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על  אלו  אוכלוסיות  בשם  המוגשות  העתירות  חשיבות  על  "הערה 
זה,  במקרה  כמו  בוחר,  המשפטי  הסיוע  כאשר  המשפטי.  הסיוע  ידי 
להעלות בעיה שהוא נתקל בה כבעיית רוחב, ולהעלותה באמצעות 
עתירות פרטניות, יש לברך על כך...הסיוע המשפטי "מנטרל" השפעות 
שליליות אלו )חסמים העומדים בפני עניים, ובמיוחד חסמי ידע ומידע 
ונגישות למינהל, ל"ר( שכן הסיוע המשפטי, בדומה לרשויות, גם הוא 
"שחקן-חוזר" המופיע שוב ושוב מול אותן רשויות, ואף מסתכל בהיבט 
רוחבי על סוגיות המובאות לפתחו, על ידי האוכלוסיות המוחלשות.

הסיוע  עם  יידברו  כאלו  במקרים  אם  הרשויות  יעשו  טוב  כן  על 
המשפטי וינסו למצוא פתרון, עוד טרם הפנייה לבית המשפט.

דימויי זה של גוליבר בארץ הענקים ]כמתואר בפסק דין בג"צ 164/97 
קונטרם נ' משרד האוצר, אגף המכס והמע"מ, של המשנה לנשיא בדימוס 
מישאל חשין ז"ל, עמוד 397, ל"ר[ מתאים שבעתיים בענייננו,  בהתייחס 
קיום  לשם  למדינה  ונזקקת  בעוני  החיה  לשלושה,  הורית  חד  לאם 
"אוכלוסייה  אותה  שמכנים  יום,  קשת  לאוכלוסייה  ובהתייחס  מינימלי 
לפנות  הידע  ואף  והכלכליים  הנפשיים  המשאבים  לה  שאין  מוחלשת" 
לסיוע משפטי, להגיע למוסדות המתאימים ולהעלות טענות מסוג אלו 
של  הדוגמא  את  נאמץ  אם  זה  ובמקרה  שלפניי.  בעתירה  שהתעוררו 
וסיוע לעותרת  "נשיפת פה מצויה ]של משרד השיכון[  השופט חשין: 

בדיור היה כלא היה".

ולגבי  בכלל,  הבירוקרטיה  על  להקל  יש  זו,  לקריאה  להיענות   וכדי 
אנשים בעוני בפרט."

)ת"א(  עת"מ  במסגרת  גונן,  אגמון  מיכל  ד"ר  השופטת  כב'  של  דבריה 
והשיכון1.  הבינוי  משרד  נ'  אלבז  דבורה   28922-03-17

1. בהליך זה ייצגו עורכות הדין דקלה צרפתי-דלג'ו ממערך הייצוג הפנימי של הסיוע המשפטי במחוז מרכז ועו"ד אילת הלברשטט – 
עטיאס ממערך הייצוג הפנימי של הסיוע המשפטי מחוז תל-אביב. 





דברי שר המשפטים

דו"ח הסיוע המשפטי לשנת העבודה 2018 המונח פה לפניכם, סוקר את הפעילות הענפה של הסיוע המשפטי 
בתחומי משפט מגוונים, כאלה הנוגעים לחיי כל אדם ואדם.  

ניתן לראות בדו"ח את המשך התנופה בה מצוי הסיוע המשפטי אשר באה לידי ביטוי במגוון תהליכי עבודה של 
היחידה שתכליתם לשפר את איכות הייצוג, לפתח מומחיות משפטית, לחזק שיתופי פעולה עם גופים אחרים 

לצורך מתן תמיכה מקיפה יותר לנזקקים לשירותים משפטיים שידם אינה משגת. 

במיוחד שמחתי לקרוא בדו"ח על שיתוף הפעולה עם צבא ההגנה לישראל אשר נועד  לאפשר ייצוג הולם לחיילים; 
והתקיימו  ת"ש  למש"קיות  בוצעו הדרכות  לחיילים,  מידע משותף  עלון  הוכן  זה  מבורך  פעולה  במסגרת שיתוף 

הדרכות בבתי הכלא הצבאיים.

כמו כן אני מחזק את ידי הסיוע המשפטי על פעילותו בהגברת השימוש במוקד הטלפוני, בפתיחתן של שלוחות 
חדשות, בעמדות הנגישות לצדק בבתי משפט, בהטמעת טופס מותאם לאנשים עם מוגבלויות - הכול במטרה 

לאפשר, גם למי שמתקשה, לקבל את השירות המשפטי שהוא זקוק לו. 

עיצוב  בתהליכי  המשפטי  הסיוע  לקוחות  של  קולם  השמעת  ובאמצעות  הפרטניים  בתיקים  הייצוג  באמצעות 
והוגנת.  חשובה  חברתית  שליחות  ממלא  המשפטי  הסיוע  מדיניות, 

אני מברך את עובדי הסיוע המשפטי, ואת עורכי-הדין מטעמו, הפועלים ללא לאות למען החלשים והנזקקים באמת 
בחברה, ומאחל להם להמשיך ולמלא שליחותם זו עבור אלה שידם אינה משגת להגשים את עיקרון הצדק.

אמיר אוחנה
שר המשפטים





דברי מ"מ מנכ"ל משרד המשפטים

אני שמחה לברך על הוצאת הדוח השנתי של הסיוע המשפטי.  הסיוע המשפטי היא יחידה חשובה ומשמעותית 
במשרד המשפטים הפועלת למימוש חזונו של משרד המשפטים לפעול לעשיית צדק ולקדם את השוויון בפני 
החוק, גם כלפי אלה המתקשים לעמוד בעצמם על זכויותיהם. קהל הלקוחות של הסיוע המשפטי כולל אנשים 

המתמודדים, פעמים רבות בו זמנית, עם אתגרים אישיים, חברתיים, כלכליים, וכמובן משפטיים. 

הסיוע המשפטי פועל בשגרה בהיקפי פעילות גדולים ומטפל במגוון רחב של תחומי המשפט האזרחי. במהלך 
שנת העבודה 2018 פעל הסיוע המשפטי לשיפור איכות הייצוג באמצעות הידוק הפיקוח על עורכי הדין החיצוניים, 
לפיתוח מומחיות בתחומים השונים, בין השאר בעזרתם של ממונים ארציים ייעודיים לכל תחום משפטי, ולייצוג 
העבודה  לשיפור תהליכי  הענפה  גם  העשייה  לציון  ראויה  הסיוע המשפטי.  עובדי  הדין  עורכי  ידי  על  בתיקים 
אך  המשפטי  לסיוע  שפונים  המשפטי  הסיוע  לקוחות  במספר  בירידה  המתבטאת   עשייה  הנגישות,  ולהגברת 
מנתקים קשר בשלב כלשהו או מוותרים על זכויותיהם הנתבעות, ובצמצום מועדי ההמתנה לקבלת החלטה על 

ייצוג.

אני רואה את החשיבות בעשייה של הסיוע המשפטי בנתיבי פעולה חדשניים שנועדו לתת מענה טוב ושלם יותר 
רגל;  ופשיטת  לפועל  הוצאה  הליכי  לניהול  כחלופה  פנימי  בייצוג  חוב  פיילוט הסדרי  היתר,  בין  ובהם,  ללקוחות 
ידי מתן כל הסיוע הדרוש בתחום האזרחי על  מעורבות הסיוע המשפטי בפרויקט בית המשפט הקהילתי, על 
מנת לסייע למשתתפי התוכנית בהליך השיקום; שיתוף פעולה של הסיוע המשפטי עם מרכזי "עוצמה" ו"נושמים 

לרווחה" של משרד הרווחה; תיאום מול ארגוני מגזר שלישי הנותנים מענים שאינם משפטיים ללקוחות ועוד.  

חשיבות גדולה ישנה גם במעורבות הסיוע המשפטי בתהליכי חקיקה שונים, בהם מביא הסיוע המשפטי נקודת 
מבט חשובה של קבוצות אוכלוסייה מוחלשות, וידע עשיר מהעשייה בשטח. הסיוע המשפטי תורם בכך תרומה 

ממשית לעיצוב הנורמות החברתיות והמשפטיות באופן שמכיר בצרכים של כלל הציבור בישראל.

הדוח שלפניכם סוקר את פעילות הסיוע המשפטי בשנת 2018 ומאפשר הצצה לעבודת הסיוע המשפטי. לצד 
הנתונים המספריים, כולל הדוח דוגמאות מעניינות להליכים משפטיים תקדימיים שעניינם מיצוי זכויות כלכליות, 
השפעתו של עוני בהליכי מעמד אישי, הגנה על אוכלוסיות מוחלשות ובהן עמידה על זכויות מאושפזים בכפייה, 
ייצוג הורים שילדיהם מוצאים מהבית לצורך אימוץ, סיוע לניצולי שואה ועוד נושאים רבים וחשובים. דוגמאות אלה 

מלמדות על גישת הסיוע המשפטי, המבקש ללמוד מכל מקרה, והרואה את הלקוח במרכז. 

בהזדמנות זו ברצוני להודות לעובדי ומנהלי הסיוע המשפטי על עבודתם ועשייתם  היומיומית, הנעשית במסירות 
ובמקצועיות הראויים לכל שבח, למען קידום הצדק והשוויון בחברה הישראלית.

תודה מיוחדת לעוה"ד לימור גולדנברג-חדד אשר נוסף על תפקידה כמנהלת מחוז ירושלים של הסיוע המשפטי 
מילאה את מקום ראש הסיוע המשפטי והובילה את הסיוע המשפטי גם בשנת הדוח. 

סיגל יעקבי
מ"מ מנכ"ל משרד המשפטים





דברי מ"מ ראש הסיוע המשפטי

בסימן התמקצעות, שיפור השירות, הנגשה וצמצום הבירוקרטיה

אני מתכבדת להציג בפניכם דוח הסיוע המשפטי לשנת 2018. הדוח מנסה לתמצת את הפעילות הענפה של ייצוג 
עשרות אלפי לקוחות בכל תחומי המשפט האזרחיים והמינהליים. בתקופה אליה מתייחס הדוח המשיך הגידול 
בעבודת הסיוע המשפטי. לצד הגידול במספר הלקוחות, הסיוע המשפטי עובר תהליכי עומק של שיפור השירות 
)בשיתוף ובליווי מקצועי של אגף השירות במשרד המשפטים(, של העמקת המומחיות בתחומי המשפט השונים 
ושל האחדת הפעילות בין המחוזות השונים. תהליכים אלה מצויים בשיאם, אך את פירותיהם כבר ניתן לראות 
המוקד  בעבודת  שיפור  הבירוקרטיות המכבידות,  הדרישות  לשירות, הפחתת  בזמני ההמתנה  ירידה  זה:  בדוח 

הטלפוני, נגישות מוגברת לפתיחת תיקים, החלטות שיפוטיות משמעותיות ועוד ועוד. 

המטריות המשפטיות השונות בהן עוסק הסיוע המשפטי – עולם המשפט האזרחי הקלאסי, עולם משפט המשפחה, 
ותחומים ייחודיים כגון ייצוג קטינים, ייצוג נפגעי עבירות המתה, נפגעי עבירות מין ועוד – מייצר מורכבות ייחודית 
של מתן שירות בתחומי משפט שונים, המחייבים מומחיות ייחודית. על מנת להתמודד עם אתגר זה הרחיב הסיוע 
בהנהלה  מומחי התחומים  בין  הידע  שיתוף  את  והרחיב  השונים,  לתחומים  הייעודיות  את ההכשרות  המשפטי 
עומק ארצית מקיפה  לאימוץ" – הכשרת  "מנוער  2018 הכשרה  כך למשל התקיימה בשנת  ובמחוזות השונים. 
למערך מייצגי הורים, ראשונה מסוגה בישראל, לכלל מערך המייצגים בתיקי אימוץ ולצוות הפנימי הייעודי המטפל 

בתיקים אלו בסיוע המשפטי )עורכי דין פנימיים וצוות המנהלה הייעודי(. כך גם בתחומים המשפט האחרים. 

נושא מרכזי אליו מתייחס הדוח הוא נושא בניית מערך הפיקוח שנועד להתמודד עם האתגרים המרכזיים העומדים 
בפני הסיוע המשפטי בבואו לקיים בקרה ופיקוח על עבודת עורכי הדין החיצוניים - המספר העצום של ההליכים 
הנפתחים והמנוהלים מדי שנה וכמות עורכי הדין החיצוניים אשר על עבודתם יש לפקח. בעוד שבארבעת העשורים 
הראשונים לקיומו של הסיוע המשפטי, עיקר התשומות של כוח האדם הפנימי בסיוע המשפטי הופנה כלפי מתן 
ייעוץ ושירות ראשוני ללקוחות הסיוע המשפטי, וכן בדיקת זכאותם )הכלכלית והמשפטית( של הפונים בבקשה 
לקבל סיוע משפטי, בשנים אלה בחרנו למקד את המשאבים בשיפור איכות הייצוג על ידי הטמעת מנגנוני פיקוח 
יעילים ומקצועיים יותר ועל ידי יצירת מוקדי ידע שישמשו את עורכי הדין מטעם הסיוע המשפטי בהליכים השונים. 

הסיוע המשפטי הוא הגוף המרכזי המעניק ייצוג משפטי רחב היקף לאוכלוסיות מוחלשות. העבודה היומיומית 
עם אוכלוסיות אלה, מעמידה את עובדי הסיוע המשפטי ועורכי הדין הפועלים מטעמו בחזית ההבנה אודות חלקי 
החברה הישראלית הפחות חזקים, ובחזית החברתית של פעולה למען אוכלוסיות מוחלשות. פעולה זו מתבטאת 
גם בייצוג האישי של כל לקוח, וגם בהשמעת קולן של האוכלוסיות המיוצגות על ידו בפני הרשות המחוקקת, מול 

משרדי הממשלה וגופים נוספים.

אני מברכת את עובדי הסיוע המשפטי ואת עורכי הדין הפועלים מטעם הסיוע המשפטי, על העשייה היומיומית, 
שלעתים אינה פשוטה; על המאמץ הגדול במתן הפתח לכל אדם לשערי בית משפט, לקבלת זכויותיו, וגם, בעבודה 
הקשה בשידוך ותיאום לגורמים שיכולים לסייע בחייהם המורכבים של לקוחותינו, לא רק בפן המשפטי. מדובר 

בעבודה בלתי פוסקת לקידום הצדק והשוויון בחברה הישראלית. על כך תבורכו.

תודה אחרונה לעו"ד לידיה רבינוביץ ועו"ד אביטל בגין על העמל הרב בהכנת דו"ח זה. 

לימור גולדנברג-חדד
מ"מ ראש הסיוע המשפטי
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שער ראשון

הסיוע המשפטי
אדם חברה משפט



1.  אודות הסיוע המשפטי
הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מעניק ייעוץ וייצוג משפטי בשלל תחומי המשפט האזרחי ובקשת רחבה של 
ערכאות משפטיות מזה למעלה מ-40 שנה, הכל בהתאם לחוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972, ותקנות הסיוע 

המשפטי, התשל"ג-1973 )להלן בהתאמה: "חוק הסיוע המשפטי" ו"תקנות הסיוע המשפטי"(. 

מערך הסיוע המשפטי פועל על מנת לאפשר לאנשים מעוטי יכולת כלכלית או מוחלשים חברתית להתמודד עם 
המערכת המשפטית המורכבת בישראל, ולממש את הזכויות המגיעות להם לפי כל דין באמצעות מתן ייצוג וייעוץ 

משפטי ללקוחות. 
מן המעלה  חוקתי  כבעל תפקיד  העיקרי  ייעודו  את  הסיוע המשפטי  מגשים  ללקוחותיו  ייצוג משפטי  בהענקת 

הוגן.  קיומו של הליך משפטי  והבטחת  בין הצדדים המתדיינים  הראשונה – שמירה על עקרון השוויון 
בעשייתו היומיומית למען לקוחותיו מממש הסיוע המשפטי את זכותו של כל אדם לנגישות לצדק, ובתוך כך – 
זכותו לפנות לערכאות המשפטיות ולקבל סעד משפטי, וכדבריו של כב' השופט חשין ז"ל: "זכות הגישה לבית 
בשיטת  אחר  נורמות  למסדר  היא  שייכת  יסוד.  זכות  המושג  הרגיל של  במובנו  יסוד  זכות  היא  אין  המשפט, 
המשפט. ניתן לומר – וכך אומר אני – כי נעלה היא על זכות יסוד. לא עוד, אלא שקיומה הינו תנאי הכרחי וחיוני 

זכויות-היסוד".2 לקיומן של שאר 
הסיוע המשפטי ערוך לייצוג בקנה מידה רחב היקף. מדי שנה בחמש השנים האחרונות נפתחו בממוצע בסיוע 
ייצוג משפטי במאות אלפי הליכים משפטיים בשנה.  וניתן בהם  המשפטי למעלה מ – 78,000 תיקים חדשים, 

בשנת 2018 נפתחו בסיוע המשפטי 92,422 תיקים חדשים. 

חוק הסיוע המשפטי והתקנות שהותקנו מכוחו קובעים את הקריטריונים לקבלת סיוע משפטי. הקריטריונים הם 
ענייניים )הנושא שבו מתבקש הסיוע(, כלכליים )הכנסות ורכוש( ומשפטיים )סיכוי משפטי להליך(. 

הסיוע המשפטי ניתן לזכאים לו כמעט בכל תחומי המשפט האזרחי. הייצוג ניתן בין אם הלקוחות הם התובעים 
ובין אם הם הנתבעים. הסיוע המשפטי ניתן ללא תשלום, למעט תשלום אגרת השתתפות, אשר גובהה נגזר ממצבו 

הכלכלי של מבקש הסיוע. 

ששת מחוזות הסיוע המשפטי פרושים ברחבי הארץ: צפון )נצרת(, חיפה, תל אביב, מרכז )לוד(, ירושלים ודרום 
)באר-שבע(. כמו כן הסיוע המשפטי מקבל קהל גם ב-71 שלוחות נוספות ברחבי הארץ, הכל במטרה להקל על 

הנגישות אליו. 

על צוות הסיוע המשפטי נמנים עורכי הדין הפנימיים, עובדי המנהלה, המתמחים, בני השירות הלאומי והסטודנטים. 
נוסף לאלה הסיוע המשפטי מעניק ייצוג בערכאות גם באמצעות כ 1,100 עורכי דין ממערך הייצוג החיצוני, המתמנים 

לייצוג בהתאם למומחיותם ולהתאמתם להליך המשפטי הננקט. 

הייצוג מטעם הסיוע המשפטי ניתן בבתי משפט, בתי דין, לשכות ההוצאה לפועל ועוד. הייצוג ניתן לעיתים אף 
וועדות פסיכיאטריות בבתי החולים. ייצוג מאושפזים בכפייה בפני  בוועדות מעין שיפוטיות, כגון 

הצוות הפנימי של הסיוע המשפטי מייצג בחלק מההליכים המשפטיים, לרוב בתיקים עקרוניים בעלי השלכות 
רוחב. כמו כן מייצג הצוות הפנימי בנושאים השוטפים שבטיפולו של הסיוע המשפטי מתוך מטרה לשמור על קשר 

בלתי אמצעי עם לקוחות הסיוע המשפטי, עם בתי המשפט וגורמים נוספים בשטח.

מעבר לעצם מתן הייצוג, הסיוע המשפטי רואה חשיבות רבה בהבטחת איכות הייצוג הניתן ללקוחותיו, ומפעיל 
לשם כך מנגנונים שונים לניהול, בקרה ושיפור השירות המשפטי הניתן ללקוחותיו. 

גם  הסיוע המשפטי תשומות  מקדיש   – הוגן  להליך  והזכות  לצדק  לנגישות  הזכות  את  לקדם  מנת  על  כן,  כמו 
ייצוג לא  יידוע אודות שירותיו בקרב האוכלוסיות הזכאיות להם, שכן במקרים רבים מי שזכאי לקבל  לפעולות 
מודע כלל לזכאותו זו. נוסף לכך פועל הסיוע המשפטי לשיפור השירות והנגשת ההליכים לקבלת הסיוע המשפטי, 

וקיצור הבירוקרטיה הכרוכה בהליך לבחינת הבקשות לסיוע משפטי. לפישוט מערך הטפסים 

הסיוע המשפטי הוא גוף דואלי: מצד אחד הוא אורגן של משרד המשפטים, ובמסגרת זו הוא פועל כגוף מנהלי, 

2. ע"א 733/95 ארפל אלומיניום בע"מ נ' קליל תעשיות בע"מ, פ"ד נא)3( 629 מול פסקה ב )1997(.
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הקובע אם אדם יהיה זכאי מבחינה משפטית וכלכלית לקבל סיוע משפטי; מצד שני, הסיוע המשפטי פועל כמשרד 
עורכי דין המייצג את לקוחותיו מול גורמים פרטיים, המדינה וגופים ציבוריים אחרים. לאור תפקידו הכפול נדרש 
הסיוע המשפטי לשלב בין היותו אורגן של משרד המשפטים לבין הקפדה על עצמאותו בהחלטותיו המקצועיות, 

ורואה לנגד עיניו, בראש ובראשונה, את חובת הנאמנות והמסירות ללקוח. 
נוכח היקפי הייצוג הגבוהים בסוגיות משפטיות כה רבות, באפשרותו של הסיוע המשפטי לזהות ממעוף הציפור 
לכן  הסדרה.  או  שיפור  תיקון,  הטעונים  שבטיפולו  השונים  בנושאים  מערכתיים  רב  וליקויים  רוחביות  תופעות 
הליכים  )באמצעות  ומדיניות  רוחב  תהליכי  שונות  בדרכים  המשפטי  הסיוע  מקדם  לקוחותיו  עם  ביחד  לעיתים 
עקרוניים או עיצוב טענות משפטיות בהליכים(, וכן מעורב בהליכי חקיקה, קידום מדיניות ציבורית או גיבוש ותיקון 

המוסמכות. ברשויות  נהלים 

עד כאן בתמצית על הסיוע המשפטי. בדו"ח שלהלן תפורט בהרחבה עבודתו המגוונת של הסיוע המשפטי על כל 
קשת תחומיו, במהלך שנת 2018. נרחיב על העשייה רבת ההיקף, היוזמות השונות ושיתופי הפעולה הייחודיים 
בכל אחד מתחומי הטיפול של הסיוע המשפטי. פעולותיו אלו שיפורטו בהרחבה בדו"ח זה מציבות את הסיוע 
לכך,  הנזקקות  האוכלוסיות  עבור  ותהליכים משפטיים-חברתיים  הליכים  היוזם  מייצג משמעותי,  כגוף  המשפטי 

ומעניק קול ומקום לאלו שקולם כמעט אינו נשמע או אינו נשמע דיו. 
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הסיוע המשפטי "הלכה למעשה"  .2
את פעילות הסיוע המשפטי ניתן לחלק בחיתוך גס לשלושה תחומים. האחד כולל מתן סיוע משפטי לאוכלוסיות 
בעלות מאפיינים ייחודיים, בנסיבות בהן יש פגיעה קשה בליבת זכויות האדם ובהליכים שבין האדם לבין הרשות, 
ובהם לא נבחנת כלל זכאות כלכלית )כך למשל בנוגע לקורבנות סחר ועבדות, נפגעי עבירות המתה, מאושפזים 
בכפיה(. השני, תחומים בהם יש פגיעה משמעותית בזכויות אדם, לצד קיומו של מבחן זכאות כלכלי )כגון כשרות 
הסיוע  תיקי  של  המספרי  הרוב  )שהוא  השלישי,  ציבורי(.  דיור  נזקקות,  בהליכי  והורים  קטינים  ייצוג  משפטית, 
המשפטי( הוא מתן סיוע משפטי למי שמחמת עוניו )מוחלשות כלכלית(, אינו יכול לשכור שירותי עורך דין, בכלל 

תחומי המשפט האזרחי. 
בשנים האחרונות הלכה והתרחבה פעילות הסיוע המשפטי בתחום הראשון, עם הרחבה של זכות הייצוג שהעניק 

המחוקק לקבוצות אוכלוסייה ייחודיות חדשות בעוד שרף הזכאות הכלכלית נותר, ככלל, על כנו. 
התחומים הראשון והשני מחייבים את הסיוע המשפטי לבצע התאמות באופן מתן השירות המשפטי בכל שלביו 
לצרכים הייחודיים של האוכלוסייה, לרבות בהיבטי הנגשה, הכשרות ייחודיות, שיתופי פעולה עם ארגונים חברתיים 
בלעדי  באופן  ומיושמת  הנלמדת  הדין,  עריכת  בתחום  ייחודית  תת-פרופסיה  של  בנייתה   – מהמקרים  ובחלק 
באמצעות הסיוע המשפטי. כך למשל, בתחום הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, ייצוג קטינים ואשפוז בכפיה3. 
בתחומים אלו הסיוע המשפטי רואה לעצמו גם מחויבות לפעול, ככל שניתן, בשיתוף פעולה מול גופים ציבוריים, 
הלאומי  הביטוח  מול  )למשל  מיותרים  התדיינות  הליכי  לייתר  מנת  על  הלקוחות  של  האינטרסים  קידום  לשם 

והרשות לזכויות ניצולי שואה(. 
התחום השלישי מצריך מהסיוע המשפטי סוג הערכות מקצועית וארגונית שונה, על מנת לאפשר מתן ייצוג מקצועי, 
כי בחלק מתחומים אלה, לקוחות הסיוע  יש לציין  גדולים.  ייצוג  ומסור ללקוחות הסיוע המשפטי בהיקפי  נאמן 
נמצאים לעיתים בשני צדדי המתרס. כך למשל, בהליכי מעמד אישי ובתביעות אזרחיות שונות )כגון תביעות נזיקין(, 
לעיתים מייצג הסיוע המשפטי את שני הצדדים לסכסוך, דבר המחייב עמידה דקדקנית על זכויות הסודיות והחסיון 
ייחודית,  של הלקוחות, הפרדה ארגונית ונאמנות מקצועית בהתאם. גם בתחומי הליבה נדרש פיתוח פרופסיה 
הנגזרת לא מהנושא המשפטי, אלא מחיבור הנושא המשפטי לעוני. מקומו של העני במגעו עם המשפט בתחומים 

אלה, מחייב לעיתים התאמות והבנות המשפיעות על המטריה המשפטית.
כך או כך, הסיוע המשפטי שניתן בכל התחומים מונחה על ידי שני עקרונות על – חובת הנאמנות ללקוח הפרטני 
ולהבטיח את  זכויותיהם  ולהגן על  וקידום זכות הנגישות לצדק ללקוחות הסיוע המשפטי, זאת במטרה לממש 

השוויון בפני הערכאות המשפטיות. 

