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אגף משפחות  –הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין פרסום החלטות 
 21/01/19והנצחה  

 

 טיפולי שיניים.במימון בקשה לסיוע , אלמנה :2019-01בקשה מס' 

 : החלטת הוועדה

בהלוואה בפריסה מקסימלית ₪  35,000סיוע בסך לאלמנה הוועדה מחליטה לאשר 

 באמצעות רו"ח אשר ישלם לגורם המטפל בהתאם להתקדמות הטיפול.

 

 בדמי קיום במהלך לימודיו.בקשה לסיוע  , תוםי :2019-02בקשה מס' 

 : החלטת הוועדה

הוועדה החליטה פה אחד לסייע ליתום הסובל מליקוי למידה בתשלום דמי קיום 

 שעות בשבוע. 15לשנתיים נוספות ובלבד שימשיך ללמוד לפחות 

 

 

 .בהחלפת רכב בנהיגת בת משפחהבקשה לסיוע , אלמנה :2019-03בקשה מס' 

 : החלטת הוועדה

את הסיוע לרכישת רכב בנהיגת בן משפחה  לאלמנה הוועדה החליטה פה אחד לאשר
 במענק.

אשר בן המשפחה דואג לכל צרכיה והוא גם מונה  90מדובר בזכאית בת 
 לאפוטרופוס על הזכאית.

 

 ם, בקשה לסיוע כספי.יתומי:2019-40בקשה מס' 

 : החלטת הוועדה

נוכח הטרגדיה שפקדה את היתומים הועדה החליטה לאשר סיוע שיאפשר להם 
₪  6000 במענק חודשי בגובהלהתארגן ולהסתגל למציאות החדשה: מתן סיוע 

 חודשים למטרת שכירות דירה. X 6לחודש 
ליתום כמו כן הוחלט לאשר תגמול לשני האחים הבוגרים בגובה התגמול הניתן 

 למשך שנה לכל אחד מהם.עצמאי, 
מדובר במקרה חריג שאין רבים כמותו ולכן רואים חברי הוועדה נכונות להיעתר 

 לבקשה זו.
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 בקשה לסיוע בשיפוצים. ,הו"ש: 2019-05בקשה מס' 

 : החלטת הוועדה

השכולה סיוע בהלוואה ובמענק לשיפוץ הדירה בסכום כולל של הוחלט לאשר לאם 
 במענק והיתרה בהלוואה.₪  50,000כולל מע"מ בחלוקה הבאה: ₪  271,440

לקבלן בהתאם להתקדמות השיפוץ מטעם המשרד הסכום יינתן באמצעות רו"ח 
 .ובפיקוח אגף אמו"ן אשר יוודאו שהשיפוץ יבוצע בהתאם להצעת מחיר שאושרה

 3השיפוץ יאושר תשלום שכ"ד עפ"י ההוראה ולתקופה שלא תעלה על  בתקופת
                         חודשים. 

 
 

 בשיפוצים.בקשה לסיוע , הו"ש :2019-60בקשה מס' 

 : החלטת הוועדה

לוואה ההגדלת הלוואה לשם שיפור הדיור, כך שהלהורים השכולים הועדה מאשרת 
 שנים. 15למשך ₪  250,000 תהיה בסך שתינתן

 
 

 בדיור.בקשה לסיוע , הו"ש :2019-70בקשה מס' 

 : החלטת הוועדה

בבקשה שוכנענו שאין מדובר בבקשה לסיוע בדיור אשר המבקש כבר  לאחר שעיינו

קיבל בעבר אלא בקשה להחזר חוב למשרד בתשלומים חודשיים נוחים יותר ולכן 

      .עפ"י החוק המוסמךוועדת למ"ד אין סמכות לדון בבקשה ויש להעבירה לגורם ל

 

 

 

  

 

 במימון לימודים לאח השכול.בקשה לסיוע , הו"ש :2019-80בקשה מס' 

 : החלטת הוועדה

חברי הוועדה שוכנעו לאור הנסיבות המורכבות של האסון שפקד את המשפחה 
משכ"ל לכל  90%מענק בגובה  בדרך שלסיוע במימון לימודים לאח השכול לאשר 

שנים( בכפוף לקבלות המעידות על תשלום ולאחר ניכוי  3.5תקופת הלימודים )
 מלגות שכ"ל שקיבל ועשוי לקבל לאורך לימודיו.
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 לסיוע בהליך פשט"ר.בקשה לסיוע , הו"ש :2019-90בקשה מס' 

 : החלטת הוועדה

לוועדה שוכנענו כי ללא הליך לאחר שהוועדה עברה בעיון רב על כלל החומר שהוגש 
ממצבה הכלכלי החמור שאליו ר לא ניתן יהיה להוציא את המבקשת של פשט"

 נקלעה לאחר ניהול כושל של עסק שבבעלותה.
משהמבקשת מסרבת לשתף פעולה עם רו"ח שהמליץ לנקוט בהליך פשט"ר וכן 

הבקשה בדרך אחרת לפיכך  סייעללסגור תיקים בהוצל"פ איננו סבורים כי ניתן 
 נדחית.                     

 
 
 

 במימון הסעות למועדון נכים.בקשה לסיוע  ,הו"ש :2019-10בקשה מס' 

 : החלטת הוועדה

אם השכולה מימון נסיעות למועדון נכי צה"ל להוועדה מחליטה פה אחד לאשר 

 שנים. 3למשך ₪  500בסכום חודשי של עד 

 

 בדמי שכירותבקשה לסיוע , הו"ש :2019-11בקשה מס' 

 : החלטת הוועדה

בסך בתשלום שכ"ד להורים השכולים הוועדה החליטה פה אחד להמשיך לסייע 
שנים בהתאם לסמכותה של הוועדה בשל  3לתקופה נוספת של לחודש ₪  2750

 הנימוקים שפורטו בבקשה ובמיוחד מצבם הנפשי והכלכלי של בני הזוג.
 

 

 

 

 כלכלי.בקשה לסיוע  הו"ש, :2019-12בקשה מס' 

 : החלטת הוועדה

הוועדה החליטה פה אחד לאור סיפור חייה של האם השכולה לאשר סיוע בהלוואה 
למרכוז החובות. התנאי להלוואה הוא ליווי כלכלי באמצעות אחת ₪  100,000בסך 

 רו"ח, פעמונים או מתנדב. –האפשרויות 
 הלוואות שלקחה באופן פרטי.מרכוז ההלוואות יאפשר לה להקטין החזר בגין 

 
 

 


