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אגף משפחות  –הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין פרסום החלטות 

 201915.12. ומורשתהנצחה 
 

  בקשה לרכישת רכב בנהיגת בן משפחה –הו"ש   :9102-75קשה מס' ב

לאשר לאם פה אחד  הועדהלאור הנסיבות המיוחדות שהוצגו בפניה, החליטה 

השכולה סיוע במענק לרכישת רכב בנהיגת בנה למרות המרחק הגיאוגרפי בין ביתה 

למקום מגוריו של הבן, וזאת בכפוף לכללים ולסכומים הקבועים בחוק, בתקנות 

 ובהוראות הנוהל של האגף.

 

 סיוע לרכישת רכב בנהיגת בן משפחהבקשה ל –הו"ש  :9102-75בקשה מס' 

לאשר לאם פה אחד  הנסיבות המיוחדות שהוצגו בפניה, החליטה הועדהלאור 

השכולה סיוע במענק לרכישת רכב משומש בנהיגת בנה, וזאת בכפוף לכללים 

 ולסכומים הקבועים בחוק, בתקנות ובהוראות הנוהל של האגף בנושא זה.

 המחוז ידגיש בפני הזכאית כי רכישת רכב כרוכה בהוצאות נוספות מעבר לעלות

 הרכב עצמו כגון הוצאות ביטוח, דלק ואחזקה שוטפת.

 

 בקשה לסיוע במימון שכר דירה –הו"ש  :9102-72בקשה מס' 

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

לכיסוי הוצאות הנובעות מפירוק ₪  05,555מענק ע"ס השכול סיוע מיוחד ב

₪  0,555באופן מיידי, ₪  15,555 –פעימות  3-המשפחה ומעבר דירה. המענק יינתן ב

 חודשים. 9נוספים בעוד ₪  0,555-חודשים ו 3בעוד 

 

 לרכישת רכב בנהיגת בן משפחהסיוע  -הו"ש  :9102-01בקשה מס' 

בפניה, הועדה ברוב קולות החליטה לאשר לאור הנסיבות המיוחדות שהוצגו 

בקשתו של האב השכול לסיוע לרכישת רכב בנהיגת בנו, ללא ניכוי חלק מהמענק 

ששולם בעבר למטרה זו, בכפוף לכללים ולסכומים הקבועים בחוק, בתקנות 

ובהוראות הנוהל של האגף בנושא זה. על מנת להבטיח שהסיוע ינוצל לטובת רכישת 

ע ישירות ליבואן הרכב שממנו תבוצע ההזמנה וברישיון הרכב רכב, יועבר הסיו

 שנים לפחות כמקובל בחוק. 4תירשם הגבלת מכס להבטחת תקופה האחזקה של 
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 לרכישת רכב בנהיגת בן משפחהסיוע  - הו"ש :9102-00בקשה מס' 

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

ללא הלוואה, זאת לאור  כישת רכב בנהיגת חתנה במענק בלבדהשכולה סיוע לר

גילה ומצבה הרפואי של הזכאית. הועדה התרשמה שמצבה הכלכלי של הזכאית 

מאפשר לה להשלים את הליך רכישת הרכב ללא הלוואה. הסיוע יינתן בכפוף 

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

 
 במימון שכר דירהסיוע בקשה ל – הו"ש :9102-09בקשה מס' 

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

בחודש לתקופה של שנתיים ₪  1,095השכולה המשך סיוע במימון שכר דירה בסך 

ית נוספות. הירידה בסכום הסיוע נובעת מכך שחל שינוי במצבה הכלכלי של הזכא

להורים שכולים  10.0515-בשל קבלת תוספת חודשית לתגמול הניתנת החל מ

 .₪ 1,495-ומעלה בסך של כ 97אלמנים בני 

 

בקשה להקדמת סיוע לרכישת רכב בנהיגת בן  – הו"ש :9102-06בקשה מס' 

