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אגף משפחות  –פרסום החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין 

 202121.3.הנצחה ומורשת 
 

  םבקשה למימון אירוח בבתי מלון בחגי –הו"ש : 2021-16בקשה מס' 

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

מימון שהייה בבית מלון בחג הפסח להשתמש בכל הסכום שאושר לה לשנה לטובת 

הקרוב, זאת במקום הסיוע שלא מומש בראש השנה בשל משבר הקורונה. הסיוע יינתן 

 באמצעות היחידה להנצחת החייל כהפניה לבית המלון.

 

 בקשה לסיוע לכיסוי חובות –הו"ש : 2021-17בקשה מס' 

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

לכיסוי חובות למע"מ, למועצה ושכ"ט עורך דין ₪  132,424השכולים סיוע בהלוואה ע"ס 

. ההלוואה תינתן באמצעות ל הפטר חלוט מבית המשפטכדי לסייע לאב השכול לקב

שנים בהתאם להמלצת רואה החשבון  8רואה חשבון מטעמנו ותוחזר במשך תקופה של 

 שמלווה את המשפחה.

 

 סיוע במימון לימודים )שכ"ל(בקשה ל – הו"ש :2021-18 בקשה מס'

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

שנים,  4סיוע במימון שכר לימוד לפי תוכנית הלימודים שהוצגה בפני הועדה למשך 

במענק בגובה שכר לימוד אוניברסיטאי. הפער בין סכום זה לבין שכר הלימוד בפועל 

 יינתן מחציתו במענק ומחציתו השניה בהלוואה.  

 

 כישת דירהבקשה לסיוע לר –הו"ש  :2021-19בקשה מס' 

לאור הנסיבות המיוחדות של המקרה, החליטה הועדה ברוב דעות לאשר סיוע במענק 

כחלופה למענק השתתפות בתשלום דמי כניסה לדיור מוגן כנגד הצגת ₪  100,000ע"ס 

 מסמך המעיד על מציאת פתרון דיור חלופי עבור ההורים השכולים.

 

 

 

 לרכישת דירה שאינה למגוריובקשה לסיוע  –הו"ש  :2021-20בקשה מס' 



  בלמ"ס     

   
 מדינת   ישראל

 משרד   הביטחון
 

 

 2מתוך  2עמוד 
 55108קריית אונו  976דרך יעקב דורי ת.ד 

 

לאור הנסיבות המיוחדות שהוצגו בפניה, החליטה הועדה ברוב דעות לאשר לאב השכול 

שנים( והחזרת חלק של  6סיוע בהלוואה לרכישת הדירה )כפי שאושרה לו עקרונית לפני 

בפני המענק שנוכה מתגמוליו בגין רכישת דירה זו. הסיוע יינתן בכפוף להצגת תצהיר 

להתגורר בדירה עד סוף ימי חייה  של שני בני הזוג כי האם השכולה יכולה להמשיך עו"ד

כנגד אישור על רישום הערת אזהרה בטאבו על שם האם השכולה. כמו כן, ההלוואה ו

 תינתן כנגד הצגת ערבים כנדרש.

 

 בקשה לסיוע במימון דמי מחיה בתקופת הלימודים – יתום :2021-21בקשה מס' 

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

שנים בהתאם  4ולמשך  11.2020-במימון דמי קיום לכל תקופת הלימודים החל מ

 לתוכנית לימודים שהוצגה בפני הועדה.

הסיוע יינתן בהתאם לכללים ולסכומים הקבועים בחוק, בתקנות ובהוראות הנוהל של 

 האגף בנושא זה.

 

 סיוע במימון טיפול שינייםבקשה ל – יתומה :2021-22מס'  בקשה

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

למימון טיפולי שיניים בהתאם להצעת המחיר ולתוכנית הטיפול ₪  71,880במענק עד סך 

 ביצוע הטיפול.שהוצגה בפני הועדה. הסיוע יינתן כנגד קבלות ואישורים על 

 

 

 