3.  ראו הרחבה בשער שלישי פרק 4 להלן
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בתרשים להלן יוצגו הנושאים ותתי הנושאים המרכזיים בהם ניתן סיוע משפטי בהתאם לחוק הסיוע המשפטי 
ותקנותיו:

תרשים מס' 1 - הנושאים ותתי הנושאים בהם ניתן סיוע משפטי בהתאם לחוק הסיוע המשפטי ותקנותיו:

ענייני מעמד אזרחי: 
תביעות לפי חוק 

השבות, חוק האזרחות 
וחוק מרשם האוכלוסין

סיוע למשפחות 
של נפגעי

עבירות המתה*

סיוע למ שפחות 
שכולות*

סיוע למשפחות 
של נפגעי

פעולות איבה*

חובות: 
הוצאה לפועל, 
פשיטת רגל, 

הפטרים

ענייני עבודה לרבות 
זכויות פנסיה וביטוח

סיוע לנפגעי 
עבירות מין חמורות*

זכויות לאנשים 
עם מוגבלויות

זכויות ניצולי 
שואה ותביעות 
להשבת שכר 

טרחה לניצולים*

ייצוג קטינים 
בהתאם להחלטות בתי 

משפט לנוער, בתי משפט 
למשפחה, בתי דין דתיים 

וליווי קטינים נפגעי עבירות 
מין חמורות*

אשפוז כפוי*

ייצוג הורים 
בהליכי אימוץ*

ובבתי משפט לנוער

עניינים מנהליים 
לרבות: 

ארנונה, רישוי עסקים, 
חינוך ובריאות

ענייני משפחה 
ומעמד אישי:
גירושין, מזונות, 

משמורת והסדרי ראייה, 
תביעות רכוש, ירושה

אפוטרופסות, 
כשרות משפטית 

וייצוג זקנים

סיוע בגביית מזונות 
מחייבים השוהי ם 

בחו"ל ולהיפך

הגנה על 
קורבנות אלימות: 

צווי הגנה, 
צווים למניעת 
הטרדה מאיימת

תחום החיובים: 
נזיקין, זכויות דיור 
והגנה מפני פינוי, 
חוזים והגנת הצרכן

ניתוקי חשמל ומים זכויות לדיור ציבורי

ז כויות 
חיילים משוחררים 
וייצוג בערעורי ם 

ע ל החלטות 
קצין תגמולים

הגנה על עובדים 
שנפגעו בשל 

חשיפת שחיתויות*

תביעות בנושא י 
אפליה או 

הטרדה מינית

סיוע לקורבנות
 עבירות סחר 

בבני אדם*

תביעות נגד המוסד 
לביטוח לאומי*

ייצוג בהתאם
 לחוק איסור אפליה 
במוצרים, בשירותים 

ובכניסה למקומות בידור 
ולמקומות ציבוריים, 
התשס"א – 2000*

* תחומים שבהם אין דרישה לעמוד במבחני זכאות כלכלית
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5 4 3 2 1

הגשת בקשה 
לסיוע משפטי

בחינת הבקשה 
לסיוע משפטי 

מתן החלטה 
בבקשה 

ייצוג הלקוח 
וניהול בקרה 

על התיק 

סגירת התיק 

היקף הסיוע המשפטי  .2.1
הסיוע המשפטי שניתן ללקוחות הזכאים לכך כולל מתן ייעוץ וטיפול משפטי ללקוח, וייצוג בערכאות המשפטיות.

הייצוג ניתן בבתי משפט, בתי דין, לשכות ההוצאה לפועל ועוד. לעיתים הייצוג ניתן בוועדות מעין שיפוטיות, כגון 
ייצוג המאושפזים בכפייה בפני ועדות פסיכיאטריות בבתי החולים.

למי שתובע באמצעות הסיוע המשפטי ניתן פטור סטטוטורי מאגרת בית משפט בכל הערכאות, לרבות בבית הדין 
לעבודה, בתי דין דתיים ובתי המשפט לענייני משפחה. 

נוסף לכך, לקוח שקיבל ייצוג זכאי לקבל במקרים המתאימים גם מימון חלקי להוצאות הנדרשות לצורך ההליך 
המשפטי, כגון תשלום בגין: בדיקת רקמות, חוות דעת מומחים, פרסומים וכן הלאה.

ההליך והתנאים לקבלת סיוע משפטי4  .2.2

תרשים מס' 2 - הליך הגשת הבקשה לסיוע משפטי והטיפול בה

2.3. תמצית שלבי המסלול הרגיל לקבלת סיוע משפטי

 2.3.1. שלב 1, הגשת בקשה לסיוע המשפטי: 
ככלל הבקשה לקבלת סיוע משפטי מוגשת על גבי טופס "בקשה לסיוע משפטי" ומשויכת למחוז הרלוונטי 
בסיוע המשפטי בהתאם לכתובת מגורי הלקוח. הטופס ממולא על ידי האדם או על ידי מי מטעמו )עובד 
וכיוצ"ב(. את הטופס ניתן להוריד מאתר הסיוע המשפטי. ניתן לשלוח את הטופס בכל אמצעי  סוציאלי 
התקשורת: דואר אלקטרוני, דואר ופקס. כפי שיפורט להלן, הסיוע המשפטי פועל להנגיש את הליך הפניה 
לקבלת סיוע משפטי בדרכים שונות. כך למשל, הבניית ה"טופס הפשוט" שהוכן לאנשים עם מוגבלויות. 
בנוסף, מבקש הסיוע יכול לפנות טלפונית למוקד השירות של משרד המשפטים ולאחר בירור, נציג השירות 

יפעל לפתיחת תיק עבור הלקוח במעמד השיחה הטלפונית, בהתאם למידע שנמסר ע"י מבקש הסיוע. 

 2.3.2. שלב 2, בחינת הבקשה לסיוע משפטי: 
בשלב זה, נבחנת בקשתו של הלקוח לקבלת סיוע משפטי. הבחינה היא משולשת: ראשית, נבדק האם 
הבקשה מצויה בגבולות סמכותו של הסיוע המשפטי; שנית, נבחנת זכאותו הכלכלית של הלקוח לקבלת 
יעוץ משפטי;5 לבסוף עורך הדין בוחן את הסיכוי המשפטי בתיק ומגבש את דרכי הפעולה המתאימות6. 

4. המסלול הרגיל לקבלת סיוע משפטי מתנהל באופן המוצג בתרשים מספר 2 .יחד עם זאת, ייתכנו שינויים והתאמות כאשר מדובר בבקשות לסיוע משפטי 
המוגשות בתחומים ייחודיים או על ידי אוכלוסיות מיוחדות שיש להן צורך בהנגשת ההליך )ראו חלק שלישי פרק 4( או כאשר מדובר במסלול "גישה ישירה )ראו 

עמוד 22(

5. בחלק מתחומי הטיפול של הסיוע המשפטי אין דרישה לעמוד בבדיקת זכאות כלכלית ולעיתים אף לא בבדיקת סיכוי משפטי. 

בקשתו.  לבחינת  מסמכים  להמציא  הלקוח  מתבקש  הצורך  ובמידת  הפנימי,  מהצוות  הדין  עורך  לבין  הלקוח  בין  פגישה  כלל  בדרך  מתקיימת  זה  בשלב   .6
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 2.3.3. שלב 3, מתן החלטה בבקשה: 
לאחר המצאת המסמכים הנדרשים ובחינת הבקשה מתקבלת החלטה בדבר מתן ייצוג ללקוח או ייעוץ 
והדרכה משפטיים. לחלופין, אם לא עמדה הבקשה לסיוע המשפטי באחת משלוש הבחינות לעיל, יינתן 
סירוב למתן סיוע משפטי, בליווי הנמקה מפורטת. לאחר מתן סירוב זכאי לקוח הסיוע המשפטי לערער 
על החלטת הסירוב לבית המשפט המחוזי, אשר ידון בבקשה, והחלטתו תהיה סופית, ללא רשות ערעור 

נוספת. 

 2.3.4. שלב 4, ייצוג הלקוח וניהול בקרה על התיק: 
ייצוג הלקוח נעשה לרוב על ידי עורכי דין ממערך הייצוג החיצוני. בחלק מהמקרים הייצוג נעשה על ידי 
הייצוג  דין ממערך  עורכי  ייצוג משותף עם  או על דרך של  דין מהצוות הפנימי שמייצגים בעצמם  עורכי 
החיצוני. במקביל לייצוג הלקוח מנהל הצוות הפנימי בקרה על איכות הטיפול בתיק )ראו הרחבה בפרק 5 

להלן בנושא הפיקוח(.

במידת הצורך ולבקשת הלקוח, מורחב הייצוג להליכים נוספים הנחוצים במסגרת אותו תיק. 

 2.3.5. שלב 5, סגירת התיק: 
סגירת התיק מתבצעת עם סיום הטיפול המשפטי, בהתאם לכתב המינוי, על פי רוב – לאחר קבלת הכרעה 

שיפוטית בעניינו של הלקוח. 
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מהפכת השירות וההנגשה בסיוע המשפטי  .3
לאורך השנים התגבשה בסיוע המשפטי ההבנה כי "המסלול הרגיל"7 להגשת בקשה לסיוע משפטי והטיפול בה 
אינם בהכרח מתאימים לכלל לקוחות הסיוע המשפטי, המתקשים לעמוד בנטל הבירוקרטי הכרוך בהגעה פיזית 
לראיון במשרדי הסיוע המשפטי, המצאת המסמכים הרבים הנחוצים להוכחת הזכאות הכלכלית והסיכוי המשפטי 
בסיוע  שנעשו  פנימיות  מבדיקות  המשפטי.  הסיוע  מטעם  לייצגם  מונה  אשר  הדין  עורך  עם  יזום  קשר  ויצירת 
המשפטי עלה, כי חלק מהלקוחות נתקלים בחסמים בירוקרטיים אשר מונעים או מעכבים מימוש זכאותם לסיוע 
משפטי, גם בשלב הגשת הבקשה ובחינת הזכאות לסיוע וגם בשלבים שלאחר מכן – יצירת קשר עם עורך הדין 
המייצג ותחילת הייצוג. כפועל יוצא נמצא, כי חלק משמעותי מהחלטות הסיוע המשפטי לסרב למתן סיוע משפטי 
לא נבעו מהחלטה הקובעת באופן חיובי כי המבקש אינו עומד בתנאי הזכאות לסיוע משפטי הקבועים בדין, אלא 
בשל חסמים בירוקרטיים ואחרים שהם אלה שהקשו ולעיתים מנעו מחלק מאוכלוסיית הזכאים לסיוע משפטי 
להוכיח ולממש את זכאותה בפועל. כך למשל, בשנת 2013, 21% מכלל הסירובים למתן סיוע משפטי ניתנו מחמת 

אי הוכחת סיכוי משפטי )21%( או אי הוכחת זכאות כלכלית )20%(8. 
כחלק ממימוש המטרה האסטרטגית של משרד המשפטים בכלל ושל הסיוע המשפטי בפרט, להנגיש את שירותי 
הסיוע המשפטי לאזרח ולהפחית את החסמים לקבלתם )בייחוד כאשר עסקינן באוכלוסיות מוחלשות ומעוטות 

יכולת(, בחר הסיוע המשפטי בשני אפיקי פעולה מרכזיים:

הטמעת מסלול חלופי, פשוט, קצר ויעיל יותר 
למסלול הרגיל של הטיפול בבקשה לסיוע משפטי

מסלול "גישה ישירה".
 

1
שיפור השירות שניתן ללקוח בשלבים הראשונים 
של הטיפול בבקשה לסיוע משפטי, תוך הבנייה 

מחדש של מסלול הטיפול בבקשה

 "מנקודת מבט של הלקוח". 

2

במקביל, ממשיך הסיוע המשפטי לפעול במספר אפיקים לשיפור הנגישות לשירותיו, עבור אוכלוסיות ספציפיות 
הנתקלות בקשיים ייחודיים במימוש זכאותם )קשיי שפה, נגישות פיזית או תרבותית, ועוד(. 

תוצאות – קיצור זמני טיפול וסקרי שביעות רצון
מאז תחילת מסלול גישה ישירה ומתחילת העבודה של מוקד הסיירת האמון על הטיפול הראשוני בלקוחות )ראו 
בהמשך הפרק( מול כל מחוזות הסיוע המשפטי, ממוצע ההמתנה של לקוח ממועד הגשת הבקשה לקבלת סיוע 

משפטי ועד לקבלת ההחלטה בבקשה ירד מ - 34 ימים ל- 25 ימים בממוצע.

1. מסלול "גישה ישירה" 

ביום 1.1.2017 נכנסה לתוקפה בסיוע המשפטי תכנית "גישה ישירה" שנועדה לקצר ולפשט באופן משמעותי את 
משך ההליך מרגע הגשת הבקשה לסיוע משפטי ועד לקבלת החלטה בבקשה – סירוב למתן סיוע משפטי או ייצוג 
משפטי. מטרתה העיקרית של התוכנית הינה ליתן מענה לחסמים המונעים מחלק מהזכאים לסיוע משפטי לצלוח 

את ההליך המנהלי הכרוך בהגשת הבקשה לסיוע משפטי והוכחת זכאותם לסיוע כאמור. 
במסגרת מסלול "גישה ישירה", חלק מהבקשות לסיוע משפטי בתחומי המעמד האישי, פשיטת רגל והוצאה לפועל 
מועברות )לאחר בדיקה של זכאות כלכלית( ישירות לעורכי דין ממערך הייצוג החיצוני. עורך הדין שאליו מועבר 
תיק לטיפול במסגרת גישה ישירה, נדרש ליצור קשר עם הלקוח תוך 48 שעות ולקבוע עמו פגישה לכל המאוחר 
תוך 10 ימים, לצורך המשך הטיפול המשפטי. במסגרת הפגישה ולאחר בחינת המסמכים, נדרש עורך הדין לגבש 
עבור הלקוח תכנית לייצוג משפטי, ולהעביר דיווח על הפגישה והחלטותיו/המלצותיו לעורכי הדין מהצוות הפנימי 
של הסיוע המשפטי, אשר מנהלים מעקב על דיווחים אלה ואחראים, בין השאר, על בקרת איכות הייצוג של עורכי 

ראו עמוד 20 לעיל.  .7
יתרת הסירובים נתנו על רקע החלטה פוזיטיבית של הסיוע המשפטי כי הלקוח אינו עומד בתנאי הזכאות הכלכלית )32%(, כי הבקשה חסרת סיכוי משפטי )22%(   .8 

או מן הטעם שהבקשה חורגת מתחום סמכותו של הסיוע המשפטי )5%(.
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תרשים מס' 3 - מספר התיקים שטופלו במסלול גישה ישירה בשנת 2018

ירושלים
2,4822,825

 74 עו"ד חיצוניים  סה"כ 5,307

מרכז
1681,030

 44 עו"ד חיצוניים  סה"כ 1,193

חיפה
8173,331

 87 עו"ד חיצוניים  סה"כ 4,148

צפון
1,3222,430

 98 עו"ד חיצוניים סה"כ 3,752

תל אביב
2,4942,634

 98 עו"ד חיצוניים  סה"כ 5,128

באר שבע
799969

 77 עו"ד חיצוניים  סה"כ 1,768

■ בתחום המעמד האישי    ■ בתחום החובות

הדין בתכנית. במקרים בהם עולה כי אין סיכוי משפטי להליך המבוקש, עורך הדין החיצוני מעביר את המלצתו 
לעורכי הדין הפנימיים בסיוע המשפטי, לשם קבלת החלטה בנושא. 

מבדיקות מדגמיות שנערכות על עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו, עולה שברוב רובם של המקרים עורכי הדין 
עומדים בלוחות הזמנים שנקבעו. נוסף, מסקרי שביעות רצון שנערכים ללקוחות הסיוע שעניינם מטופל במסלול 

"גישה ישירה" אנו למדים על רמת שביעות רצון גבוהה של הלקוחות מהשירות שניתן להם במסלול זה. 
התחומים המשפטיים שנבחרו להשתלב בתוכנית גישה ישירה )מעמד אישי וחובות( מאופיינים בכך שבמרבית 
נסוב סביב בחירת  כובד הבחינה המשפטית  ועיקר  להליך,  סיכוי משפטי  לקיומו של  בנוגע  חולק  אין  המקרים, 
ההליך המשפטי המתאים בו יש לנקוט והאסטרטגיה המשפטית. ולראיה, אחוז הסירובים בתחומים אלו היה מאוד 
נמוך )3.2%(. מסלול זה מאפשר בחינה מהירה יותר של הבקשה לסיוע משפטי, קיצור תהליך בחינת הבקשה 
לסיוע משפטי, ויצירת תהליך ברור יותר ללקוח, כיון שהלקוח נפגש רק עם עורך דין אחד, אשר גם ימשיך לייצג 
אותו בהליך המשפטי במידה ויימצא כי הוא זכאי לסיוע משפטי. במקביל מאפשר מסלול זה להסיט את מרכז 
כובד פעילות עורכי הדין הפנימיים לתהליכי עבודה מהותיים של פיקוח ובקרה על עבודת עורכי הדין החיצוניים 

פנימית.  וליטיגציה 
החיצוני  דין מהמערך  עורכי  מחוז  בכל  נבחרו  הסיוע המשפטי  בעבודת  ישירה"  "גישה  כחלק מהטמעת מסלול 

לתוכנית.  ייעודיים  והכשרה  הדרכה  עברו  אלה  דין  עורכי  הסיוע המשפטי.  הפנימי של  ומהמערך 
התכנית החלה לפעול כ"פיילוט" בתחילת שנת 2017 בחלק ממחוזות הסיוע המשפטי, ובשנת 2018 הורחבה לכלל 
מחוזות הסיוע והוטמעה כשיטת עבודה קבועה בחלק מתיקי הסיוע המשפטי. במהלך שנת 2018 טופלו 21,296 

תיקים במסלול "גישה ישירה" בכל מחוזות הסיוע המשפטי, בהתאם להתפלגות המחוזית הבאה:

מהנתונים לעיל עולה, כי כ- 23% מכלל התיקים שנפתחו בשנת 2018 בסיוע המשפטי טופלו במסלול גישה ישירה, 
עליה של 92% בהשוואה לשנת 2017, במהלכה טופלו 11,076 תיקים במסלול "גישה ישירה". 

