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ט' אב תשס"ה
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סימוכין2005-0001-831:

ועדה מיוחדת על פי החוק ליישום תכנית ההתנתקות

החלטת ועדה מיוחדת מספר  15/4מיום 11.8.05
משתתפים:
חברי הועדה המיוחדת:

וכן:

•
•
•
•

עמי חמצני -משנה לראש מנהלת סל"ע מ"מ יו"ר הוועדה
ארנון איקן – נציג החשב הכללי
עו"ד משה דיין – חבר  -משפטן
עזרא ערוסי – נציג ציבור

•
•
•

שירלי גונן – עוזרת למשנה לראש מנהלת סל"ע
אושרת עינב  -ע' חבר-משפטן
נועה מאיר  -רכזת הועדה המיוחדת

על סדר היום:
מר  ...מ:...
בפני הועדה המיוחדת מונחים מכתב מעו"ד שטרנברג – המייצג את מר  ,...וכן החלטת ועדת הזכאות
בעניינו .ממכתבו של עו"ד שטרנברג עולה כי מר  ...הנו תושב  7 ...שנים וכי הוא מתגורר ב ...שבישוב.
במשך  4השנים האחרונות היה שוכר מטעם המועצה המקומית חוף עזה ,מפעילת המקום .מר  ...הנו חולה
כרוני ,ויש לו אפילפסיה ,דלקת פרקים ובעיות בלב הנדרש לטיפול יום יומי.
לדברי עורך הדין ,מר  ...חבר בקבוצה המונה  ...חברים המתגוררים עמו ב ...מספר שנים המטפלים בו
והמעוניינים להתפנות מרצון.
החלטת ועדת זכאות )החלטה מס'  (798/2005קבעה כי התובע אינו זכאי לפיצויים ,מאחר ואינו עומד
בקריטריונים שקובע החוק.
בקשתו:
למצוא לו ולחבריו הגרים עמו ב ...) ...חברים( פתרונות דיור זמניים לתקופה של מספר חודשים .כמו כן ,מר
 ...מבקש סיוע בפינוי וביציאה מביתו ,עוד לפני יום הפינוי.
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החלטה:
לאור קוצר הזמן ודוחק השעה ,הועדה החליטה שלא לדון בסוגייה הכללית באשר לפיצויו אלא להסתפק
בשלב זה בהחלטה לגבי תשלום שיאפשר לו יציאה מסודרת מנווה דקלים.
מחליטים לאשר תשלום של  ,₪ 30,000בגין הובלה ושכר דירה ,אשר יקוזז מכל סכום פיצוי עתידי
שייפסק ,אם ייפסק ,בקשר עם פינוי חבל עזה .תשומת לב מר  ...מופנית לכך שבמידה ומנהלת סל"ע
תסדיר לו פתרון דיור זמני ,אזי הפתרון ימומן מהסכום הנ"ל.
לגבי מכתב בא כוחו ,עורך הדין אייל שטרנברג לגבי קבוצת חבריו המתגוררים ב ...) ...במספר( .אלו
האחרונים כלל לא פנו אלינו יחדיו .לא ברורה זהותם וזכאותם ויתר פרטים רלוונטים ועל כן אין בידינו
לקבל החלטה מושכלת באשר לאחרים.
לגבי בקשתו של מר  ...לסיוע פיזי ביום הפינוי – הבקשה תועבר לטיפולו של האחראי על התחום
החברתי במנהלת סל"ע – מר דניאל שטרול .כן מתבקש מר שטרול לבחון הסדרת פתרון דיור למר ...
לטווח של החודשים הקרובים.

______________
עמי חמצני

______________
משה דיין

______________
ארנון איקן

עותקים:
חברי הועדה המיוחדת
יועץ תחום חברתי מנהלת סל"ע – דניאל שטרול
חשבת משרד ראש הממשלה
מנהלת סל"ע שדרות – אילן סממה
עו"ד אייל שטרנברג )העברה לידי התובע(
ועדת זכאות

2

______________
עזרא ערוסי

