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אגף משפחות  –פרסום החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין 

 30.8.2020הנצחה ומורשת 
 

 במימון שכר דירהבקשה לסיוע  – הו"ש :2020-37קשה מס' ב

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

₪  2,150דירה עפ"י החוק )השכולים סיוע במימון שכר דירה ברמה שניתנת למחליפי 

התנהלות  הוכיחלתקופה של חצי שנה כאשר במהלך התקופה הזו על המשפחה ל בחודש(

למטרת ית לקבלת משכנתא עשמ פשרותא ולבחון כלכלית נכונה ברמה החודשית

מטרת הסיוע היא לאפשר להורים השכולים לשמור על הכספים שנותרו הרכישה. 

 ות בסיס לרכישת דירה חלופית. ממכירת דירתם ואשר עתידים להו

 

 הקדמת סיוע לרכישת רכב לבקשה  – הו"ש :2020-38קשה מס' ב

לאור הנסיבות המיוחדות שהוצגו בפניה, החליטה הועדה ברוב קולות לאשר לאם 

יחד השכולה הקדמת סיוע לרכישת הרכב בהתאם לכללים והסכומים הקבועים בחוק. 

עם זאת, היות שהסיוע מאושר ללא ניכוי מהמענק בגין ההקדמה, מועד זכאותה לסיוע 

 המקורי.שנים ממועד זכאותה  4להחלפת הרכב הנוכחי יהיה בחלוף 

 

 .לכיסוי חובות בקשה לסיוע – הו"ש :2020-39בקשה מס' 

ובהתחשב בכך שנעזרו  בחוסר נכונות המשפחה לשתף פעולה עם רואה החשבוןבהתחשב 

הועדה פה מחליטה (, 2007-וב 2003-בעבר סיוע משרדנו למטרת כיסוי חובות פעמיים )ב

תחל לדחות את הבקשה. בחינת בקשה נוספת, אם תוגש, מותנית בכך שהמשפחה אחד 

תהליך של ליווי כלכלי ותוכיח את מוכנותה לבצע שינויים באורח חייהם ובהתנהלותם 

   .הכלכלית

 

 להמשך סיוע במימון שכר דירהבקשה  – הו"ש :2020-40בקשה מס' 

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

שנים  3לחודש לתקופה של ₪  1,600המשך סיוע במימון שכר דירה בסך לאם השכולה 

 נוספות.

שהוא הפתרון הראוי הנדרש המחוז ימשיך לפעול מולה למציאת פתרון לדיור קבע 

 .בנסיבות אלה
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סיוע הארכת תוקף של החלטת למ"ד קודמת, בקשה ל – : יתומה2020-41בקשה מס' 

 נוסף להשלמת השיפוץ, כיסוי חובות וביסוס עסק

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

 סיוע כדלקמן:ליתומה 

₪  65,000מענק ע"ס  החלטת ועדה קודמת אשר אישרה ליתומההארכת תוקף  (א

במענק לטובת עבודות חשמל בדירה שלא ₪  9,000לשיפוץ ביתה + תוספת של 

השיפוץ ₪.  74,000באו לידי ביטוי בהצעת מחיר שהוצגה בועדה הקודמת ובסה"כ 

 מפקח מטעם אמו"ן אשר ינהל את הפרוייקט.ילווה ע"י 

 למימון הוצאות שכר דירה לתקופת השיפוץ.₪  7,000פעמי ע"ס -מענק חד (ב

 לכיסוי חובות.₪  24,000מענק ע"ס  (ג

 הסיוע יינתן באמצעות רואה החשבון מטעמנו.

יחד עם זאת, הועדה התרשמה כי אין כדאיות כלכלית בביסוס העסק שברשות היתומה 

  במטרה להגדיל הכנסותיה. וכי עליה לבחון בעזרת המחוז מקומות תעסוקה נוספים

 

 במימון דמי קיום ללימודי ערבבקשה לסיוע  –: יתום 2020-42בקשה מס' 

ליתום דמי קיום ללימודי  החליטה הועדה לאשרלאור הנסיבות המיוחדות של המקרה, 

ערב החל משנת לימודים תש"פ + שנתיים נוספות עד לסיום התואר. הסיוע יינתן 

 בהתאם לכללים ולסכומים הקבועים בחוק, בתקנות ובהוראות הנוהל של אגף בנושא זה.

 

 במימון לימודיםבקשה לסיוע  –: יתום 2020-43בקשה מס' 

לאור הנסיבות המיוחדות של המקרה, החליטה הועדה פה אחד לאשר ליתום סיוע 

)שכ"ל ודמי קיום( לתקופה של שנתיים החל משנת לימודים תש"פ וכן במימון לימודים 

  שנים. 4שנתיים נוספות באופן רטרואקטיבי, ובסה"כ 

נוהל של הסיוע יינתן בהתאם לכללים ולסכומים הקבועים בחוק, בתקנות ובהוראות ה

 האגף בנושא זה.

 

 במימון טיפולי שיניים ושכ"דבקשה לסיוע  –: יתומה 2020-44בקשה מס' 

לאור הנסיבות המיוחדות והמורכבות של המקרה, החליטה הועדה פה אחד לאשר 

כנגד קבלות המעידות על ₪  19,500ליתומה סיוע במימון טיפולי שיניים במענק ע"ס 

 ישירה לרופא השיניים בהתאם להתקדמות הטיפול.התשלום או באמצעות העברה 
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חריג וחד פעמי ₪  10,500בנוסף, החליטה הועדה לאשר ליתומה סיוע במענק נוסף ע"ס 

 פעימות. 3-לרווחתה הכלכלית והתארגנות בתקופת הקרובה. המענק ישולם ליתומה ב

 

 

 

 


