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אגף משפחות  –פרסום החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין 

 202118.4.הנצחה ומורשת 
 

 לסיוע לכיסוי חובותבקשה  –הו"ש  :2021-23בקשה מס' 

 הבקשה:

לאם השכולה ברוב דעות לאשר פניה, החליטה הועדה ללאור הנסיבות המיוחדות שהוצגו 

לכיסוי חוב הנובע ₪  375,000עד סך של  וכן סיוע בהלוואה₪  75,000סיוע במענק ע"ס 

מפס"ד של בית המשפט ולכיסוי יתרת הלוואה בבנק. ההלוואה תוחזר במשך תקופה של 

 .רואה חשבון מטעם המשרד שנים באמצעות תלוש התגמולים. הסיוע יינתן באמצעות 10

 

 להקדמת סיוע לרכישת רכבבקשה  –הו"ש : 2021-24בקשה מס' 

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

חודשי הקדמה  8השכולים הקדמת סיוע לרכישת רכב בניכוי החלק היחסי מהמענק בגין 

( . הסיוע יינתן בהתאם לסכומים ולכללים הקבועים בחוק, 10.2021במקום  2.2021)

 בתקנות ובהוראות נוהל של האגף בנושא זה.

 

לאישור לרכישת רכב משומש שאינו עומד בקשה  –הו"ש : 2120-25בקשה מס' 

 בקריטריונים

לאור הנסיבות המיוחדות שהוצגו בפניה, החליטה הועדה ברוב דעות לאשר בדיעבד את 

שנים ולא לנכות את כספי הסיוע שניתן  4.5רכישת הרכב שגילו בעת הרכישה היה 

מועד הזכאות לקבלת סיוע למטרת רכישת הרכב הנ"ל.  2018להורים השכולים בשנת 

 חודשים ממועד רישום הבעלות על הרכב הנוכחי. 48להחלפת הרכב יחול בחלוף 

 

 לסיוע במימון לימודיםבקשה  –יתום  :2021-26בקשה מס' 

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

שנים החל משנת לימודים נוכחית  4של  במימון הלימודים )שכ"ל + דמי קיום(  לתקופה

)תשפ"א(. הסיוע יינתן בהתאם לכללים ולסכומים הקבועים בחוק, בתקנות ובהוראות 

 הנוהל של המשרד בנושא זה.

 לסיוע לרכישת רכב לשיקום כלכלי בקשה  –יתום  :2021-27בקשה מס' 
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יתום סיוע החליטה הועדה פה אחד לאשר ללאור הנסיבות המיוחדות שהוצגו בפניה, 

בגין רכישת רכב להשלמת שיקום שנמצא בבעלות היתום מאז ₪  85,000במענק ע"ס 

 ולא מימש. 30. הסיוע מהווה חלופה לשיקום לו היה זכאי היתום עד גיל 6.2020

 

 לסיוע לכיסוי חובותבקשה  –אלמנה  :2021-28בקשה מס' 

ד לאשר לאלמנה סיוע לאור הנסיבות המיוחדות שהוצגו בפניה, החליטה הועדה פה אח

תינתן שנים ו 10למרכוז חובותיה. ההלוואה תוחזר במשך ₪  157,000בהלוואה ע"ס 

 . המשרד םבאמצעות רואה החשבון מטע

 

 לסיוע לכיסוי חובותבקשה  –אלמנה  :2021-29בקשה מס' 

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

למרכוז הלוואות בבנק וכיסוי יתרת החובה ₪  140,000בהלוואה עד סך לכיסוי חובות 

 15,000בבנק באמצעות רואה חשבון זאת כנגד הגבלת מסגרת בחשבון הבנק עד סך של 

.₪ 

 

, נסיעות סיוע בתשלום חודשי להוצאות מזוןלבקשה  –יתומה  :2021-30בקשה מס' 

 והתארגנות לטיפול

ליתומה סיוע וחדות שהוצגו בפניה, החליטה הועדה פה אחד לאשר לאור הנסיבות המי

 4באמצעות היחידה להנצחת החייל בתדירות של עד  יבמימון הסעה לטיפול פסיכיאטר

לחודש באמצעות רואה חשבון, ₪  1,500פעמים בחודש. בנוסף אישרה הועדה סיוע בסך 

₪  200אשר ירכוש עבורה תווי קניה לרשתות מזון ופארם ויעביר לה בנוסף דמי כיס בסך 

 חצי שנה. א תעלה על הסיוע יינתן למשך תקופה של בחודש במזומן.

 

 לרכישת רכב משומש בנהיגת בן משפחהסיוע לבקשה  –אלמנה  :2021-31בקשה מס' 

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

לרכישת רכב משומש בנהיגת בנה בגובה הסיוע שניתן לאלמנות חסרות רשיון נהיגה 

הסיוע ניתן לצורך רכישת ₪.  22,387והלוואה ע"ס ₪  33,208במענק ע"ס  –להחלפת רכב 

 .₪ 80,000שנים ומחירו אינו עולה על  5רכב משומש שגילו אינו עולה על 


