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אגף משפחות  –פרסום החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין 

 202123.5.הנצחה ומורשת 
 

 לסיוע מוגדל לרכישת דירהבקשה  –הו"ש : 2021-33בקשה מס' 

לאשר לאב השכול פה אחד פניה, החליטה הועדה ללאור הנסיבות המיוחדות שהוצגו 

)במקום  לרכישת דירה ראשונה סיוע לרכישת דירה בגובה הסיוע הניתן למחוסר דיור

ומענק ע"ס ₪  223,908החלפת דירה ,זכאות שמתקיימת לו עפ"י חוק(: הלוואה ע"ס 

124,662 .₪ 

 

 סיוע לרכישת רכב בנהיגת בן משפחה בקשה  –הו"ש : 2021-34בקשה מס' 

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

להחלפת הרכב בנהיגת בנה, מבלי לנכות את הסיוע שניתן לה בעבר לצורך רכישת סיוע 

רכב. הסיוע יינתן בהתאם לכללים ולסכומים הקבועים בחוק, בתקנות ובהוראות הנוהל 

 של האגף.

 

 סיוע לכיסוי חובותבקשה  –יתום  :2021-35בקשה מס' 

דעות לאשר ליתום סיוע  לאור הנסיבות המיוחדות שהוצגו בפניה, החליטה הועדה ברוב

המחוז יפעל לקבלת התייחסות היתום לנושא  .למימון שכ"ט עו"ד₪  20,000במענק ע"ס 

 הגשת תביעת נזיקין אותה זכאית להגיש רעייתו כנגד חברת הביטוח.

 

 סיוע במימון שכר דירהלבקשה  –יתום  :2021-36בקשה מס' 

לאשר לאלמנה סיוע לאור הנסיבות המיוחדות שהוצגו בפניה, החליטה הועדה ברוב דעות 

שנים. במהלך התקופה הזו עתיד  3לחודש לתקופה של ₪  1,260למימון שכ"ד בסך 

 להסתיים החזר בגין מספר הלוואות, כך שתוכל לעמוד בתשלום שכ"ד באופן עצמאי.

 

 

 

 

 

 סיוע במימון לימודים )שכ"ל + דמי קיום(לבקשה  –יתום   :2021-37בקשה מס' 
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פה אחד לאשר בדיעבד ליתום החליטה הועדה לאור הנסיבות המיוחדות שהוצגו בפניה, 

שנים )שכ"ל ודמי קיום( על אף שלא למד בפועל את  3את הסיוע שניתן לו במהלך 

המערכת שהגיש ולמרות שקיבל זכאות למספר מצומצם מאוד של נקודות זכות ולא היה 

מבחינה תרבותית של  יזכאי בפועל למימון מלא בשנים אלה. בנוסף, לאור מצבו הייחוד

היתום והן בשל הפעילות החברתית מדינית שביצע היתום במסגרת הלימודים וכן 

בהתחשב בנסיבות נפילת החלל, ממליצה הועדה פה אחד לאשר ליתום סיוע במימון 

שנתיים נוספות שנה ג' + ד' )שכ"ל ודמי קיום( בכפוף לבקרה הדוקה של המחוז על 

ות האקדמיות במהלך שנים אלה ותוך הבהרה ליתום כי עמידתו של היתום בכל הדריש

 עמד כי הוכחה לאחר רק יינתן' ד שנה עבור הסיוע לא יינתן סיוע נוסף למימון לימודיו.

 '.ג שנה של במטלות

 

סיוע לרכישת רכב )יד שניה( בנהיגת בן בקשה ל –אלמנה  :2021-38בקשה מס' 

 משפחה

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

בכפוף לאישור העברת בעלות של הרכב על שם האלמנה  8.2020-לרכב שנרכש ב

שנים. הסיוע יינתן בהתאם לסכומים והכללים  4והתחייבותה להחזיק ברכב זה 

 הקבועים בחוק, בתקנות ובהוראות הנוהל של המשרד.

 

 לסיוע לכיסוי חובות ושיפוצים בדירה חדשהבקשה  –אלמנה   :2021-39שה מס' בק

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

 לביצוע השינויים בדירה שרכשה. ₪  57,000בהלוואה ע"ס 

יסוי יתרת לכ₪  15,000בנוסף, החליטה הועדה ברוב קולות לאשר לאלמנה מענק ע"ס 

 החובה בבנק כדי לסייע לה להתאזן מבחינה כלכלית.

 

 


