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 תגובת העותרים לבקשת המשיבים

 בהמשך להחלטת בית המשפט הנכבד מוגשת בזאת תגובת העותרים לבקשת המשיבים לסילוק

 על הסף ולחלופין לדחיית מועד לדיון.  העתירה

 .שני ראשיהעותרים מתנגדים לבקשה על ה

 : באשר לטענה אודות עתירה מוקדמת

 ממשיכים ומתעמרים בעותר. המשיבים  .1

. מדובר בבקשה דחופה וקריטריונית שהיה על 13.7.2020בקשתו של העותר הוגשה ביום  .2

דרשו  ,לאשר במהירות את הבקשההמשיבים לתת לה מענה במהירות האפשרית. במקום 

אודות רמת ההמוגלובין בדמה של בת המשיבים דרישות שניתן לכנותן כלא פחות מ"הזויות" 

 זכותו של אדם לחזור לביתוהרי ו. )בטבלה משווה( הנהוגים בקטר ההמוגלוביןזוגו וערכי 

היא זכות יסוד בסיסית, ללא קשר אם אשתו הרה או מה רמת ולהתאחד עם משפחתו 

שהעותר סיפק את הנדרש, התמהמהו המשיבים במתן מענה ומנעו  ההמוגלובין שבדמה. הגם

 מהעותר להיות לצד אישתו בעת לידת בנו.  

, אלא שעתה הלידהבת זוגו בעת לא זו בלבד שבשל מחדל המשיבים נמנע מהעותר להיות לצד  .3

אישתו כבר  - נוכח התמהמהותםכי  . וזאת למה?להגיש בקשה חדשה המשיבים דורשים ממנו

מובן כי העותרים מתנגדים מכל וכל להגשת בקשה חדשה, גם נוכח הצעתם "האדיבה" ילדה. 

שהוגשה לפני קריטריונית באותה בקשה בדיוק מדובר  .ימים 25של המשיבים לבחנה בתוך 
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נדרש לה הם רך נולד בן שבועיים, יגם היום, כשבת הזוג מטופלת בארבעה קטינים בינכחודש, ו

המשיבים יערימו מכשולים בירוקרטים בפני האב הטרי ובוודאי לא יתכן כי מענה דחוף. 

 מאב להתאחד עם משפחתו ועם הרך הנולד. לא יכולה למנוע "הדממת הקייץ" אצל המשיבה ש

 באשר לבקשה לדחיית מועד דיון: 

 העותרים מתנגדים לבקשה לדחיית מועד הדיון מהטעמים שצוינו. .4

ב"כ מהפרקליטות. ככל שהם מבקשים שנציגה  ראשית יודגש כי המשיבים מיוצגים על ידי .5

, הם אינם יכולים להתנות זאת בהתאמת דיוןמטעם הייעוץ המשפטי שלהם תהיה מעורבת ב

שתי יועצות למשיבים יש אחת ויחידה. במקרה שלפנינו,  מת"קמועד הדיון ליומנה של נציגת 

 גב' אנסטסיה  סורז'נקו וגב' יעל פפר פינרסקי – 2המתייצבות לדיונים מול העותרת  משפטיות

אם התייצב בדיון בעתירה דנן. לאחת מהן תוכל בוודאי  .ולא רק אחת כפי שמתואר בבקשה -

ליצור קשר טלפוני עם מי ב"כ מהפרקליטות בוודאי תוכל  ,יומנן אינו פנוי במועד שנקבע לדיון

  במידת הצורך. מטעם הייעוץ המשפטי שלהם 

הן בבית משפט נכבד  2התקיימו דיונים בעתירות של העותרת  26.7.2020צוין כי ביום כמו כן י .6

עת"ם הבוקר(  והן בבית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים ) בשעות 15776-07-20עת"מ זה )

 .'נקוסורז' הגב התייצבה ולשתיהןבשעות הצהריים(  36580-03-20

  .את הדיון בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד םלאור הנאמר לעיל מבקשים העותרים לקיי
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