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 המשיבים
 

 
 מטעם העותרובקשה הודעת עדכון 

  בית המשפט הכבד מתבקש להורות על דיון בעתירה וזאת והטעמים הבאים: 

 ילידפלסטיני  - כנגד החלטת המשיבים לסרב לבקשת העותר 26.2.2020העתירה הוגשה ביום  .1

החלטתו לחזור ולהתגורר בגדה. ב - רשום בגדה המערביתו מענהמתגורר ברצועת עזה ו ,1980

ובמהלכו  29.3.2020דיון בעתירה יתקיים ביום קבע בית המשפט הנכבד כי  10.3.2020יום מ

  . יוצג לבית המשפט, במעמד צד אחד, החומר החסוי העומד ביסוד המניעה

כי לשם השלמת האבחון  23.4.2020ביום  הודיעו המשיביםעקבות החלטת בית המשפט, ב .2

 לקבלהוחלט לערוך לו תחקור ביטחוני לאחר תום מצב החירום והביטחוני בעניינו של העותר 

המשיבים את מחיקת העתירה או לחלופין לאפשר וכח זו, ביקשו נ .החלטה חדשה בעניינו

הביעו את התנגדותם למחיקת העותרים להם להגיש הודעת עדכון עם תום מצב החירום. 

ביום . ניתן יהיה לקבל החלטה חדשה והעתירה וביקשו להותירה תלויה ועומדת עד למועד ב

נעתר בית המשפט הנכבד לבקשת העותרים והורה למשיבים להגיש הודעת עדכון  26.3.2020

הודיעו יום מתום מצב החירום. מאז הגישו המשיבים מספר הודעות עדכון בהן שבו ו 14בחלוף 

 . לא מתבצעיםעדיין כי נוכח התפשטות וירוס הקורונה התחקורים 
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 12.8.2020עדכנו המשיבים כי לעותר נקבעה פגישה לתחקור ביטחוני ביום  9.8.2020ביום  .3

, לאחר ששוחחה עם יום ממועד התחקור. בו ביום 21וביקשו לעדכן את בית המשפט תוך 

העותר לא יוכל להגיע לתחקיר וזאת מכיוון לו כי  העותר, פנתה הח"מ לב"כ המשיבים והודיעה

 יום בבידוד במתקן ממשלתי 21הישראלי של מעבר ארז יחייב אותו לשהות  דשכניסתו לצ

, דבר שאינו יכול להרשות לעצמו בשל היותו מפרנס יחיד של המשפחה. של הרשויות בעזה

או באמצעות זום או  בחון אפשרות של תחקור טלפוניביקשה מב"כ המשיבים להעותר  כב"

על עומדים לאחר בדיקה עם המשיבים התברר כי הם ואולם,   סקייפ, כמקובל בימים אלה.

 . פרונטלי בלבד ןבאופעריכת התחקור 

לאור כל הנאמר לעיל מתבקש בית המשפט הנכבד לקבוע דיון בעתירה, במסגרתו יוצג החומר  .4

. אם נוכח העיון יעלה 10.3.2020ם מיותו החסוי העומד ביסוד המניעה, כפי שנקבע בהחלט

עדיין הצורך בתחקור, יבקש העותר כי בהמ"ש יבחן את האפשרות של תחקורו באמצעים 

 "גישה"יצוין כי עמותת משכות משבר הקורונה. ישאינם פרונטליים, נוכח חלוף הזמן ונוכח ה

יפת בטרם התפרצות מג עודשנערכו מכירה מקרים ספורים של קיום תחקירים בטלפון 

 הקורונה.  

עותר למשיב באמצעות עמותת "גישה" , פנה ה11.2.2020שת העתירה, ביום טרם הגיוזכר כי  .5

לחזור לגדה וכי תינתן לו זכות לשימוע לשקול מחדש את בקשתו  וביקש לעתירה( 2ע/)נספח 

ואולם המשיב התעלם מבקשתו ובו ביום הודיע כי הבקשה מסורבת. רק לאחר הגשת העתירה, 

 החלטה חדשהשלאחריו תתקבל ערוך לעותר תחקור ת המשיב לבמסגרת הודעת העדכון, נאו

 לא נערכו תחקורים בשל התפשטות הקורונה. כבר ואולם בעת הזו 

 התבקשה אך לא ניתנה.  ב"כ המשיביםתגובת  .6
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__________________ 
 , עו"דסיגי בן ארי
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