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, מתכבדים העותרים להודיע 10.4.2018בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 

 כדלקמן:

 :טוי קיצוני של התעמרות בירוקרטיתביתגובתם המקדמית של המשיבים היא  .1

לחייו גולים מביתם  60-מתגובת המשיבים עולה, כי העותרים, זוג באמצע שנות ה

, משום שלא הגישו למשיבים את הטופס הנכון חודשים ארוכים שברצועת עזה

 באמצעות הפקיד הנכון. בכל הכבוד הראוי עמדה זו מקוממת ואין לקבלה. 

יטב, לכל אין מחלוקת בין הצדדים שנסיבותיהם של העותרים מוכרות להם ה .2

. אין לעתירה( 8)נספח  8.2.2018התקבל אצלם ביום הפחות, ממכתבה של הח"מ ש

בת ומחלוקת שפניית הח"מ נתמכה במכלול המסמכים הנדרשים. אין מחלוקת, שתש

המשיבים לפנייה זו, לא הפנתה את תשומת הלב העותרים למשגה בירוקרטי. 

כאמור, פניית ב"כ היא פניה שלישית בשם העותרים. באף אחד מהמקרים לא טרחו 

מנת שבקשתם המשיבים להסביר לעותרים מה עליהם לעשות וכיצד לפעול על 

עושים רק עתה לאחר הגשת העתירה ואך ורק בשל עינו הבוחנת זאת הם תאושר. 

 של בית משפט נכבד זה. 

טענו המשיבים כי לא נטען בבקשה ולא נתמך במסמכים  21.8.2018בתשובתם מיום  .3

. טענה זו, עומדת בניגוד לעובדות והיא לעתירה( 9)נספח  כי ישנו טעם הומניטארי

ניכרת בתשתית העובדתית המלאה ת ממצוקתם של העותרים המתעלמת בגסו
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 רטת שהוצגה למשיבים. ופוהמ

התעלמות מוחלטת ממהות הבקשה והתמקדות בפרוצדורה בלבד, בנסיבות  .4

שימוש לרעה בכוח שלטוני: "הפרוצדורה אינה מיטת המתוארות בעתירה מהווה 

כדי להכניסו לתוכה  סדום שבה מקצצים את רגליו או מתיזים את ראשו של בעל דין

(. משהציגה 478, 477(3, כ )עזיז שושן נ' קדמה בע"מ 189/66כנכה או כבר מינן" )עא 

יידית או משיבים, היה עליהם לקבל בה החלטה הח"מ את מלוא העובדות בפני המ

למצער, להנחות את העותרים בצורה ברורה ומפורטת מה כשל נפל בה לעמדתם כך 

 שיוכלו לתקנה.  

נוספת שאינה במחלוקת היא שהעותרים פנו  פעמיים באמצעות הוועדה עובדה  .5

האזרחית הפלסטינית למשיבים, אך פניות אלו לא השביעו את רצון המשיבים. 

בקשת ב"כ העותרים מב"כ המשיבים כי תעביר לעיונם הנחיות ברורות לאופן 

העברת בקשה שיהיה מקובל עליהם או דוגמא לבקשה הומניטארית שתהיה 

יודגש, כי כל הבקשות להיתרים מועברות למשיבים . בסירובובלת עליהם, נענתה מק

מהוועדה האזרחית באמצעות טופס מובנה שערכו המשיבים ולא קיימת אופציה 

 להעברת בקשה הומניטארית. 

לוועדה  *** ****למרות כל האמור לעיל, בשל המצוקה הקשה של העותרים, פנה בנם  .6

את כלל  פעם נוספתוהעביר  10.4.2018ביום  נוספתפעם האזרחית הפלסטינית 

בקשר עם מר האני אבו לבן  2המסמכים. בעת הגשת הבקשה, עמדו נציגי העותרת 

 מהוועדה האזרחית הפלסטינית והוא אישר כי המסמכים התקבלו במשרדו. 

המשיבים טרם נתנו את התייחסותם  10.4.2018למרות שהפניה הועברה כבר ביום  .7

 א עודכנו לגבי טיפול בה. והעותרים ל

 לנוכח כל האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד לקבוע את העתירה לדיון דחוף .8

 ולהורות למשיבים כמבוקש בה. 

  

  

 

 __________________       15.4.2018היום, 
 , עו"ד אסנת כהן ליפשיץ     
  ב"כ העותרים       