מסלול גישה ישירה נבחן מעת לעת בהיותו מסלול חדש יחסית, זאת על מנת לבצע בקרה, ולטייב אותו. בחלוף 
והפחתת  ללקוח  בשירות  משמעותי  שיפור  הטיפול,  זמני  קיצור  בהן  משמעותיות,  תועלות  לזהות  ניתן  שנתיים 

בירוקרטיים.  חסמים 
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 טיוב ושיפור עבודת המוקד הטלפוני של הסיוע המשפטי

2. שיפור השירות שניתן ללקוח בשלבים הראשונים של הטיפול בבקשה לסיוע משפטי

כאמור, אפיק הפעולה הנוסף בו בחר הסיוע המשפטי למקד את פעילותו בתחום ההנגשה והשירות ללקוחותיו 
הינו שיפור השירות, ייעול וקיצור הטיפול שניתן ללקוח בשלבים הראשונים של הטיפול בבקשה לסיוע משפטי. 
לשם כך נעשתה בחינה מקיפה ומעמיקה של כל הליך הגשת הבקשה לסיוע משפטי, מנקודת המבט של הלקוח. 
בתוך כך, נעשה שימוש במספר כלים מתודולוגים, לרבות סקרים שהופצו בקרב לקוחות הסיוע המשפטי, עורכי 
עבודה  בתוכנית  הוטמעו  מהתהליך  התובנות  המשפטי.  בסיוע  המנהלה  וצוות  והחיצוני  הפנימי  מהמערך  הדין 
משותפת שנבנתה על ידי הנהלת הסיוע המשפטי יחד עם אגף השירות במשרד המשפטים, אשר נועדה לקדם 

יעדי התייעלות ושיפור השירות בהתאם לתובנות שהושגו וליעדים שנקבעו.
וגם  גם באתר הסיוע המשפטי באינטרנט  זמין  וקצר, אשר  כך למשל, הוכן טופס "בקשה לסיוע משפטי" חדש 
במשרדי הסיוע המשפטי, לשכות הרווחה ועוד. ניתן למלא את הטופס באופן ידני ולשלוח אותו בדואר או בפקס.
בנוסף, החל משנת 2016 החל הסיוע המשפטי להפעיל מערך שליחת מסרונים – SMS - ללקוחות הסיוע המשפטי 
ושעליו  ועל המסמכים  פגישות  מועדי  על  על שלבי הטיפול בתיק, מתזכרים את הלקוח  המיידעים את הלקוח 
להמציא. המסרונים תורמים לשיפור השירות, מייצרים שקיפות ווודאות של הלקוח לגבי סטטוס הטיפול ומביאים 
לעלייה בשיתוף הפעולה של הלקוחות בהגעה לפגישות והמצאת המסמכים הדרושים לצורך בחינת התיק. משלוח 
המסרון מותנה בקבלת הסכמה מראש של הלקוח, עם פתיחת התיק בעניינו לשימוש במסרונים כאחד מדרכי 

התקשורת עמו. 
להלן יוצגו מהלכים משמעותיים לשיפור השירות וההנגשה ללקוחות הסיוע המשפטי אשר קודמו במהלך שנת 

 .2018

לסיוע המשפטי קיימים שני מוקדים טלפוניים – המוקד הכללי ומוקד "הסיירת", הפועלים בימים א'-ה' בין השעות 
8:00 עד 16:00. תפקיד המוקדים הוא לספק מענה אישי מקצועי מיידי ללקוחות הסיוע המשפטי בכל אחד משלבי 

תהליך קבלת הסיוע – החל מהגשת הבקשה לסיוע משפטי ועד לסיום הטיפול המשפטי בעניינו של הלקוח. 
בשנת 2018 ניתן מענה ל- 337,965 שיחות נכנסות בשני המוקדים )עליה של 44% בהשוואה לשנת 2017(. במהלך 
שנה זו חל שיפור משמעותי במענה שניתן ללקוחות הסיוע המשפטי על ידי המוקד - ממוצע זמן המתנה ירד מ- 

09:57 דקות ל- 02:20 דקות ואחוז המענה עלה מ- 62% ל - 93%.
- מוקד הסיוע המשפטי הוקם לפני כשמונה שנים. המוקד אמון על מתן מענה כללי על הסיוע  המוקד הכללי 
המשפטי, מתן מידע ללקוח על סטטוס הטיפול בתיק ויצירת קשר בין הלקוח לבין המחוז הרלוונטי המטפל בעניינו. 
מוקד הסיירת- מוקד הסיירת הוקם בשנת 2017 במסגרת פיילוט עבור לקוחות מחוז נצרת )צפון( ונועד לספק 
אפיק חדש, נגיש ויעיל יותר לייזום בקשה לקבלת סיוע משפטי ולשפר את השירות שניתן ללקוח במסגרת ההליך 
לקבלת סיוע משפטי. מוקד הסיירת אמון על טיפול ראשוני בבקשות לסיוע משפטי המוגשות באמצעות פקס, 
יצירת קשר ראשוני עם הלקוח לצורך תיאום ציפיות ביחס להליך, הגברת המוכנות לפגישה עם עורך הדין, תיאום 
ושינוי מועדי פגישה עם עו"ד פנימי או חיצוני. מוקד הסיירת מורכב מכ- 36 נציגים שמועסקים בתקן סטודנט, בכל 

משמרת מועסקים כ- 17 נציגים בו זמנית. 
המטרות המרכזיות בהקמת מוקד הסיירת היו: צמצום הבירוקרטיה ומיעוט השימוש בטפסים; קיצור זמני הטיפול 
בבקשה לקבל סיוע משפטי לאורך התהליך כולו; תיאום ציפיות מלא עם הלקוחות על המשך התהליך. בשנת 
2018 החל מוקד הסיירת ליתן שירות לכלל מחוזות הסיוע המשפטי ונכון לסוף שנת 2018, כ- 26% )23,857 תיקים( 

מכלל הבקשות לסיוע משפטי מטופלות על ידי מוקד הסיירת. 
תהליך הטיפול בבקשה לסיוע משפטי במוקד הסיירת כולל שיחה עם הלקוח - מענה לשיחה של לקוח המבקש 
לקבל סיוע משפטי או שיחה יזומה ללקוח אשר שלח טופס בקשה לסיוע משפטי; פתיחת תיק ללקוח; בדיקת 
זכאות כלכלית בהתאם לנסיבות המקרה; מתן מידע ללקוח לקראת הפגישה עם עורך הדין מטעם הסיוע המשפטי 
פנימי  דין  עורך  ריאיון עם  ועוד(; קביעת מועד  יש להגיע לפגישה  ומידע עמם  ציפיות, רשימת מסמכים  )תיאום 

בתיאום עם הלקוח; תקשורת המשך עם הלקוח המתקיימת באמצעות מסרונים, מיילים ומכתבים בדואר.
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תכנית הכשרה למקבלי קהל ונותני שירות בסיוע המשפטי

הסדרת הטיפול בפניות ציבור

 

צוותי קבלת הקהל במחוזות הסיוע המשפטי, הם "הפנים" של הסיוע המשפטי, והגורם הראשון עמו נפגש הלקוח 
המבקש לקבל סיוע משפטי. במהלך שנת 2018 ערך הסיוע המשפטי, בשיתוף עם אגף השירות במשרד המשפטים 
תכנית הכשרה )אשר נפרשה על פני מספר חודשים וכללה 7 מפגשי למידה ייעודים( עבור 40 עובדים ועובדות 
מתוך הצוות המנהלי בסיוע המשפטי, העוסקים דרך קבע בקבלת קהל. מטרת תכנית ההכשרה היתה לחשוף את 
עובדי קבלת הקהל למגמות המעודכנות בעולם השירות, לשכלל ולחזק מיומנויות מתן שירות ולהרחיב את הכלים 

באמצעותם ניתן ליצור ללקוחות הסיוע המשפטי ולמקבלי הקהל חווית שירות איכותית. 
מתיאור  ואיכותית.  מותאמת  שירות  חווית  לייצר  מנת  על  רבים,  ומשאבים  חשיבה  הושקעו  ההכשרה  בתוכנית 
ממשתפי תכנית ההכשרה, החוויה בתהליך ההסמכה הייתה משמעותית ויצרה חיבור חזק יותר של מקבלי הקהל 

לתפקידם וחיזקה המוטיבציה לתת שירות איכותי לציבור הרחב.
על מנת לשמר את התהליך המשמעותי שהחל במסגרת תכנית ההכשרה, נוצרו, לאחר סיום התוכנית, מפגשי 
למידה למנהלות מקבלי הקהל, במסגרתם ניתנו כלים לביצוע שגרה ניהולית מסוג "ניהול מפגשי חניכה ומשוב" 

הקהל.  למקבלי 
תהליך ההסמכה בסיוע המשפטי היה תהליך ראשון מסוגו במשרד המשפטים, והצלחתו הרבה אפשרה פתיחתן 

של תכניות הכשרה לשירות ביחידות נוספות.

 

בהנהלת הסיוע המשפטי קיים צוות ייעודי המורכב מעורכי דין ועובדת מנהלה המטפל בפניות הציבור ונותן מענה 
לפניות ותלונות הקשורות לפעילותו של הסיוע המשפטי. 

הסיוע  כך,  בתוך  ללקוח.  השירות  שיפור  הינה  לעצמו  הציב  המשפטים  שמשרד  האסטרטגיות  המטרות  אחת 
יסודית  בדיקה  כי  ראיה  מתוך  הליקויים,  ותיקון  בתלונות  ומעמיק  ענייני  בטיפול  רבה  חשיבות  רואה  המשפטי 
ומקצועית, ומענה מהיר ויעיל מחזקים את אמון הציבור במשרד המשפטים בכלל ובסיוע המשפטי בפרט. במהלך 
בנתוני  ביטוי  לידי  כפי שבא  הציבור,  בפניות  וזמן הטיפול  לשיפור המענה  רבים  ונעשים מאמצים  נעשו  השנים 
הסיוע המשפטי שיוצגו להלן. בחינת התלונות והטיפול בהן אף מסייעים לסיוע המשפטי בפיקוח על עורכי הדין 

החיצוניים הפועלים ומייצגים מטעמו.  
צוות פניות הציבור בהנהלת הסיוע המשפטי מהווה כתובת לפניות המוגשות על ידי לקוחות הסיוע המשפטי או 
מי מטעמם, ועוסק בשירות שניתן להם על ידי הסיוע המשפטי הן בשלב ההחלטה האם להעניק סיוע משפטי והן 

שלב בו ניתן הסיוע המשפטי עצמו. 
הפניות עוסקות בטווח רחב של נושאים, ממכתבי תודה על הסיוע והשירות שניתן, דרך טענות בדבר אופן הטיפול 
לגבי מתן או אי מתן סיוע משפטי,  וכן טענות שנוגעות לעצם ההחלטה  בהיבט השירותי או המקצועי-משפטי, 

הפסקת סיוע משפטי וכיו"ב. 
פניות הציבור מועברות להנהלת הסיוע המשפטי ממספר ערוצים שונים, ובראשם מייל ייעודי של הנהלת הסיוע 

.)Siyua.hanhala@justice.gov.il( המשפטי 
וככל שהפנייה עניינית על פניה, היא מועברת להתייחסות הגורמים הרלוונטיים  לאחר קריאת הפנייה לעומקה 
הפונה  מתבקש  שנדרש,  ככל  בפנייה.  העולות  הטענות  על  אור  לשפוך  יכולים  אשר  המשפטי  הסיוע  במחוזות 

להשלים פרטים או מסמכים נוספים על מנת למצות עד תום את בירור מלוא טענותיו. 
ככלל,  לטענותיו.  בכתב  תגובה  לפונה  נשלחת  המסקנות,  וגיבוש  הרלוונטיים  הגורמים  התייחסות  קבלת  לאחר 
והבירור, הסברים, עמדת  התשובה אשר נשלחת לפונה כוללת את אופן הטיפול בתלונה, את ממצאי הבדיקה 

)ככל שרלוונטי(. בנושא  והעמדה המשפטית  הגורם אשר בדק את התלונה 
ככל שהתלונה נמצאת מוצדקת, פועל הסיוע המשפטי לפתרון הבעיה ולתיקון הנדרש בהתאם לנסיבות, לעיתים 
אף עוד טרם שליחת התגובה לפונה. הפתרון יכול לבוא לידי ביטוי בזירוז של הליך זה או אחר, החלפת הגורם 
המטפל, בחינה מחודשת של החלטות שהתקבלו וכל הנדרש על מנת להעניק סיוע מיטיבי לציבור לקוחות הסיוע 

המשפטי. 
חשוב לציין, כי אין בהחלטות וממצאי צוות פניות הציבור בעניין בירור פנייה או תלונה כדי לחסום את הפונה 
מלממש את זכותו לסעדים נוספים המסורים לו על פי דין )למשל ערעור על החלטת הסיוע המשפטי שלא ליתן 

משפטי(. סיוע 
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תרשים מס' 4 - נתוני פניות ציבור שטופלו בהנהלת הסיוע המשפטי בין השנים 2016-2018
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הרחבת מוקדי קבלת קהל בשלוחות הסיוע המשפטי 

חלק מהפניות הינן מצד שלישי )כלומר אדם שפונה בעניין הנוגע לסיוע המשפטי אולם לא למקרה הפרטני שלו 
אלא לאדם אחר(. מרבית התלונות מצד שלישי נוגעות לטענה כי ניתן למי מלקוחות הסיוע ייצוג שלא כדין. פניות 
מסוג זה נבדקות לעומק, כמפורט לעיל, אולם מטעמים של צנעת הפרט וחיסיון הטיפול בלקוח, לא ניתן לשתף 

את המתלונן בממצאי הבדיקה.

בשנת 2018 שליש )33%( מפניות הציבור להנהלת הסיוע המשפטי עסקו בהתנהלות עורך דין חיצוני מטעם הסיוע 
המשפטי, 28% מהפניות עסקו בעיכוב במתן מענה ללקוחות הסיוע באחד ממחוזותיו. פניות הנוגעות להתנהלות 
עורך דין פנימי בסיוע המשפטי, הפסקת סיוע משפטי ללקוח ופניות של צד שלישי המלין על מתן סיוע לפונה היוו 

כ- 30% מיתר הפניות )עשרה אחוז כל סוג(.

3. מאמצי הנגשה נוספים 

כאמור, הפגישות בין לקוחות הסיוע המשפטי לבין עורכי הדין מהצוות הפנימי מתבצעות הן במשרדי המחוזות והן 
ב- 71 שלוחות הפזורות גיאוגרפית בכל הארץ. הקמת השלוחות מחוץ למשרדי המחוזות נועדה להקל על החסמים 
המונעים מלקוחות הסיוע להגיע למשרדים הממוקמים בערים הגדולות. הפגישות מתקיימות בדרך כלל במשרדי 
שי"ל )שירות יעוץ לאזרח מטעם משרד הכלכלה בשיתוף עם העיריות השונות( או בלשכות הרווחה של העיריות 

השונות בכל מחוז. 
במהלך שנת 2018 החל הסיוע המשפטי להפעיל 5 שלוחות נוספות של קבלת קהל, על מנת להנגיש את שירותיו 
לאוכלוסיות שמתקשות להגיע למשרדי הסיוע המשפטי בערים הגדולות: בג'סר א-זרקא, מג'ד אל-כרום, כפר סבא, 
אלעד וכן שלוחה נוספת בבית החולים אברבנאל, לצורך ייעוץ משפטי ומיצוי זכויות של המטופלים בבית חולים. 
ייעודית  בנוסף, וכחלק מיישום מסקנות הצוות הבינמשרדי למניעת עבריינות נוער, נפתחה שלוחת קבלת קהל 
ייעוץ משפטי, מיצוי  ייצוג קטינים במחוז תל אביב מעניקה  לקטינים בכלא אופק, במסגרתה ממונה מחוזית על 

זכויות ולעיתים – ייצוג לקטינים אסירים. שלוחה אחת בקרית גת נסגרה במהלך שנת 2018. 
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פרויקט "נגישות לצדק" 
ונועד לאפשר  והנהלת בתי המשפט,  פרויקט משותף להנהלת משרד המשפטים  הוא  "נגישות לצדק"  פרויקט 
בבתי המשפט  דחופים  במקרים  מיידי  משפטי  וייצוג  ראשוני  ייעוץ  לקבל  לכך,  הזכאים  מיוצגים  הבלתי  לציבור 
עצמם. במסגרת הפרויקט הוקמו בבתי משפט שונים ברחבי הארץ עמדות "נגישות לצדק", המאוישות על ידי עורכי 

דין מטעם הסיוע המשפטי ומהוות מעין "חדר מיון משפטי", עבור ציבור המתדיינים, בהליכים דחופים. 
הפרויקט הושק לראשונה בבית המשפט בבאר שבע בשנת 2014, והחל לפעול בראשית שנת 2015 גם בהיכל 
המשפט בנצרת. במהלך שנת 2017 נפתחו עמדות נגישות לצדק נוספות בשלושה בתי משפט נוספים: בהיכל 
בתי משפט השלום והמשפחה בפתח תקווה, בהיכל בתי משפט השלום והמשפחה בטבריה ובהיכל בתי משפט 

השלום באשדוד9. בשנת 2019 נפתחה עמדת נגישות בבית המשפט לענייני המשפחה בירושלים.
במסגרת  לערכאות.  הגישה  זכות  את  למעשה  הלכה  מיישם  לצדק  הנגישות  בעמדות  שניתן  המשפטי  הסיוע 
הפרויקט מוענק ייעוץ וייצוג משפטי דחוף על ידי עורכי דין מטעם הסיוע המשפטי, לאחר מיון ראשוני של הפניות, 

המבוצע פעמים רבות על ידי סטודנטים למשפטים שהוכשרו לתפקיד. 
הייצוג המשפטי המוענק בעמדות הנגישות לצדק ניתן בסעדים דחופים בעניינים אזרחיים ובענייני משפחה אשר 
אינם סובלים דיחוי, כגון: בקשות למתן צווי הגנה, בקשות לצווי מניעת הטרדה מאיימת, בקשות למתן צו לטיפול 

רפואי דחוף, בקבקשות לעיכוב יציאה מן הארץ בעניינו של קטין ועוד.
עורכי הדין המועסקים בעמדות הנגישות לצדק מונחים לתת טיפול מקצועי ורגיש באוריינטציה טיפולית ובראייה 
משפטית כוללת. רוב הלקוחות הנעזרים בשירותי עמדות הנגישות לצדק מצויים ברגעי משבר אישי או משפחתי, 

על רקע אלימות ואיומים שחוו זה מקרוב, זאת נוסף למוחלשות הנובעת מעוניים.
הייעוץ והייצוג המשפטי ניתנים על אתר כאשר בו ברגע, לאחר ראיון קצר, עורך עבורם עוה"ד את הבקשה ומגישה 
לביהמ"ש, ואף מייצג אותם בדיון שנקבע לאותו היום. במסגרת הייעוץ המשפטי שניתן בעמדות הנגישות לצדק 
מבוצע גם מיצוי זכויות כולל, ובהתאם לצורך, ועפ"י בקשה - נפתחים עבור המבקש תיקים נוספים במחוזות הסיוע 

המשפטי. 
במהלך שנת 2018 ניתנו בכלל עמדות הנגישות לצדק של הסיוע המשפטי ברחבי הארץ ייעוץ משפטי וייצוג ב- 

4833 תיקים. 

עמדת אשדוד נסגרה בסוף שנת 2019 לאחר שנמצא בניתוח הנתונים של העמדה כי מצבם הסוציו-אקונימי של הפונים היה גבוה מההערכה הראשונית, ורבים   .9
לא עמדו במבחני הזכאות הכלכלית.
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השמעת קולן של אוכלוסיות מעוטות יכולת  .4 
בהליכי גיבוש מדיניות וחקיקה

הליכים  בתוך  והקשרו  העוני  לתחום  ביחס  הן  מומחיות  המשפטי  בסיוע  התפתחה  פעילותו  שנות   46 במהלך 
משפטיים שונים, והן ביחס למאפייני וצורכי קבוצות האוכלוסיה הייחודיות להם ניתן סיוע ללא קשר למצבן הסוציו-
אקונומי. מומחיות זו רלבנטית לא רק בהליך משפטי מסוים, ובעבור לקוח ספציפי, אלא היא חשובה ביותר כבר 
בעת עיצוב הכללים המשפטיים התוחמים את גבולות ההליך המשפטי הפרטני, באמצעות חוקים, תקנות ונהלים. 
רוב רובם של המיוצגים על ידי הסיוע המשפטי אינם נוטלים חלק אקטיבי וישיר בהליכי קביעת מדיניות– לא בדרך 
של פנייה למשרד ממשלתי לגבי צורך בשינוי הוראות חוק או נהלים, לא בדרך של תגובות לתזכירי חוק וטיוטות 
ארגונים  ידי  על  מיוצגות  מסוימות  קבוצות  אומנם,  בכנסת.  בהליכי החקיקה  בדרך של השתתפות  ולא  תקנות, 
ייחודיות אחרות בפרט, מצויים  וקבוצות מוחלשות  יכולת בכלל,  מהמגזר השלישי, אך עדיין, אוכלוסייה מעוטת 
בתת-ייצוג מובהק בהליכי קביעת מדיניות. העדרם של קבוצות אוכלוסייה גדולות בהליכי החקיקה, יוצרת "נקודות 
עיוורון" של קובעי המדיניות – הממשלה, הכנסת וגופים ציבוריים נוספים - ביחס להשפעות המדיניות על קבוצות 

אלה.
הסיוע המשפטי, כגוף מטעם המדינה, המעניק סיוע משפטי לעשרות אלפי אנשים בשנה בכל רחבי הארץ בנגזרות 
משפטיות רבות ומגוונות – הוא בעל יכולת ייחודית להשמיע קולן של קבוצות אלה בהליכי קביעת מדיניות בכלל, 
ובהליכי פנים ממשלתיים, בפרט. הסיוע המשפטי מביא את תודעת העוני, מטעם משרד המשפטים, אל תוך משרד 

המשפטים, משרדי הממשלה האחרים ורשויות שלטוניות נוספות. 
הסיוע המשפטי רואה כחלק מתפקידו את ייצוג האינטרסים המצרפיים של אוכלוסיות אלה בהליכי גיבוש מדיניות. 
היבט ייחודי של ייצוג זה נעשה על דרך השתתפות בוועדות ציבוריות, פנייה לגורמים רלבנטיים בממשלה בהצבעה 
על קשיים בחוק ובנהלים, השפעות תיקוני חקיקה מוצעים על אוכלוסיות מוחלשות והצעות לשיפור, השתתפות 
בדיונים בוועדות הכנסת, הצפת סוגיות לסדר היום הציבורי באמצעות הליכים עקרוניים או פרסומים בתקשורת 
ועוד. כל זאת, במטרה להציג את המציאות הנוגעת להסדרי חקיקה ומדיניות כפי שהיא נגלית מעבודת הסיוע 

המשפטי.
נוכח רוחב תחומי המשפט בהם פועל הסיוע המשפטי, המעורבות בהליכי מדיניות גם היא רחבה ביותר, ומתקיימת 
בכל הסדר רוחבי )בין אם מוסדר בחוק בתקנות או בדרך אחרת( המשפיע על קבוצות המיוצגות בהליכים משפטיים 
פרטניים על ידי הסיוע המשפטי, ובמיוחד כאשר מזוהה אינטרס רוחבי המאפיין את מרבית אוכלוסיית המיוצגים. 
החל מנושאים כלליים כתקנות סדרי דין בבתי המשפט השונים, הסדרים בתחום המעמד האישי או החובות או 
תיקונים בתחום הביטוח הלאומי; וכלה בתיקונים הנוגעים לקבוצות ייחודיות כגון קורבנות סחר בבני אדם, נפגעי 

עבירות המתה ומין, קטינים, הורים בהליכי אימוץ ונוער, ניצולי שואה ועוד ועוד. 
לתחום  משרדי  בין  בצוות  התדיינויות,  הסדר  לחוק  ההיגוי  בוועדת  חברים  המשפטי  הסיוע  נציגי  למשל,  כך 
נוער,  בני  בקרב  עבריינות  לצמצום  הבינמשרדית  בוועדה  בגירים,  על  והגנה  לתמיכה  וחלופות  האפוטרופסות 
ובוועדה לבחינת הריביות לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה. בתחום החקיקה, בשנת 2018 לקח הסיוע המשפטי 

 – להלן  מובאים  חלקם  אשר  רבים,  חקיקה  בהליכי  פעיל  חלק 

■ תחום גביית חובות וחדלות פרעון
תחום זה, המצוי בליבת העיסוק של הסיוע המשפטי, עמוס פעילות באפיקים רבים. לצד ההסכמה הבסיסית כי 
חובות יש לשלם, עומד הסיוע המשפטי על קיום גביה הוגנת, המכירה בכבודו של החייב, והמתאימה את תשלום 

החוב ליכולות החייב מבלי לפגוע בזכותו לקיום בכבוד. 
בנושא גביית חובות בהוצאה לפועל, מבקש הסיוע המשפטי לקדם תיקון לחוק ההוצאה לפועל התשכ"ז-1967, 
כך שתצומצם סמכות עיקול המיטלטלין. אנו רואים הכרח בשינוי תפישה עמוק לגבי מהותו של עיקול מיטלטלין, 
שכיום משמש לצורך הרתעת החייב והפעלת לחץ בלתי הוגן עליו לשלם את חובו, תוך חדירה למרחב הפרטי 
שלו והטלת אימה עליו ועל בני ביתו. עיקול מיטלטלין צריך לשמש רק במקרים בהם התועלת לפירעון החוב היא 

ממשית וגבוהה, ומצדיקה חדירה לביתו הפרטי של אדם. 
בנושאים אחרים בתחום ההוצאה לפועל, בשנת 2018 נערכו שלושה תיקונים לחוק אותם ליווה הסיוע המשפטי 
בהליכי החקיקה בוועדת חוקה חוק ומשפט והשפיע על ההסדר שנקבע בסופו של יום. זאת תוך הצגת היתרונות 
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והקשיים בהצעות החוק על סמך הכרות הסיוע המשפטי עם למעלה מ 30,000 חייבים בשנה. תיקונים אלה נגעו 
להקלות לחייב העומד בצו תשלומים10; הרחבת ההפטר הניתן לחייב בהוצאה לפועל11; ופריסת חוב מזונות עבר12. 
בנוסף, תיקונים לטפסי בקשות ביצוע, שפורסמו להערות על ידי רשות האכיפה והגבייה, נבחנו על ידי עורכי הדין 
בסיוע המשפטי, והערותיהם הועברו לרשות האכיפה והגבייה במטרה להצביע על מקומות בהם הטפסים אינם 

ברורים דיים, ויש קושי במילויים על ידי הציבור. 
תחום החובות אינו מופעל רק על ידי רשות האכיפה והגבייה, ורשויות מקומיות פועלות אף הן לגביית חובות. 
הממשלה קידמה )ללא הצלחה נוכח פיזור הכנסת בראשית 2019( הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות )מס' 138( 
)חברות גבייה(, התשע"ד-2014. הסיוע המשפטי ליווה את הליכי החקיקה בוועדת הפנים של הכנסת והתריע מפני 
הפגיעה בחייבים בכריכת התמורה לחברות גבייה פרטיות בתוצאות הגבייה. הסיוע המשפטי הציג את הקשיים 
עמם מתמודדים לקוחותיו מול הרשויות המקומיות – בעיות במסירת ההודעה על החוב, העדר שקיפות של צמיחת 

החוב, העדר מנגנון מובנה לפריסת חובות וכוח בלתי מאוזן לרשות המקומית בבחירה בין מסלולי גבייה שונים. 
בנושא חדלות פרעון, בחודש מרץ 2018 נחקק חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018. חוק זה מהווה 
מהפכה ולנושא שיקום החייבים בו ניתן משקל של ממש. עוד במהלך חקיקת החוק, לקח הסיוע המשפטי חלק 
בניסוח ההוראות המתייחסות להגנת בית מגורים במקרה של חדלות פרעון )סעיף 229(. הגנת בית מגורים מהווה 
נדבך בלתי נפרד בהליך שיקומי של חייב, וההוראה כפי שנוסחה ביוזמת הסיוע המשפטי נועדה להבטיח קורת גג 

לחייב, לרבות האפשרות למתן סידור חלופי למגורים לכל ימי חייו של החייב. 
לצורך יישום החוק, מותקנות תקנות לפי חוק, תקנות אשר בכולן )בנושאי הבירור, דוח ממצאי בדיקה, הכשרה 
כלכלית, גיבוש רשימת נאמנים, סדרי דין( העיר הסיוע המשפטי הערות והפנה תשומת לב מתקיני התקנות לקשיים 
וליתרונות בהליכים עבור החייבים מאוכלוסיות מוחלשות, ומציע פתרונות שונים לניהול ההליך באופן ראוי והגון 

תוך שמירת זכויות החייב. 

