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 שלום רב,

  וילדיהם  של אזרחים ישראליםלרצועת עזה מישראל  םכניסת הסדרתהנדון: 
 במסגרת נוהל משפחות חצויות

  

אזרחים ישראלים אשר בעת פרוץ "צוק איתן" שהו בישראל של  םעניינהריני פונה אליך ב 18

 על פי נוהל משפחות חצויות8וכעת הם מעונינים לשוב לביתם ברצועת עזה 

8 כל עוד ואין כל צפי לפתיחתו מחדש כידוע, מעבר "ארז" עדין פועל במתכונת מצומצמת 18

צפויים האזרחים  יימשכו השיחות בקהיר, וטרם קביעת התנאים לפתיחת המעברים,

 ות חצויות להיוותר מנותקים ממשפחתם שברצועת עזה8חהישראלים במסגרת נוהל משפ

בשוך הקרבות, יש למצוא פתרון לאזרחים אלו ולא ניתן לחכות לפתיחתו המחודשת של  38

הניתוק מן המשפחה  ,המעבר8 לא זו בלבד שבני המשפחה בעזה חוו טראומה בלתי מבוטלת

וכים8 בנוסף, יש לקחת בחשבון כי שנת הלימודים עתידה להיפתח אורך כבר שבועות אר

ועל הילדים שנמצאים בישראל לשוב לספסל הלימודים ולנסות לחזור לשגרה  .1898101ביום 

 כלשהי8

לפיכך, אבקשך להתיר כבר עתה לאזרחים הישראלים ולילדיהם המעונינים בכך לחזור  8.

 פתיחת שנת הלימודים8לרצועת עזה בהקדם האפשרי ולכל הפחות, טרם 

הגם שמכתב זה מתיחס לסוגיה הכללית של חזרת אזרחים ישראלים לביתם במסגרת נוהל  58

תם בימים ימשפחות חצויות, נבקש לטפל בענינם הפרטני של מרשינו אשר מעונינים לשוב לב

    הקרובים:

 וששת ילדיה הקטינים:  000000000ת8ז8 ישראלית  ,****** ****** ***** *****גב' 

 , 000000000, ת8ז8 ישראלית ******, 000000000, ת8ז8 ישראלית ****

 , 000000000, ת8ז8 ישראלית ****, 000000000, ת8ז8 ישראלית *******

 ;000000000, ת8ז8 ישראלית *****-, ו000000000, ת8ז8 ישראלית *****

 

 , ושלושת ילדיה: 000000000, ת8ז8 ישראלית ********* ***** **** *******הגב' 

  ;000000000, ת8ז8 *****-, ו000000000, ת8ז8 *****, 000000000, ת8ז8 ****

 

 :שני ילדיהו ,000000000, ת8ז8 ישראלית ********* **** ***** *******גב' 

 0000000008, ת8ז8 ישראלית *****-, ו000000000, ת8ז8 ישראלית ********
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אלים לביתם וכן לטפל להתיחס לסוגיה הכללית של חזרת ישראבקשך , האמור לאור 68

 הפרטני של מרשינו המנויים לעיל ולהסדיר את חזרתם לרצועת עזה בהקדם. םבעניינ

 לתשובתך המהירה, אודה8 78
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