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 1 

 2 , בנימוקים שונים. 8.7.20זו בקשה לדחיית הדיון שנקבע ליום 

 3 

 4על פי צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( אין שום הגבלה על  .1

 5. ככל שהמצב ישתנה, ניתן היה להגיש בקשה מתאימה 8.7.20בואו של מר סמולנוף לארץ סמוך לפני 

 6 על פי השינוי.  

 7 -החלטה של רשות האוכלוסין לפיה יאסר על מי שיגיע לארץ סמוך ללא צורפה ראיה על  .2

 8  .להכנס לארץ)בעוד כחודש(   8.7.20

 9ומפעם לפעם מפורסמות אזהרות מסע מארה"ב אזהרת מסע היא אזהרה. היא אינה מחייבת,  .3

 10גבר לטרור". לא יתכן עקב "סיכון מו 2019עקב חצבת, וכך בתחילת מאי  2018לישראל. כך בנובמבר 

 11לקבוע את הדיונים בישראל לפי אזהרות מסע מארה"ב, רק בשל כך שהמשיבות בחרו להגיש חוות 

 12 מר סמולנוף ישקול אם הוא בוחר להיענות לאזהרה זו.  דעת מומחה מארה"ב.

 13 יום לאחר חזרתו מעדותו בישראל, עדותו לא תפגע. 14אם ידרש מר סמולנוף להשאר בבידוד  .4

 14  כרו מהמשיבות. כנסתו תפגע, ידרוש את שאם ה

 15אם החברה שבה עובד מר סמולנוף אוסרת עליו להגיע לישראל בטיסה בינלאומית )בהנחה  .5

 16וחוות  תייצב לחקירה נגדית על חוות דעתוישמדובר בטיסה בענייני עבודה(, המשמעות היא שהוא לא 

 17דעתו תיפסל. החברה שבה עובד מר סמולנוף אינה קובעת עבור בית המשפט את סדרי הדין והגשת 

 18הראיות, כפי שגם אילו קרובי משפחתו היו אוסרים עליו לטוס לישראל, לא היה בית המשפט כפוף 

 19 לכך, הגם שמר סמולנוף היה רואה עצמו מחוייב להוראותיהם. 

 20בטיסה לישראל ובחזרה היא טענה בענין שברפואה שלא הוכחה  הטענה שיש סכנה בריאותית .6

 21 . 127כנדרש לפי תקנה 
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 1ינסה מר סמולנוף למצוא טיסה, כגון נטען שספק אם ניתן להשיג טיסה מקליפורניה לישראל.  .7

 2דרך איסטנבול לתל אביב באמצעות טורקיש איירליינס, או דרך ניו יורק לתל אביב  5.7.20 -טיסה ב

 3 , או טיסה אחרת. לאחר מכן יטען אם ניתן לעשות זאת או לא, ולא אם יש ספק. ונייטדבאמצעות י

      4 

 5ככל שסמוך למועד הדיון יסתבר שמר סמולנוף על כן, בשלב זה אני דוחה את הבקשה לדחיית הדיון.  

 6    מנוע מלהגיע לדיון, יגישו המשיבות בקשה חדשה. 
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 8 , בהעדר הצדדים.2020יוני  09, י"ז סיוון תש"פהיום,  נהנית
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