
  בלמ"ס     

   
 מדינת   ישראל

 משרד   הביטחון
 

 

 2מתוך  1עמוד 
 55108קריית אונו  976דרך יעקב דורי ת.ד 

 

 
אגף משפחות  –פרסום החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין 

 4.1.20212הנצחה ומורשת 
 

סיוע בקשה לסיוע במימון טיפול שיניים + לבקשה  –הו"ש : 2021-02בקשה מס' 

 לכיסוי חובות

 לאור הנסיבות המיוחדות שהוצגו פניה, החליטה הועדה ברוב קולות:

להשלמת מימון עלות ₪  33,105במענק ע"ס לאשר לאם השכולה את הסיוע  (1

 טיפולי השיניים, נוסף על מה שהאם השכולה זכאית לו עפ"י ההוראות.

הועדה לא מצאה נסיבות מצדיקות מתן סיוע לפנים משורת הדין למטרת כיסוי  (2

הואיל ולא התרשמה הועדה כי חל שינוי בהתנהלותה הכלכלית הבעייתית חובות 

 של הזכאית. 

 הקדמת סיוע להחלפת רכבלבקשה  – אלמנה: 2021-30בקשה מס' 

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

, במענק ובהלוואה, בניכוי החלק היחסי בנהיגת בן משפחה הקדמת סיוע להחלפת הרכב

 . בגין חודשי ההקדמה כמקובל

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

 האגף בנושא זה.

 

 דיון נוסף  – סיוע לכיסוי חובותבקשה ל –יתומה  :2021-04בקשה מס' 

לאור הנסיבות המיוחדות שהוצגו בפניה, החליטה הועדה ברוב קולות לאשר ליתומה 

להשתמש ביתרת כספי המענק שאושר לה בועדה קודמת לטובת כיסוי חוב לחברת 

וכיסוי חלקי של ההלוואה בבנק לטובת צמצום ההחזר החודשי, בהתאם חשמל 

 לבקשתה. כיסוי החובות יבוצע באמצעות רואה החשבון מטעמנו.

 

 המשך תגמול חודשיבקשה ל –יתום  :2021-05בקשה מס' 

לאור הנסיבות המיוחדות והנדירות של המקרה, החליטה הועדה ברוב קולות לאשר 

לצורך הסתגלות ראשונית והתארגנות לאחר ₪  25,000 ליתום מענק חד פעמי ע"ס

הפסקת תשלום חודשי מאחר וניתן ליתום סיוע חריג בתשלום חודשי לתקופה של 

כשנתיים, זאת מתוך הבנה עמוקה לנסיבות חייו המורכבות והתקופה שהלא פשוטה 

 עימה מתמודד.
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 רגשיבקשה לסיוע במימון מלא של טיפול  –יתומה  :2021-06בקשה מס' 

לאור הנסיבות המיוחדות והנדירות של המקרה, החליטה הועדה ברוב קולות לאשר 

ליתומה סיוע במימון הפער בין עלות הטיפול לפי התעריף הקבוע במשרדנו לבין עלות 

לשעת טיפול בתדירות של עד פעמיים בשבוע לתקופה של ₪  170הטיפול בפועל עד 

 (.12.2022ועד  8.2020שנתיים וחמישה חודשים )

 

בקשה לסיוע במימון מלא של טיפול רגשי ובקשה  – יתום :2021-07בקשה מס' 

 המשך תגמול חודשי ל

לאור הנסיבות המיוחדות והמורכבות של המקרה, החליטה הועדה פה אחד לאשר ליתום 

סיוע מבוקש במימון הפער בין עלות טיפול רגשי עפ"י תעריף המשרד לבין עלות הטיפול 

לחודש ₪  1,480בפועל בתדירות של עד פעמיים בשבוע בעלות חודשית של עד  אותו מקבל

 (. 12.2022ועד  9.2020לתקופה של שנתיים וארבעה חודשים )

בנוסף, החליטה הועדה לאשר ליתום המשך תשלום חודשי בגובה התגמול המשולם 

 .30ליתום משני הוריו לתקופה עד הגיעו לגיל 

 

 סיוע לרכישת רכב משומשבקשה ל – אלמנה :2021-08בקשה מס' 

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

זאת בהתאם לכללים ולסכומים חודשים  60שגילו עד במענק לרכישת רכב משומש 

 הקבועים בחוק, בתקנות ובהוראות הנוהל של האגף בנושא זה. 

 

 סיוע לרכישת רכב משומשבקשה ל –אלמנה  :2021-09בקשה מס' 

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

חודשים באמצעות הסיוע שניתן לה עפ"י חוק, זאת בהתאם  60רכב משומש שגילו עד 

 לכללים ולסכומים הקבועים בחוק, בתקנות והוראות הנוהל של המשרד בנושא זה.

 


