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אגף משפחות  –פרסום החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין 

 2020.14.6הנצחה ומורשת 
 

דמי כניסה רטרואקטיבי של הטבת בקשה לתשלום  – אלמן: 2020-23בקשה מס' 

 לדיור מוגן, החזר בגין טיפולי שיניים עפ"י קבלות לא מקוריות

לאשר  החליטה הועדה ברוב דעות ו בפניה,לאור הנסיבות המיוחדות שהוצג -דיור מוגן 

הסיוע יינתן בהתאם לסכומים ולכללים הקבועים . לאלמן הטבת דמי כניסה לדיור מוגן

 בחוק, בתקנות ובהוראות הנוהל של האגף בנושא זה.

לאחר בחינת הבקשה והמסמכים שהוצגו בפניה, החליטה הועדה פה  –טיפולי שיניים 

בגין טיפולי שיניים עפ"י קבלות לא מקוריות, אחד לדחות את בקשתו של האלמן להחזר 

 זאת היות שלא נמצאה עילה לאישור סיוע לפנים משורת הדין במקרה זה.

 

בקשה להמשך תשלום דמי קיום כיתום שאינו עומד   –יתום  :2020-24קשה מס' ב

 ברשות עצמו.

המשך לאור הנסיבות המיוחדות שהוצגו בפניה החליטה הועדה פה אחד לאשר ליתום 

תשלום דמי קיום כפי שניתן ליתום שאינו עומד ברשות עצמו בניכוי קצבת נכות 

שנים. הסיוע יינתן בהתאם לכללים ולסכומים הקבועים בחוק,  3מבטל"א לתקופה של 

 בתקנות ובהוראות הנוהל של האגף בנושא זה.

 

בקשה מס' 25-2020: יתומה – בקשה להמשך סיוע במימון חונכוות המשך סיוע במימון 
 טיפולי פיזיותרפיה

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

שעות שבועיות באמצעות הפניה שתופק ממשרדנו וכן  15סיוע במימון חונכות בהיקף 

לטיפול. הסיוע יינתן ₪  320סיוע בהחזר עבור טיפולי פיזיותרפיה אחת לשבוע עד סך של 

שנים בהתאם לכללים ולסכומים הקבועים בחוק, בתקנות והוראות הנוהל  3של  לתקופה

 של המשרד.

 

 

 

 

 מימון שכ"דוסיוע בכיסוי חובות לסיוע בבקשה  – אלמנה :2020-26בקשה מס' 
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לאור הנסיבות המיוחדות שהוצגו בפניה, החליטה הועדה פה אחד לאשר לאלמנה סיוע  

יתרת החוב בפשט"ר בכפוף לאישור עדכני על גובה לכיסוי ₪  40,000במענק עד סך של 

 לצורך הסתגלות והתארגנות.₪  4,000החוב וכן מענק חד פעמי ע"ס 

לאור התרשמות הועדה כי הועדה דחתה את בקשתה לסיוע במימון שכר דירה זאת 

 מצבה הכלכלי של האלמנה אינו מצדיק מתן סיוע לפנים משורת הדין בנושא זה.

 

 דיון נוסף -בקשה לסיוע בכיסוי חובות –  יתום: 0202-27בקשה מס' 

שינוי סדר התשלומים שנקבע בהתאם לאור הנסיבות שהוצגו בפניה, אישרה הועדה 

 . 19.1.2020-להחלטת ועדת למ"ד מ

 

 לרכישת רכב משומשבקשה לסיוע  –: הו"ש 2020-28בקשה מס' 

 :החלטה

שכול הלאור הנסיבות המיוחדות שהוצגו בפניה, החליטה הועדה פה אחד לאשר לאב 

, זאת הואיל ומדובר בחריגה חודשים מאז עלייתו לכביש 49לרכוש רכב משומש שעברו 

מצומצמת מאוד מהכללים שנקבעו לרכישת רכב משומש ובהתחשב בכך שהאב השכול 

 אחרונות.שנים  6לא פנה לסיוע בהחלפת רכב במהלך 

 
בקשה לסיוע במימון טיפול רגשי לזכאית הנמצאת  – הו"ש :2020-29בקשה מס' 

 במוסד סיעודי

לאור הנסיבות המיוחדות שהוצגו בפניה, החליטה הועדה פה אחד לאשר לאם השכולה 

טיפולים  6המשך מימון טיפול נפשי לאחר המעבר למוסד הסיעודי בתדירות של עד 

 . 1.2020-שנים החל מ 3בחודש לתקופה של 

הסיוע יינתן באמצעות הפניה באישור מטה האגף ובהתאם לתעריפים המקובלים 

 במשרד.

 שכר דירה לסיוע במימוןבקשה  – הו"ש :2020-30בקשה מס' 

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

כי הקושי לאור התרשמות הועדה בקשתה של האם השכולה לסיוע במימון שכ"ד זאת 

מצב ד נובע מהתנהלות כלכלית לא נכונה וכי לא מתקיים במקרה זה בתשלום שכ"

 סוציואקונומי קשה המצדיק סיוע לפנים משורת הדין.


