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אגף משפחות  –פרסום החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין 

 2020.12.7הנצחה ומורשת 
 

 בקשה לסיוע לרכישת קלנועית משומשת –הו"ש  :2020-31בקשה מס' 

לאור הנסיבות המיוחדות שהוצגו בפניה, החליטה הועדה פה אחד לאשר להורים 

משומשת. הסיוע יינתן כנגד חשבונית מס לרכישת קלנועית ₪  9,000השכולים מענק ע"ס 

קבלה המעידה על התשלום ובהתאם לכללים הקבועים בחוק, בתקנות ובהוראות הנוהל 

 של האגף בנושא זה.

 

 בקשה לסיוע במימון טיפולי פיזיותרפיה –הו"ש  :2020-32קשה מס' ב

שהוצגו בפניה, החליטה הועדה ברוב קולות  , הקשות והנדירותלאור הנסיבות המיוחדות

לאשר את בקשתו של האב השכול להמשך סיוע במימון טיפולי פיזיותרפיה אחת לשבוע 

 שנים. הסיוע יינתן בכפוף לקבלות. 3לטיפול זאת לתקופה של ₪  295עד סך של 

 

 בקשה לסיוע בדמי קיום ומענק למימון פרוייקט גמר.  –יתומה  :2020-33בקשה מס' 

לאור הנסיבות המיוחדות שהוצגו בפניה, החליטה הועדה פה אחד לאשר ליתומה דמי 

קיום לשנת לימודים רביעית ואחרונה ללימודיה + מענק השתתפות במימון פרוייקט גמר 

כנגד קבלות המעידות על תשלום בגין רכישת חומרים / שרותים ₪  10,000ע"ס 

 הקשורים בהכנת הפרוייקט.

אם לכללים ולסכומים הקבועים בחוק, בתקנות ובהוראות הנוהל של הסיוע יינתן בהת

 האגף בנושא זה.

 

 בקשה מס' 34-2020: אלמנה – בקשה לסיוע בכיסוי חובות

שהוצגו בפניה, החליטה הועדה פה אחד לאשר והמורכבות לאור הנסיבות המיוחדות 

 מחצית בהלוואה ומחצית במענק.  -₪  122,000לאלמנה סיוע בסך 

בכפוף לליווי רואה חשבון מטעמנו. בנוסף יומלץ כי האלמנה והסיוע יינתן באמצעות 

 תמשיך להשתתף בקורס להעצמה עסקית לנשים.

 

 

 בתשלום מס רכישהבקשה לסיוע  –  : יתום2020-35בקשה מס' 
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לאחר בחינת בקשה והמסמכים שהוצגו בפניה, החליטה הועדה פה אחד לדחות את 

ע בתשלום מס רכישה, זאת מהטעם שהנושא מוסדר בתקנות בקשתו של היתום לסיו

מיסוי מקרקעין, ומדובר בהטבה אשר ניתנת בהתאם לכללים של רשות המיסים. כמו כן, 

אינם מצדיקים  תוםירה ומצבו הכלכלי של המעבר לנדרש סבורה הועדה כי נסיבות המק

 מתן סיוע לפנים משורת הדין.

 

 במימון טיפולי שינייםבקשה לסיוע  –: יתום 2020-36בקשה מס' 

לאחר בחינת הבקשה והמסמכים שהוצגו בפניה, החליטה הועדה פה אחד לדחות את 

לא שלא התרשמה כי בקשתו של היתום לסיוע במימון טיפולי שיניים זאת מהטעם 

 מתקיים במקרה זה מצב סוציואקונומי קשה המצדיק מתן סיוע לפנים משורת הדין.

 

 


