

 
היא גם אקצא מנוגדת -הפגיעה בצוותים הרפואיים בבית חולים השדה שהוקם במסגד אלבנוסף,  .5

אשר קובע כי על הכוח הכובש לאפשר לצוותים לאמנת ג'נבה הרביעית  56 -ו 55לסעיפים 
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הרפואיים לספק את השירותים הרפואיים לתושבים המוגנים ולחדול מלהפריע להעברת ציוד 

לאמנת ג'נבה הרביעית עוסקת בעניין טיפול ופינוי של פצועים  15כמו כן סעיף  רפואי ו/או פצועים.

 קבלת טיפול רפואי.ומעגנת את החובה לאפשר פינוי פצועים לצורך אשפוז ו

 
אין זו הפעם הראשונה בה כוחות המשטרה תוקפת ופוצעת את הצוותים הרפואיים ומונעת מהם  .6

תקיפה זו התרחשה הענקת טיפול רפואי לפצועים במתחם אלאקצא. במהלך הימים האחרונים 

יותר מפעם אחת ואף פנינו אליכם רק לפני יומיים בדרישה להורות לכוחות המשטרה לחדול 

 מדיניות זו. על כך לא קיבלנו כל מענה.מ

 
שעות מרגע משולח מכתבי זה ובמידה ולא  4במידה ומרפאת השדה אינה נפתחת מחדש תוך  .7

 תופסק התקיפה כנגד הצוותים הרפואיים, ניאלץ לפנות לערכאות.

 
 לטיפולכם המיידי, נודה. .8

 
 

 

 

 

 בכבוד רב,      

 סאוסן זהר, עורכת דין     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


