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  לקביעת מועד דיון ביותרבקשה מוסכמת ודחופה

זאת היות , ירהת דיון דחוף לשמיעת הע מועדעובהעותרים מבקשים בבית המשפט הנכבד לק

, 6.11.07ם זאת בניגוד להודעת המשיבים מיו,  מעזה לירדן טרם הוסדרה1ויציאתו של העותר 

 . מצבו הרפואי הקשה של העותר שאינו סובל כל דיחוי נוסףולאור

ששוהה כיום , פלסטיני ובעל אזרחות מרוקאית, 1עניינה של העתירה בבקשת העותר  .1

דרך גשר אלנבי או בכל דרך אפשרית , לצאת מהרצועה לירדן, וחולה בסרטן הלבלב ברצועה

 .בירדן Arab Medical Center – ב טיפול מציל חייםעל מנת שיוכל לקבל , אחרת

 המתגלה בדרך כלל בשלב מאוחר של המחלה ואשר ,ממאירכסרטן סרטן הלבלב ידוע  .2

 ). לעתירה11-15ופסקאות ,  בעתירה7/ ע– 4/ראו נספח ע. (סיכויי ההחלמה ממנו נמוכים

כעבור מספר שבועות מיום . העותר נכנס לרצועה דרך מעבר ניצנה בתחילת חודש אוגוסט .3

 . לה שהוא סובל מסרטן הלבלבהוא גי, כניסתו

באמצעות משככי וכיום העותר מטופל , אין ברצועת עזה אמצעים לטפל בסרטן הלבלב .4

 ! כאבים בלבד

בעתירה בית המשפט הנכבד התבקש ,  הוגשה עתירה בעניינו של העותר31.10.07ביום  .5

 .לקבוע מועד דיון דחוף

 . 7.11.07  ליוםוקבע מועד דיון בית המשפט נענה לבקשת העותרים  .6

כי ", ד איתי רביד"עו, הודיעו המשיבים באמצעות בא כוחם, ערב הדיון, 6.11.07ביום  .7

לאחר בחינת נסיבות העניין המיוחדות של העותר הוחלט כי תותר יציאתו לצורך טיפול 

בשים לב למידע הביטחוני השלילי הקיים (תנאי יציאתו של העותר . רפואי כמבוקש
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ובדחיפות המתחייבת , יוסדרו בהקדםמועד יציאתו של העותר כמו גם אופן ו, )נגדו

 ].'ג.ההדגשה שלי ע." [מנסיבות העניין

תוך בדחיפות ווההבטחות להסדיר את יציאתו של העותר כ המשיבים "לאור הודעת ב .8

הסכימו הצדדים לדחות את מועד הדיון ולהגיש הודעה מעדכנת לבית , ימים ספורים

 . 11.11.07המשפט עד ליום 

 כי העניין חזרו והבטיחואך ,  לא הסדירו המשיבים את יציאתו של העותר11.11.07עד ליום  .9

ובית המשפט הסכים לבקשת הצדדים להאריך את מועד הגשת , יוסדר בהקדם ובדחיפות

 .18.11.07ההודעה עד ליום 

כי יציאתו של העותר מהרצועה תתאפשר דרך מעבר , כ המשיבים"הודיע ב, 12.11.07ביום  .10

ד רביד ביקש לדעת "עו. וכי הדבר יתבצע בתיאום מול הצד המצרי והפלסטיני, כרם שלום

 !!ואף ציין כי העותר יכול לצאת כבר יום למחרת, מתי העותר מעוניין לצאת

 .11/עכ המשיבים מצורפת ומסומן "העתק מהודעת ב

, " שלוםכרם"העותר ערך בירורים על מנת למצוא דרך להגעתו מצפון הרצועה אל מעבר  .11

ולא מתאפשרת אליו גישה סדירה , היות ומדובר במעבר המשמש אך ורק להעברת סחורות

 . של אנשים פרטיים

כרם "העותר בירר מול הצד הפלסטיני ואף דיבר עם נהג משאית המגיע דרך קבע למעבר  .12

, בלתי אפשריתוהתברר לו כי גישת אנשים פרטיים למעבר כרם שלום הנה למעשה , "שלום

שם כך יידרש העותר לצעוד לבדו מספר שעות בשטח פתוח ורגיש ביותר מבחינה שכן ל

 . דבר הכרוך במאמץ פיזי רב ואף בסכנת חיים של ממש, ביטחונית

וביקשה לדעת כיצד העותר אמור , כ המשיבים"ב, ד רביד"מ אל עו" פנתה הח13.11.07ביום  .13

