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 מטעם העותרות ובקשה תגובה 

 להגיש לבית המשפט הנכבד תגובה מטעמן לתגובת המשיבים, כדלקמן.העותרות מתכבדות 

בקשתה של על תנאי המורה למשיבים ליתן טעם מדוע לא לאשר את  ענייננו בעתירה דחופה למתן צו .1

זוגה. -, יחד עם בנה בן השמונה חודשים, לקבל היתר כניסה לרצועת עזה לשם איחוד עם בן1העותרת 

ה אזרחית ישראלית הנשואה לתושב רצועת עזה, שם היא מתגוררת כאמור בעתירה, העותרת הינ

עת שהייתה בהיריון ב 2019בהתאם לנוהל "משפחות חצויות". היא נכנסה לישראל בחודש דצמבר 

, ומחודש פברואר היא מנסה לחזור בכדי ללדת את בנה בישראל ולקבל עזרת משפחתה בתקופה זו

 ביתה ברצועת עזה.בן זוגה ולחזרה ל

כתוצאה מהתפשטותו של נגיף הקורונה,  היטב למגבלות התנועה הקיימות כיוםהעותרות מודעות  .2

מקרים  כניסת ויציאתברצועת עזה, כך שישראל מאפשרת ולעובדה כי הוטל סגר כללי על המעברים 

  .על כך לערער מבקשותאינן  העותרותחריגים בלבד דרך מעבר ארז.  םהומניטריי
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 ישראל 2355/98 ץ"בגחייבים להיקבע חריגים )עקרון ידוע הוא במשפט כי לכל מדיניות עם זאת,  .3

 דנן רגישותו של המקרהוהמתוארות בעתירה הנסיבות (. (1999) 728( 2)נג, הפנים שר' נ סטמקה

את ו , חריגה מהמדיניותמחייביםחריגה, הומניטרית  בקשה של העותרתבקשתה ודחיפותו, והיות 

מתן תגובתם המקדמית של המשיבים, המתייחסת לגופו , תוך בעתירה במועד הקבועהמשך הדיון 

  של העניין. 

מבית הוריה לאחר  נקלעה לסכסוך קשה עם משפחתה, והיא נמלטה 1העותרת כפי שצוין בעתירה,  .4

בבית חברות ותחת חשש שבני משפחתה יגלו איפה מחודש פברואר היא נמצאת עירוב המשטרה. 

מבקשת להיכנס לרצועת עזה )בהתאם להסכם בין הצדדים שהושג במסגרת בג"ץ  יאה היא נמצאת.

 סכסוךהיא עלולה להיקלע לבן זוגה, ושם לא תצטרך לחיות בפחד כי נמצא ביתה ו שם (,1481/18

היא רחוקה מביתה, אינה יכולה נפשי קשה, שכן נוסף עם בני משפחתה. העותרת נמצאת במצב  קשה

מכאן ואינה יכולה לשהות ולהעמיס עוד על אותן חברות המארחות אותה.  ,לחזור לבית הוריה

שמקרה זו נופל בגדר אותם מקרים חריגים ביותר בהם מתאפשר מעברם של אנשים דרך מעבר ארז, 

 ואף בהיותה של העותרת אזרחית ישראלית.

כניסתה לרצועת בהיקשר זה יצוין, כי העותרות בדקו מול הוועדה האזרחית הפלסטינית ווידאו כי  .5

 בנוסף, העותרת עזה של העותרת, בהיות בקשה הומניטרית וחריגה, תתאפשר על ידי הצד הפלסטיני.

 ומוכנה לשהות בבידוד עצמי בביתה עם כניסתה לרצועת עזה.היטב למצב היום מודעת 

וע לקיים את הדיון בעתירה דחופה זו במועד הקבמתבקש בית המשפט הנכבד  לאור כל האמור לעיל, .6

 .בהקדם , ולהורות למשיבים להגיש את תגובתם המקדמית לגופו של עניין30.3.2020ליום 
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