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אגף משפחות  –פרסום החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין 

 202013.9.הנצחה ומורשת 
 

 במימון שכר דירהבקשה לסיוע  – אלמנה :2020-45קשה מס' ב

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

של שנתיים. המחוז יציע לאלמנה לתקופה ₪  1,500המשך סיוע במימון שכר דירה בסך 

 ויפעל למען מציאת ליווי כלכלי מותאם עבורה.

 

 לסיוע במימון ניתוח הסרת משקפייםבקשה  –יתומה  :2020-46קשה מס' ב

לאחר בחינת הבקשה והמסמכים שהוצגו בפניה, החליטה הועדה ברוב קולות לדחות את 

הואיל ולא מתקיים במקרה זה הבקשה של היתומה למימון הניתוח להסרת המשקפיים 

 מצב סוציואקונומי קשה המצדיק מתן סיוע לפנים משורת הדין למטרה זו.

 

 ומימון קורס לכיסוי חובות בקשה לסיוע –  יתומה :2020-47בקשה מס' 

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

למימון קורס תיווך. הסיוע יינתן בכפוף להמצאת ₪  4,800ליתומה סיוע במענק ע"ס 

 קבלה המעידה על התשלום + תעודת סיום.

לכיסוי ₪  25,540סיוע במענק ע"ס כמו כן, החליטה הועדה ברוב קולות לאשר ליתומה 

)לאחר סיום משא ומתן  הלכיסוי חובות בעיריי₪  46,702חוב בגין שכ"ד + מענק עד סך 

 באמצעות רואה חשבון. שמנהל מולם(. הסיוע יינתן

 

  לסיוע לכיסוי חובותבקשה  – הו"ש :2020-48בקשה מס' 

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

שנים, זאת בהתחשב במצבה  10בהחזר למשך ₪  280,000השכולה סיוע בהלוואה ע"ס 

 מעניקה למשפחתה. ובמאמצים שהזכאית משקיעה בפרנסתה ובתמיכה שהיא

 

 

 

 

 לסיוע לכיסוי חובותבקשה  – : הו"ש2020-49בקשה מס' 
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לאור הנסיבות המיוחדות והמורכבות שהוצגו בפניה, החליטה הועדה לאשר לאם 

לכיסוי חובות. הסיוע יינתן באמצעות רואה ₪  176,000השכולה סיוע בהלוואה ע"ס 

חשבון מטעם משרדנו אשר ילווה את הזכאית ויסייע בידה בפנייה לבנק בבקשה לפריסה 

 מחודשת של המשכנתא. 

 

 48רכישת רכב משומש שגילו מעל לסיוע בקשה ל –ו"ש : ה2020-50בקשה מס' 

 חודשים

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

 חודשים. 54השכולים סיוע לרכישת רכב משומש למרות שגילו 

הסיוע יינתן בהתאם לכללים ולסכומים הקבועים בחוק, בתקנות ובהוראות הנוהל של 

 האגף.

 

 לסיוע לרכישת דירה כמחוסרת דיורבקשה  –: הו"ש 2020-51קשה מס' ב

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

סיוע לרכישת חלקו של הגרוש בדירת המגורים שלה וזאת בגובה הסיוע  שניתן לאם 

 ₪(. 125,414ומענק בסך ₪  225,259שכולה מחוסרת דיור )הלוואה בסך 

הסיוע יינתן בכפוף לכללים ולסכומים הקבועים בחוק, בתקנות ובהוראות הנוהל של 

 האגף בנושא זה.

 

 במימון מטפלתבקשה לסיוע  –: הו"ש 2020-52בקשה מס' 

לאור הנסיבות המיוחדות והמורכבות שהוצגו בפניה, החליטה הועדה ברוב דעות לאשר 

הסיוע . ₪ 20,000קופה הקרובה במענק ע"ס להורים השכולים סיוע להתארגנות בת

מאושר מתוך התחשבות במורכבות מצבם, נוכח העובדה שמדובר בשכול "טרי" וכצעד 

בונה אמון וכהפגנת תמיכה לסיטואציה המורכבת בה נתונה המשפחה ולמצבם הרגשי 

 של ההורים.

 

 

 

 משפחה לסיוע לרכישת רכב משומש בנהיגת בןבקשה  –: הו"ש 2020-53בקשה מס' 

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

מהסיוע  66% -המהווה כ₪  26,000השכולה שאין ברשותה רשיון נהיגה סיוע במענק ע"ס 
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זאת, על מנת לשמור על היחס שבין ₪(.  39,000הניתן לרכב משומש לבעלי רשיון נהיגה )

לבין סיוע שניתן ₪(  47,000-ן חדש לבעלי רשיון נהיגה )כסיוע שניתן לרכישת רכב ראשו

 עפ"י חוק.₪(  31,000-לרכישת רכב ראשון חדש למחוסרי רשיון נהיגה )כ

 

 לכיסוי חובותלסיוע בקשה  –: הו"ש 2020-54בקשה מס' 

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

לכיסוי ₪  100,000בהלוואה למרכוז חובות + מענק ע"ס ₪  300,000השכולים סיוע ע"ס 

 יתרת החובה בבנק. הסיוע יינתן באמצעות רואה החשבון.

 

 

 


