משרד ראש הממשלה

Prime Minister's Office

מינהלת סל"ע

SELA Administration

סיוע למתיישבי חבל עזה וצפון
השומרון

for Assistance to Settlers from Gaza
strip and Northern Samaria

ד' אב תשס"ה
09/08/2005
סימוכין2005-0001-807:

ועדה מיוחדת על פי החוק ליישום תכנית ההתנתקות

פרוטוקול ישיבת ועדה מיוחדת מספר  14מיום 8.8.05
משתתפים:
חברי הועדה המיוחדת:
יונתן בשיא – ראש מנהלת סל"ע ויו"ר הועדה
עו"ד משה דיין – נציג היועץ המשפטי לממשלה
עזרא ערוסי – נציג ציבור
וכן:
עמי חמצני – המשנה לראש מנהלת סל"ע מ"מ יו"ר הועדה
טלי נמרודי – עוזרת ראש מנהלת סל"ע ,מרכזת הועדה המיוחדת
על סדר היום:
 .1משפחת  – ... – ...שוכרת בדיור פרטי:
הועדה התוודתה לנסיבותיה האישיות הקשות של גב'  . ...כפי המסתבר מהחלטת ועדת הזכאות
בעניינה ,הפיצוי הכולל לו היא זכאית על פי חוק היישום הוא נמוך וצרותיה של המשפחה רבות .הוועדה
גם נתנה דעתה לעובדה שמרכז חייה של גב'  ...בישוב  ...עולה כדי  3שנים.
כפי העולה ,גב'  ...עברה ליישוב  ...בנסיבות קשות של בעל אלים וחולה שהתאבד לבסוף .העובדות
הקשות המתוארות במכתבה של הגברת  ...אומתו על ידי חברי הועדה במהלך הדיון ,בשיחה עם מר
דניאל שטרול ,האחראי על התחום החברתי במנהלת סל"ע.
בשים לב לכך ,התרשמה הועדה כי הפינוי יחמיר את מצבה ומצב ילדיה באופן חריג – בנוסף למצבה
הקשה ממילא  -עד כדי שיטיל בספק את האפשרות להיכנס למהלך חיים סדיר עם סכומי הפיצוי
שנפסקו לה.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

רח' כנפי נשרים  ,7ירושלים 95464
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החלטה:
לאור נסיבותיה הקשות של הגברת  ,...הועדה מאשרת תשלום מיוחד לפי סעיף  137לחוק בסך 63,900
 .זאת לאחר החישוב על פיו בנסיבות המיוחדות של מקרה זה .החישוב נעשה בדרך של פיצוי בגין
וותק ל 3-שנים בעבור  3נפשות בסך  ;₪ 42,300וכן עזרה בתשלום דמי שכירות למשך שנה נוספת
בשיעור .₪ 21,600

______________
עמי חמצני

______________
ארנון איקן

העתקים:
חברי הועדה המיוחדת
חשבת משר ראש המשלה
וועדה הזכאות
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______________
משה דיין

______________
עזרא ערוסי