הסכנה הכרוכה ,  נוכח המידע על אי נגישות המעבר לאזרחים"כרם שלום"להגיע אל מעבר 

ד רביד הבטיח "עו. והמאמץ הפיזי שהעותר אמור לעשות במצבו הבריאותי הקשה, בכך

 .באשר לדרך המעבר, אך עד כתיבת שורות אלו טרם התקבלה תשובה, לברר את העניין

תברר כי יציאתו של ה, 18.11.07ד רביד מיום "מ עם עו"בשיחה טלפונית נוספת של הח .14

כ המשיבים הודיע כי במידה ולא "ב. אינה מתואמת כלל מול הצד המצרי העותר למעשה

יציאתו של העותר ,  בבוקר19.11.07עד ליום " כרם שלום"יצלח תיאום המעבר דרך 

 .תתאפשר ככל הנראה דרך מחסום ארז וגשר אלנבי

והלחץ הנפשי הרב בו , מדי יוםההולך ומתדרדר , למרות מצבו הבריאותי הקשה של העותר .15

התאזרו , ביודעו כי חייו תלויים ביציאתו מהרצועה וקבלת טיפול בהקדם, הוא נאלץ לעמוד

 .העותרים בסבלנות והסכימו לחכות יום נוסף
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כי טרם התקבלה תשובה סופית בעניין , ד רביד"עו, כ המשיבים" הודיע ב19.11.07ביום  .16

וכי הוא מצפה לתשובה עד ליום , או דרך גשר אלנבי" כרם שלום"יציאתו של העותר דרך 

 . בבוקר20.11.07

נמסר כי , ד רביד"מ עם עו"בשיחה נוספת של הח, בשעות הצהריים, 20.11.07, היום .17

וכי הם , בשל התנגדות ביטחוני, המשיבים מתנגדים למעברו של העותר דרך גשר אלנבי

אמור להיות " כרם שלום"ר דרך וכי המעב, "כרם שלום"מסכימים למעברו אך ורק דרך 

 !מוסדר בקרוב

וכי הרבה הבטחות נשמעו בעניין , טרם הוסדר" כרם שלום"כי המעבר דרך מעבר , יצוין .18

אם בכלל המעבר של אנשים יוסדר , וספק רב. אך טרם מומשו, זה בשבועיים האחרונים

הפלסטיני הצד  ותיאום מול במצב הביטחוניהיות והדבר מותנה , משם בימים הקרובים

על המשיבים להסדיר את עניין הגעתם של הפלסטינים אל המעבר , הוסף על כך. והמצרי

 .מבלי שיסכנו את חייהם, כרם שלום

וכל יום נוסף של עיכוב הוא עניין של ,  הסרטן ממנו סובל העותר הנו סרטן קטלני,כידוע .19

ות והמתנה סתמית עוד דחיות לא ידועאינו סובל מצבו הרפואי של העותר . חיים ומוות

 .בתקווה שבשלב כלשהו תצליח הסדרת המעבר דרך כרם שלום

 כי יאפשרו את מעברו של העותר בדחיפות לאור 7.11.07המשיבים הבטיחו בהודעתם מיום  .20

, אך במקום לאפשר את מעברו בדרך הפשוטה המהירה ביותר והמקובלת. נסיבות העניין

ולהבטיח הבטחות בעלמא בדבר , בסחבתהם ממשיכים לנקוט , היינו דרך גשר אלנבי

 .   וממילא כרגע אינם רבלנטיים, הסדרים שכלל לא ברור אם ניתן יהיה להוציאם לפועל

הדחיפות הרבה שביציאתו של , ולאור מצבו הרפואי הקשה של העותר,  לאור האמור לעיל .21

 והמשמעות, העותר מרצועת עזה והגעתו לקבלת טיפולים העשויים להציל את חייו

מתבקש בית המשפט הנכבד לקבוע מועד דיון דחוף , הקריטית של כל יום נוסף שחולף

 .לשמיעת העתירה

 .ד רביד"עו, כ המשיבים"  בקשה זו לקביעת מועד דיון דחוף מוגשת בהסכמתו של ב .22

 .מן הדין ומן הצדק להיענות לבקשה זו .23

 ד"עו, ובראן'עביר ג  2007,  בנובמבר20

 יםכ העותר"ב  

 ]  52653. ש.ת[

 

 


