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 שלום רב,
בעקבות משבר  קידום מענה לפניות פתוחות של משפחות חצויות  הנדון:

 הקורונה

 

 בהמשך לשיחתנו על פניות פתוחות של משפחות חצויות. .1

 אופן קשה במשפחות החצויות.פגע בכפי שוודאי ידוע לכם משבר הקורונה  .2

זוג בני יקודם בדחיפות הטיפול בבקשות שעודן פתוחות של אבקש כי לפיכך,  .3

ות חצויות", כדי לאפשר להם להתאחד מוקדם ככל האפשר עם יתר משפח"מ

 .וכן לילדיהם הנלוויםבני משפחתם שחיים בעזה, 

טרם ש חצויותלהלן פירוט הפניות של "המוקד להגנת הפרט" עבור משפחות  .4

 התקבל עליהן מענה:

 

תאריך פנייה  שם הפונה מספר תעודת זהות
 מס' תיק מוקד למשרד ישראלים

 82141 09/03/2020 מהדי  ____ 

 27265 04/03/2020 חמדונה ____ 

 68289 09/03/2020 אבו קוידר ____ 

 75698 20/05/2020 שיך אל עיד וילדיה ____ 

 73481 16/03/2020 דבארי וילדיה ____ 

 66917 04/03/2020 אלצאנע וילדיה ____ 

 84543 04/03/2020 כריים וביתה ____ 

 94175 05/03/2020 נצראללה ____ 

 35388 08/03/2020 מצרי ____ 
 

 בנוסף יש לנו מספר שאלות לגבי החזרה לשגרה

לחזור מה המתווה של חזרה לעבודה בהדגתיות ? זמנים, כללים ומתי מצופה  .5

 לפעילות רגילה לגמרי?

לפי המתווה הקיים כיום: מה אופן הפעולה של מעבר ארז? מה שעות  .6

הפעילות של המעבר ועד מתי אפשר לעבור? והאם יש כללים הקיימים כיום 

 שהפונים צריכים לעמוד בהם )בדיקות, חיפוש(?



ם ישראל: האם תותר כניסתן לעזה לביקור קצר? )אם המרכז חייחצויות ש .7

יימת חובת בידוד בעזה האם ידוע איפה יהיה הבידוד האם יגרור ק

בעקבועתיו השלכות על המצב הבטחוני שלהן(, אחרי סיום הביקור האם 

 תותר חזרתן לישראל ואם חייבים בבידוד עוד פעם. 

שנתקעו ברצועת עזה האם תותר כניסתן  ,ישראל הןמרכז חייחצויות ש .8

 רה כנ"ל.לישראל? האם קיימת חובת בידוד במק

עזה: האם תותר כניסתן לעזה? אם ירצו לחזור  הןמרכז חייש חצויות .9

לישראל האם תותר זאת? תוך כמה זמן? האם חלה עליהן חובת בידוד 

 )במקרה וכן האם הבידוד היה בבית או במלונות(

במקרים הומניטאריים: אם קיימת חובת בידוד בעזה האם ההיתר המונפק   .10

וד? )ההיתר במקרה ההומניטאיר הוא לשלושה מוארך בהתאם לחובת הביד

ימים אם חייבים להיכנס לבידוד אז ההיתר אמור לכלול את ימי הבידוד גם 

 כן(

האם קיימת דרך מקוונת לחידוש היתר של חצויה שנמצאת בעזה ללא צורך  .11

בהגעה למסום ארז )על מנת לחסוך מגע פיזי, ובהתאם להגבלות המוטלות 

 .צועת עזה(עליהן מטעם הרשויות בר

חצויות שנמצאות כרגע בעזה: האם תותר כניסתן לישראל והאם חלה עליהן  .12

 חובת בידוד?

ם יצטרכו לחתום על אות בישראל וירצו להיכנס לעזה האשנמצ חצויות .13

 איזשהיא התחייבות? אם כן מה כוללת ההתחייבות?

מאחר ובמשבר הקורונה התא המשפחתי של משפחות חצויות נפגע קשות,  .14

ם של חצויות לא יכלו להיכנס לרצועת עזה, האם קיימת אפשרות וילדי

לגמישות בעניין הגיל של ילדים שהפכו להיות בגירים בתקופת הקורונה, 

שתתור כניסתם עכשיו מאחר ונמנע מהם זאת לאור התפרצות נגיף הקורונה 

 וסגירת מעבר ארז.

 . בכתבאודה על קידום הטיפול בפניות ועל מענה מהיר ו .15

 

 

 וד רב,בכב
 

 שרה חוף
 רכזת תלונות


