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 ל"תושבות במלבירור לגבי שלילת  :הנדון

 ______ז "ת, מל'אבו ג ____ילדיו הקטינים של של 
 8002יליד , _______ז "ת, ____

 8000ילידת , _______ז "ת, _____
 8008יליד , ________ז "ת , ____

 __________ ז"ת, מאל'אבו ג ____' גב, באמצעות אמם
 010818002ומיום  8110018002מיום  25508נו ימכתב: שלנו

 
, לל מהקטיניםהאם אכן נשבדחיפות ברר ביקשנו  ל ינו הקודמים במכתב 24

לאחר שנמסר לנו טלפונית כי תושבות 4 ביטוח הבריאות,  שפרטיהם בנדון
לקבל לידנו העתק של , כמיופי כוח, ביקשנו ,נשללהל "במלהילדים 

 4 ההחלטה

להלן אפרט את 4 חרף פניות חוזרות ונשנות טרם קיבלנו מענה כלשהו 14
 :ביטוח לאומיתי המרובים והכושלים לקבל מענה מנציגי המוסד לנוניסיו

לא שפקס למחלקה המשפטית שלחנו , מלבד הפניות הישירות ללשכתך 4א
 4 זכה לכל מענה

 ,את נסיבות המקרהרטתי יפבפניה ש ,יגת מוסדכם במחלקת הדוברותנצ 4ב
 בטרם, טוב שזה המקרה שבו בחרנו לטפלמצאה לנכון להעיר בציניות ש

 4יהגבייה במשרדכם המרכז אגףהעבירה את השיחה לשלוחה של 

לקחו את פרטי ההתקשרות שלי והבטיחו לחזור אלי  גף הגבייהבא 4ג
 4 דבר שכמובן לא קרה, בהקדם

 במשרד המרכזיאגף ביטוח ובריאות שוחחתי טלפונית עם בנוסף  4ד
מאז 4 בכתב בצירוף ייפוי כוח הפניי ובעקבות השיחה שלחתי שוב

אף על , מכל מענה טלפוניראויה לציון בשיטתיות  באגף זה  מתחמקים
 4 בכל שעות היום חיוגעשרות ניסיונות 

כל החלטה  באופן מיידילקבל  כמובן כמיופיי כוחה של המשפחה אנו זכאים 34
או הומצאה בכל , גם אם זו נשלחה בדואר, שהתקבלה בעניינם של הילדים

זאת במיוחד לנוכח הנסיבות הדחופות שפורטו 4 דרך אחרת למשפחה
ים מבעיות ששניים מהם סובל ,מדובר בילדים צעירים בשנים -בפנייתנו 

 4זקוקים לטיפול ומעקב רפואי רציף רפואיות כרוניות ועל כן

ביטוחם של הילדים , מקופת חולים כלליתנמסר למשפחה המידע שעל פי  4.
יממה בלבד לאחר המועד בו ביצע אביהם של , .214224102הופסק עוד ביום 

כל כך אצה נראה כי  4הכנסת בשכונת הר נוףהקטינים את הפיגוע בבית 
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עד כי החובה , מוסד לביטוח לאומי לשלול את תושבותם של הילדיםהדרך ל
  - לקיים שימוע ולאפשר למשפחה זכות טיעון בטרם קבלת ההחלטה

 4נשכחה אף היא  - נהלי תקיןיכמתחייב בכל הליך מ

במרשם ל נשללה כהרף עין רשומים "שלושת הילדים שתושבותם במל 54
בתוך התחום המוניציפאלי  כל חייהםהאוכלוסין כתושבי ישראל ומתגוררים 

לא מתקיימת בעניינם כל עילה לאור זאת 4 (בל מוכבר'שכונת ג)של ירושלים 
נראה כי גם התחמקויות 4 ל"חוקית המצדיקה שלילה של תושבותם במל

 4 חוזרות ונשנות וסירוב לתת מענה ענייני לא ישנו עובדה זו

ר המפורט לעיל נבקש לקבל ליידנו באופן מיידי העתק של ההחלטה לאו 64
בת הארבע  ____, בן השש ____: בעניין שלילת התושבות של הקטינים

 4  בן השנתיים _____ו

אשר מהווה אקט של , בהעדר כל עילה חוקית לשלילת התושבות, בנוסף 74
דים ל ליל"נבקשכם להחזיר את התושבות במל, חטאונקמנות בילדים שלא 

 4  לאלתר

 

 ,בכבוד רב
 

 ד"עו, ענת גונן


