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אגף משפחות  –פרסום החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין 

 14.2.2021הנצחה ומורשת 
 

 בקשה לסיוע במימון טיפולי הידרותרפיה –הו"ש  :2021-10בקשה מס' 

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

משתנה בהתאם לצרכיה הנובעים ממצבה סיוע במימון טיפולי הידרותרפיה בתדירות 

טיפולים. הסיוע יינתן בהתאם  4-5הרפואי וזאת מבלי לחרוג מהמכסה החודשית של 

 לסכומים ולכללים הקבועים בחוק, בתקנות ובהוראות הנוהל של האגף בנושא זה.

 

 בקשה לסיוע לרכישת דירה נוספת –הו"ש : 2021-11בקשה מס' 

דיון בבקשה עד לדחות את ההחליטה הועדה פה אחד לאור מורכבות המקרה והנסיבות, 

אפשרות במציאת פתרון דיור אחר עבור ההורים השכולים אשר הלהשלמת מידע בדבר 

אינם מסוגלים להמשיך להתגורר בדירתם הנוכחית בשל מצבם הרפואי. הנושא ייבחן 

גף משפחות והבקשה תובא לדיון חוזר מול הגורמים הרלוונטיים במשרד ע"י נציגת א

 בועדה.

 

 במימון שכר דירה סיוע בקשה ל –  הו"ש  :2021-12בקשה מס' 

לאחר בחינת הבקשה ומסמכים שהוצגו בפניה, החליטה הועדה פה אחד לדחות את 

בקשתה של האם השכולה לסיוע במימון שכר דירה זאת הואיל ולא הוכח כי מתקיים 

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

יחד עם זאת, בהתחשב בנסיבות המיוחדות של המקרה, החליטה הועדה לאשר לאם 

לטובת התארגנות וכיסוי ההוצאות הכרוכות במעבר ₪  15,000השכולה סיוע במענק ע"ס 

חצית השנייה בעוד חצי הדירה. הסיוע יינתן בשתי פעימות, מחצית באופן מיידי והמ

 שנה.

 

 רפואיבקשה לסיוע במימון הליך  –יתומה  :2021-13בקשה מס' 

סיוע ליתומה  לאשרלאור הנסיבות המיוחדות של המקרה, החליטה הועדה פה אחד 

כנגד הצגת קבלות המעידות על ₪  20,000במענק עד סך של  רפואי אינטימיבמימון הליך 

 הוצאה בפועל.ה

 בקשה לסיוע במימון דמי קיום ללימודי ערב –  יתומה :2021-14בקשה מס' 
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לאור הנסיבות המיוחדות שהוצגו בפניה, החליטה הועדה פה אחד לאשר ליתומה סיוע 

סמסטרים, כולל הסמסטר  3במימון דמי קיום ללימודי ערב לכל תקופת הלימודים, 

 שעות בלבד. 16הראשון שבו למדה 

ולכללים הקבועים בחוק, בתקנות והוראות הנוהל של  הסיוע יינתן בהתאם לסכומים

 האגף בנושא זה.

 

 בקשה לסיוע במימון מוסד גמילה – יתום :2021-15בקשה מס' 

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

הסיוע  לחודש השתתפות עצמית.₪  200במימון מלא של שהות במוסד גמילה בניכוי של 

יינתן לתקופה של חצי שנה ויועבר ישירות למוסד הגמילה מידי חודש כנגד חשבונית / 

 דרישת תשלום ואישור שהיה של היתום במוסד.

 

 


