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ה ח לט ה
העתירה שלפנינו הוגשה ביום .91.6.1.91
לאחר שמיעת טענות הצדדים הוצא ביום  11.5.1.93צו על תנאי ( בהרכב
בראשות הנשיא ( בדימוס ) א ' גרוניס ).
בדיון המשך מיום  12.2.1.94המלצנו למשיבות להביא את עניינו של העותר
פעם נוספת לפני ועדת חריגים תוך הבעת תיקווה כי בחינת עניינו של העותר פעם
נוספת " יהיה בה כדי להוביל למציאת פתרון ש י ירצה את שני הצדדים וייתר את הצורך
בהכרעת נו בעתירה ".
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לצערנו  ,שבו המשיבות והו דיעונו כי גם לאחר בדיקה נוספת בועדת החריגים :
" לא נמצאו נסיבות מיוחדות המצדיקות הענקת סיוע מצד המנהלה  .זאת להבדיל משני
קציני צד " ל הנוספים  ,אשר הוזכרו על ידי העותר בעתירתו ואשר מילאו תפקידים
דומים לעותר ביום הנסיגה ונמצאו זכאים לטיפולה של המנהלה " .עוד צויין  ,כי
" נבחנה גם האפשרות של מתן מענק כספי חד -פעמי לעותר "  ,אך הוחלט כי " אין גם כל
עילה להורות על מענק כספי חד -פעמי לעותר ".
בפתח הדיון שלפנינו העלנו הצעה מסויימת שנדחתה על ידי המשיבות  .לאחר
מכן שמענו את טיעוני באי -כוח הצדדים ועיינו בחומר חסוי  ,בהסכמת בא -כוח העותר .
אנו סבורים כי מן הראוי שהמשיבות תשובנה ותיבחנה את הצעתנו .
המשיבות תגשנה  ,בתוך  2.ימים מהיום  ,הודעה תמציתית בה יצויין אם הן
נכונות לבחון את הצעתנו ולבוא בדברים עם בא -כוח העותר במטרה להגיע לפתרון
מוסכם  .אם תשובתן להצעה תהא שלילית יינתן פסק די ננו על סמך החומר שלפנינו  .לא
יהיה דיון נוסף .
ניתנה היום  ,כ " ג בחשון התשע " ו ( .) 4.99.1.94
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