 משפחה

נעשתה ע"י ברכב בעלות הלאור הנסיבות המיוחדות שהוצגו בפניה והואיל והעברת 

ניתן לה בטעות ע"י משרדנו, והואיל והועדה התרשמה כי הרכב שת באישור יהזכא

הועדה פה  המשיך לעמוד לרשותה של הזכאית ושימש לצרכיה כבעבר, החליטה

לאשר בקשתה של הזכאית להקדמת סיוע לרכישת רכב חדש בנהיגת בתה,  אחד

אגף בכפוף לכללים ולסכומים הקבועים בחוק, בתקנות ובהוראות הנוהל של ה

 בנושא זה.

 

 בקשה לסיוע בדמי קיום ללימודי ערב – יתום :9102-06בקשה מס' 

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

סיוע בדמי קיום חודשיים זאת למרות שהיתום לומד לימודי ערב, זאת בכפוף 

 הנוהל של האגף בנושא זה.לתנאים ולסכומים הקבועים בחוק, בתקנות ובהוראות 

 

 

 



  בלמ"ס 

 
 מדינת   ישראל

 משרד   הביטחון
 

  

 3מתוך  3עמוד 
 00155קריית אונו  679דרך יעקב דורי ת.ד 

 

 בקשה לסיוע במימון לימודים – יתום :9102-07בקשה מס' 

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

סיוע במימון לימודי שנה ב' לתואר במנהל עסקים במכללת פרס )שכ"ל + דמי 

הסיוע יינתן בכפוף לתנאים קיום( שבמהלכה עליו להשלים את הבגרות החסרה. 

 ולסכומים הקבועים בחוק, בתקנות ובהוראות הנוהל של האגף בנושא זה.

 בקשה לסיוע במענק לביסוס עסק עצמאי – יתום :9102-00בקשה מס' 

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

כישת מכונה הנדרשת לביסוס שיסייע לו במימון ר₪  05,555סיוע במענק ע"ס 

העסק העצמאי שבבעלותו. הסיוע יינתן בכפוף להצגת קבלות המעידות על התשלום 

 בפועל.

 בקשה לסיוע במימון טיפול שיניים – יתומה :9102-05בקשה מס' 

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

)בגובה הצעת מחיר שהוגשה על ₪  31,055במענק ע"ס סיוע במימון טיפול שיניים 

 ידה( בכפוף להצגת קבלות המעידות על התשלום.

 דיון נוסף – בכיסוי חובותסיוע  - יתום :9102-05בקשה מס' 

לאור הנסיבות והמסמכים שהוצגו בועדה ובהתחשב בכך שהיתום עתיד לקבל 

אשר עתידים לתת מענה לבעיית ₪  055,555-הפרשי תגמולים בסך של למעלה מ

חובותיו, החליטה הועדה פה אחד לדחות בקשתו של היתום לסיוע בהלוואה לכיסוי 

 חובות. 

ע ליתום להשתמש בתבונה המחוז יודיע ליתום על שתי ההחלטות ויפעל כדי לסיי

 בכספים אלה לצורך כיסוי חובות קיימים וייצוב מצבו הכלכלי.

 בקשה להמשך תגמול חודשי –יתומים  :9102-02בקשה מס' 

לאור הנסיבות המיוחדות שהוצגו בפניה, הועדה ברוב קולות מאשרת המשך תשלום 

 הגיעו עד ליתום הבוגר –( 00ליתומים )כפי שמשולם ליתומים עגולים עד גיל חודשי 

, למשך שנה נוספת. הועדה סבורה כי מדובר במקרה חריגולאחיו הצעיר  35גיל ל

  הדעת של הגורמים המקצועיים באגף. חוות  גם נוכחזאת  נדיר וייחודי.

 ביעוץ כלכלי שהאגף נכון להעמיד לרשותם. להיעזרחברי הועדה ממליצים ליתומים 

 


