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סימוכין2005-0001-791:

ועדה מיוחדת לפי חוק יישום תכנית ההתנתקות

פרוטוקול ועדה מיוחדת מספר  13מיום 3.8.2005
משתתפים:
חברי הועדה:
יונתן בשיא  -ראש מנהלת סל"ע ויושב ראש הועדה
ארנון איקן -נציג החשב הכללי
עו"ד משה דיין -נציג היועץ המשפטי לממשלה
עזרא ערוסי -נציג ציבור
וכן:
עמי חמצני -המשנה לראש מנהלת סל"ע
איתי אהרונסון -יועץ משפטי ,מנהלת סל"ע
שרית הכט -יועצת משפטית ,מנהלת סל"ע
טלי נמרודי -עוזרת ראש מנהלת סל"ע ,מרכזת הועדה המיוחדת
על סדר היום:
 .1בקשת הגברת  ...מהישוב  ,...לקבלת מקדמה דחופה;

בפני חברי הועדה המיוחדת הונחה בקשתה של הגברת  ...מהישוב  ,...לקבלת מקדמה דחופה
בסך  ₪ 50,000לצורך מעבר מיידי מאזור מפונה לדירה שכורה מחוץ לאזור המפונה.
מן הבקשה עולה כי הגברת  ...מתגוררת  ...מאז שנת  1985וכי היא מבקשת להתפנות מרצון
במהרה .עוד עולה מן הבקשה ,כי הגב  ...הנה  ...אשר מצאה דיור חלופי מחוץ לאזור המפונה.
לדבריה ,דרושה לה המקדמה לצורך תשלום שכר הדירה לשנה וכן לצורך הוצאות מחייה
ראשוניות עד להסדרת מלוא הפיצויים שייפסקו לה על פי החוק ליישום תכנית ההתנתקות.
דיון:
חברי הועדה המיוחדת דנו בשאלת זכאותה של הגברת  ,...וקבעו כי בשלב זה ,כל עוד לא
נקבעו קריטריונים לבחינת זכאותם של מקומות יישוב באזור מפונה ,אשר לא נזכרים
במפורש בחוק וכל עוד לא הוחלט על הנוהל לדיון בבקשות כאלה ,לא ניתן לקבוע את
זכאותה.
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החלטה:
יש לקבוע קריטריונים ונהלים לקביעת זכאותם של מתיישבים מן הישובים הלא מוכרים
בחוק וליישמם בכל התביעות המגיעות מהם.
הוחלט ברוב דעות כי ,על סמך רשום בתעודת הזהות של הגברת  ,...רישום במרשם
האוכלוסין ,רישום הילדים לבתי הספר ,משך זמן המגורים באזור מכתבי החטיבה היהודית
להתיישבות ויתר המסמכים שהוגשו ע"י גב'  ...ולאור דוחק השעה הזמן הוחלט לאשר לגברת
 ...תשלום מיוחד לפי סעיף  137לחוק היישום בסך  ₪ 50,000לצורך התארגנות בדירה
שכורה מחוץ לאזור המפונה.
התשלום ישולם באופן מיידי ובעתיד יקוזז מסך כל הפיצויים שייפסקו ,אם ייפסקו לה ,על
פי חוק היישום על ידי חברי הועדה המיוחדת כאמור לעיל.
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יונתן בשיא

______________
ארנון איקן
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משה דיין
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______________
עזרא ערוסי

