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י"א אב תשס"ה
16/08/2005
סימוכין2005-0001-883:

ועדה מיוחדת על פי החוק ליישום תכנית ההתנתקות

החלטת ועדה מיוחדת מספר  16/5מיום 16.8.05
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

דניאל שטרול  -מתאם התחום החברתי למנהלת סל"ע
אושרת עינב  -ע' חבר-משפטן
נועה מאיר  -רכזת הועדה המיוחדת

על סדר היום:
בקשתה של משפחת :... – ...
משפחת  ...הינה משפחה אומנת בעלת  ...נפשות .הילדים שבאומנה אצלם מועמדים לאימוץ .הקראווילה
שאושרה להם בניצן ) 90מ"ר( אינה נותנת מענה לצרכיהם ,ובשלב זה אין אפשרות לתת להם  2קראווילות
) 90מ"ר  60 +מ"ר( .המשפחה מחפשת כבר שבועיים דירה מתאימה ב...וטרם מצאה .משיחה עם משרד
השיכון עולה כי יש דירות רק בדימונה ובמצפה רמון.
את הפנייה אלינו עשתה אפרת אור ,מרכזת בחירה ממנהלת סל"ע בשדרות .משיחתה עם מר  ...עולה ,כי
נושא הילדים חשוב לו עד מאוד ,והוא נתון לביקורת של משרד הרווחה .לאור זאת ,היא מבקשת להגדיל
עבורם את שכר הדירה ,ולסייע להם בפנייה לעמיגור למצוא דירה גדולה יותר ממה שמצוי כרגע במאגר.
תביעתה של משפחת  ...לפיצויים טרם עברה ועדת זכאות )היתה אמורה לעבור ועדת זכאות אתמול אך
הדיון נדחה ל – .(22/8/05
לדידו של מר דניאל שטרול ,מתאם התחום החברתי למנהלת סל"ע ,מדובר במשפחה בעלת אופי ייחודי
שכבר רכשה בית ,ומאחר וכרגע אין יכולת לתת להם  2קראווילות ,נכון יהיה לאשר באופן חריג העלאת
שכר דירה עד למועד הכניסה לבית או עד שנה )הזמן הקצר מביניהם( .יש לאפשר להם שכ"ד בסדר גודל של
כ.$800 -

______________________________________________________________________________________________________________________________________

רח' כנפי נשרים  ,7ירושלים 95464
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החלטה:
בשים לב לנסיבות המיוחדות של המשפחה המטופלת בילדים שבאומנה ומועמדים לאימוץ ,לאור המצב
אליו נקלעה המשפחה ,מאשרים תשלום של  300דולר לחודש במהלכה של שנה שלמה או עד למועד
הכניסה לבית שרכשו ,לפי המוקדם .סכום זה יתווסף לסכום שתפסוק ועדת הזכאות בגין דמי שכירות,
ככל שתפסוק .משפחת  ...תתחייב להודיע למנהלת סל"ע באם תיכנס לבית שנרכש כאמור .למעקב של
ראש התחום החברתי במנהלת.

______________
עמי חמצני

______________
משה דיין

______________
ארנון איקן

עותקים:
חברי הועדה המיוחדת
חשבת משרד ראש הממשלה
מנהלת סל"ע שדרות – אילן סממה
ועדת זכאות
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______________
עזרא ערוסי