■ דיור ציבורי 
תחום הדיור הציבורי הוא תחום בו הסיוע המשפטי הוא הגורם המרכזי המייצג מבקשים של דיור ציבורי בהליכים 
משפטיים. בהמשך לדו"ח הדיור הציבורי שפרסם הסיוע המשפטי בשנת 2017, הוגש לוועדות הכנסת דו"ח המשך 
לשנת 2018, שעסק בסוגיות הבאות: אורכו של התור לדירה; מצב הדירות; הקושי בהחלפת דירה; הסיוע הנמוך 
כיום( הקובע את  כפי שקיים  נוהל  )ולא  והצורך בחקיקת חוק  דירה לקשישים; העדר הפיקוח המספק  בשכר 
הזכאות לדיור ציבורי. צוות משותף של נציגים ממשרד השיכון והסיוע המשפטי ממשיך את עבודתו במטרה לנסות 

לגבש דרכי פעולה לטיוב הטיפול בבקשות לדיור ציבורי. 

■ תיקון סעיף 352 לחוק העונשין )חוק העונשין )תיקון מס' 136(( התשע"ט-2018
כגוף הממשלתי האמון על פי חוק על ליווי וייצוג נפגעות ונפגעי עבירות מין חמורות, הסיוע המשפטי היה שותף 
להליך תיקון חקיקתי זה, שעניינו הסכמת נפגע עבירת מין לפרסום שמו ברבים. עד התיקון, החוק קבע כי ההסכמה 
של נפגע העבירה צריכה להימסר בפני בית המשפט. התוצאה לאחר התיקון היא שנפגע שירצה לפרסם את 
הפרטים בעצמו, יוכל לעשות זאת באופן מידי וללא התניה. גורם אחר שירצה לפרסם את פרטי הנפגע - יהיה 
עליו לקבל את הסכמת הנפגע לכך, מראש ובכתב. תיקון זה מחזק את אוטונומיית הנפגעים לקבל בעצמם את 

ההחלטות הנוגעות להם, מבלי מעורבות פטרנליסטית של גורמים אחרים.

■ תזכיר חוק שירותי הסעד )ועדות לתכנון טיפול והערכה(, התשע"ח-2018
ועדות לתכנון טיפול והערכה בחקיקה  תזכיר חוק זה של משרד הרווחה הוא תזכיר חשוב לעיגון עבודתן של 
ראשית - ועדות בהן מתקבלות החלטות קריטיות בנוגע לטיפול בילדים בסיכון ובמשפחותיהם, באופן שמשפיע על 
האוטונומיה ההורית ועל רווחתם האישית של ההורים והילדים. בהערות הסיוע המשפטי הושם דגש על חשיבות 
עיצוב סמכויות ותפקידי הועדות, הרכבן, דרכי פעולתן, ובמתן אפשרות לנוכחות מייצג להורה ולילד, במיוחד נוכח 
ביותר, הסובלת  אוכלוסייה מוחלשת  רוב  פי  ילדים בסיכון היא על  ישנם  העובדה שאוכלוסיית המשפחות בהן 
מהדרה כלכלית, תרבותית, חברתית, שפתית, ומתקשה להתמצא במרחב המשפטי-רווחתי ובסבך הבירוקרטי. 
עמדת הסיוע היא כי נדרשים תיקונים לתזכיר אשר ישקפו את השינוי ההצהרתי ואת התפיסה הנורמטיבית הרואה 

חוק ההוצאה לפועל )תיקון מס' 63(, התשע"ט-2019  .10
חוק ההוצאה לפועל )תיקון מס' 57(, התשע"ח-2018  .11

חוק ההוצאה לפועל )תיקון תיקון מס' 55(, התשע"ח-2018  .12
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בוועדת תכנון טיפול והערכה הליך טיפולי שיתופי, מכבד ושוויוני, המתקיים תוך כיבוד זכויות ההורים וילדיהם. 
הערות מרכזיות נגעו לחשש כי ריבוי פורומים לדיון בדרכי הטיפול יוביל לסרבול ההליך הטיפולי; הצורך בקביעה 
מפורשת כי תפקיד הועדה הוא מיצוי הזכויות והשירותים הציבוריים להם זכאים הילד ומשפחתו; הקושי בהותרת 
הועדות באחריות הרשות המקומית והותרת הפגיעה בשוויון בשל כך; הצורך בקביעת הוראות דיוניות בנוגע לזכות 
העיון בכל המסמכים מסירת מסמכים, פרוטוקול והחלטה להורים; חובת הבטחת זכות ההשתתפות של הקטין 

בוועדות, בהתאם לגילו וכשריו המתפתחים; מתן מעמד לאפוטרופוס לדין ועוד. 
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א. מערך הייצוג החיצוני בסיוע המשפטי

ב. האתגרים בהפעלת הפיקוח ודרכי ההתמודדות

ג. מתווה הפיקוח בסיוע המשפטי 

התמקצעות ואיכות .5 
פיקוח על עורכי הדין החיצוניים 

כאמור לעיל, על פי תקנות הסיוע המשפטי ראש הלשכה בסיוע המשפטי מוסמך למנות עורכי-דין שאינם מעובדי 
הסיוע המשפטי, להעניק שירות ולייצג את לקוחות הסיוע המשפטי. עוד קובעות תקנות הסיוע המשפטי )תקנה 
10( כי על עורך הדין מוטלות, בשינויים המחויבים, כל החובות וההתחייבויות הקבועות בחוק לשכת עורכי הדין, 
תשכ"א-1961 ובתקנות ובכללים שהותקנו על פיו, וכי בנוסף הוא מחויב להעביר דין וחשבון עיתי על טיפולו בכל 
תיק שנמסר לו לייצוג. מעבר לכך, עורכי הדין, בייצגם את לקוחות הסיוע המשפטי, כפופים להנחיות הרלוונטיות 

של הסיוע המשפטי ומחוזותיו. 

כמפורט לעיל )פרק 1 בשער הראשון(, בדומה לגופים נוספים בשירות הציבורי, מפעיל הסיוע המשפטי מערך ייצוג 
חיצוני של עורכי דין פרטיים במיקור חוץ. מערך הייצוג החיצוני כולל, נכון לסוף שנת 2018, כ- 1,100 עורכי דין 
המייצגים את הלקוחות מטעם הסיוע המשפטי בעשרות אלפי תיקים מדי שנה, וזאת בהתאם לכתבי מינוי במגוון 

הליכים אזרחיים.
האחריות לעצם מתן השירות, כמו גם לאיכות השירות שניתן נותרת בידי המדינה, באמצעות עובדי הסיוע המשפטי. 
אחריות זו מקבלת משנה חשיבות שעה שלקוחות הסיוע המשפטי מאופיינים, לרוב, במצב סוציו-אקונומי קשה 
וסובלים מחסמים כלכליים ותרבותיים, עובדה המקשה עליהם לעיתים לבקר בעצמם את עבודת הייצוג של עורכי 
הדין שמונו לטפל בהם באופן אפקטיבי. בהתאם, הסיוע המשפטי רואה חשיבות רבה בהקצאת משאבים להבטחת 
בערכאות המשפטיות  הייצוג  איכות  על  ובקרה  לניהול  שונים  מנגנונים  ומפעיל  ללקוחותיו,  הניתן  הייצוג  איכות 

השונות. 
במהלך הטיפול בעניינו של הלקוח, עורכי הדין החיצוניים נדרשים למסור דיווחים שוטפים לעורך הדין הממונה 
בסיוע המשפטי, אודות מהלך הייצוג ותוצאותיו. עורך הדין הממונה מפקח על איכות השירות המשפטי וכן מאשר
את שכר טרחתם בהתאם לקבוע בתקנות הסיוע המשפטי. בכל עת מתקיים שיח בין עורכי הדין ממערך הייצוג
החיצוני לבין הצוות הפנימי בסיוע המשפטי באשר למהות הייצוג, ההליכים המשפטיים הננקטים ותוצאותיהם. 

 
 

הדין  עורכי  עבודת  על  ופיקוח  בקרה  לקיים  בבואו  המשפטי  הסיוע  בפני  העומדים  המרכזיים  האתגרים  שני 
וכמות עורכי הדין החיצוניים אשר על  החיצוניים הינם מספר ההליכים העצום הנפתחים והמנוהלים מדי שנה 
עבודתם יש לפקח. מספרם של עורכי הדין הפנימיים, עובדי הסיוע המשפטי הינו כעשרה אחוז מכלל עורכי הדין 
הפועלים מטעם הסיוע המשפטי. בארבעת העשורים הראשונים לקיומו של הסיוע המשפטי, עיקר התשומות של 
כוח האדם הפנימי בסיוע המשפטי הופנה כלפי מתן ייעוץ ושירות ראשוני ללקוחות הסיוע, וכן בדיקת זכאותם 

)הכלכלית והמשפטית( של הפונים בבקשה לקבל סיוע משפטי. 
במהלך שנת 2017 קיבל הסיוע המשפטי החלטה אסטרטגית למקד את משאביו בטיוב השירות הניתן ללקוחותיו, 
בין היתר – על ידי הטמעת מנגנוני פיקוח יעילים ומקצועיים יותר. במקביל, נכנסה לתוקפה בשנת 2017 תכנית 
כובד  את  ולהעביר  משפטי  ייצוג  לקבלת  ההליך  משך  את  משמעותי  באופן  לקצר  נועדה  אשר  ישירה",  "גישה 
מערך  חיזוק  לטובת  ראשוני  ייעוץ  ומתן  זכאות  בדיקת  קהל,  הפנימיים מקבלת  הדין  עורכי  עיסוק  המשקל של 

פנימית(.  ליטיגציה  )וכן  הפיקוח בסיוע המשפטי 

בשלהי שנת 2017 החל הסיוע המשפטי להטמיע מתווה פיקוח הדוק וסדור בכל מחוזות הסיוע המשפטי. לצורך 
כך, עודכן המבנה הארגוני בסיוע המשפטי והוגדרו פונקציות שיתמכו וינהלו את משימות הפיקוח וכן יתוו מדיניות 
בכל הקשור לתפיסת הפיקוח בסיוע המשפטי. כיום מנוהל מערך הפיקוח על ידי ממונה ארצי על תחום הפיקוח 
וכן ממונים מחוזיים האמונים ואחראים על תחום הפיקוח במחוז. בנוסף גם עורכי דין פנימיים מהמחוזות ועובדי 

מנהלה מבצעים כחלק מתפקידם משימות בתחום הפיקוח. 
על מנת לנצל בצורה המיטיבית את המשאבים הקיימים, מתווה הפיקוח נבנה על בסיס מודל של פיקוחי "עומק" 
מדגמיים שעורכי הדין מהמערך הפנימי מבצעים אחת לתקופה על עורכי הדין החיצוניים, במטרה להבטיח, כאמור, 
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את איכות הייצוג13. 
במסגרת מתווה הפיקוח, עורכי הדין הפנימיים במחוזות אחראיים על הפיקוח המקצועי על קבוצה מוגדרת של 
עורכי דין חיצוניים. מתווה זה מבוסס על תפיסה מקצועית רחבה שרואה את עורך הדין הפנימי כמוביל קבוצת 
עמיתים, מקדם שיח מקצועי, שיתוף וביסוס ידע והכרות מעמיקה עם קבוצה של עורכי דין המתמחים באותו תחום 
מקצועי. בהיבט הרגולטורי, עורך הדין הפנימי בוחן את כלל האספקטים הנוגעים לתפקודו של עורך הדין החיצוני 
במהלך הייצוג וביניהם: רמה מקצועית - רמת ניסוח וטיעון משפטי ראויה, נאמנות עורכי הדין ללקוחות הסיוע 
המשפטי, מתן שירות מכבד ומקצועי, עמידה במועדים הנדרשים לפי דין ולפי הוראות בית המשפט והפגנת יחס 

מכבד לבית המשפט ולעמיתים למקצוע. 
לצורך בחינת שלל הפרמטרים הללו ואחרים ועל מנת לקבל תמונה של 360 מעלות על עורך הדין החיצוני בוחן 
עורך הדין הפנימי מדי תקופה מספר תיקים אשר נוהלו על ידי עורך הדין החיצוני, ובודק את איכות הטיעון בכתב 
ניתוח משפטית, כתיבה נכונה של כתבי הטענות,  יכולת  של עורך הדין, לרבות רהיטות הכתיבה, שפה תקינה, 
וכיוב'. כמו כן עורך הדין הפנימי המפקח מרכז ובוחן את כלל התלונות או  הבחנה בין עיקר וטפל, סדר וארגון 
מכתבי ההערכה שהתקבלו על עורך הדין במהלך התקופה הרלוונטית. עורכי הדין הפנימיים מלווים את עורכי הדין 
החיצוניים לדיונים בערכאות השונות, כאשר במסגרת ליווי זה נבחנים איכות הייצוג, איכות הטיעון בע"פ כמו גם 

בחינה של יחס הולם ומכבד לבית המשפט, לצדדים המתדיינים וללקוחות הסיוע המשפטי.
בנוסף ולצורך השלמת התמונה הכוללת, מבצע הסיוע המשפטי ביחד עם אגף השירות סקרי דעת קהל כדי לבחון 
את שביעות הרצון של ציבור הלקוחות מהטיפול לו זכו מעורכי הדין החיצוניים. כך, עם סיום טיפול בתיק נשלח לכל 
אחד מלקוחות הסיוע המשפטי מסרון ובו הזמנה להעביר משוב על עורך הדין אשר טיפל בעניינו. במסגרת המשוב 
הלקוח נשאל, בין היתר, על מידת הנגישות של משרד עורך הדין, זמינותו, האם היחס היה אדיב ונאות, האם העורך 
דין עומד במועדים לשיחות ולפגישות ביניהם, האם העורך דין מסביר בצורה ברורה את ההליכים המשפטיים, האם 
מודיע מראש על דיונים, מכין כראוי ומעדכן על שינויים וכן שאלות בדבר מידת היעילות והמהירות של הטיפול 
בלקוח. בנוסף מבצעים עורכי הדין הפנימיים או מי מעובדי המחוז שיחות טלפון יזומות ללקוחות הסיוע על מנת 

לשמוע מהם ישירות על חווית הייצוג שהייתה להם. 
לאחר איסוף ובחינה של כלל הנתונים, מגבש עורך הדין המפקח דו"ח סיכום פיקוח מקיף ומזמין את עורך הדין 
החיצוני לשיחת משוב, במסגרתה הוא משקף לו את הממצאים, נקודות לשימור ולשיפור. במקרים בהם במסגרת 
המשוב עולות סוגיות בהם נדרש שיפור משמעותי, נקבע מועד משוב נוסף, על מנת לבחון את יישומן של הנקודות 
לשיפור שעלו במהלך הפיקוח. עורכי דין שהתברר במהלך הפיקוח שרמתם אינה מספקת, ניתן אף לשקול את 

הוצאתם ממערך עורכי הדין המייצגים. 
כחלק מהטמעת מתודולוגיית הפיקוח החדשה, עורכי הדין הפנימיים שעוסקים בפיקוח עברו הכשרה בשיתוף 
אגף השירות במשרד המשפטים אשר נועדה להבטיח העברת משוב מקדם ביצועים ושינוי לעורכי הדין החיצוניים 

וזאת על ידי מתן כלים וחיזוק מיומנויות לביצוע מפגש ליווי ומשוב אפקטיביים. 
תכנית הפיקוח המתוארת מבקשת להבטיח סטנדרט מקצועי ואחיד באיכות הייצוג הניתן ללקוחות הסיוע המשפטי. 
תכנית הפיקוח מבקשת גם לבחון ולמנוע הליכים משפטיים ובקשות שכר טרחה מיותרות. מערך הפיקוח מאפשר 
לדעת בכל רגע נתון את תמונת המצב לגבי איכות הטפול המשפטי המקצועי וטיב השירות הניתן ללקוחות הסיוע 
המשפטי על ידי כל אחד מעורכי הדין החיצוניים. לאורך זמן, מתווה הפיקוח יאפשר לתחזק ולשפר באופן מתמיד 
את רמת עבודתם של עורכי הדין החיצונים, כך שמערך עורכי הדין יכלול עורכי דין מקצועיים ברמה מקצועית 
גבוהה, בעלי תודעת שירות ויחסי עבודה תקינים עם המחוזות, באופן שציבור לקוחות הסיוע המשפטי יזכו לייצוג 

איכותי, מקצועי ולטיפול מסור ושירותי.

ליטיגציה פנימית 
בשלוש השנים האחרונות החל הסיוע המשפטי לשים דגש על הגברת היקף הייצוג של הצוות הפנימי של עורכי 
הדין בסיוע המשפטי את לקוחות הסיוע המשפטי. הליטיגציה הפנימית - ליווי לקוח של הסיוע המשפטי וייצוג 
ישיר בהליך מתחילתו ועד סופו - מאפשרת לעורכי הדין בצוות הפנימי של הסיוע המשפטי, לראות ולהכיר תמונה 
מלאה של הבעיות איתם מתמודדים לקוחות הסיוע, של השאלות המשפטיות העולות המתעוררות, של הפתרונות 

המשפטיים האפשריים, ולהעניק טיפול מיטבי ומסור ללקוחותיהם.

13. ישנם תחומים ייחודיים בסיוע המשפטי המפעילים מנגנוני פיקוח אחרים, כגון תחום ייצוג קטינים ותחום הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, וזאת בהתאם 
לצרכים המקצועיים המיוחדים של תחומים אלו. 
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תרשים מס' 5 - מספר תיקי ליטיגציה פנימית
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מרכז
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הליטיגציה הפנימית בערכאות המשפטיות השונות מפרה ומוסיפה לידע וליכולת של עורכי הדין עצמם, מאפשרת 
להם לזהות בעיות רוחב ולהוביל שינויים חברתיים על מנת לתקן עוולות קיימות. הליטיגציה הפנימית גם מקדמת 
ומעמיקה את הקשר הבלתי אמצעי של הצוות הפנימי בסיוע המשפטי עם גורמי חוץ ושותפים רלוונטיים )כגון בתי 

המשפט, פרקליטות ועוד(. 
כמו כן, הליטיגציה הפנימית מזינה את הכישורים הנדרשים מעורכי הדין הפנימיים בביצוע יתר משימותיהם – גיוס 

והכשרה של עורכי דין חיצוניים, והדרכה, ליווי ופיקוח על עבודתם. 
התווך  עמודי  שלושת  את  ביותר  המעשי  באופן  בסיוע המשפטי  הפנימיים  הדין  עורכי  מגשימים  הפנימי  בייצוג 
והעמדת הלקוח-האדם במוקד תשומות הסיוע  ומשפט. בליווי האישי  בעבודת הסיוע המשפטי – אדם, חברה 

המשפטי.  הסיוע  של  המקצועית  אחריותו  בליבת  שהינן  וחברתיות  משפטיות  סוגיות  ובקידום  המשפטי, 
במהלך שנת 2018, ניתן ייצוג ללקוחות הסיוע המשפטי על ידי עורכי דין פנימיים ב- 210 תיקים, במגוון רחב של 

תחומים וסוגיות משפטיות וחברתיות. 

* מתוכם 40 הסדרי חובות עם בנקים וחברות סלולר, באמצעות ייצוג פנימי במחוז מרכז, תוך ייתור התדיינויות והליכים משפטיים.
** במחוז באר שבע הממונה המחוזית על תחום האשפוז הכפוי מייצגת באופן שוטף אנשים המאושפזים בכפיה בבתי החולים 

במחוז בפני הוועדות הפסיכיאטריות המחוזיות.

להלן יובאו מספר דוגמאות לתיקים בהם יוצגו לקוחות הסיוע המשפטי על ידי עורכי דין מתוך המערך הפנימי – 
חלקם מציפים סוגיות עקרוניות ורוחביות החורגות מעניינו הפרטני של הלקוח הספציפי. 

■ עצירת הליכי גבייה לא מוצדקים כנגד ניצולת שואה14
קשישה ניצולת שואה, קיבלה התראה לפני עיקול מיטלטלין מתאגיד המים "מי שקמה" בחולון, וזאת בשל חוב מים 
שהצטבר בחשבונה, לטענתם. מבירור המצב עלה כי החוב נוצר בשל העובדה ששכניה לבניין של הלקוחה "גנבו" 
ממנה מים על ידי חיבור צינור אל דוד השמש שלה. בנוסף, הם חסמו את הגישה אל החצר שבה היו שעוני המים. 
פניותיה של הקשישה לתאגיד המים לא נענו. הסיוע המשפטי, הגיש בשמה תביעה לסעד הצהרתי נגד תאגיד 
המים "מי שקמה" על כך שהחוב אינו של הקשישה, וכן בקשה לצו מניעה זמני נגד מימוש הליכי הגבייה עד למתן 
החלטה בתיק. לאחר הגשת התביעה, ניתן צו מניעה זמני בהסכמה, והתנהל מו"מ בין הצדדים, שבעקבותיו הוסכם 

על הקפאת הליכי הגבייה של התאגיד נגד התובעת. בעקבות זאת נסגר התיק בהסכמה. 

