תמונת מצב אנשי גוש קטיף
טבת תשע‘ב – ינואר 2012

óéè÷ ùåâ éáùééúî ãòå

øò

Friends of Gush Katif
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בתים ביישובי הקבע:
שש וחצי שנים אחרי העקירה מגוש קטיף מתחילים
להרגיש את תנופת הבנייה ביישובי הקבע ההולכים ונבנים.
מתוך כ 1450-משפחות שהמשיכו במסגרת הקהילתית של גוש קטיף:
 כשליש ממשפחות גוש קטיף סיימו את תהליך הבנייה והמעבר לביתהקבע.
 לכ 100-משפחות עדיין לא החלה עבודת הכנת התשתיות )כרמי קטיף,פלמחים ,נווה ים וניר עקיבא(.
 כ 200-משפחות נקלעו למשבר כלכלי ומתקשות כרגע לבנות את ביתהקבע ללא סיוע )בינהם קהילת בני המנשה ,משפחות צעירים ומשפחות
שאיבדו את פרנסתן בעקבות העקירה(.
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בתחום בניית יישובי הקבע הנושא המהותי ביותר הוא קידום לוחות
זמנים מחייבים!!!

תעסוקה
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שיעור האבטלה בקרב אנשי גוש קטיף הינו כ) 16%-אחוזים גבוהים באיזור
ניצן ואשקלון( זאת לעומת  4%אבטלה בגוש קטיף.
נכון להיום ,הגוף היחידי שעוסק בנושא זוהי עמותת תעסוקטיף שפועלת
כגוף פרטי והצליחה לצמצם בשיעור ניכר את שיעור האבטלה )שעמד על
יותר מ (30% -ולסייע לעסקים קטנים רבים להתחיל דרך חדשה.
בעקבות פעילות מנהלת תנופה קיים מימון מהממשלה של  75%מההוצאות
המקצועיות ומהוצאות הסיוע לעסקים.
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מסקנות דו“ח ועדת החקירה
הדו“ח הסופי של ועדת החקירה הממלכתית בנושא טיפול הרשויות באנשי גוש קטיף קבע כי
”המדינה כשלה במילוי חובתה להעמיד את טיפולה במפוני חבל עזה...כמשימה לאומית
דחופה “..והמליץ על:
 .1תיקוני חקיקה מזורזים לשינויים מבניים של כלי הביצוע ולפיצוי ראוי וצודק בנושאים שהועלו
בדו“ח.
 .2עבודת מטה והכנת החלטות ממשלה לביצוע תוך שלושה חודשים בכל הנושאים בהם לא מחויבת
חקיקה.
)הדו“ח אומץ ע“י ממשלת ישראל ב 15/7/10ד‘ אב תש“ע(.
בעקבות המלצות ועדת החקירה הממלכתית אושרו מס‘ הצעות חוק והחלטות ממשלה בתחום הפיצוי.
תיקוני חקיקה אלו מהווים שלב נוסף במימוש מסקנות ועדת החקירה הממלכתית ובכך תיקון חלקי של
העוול בחוק המקורי.
לפני כארבעה חודשים סיימנו )בגיבוי ועבודה מאומצת של מנכ“ל משרד רוה“מ ,ועדת השרים ,חברי הכנסת
ומנהלת תנופה( את נושא החקיקה בתחום הפיצוי מול הממשלה ,יחד עם סיכום רשמי שהממשלה תמשיך להתייחס
לסוגיה כאל ”משימה לאומית“ בכל נושא היישום.

א .קידום והקמת יישובי הקבע בזמנים קצרים.
ב .יישום החקיקה וההחלטות בנושא הפיצויים למשפחות ,לקהילות ,לבעלי העסקים והחקלאים.
ג .גיבוש פתרונות יצירתיים לסיוע למשפחות מתקשות ומציאת תעסוקה לגילאי .50-60
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בגוש קטיף היו כ 380-משקים חקלאיים )מתוכם כ 240-משקים פעילים(.
כ 30%-מבעלי האדמות החקלאיות ,החלו לעבד מחדש קרקע.
בשל גילם ומצבם לאחר יישום תוכנית ההתנתקות ,ישנם חקלאים שאינם
מסוגלים לשוב לשוק העבודה ,חקלאים אלו אינם זכאים לגמול פרישה או פנסיה
כלשהי.
תביעות פועלים פלסטינאים -בתקופה האחרונה מתקבלות עוד ועוד תביעות בשם
הפועלים הפלסטינים שדורשים פיצויי פיטורין ושכר מינימום מהחקלאים אצלם הועסקו
בגוש קטיף דבר המביא את החקלאים לחשיפה ולהוצאות כספיות כבדות.

המשימות העומדות כעת לטיפול הן-
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