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אגף משפחות  –פרסום החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין 

 2020.17.5הנצחה ומורשת 
 

 בקשה להמשך סיוע במימון שכ"ד  –הו"ש  :2020-17קשה מס' ב

לאשר להורים ברוב דעות  לאור הנסיבות המיוחדות שהוצגו בפניה, החליטה הועדה

שנים החל  3לחודש לתקופה של ₪  1,900השכולים המשך סיוע במימון שכ"ד בסך 

 .9/2019ממועד הפסקת סיוע קודם, 

 

 בקשה לסיוע לרכישת דירה –הו"ש  :2020-18קשה מס' ב

לאור הנסיבות המיוחדות שהוצגו בפניה החליטה הועדה ברוב קולות לאשר לאם 

לרכישת דירת עמידר בה מתגוררת. הסיוע יועבר ₪  133,925השכולה סיוע בהלוואה ע"ס 

 ישירות לפקודת עמידר וההליך ילווה ע"י רואה חשבון מטעמנו.

 

 בקשה לסיוע במימון טיפול רגשי אצל מטפל לא מאושר –הו"ש  :2020-19בקשה מס' 

לאור הנסיבות המיוחדות שהוצגו בפניה, החליטה הועדה פה אחד לאשר לאב השכול 

ם בשבוע לתקופה שלא סיוע במימון טיפול רגשי כמבוקש על ידו בתדירות של עד פעמיי

תעלה על שנתיים, זאת בהתאם לכללים ולסכומים הקבועים בחוק, בתקנות ובהוראות 

 הנוהל של האגף בנושא זה.

היחידה לשרותים סוציאליים בשיתוף עם המחוז תעשה הערכת אפקטיביות של הטיפול 

 המבוקש בתום השנה הראשונה של קבלת הטיפול.

 

בקשה להגדלת סיוע במימון שכ"ד והמשך מימון  –אלמנה  :2020-20בקשה מס' 

 שירותי אפוטרופוס לענייני רכוש

 לאור הנסיבות המיוחדות שהוצגו בפניה, החליטה הועדה:

שנים  3פה אחד לאשר המשך סיוע במימון התשלום לקרן לחסויים לתקופה של  (1

 לחודש(.₪  400-)סך של כ הבאות

זאת ו לחודש₪  1,250ם של ברוב קולות לאשר לה סיוע במימון שכ"ד בסכו (2

 שנים. 3לתקופה של 

 

 ללימודי ערב דמי קיוםבקשה ל – יתומה :2020-21בקשה מס' 
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לאור הנסיבות המיוחדות שהוצגו בפניה, החליטה הועדה פה אחד לאשר ליתומה סיוע 

שנים ממועד  3.5במימון דמי קיום במהלך תקופת לימודיה )לימודי ערב( לתקופה של 

 תחילת הלימודים ועד לסיום התואר. 

הסיוע יינתן בהתאם לכללים ולסכומים הקבועים בחוק, בתקנות ובהוראות הנוהל של 

 ף בנושא זה.האג

 

בקשה לסיוע במימון קנאביס רפואי וסיוע במימון טיפולי  –יתום  :2020-22בקשה מס' 

 שיניים

 :החלטה

 לאור הנסיבות המיוחדות שהוצגו בפניה, החליטה הועדה פה אחד:

שיועבר באמצעות ₪  33,000לאשר ליתום סיוע במימון טיפול שיניים במענק בסך  (1

וישולם על ידו ישירות למרפאה בהתאם לקבלות רואה חשבון מטעם משרדנו 

 והתקדמות הטיפול.

לדחות את בקשת היתום לסיוע ברכישת קנאביס רפואי, זאת הואיל שהנסיבות אינן  (2

 .מצדיקות מתן סיוע לפנים משורת הדין

 


