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אגף משפחות  –הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין פרסום החלטות 

 28.10.2019  ומורשת הנצחה
 

 לרכישת רכב בנהיגת חתנהסיוע בקשה ל –אלמנה  :2019-49בקשה מס' 

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

סיוע ברכישת רכב בנהיגת בן משפחה )חתנה( וזאת בכפוף לכללים ולסכומים 

 הקבועים בחוק, בתקנות ובהוראות הנוהל של האגף.

 

 לסיוע במענק לרכישת דירה בקשה –אלמנה  :2019-50בקשה מס' 

ברוב קולות לאשר  לאור הנסיבות המיוחדות שהוצגו בפניה, החליטה הועדה

לצורך רכישת המחצית השניה של ₪  67,000בקשתה של האלמנה למענק דיור בסך 

 דירתה מהגרוש, זאת בנוסף להלוואה להחלפת דירה לה זכאית עפ"י החוק.

 

 בקשה לסיוע בכיסוי חובות  –אלמנה  :2019-51בקשה מס' 

 : בקשהה 

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

באמצעות רואה ₪  74,641בהוצל"פ וחוב לילדיה בהלוואה עד סך סיוע לכיסוי חוב 

 חשבון ובכפוף לקבלת אישור הוצל"פ למתן ההלוואה.

 

 בכיסוי חובותסיוע  - יתום: 2019-52בקשה מס' 

את הדיון בבקשה עד קבלת ההחלטה של קצין פה אחד לדחות החליטה הועדה 

 התגמולים בנושא הכרתו כיתום שאינו עומד ברשות עצמו באופן רטרואקטיבי.

 

 בקשה לסיוע בדיור  – אלמנה :2019-53בקשה מס' 

לאחר בחינת הבקשה והמסמכים שהוצגו בפניה, ולמרות שהועדה התרשמה 

דחות את הבקשה לקבלת ממצוקתה הקשה של האלמנה, החליטה הועדה פה אחד ל

שרק לפני מס' חודשים אלף דולר מהטעם  78סיוע במענק בכיסוי משכנתא בסך 

אש"ח על מנת להקל על  25קיבלה האלמנה לפנים משורת הדין מענק מיוחד בגובה 

שאין בידי הוועדה מספיק נתונים וכלים המאפשרים לבחון את  מכיווןמצוקתה ו

. במצב דברים זה אין הצדקה לאשר סיוע בחו"למצבה הכלכלי של האלמנה שחיה 

במענק בסכומים כה גבוהים, מעבר לאלו הניתנים לאלמנה במצבה המתגוררת 

 בארץ.
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 בקשה מס' 54-2019: הו"ש – בקשה לסיוע ברכישת רכב בנהיגת בן משפחה

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

לרכישת רכב בנהיגת בנה היחיד, וזאת למרות המרחק הגיאוגרפי בין השכולה סיוע 

מקום מגוריה למקום מגוריו של הבן. הסיוע יינתן בהתאם לכללים ולסכומים 

 הקבועים בחוק, בתקנות ובהוראות הנוהל של האגף.

 

 בקשה לסיוע בהתאמת בית -הו"ש  :2019-55בקשה מס' 

של האם הקשה שהוצגו בפניה ומצבה הרפואי מאוד לאור הנסיבות המיוחדות 

השכולה המחייב לבצע את השיפוץ בביתה ואת ההתאמות הנדרשות, החליטה 

לצורך שיפוץ ₪  145,000הועדה פה אחד לאשר לאם השכולה סיוע במענק ע"ס 

והתאמת ביתה, בהתאם להמלצת הגורמים המקצועיים, זאת בנוסף לסיוע לו 

בכפוף לקבלות המעידות על עלון. הסיוע יינתן זכאית עפ"י החוק למימון המ

 התשלום בפועל.

 

 בקשה להכרה בזכויות לפנים משורת הדין - אלמנה :2019-56בקשה מס' 

לאחר בחינת הבקשה והמסמכים שהוגשו בפניה, החליטה הועדה פה אחד לדחות 

שמאז את בקשתה של האלמנה לקבלת הכרה לפנים משורת הדין זאת מהטעם 

( הוועדה 35)תיקון מס'  2013משפחות חיילים שנספו במערכה בסוף שנת  תיקון חוק

מי להכיר לזכויות לפנים משורת הדין ואף לא לתת סיוע פרטני לאינה מוסמכת 

של רק בבקשות אך והוועדה מוסמכת כאמור לדון  2013שאינו מוכר לפי החוק. מאז 

לתחושות האלמנה, וחרף . לכן, עם כל הצער וההבנה בני משפחה המוכרים עפ"י דין

תחושת אי הנוחות הקשה של חברי הוועדה מהמצב שנוצר, אין הוועדה מוסמכת 

 להיעתר לבקשתה.

 

 


