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י' תמוז תשס"ה
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סימוכין2005-0001-612:

החלטת וועדה מיוחדת מספר  11/2שהתכנסה ביום ה17.7.05 -
נוכחים:
חברי הועדה המיוחדת:
•

עמי חמצני -יושב ראש הועדה המיוחדת

•

ארנון איקן -נציג החשב הכללי

•

עו"ד משה דיין -נציג היועץ המשפטי לממשלה

•

עזרא ערוסי -נציג ציבור

וכן:
•

איתי אהרונסון -יועץ משפטי ,מנהלת סל"ע

•

עמוס צוק -מנהל הסניף הצפוני במנהלת סל"ע

•

טלי נמרודי -ע .ראש מנהלת סל"ע -רושמת הפרוטוקול

על סדר היום:
בקשת הגברת  ...מהישוב  ...לקבלת תשלום מיוחד לצורך יציאה מיידית מן הישוב . ...

החלטה:
הועדה המיוחדת דנה בבקשת הגברת ") ...המבקשת"( מהישוב  ...לקבלת תשלום מיוחד לצורך יציאה
מיידית מהישוב  ...ומעבר למגורים מחוץ לאזור המפונה ביחד עם ילדיה.
בפני הועדה הוצגו מכתביהם של מר עמוס צוק ,מנהל המשרד הצפוני במנהלת סל"ע ,ושל הגברת מיכל
גולדמן ,יושבת ראש ועדת הזכאות שדנה בתביעתה של המבקשת.

______________________________________________________________________________________________________________________________________
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הועדה המיוחדת התרשמה ,כי קיים צורך חיוני ודחוף לסייע למבקשת על מנת שתוכל לצאת מייד
מהישוב  ,...שעה שרוב חברי הישוב כבר פינו או מפנים את בתיהם ויום הפינוי על פי חוק יישום
תכנית ההתנתקות )"חוק היישום"( עומד בפתח.
הועדה התרשמה כי הנסיבות ,לוח הזמנים הקצר ומצבה המיוחד של הגברת  ,...כפי שהוצג בפני חברי
הועדה ,מצדיקים מתן תשלום מיוחד.
לפיכך הוחלט לאשר תשלום מיוחד בסך  ₪ 4500שישולם באופן מיידי לצרכי הובלה ושונות
כמו כן הוחלט על מתן תשלום מיוחד ,לפי סעיף )137ב( לחוק היישום ,בסך של עד  ₪ 13,500לצורך
שכירת דירה לתקופה של שישה חודשים ,ובלבד שהסכם השכירות יערך בין הגברת  ...למשכיר
ומנהלת סל"ע תעביר את שכר הדירה האמור ישירות למשכיר.
יודגש ,כי הסכומים הנקובים לעיל ישולמו ככל הניתן על חשבון הכספים המגיעים לתובעת על פי חוק
היישום ,וזאת במידה וניתן יהיה להפריד בין הפיצוי שייקבע עבור הגברת  ...ובין הפיצוי שיקבע עבור
בעלה שבנפרד כן יודגש ,כי במידה ותוגש בעתיד על ידי הגברת  ...תביעה לפיצוי שאינה על פי חוק
היישום ,יתבקש קיזוז של ההטבות הניתנות על פי החלטה זו.

עמי חמצני
________

ארנון איקן
________

משה דיין
_______

העתקים:
חברי הועדה המיוחדת והמשתתפים
מר עמי לינדר -יו"ר ועדות הזכאות
מר עמוס צוק ,מנהל המשרד הצפוני במנהלת סל"ע
הגברת מיכל גולדמן ,יו"ר ועדת זכאות
סימה פישר ,חשבת משרד ראש הממשלה
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עזרא ערוסי
_________

