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אגף משפחות  –פרסום החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין 

 2020.15.3הנצחה ומורשת 
 

 בקשה להקדמת החלפת רכב  – הו"ש :2020-12קשה מס' ב

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

וזאת בקיזוז היחסי בגין להקדים את מועד החלפת הרכב ולקבל סיוע לצורך רכישתו  

חודשי ההקדמה, כפי שנהוג לעשות במקרים של הקדמת סיוע. מדובר למעשה בזכאות 

העומדת עקרונית לאב השכול, אך מאחר והקדים בחודשיים את ההחלפה יש להביא 

הקדמה זו לידי ביטוי בגובה המענק שיאושר לו. הזכאות להחלפה הבאה תחול  בחלוף 

 ית הרכב החדש לכביש.חודשים ממועד עלי 48

 

 רכב משומש בנהיגת בן משפחהבקשה לסיוע לרכישת  –הו"ש  :2020-13בקשה מס' 

ברוב קולות לאשר בקשתה של  לאור הנסיבות המיוחדות שהוצגו בפניה, החליטה הועדה

האם השכולה להפסקת ניכוי בגין מענק הרכב כך שהמענק ייזקף לטובת רכישת הרכב 

חודשים  48מועד הזכאות להחלפת הרכב הנ"ל יחול בחלוף שהועבר כעת על שמה. 

ממועד רישום הבעלות של הרכב על שמה של הזכאית בפועל כפי שנוהג בבקשות לסיוע 

 לרכישת רכב משומש.

 

 בקשה לסיוע לרכישת רכב בנהיגת בן משפחה – אלמנה :2020-14בקשה מס' 

פה אחד לאשר לאלמנה סיוע לאור הנסיבות המיוחדות שהוצגו בפניה, החליטה הועדה 

. הסיוע יינתן בהתאם לכללים ולסכומים ב בנהיגת בן משפחה בנהיגת בנהלרכישת רכ

 הקבועים בחוק, בתקנות ובהוראות הנוהל של האגף.

 

 

 

 

 

 

 

 בקשה לסיוע במימון טיפולים אלטרנטיביים – אלמנה :2020-15בקשה מס' 
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לאור הנסיבות המיוחדות שהוצגו בפניה, החליטה הועדה ברוב קולות לאשר לאלמנה 

בלבד, זאת הואיל והאלמנה עבור טיפול רגשי  כנגד הצגת קבלות₪  10,080ע"ס החזר 

זכאית לטיפול פסיכולוגי והטיפול האמור הינו תחליף לטיפול זה וכן מתוך רצון לכבד 

הועדה לא מאשרת החזר עבור יתר הטיפולים את בחירותיה הטיפוליות של האלמנה. 

המבוקשים זאת הואיל ולא הוצג מצב סוציואקונומי קשה המצדיק מתן סיוע לפנים 

משורת הדין, וכן לא ברור האם מיצתה את זכאותה לקבלת החזרים בגין טיפולים אלה 

 בקופ"ח.

 

 בקשה להמשך דמי קיום –יתום  :2020-16בקשה מס' 

ות שהוצגו בפניה, החליטה הועדה פה אחד לאשר ליתום המשך לאור הנסיבות המיוחד

זאת ע"מ לתת לו  12.2020סיוע בתשלום התגמול המשולם ליתום משני הוריו עד 

אפשרות להמשיך בהליך שיקומו, הן בהיבט הנפשי והן בהיבט הכלכלי. המחוז ילווה את 

הבהרה כי עד לסוף  היתום בתהליך זה בעזרת הטיפול הנפשי וסיוע המתנדב הכלכלי תוך

 השנה עליו להיערך ולהתארגן להפסקת הסיוע.

 

 


