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אגף משפחות  –פרסום החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין 

 202111.7.הנצחה ומורשת 
 

 בקשה לסיוע לכיסוי חובות –: אלמנה 2021-46בקשה מס' 

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

שנה זאת בכפוף  20לתקופה של ₪  620,000לאלמנה סיוע לכיסוי חובות בהלוואה ע"ס 

לליווי כלכלי צמוד ולפיקוח הדוק של המחוז וכנגד התחייבותה של האלמנה שלא ליטול 

 שנים לפחות, ללא אישור האגף. 5הלוואות נוספות בתקופה של 

 

 בקשה לסיוע לרכישת רכב בנהיגת בן משפחה –: אלמנה 2021-47בקשה מס' 

פה אחד לאשר לאלמנה סיוע ה, החליטה הועדה לאור הנסיבות המיוחדות שהוצגו בפני

לרכישת רכב בנהיגת בתה שאינה מוכרת כיתומת צה"ל. הסיוע יינתן בהתאם לכללים 

 ולסכומים הקבועים בחוק, בתקנות ובהוראות הנוהל של האגף בנושא זה.

 

 בקשה לסיוע במימון לימודים )שכ"ל ודמי קיום( –: יתומה 2021-48בקשה מס' 

בנסיבות חייה של היתומה, לאור הנסיבות המיוחדות שהוצגו בפני הועדה ובהתחשב 

החליטה הועדה פה אחד לאשר ליתומה  במשברים שעברה עם יציאתה ללימודים בחו"ל,

 2018סיוע במימון שכר לימוד לפי גובה שכ"ל במכללה + דמי קיום רטרואקטיבית משנת 

. הסיוע יינתן בהתאם לכללים ולסכומים שנים סה"כ( 6למשך כל תקופה הלימודים )

 הקבועים בחוק, בתקנות והוראות הנוהל של האגף בנושא זה.

 

 בקשה לסיוע לביסוס עסק –:  יתומה 2021-49בקשה מס' 

לאור הנסיבות המיוחדות שהוצגו בפניה ולמרות שהמסמכים שהוגשו לועדה לא הצביעו 

המגלה מסירות והשקעה במקור  כאות תמיכה ביתומהעל מצב סוציואקונומי קשה , 

לאשר ליתומה סיוע לביסוס העסק שברשותה  החליטה הועדה ברוב דעותפרנסתה, 

 ₪. 22,000בהלוואה ע"ס 

 

 

 

 בקשה לסיוע לכיסוי חובות –: יתומה 2021-50בקשה מס' 
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לאחר בחינת הבקשה והמסמכים שהוצגו בפניה, החליטה הועדה ברוב דעות לדחות את 

לסיוע לכיסוי חוב הנובע מאי תשלום שכר דירה לחברת עמידר זאת בקשתה של היתומה 

מאחר והחוב נובע מהמאבק אותו מנהלת היתומה נגד גוף ממשלתי אחר ולא ראוי כי 

המדינה תפעל לכיסוי חוב כנגד רשות אחרת של המדינה ועל כן, משרדנו מנוע להתערב 

וע לכיסוי חוב אחד יהיה בנוסף, היתומה נמצאת בהליך פשט"ר ולכן מתן סיבנושא . 

 בגדר העדפת נושים.

 

 בקשה לסיוע לרכישת רכב משומש בנהיגת בן משפחה –: הו"ש 2021-51בקשה מס' 

לאשר את בקשת האם לאור הנסיבות המיוחדות שהוצגו בפניה, החליטה הועדה פה אחד 

השכולה לרכישת רכב משומש בנהיגת בן משפחה בגובה הסיוע שניתן להורים שכולים 

בעלי רשיון נהיגה זאת בהתחשב במצבה הנפשי הנובע מנסיבות אובדן בנה ובהתחשב 

 שנים אחרונות. 10בכך שלא מימשה את זכאותה לרכישת רכב במשך 

 

 בקשה לסיוע לרכישת דירה –: הו"ש 2021-52בקשה מס' 

הבריאותיות והסוציאליות,  לאור מכלול הנסיבות המיוחדות שהוצגו בפני הוועדה,

 180,000הועדה פה אחד לאשר לאם השכולה סיוע לרכישת דירה בהלוואה ע"ס  החליטה

 שנים. 10לתקופה של ₪ 

 

 בקשה לסיוע במימון שכר דירה –: הו"ש 2021-53בקשה מס' 

לאחר בחינת הבקשה ולאור המסמכים שהוצגו בפניה, החליטה הועדה פה אחד לדחות 

ת הואיל ולא הוכח מצב בקשתה של האם השכולה לסיוע במימון שכר דירה זא

סוציואקונומי קשה המצדיק מתן סיוע לפנים משורת הדין וכן בעוד כחצי שנה תחל האם 

 בגין גילה ומצבה המשפחתי. ₪  1400-השכולה לקבל תוספת תגמול חודשית בסך של כ

 


