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אגף משפחות  –פרסום החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין 

 202018.10.הנצחה ומורשת 
 

 בקשה לסיוע למטרת שיפוץ  –הו"ש  2020-55בקשה מס' 

 אם השכולהלאשר ללאור הנסיבות המיוחדות שהוצגו בפניה, החליטה הועדה פה אחד 

סיוע יינתן  .להשלמת עלות עבודת תיקונים לאחר שיפוץ₪  23,000מענק נוסף ע"ס 

 באמצעות רואה חשבון מטעם משרדנו.

 

 בקשה לסיוע לרכישת רכב בנהיגת בן משפחה –הו"ש : 2020-56בקשה מס' 

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

בנהיגת בן משפחה למרות שהמרחק הגיאוגרפי בין מקום מגוריה  סיוע להחלפת רכב

ק"מ. הסיוע יינתן בכפוף לכללים ולסכומים  40לבין מקום מגורים של הבת עולה על 

 הקבועים בחוק, בתקנות ובהוראות הנוהל של האגף.

 

( 2ק דמי כניסה לדיור מוגן, מענב( 1בקשה לסיוע:  –הו"ש  :2020-57בקשה מס' 

 רכב משומש בנהיגת בן משפחהלרכישת 

 לאחר בחינת הבקשה והמסמכים שהוצגו בפניה החליטה הועדה פה אחד:

לדחות את בקשתה של האם השכולה למענק כניסה לדיור מוגן היות שלא נדרשה  (1

לשלם תשלום זה בכניסה לדיור מוגן, ובכך לא מתקיים התנאי הבסיסי  לקבלת 

כן,  הועדה התרשמה כי לא מתקיים  ההטבה עפ"י ההוראה הקובעת בנושא. כמו

במקרה זה מצב סוציואקונומי קשה המצדיק מתן סיוע לפנים משורת הדין למטרה 

 זו.

לאשר לאם השכולה סיוע לרכישת רכב משומש בנהיגת בן משפחה. הסיוע יינתן  (2

בכפוף לכללים ולסכומים הקבועים בחוק, בתקנות ובהוראות הנוהל של האגף בנושא 

 זה.

 

 

 

 

  לרכישת רכב בנהיגת בן משפחה בקשה לסיוע –הו"ש  :2020-58בקשה מס' 
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לאור הנסיבות המיוחדות שהוצגו בפניה, החליטה הועדה פה אחד לאשר לאם השכולה 

נכדה, בכפוף לסכומים ולכללים הקבועים בחוק,  -בן משפחה סיוע לרכישת רכב בנהיגת 

במידה והאם השכולה תבקש לקבל את  בתקנות ובהוראות הנוהל של האגף בנושא זה.

הגבלה  -במשרד הרישוי לגבי הרכב החדש שיירכש תירשם הסיוע גם באמצעות הלוואה, 

 .של המכס על העברת בעלות ,זאת כתנאי לסיוע , במקום הדרישה לערבות במשרדנו

 

 טיפולי שינייםמימון לכיסוי חובות ו בקשה לסיוע –אלמנה  :2020-59בקשה מס' 

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

 ללא ערבים.שנים  5למשך ₪  72,000לאלמנה סיוע לכיסוי חובות בהלוואה ע"ס 

עדה ברוב קולות לאשר לאלמנה סיוע למימון טיפולי שיניים במענק כמו כן, החליטה הו

והיתרה בהלוואה ללא ₪  72,000לל של נוסף לסיוע לו זכאית עפ"י דין ועד סכום כו

 ערבים.

 הסיוע יינתן באמצעות רואה חשבון מטעם המשרד.

 

 בקשה לסיוע  בדמי קיום –יתומה  :2020-60בקשה מס' 

בהתחשב במאמצים שהיתומה משקיעה ו לאור הנסיבות המיוחדות שהוצגו בפניה

ליתומה סיוע בתשלום בלימודיה ובהעדר תמיכה כלכלית אחרת, החליטה הועדה לאשר 

ועד סוף שנת לימודים נוכחית )תשפ"א( זאת למרות שאינה  3.2020-דמי קיום החל מ

קורסים שנתיים. הסיוע יינתן בכפוף לסכומים ולכללים  4עומדת בדרישת הזכאות של 

 הקבועים בחוק, בתקנות ובהוראות הנוהל של האגף בנושא זה.

 

 17.5.2020-תיקון החלטת ועדת למ"ד מ –טיפול שיניים  –: יתום  2020-61בקשה מס' 

לאור הנסיבות שהוצגו בפניה, אישרה הועדה פה אחד לבצע החזר בגין הטיפולים שבוצעו 

וכנית בכפוף לקבלות. אם יחליט היתום לסיים את הטיפול בהתאם לת ליתוםישירות 

 החשבון.ת הכסף תועבר באמצעות רואה יתר, 5.2020שאושרה בועדה בחודש 


