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אגף משפחות  –הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין פרסום החלטות 
 201914.7.והנצחה  

 

 בכיסוי חובות. לסיוע בקשה - אלמנה :2019-29בקשה מס' 

 : החלטת הוועדה

ברוב  לאור הנסיבות המיוחדות שתוארו והמצוקה הכלכלית הקשה, החליטה הועדה

במענק והיתרה ₪  50,000מתוכם ₪  157,000לסייע לאלמנה בסך של  קולות

 בהלוואה. הסיוע יינתן באמצעות רואה חשבון ובכפוף לליווי כלכלי מטעם משרדנו.

 

 לכיסוי חובותלסיוע  בקשה –אלמנה  :2019-30בקשה מס' 

 : החלטת הוועדה

וזאת הועדה ברוב קולות דוחה את בקשת האלמנה לקבלת סיוע לכיסוי חובות 

למרות הרגישות לאלמנה על רקע ההיסטוריה הלא פשוטה שלה ונסיבות חייה. 

הועדה סבורה כי אין ברשותנו מלוא המידע אודות אופי ומקור חובותיה 

לכלי. והתנהלותה הכלכלית שכן האלמנה לא משתפת פעולה בתהליך של ליווי כ

 הואיל וכך סבורה הועדה כי לא ניתן לאשר סיוע לפי הנתונים שבפניה.

 

 בכיסוי חובותבקשה לסיוע   -יתום  :2019-31בקשה מס' 

 : החלטת הוועדה

לאור הנסיבות שתוארו, החליטה הועדה פה אחד לדחות בקשתו של היתום לסיוע 

בכיסוי חובות זאת לאור מצבו הרפואי החדש שבגינו הבקשה לקבלת סיוע כלכלי 

 שיאפשר את חידוש רשיון נהיגה אינה רלוונטית יותר.
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 למימון טיפולי שינייםסיוע  - הו"ש :2019-32בקשה מס' 

 : החלטת הוועדה

הועדה החליטה פה אחד לדחות בקשתו של האב השכול לסיוע במימון טיפולי 

 שיניים, זאת מהנימוקים שלהלן שאינם מצדיקים מתן סיוע עפ"י כללי הוועדה:

באפשרותנו לאמוד את מצבו הכלכלי של הפונה וכך לא מתקיים  אין( 1

 השיקול הסוציואקונומי;

( לאור הרקע הפלילי של הפונה והחובות שלו, חלקם גם בנסיבות פליליות, 2

 למס הכנסה; חובותו

 ₪; 246,000-הפונה מצא משאבים למימון רכב משומש בעלות גבוהה של כ( 3

( לא ידוע מה עלה בגורל העסקים שהיו בבעלותו )שטח עם מרכול ועסק 4

 (.לשטיפת מכוניות

 

 בקשה להמשך סיוע במימון שכ"ד  - הו"ש :2019-33בקשה מס' 

 : החלטת הוועדה

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

 בחודש לתקופה של שנה נוספת.₪  1,600סיוע במימון שכ"ד לאם שכולה בסך 

 
 בקשה לסיוע במימון שכר דירה - הו"ש :2019-34בקשה מס' 

ת בקשתו של האב השכול לסיוע במימון שכר דירה הועדה החליטה פה אחד לדחו

רטרואקטיבי הואיל ולא מתקיים במקרה זה מצב סוציואקונומי קשה המצדיק 

מתן סיוע לפנים משורת הדין. לאב הכנסה חודשית גבוהה וגם לאחר תשלום 

 הוצאות המחייה ושכ"ד נותר ביתרה חיובית גדולה.

 

 דיון נוסף. –בקשה לסיוע בהקמת אתר הנצחה   - הו"ש :2019-35בקשה מס' 

הועדה החליטה פה אחד לדחות את הבקשה של האב השכול לקבלת סיוע במימון 

בניית אתר הנצחה, הואיל ולא הומצאו מסמכים הנדרשים עפ"י דין לצורך קבלת 

החלטה ובכלל זה היתרי בניה, מסמכים המעידים על ייעוד הקרקע והסכמת 

 ים להקמת אתר הנצחה בקרקע בבעלותם.השותפים הנוספ

 


