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כוח. ייפוי ב״מצ בישראל. הרשויות

 (4.6.2014 )יליד בנו לרישום בקשה סתר מר הגיש 6.12,2015 ביום .2
 עבור דומה בקשה סתר מר הגיש 5.1.2016 ביום בישראל. האוכלוסין במרשם

(.3.12.2015 )ילידת בתו

 שבנדון. לבקשותיו בנוגע מכתבים שני סתר מר אל שלחתם 20.4.2016 ביום .3
 עם משפחתי תא לקיום הוכחות בידיכם אין כי קובעים אתם אלה במכתבים

 דין פסק סרור ממר מבקשים אתם ולכן הקטינים הוריית טרם הקטינה אם
משפחה. לענייני משפט מבית אבהותו על

תגובתנו: להלן .4

 שנים. וחמש עשרים לה מלאו טרם ,1993 בשנת נולדה סרור הגב׳ .5
 שעה כהוראת 2003 בשנת נחקק אשר והכניסה האזרחות לחוק בתאם לפיכך,
זוגו. בת עם משפחות לאיחוד בקשה להגיש יכול אינו עדיין סרור מר זמנית,

 כפי בדיוק נמצאה. לא גם ובהתאמה כזו בקשה הוגשה טרם כן על אשר
מכתבכם. בפתח שציינתם

 מצ״ב נישואיהם. מאז משפחתי תא מקיימים סתר הזוג בני זאת למרות .6
 חיים מרכז קיום ועל משותף משפחתי תא קיום על המעידים מסמכים
:בישראל

א. מסומן ,22.12.2012 מיום נישואין חוזה א.

 ואשר סרור, הזוג לבני שנולדו הילדים שני שם על חי לידת הודעות ב.
כי נציין .a 1-2 מסומנות מעמדם, בהסדרת עוסקות שבנדון הבקשות
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 בתו של החי לידת טפס גבי על סרור מר של רישומו לאי בנוגע
 מכתבנו .15.6.2016 ביום רמב״ם החולים לבית פנינו לארא, התינוקת

.3 ב ומסומן מצ״ב האמור

 מסומנים ילדים, לקצבאות זכאות על לאומי לביטוח המוסד אישורי ג.
.1-3 ג

,1.9.2014 מיום סרור, התינוק ע״ש יועצת לרפואה הפניה ד.
ד. מסומן

 1- ה מסומנים סייר, ; ו הילדים שם על החיסונים פנקסי ה.
2.

 סרור מר של בבקשתו לטפל תשובו כי דורשים אנו אלה, מסמכים משהומצאו .7
קודם. אחת שעה ויפה בישראל, האוכלוסין במרשם ילדיו שני לרישום

רב, בכבוד

 עשת עירית
תלונות רכזת
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