■ הכרה באפוטרופסות של אזרחית ישראלית על נכדה הנטוש ואישור כניסתו של הנכד לישראל15
אזרחית ישראלית ביקשה להכיר בה כאפוטרופא על נכדה הקטין שהתגורר באוקראינה, וכן ביקשה לאשר את 
הגעתו ארצה על מנת שיוכל לגדול בביתה. בנה של  התובעת נפטר באוקראינה, ואמו התדרדרה לשימוש בסמים 
ולזנות. הקטין נותר מוזנח ונטוש, ולכן סבתו נסעה לאוקראינה וקיבלה אישור מהרשויות שם להיות האחראית 

22950-02-18 שמחה מורד נ' מי שיקמה בע"מ, בימ"ש השלום ת"א-יפו. בייצוג עו"ד אמיר קאדיס ממערך הייצוג הפנימי מחוז תל אביב 14. ת"א
39604-03-18 )תל אביב( ייצוג על ידי עורכות הדין אורנה פז ועידית יצחק ממערך הייצוג הפנימי, מחוז תל אביב.  תמ"ש .15
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עליו. למרות אישור הרשויות באוקראינה, סירב משרד הפנים לאשר את כניסתו של הקטין לארץ, והסבתא נאלצה 
לשהות עם הקטין באוקראינה במשך כשנה, למרות שמרכז חייה ועבודתה הוא בארץ. לאחר הגשת התביעה, 
ביהמ"ש למשפחה הכיר בסבתא כאפוטרופא של הקטין, והיא הורשתה לפנים משורת הדין להביאו עמה לארץ 

תוך מתן אפוטרופסות זמנית שתיבדק שוב מדי שנה. 

■ הבטחת טיפולים חיוניים מטעם קופת חולים כללית עבור קטין הסובל ממחלת ניוון שרירים16 
ניוון שרירים בהליכים מול קופת חולים כללית. לאור מצבו,  ייצג קטין בן 16.5, הסובל ממחלת  הסיוע המשפטי 
המתבטא בין היתר בפגיעה משמעותית בתפקודי הנשימה, מצוי הקטין בסיכון מוגבר וזקוק לניקוז ריאתי קבוע. 
לאור סירובה של קופת חולים כללית לרכוש מכשיר רפואי לסיוע נשימתי והחלטתה להפחית את מספר טיפולי 
הפיזיותרפיה, הגישה משפחת הקטין, באמצעות הסיוע המשפטי, בקשה למתן צו לטיפול רפואי הולם לפי חוק 
ביטוח בריאות לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב. במסגרת ההליך המשפטי הגיעו הצדדים לפשרה, שבמסגרתה 

הקטין יקבל את הטיפולים הנדרשים ויסופק המכשיר הרפואי המבוקש.

■ דיור ציבורי לאם יחידנית, הסובלת מבעיות רפואיות מורכבות נפגעת אלימות במשפחה17 
אם לחמישה ילדים ממוצא אתיופי, עזבה את הדירה הציבורית שבה התגוררה עם בעלה וילדיהם לאחר התעללות 
ממושכת מצד הבעל. האם המתינה 12 שנים לדיור ציבורי, ולאחר שהילדים התבגרו ונותר עמה בן קטין אחד בלבד, 
הוחלט בוועדת האכלוס במשרד השיכון על הפסקת הזכאות לדירה ציבורית, מאחר שאינה משפחה עם מספר 
נפשות מזכה. הוועדה התעלמה מכך שהאישה סובלת מבעיות רפואיות קשות, וכי נקבעה כבעלת דרגת אי כושר 
של 100% על ידי המוסד לביטוח לאומי. האישה, באמצעות הסיוע המשפטי, הגישה ערר לוועדת חריגים עליונה 

במשרד השיכון, בעקבותיו החליטה וועדת החריגים לאשר לה דירה חלופית לאור הנסיבות הייחודיות.

■ סיוע לניצולת שואה במחיקת חוב ארנונה של כ- 220,244 ש"ח במלואו18
העירייה  הודעה מב"כ   2014 קיבלה בשנת  לאומי,  ביטוח   - 88, המתקיימת מקצבת שאירים  ניצולת שואה בת 
שלפיה רשום על שמה חוב של 220,244 ₪ בגין נכס בו התגוררה בעבר )עד שנת 1996!(. האישה הגישה לעירייה 
בקשה למחיקת החוב בצירוף תשלום של 1000 ₪ )על פי תנאי העירייה(. הבקשה הועברה לאישור משרד הפנים 

אולם בשנת 2018 נמסר לאישה שבקשתה נדחתה ועליה להסדיר את החוב. 
במסגרת מיצוי הליכים לפני הגשת עתירה לבימ"ש, פנה הסיוע המשפטי לעירייה ולמשרד הפנים לצורך מחיקת 
החוב במלואו וזאת הן בשל טענות משפטיות כבדות משקל כנגד החוב )"אינני מחזיק", התיישנות ושיהוי( והן בשל 
מצבה האישי והכלכלי. בסופה של חלופת המכתבים אושרה מחיקת החוב הנטען במלואו, ואף הוחזר התשלום 

של 1000 ₪ שנגבה בעבר כתנאי לאישור מחיקת החוב. 

■ דיור חלופי ומיצוי זכויות בדיור הציבורי עבור אדם עם מוגבלות19
דייר של הדיור הציבורי, נכה רתוק לכסא גלגלים, עם אישור רפואי לאביזרי ניידות ומיטה רפואית, התגורר יחד עם 
אשתו בדירה ציבורית קטנה מאד בגודל כ-30 מ"ר. במשך שנתיים היה בידיו אישור למיטה רפואית אך לא יכל 
לממשו בגלל גודל הדירה בה התגורר. נוכח הצפיפות בדירה ומצבו הרפואי בכלל לא יכל לצאת מחדרו. במשך 
כשנתיים בני הזוג היו במגעים מול משרד השיכון שלא הניבו פרי. באמצעות הסיוע המשפטי הדייר פנה למשרד 
השיכון במכתב מיצוי הליכים, בבקשה להעביר לדירת נכסי רכישה, או למצוא פתרון דיורי חלופי בפועל. במשרד 
השיכון הציעו שיפוץ של הדירה הקיימת והתאמתה. בני הזוג סירבו בתוקף בגלל גילם ומצבם הרפואי. לאחר בירור 

של נושא השיפוץ ושיח עם משרד השיכון, לבסוף הועברו בני הזוג לדירה חלופית עם מעלית לשביעות רצונם.

■ הגדרת חסר דירה לצורך זכאות לדיור ציבורי על רקע אלימות בתוך המשפחה20
נדחתה,  ציבורי  לדיור  בזכאותה  להכיר  נכות,  ילדים, המתקיימת מקצבת  לשלושה  הורית  חד  אם  בקשתה של 
בנימוק שאינה עונה על תנאים של חסר דירה, שכן לכאורה בבעלותה חלק מדירה עם גרושה. יצויין כי האישה 

חב"ר )תל אביב( 13807-09-18 פלוני )קטין( נ' שירותי בריאות כללית, ייצוג על ידי עורכות הדין נטע ברק ואיילת הלברשטט ממערך הייצוג הפנימי, מחוז תל אביב.  .16
24759-10-17 )תל אביב(, ייצוג על ידי עורכת הדין איילת הלברשטט ממערך הייצוג הפנימי, מחוז תל אביב.  עת"מ .17

ייצוג על ידי עו"ד קרן כהן ממערך הייצוג הפנימי מחוז מרכז.   .18
ייצוג על ידי עו"ד קרן כהן ממערך הייצוג הפנימי מחוז מרכז.  .19

20. ייצוג על ידי עו"ד יעל קסטן-רבסקי ממערך הייצוג הפנימי מחוז מרכז.
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ברחה מאותה הדירה למקלט לנשים מוכות, לאחר שסבלה שנים מאלימות קשה בעקבותיה אף לא שבה לגור 
מאחר  דירה,  כחסרת  בה  להכיר  בבקשה  השיכון  אל משרד  האישה  פנה בשם  הסיוע המשפטי  מגוריה.  בעיר 
ובפועל אין לה כל זיקה או גישה לנכס המדובר, ועקב האלימות ממנה סבלה נאלצה לעזוב את הדירה ולוותר על 
זכויותיה בה וממילא לא תשוב אליה בעתיד. בעקבות מיצוי ההליכים אישר משרד השיכון את הכללתה כחסרת 
ובינתיים  ציבורי  דיור  לקבלת  הממתינים  בתור  כיום  נמצאת  האישה  ציבורי.  לדיור  כזכאית  אושרה  והיא  דירה 

מקבלת סיוע מוגדל לזכאים לדיור. 

■ זכאות להנחה ברכישת דירה בדיור ציבורי עקב נכות21
דיירת ציבורית הגישה בקשה לרכישת הדירה בה מתגוררת, וביקשה הנחה עקב מצבה הרפואי בהתאם לסעיף 
גיל  וזאת למרות שאינה מקבלת קצבת נכות שכן היא עברה את  )זכויות רכישה(  3)ג()2( לחוק הדיור הציבורי 

הפרישה שהוא תנאי בסיסי לקבלת קצבת נכות על ידי המוסד לביטוח לאומי.
משרד השיכון דחה את בקשתה להנחה ברכישת הדירה בנימוק שאינה מקבלת קצבת נכות. הסיוע המשפטי 
פנה למשרד השיכון וטען כי בדחיית בקשתה של הדיירת התעלם משרד השיכון מתכלית החוק והצורך בהעדפה 
מתקנת על דרך של מתן הנחה נוספת לנכים וכי תוצאת ההחלטה -פגיעה בשוויון. בעקבות הפנייה ועדת חריגי 

מכר אישרה את זכאותה להנחה והיא ממתינה להשלמת הליכי הרכישה.

■ פיילוט "שכירות מעבר" של משרד הבינוי והשיכון22
עם  התגוררה  בה  בדירה  השכירות  הסכם  סיום  בפני  עמדה  מבעלה,  פירוד  בהליכי  המצויה  קטינים   5 ל-  אם 
ילדיה ולא הצליחה למצוא דירה חלופית, בהיעדר יכולת למסור שיקים או ערבויות מטעמה. המשפחה הוכרה
בעבר כזכאית לקבלת דירה בדיור ציבורי וכבר המתינה 9 שנים בתור ללא צפי לקבלת דירה בטווח הנראה לעין
)במועד הפניה לסיוע המשפטי היה מיקומה בתור 106(. בנוסף ללחץ והמצוקה הגדולים שנבעו מהעדר קורת גג,
התמודדה האישה עם בעיות רפואיות שלה ושל שניים מילדיה שאחד מהם הוכר כבעל נכות המצריכה השגחה
תמידית והאחרת סבלה ממצב רפואי שהצריך ניתוחים וטיפול רפואי בתדירות גבוהה. על רקע האמור, האישה
למשרד המשפטי  הסיוע  של  דחופה  פנייה  בעקבות  לאומי.  לביטוח  המוסד  של  מקצבה  והתקיימה  עבדה  לא 
הבינוי והשיכון הודיע המשרד כי האישה וילדיה ייכנסו לפיילוט "שכירות מעבר", שנועד לסייע למשפחות זכאיות
המתקשות במציאת דירה בשוק החופשי. במסגרת הפיילוט מעמיד משרד הבינוי והשיכון, באמצעות החברות
המשכנות, ערבויות לזכאי הדיור הציבורי אשר אינם יכולים להעמיד ערבויות בשוק השכירות החופשי וכן במידת

הצורך אף מסייע במציאת דירה מתאימה לשכירות. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ צו מגבלות נגד אביה של נפגעת עבירת מין23
נפגעת עבירה פנתה לסיוע המשפטי בליווי אמה, האפוטרופסית עליה. הנפגעת עם מוגבלות שכלית התפתחותית, 
נפגעה בילדותה על ידי אביה, אשר הורשע בביצוע עבירות מין כלפיה, והיה עתיד להשתחרר תוך חודש ימים 
המחוזי  המשפט  לבית  המגבלות  חוק  לפי  בקשה  מיידי  באופן  הנפגעת  בשם  הגיש  המשפטי  הסיוע  ממאסר. 

בירושלים. לבקשה צורף דו"ח סוציאלי מעו"ס שמלווה את הנפגעת בלשכת הרווחה בשכונת מגוריה.
במעמד הדיון התברר כי המשיב )אבי הנפגעת( עתיד לעבור להתגורר בבית אמו אשר סמוך למקום עבודתה של 
הנפגעת. לאחר תהליך של משא ומתן עם ב"כ המשיב, סוכם כי יינתן צו לפיו הוא לא יוכל כלל להיכנס לשכונת 
המגורים של הנפגעת וכן יוכל להגיע לאזור מרכז העיר אך ורק החל מהשעה 14:00 )לאחר שהנפגעת מסיימת את 
עבודתה וחוזרת לביתה(. במסגרת ההסכם, שרטטו באי כח הצדדים מפה ובה צוינו הרחובות בהם יוכל המשיב 
לשהות במהלך היום וזאת במטרה שלא לפגוע מעל הנדרש בזכויותיו. להסכמת הצדדים ניתן תוקף של פס"ד 

ביום 22.3.18.

21.  ייצוג על ידי עורכות הדין יעל קסטן-רבסקי ומור אטיאס ממערך הייצוג הפנימי מחוז מרכז.
22.  ייצוג על ידי עו"ד יפעת שרפלר ממערך הייצוג הפנימי מחוז ירושלים.

23.  מח"ע )ירושלים( 81-30-25142. הנפגעת יוצגה בייצוג פנימי, על ידי עו"ד מרים בראון, הממונה על סיוע משפטי לנפגעי עבירות מין במחוז ירושלים.
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6. שיתופי פעולה
א. בתי המשפט הקהילתיים

הסיוע המשפטי נמצא בקשר רציף עם פרויקט בתי משפט קהילתיים שפעלו בשנת 2018 ברמלה, באר שבע ותל 
אביב. בתי משפט אלה הם חלק מתוכנית משותפת של הנהלת בתי המשפט, משרד המשפטים ומשרד הרווחה, 
עמותת אשלים - ג'וינט-ישראל, עיריות וגופים נוספים. מטרת בית המשפט הקהילתי היא להתמודד באופן מערכתי 
עם תופעת העבריינות החוזרת, כאשר ברקע שלה קשיים חברתיים כלכליים. במסגרת שיתוף הפעולה עם בתי 
המשפט, הסיוע המשפטי מעניק מענה לצרכים המשפטיים של המשתתפים בתוכנית בית המשפט הקהילתי, 
בתחומי המשפט האזרחי, ופועל למיצוי זכויותיהם בתחום זה בפגישות ייעודיות עם כל לקוח. על רקע ההבנה 
ההולכת ומתגבשת ביחס למקום המרכזי של חובות כספיים וצרכים משפטיים נוספים )כגון הליכי מעמד אישי או 
הליכים מול המוסד לביטוח לאומי( ביכולת השיקום של אדם, הסיוע המשפטי הפך לרכיב בלתי נפרד מן המעטפת 

הקהילתית בכל מחוזות השיפוט שבהן התוכנית פועלת.

ב. פרוייקט עוצמה – מחוז צפון
לעבודה  פיילוט  במחוז  הרווחה  שירותי  עם  פעולה  בשיתוף  המשפטי24  בסיוע  צפון  מחוז  פיתח   2018 במהלך 
משותפת עם "מרכזי עוצמה" המופעלים על ידי משרד הרווחה.25 מטרת שיתוף הפעולה – לשלב את השירות 
המשפטי כחלק מהשירותים הניתנים ללקוחות מרכזי העוצמה, כחלק ממעטפת טיפול הוליסטית, יעילה, מהירה 
ומשמעותית. בשלב ראשון הוחלט להתמקד במרכז עוצמה אחד עם פעילות מבוססת ויציבה – במסגרתו הוקם 
מודל של שולחן עגול, אליו מוזמנים נציגי גופים ביצועיים שונים המצויים עם הלקוח באינטראקציה )למשל מל"ל, 
עיריות, משרד השיכון ועוד( וכן נציגי גופים מסייעים, מייצגים ומייעצים )כגון הסיוע המשפטי, משרד התעסוקה(. 
המודל נחל הצלחות לא מעטות, נוצר אתוס של רצון לסייע על ידי הגורם היעיל ביותר ונוצרה שותפות במידע 
ועצות מועילות שהועברו גם ללקוחות נוספים )למשל ידע על זכאות מידית לסיוע בשכר דירה לנפגעות אלימות(. 
ומצוי בתהליך  נוסח  הוא  לאור הצלחת המודל  יותר עבור הלקוחות.  וטובות  לתוצאות מהירות  כל אלה הביאו 

הטמעה להוראות תקנון עבודה סוציאלית של משרד הרווחה לשם הפצתו במרכזי עוצמה נוספים. 

ג. "בוקר פתוח" – מחוז מרכז
גופים שלהם נקודות  בשנת 2018 החל מחוז מרכז של הסיוע המשפטי בעריכת פגישות רבות משתתפים עם 
מחוז  במשרדי  שנערך  פתוח"  "בוקר  של  במתכונת  התקיימו  הפגישות  המשפטי.  הסיוע  עם  בעבודתם  השקה 
מרכז. מטרת הבקרים הפתוחים הייתה לקיים שיח רב משתתפים ושולחנות עגולים בנושאים משותפים לסיוע 
ללקוחות הסיוע  ושיפור השירות  טיוב  לצורך  נושאים שהקידום שלהם חשוב  ולגופים משיקים אלה,  המשפטי 
דין מהתחום האזרחי מכלל המחוזות  עורכי  בין  "בוקר פתוח"  המשפטי. כך בשנת 2018 התקיים במחוז מרכז 
לבין נציגים מהרשות להגנת צרכן וסחר הוגן. כמו כן באותה שנה התקיים במחוז מרכז "בוקר פתוח" בין עורכי 
דין מהתחום האזרחי ממחוזות מרכז ותל אביב עם פרקליטים אזרחיים מפרקליטות אזרחי מחוזות מרכז ות"א. 
השירות  ושיפור  לייעול  שתרמו  אלה  גופים  עם  משמעותיים  פעולה  שיתופי  נוצרו  הפתוחים  הבקרים  בעקבות 

המשפטי. הסיוע  ללקוחות 

ד. יד מכוונת
הנכות  גמלאות  לתובעי  רפואי  תיק  בהכנת  ועזרה  רפואי  יעוץ  נותנים  הלאומי  הביטוח  של  מכוונת"  "יד  מרכזי 
השונות )נכות כללית, נכות מעבודה ,ילד נכה (, לקראת הועדות הרפואיות. הסיוע המשפטי מחוז דרום הצטרף 
לפרויקט "יד מכוונת" בבאר שבע, כך שניתן יעוץ משפטי במרכז, על ידי עורכי דין ממערך הייצוג החיצוני הסיוע 
המשפטי מחוז דרום, המומחים בתחום. השירות ניתן לפונים ללא עלות ומטרתו להכין אותם בפן המשפטי לקראת 
התייצבותם בוועדה ולסייע להם לטעון בוועדה בצורה המיטבית ביותר. הייעוץ המשפטי האמור מוענק בעמדה 

שסופקה ע" המוסד לביטוח לאומי במרכז "יד מכוונת" בבאר שבע.

24. בהובלת עו"ד מיה שושטרי, סגנית מנהל הסיוע המשפטי במחוז צפון, בשותפות עם עו"ס ישראלה מרקסמנר )מנהלת מרכז עוצמה בנצרת עילית(. 
25. מרכזי עוצמה מכוונים לאנשים שעיקר קשייהם הם עוני ומצוקה כלכלית, ושהם מודרים ומתקשים למצות את זכויותיהם. מרכזי עוצמה מהווים מעטפת 
ארגונית מקצועית, הפועלת במחלקה לשירותים חברתיים שברשות המקומית ונועדה להעניק לאנשים שחיים בעוני שירות של מיצוי זכויות, זיהוי צרכים 

 ומענים, מתוך גישה שתפנית ומעצימה. להרחבה ר' אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים:
https://www.molsa.gov.il/Populations/Distress/DistressFamily/PowerCenters/Pages/PowerCentersHomePage.aspx

משרד המשפטים - הסיוע המשפטי  ■  דו"ח סיכום פעילות לשנת 2018  ■  הסיוע המשפטי מהות וחזון 36



ה. הכשרת דור העתיד - הנחיה אקדמית של סטודנטים למשפטים במוסדות אקדמיים שונים
הסיוע המשפטי רואה חשיבות רבה בהטמעת תודעה חברתית משפטית וקידום המודעות לזכות הנגישות לצדק 
בקרב דור העתיד של משפטני ישראל, כבר בשלב הלימודים. לשם כך מקיים הסיוע המשפטי שיתוף פעולה הדוק 

עם מוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. 
במהלך שנת 2018 פעלו שתי קליניקות בנושא סיוע משפטי בהנחיית עורכי דין מהמערך הפנימי בסיוע המשפטי. 
האחת, במסלול האקדמי של המכללה למנהל בראשון לציון; והשנייה, במכללה האקדמית ספיר שבדרום. במסגרת 
הקליניקות מועברות הרצאות בנושא זכות הנגישות לצדק, תחומי העיסוק השונים של הסיוע המשפטי, הליכים 
עקרוניים, סוגיות רוחב ועוד. בנוסף הסטודנטים מקבלים הכשרה מעשית במשרדי עורכי הדין העובדים עם הסיוע 

המשפטי. 
בנוסף, בשנת 2018 פעלו שתי קליניקות ייחודיות בהנחיה של ממונים ארציים בסיוע המשפטי - בתחום האשפוז 
הכפוי במרכז האקדמי פרס ברחובות, בהנחיית הממונה הארצי בתחום האשפוז הכפוי בסיוע המשפטי, ובתחום 
זכויות זקנים לניצולי שואה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן, בהנחייתה המקצועית של הממונה הארצית 
על תחום הכשרות המשפטית והזקנה ובשיתוף פעולה עם מחוז מרכז בסיוע המשפטי. במסגרת קליניקה זו ליוו 
עובדים סוציאליים שלומדים בתוכנית לתואר שני לעבודה סוציאלית עם התמחות בזקנה, את הייצוג המשפטי של 
עורכי הדין מטעם מחוז מרכז שייצגו זקנים. במסגרת זאת העובדים הסוציאליים פגשו את הלקוחות בביתם, הם 

ליוו את ההליך המשפטי, סייעו בעריכת חוות דעת רב תחומית ונתנו ללקוחות מענים שונים לבר משפטיים. 
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שער שני

 היקף הפעילות 
אפיון ונתונים



תרשים מס' 6 - מספר התיקים שנפתחו בסיוע המשפטי בין השנים 2018-2013

70,372

2013

72,488

2014

73,908

2015

74,527

2016

92,422

2018

81,400

2017

תרשים מס' 7 -התפלגות התיקים שנפתחו במהלך שנת 2018 בחלוקה לתחומים ראשיים

אזרחי

52%

מעמד אישי

41%

ביטוח לאומי

7%

היקף הפעילות אפיון ונתונים   .1 
בשנת 2018 נפתחו בסיוע המשפטי 92,422 תיקים,26 עליה של 13% ביחס לשנת 2017. מדובר בגידול משמעותי 
במספר התיקים ביחס ל- 5 השנים האחרונות. כך למשל בשנת 2017 היה גידול של 9% במספר התיקים שנפתחו, 

בהשוואה לשנת 2016, ואילו בשלוש השנים הקודמות היקף הגידול השנתי עמד על בין 1-3%.

