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העותרות
 נגד -מתאם פעולות הממשלה בשטחים ואח'
המשיבים

הודעה ובקשה לדחיית מועד דיון
העותרות מתכבדות לעדכן את בית המשפט הנכבד במצבה הרפואי של העותרת  1ולבקש לאור העדכון
לבטל את הדיון הקבוע למחר 3.9.2020 ,ולתת בידן אפשרות לעדכן את בית המשפט בתוך חודש ימים
במצבה של העותרת  ,1הכל כמפורט:
 .1העתירה הוגשה ביום  20.8.2020כנגד החלטת המשיבים שלא לאפשר לעותרות ,אם ובתה חולת
הסרטן ,לשוב לביתן אשר ברצועת עזה מירדן ,שם קיבלה הבת ,העותרת  ,1טיפולים כנגד מחלתה.
 .2בדקות אלו נודע לח"מ כי חלה התדרדרות במצבה הבריאותי של העותרת  1וכי היא מאושפזת כרגע
בביה"ח לבירור רפואי ,בדיקות וטיפול.
 .3בנסיבות אלו ,נראה כי העותרת  1לא תוכל לשוב לביתה בעתיד הקרוב וכי דיון בסעד המבוקש
מתייתר לעת הזו .העותרת  2הסועדת את בתה ,נדרשת אף היא להישאר בירדן.
 .4העותרת תבקש לשוב ולעדכן את בית המשפט הנכבד בעוד פרק זמן שלא יעלה על חודש ימים באשר
למצבה הבריאותי של העותרת  1וההתכנות לעריכת המסע מירדן לביתה אשר בעזה .ככל שמצבה
הרפואי של העותרת  1יאפשר ,תבקש העותרת לקבוע את העתירה לדיון.
 .5ב"כ המשיבים ,עוה"ד אופיר גבעתי :בנסיבות המתוארות בבקשה דנן ,מקום בו לא ניתן לדעת האם
ומתי העותרות יהיו מעוניינות להיכנס לישראל כדי לעבור מירדן לרצועת עזה ,עמדת המשיבים היא
כי על העותרות להגיש בקשה מחודשת בעניין ,ככל שיהיה בכך צורך ,בעת הרלוונטית לכך מבחינתן.
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ככל שבקשה שכזו אכן תוגש ,יש לאפשר את מיצוי ההליך המנהלי באמצעות בחינת הבקשה בעת
הגשתה ,ובהתחשב במצב העובדתי הרלוונטי באותה העת ,אשר יתכן ויהיה שונה מן המצב העובדתי
אשר עמד בבסיס החלטת המשיבים מושא העתירה .אשר על כן ,עמדת המשיבים היא כי בנסיבות
העניין ,יש להורות על מחיקת העתירה (ראו והשוו :בג"ץ  5222/07עירית חולון נ' שר הפנים מר רוני
בר און ,בפס' ( 8פורסם בנבו ;)16.7.2007 ,עע"מ  7082/12מדינת ישראל משרד הפנים נ' אמרה
שיפראווי זיגאי ,בפס' ( 9פורסם בנבו ;)31.102013 ,ובג"ץ  7890/07העמותה ליישוב מחדש במרחב
ניצנים נ' שר הפנים ,בפס' ( 5פורסם בנבו.))11.12.2007 ,

2.9.2020
_______________
מוריה פרידמן שריר  ,עו"ד
ב"כ העותרות
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