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ד' אב תשס"ה
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סימוכין2005-0001-810:

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 – 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:
 .1משפחות  ...מ:...
לפני הועדה מונחות בקשת משפ'  ...ובקשת משפ'  ...המתגוררות במתחם  . ...כפי הידוע כעת ,מתחם
זה אינו בגדר "ישוב מפונה" כמשמעותו בחוק .יצויין כי לעניין מתחם מגורים זה והדומים לו ,הוחל
כבר בדיונים עקרוניים .כך למשל בשבוע שעבר התקיים דיון במשרד המשפטים אצל המשנה ליועץ
המשפטי לממשלה ואחרים .הועדה קיבלה סקירה כללית ודנה בעקרונות .אלא שטרם בידינו לקבוע
מסמרות; מספר עניינים טעונים בירור ובחינה ולכן את החלטתנו באשר למכלול הבקשה ניתן בעתיד.
מנגד ,אנו מצויים ימים אחדים לפני תחילת ההתנתקות ושומה עלינו להקדים מעשה שיאפשר פינוי
מסודר ,ככל שניתן.
עיינו בבקשות משפחות  ....מן החומר עולה כי המצאותם במתחם הייתה על דעת החטיבה להתיישבות
של הסוכנות היהודית ,שהחזיקה בהרשאה על שטח הישוב מאת הממונה על הרכוש הנטוש והממשלתי
באזור עזה .כמו כן ,צורף היתר בנייה מהמועצה האזורית חוף עזה בהתייחס לבית מגורים .על פי
צילומי תעודות הזהות ,נרשם המען של משפחות  ...ב. ...

______________________________________________________________________________________________________________________________________

רח' כנפי נשרים  ,7ירושלים 95464

טל'  02-5311028פקס 02-6529217

Email: sela@sela.pmo.gov.il

7 Kanfei Nesharim St., Jerusalem 95464
Tel 972-2-5311028 Fax 972-2-6529217
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למשפ'  ...אישור תושבות מה ...החל מינואר  .1993למשפ'  ...אישור כנ"ל מאוגוסט .2000
החלטה:
לאחר עיון בכל המסמכים הנ"ל וביתר המסמכים שצורפו לבקשות ,נחה דעת חברי הועדה שיהיה זה
סביר ונכון לאשר תשלום מיוחד של  ₪ 50,000למשפחת  ...ולמשפחת  ...כמקדמה שתקוזז מכל סכום
פיצוי שיקבע ,אם יקבע .נחה דעת חברי הועדה ,כי קיימת סבירות גבוהה שיאושר למשפחות ,לכל
הפחות סכום המקדמה.
הסכום בסך  ₪ 50,000ישולם למשפחת  ...ולמשפחת  ...באופן מיידי על מנת לאפשר למשפחות
להתפנות בהקדם האפשרי.
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עמי חמצני

ארנון איקן

משה דיין

עזרא ערוסי

העתקים:
חברי הועדה המיוחדת
חשבת משרדראש המשלה
וועדה הזכאות
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