1.1. התיקים שנפתחו בסיוע המשפטי בין השנים 272018-2013

1.2. התפלגות התיקים שנפתחו במהלך שנת 2018 בחלוקה לתחומים 
ראשיים

26. על בסיס כל בקשה לסיוע משפטי המוגשת לסיוע המשפטי נפתח תיק במערכת הממוחשבת של הסיוע, המשויך ללקוח ספציפי ולהליך המסוים במסגרתו 
התבקש הסיוע. על כן בשער זה יעשה שימוש במונח "תיקים" כדי לתאר את מספר הבקשות העיקריות המוגשות לסיוע משפטי , כאשר לעיתים לקוח אחד 

מגיש מספר בקשות ביחס למספר הליכים. 
תתכן סטייה של עד 5% בנתונים.  .27
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תרשים מס' 8 - מספר התיקים שנפתחו בחלוקה לתחומים ראשיים בין השנים 2018-2013

2013

24,905

38,601

6,866

2014

25,136

40,702

6,650

2015

25,552

42,276

6,080

2016

25,714

42,828

5,985

2017

30,919

44,155

6,326

2018

37,596

47,883

6,943

  מעמד אישי          אזרחי          ביטוח לאומי

1.3. התפלגות התיקים שנפתחו בסיוע המשפטי בין השנים 2013 ל- 
2018, בחלוקה לתחומים ראשיים

כפי שמשתקף בנתונים המובאים בתרשים 8 להלן, עולה כי בין השנים 2017 ל- 2018 חל גידול במספר התיקים 
שנפתחו בסיוע המשפטי כמפורט: 

בתחום המעמד האישי חל גידול של 22% במספר התיקים שנפתחו בסיוע המשפטי. 
בתחום האזרחי חל גידול של 8.4% במספר התיקים שנפתחו בסיוע המשפטי. 

בתחום הביטוח הלאומי חל גידול של 9.75% במספר התיקים שנפתחו בסיוע המשפטי.

4141 משרד המשפטים - הסיוע המשפטי  ■  דו"ח סיכום פעילות לשנת 2018  ■  היקף הפעילות – אפיון ונתונים



תרשים מס' 9 - התפלגות התיקים שנפתחו בסיוע המשפטי בשנת 2018 לפי מחוזות

13% דרום

12% צפון

10% מרכז

17% ירושלים

27% תל אביב

21% חיפה

2018

תרשים מס' 10 - מספר התיקים שנפתחו בסיוע המשפטי בחלוקה למחוזות בין השנים 2018-2013

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

■ תל אביב והמרכז     ■ חיפה     ■ ירושלים     ■ דרום     ■ צפון     ■ מרכז  

2013
סה"כ  70,581

2014
סה"כ 72,481

2015
סה"כ 74,093

2016
סה"כ 74,785

2017
סה"כ 81,378

2018
סה"כ 92,387

* התרשים לא כולל 35 תיקים שנפתחו בשנת 2018 בהנהלת הסיוע המשפטי )בשנת 2018 יחד עם הנהלת הסיוע המשפטי נפתחו 92,422 תיקים(.

1.4. התפלגות התיקים שנפתחו בסיוע המשפטי בשנת 2018, בחלוקה 
למחוזות הסיוע המשפטי

לאורך השנים נשמר היחס במספר התיקים שנפתחים מדי שנה בסיוע המשפטי בחלוקה בין המחוזות. בשנת 
תחת  בעבר  שהיו  מאזורים  לקוחות  של  פניות  כיום  מקבל  אשר  המשפטי,  הסיוע  של  מרכז  מחוז  נפתח   2017

וירושלים. אביב  תל  מחוזות  אחריותם של 

1.5. מספר התיקים שנפתחו בחלוקה למחוזות בין השנים 2018-2013
הטבלה הבאה מרכזת את מספר התיקים בחלוקה למחוזות בין השנים 2013 – 2018*.
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תרשים מס' 11 - מספר התיקים שנפתחו במחוזות תל אביב ומרכז בין השנים 2018-2013

2013

2014

2015

2016

2017

2018
9,478

5,898

24,826

25,426

23,952

23,704

25,745

23,873

תרשים מס' 12 - מספר התיקים שנפתחו במחוז ירושלים בין השנים 2018-2013

2013

2014

2015

2016

2017

2018
15,798

13,039

12,843

12,502

12,698

13,139

1.6. מספר התיקים שנפתחו במחוזות בין השנים 2018-2013
1.6.1. מחוזות תל אביב והמרכז )מחוז מרכז נפתח בשנת 2017(

בשנת 2017 נפתח מחוז מרכז של הסיוע המשפטי, אשר מקבל כיום פניות של לקוחות מאזורים שהיו בעבר תחת 
אחריותם של מחוזות תל אביב וירושלים. 

אם מסכמים את מספר התיקים שנפתחו אחרי הפיצול במחוזות תל אביב ומרכז בשנים 2017 , 2018 רואים כי 
מגמת הגידול רק נמשכת כמפורט:

א. בשנת 2017 נפתחו 29,602 תיקים, גידול של כ- 17% ביחס לשנת 2016.
ב. בשנת 2018 נפתחו 34,304 תיקים גידול של כ 16% ביחס לשנת 2017.

מהנתונים עולה בבירור שפתיחת מחוז מרכז סייעה בהנגשת השירות לתושבי המחוז והביאה לגידול משמעותי 
בפניות לסיוע המשפטי במרכז.

1.6.2. מחוז ירושלים

במחוז ירושלים בשנת 2018 נפתחו 15,798 גידול של כ 12% ביחס לשנת 2017.
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תרשים מס' 13 - מספר התיקים שנפתחו במחוז חיפה בין השנים 2018-2013

2013

2014

2015

2016

2017

2018
19,583

18,369

16,979

16,044

17,197

17,046

תרשים מס' 14 - מספר התיקים שנפתחו במחוז צפון בין השנים 2018-2013

2013

2014

2015

2016

2017

2018
10,872

9,869

9,101

10,361

9,989

8,419

1.6.3. מחוז חיפה

במחוז חיפה בשנת 2018 נפתחו 19,583 גידול של כ 11% ביחס לשנת 2017.

1.6.4. מחוז צפון

במחוז חיפה בשנת 2018 נפתחו 10,872 גידול של כ 1.5% ביחס לשנת 2017.
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תרשים מס' 15 - מספר התיקים שנפתחו במחוז דרום בין השנים 2018-2013

11,830

9,668

9,533

10,007

9,813

8,104
2013

2014

2015

2016

2017

2018

במחוז חיפה בשנת 2018 נפתחו 11,830 גידול של כ 12% ביחס לשנת 2017.

תרשים מס' 16 - אחוז התיקים שנפתחו במחוזות הסיוע המשפטי בשנת 2018, לפי תחום

  אזרחי         מעמד אישי         ביטוח לאומי

דרום
43% 49%8%

תל אביב
38% 53%9%

חיפה  
34% 60%6%

ירושלים
49% 43%8%

צפון
6% 46% 48%

מרכז
40% 53%7%

1.6.5. מחוז דרום

לפי  1.7. אחוז התיקים שנפתחו במחוזות הסיוע המשפטי בשנת 2018, 
תחום

מבחינת שלושת התחומים העיקריים בהם ניתן סיוע משפטי )התחום האזרחי, תחום המעמד האישי והביטוח 
הלאומי(, קיימים הבדלים בין המחוזות השונים, הנובעים מהרכב האוכלוסיה, מאפיינים סוציו אקונומיים ותרבותיים, 

וסיבות נוספות. 
כך, כפי שניתן להתרשם בתרשים מס' 15 בעוד שתחום המעמד האישי מהווה רק 34% מהיקף התיקים שנפתחו 
במחוז חיפה במהלך שנת 2018, הרי שבמחוז ירושלים הוא מהווה כמעט מחצית מכלל התיקים שנפתחו באותה 

שנה.
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תרשים מס' 17 - מספר התיקים שהסתיים הטיפול בעיניינם במהלך שנת 2018

2013 2014 2015 2016 2017 2018

96,336

74,668 77,955 74,957 76,357
81,990

תרשים מס' 18 - מספר התיקים שנסגרו בשנת 2018 בחלוקה לסיבות סגירה

סיום טיפול משפטי

49%
47,523

חוסר שיתוף פעולה 
מצד הלקוח

28%
26,573

אחר

5%
4,551

סירובים

9%
9,164

ייעוץ והדרכה / 
סגירה מנהלתית

9%
8,525

1.8. תיקים שהסתיים הטיפול בעניינם במהלך שנת 2018
משמעותית,  עליה  גם  חלה  המשפטי,  בסיוע  החדשים  התיקים  פתיחת  בהיקף  המשמעותית  לעליה  במקביל 

.2018 בשנת  הסתיים  בעניינם  שהטיפול  התיקים  במספר   )17%( קודמות  לשנים  בהשוואה 

ההחלטה על סגירת תיק של לקוח בסיוע המשפטי יכולה לנבוע מטעמים מהותיים – כגון סיום הטיפול המשפטי 
משפטי  ייצוג  שניתן  )מבלי  ללקוח  והדרכה  ייעוץ  מתן  בעקבות  או  המשפטיים  ההליכים  סיום  בעקבות  בלקוח 
בערכאה כלשהי( או מטעמים מנהליים – דחיית הבקשה לסיוע משפטי או חוסר שיתוף פעולה של הלקוח עם 

ההליך המשפטי, עורך הדין המייצג או הסיוע המשפטי.

1.9. היקף ואחוז התיקים שנסגרו בשנת 2018 בחלוקה לסיבות סגירה

* התרשים מתייחס לתיקים שנסגרו בפועל בשנת 2018, גם אם החלטת הסגירה נתנה בשנה הקודמת.
** תתכן סטייה של עד 5% בנתונים שמוצגים בגרפים.

אחר - מקרים בהם הסיווג בתיק היה חסר או חלקי.

בשנת 2018 מרבית התיקים )58%( נסגרו עקב סיום הטיפול המשפטי בתיק )47,523 תיקים, המהווים 49% מכלל 
התיקים שנסגרו בשנת 2018( או עקב מתן ייעוץ או הדרכה ללקוח, לרבות הפניית הלקוח לגורמים אחרים לצורך 
המשך טיפול או מתן טיפול משפטי חלף התדיינות )8,525 תיקים, המהווים 9% מכלל התיקים שנסגרו בשנת 

 .2018
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9,164 תיקים נוספים )המהווים 9% מכלל התיקים שנסגרו בשנת 2018(, נסגרו על רקע קבלת החלטה מנהלית 
הדוחה את הבקשה לקבלת סיוע משפטי )"סירוב"(. על סוגיה זו ר' הרחבה בפרק – להלן. 

יתר התיקים )28% - 26,573 תיקים(, נסגרו על רקע זניחת הקשר עם הסיוע המשפטי על ידי הלקוח. כך למשל, 
במקרים של הגעה לשלום בבית, ויתור על שירותי הסיוע המשפטי, חוסר עניין מצד הפונה המתבטא בניתוק קשר 

עם עורך הדין המייצג, פניה לעורך דין פרטי ועוד. 

)מ-  הלקוח  מצד  פעולה  שיתוף  בחוסר  ירידה  של  האחרונות  השנים  חמש  של  החיובית  המגמה  נמשכת  בכך 
סיוע  לקבל  בבקשה  הפונים  לקוחות  ויותר  יותר  כי  מלמדת  זו  מגמה   .)2018 בשנת   27% ל-   2013 בשנת   34%
משפטי מקבלים ייצוג משפטי מלא ורציף עד לסיום ההליך המשפטי בתביעתם, ופחות לקוחות מבעבר זונחים את 
התהליך עוד בשלב הטיפול בבקשתם לסיוע משפטי, או מנתקים קשר תוך כדי ההליך המשפטי ובכך מוותרים על 
זכויותיהם. מגמה זו הינה פועל יוצא של מאמצי שיפור, התייעלות והנגשת השירות בהם הסיוע המשפטי מייחד 

מאמציו בחמש השנים האחרונות.

 – לסיוע משפטי  דחיית הבקשה  על  תיקים שנסגרו עקב החלטה   .1.10
2018 שנת 

כמפורט לעיל )פרק 2 בשער הראשון( הזכאות לסיוע משפטי מעוגנת בהוראות חוק הסיוע המשפטי ותקנותיו, 
זכאות מצטברים – שאלת הסמכות של הסיוע המשפטי להעניק שירות משפטי  ומבוססת על שלושה מבחני 
בתחום המבוקש או בפני הערכאה הספציפית, עמידת הלקוח ברף הזכאות הכלכלית הקבוע בחוק ובחינת הסיכוי 
המשפטי של ההליך המבוקש. לאור האמור, החלטה מנהלית של הסיוע המשפטי לדחות את הבקשה לקבלת 

סיוע משפטי )להלן: "סירוב"( עשויה לנבוע ממספר סיבות:

א. אי הוכחת זכאות כלכלית 
עומד  הוא  אם  לבדוק  יהיה  שניתן  מנת  על  להמציאם,  הנדרשים שהתבקש  המסמכים  את  המציא  לא  הלקוח 

משפטי. סיוע  לקבלת  בדין  הקבועים  הכלכליים  בקריטריונים 

ב. העדר זכאות כלכלית
הלקוח אינו עומד במבחני הרכוש וההכנסה.

ג. אי הוכחת סיכוי משפטי
הלקוח לא המציא את המסמכים והפרטים הנדרשים על מנת להציג ראיה ראשונית או בסיס משפטי ועובדתי 
לתמיכה בטענותיו, לפחות לכאורה. בהעדר ראשית ראיה להיאחז בה, אין אפשרות להעניק ייצוג, והתיק נסגר 

בשל אי הוכחת הסיכוי המשפטי. 

ד. העדר סיכוי משפטי 
לקוח שהמציא את החומר הנדרש, ועל פיו ניתן לקבוע שאין בתיק סיכוי משפטי, ולכן התיק נסגר בשל חוסר סיכוי 

משפטי. 
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תרשים מס' 19 - היקף ושיעור התיקים שנסגרו בשנת 2018 בחלוקה לסיבות הסירוב

חוסר זכאות
כלכלית

43%
4,411

חוסר סיכוי 
משפטי

24%
2,534

חריגה מתחום 
טיפולנו

6%
614

אי הוכחת
סיכוי משפטי

15%
1,519

אי הוכחת זכאות 
כלכלית

12%
1,254

תרשים מס' 20 - מספר הסירובים, בהתאם לסיבת הסירוב בהשוואה בין השנים 2018-2013

■ 2018 סה"כ סירובים: 10,332     ■ 2013 סה"כ סירובים: 14,600

חריגה מתחום 
טיפולנו

614620

אי הוכחת
זכאות כלכלית

1,254

2,897

אי הוכחת 
סיכוי משפטי

1,519

3,092

חוסר זכאות 
כלכלית

4,4114,672

חוסר סיכוי 
משפטי

2,534

3,319

- בחלוקה   2018 סירוב בשנת  ושיעור התיקים שנסגרו עקב  היקף   .1.11
הסירוב לסיבות 

מן הנתונים המפורטים לעיל עולה כי מרבית ההחלטות על דחיית הבקשה לסיוע משפטי מתבססות על העדר 
זכאות כלכלית )43%( או העדר סיכוי משפטי )24%( ורק מיעוט מהסירובים נובעים מטעמים של אי הוכחת סיכוי 

משפטי או זכאות כלכלית )27%(. 
בעניין זה חל שינוי משמעותי בשנים האחרונות, כפי שניתן להתרשם מהתרשים הבא.

1.12.מספר והיקף הסירובים, בהתאם לסיבת הסירוב בהשוואה בין השנים 
2013 ל- 2018

מהנתונים בטבלה לעיל עולה בבירור כי בין השנים 2013 ל- 2018 חלה ירידה כללית במספר ובהיקף הסירובים. 
עיקר השינוי מתבטא בירידה בהיקף הסירובים המבוססים על חוסר הוכחת זכאות כלכלית או סיכוי משפטי – קרי, 
סירובים אותם ניתן לייחס לקשיי לקוחות הסיוע המשפטי להמציא את המסמכים הנדרשים ולצלוח את ההליך 
הבירוקרטי לשם הוכחת זכאותם לסיוע משפטי. את השינוי יש לייחס למאמצי הסיוע המשפטי, בשיתוף עם אגף 
השירות במשרד המשפטים, לפשט את הליך הגשת הבקשה לסיוע משפטי, את הקשר בין הסיוע המשפטי לבין 
הלקוח וככלל - להנגיש את שירותי הסיוע המשפטי, לשפר את השירות ללקוחות ולסייע להם להתגבר על חסמים 

בירוקרטיים ואחרים לצורך הוכחת זכאותם.
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תרשים מס' 21 - מספר הערעורים על החלטות של הסיוע המשפטי לסרב להעניק ייצוג משפטי ותוצאותיהם 
בשנת 2018 בחלוקה למחוזות

131
דרום

1
מרכז

■ נדחה / נמחק     ■ התקבל     ■ התקבל חלקית   ■ טרם הוחלט  

3
נצרת

93
ירושלים

3253
חיפה

4213
תל אביב

תרשים מס' 22 -משך הזמן )חציון בימים( מפתיחת תיק ועד החלטה להעניק ייצוג או לסרב למתן ייצוג בשנים 
 2018-2013

2013 2014 2015 2016 2017
)חציון ימים()חציון ימים()חציון ימים()חציון ימים()חציון ימים(

2018
)חציון ימים(

25

43
38 41 38

34

1.13. ערעורים על החלטות הסיוע המשפטי לסרב להעניק סיוע משפטי
כאמור לעיל, על החלטות הסיוע המשפטי לסרב ליתן סיוע משפטי זכאי הלקוח לערער לבית המשפט המחוזי. 
במהלך שנת 2018 הוגשו 114 ערעורים בבתי המשפט המחוזיים ברחבי הארץ על החלטות הסיוע המשפטי שלא 
להעניק ייצוג. מתוך סך הערעורים שהוגשו – שישה ערעורים התקבלו במלואם וחמישה התקבלו חלקית. 100 

ערעורים נדחו, וב-6 ערעורים טרם ניתנו החלטות.

1.14. מספר הערעורים על החלטות של הסיוע המשפטי לסרב להעניק 
למחוזות בחלוקה   2018 בשנת  ותוצאותיהם  משפטי  ייצוג 

*הנתונים נכונים למועד כתיבת הדו"ח.

1.15. משך הזמן )חציון בימים( מפתיחת תיק ועד החלטה להעניק ייצוג או 
לסרב למתן ייצוג בשנים 2018-2013 

*משך הטיפול בתיק מפתיחתו במשרדי המחוז ועד למתן החלטה )ייצוג או סירוב( נמדד באמצעות חישוב החציון לאור הפיזור הרב בין התיקים.
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תרשים מס' 23 - משך הזמן )חציון בימים( מפתיחת התיק ועד החלטה להעניק ייצוג או לסרב למתן ייצוג לפי 
תחומים עיקריים בין השנים 2018-2013

       2013 ■     2014 ■     2015 ■     2016 ■     2017 ■  2018 ■

ביטוח לאומי

83
92

98
96

104

89

אזרחי

35
39

41
41
40

27

מעמד אישי

23
26
27
28

31

15

משך הזמן שחולף בין פתיחת התיק לבין מתן החלטה בתיק )לייצוג או לסירוב( כולל המתנה של לקוח הסיוע 
המשפטי לפגישה עם עורך דין, תהליך המצאת מסמכים לצורך הוכחת זכאות למתן ייצוג, וכן פעולות שמבצע 
עורך הדין מהצוות הפנימי למיצוי הטיפול המשפטי בתיק טרם מתן ייצוג, כגון: חלופת מכתבים, משא ומתן ועוד. 
אם פנייתו של הלקוח לסיוע המשפטי מסווגת כפנייה דחופה )לדוג': במקרים של פינוי מבית, צווי הגנה, הוצאה 
ממשמורת הורית וכיוצ"ב( – יינתן ייצוג משפטי זמני ודחוף שהמשכו מותנה בהמצאת מסמכים ובבחינה מהותית 

של זכאות הלקוח. 

1.16. משך הזמן )חציון בימים( מפתיחת התיק ועד החלטה להעניק ייצוג 
או לסרב למתן ייצוג לפי תחומים עיקריים בין השנים 2018-2013 

בבדיקת החציון של משך הזמן עד למתן החלטה במשרדי הסיוע המשפטי לגבי אופן הטיפול בתיקים, עולה כי 
משך הזמן )חציון בימים( לקבלת החלטה בתיק מיום פתיחתו התקצר בשנת 2018 ב – 9 ימים )לעומת 2017( והוא 
עומד על 25 ימים. משך הזמן הנדרש למתן החלטה בתיקי מעמד אישי הוא הקצר ביותר ועומד על 15 ימים - קיצור 
של 8 ימים לעומת משך הזמן בשנת 2017. תקופת הטיפול עד למתן ייצוג התקצרה משמעותית בעקבות צעדים 
שנקט הסיוע המשפטי לקראת כניסתו לתוקף של חוק הסדר התדיינויות בין בני זוג )הוראת שעה(, התשע"ה-2014 
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תרשים מס' 24 - התפלגות מגדרית של לקוחות הסיוע המשפטי בשנת 2018

נשים

52%

גברים

46%

חסר מידע

2%

תרשים מס' 25 - התפלגות מגדרית בפתיחת תיקים, לפי תחומים ותת תחומים בסיוע המשפטי בשנת 2018

■ נשים    ■ גברים

נזיקין

49% 51%

עבודה

50% 50%

מקרקעין

45% 55%

ניצולי שואה

51% 49%

חיובים

53% 47%

אשפוז כפוי

64%

36%

מעמד אישי

33%

66%

ביטוח לאומי

51% 49%

פשיטת רגל

58%
42%

הוצאה לפועל

56%
44%

28. ב- 2% מהתיקים לא תועד מידע על המגדר של הלקוח. 

)להלן: "חוק הסדר התדיינויות"(, שהוביל למתן ייצוג מהיר נוכח הרחבת הייצוג לשלבים שלפני הגשת תובענה. 
גם בתחום האזרחי התקצר משך הזמן עד למתן החלטה לגבי אופן הטיפול בתיק )חציון בימים( והוא עומד בשנת 

2018 על 27 ימים – קיצור של 8 ימים בהשוואה לשנת 2017. 
תיקי ביטוח לאומי מצריכים טיפול ממושך יותר, שכן התיק מבשיל לבדיקתו רק לאחר שמועבר החומר הנדרש 
למיצוי  לאומי בעניינו של הלקוח  לביטוח  למול המוסד  ודברים  דין  לעיתים מתנהל  וכן  לאומי,  לביטוח  מהמוסד 
הטיפול המשפטי. ניתן לראות בשנת 2018 עליה במשך הזמן מפתיחת התיק עד למתן החלטה לגבי אופן הטיפול. 
מדובר בעלייה של 6 ימים לעומת שנת 2017 )זמן הטיפול עומד על 89 ימים(. ניתן לייחס עליה זו למשך הזמן 
הכרוך בהעברת מידע מהמוסד לביטוח לאומי. הסיוע המשפטי פועל בימים אלו לשיפור תהליכי העברת המידע 

בין הגופים.

