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ד' אב תשס"ה
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סימוכין2005-0001-808:

ועדה מיוחדת על פי החוק ליישום תכנית ההתנתקות

החלטת ועדה מיוחדת מספר  15/3מיום 11.8.05
משתתפים:
חברי הועדה המיוחדת:
עמי חמצני – המשנה לראש מנהלת סל"ע מ"מ יו"ר הועדה
ארנון איקן – נציג החשב הכללי
עו"ד משה דיין – חבר  -משפטן
עזרא ערוסי – נציג ציבור
וכן:
שירלי גונן – עוזרת למשנה ראש מנהלת סל"ע
אושרת עינב – עוזרת לחבר-משפטן
נועה מאיר  -מרכזת הועדה המיוחדת
על סדר היום:
בקשת גב' :...
לפני הועדה הונח מכתבה של גב'  ...בצירוף מכתבה של בתיה אפגן ממנהלת סל"ע ,אשר נכתב בתיאום עם מר
דניאל שטרול ,ראש התחום החברתי במנהלת סל"ע .כמו כן קיבלה הועדה המיוחדת את החלטת ועדת הזכאות
בעניינה של הגב . ...
כפי העולה ,המדובר באישה קשת יום שהיא אם חד הורית ,המטופלת ב ...ילדים .גב'  ...מתגוררת בישוב  ...מזה
 11שנים ומטופלת ע"י רשויות הרווחה ב . ...גב'  ..הודיעה לועדת הזכאות כי היא פלשה לבית המגורים שבו חיה
ב ...ביחד עם ילדיה .בשים לב לכך ,פסקה ועדת הזכאות כי גב'  ...אינה זכאית לפיצויים ומענקים כלשהם לפי
החוק.
חברי הועדה המיוחדת התרשמו כי מצבה של הגב'  ...וילדיה הוא קשה ונסיבותיה האישיות מכבידות .יחד עם
זאת ,חברי הועדה אינם יכולים להתעלם מכך שהימצאותה של המשפחה בישוב  ...הוא פרי תוצר של פלישה
לבית מגורים .על כן ,כאשר מתבקשת הועדה המיוחדת להחליט לפנים משורת הדין ,עליה ליתן לכך משקל.
מנגד ,לגב'  ... ...ילדים בני  – ... 19ומצוקתם הצפוייה גם היא עמדה לנגד עיני חברי הועדה המיוחדת.
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החלטה
 .1לאור מצבה הקשה של המשפחה ,מועד הפינוי הקרב והמלצת מנהלת סל"ע למתן סיוע ראשוני
ומיידי למשפחה ,הוחלט לאשר תשלום מיוחד לפי סעיף  137לחוק בסכום של  ,₪ 70,000בגין הובלה ושכר
דירה.
 .2הסכום הנ"ל יקוזז מכל סכום עתידי שייפסק לגב'  ...וילדיה ,בקשר עם הפינוי שעל פי תכנית
ההתנתקות ,אם ייפסק.
 .3הוועדה המיוחדת תפנה את הטיפול במשפחה למר שטרול ,בבקשה כי בין היתר ,תיבחן האפשרות
להסדרת פיתרון דיור שימומן מהכספים שהוקצו בהחלטה זו.
 .4התיק יובא לוועדה בחודשים הקרובים לשם בחינה.

______________
עמי חמצני

______________

______________

ארנון איקן

משה דיין

העתקים:
חברי הועדה המיוחדת
חשבת משרד ראש המשלה
וועדת הזכאות
מנהלת סל"ע שדרות )העברה לידי התובעת(

2

______________
עזרא ערוסי

