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 שלום רב,

 
 -ב ה ו ל    ב י ו ת ר    -

 מעברו של תושב עזה אל שכם לקבלת טיפול רפואי דחוףבקשה לקבלת אישור מיידי להתרת הנדון: 

 בעקבות פציעתו מירי הצבא

 

אנו פונים אליכם בשם משפחתו של משפחתו של רשאד עבד אלראזק באבא, ת.ז. 919882654, תושב רצועת 

לצורך קבלת טיפול רפואי דחוף, פשר את מעברו המיידי לבית החולים בשכם, בגדה המערבית עזה, לא

 וזאת מהנימוקים המפורטים להלן:

 

ברצועת עזה, נפצע מר רשאד באבא  פוליטית לציון "יום האדמה"המחאה ה במהלך 31.03.2018ביום  .1

הובהל לבית חולים עזה האירופאי שם , 1962יליד מירי כוחות הצבא הישראלי בשתי רגליו. מר באבא, 

 עבר קיבוע חיצוני ותיקון עורק פמורלי מימין.הוא נותח באופן מיידי ו

הפציעה הקשה ברגלו אשר התווספה למחלת לב ממנה סבל, הובילו להידרדרות פתאומית וקשה  .2

הרופאים בבית חולים עזה האירופאי אינם מצליחים לייצב את מצבו הרפואי ואין במצבו הרפואי. 

ות הפתאומית, מר באבא מחוסר הכרה, להם את האפשרות המקצועית לעשות זאת. בעקבות ההידרדר

 מונשם ונתמך אך ורק בתרופות לייצוב לחץ הדם.

ד"ר דני רוזין, סגן מנהל כירורגית ומנהל מחלקת אישפוז יום כירורגי בבית חולים שיבא בתל השומר,  .3

 העיין במסמכים הרפואיים של באבא, והוציא אתמול לבקשת ארגון רופאים לזכויות אדם חוות דעת ב

 יין כי כעת נמצא מר באבא בסכנת חיים וזקוק לטפול רפואי דחוף.מצ

 .17.4.2018** רצ"ב חוות דעת ד"ר דני רוזין מיום 

כמו כן, התקבלה היום בבוקר חוות דעת מעודכנת מהרופא המטפל של מר באבא בבית חולים עזה  .4

את מצבו הרפואי האירופאי ובה מציין את הצורך של מר באבא בקבלת טיפול רפואי דחוף ומפרט 

 העדכני והקריטי.

** רצ"ב העתק הסיכום הרפואי מטעם ד"ר יזיד אל דיראווי מבית החולים עזה האירופאי, מיום 

18.4.2018. 

נדגיש, כי ההידרדרות במצבו הרפואי, החלה לאחר הניתוח בעקבות פציעתו מירי הצבא. בעקבות  .5

העברתו של מר באבא ע"י משרד הבריאות  ההידרדרות ואי המלחת הרופאים לייצב את מצבו, אושרה
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-Alהפלסטיני להעברתו מבית חולים עזה האירופאי אל בית החולים הערבי אלתכאסוסי בשכם )

Araby Attakhasosi Hospital .) 2.4.2018( אושר ונחתם ביום 1טופס ההעברה )טופס. 

ם והגישה בקשה פנתה משפחתו של מר באבא אל מתאם פעולות הממשלה בשטחי 5.4.2018ביום  .6

להתרת מעברו לשכם. המשפחה לא קיבלה כל מענה ובמקביל, המשיך מצבו הרפואי להידרדר באופן 

 מהר, עד כדי שהיום הוא נמצא בסכנת חיים של ממש.

ארגון רופאים לזכויות אדם שוב אל בשעות הערב,  17.4.2018לאור ההתפתחויות הנ"ל, פנה אתמול,  .7

המתק בבקשה בהולה לבחינת בקשתו של באבא למעבר לבית החולים בשכם בגדה. לפנייתם צורפה גם 

 חוות הדעת מטעם ד"ר דני רוזין שצורפה לעיל.

למרות פניותיו של ארגון רופאים לזכויות אדם, טרם נתקבלה החלטה סופית באשר לבקשת הפצוע  .8

 ים בשכם. למעבר לבית החול

שעם עבור הזמן, ימשיך מצבו הרפואי של באבא להידרדר, לחייו של מר באבא ו קיים חשש ממשי .9

 במיוחד שההידרדרות ביומיים האחרונים היתה מאוד מהירה,  ועל כן פנייתנו זו.

 ** רצ"ב מסמכים רפואיים הנוגעים למר באבא מבית החולים עז האירופאי וכן יפוי כח מטעם אחיו. 

)פסק דין מיום  מפקד כוחות צה"ל בעזהכרנז נגד  2777/18ר להזכיר את פסק הדין בעניין בג"ץ מיות .10

( אשר עסק בנושא דומה שבו נדרשו העותרים לקבלת טיפול רפואי דחוף בעקבות פציעתם 16.4.2018

ש ץ כידוע, קיבל את העתירה וקבע כי י"מירי הצבא במהלך השתתפותם בהפגנות לציון יום האדמה. בג

לאפשר את כניסתו המיידית של הפצוע יוסף כרנז לקבל טיפול רפואי בבית החולים ברמאללה זאת 

לאחר שגורמי הבטחון לא שקלו שיקולים קונקרטיים של המקרה הספציפי לפי נוהל סטטוס 

 ההרשאות.

לת נדגיש גם כאן, מוטלת על ישראל החובה לאפשר לפצועים לעבור לקב כרנזכפי שהדגשנו במקרה של  .11

וזאת מכח החובות ההומניטאריות המוטלות עליה ובמיוחד כאשר מדובר בסכנת חיים טיפול רפואי 

 10לאמנות ג'נבה הראשונה והשניה וסעיף  12מכח המשפט הבינלאומי ההומניטארי )ראו למשל סעיף 

ג"ץ מכח המשפט הישראלי )ראו ב ןלאמנת ג'נבה הרביעית( וכ 15לפרוטוקול הראשון, וכן ראו סעיף 

עמותת רופאים  1912/08; וכן בג"ץ 30.1.2008, פסק דין מיום אלבסיוני נגד ראש הממשלה 9132/07

 (.16.4.2008, פסק דין מיום ל בעזה"לזכויות אדם נגד מפקד כוחות צה

בשכם, יביא אל בית החולים הפצוע, במיוחד לאור גילו, של  ועוד נדגיש, כל עיכוב בהתרת מעבר .12

 סכנה ממשית לחייו.להעמדת חייו בפני 

 
לבית החולים מר באבא  ותאפשרו את מעבר שעות 4ולא תיענו לבקשתנו תוך אשר על כן, במידה  .13

 כמפורט לעיל, ניאלץ לפנות לערכאות.בשכם, 

 בכבוד רב,
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