
 
  הכנסת

 
 النائبة هبه یزبك

 חה"כ היבא יזבק
 16 ביוני , 2019

    לכבוד

  אלוף כמיל אבו-רוקון

 מתאם פעולות הממשלה בשטחים

  לשכת המתפ"ש

   בפקס: 03-6976306

 שלום רב,

 
 הנדון: הסדרת יציאתו של הקטין אדם חמו, ת.ז. 434058145, יחד עם אמו, גב' כותר

 עבד-אלעזיז מוחמד חמו, ת.ז. 900403965, ושלושת ילדיה הקטינים האחרים מעזה לגדה
 המערבית לצורך מעבר קבע

 

עזה1. מרצועת המערבית לגדה מעברו אשר חמו, אדם לקטין בנוגע אליך פונה              אני
 יחד עם אמו ואחיו אינו מתאפשר מזה שנתיים בשל נהלי המתפ"ש.

ילדיה2. עם המתגוררת (900403965 (ת.ז. חמו מוחמד עבד-אלעזיז כותר הגב'            רקע:
הקטין בנה עבור המערבית לגדה מעבר היתר לקבל רב זמן זה מנסה עזה               ברצועת
אני וכעת האישור התקבל טרם הצער, למרבה .(434058145 (ת.ז. ה-6 בן             אדם
למעברו בקשתה את אשר אנא יכולתך: ככל לה תסייע כי בבקשה אליך              פונה
בצד בבקשה הטיפול לקידום ותפעל המערבית, לגדה אדם של כתובתו            ושינוי

  הישראלי.

בגדה3. האוכלוסין במרשם רשומה וכתובתה הסעודית בערב נולדה חמו           הגב'
ברצועת רשומה שכתובתו חמו, עומר עלי מדחת למר נישואיה מאז            המערבית.
(ת.ז. עלי הקטינים: ילדיה חמשת עם עזה ברצועת מתגוררת היא            עזה,
(ת.ז. ואחמד מחמוד התאומים ,(408552271 (ת.ז. עביר ,(407394048        

  424139559 ו- 424129567) ואדם (ת.ז. 434058146).

האוכלוסין4. במרשם נרשמה וכתובתם עזה ברצועת נולדו הילדים חמשת           כל
ארבעת של כתובתם את חמו הגב' שינתה 2012 יולי בחודש אך עזה,              ברצועת
מכן, לאחר נולד הצעיר, הבן (אדם, שלה לכתובתה בהתאם הגדולים            הילדים

 בשנת 2013).

עם5. המערבית בגדה ולהתגורר לחזור חמו הגב' ביקשה 2017 פברואר            בחודש
יכולים הגדולים ילדיה וארבעת היא כי לה הודיעו הישראלי הצבא רשויות             ילדיה.
להגיש יש אדם הצעיר הבן עבור אך המערבית, לגדה ולחזור עזה מרצועת              לצאת
ברשות אזרחיים לעניינים המשרד למנכ"ל המערבית בגדה להשתקעות          בקשה
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ניסיונותיה אף על בשטחים. הממשלה פעולות למתאם יעבירה אשר           הפלסטינית,
כי אזרחיים לעניינים המשרד נציגי לה מסרו הבקשה, את להגיש האם של              הרבים
בעניין עתירה שהוגשה מכיוון מידיהם הבקשה את לקבל מסרב הישראלי            הצבא

  לבית המשפט.

עם6. יחד מענה, רשום שם המערבית, בגדה לביתה לחזור הוא האם של              מבוקשה
ארבעת עם יחד המערבית לגדה האם של חזרתה את אישרה ישראל הפעוט.              בנה
מהם, שבשונה מאחר זאת ביותר. הצעיר בנה ללא אך יותר המבוגרים             ילדיה
שתי בין האם את מציבה ישראל למעשה, עזה. ברצועת היא הרשומה             כתובתו
בנה את לגדל ולהמשיך לביתה לחזור זכותה על לוותר - נסבלות בלתי              אפשרויות
של סירובה הקטן. בנה בלי זו זכותה לממש או בכך, המשתמע כל עם               ברצועה
בגדה להשתקעות בקשתו את לקבל וגם הקטין של מענו שינוי לאפשר             ישראל

  משמעה הפרדה בין בני המשפחה.

העוול7. לסיום ולהביא מנת על בנושא המידית התערבותך את אבקש האמור,             לאור
לאשר הבירוקרטיה: בחסות האחרונות בשנים חמו למשפחת שנעשה          המתמשך
בקשתם את לקבל ובמקביל לגדה הצעיר הבן עם יחד המשפחה מעבר             את

  להשתקעות בגדה המערבית באופן מידי.

 
 בברכה,

 חברת הכנסת היבא יזבק
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