1.17. אפיון לקוחות הסיוע המשפטי
1.17.1. התפלגות מגדרית של לקוחות הסיוע המשפטי בשנת 2018

בשנת 2018 נפתחו 52% מהתיקים על ידי נשים ו-46% על ידי גברים.28

1.17.2. התפלגות מגדרית בפתיחת תיקים, לפי תחומים ותת תחומים בסיוע המשפטי בשנת 
2018
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מבנה ארגוני ומשאבי אנוש  .2
)נצרת(, חיפה, תל  מערך הסיוע המשפטי מורכב כאמור משישה מחוזות, הממוקמים מהצפון עד הדרום: צפון 

בירושלים.  )באר-שבע(. הנהלת הסיוע המשפטי ממוקמת  ודרום  ירושלים  )לוד(,  אביב, מרכז 
השונים  המקצועיים  התחומים  על  הארציים  הממונים  גם  בהנהלה  מכהנים  וסגנו  המשפטי  הסיוע  ראש  תחת 
ייחודיות  משפטיות  פרופסיות  פיתוח  על  בחלקם  מופקדים  הארציים  הממונים  המשפטי.  הסיוע  שבטיפול 
לאוכלוסיות הדורשות מענה ספציפי מותאם לצרכיהן, כגון: קטינים, זקנים, מאושפזים בכפייה וניצולי שואה. חלק 
מהממונים הארציים אחראים על תחומי רוחב משפטיים: מעמד אישי, אזרחי ועוד. שלושה ממונים ארציים נוספים 
אחראים על מדיניות ציבורית, פיקוח וליטיגציה ושירותי ניהול. בין שאר תפקידיהם, אחראים הממונים הארציים 
לקדם את איכות הייצוג בתחומם, לגבש מדיניות אחידה, לסנכרן את העשייה בין מחוזות הסיוע המשפטי על כל 
קשת תחומי המשפט שבהם הם פועלים ולהציף ולקדם סוגיות רוחב הרלוונטיות לאוכלוסיית הלקוחות של הסיוע 

המשפטי בתחומי המשפט השונים. 
בכל מחוז מועסקים עורכי דין ועובדי מנהלה האמונים על קבלת קהל מבקשי הסיוע המשפטי, טיפול בלקוחות 
הסיוע המשפטי, ייעוץ וייצוג בתיקים ובקרה על איכות הייצוג. תחת מנהל המחוז וסגנו מכהנים הממונים המחוזיים 

האחראים על התחומים המשפטיים השונים בכל מחוז. 
עורכי הדין במחוזות נפגשים עם לקוחות הסיוע המשפטי, בוחנים את זכאותו של הלקוח לקבלת ייצוג, עורכים 

בדיקה משפטית, לאחריה יוחלט על מתן סיוע משפטי, אם לאו, וכן טיבו והיקפו. 
פגישות בין לקוחות הסיוע המשפטי לבין עורכי הדין מהצוות הפנימי מתבצעות הן במשרדי המחוזות והן ב- 71 
שלוחות הפזורות גיאוגרפית בכל הארץ. מטרתן של הפגישות בשלוחות היא להקל על לקוחות הסיוע המשפטי, 
והן מתקיימות בדרך כלל במשרדי שי"ל )שירות יעוץ לאזרח( או בלשכות הרווחה של העיריות השונות בכל מחוז. 
אם הוחלט על מתן סיוע משפטי - במרבית המקרים ימונה עורך דין מהמערך החיצוני של הסיוע המשפטי לייצג 
את הלקוח, תוך התאמת מומחיותו של עורך הדין המייצג להליך המשפטי הנדרש ולמאפייניו של הלקוח. עורכי 
ומלווים את הטיפול המשפטי בלקוח. כמו כן עורכי הדין  הדין מהצוות הפנימי עורכים בקרה על איכות הייצוג 
מהצוות הפנימי ברובם אחראים על ניהול, ריכוז והכשרה בתחומי ההתמקצעות במחוז, ומייצגים אף הם בחלק 

מהתיקים, בעיקר בתיקים בעלי השלכות רוחב אך גם בתיקים בנושאים השוטפים של הסיוע המשפטי.
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תרשים מס' 26 - מבנה ארגוני, הסיוע המשפטי

ראש הסיוע המשפטי

סגן/ית ראש הסיוע המשפטי

אמרכלות

ראש יחידת הניהול

ממונים ארציים

דרום חיפה צפוןירושלים מרכז ת"א

מחוזות

מנהל/ת מחוז

מזכיר/ה ראשי/ת

סגן/ית מנהל/ת 
מחוז

סטודנטים

עובדי מנהלה

ממונים מחוזיים

בני/בנות
 שירות לאומי

עורכי דין:
■ עוזר משפטי בכיר

■ מנהלי מחלקה
■ עוזר ראשי

מתמחים

ממונה ארצית
תחום ייצוג קטינים

ממונה ארצי 
פיקוח וליטיגציה

ממונה ארצית
נפגעי עבירות המתה

*ממונה ארצי
פניות הציבור

ממונה ארצית 
זקנה וכשרות משפטית

***ממונה ארצי 
 קרבנות לעבירות 

סחר אדם

*** ממונה ארצי
ייצוג הורים בהליכי אימוץ

ממונה ארצי
 נפגעי עבירות מין

ממונה ארצית 
מזונות חו"ל

**ממונה ארצי
בג"צים וערעורים

ממונה ארצית 
מעמד אישי

ממונה ארצית 
מדיניות ציבורית

*ממונה ארצית
 ייצוג הורים

ממונה ארצית 
אזרחי

ממונה ארצי
אשפוז כפוי

***ממונה ארצי
ניצולי שואה

*ממונה ארצית פניות הציבור התפקיד אויש בשנת 2019, ומשמשת גם כממונה ארצית ייצוג הורים )צבוע חום(
**התרשים לעיל כולל בתוכו גם את התפקיד של ממונה ארצי בג"צים וערעורים - טרם אויש )צבוע אדום(.

*** ממונות אלה עובדות במחוז תל אביב בתפקידים מחוזיים נוספים מעבר לתפקידן כממונות ארציות. )צבוע כחול(

2.1. מבנה הסיוע המשפטי
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תרשים מס' 27 - תרשים ההון האנושי בסיוע המשפטי בחלוקה לסקטורים

 128
עורכי דין

88
עובדי מנהלה

19
מתמחים

36
סטודנטים

 24
שירות לאומי

2.2. ההון האנושי בסיוע המשפטי בחלוקה לסקטורים
בשנת 2018 הועסקו בסיוע המשפטי 271 עובדים, מתוכם 128 עורכי דין, 88 עובדי מנהלה, 19 מתמחים, 24 בני/ות 

שירות לאומי ו- 36 סטודנטים כמפורט בתרשים.

מערך הייצוג החיצוני בסיוע המשפטי כולל 1,111 עורכי דין, המייצגים את לקוחות הסיוע המשפטי בהתאם לכתבי 
מינוי מטעם עורכי הדין הפנימיים, המוסמכים לכך בהתאם לתקנה 4)א()3( לתקנות הסיוע המשפטי, התשל"ג – 
1973. ככלל כתבי המינוי כוללים, בנוסף לעצם ההחלטה על מתן סיוע משפטי, הנחיות ביחס למהות ההליכים 
והערכאות בהם יינתן הייצוג, היקף הייצוג והנחיות מקצועיות לעורך הדין המייצג. לאורך כל שלבי הייצוג, עורכי 
הדין החיצוניים נמצאים בקשר שוטף עם עורכי הדין הפנימיים אשר מינו אותם, מעבירים להם דיווחים שוטפים 

אודות הטיפול בענייני הלקוח, מהלך הייצוג ותוצאותיו, וכפופים לפיקוח המקצועי של עורכי הדין הפנימיים.29

29. על מודל הפיקוח המופעל בסיוע המשפטי ראה הרחבה בפרק 5 )שער ראשון(.
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תרשים מס' 28 - התפלגות מגדרית בסיוע המשפטי בשנת 2018

יחס נשים-גברים בין עורכי הדין:                                                       

נשים

75%

גברים

25%

יחס נשים-גברים בין כלל העובדים:

נשים

84%

גברים

16%

תרשים מס' 29 - התפלגות מגדרית בהנהלת הסיוע המשפטי בשנת 2018

 נשים     גברים

ראש הסיוע המשפטי וסגנו

 

מנהלי מחוזות

     

סגני מנהלי מחוזות

    

ממונים ארציים

       

      

3. ייצוג הולם
3.1. כללי

הסיוע המשפטי מקפיד על ייצוג הולם לכל המגזרים בחברה הישראלית. הגיוון בכוח האדם תורם באופן משמעותי 
לאיכות השירות, ובמיוחד להנגשת השירות מבחינה שפתית ותרבותית למגוון לקוחות הסיוע המשפטי מהמגזרים 
השונים. שיקולי הגיוון וההנגשה הינם שיקולים מובילים גם בתהליכי הגיוס של עורכי הדין החיצוניים. במערך עורכי 
הדין החיצוניים המונה כ- 1,100 עורכי דין, נמנים עורכי הדין בני החברה הערבית, העדה האתיופית, מהמגזר הדתי 

והחרדי וכיו"ב. 
להלן יוצגו נתונים ביחס להיקף הייצוג ההולם הנדרש על פי דין. 

3.2. ייצוג הולם לנשים בשנת 2018
בשנת 2018 הועסקו בסיוע המשפטי 30271 עובדים. נשים מהוות 75% מכלל עורכי הדין בצוות הפנימי, ו- 84% 

העובדים. מכלל 

3.3. ייצוג הולם לנשים בהנהלת הסיוע המשפטי בשנת 2018
בשנת 2018 הועסקו 27 עורכי דין בהנהלת הסיוע המשפטי. נשים מהוות 78% מכלל עורכי הדין בהנהלת הסיוע 

המשפטי

30. המספר אינו כולל בני ובנות שירות לאומי.
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תרשים מס' 30 - ייצוג הולם לעובדים בני החברה הערבית, דרוזית וצ'רקסית לשנת 2018

■ עובדים מהחברה הערבית, דרוזית וצ'רקסית  ■ שאר העובדים

7%

עובדי מנהלה

19%

סטודנטים

11%

מתמחים

23%

עורכי-דין

3.4. ייצוג הולם לבני החברה הערבית, דרוזית וצ'רקסית לשנת 2018
נכון לסוף שנת 2018 מועסקים בסיוע המשפטי 44 עובדים מהחברה הערבית מתוך 31271 עובדים, המהווים 16.2% 

מסך העובדים בסיוע המשפטי.32

3.5. ייצוג הולם ליוצאי אתיופיה 2018
סך הכול מועסקים בסיוע המשפטי 7 עובדים יוצאי אתיופיה מתוך 33271 עובדים, קרי 2.5% מכלל העובדים.34

3.6. ייצוג הולם לעובדים עם מוגבלויות לשנת 2018 
בסיוע המשפטי מועסקים 5 עובדים עם מוגבלויות, המהווים 2% מכלל העובדים.35

31.  המספר אינו כולל בני ובנות שירות לאומי.

32.  ייצוג בפועל העולה על היעד של 10% אשר נקבע בהחלטת ממשלה מספר 2578 משנת 2007. 
33.  המספר אינו כולל בני ובנות שירות לאומי.

 34.  בהתאם להחלטת ממשלה 1065 משנת 2016 שיעור העובדים יוצאי אתיופיה במשרדי הממשלה לא יפחת מחלקם באוכלוסיה – 1.7%. נכון לשנת 2018, שיעור 
יוצאי אתיופיה בקרב כלל עובדי משרד המשפטים עמד על 1.85%. 

35.  בהתאם לסעיף 9ב לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, התשנ"ח – 1998, שיעור העובדים עם מוגבלויות בגוף ציבורי לא יפחת מ- 5% מכלל העובדים. 
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תחומי הטיפול 
העיקריים 

בזכוכית מגדלת

שער שלישי

בשער זה יוצגו מרבית תחומי הטיפול בסיוע המשפטי, הייחודיות 
של כל תחום ופעילות הסיוע המשפטי לקידומו. 

הם  הטיפול  תחומי  של  הרחב  והיקפם  היריעה  קוצר  מחמת 
 36.2018 לשנת  מרכזיים  דרך  ציוני  על  בדגש  בתמצית,  יוצגו 

36. החלטות שיפוטיות משמעותיות יוזכרו ככל שההליך המשפטי הסתיים במהלך שנת 2018, בכל הערכאות. 



תרשים מס' 31 - שיעור התיקים שנפתחו בחלוקה לתתי נושאים מתוך כלל תיקי התחום האזרחי בשנת 2018

66%
חובות

7%
נזיקין

12%
חוזים

2%
מקרקעין

3%
דיור ציבורי

6%
עבודה

4%
שונות

תרשים מס' 32 - יחס תיקי חובות מתוך כלל התיקים בתחום האזרחי והמנהלי בחלוקה למחוזות בשנת 2018

צפון

58%

דרום

70%

ירושלים

66%

חיפה

68%

מרכז

58%

תל אביב

76%

1. התחום האזרחי והמנהלי
התחום האזרחי והמנהלי בסיוע המשפטי הוא רחב היקף וכולל בראש ובראשונה את הטיפול בתחום החובות, 
הכולל בעיקר חובות בהוצאה לפועל והליכי פשיטת רגל. נושאים אלו תופסים יחדיו נפח של כשני שליש מהתחום 
האזרחי. התחום האזרחי/מנהלי כולל גם הליכים בכל קשת הנושאים האזרחיים והמנהליים, לרבות: נזיקין, חוזים, 
צרכנות, מקרקעין, דיור ציבורי, עבודה, הסדרת מעמד בישראל, אפליה, ועוד. הטיפול המשפטי בתיקים אלו כולל 

מגוון של הליכים בבתי המשפט האזרחיים, בתי הדין לעבודה ובתי המשפט לעניינים מנהליים. 

בשנת 2018 נפתחו 35,995 תיקים בתחום האזרחי והמנהלי37 לעומת 32,691 תיקים בשנת 2017, גידול של כ- 10%.

1.1. תחום החובות
תחום החובות הוא תחום ליבה בסיוע המשפטי מאז הקמתו, ומהווה כאמור כ- 66% מהתיקים בתחום האזרחי 

והמנהלי. בשנת 2018 נפתחו בסיוע המשפטי 23,810 תיקים בתחום החובות )הוצאה לפועל ופשיטת רגל(.

זוכים( בהליכי הוצאה לפועל ופשיטת רגל תופס נתח  גם  )ובמיעוט המקרים  ייצוג חייבים  כעולה מתרשים 32: 

7 3. נתון זה אינו כולל תיקים הנכללים בתחומים ייחודיים כגון: אשפוז כפוי, ניצולי שואה, תכנית סנ"ה. מספר התיקים שנפתחו בשנת 2018 כולל תחומים אלה 
עומד על 47,949 תיקים המהווה גידול של כ- 8.5% ביחס לשנת 2017.
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א. הוצאה לפועל 

משמעותי מהיקף התיקים בתחום האזרחי והמנהלי, כאשר במחוזות חיפה והצפון שיעור תיקי החובות מכלל 
התיקים בתחום זה הוא הגבוה ביותר )70% ו- 76% בהתאמה(. 

של  קולן  השמעת  את  כיעד  המשפטי  הסיוע  לעצמו  רואה  החובות,  בתחום  הפרטניים  בתיקים  הטיפול  לצד 
והביצוע. כנזכר לעיל, במהלך שנת  גורמי החקיקה  וקידום האינטרסים שלהם אל מול  האוכלוסיות המוחלשות 

כמגיב. והן  כיוזם  הן  החובות,  בתחום  בהליכי חקיקה  כשותף חשוב  מעמדו  את  הסיוע המשפטי  ביסס   2018
פירעון  חוק חדלות  לפרסומו של  לב  ובשים  הסיוע,  עבודת  בכלל  לאור משקלו המשמעותי של תחום החובות 
ושיקום כלכלי התשע"ח – 2018 )להלן: "חוק חדלות פירעון"( החליט הסיוע המשפטי במהלך שנת 2018 לייחד 
משאבים ניהוליים לטובת המשך פיתוח תחום החובות וניהול בקרה על הייצוג בתיקים אלה. לשם כך, בין היתר, 
הוקם פורום מקצועי ארצי בתחום החובות, אשר עוסק בהתוויית מדיניות בתחום והכשרות מקצועיות לעורכי הדין 

בצוות הפנימי ובמערך הייצוג החיצוני. 
בשנת 2018 פעל הסיוע המשפטי להידוק קשרי שיתוף הפעולה עם רשות האכיפה והגבייה ועם האפוטרופוס 
לפישוט  היתר,  בין  הצדדים  פועלים  הפעולה  שיתופי  במסגרת  "הכנ"ר"(.  )להלן:  הרשמי  הנכסים  וכונס  הכללי 
ממשקים תפעוליים ופתרון בעיות תפעוליות, קידום יוזמות חקיקתיות ועריכת הכשרות וכנסים מקצועיים. בנוסף 
מנהלים הצדדים שיח שוטף לצורך מתן מענה בסוגיות רוחב ובסוגיות הנוגעות לתיקים פרטניים העולות מעת 
לעת. מלבד השיח השוטף מקיים הסיוע המשפטי עם רשות האכיפה והגבייה ועם הכנ"ר )כל אחד בנפרד( פגישות 

של צוותי עבודה משותפים הן ברמת ההנהלה והן ברמת המחוזות.

הסיוע המשפטי הוא גורם מרכזי בייצוג לקוחות בהוצאה לפועל, והוא מייצג את רוב החייבים המיוצגים. בשנת 
2018, כלל הייצוג המשפטי בהוצאה לפועל ומתן ייצוג לחייבים המתמודדים עם חובות בהוצאה לפועל )מרבית 
הלקוחות(, וייצוג בבקשות זוכים לביצוע פסקי דין נגד חייבים )ובמיוחד בתחום גביית חוב מזונות(, הסיוע המשפטי 
שניתן ללקוח כולל בדיקה של החובות, בדיקת קיומן של טענות כנגד החוב )למשל: התנגדות לחוב, טענת "פרעתי" 
וכד'(. בהתאם לתוצאות הבדיקה המשפטית האמורה ניתן ייצוג בהליכי הגנה או בהגשת בקשות בהוצאה לפועל 

לפי הצורך: חקירת יכולת, הפחתת צו תשלומים, איחוד תיקים, הכרזה על חייב מוגבל באמצעים ועוד. 38
ייצוג חייבים מוגבלים באמצעים בבקשות למתן הפטר לפי תיקונים 47 ו-57 לחוק ההוצאה לפועל 

בחודש ספטמבר 2015 נכנס לתוקפו תיקון מס' 47 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 )להלן: "תיקון 47"(39 שנועד 
לקבל הפטר  לאורך שנים,  עליהם  בצו החיוב בתשלומים המוטל  מוגבלים באמצעים, העומדים  לחייבים  לסייע 

מחובותיהם ללא צורך בנקיטת הליכי פשיטת רגל.
רשות האכיפה והגבייה העריכה כי התיקון צפוי לסייע לכ-22,000 חייבים בשנה הראשונה ולכ-6,000 נוספים 
בכל שנה עד תום הוראת השעה. אולם בפועל הוגשו כ-4,100 בקשות בלבד, ומתוכן מאות בודדות בלבד קיבלו 
הפטר.40 גם הסיוע המשפטי, בעל הראייה הרוחבית מתוקף טיפולו בתיקים רבים בתחום ההוצאה לפועל, סבר כי 
קיים קושי ביישום תיקון 47 וקידום תיקים של חייבים מוגבלים באמצעים להפטר. זאת בין השאר בשל התנאים 
לחוק   57 תיקון  2018 התקבל  והפרשנות שניתנה להם בפסיקה.41 בשנת  הקשיחים שנקבעו בהוראות התיקון 
אלה  בדיונים  פעיל  חלק  נטל  המשפטי  הסיוע  ההפטר42.  לקבלת  התנאים  הוגמשו  במסגרתו  לפועל,  ההוצאה 
בכנסת. בשנת 2018 ייצג הסיוע המשפטי ב- 76 בקשות חדשות להפטר לפי תיקון 47 ו- 57 הנ"ל. הסדר זה הינו 

בתוקף עד לחודש ינואר 2020.
הכשרות עומק בהוצאה לפועל – שימוש בארגז כלים משפטיים רחב 

והן לעורכי דין ממערך הייצוג  בשנת 2018 ערך הסיוע המשפטי הכשרות עומק הן לעורכי דין מהצוות הפנימי 
החיצוני באשר לריענון ארגז הכלים לייצוג חייב במערכת ההוצאה לפועל חלף פנייה להליכי פשיטת רגל, ובכך 

העלאת טענות הגנה שונות ובהן חוסר מעש, ריביות שגויות והעדר מסמכים.
במסגרת ההכשרה הוטמעו גם תובנות מתוך הערות דו"ח מבקר המדינה משנת 2016, אשר הצביע על ליקויים 

בספטמבר 2019, עם כניסתו של חוק חדלות פירעון לתוקף בוטל המוסד של חייב מוגבל באמצעים, ובעקבות זאת חל שינוי בסוג הבקשות המוגשות להוצאה לפועל.   .38
39. ס"ח תשע"ה מס' 2497 מיום 3.8.2015 עמ' 204. 

40. נתונים אלה הוצגו במסגרת הליכי חקיקת תיקון 57 לחוק ההוצאה לפועל שהתקבל ביום 11.3.2018, ובמסגרתו, בין היתר, הוארכה התקופה להגשת בקשות 
להפטר בשנה נוספת. 

41.  רע"צ )מחוזי ת"א( 48590-11-15 בן שעיה נ' מועצה אזורית שומרון )פורסם בנבו, 14.1.2016(. בפסק הדין סקר בית המשפט, כבר השופט מאור, את תנאי הכניסה 
למסלול ההפטר. 

42. ס"ח תשע"ח מס' 2698 מיום 11.3.2018 עמ' 224.
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ב. פשיטת רגל 

כך  שגויות.43  ריביות  והקלדת  בתיק  מסמכים  היעדר  המצאות,  היעדר  לרבות  לפועל  ההוצאה  במערכת  שונים 
למשל, הסיוע המשפטי נחשף לתיקי הוצאה לפועל שבהם הוקלדה ריבית שגויה באופן שהביא לתפיחה לא נכונה 
ולא מבוקרת של החוב. בחלק מתיקים אלה, שלרוב טופלו על-ידי הצוות הפנימי, הגיש הסיוע המשפטי בקשות 
לעריכת תחשיב חוב מעודכן; בהיעדר יכולת או נכונות של הנושה לבצע את התחשיב, הובילו הבקשות האמורות 
לסגירת התיקים. במקביל לטיפול בתיקים הפרטניים, הציף הסיוע המשפטי את הנושא של הקלדת ריבית שגויה 
להנהלת רשות האכיפה והגבייה לצורך ביצוע שינויים מערכתיים, וזאת כחלק משיתוף הפעולה ההדוק בין הגופים. 
יום לסגירת תיקי  והביא בסופו של  רגל  פנייה להליכי פשיטת  ייתר  דוגמא לשימוש מוצלח בארגז הכלים אשר 
הוצאה לפועל הוא עניינה של גב' ש' בתיק איחוד 01-61601-92-6. באותו מקרה דובר על אישה בת 50 שבמשך 
למעלה מ-20 שנה )משנת 1996( קיימה אחר צו התשלומים שנקבע לה. תיק האיחוד היה מורכב מארבעה תיקים 
שנפתחו בתחילת שנות ה-90, כאשר התיק העיקרי היה חוב לבנק הבינלאומי שקרן החוב המקורית שלו עמדה 
על כ- 25,000 ₪. על-אף שכאמור, במשך למעלה מ-20 שנה קיימה החייבת את צו התשלומים כסדרו עמד החוב 
העדכני בתיק על סך של למעלה משלושה מיליון ₪. לאחר בדיקה במערכת כלים שלובים התברר כי עד שנת 
2008 הוקלדה בתיק ריבית שגויה וקבועה בגובה 32.64%, מה שהוביל לקפיצה הדרמטית בסכום החוב. לפיכך, 
הוגשה בקשה לעריכת תחשיב חוב מעודכן שלאחריה הסכים הבנק, לנוכח הטעות בריבית, לסגור את התיק. 
בעקבות סגירת התיק נותרו לחייבת שלושה תיקים נוספים בהוצאה לפועל בסכום קרן מצטבר של כ-5,000 ₪ 
כאשר החוב העדכני עמד על סך של כ- 100,000 ₪. מבדיקת במערכת ההוצאה לפועל עלה כי התיקים האמורים 
בקשות  הוגשו  בהתאם  הנושים.  על-ידי  פעולות  בהם  נעשו  לא  שנים  במשך  וכי  תיק,  פתיחת  מסמכי  נעדרים 
להמצאת מסמכי פתיחת התיק וכן נטען לחוסר מעש בתיקים. לאחר שהתקבלה תגובת חלק מהנושים, נקבע כי 

יש לסגור את התיקים.44 

■ היקף הטיפול בתיקים
הסיוע המשפטי הוא הגורם המרכזי בייצוג חייבים בפשיטת רגל, והוא מייצג בלמעלה מ- 50% מהתיקים. בשנת 
2018 הוגשו 8,204 בקשות לפשיטת רגל בייצוג מטעם הסיוע המשפטי. חייבים המיוצגים על-ידי הסיוע המשפטי 
בתחום זה זכאים לפטור מאגרת כנ"ר45 ומקבלים סיוע רחב היקף, החל מהכנת הבקשות למתן צו לכינוס נכסים 
והגשתן, דרך הגשת בקשות שונות ככל הנדרש וליווי החייבים וייצוגם מול המנהל המיוחד, וכלה בייצוגם בשלב 

ההפטר - השלב הסופי המאפשר לחייבים לפתוח דף חדש לשיקומם הכלכלי-חברתי. 
הסיוע המשפטי מייצג גם נושים בפשיטת רגל, לרוב נושות ובדרך כלל בסוגיות הנוגעות לחוב מזונות.

