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אגף משפחות  –פרסום החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין 

 19.9.2021הנצחה ומורשת 
 

 המשך סיוע במימון שכר דירה לבקשה  –אלמנה : 2021-60בקשה מס' 

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

או עד למועד   3.2023לחודש עד ₪  2,000לאלמנה המשך סיוע במימון שכר דירה בסך 

 קבלת החזקה בדירה אותה רכשה, המוקדם מביניהם.

 

 המשך סיוע במימון שכר דירהבקשה ל –יתום : 2021-61בקשה מס' 

לאור הנסיבות המיוחדות שהוצגו בפניה ובהתחשב בכל שלא חל שינוי במצבו של היתום 

אשר ליתום המשך סיוע במימון לברוב דעות שאינו עומד ברשות עצמו, החליטה הועדה 

 שנים נוספות. 3דולר לחודש לתקופה של  500שכר דירה בחו"ל בגובה 

 

 דמי קיום + שכר דירהבסיוע לבקשה  –יתום : 2021-62בקשה מס' 

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

וסיוע במימון שכר דירה בדירת שותפים במימון דמי קיום בתקופת לימודיו במכינה 

לחודש לתקופה ₪  1,800-בהתאם לחלקו היחסי של היתום בתשלום בפועל ולא יותר מ

 של חצי שנה.

 

 סיוע במימון התקנת מעלון לבקשה  –הו"ש : 2021-63בקשה מס' 

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

להתקנת מעלון זאת משיקולים הומניטריים ₪  19,500במענק בגובה השכולה סיוע 

ובהתחשב במצבה הבריאותי ובגילה. הסיוע יינתן בכפוף להגשת קבלות המעידות על 

 התשלום.

 

 

 

 

סיוע בתשלום תגמול חודשי כפי שמשולם בקשה להמשך  –יתום : 2021-64בקשה מס' 

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

פעימות שוות במהלך תקופה של  12-אשר ישולם לו ב₪  60,000במענק חד פעמי ע"ס 

 שנה.

 

 תרופותרכישת שכר דירה ולסיוע במימון בקשה  –יתומה : 2021-65בקשה מס' 

שר ליתומה סיוע לאור הנסיבות המיוחדות שהוצגו בפניה, החליטה הועדה ברוב דעות לא

אשר ישולם לה בשתי פעימות וזאת על מנת לסייע בידה  ₪ 13,000במענק חד פעמי ע"ס 

 בתקופה של חצי שנה הקרובה. להתארגן

 

 לממש את ההלוואה ללא ערביםבקשה  –אלמנה : 2021-66בקשה מס' 

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

 ללא הצגת ערבים. 18.4.2021את ההלוואה שאושרה לה בועדת למ"ד ביום 

 

 לתשלום תגמול חודשיבקשה  –יתום : 2021-67בקשה מס' 

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

הבקשה של היתום לקבלת תגמול חודשי קבוע. הועדה פועלת מכוח חוק ובהתאם 

ואינה מוסמכת לאשר זכויות למי שאינו זכאי להן עפ"י חוק לכללים המפורטים בתקנות 

לאשר סיוע נקודתי לפנים   מעצם היות הפונה בן משפחה שכולה. הועדה מוסמכת

משורת הדין בהתקיים מצב סוציואקונומי קשה. משלא הוגשו מסמכים המעידים על 

 מצבו הסוציואקונומי של הפונה, הרי שלא ניתן לדון בבקשה לקבלת סיוע כזה או אחר.

 

 המשך סיוע במימון שכר דירהבקשה ל –הו"ש : 2021-68בקשה מס' 

ו בפניה ובהתחשב במצבם הרפואי ובגילם, החליטה לאור הנסיבות המיוחדות שהוצג

₪  2,750הועדה ברוב דעות לאשר להורים השכולים המשך סיוע במימון שכר דירה בסך 

 שנים נוספות. 3לחודש לתקופה של 

 

 

 סיוע במימון טיפול רגשיבקשה ל – הו"ש: 2021-69בקשה מס' 

בשכול טרי, החליטה  לאור נסיבות מיוחדות שהוצגו בפניה ובהתחשב בכך שמדובר

הועדה פה אחד לאשר לאם השכולה סיוע במימון טיפול רגשי לתקופה של שנתיים 
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שניתן לאשר עפ"י  3בתדירות של עד פעמיים בשבוע לפי תעריף של התערבות רגשית רמה 

 ההוראה. הסיוע יינתן כנגד קבלות המעידות על התשלום בגין הטיפול שבוצע.

 


