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אגף משפחות  –הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין פרסום החלטות 

 15.9.2019  ומורשת הנצחה
 

 סיוע במימון שכ"דבקשה ל – יתום: 2019-42בקשה מס' 

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

לסיוע בהוצאות הכרוכות במעבר דירה, באמצעות ₪  10,000מענק חד פעמי ע"ס 

 רואה החשבון אשר יסייע למחוז לאמוד את הצרכים של היתום. 

אישור של סל השיקום ממשרד לוות את היתום בתהליך חידוש המחוז ימשיך ל

 הבריאות במסגרתו יזכה לדיור מוגן בהוסטל מותאם לצרכיו.

 

 לסיוע בשיפוץ בקשה –יתומה  :2019-43ה מס' בקש

ברוב קולות לאשר  לאור הנסיבות המיוחדות שהוצגו בפניה, החליטה הועדה

 באמצעות רואה חשבון.₪  65,000ליתומה סיוע לשיפוץ דירתה במענק ע"ס 

 

 בקשה לסיוע בכיסוי חובות  – יתומה :2019-44בקשה מס' 

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

טעם שאין ברשותנו מהאת בקשתה של היתומה לקבלת סיוע בכיסוי חובות זאת 

 24מידע לגבי תעסוקתה של בתה הבכורה של היתומה שכן הציפיה היא שבחורה בת 

לא הובהר מדוע אשר מתגוררת בבית תסייע בכלכלת המשפחה במצב זה. כמו כן, 

היתומה לא עשתה שימוש בהכשרתה המקצועית שהמשרד מימן עבורה וכן לא 

 הובהר מדוע אינה מקבלת מזונות עבור ילדיה.

 

 בכיסוי חובותסיוע  - יתום :2019-45בקשה מס' 

הועדה פה אחד החליטה לדחות את הדיון בבקשה עד להמצאת מסמכים נוספים 

 החובות והתנהלותו של היתום.אשר יכולים להעיד על מקור 

 

 בקשה לסיוע במימון חוג קדרות  –הו"ש  :2019-46בקשה מס' 

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

השכולה סיוע במימון חוג קדרות כתחליף לטיפול רגשי לו זכאית לפי תעריף של 

 שנים. 3ת וזאת לתקופה של התערבות רגשית כמקובל ובכפוף להמצאת קבלו

 

 



  בלמ"ס 

 
 מדינת   ישראל

 משרד   הביטחון
 

  

 2מתוך  2עמוד 
 55108קריית אונו  976דרך יעקב דורי ת.ד 

 

 בקשה למימון אירוח בבתי מלון בחגי ישראל. –הו"ש: 47בקשה מס' 

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

לשנה למשך ₪  7,000מימון שהות בבתי מלון בחגים )ראש השנה ופסח( בסך סיוע ב

 .ליהסיוע יהיה באמצעות היחידה להנצחת החי שנים. 3

 

 בקשה לסיוע בהקמת אתר הנצחה  -הו"ש  :2019-48בקשה מס' 

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

המיועד למימון פעילות אתר ההנצחה בדגש ₪  50,000השכולים מענק חד פעמי ע"ס 

הדרוזית לביטחון מדינת ישראל וכן לקירוב לבבות בין העדה על תרומתה של העדה 

 לבין יתר אזרחי ישראל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


