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(, תושבת ישראל, החולה העותרתלן: )לה 1עניינה של העתירה בבקשתה של העותרת  .1

 .מדרגה ראשונה במחלת הסרטן, לצאת לרצועת עזה לצורך ביקור בני משפחתה

 

במסגרתה  התקיים דיון בעתירה. בתום הדיון ניתנה החלטת בית המשפט 2.5.18ביום  .2

 : נקבע

 

 תמו הטיעונים. עניין אחד טעון השלמה. "

ב"כ המשיבים בהקדם האפשרי תיעוד על אודות  ב"כ העותרות תעברנה לעיון

. אם אכן יסתבר כי מפאת מצבה, לא תוכל אם 1מצבה של אם העותרת 

, בישראל, ישקלו המשיבים אם יש 1לבקר את בתה, העותרת  1העותרת 

ימים מיום  5הצדקה לחרוג מן הכללים בכגון דא, ויודיעו עמדתם בתוך 

 העותרות.  שיתקבל אצלם התיעוד הרפואי מאת ב"כ

 

העבירה באת כוח העותרות לח"מ  6.5.18בהמשך להחלטת בית המשפט האמורה, ביום  .3

עולה כי הרפואי בנוגע למצבה של אם העותרת המתגוררת בעזה. מהמסמך רפואי מסמך 

 . סובלת מבעיות רפואיות שונות ואינה יכולה להתניידהאם 

 



  
 

2 

 הוחלט 7.5.18ביום  המסמך הרפואי הועבר לבחינת הגורמים הרלוונטיים במת"ק עזה. .4

מצבה  נוכחומצבה הרפואי של אם העותרת, נוכח , באופן חריג כילאחר בחינת המסמך 

 .עזה באופן חד פעמירצועת העותרת תוכל לצאת לביקור בהרפואי של העותרת עצמה, 

 

דגיש, כי החלטתם נטועה כולה בנסיבות ההומניטאריות היחודיות המשיבים יבקשו לה .5

ובוודאי שלא על מדיניות של מקרה זה, ואין בה כדי להשליך על מקרים אחרים, 

 .לעניין יציאת ישראלים לרצועת עזה המשיבים בכללותה

 

ראלים למשרד יש עזה, על העותרת לפנותרצועת לצורך הסדרת יציאתה של העותרת ל .6

 במת"ק עזה.

 

 בקשתהלא הזכירה במסגרת בשולי הדברים, יבקשו המשיבים להצר על כך שהעותרת  .7

הנתונים הרלוונטיים בנוגע אמה ולא צרפה את , את 29.3.18מיום  לצאת לרצועת עזה

  .למצבה

 

 י העתירה מיצתה עצמה ודינה להימחק.בנסיבות אלו יטענו המשיבים, כ .8
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