■ היערכות לחוק חדלות פירעון
במרץ 2018 פורסם חוק חדלות פירעון, הכולל שינויים מבניים ומהותיים בהליך חדלות פירעון של יחידים. בראש 
ובראשונה מגלם החוק שינוי תפיסתי בנוגע למטרות ההליך, הבא לידי ביטוי הן בשם החוק והן בסעיף 1 לו המציין 
ניהול הליך קיבוצי לשם הסדרת חובות החייב לנושיו, נקבע  את מטרותיו, כאשר לצד המטרה המסורתית של 
מפורשות כי מטרת החוק היא גם שיקום כלכלי של היחיד. שינויים מרכזיים נוספים בחוק נוגעים להרחבה וביסוס 
של סמכות רשמי ההוצאה לפועל לנהל הליך חדלות פירעון ולתת הפטרים, ביחס ליחידים שחובותיהם אינם עולים 
על 150,000 ₪; הסמכת הכנ"ר ובתי משפט השלום לנהל הליכי חדלות פירעון של יחידים שחובותיהם עולים על 
150,000 ₪ תוך הרחבה משמעותית של תפקיד הכנ"ר בניהול ההליך ומתן סמכויות מעין שיפוטיות לכנ"ר; קביעה 
בחוק של תקופת הימשכות ההליך; קביעה כי יש להבטיח הקצאת "דמי מחיה בכבוד" לחייב הנתון בהליך; שינוי 
ההגנה על דירת מגורים ועוד. שינוי מהותי נוסף נוגע לביטול מוסד חייב "מוגבל באמצעים" בחוק ההוצאה לפועל 

)תיקון עקיף(.
במהלך שנת 2018 החל הסיוע המשפטי בהיערכות לקראת כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון בספטמבר 
2019. לצורך כך הוקם צוות עבודה בהשתתפות נציגים ממחוזות הסיוע המשפטי, אגף הכספים, חטיבת מדיניות 
בין היתר, הצוות בחן את הצורך בשינוי מודל שכ"ט בתחום  ואגף התקציבים במשרד המשפטים.  ואסטרטגיה 
חדלות פירעון בשים לב למטרות החוק; בהתאם להמלצת הצוות פועל הסיוע המשפטי לתיקון תקנות הסיוע 

המשפטי בנושא זה. בנוסף, החל הסיוע לקיים הרצאות בתחום חדלות פירעון במסגרת השתלמויות שערך. 

43. מבקר המדינה מנגנון גביית חובות בהוצאה לפועל )2016(. 
44. תיק סיוע 54806/17; החייבת יוצגה על ידי עו"ד מור אטיאס מהצוות פנימי – מחוז מרכז. 

45. למעשה, רואים את האגרה כ"פיקדון נדחה" המשולם מקופת הנשייה ככל שנצברו בה כספים.
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יצוין, כי כבר בשנת 2018, לאחר פרסומו של חוק חדלות פירעון, החלו בתי המשפט והמייצגים בתחום לשאוב 
השראה מרוחו ומההסדרים הקבועים בו.

דוגמאות להחלטות בתיקי פשיטת רגל שיוצגו על-ידי הסיוע המשפטי בשנת 2018:

בקשת חייבים לקבלת הפטר על חוב מזונות לביטוח הלאומי
מדובר בסוגיה שכיחה, והסיוע המשפטי היה ועודנו מעורב בהובלת פסיקה משמעותית בעניין זה. להלן מספר 

דוגמאות לפסיקה בתחום משנת 2018. 
במסגרת ההליכים בפש"ר )מחוזי ת"א( 45539-01-16 46 ניתן הפטר מחוב מזונות עבר למוסד לביטוח לאומי על-סך 
133,727 ₪ לחייב בן 68, המתקיים מקצבאות ונתמך על-ידי ילדיו הבגירים, בנסיבות בהן החוב היה ישן מאוד ולא 

היה חיוב שוטף במזונות מזה שנים רבות )הבן הצעיר היה בן 31(. 
במסגרת תיק פש"ר שהתנהל בבית המשפט המחוזי בירושלים47 ניתן הפטר לאלתר מחוב מזונות עבר למוסד 
לביטוח לאומי על-סך 465,000 ₪ לחייב בן 55 שזה היה חובו היחיד, בנסיבות בהן החוב היה ישן והחייב היה פגוע 
נפש שכל הכנסותיו הן מקצבת נכות שלו ושל בת זוגו. ההפטר ניתן למרות התנגדותו של המוסד לביטוח לאומי 

אשר טען כי לא מתקיימות הנסיבות החריגות למתן הפטור. 

שאלת מימוש דירת המגורים של החייב
במהלך פשיטת הרגל נמכרים כל נכסי החייב לשם תשלום החובות, אך הפסיקה בדבר מעמדה של דירת המגורים 
בהליכי פשיטת רגל אינה אחידה ומושפעת גם מעמדות הנושים ותגובות המנהלים המיוחדים בכל מקרה ומקרה. 
אי האחידות בפסיקה מקשה על הערכת הסיכון הקיים בהליך פשיטת רגל למימוש דירת החייב. עם כניסתו לתוקף 

של חוק חדלות פירעון ושינוי ההסדרים הנוגעים להגנה על דירת מגורים, נוסף נדבך נוסף של אי-ודאות. 

התחשבות ב"רוחו" של חוק חדלות פירעון אף שטרם נכנס לתוקף
במסגרת פש"ר )מחוזי חי'( 48154-03 בית המשפט נתן הפטר לחייב בן 68 שהיה נתון בהליך פש"ר במשך 15 
שנים, מבלי שאפשר את מימושה של דירת המגורים בה הוא חי ביחד עם אשתו ובנותיו, וזאת למרות שבמשך 15 
שנים הצטבר סכום מזערי בקופת הנשייה ועל-אף שמימוש הדירה היה המקור היחיד ממנו יכולים היו הנושים 
להיפרע. ברקע ההחלטה גילו ומצבו הרפואי של החייב שאף הורע במהלך השנים והיעדר יכולתו להשתכר, וכן 
אין  העניין  בנסיבות  כי  קבע  המשפט  בית  שכלית.  ממוגבלות  סובלות  שאף  והבנות  האישה  של  הרפואי  מצבן 
תועלת ממימוש הדירה וכי הנזק למשפחה עולה על התועלת לנושים. זאת, בשים לב לשווי חלקו של החייב בדירה 
ולעובדה כי מימוש הדירה יחייב מציאת דיור חלוף למשפחה למשך תקופה ארוכה באזור מגוריה. בית המשפט גם 

הפנה בהקשר זה להוראות חוק חדלות פירעון, שטרם נכנס לתוקף.

■ הסדרי חוב בייצוג פנימי כחלופה לניהול הליכי הוצאה לפועל ופשיטת רגל
בשנת 2018 החל פיילוט בסיוע המשפטי מחוז מרכז לגיבוש הסדרי חוב עבור חיילים חלף ניהול הליכים משפטיים. 
במסגרת הפיילוט נוצר שיתוף פעולה בין הסיוע המשפטי במחוז מרכז לבין שלוש חברות סלולר וארבעת הבנקים 

הגדולים במשק לשם קידום הסדרי חוב מיטיבים עבור חיילים תוך עיכוב הליכי גבייה.49 
מתוך הבנה כי להליכי פשיטת רגל יש משמעויות מהותיות על עתיד הלקוחות ולפיכך לפני הפנייה אליהם יש 
לנסות ולמצות אפשרויות אחרות, פועל הסיוע המשפטי לבחון אמצעים נוספים להרחבת השימוש בהסדרי חוב. 
ואכן, עד כה במקרים המתאימים נעשה שימוש בקשרי שיתוף הפעולה שנוצרו לשם עריכת הסדרי חוב עבור 
מספר מצומצם של לקוחות הסיוע המשפטי במקום ניהול הליכי פשיטת רגל או הוצאה לפועל, באופן שמנע אף 
מימוש דירת מגורים על ידי הבנק. בשנת 2018 היה היקף הפיילוט מצומצם ובשנת 2019 נעשו פעולות להרחבתו.

46. פש"ר )מחוזי ת"א( 45539-01-16  לוי נ' כונס הנכסים הרשמי )21.1.18, פורסם בנבו(, כבר השופט עודד מאור. בהליך ייצג עו"ד יעקב ורטמן ממערך הייצוג החיצוני 
מחוז ת"א. להשלמת התמונה יצוין כי המוסד לביטוח לאומי ערער על החלטה זו אך הערעור נמחק ללא צו להוצאות.

47. פס"ד של כב' השופטת מרים אילני מיום 3.10.18 )לא פורסם(. בהליך ייצג עו"ד יאיר מאק ממערך הייצוג החיצוני – מחוז ירושלים. 
48. פש"ר )מחוזי חי'( 154-03 פלוני נ' כונס הנכסים הרשמי )15.5.18, פורסם בנבו(, כב' השופט רון סוקול. בהליך ייצגה עו"ד רחל מנור ממערך הייצוג החיצוני מחוז 

חיפה. 
49. ראו פרק 4.8 להלן
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1.2. התחום המנהלי 
לרבים מלקוחות הסיוע המשפטי מגעים תכופים עם הרשויות: משרד הבינוי והשיכון, משרד הפנים, משרד הרווחה, 
הרשות המקומית ועוד. הייצוג ללקוחות ניתן, בין השאר, בהגשת עתירות מנהליות וערעורים מנהליים ובהגנה מפני 
הליכים מנהליים הננקטים על-ידי רשויות. בהליכים אלה עומד הסיוע המשפטי על זכויות לקוחותיו, תוך שהוא שב 

ומזכיר את חובות השלטון כלפי אזרחיו, לא כל שכן, אזרחיו המוחלשים. 
בשים לב לקיומו של פער מובהק ביחסי הכוחות בין הפרט, לא כל שכן פרט הנמנה על האוכלוסייה המוחלשת, 
לבין אורגנים של המדינה או רשויות ציבוריות, הסיוע המשפטי רואה חשיבות רבה במתן ייצוג בתחום המשפט 
רואה חשיבות בהגשת עתירות בנושאים עקרוניים שעשויים  וכן  עוול שבוצע כלפי הפרט  המנהלי לשם תיקון 
להשפיע על שינוי המדיניות או על תיקון התנהלות בלתי תקינה של הרשויות מכאן ולהבא, באופן שייטיב עם כלל 

אוכלוסיית הלקוחות של הסיוע המשפטי. 
בשנת 2018, עמד במוקד העשייה של הסיוע המשפטי בתחום המשפט המנהלי תחום הדיור הציבורי. 

דיור ציבורי
בשנת 2018 נפתחו 888 תיקי דיור ציבורי, גידול של 30% ביחס ל-687 תיקים שנפתחו בתחום זה בשנת 2017 

)המשך מגמה שזוהתה בשנים קודמות(. 
כידוע, הדיור הציבורי הוא מאגר של דירות בבעלות המדינה, המושכרות במחיר מסובסד למי שנמצא זכאי לכך 
הציבורי של  הדיור  מלאי  "משרד השיכון"(.  )להלן:  והשיכון  הבינוי  בנהלים של משרד  קריטריונים שנקבעו  לפי 
משרד השיכון מנוהל על ידי החברות המשכנות מטעמו )עמידר, עמיגור, חלמיש ועוד( המשמשות כזרועו הארוכה 
של משרד השיכון. חברות אלה אמונות על בנייה ורכישה של דירות, ניהול הדירות ואחזקתן וכן על גביית דמי 
השכירות. חברות אלה וחברות נוספות מטעם משרד השיכון גם אחראיות למתן סיוע בשכר דירה למי שהוכרה 

זכאותו לקבלת סיוע כאמור ממשרד השיכון. 
מי  נאלצים  בדירות, שבעקבותיו  חמור  מחסור  הוא  המרכזי שבהם  רבים,  מכשלים  סובל  הציבורי  הדיור  תחום 
שהוכרו כזכאים לדיור ציבורי להמתין תקופה ממושכת, לעתים שנים ארוכות, לדיור. בתקופת ההמתנה לדירה 
אמנם זכאים הממתינים לסיוע מוגדל בשכר דירה, אך אין בכך כדי לרפא את הכשל החמור. זאת, הן בשל הקושי 
היעדר  תזרימיים,  קשיים  בטחונות,  היעדר  בשל  )למשל,  החופשי  בשוק  דירה  לשכור  מוחלשות  אוכלוסיות  של 
שיקים ועוד(, והן בשל העובדה כי מי שלא הוקצתה לו דירה בתקופה בה התקיימו בו תנאי הזכאות עלול למצוא 

עצמו כעבור מספר שנים ללא זכאות, ללא דירה וללא סיוע מוגדל. 
הסיוע המשפטי מעניק ייצוג לדיירי הדיור הציבורי ולמבקשי הדיור הציבורי בעתירות ובהליכים שונים מול משרד 
השיכון והחברות הפועלות מטעמו. בכלל זה, הסיוע המשפטי מייצג בעתירות על דחיית זכאות לקבלת דירה בדיור 
הציבורי, בעתירות להחלפת דירה, בתביעות לצו עשה לשיפוץ דירות וכן בהתגוננות מפני תביעות לפינוי מדירות 
בדיור הציבורי. כמו כן, במהלך שנת 2018 החל הסיוע המשפטי בהגשת בקשות לפי חוק חופש המידע לשם 

קבלת מידע אודות מספר הדירות הפנויות בדיור הציבורי. פעילות זאת נמשכת גם בשנת 2019.
"יום הדיור הציבורי" בכנסת, בשנת 2018  בהמשך לנייר העמדה שפרסם הסיוע המשפטי בשנת 2017 לקראת 
פרסם הסיוע המשפטי נייר עמדה מיוחד נוסף על התנהלות משרד השיכון בתחום הדיור הציבורי, וזאת בהתבסס 
על מאות התיקים שבהם טיפל וייצג.50 נייר העמדה הוצג בפני הכנסת במסגרת "יום הדיור הציבורי" לשנת 2018.
בשנת 2018 המשיך הצוות המשותף של נציגים ממשרד השיכון והסיוע המשפטי להיפגש במטרה לנסות לגבש 
דרכי פעולה לטיוב הטיפול בבקשות לדיור ציבורי. יצוין, כי בעקבות שיתוף הפעולה עם משרד השיכון והחברות 
המשכנות הפועלות ובראשן חברת עמידר – חלק מתיקי הסיוע המשפטי שנפתחו בענייני הדיור הציבורי לא הגיעו 
זאת, בשל חשיבותה של הזכות  ונפתרו במסגרת מיצוי ההליכים המקדים למול הרשות.  לכותלי בית המשפט 
לקורת גג, שהיא תנאי בסיס לחיים בכבוד, ומשום שלצד תחום החובות, מהווה תחום הדיור הציבורי תחום מובהק 
המאפיין אוכלוסיות עוני - פלח אוכלוסייה עיקרי אליו מכוונים שירותי הסיוע המשפטי. לשם כך, בין היתר, במהלך 
מדיניות  בהתוויית  עוסק  אשר  הציבורי,  הדיור  בתחום  ארצי  מקצועי  פורום  בסיוע המשפטי  הוקם   ,2018 שנת 

בתחום, עדכונים והכשרות מקצועיות לעוה"ד בצוות הפנימי ובמערך הייצוג החיצוני, ובבקרה עליהם.

 50. התייחסות הסיוע המשפטי לדיוני הוועדות בנושא הדיור הציבורי,
www.justice.gov.il/Units/SiuaMishpaty/News/articls/Documents/ReferenceToLegalAid.pdf

משרד המשפטים - הסיוע המשפטי  ■  דו"ח סיכום פעילות לשנת 2018  ■  תחומי הטיפול העיקריים בזכוכית מגדלת62

http://www.justice.gov.il/Units/SiuaMishpaty/News/articls/Documents/ReferenceToLegalAid.pdf


להלן מספר דוגמאות הממחישות את פעילות הסיוע המשפטי בתחום זה, במהלך שנת 2018:

■ עתירה עקרונית לעניין אפלייתן של מקבלות קצבת מזונות בזכאות לדיור ציבורי 
במסגרת עת"ם5128922-03-17 הסיוע המשפטי ייצג אם חד הורית בעתירה עקרונית נגד משרד השיכון שעסקה 
באפלייתן של אימהות חד הוריות, המתקיימות מקצבת מזונות, בשל כך שזכאותן לדיור ציבורי נשללה על הסף 
גג, בקשיים  לקורת  בזכות  הנוגע  ומשמעותי  וניתן בה פס"ד מקיף  כל בחינה מהותית. העתירה התקבלה  ללא 
הניצבים בפני אוכלוסיות העוני ובתפקידו החשוב של הסיוע המשפטי ב"ניטרול" אותם חסמים והעלאת סוגיות 

רוחב באמצעות הבאת סוגיות עקרוניות לפתחו של בית המשפט. 

■ הכרה בזכאות כ"דייר ממשיך" 
השלום,  משפט  בית  החלטת  על  בערעור  מערערת  ייצג  המשפטי  הסיוע   5210069-03-18 )חי'(  ע"א  במסגרת 
שבמסגרתה הוצא נגדה צו פינוי מדיור ציבורי. במסגרת הערעור נטען כי מתקיימים במערערת כל התנאים הנדרשים 
לעניין זכאותה להמשיך ולהתגורר בדירה הציבורית בה היא גרה מזה שנים, מתוקף היותה "דייר ממשיך". בית 
המשפט המחוזי קבע כי אין ספק שקיים פסול בשיתוף הפעולה שהיה בין המערערת לאימּה המנוחה בהסתרת 
דבר מגוריה בדירה, אך בנסיבות בהן אימּה המנוחה פעלה לפי עצתם של נציגי עמידר על מנת לזכות בהנחה 
זכאותה של  לכדי שלילת  בכך  ולהביא  זו  להיבנות מהתנהלות  עמידר  לחברת  לאפשר  אין  מקום  דירה,  בשכר 

ולהתגורר בדירה. המערערת להמשיך 

ִ
ִ

■ פקיעת הזכאות לאחר המתנה ארוכת שנים בתור לדירה
במסגרת עע"מ 535030/17 בבית המשפט העליון, הסיוע המשפטי ייצג זכאית לדיור ציבורי, שלאחר תקופת זכאות 
של 13 שנים, בה לא הוצעה לה ולו דירה אחת, פקעה זכאותה עם התבגרותם של ילדיה. העתירה נמחקה לאחר 
שבהמלצת בית המשפט העליון הגיעו הצדדים להסכמה לפיה התיק יחזור לוועדת חריגים של משרד ה שיכון, 
על-מנת שזו תשקול אישור למתן סיוע מוגדל בשכר דירה לתקופה שתקצוב. במסגרת הדיון ציין כבוד השופט 

אלרון כי המצב בו זכאים ממתינים לדירה תקופה ממושכת עד שהזכאות פוקעת אינו מתקבל על הדעת.

■ מימוש זכאות לדיור עבור מי שהמתין תקופה ארוכה בראש רשימת הזכאים 
עתירה  במסגרת  עותר  ייצג  המשפטי  הסיוע  אביב,  בתל  המחוזי  המשפט  בבית   549519-08-18 עת"מ  במסגרת 
וילדיו בדירה ציבורית, על אף שהוכרה זכאותו  נגד משרד השיכון וחברת עמידר, אשר נמנעו מלשכן את עותר 
ועוד, לאור נכותו הקשה  של העותר לדיור ציבורי והוא אף דורג בראש רשימת הזכאים הממתינים לדיור. זאת 
הזכאים  רשימת  בראש  בה שהה  ממושכת  תקופה  לאחר  ראשונה.  בקומה  לדירה  זכאותו  הוכרה  העותר,  של 
הממתינים מבלי לקבל דירה מתאימה, התברר לעותר כי הוא הורד למקום שני ברשימה, מבלי שהודע לו על כך 
ומבלי שניתן לו כל הסבר לשינוי במיקומו. יתר על כן, אף שנודע לו על דירה ציבורית פנויה המתאימה לצרכיו בעיר 
מגוריו, קריית אונו, לא הותר לו להשתכן בדירה זו ללא הסבר כלשהו או דיון בעניינו. רק לאחר הגשת העתירה 
הגיעו הצדדים להסכמה, אשר קיבלה תוקף של פסק דין. בהתאם להסכמה, העותר יקבל  בהקדם האפשרי דירה 
בשכירות פרטית התואמת את צרכיו הייחודיים, בסיוע משרד השיכון, וזאת עד שתוקצה לו דירה מתאימה בדיור 

הציבורי. לצערנו נציין כי העותר נפטר לפני שקיבל דירה.

■ ביטול החלטה שדחתה על הסף בקשה להחלפת דירה 
במסגרת עת"מ 5520744-05-18 הסיוע המשפטי ייצג אישה כבת 81 שהחזיקה בדירה ציבורית בת ארבעה חדרים 
בקומה שלישית בנצרת עילית. בשל גילה ומצבה הרפואי הקשה נאלצה העותרת לעזוב את הדירה ולעבור לגור 
דחייה על הסף של בקשתה להחלפת  על רקע  כנגד משרד השיכון  אצל בתה באזור המרכז. העותרת עתרה 
דירה לאזור המרכז, בנימוק כי הדירה ננטשה בניגוד לנוהל משרד השיכון. בית המשפט המחוזי בנצרת קיבל את 

51. עת"ם 28922-03-17 אלבז נ' משרד השיכון )ניתן ביום 1.4.2019(. הסיכומים בעתירה הוגשו במהלך שנת 2018. בעתירה ייצגו עורכות הדין דקלה צרפתי דלג'ו 
מהצוות הפנימי של מחוז מרכז ואיילת הלברשטט-עטיאס מהצוות הפנימי של מחוז תל אביב. 

52.  ע"א )חי'( 10069-03-18 חן ארביב נ' עמידר )פורסם בנבו, 20.9.2018(. נדון בפני הרכב השופטים בפני כבוד ההרכב: י. גריל ]אב"ד[, ב. טאובר, ס. ג'יוסי. המערערת 
יוצגה על-ידי עו"ד אבי צוקרמן ממערך הייצוג החיצוני במחוז חיפה.

אלרון. י'  סולברג,  נ'  חיות,  א'  השופטים  הרכב  כב'  בפני   ,)22.1.2018 בנבו,  )פורסם  והשיכון   הבינוי  משרד   - ישראל  מדינת  נ'  קמרי  5030/17  חנה  עע"מ .53 
המערערת יוצגה על-ידי עוה"ד יעל קסטן מהצוות הפנימי - מחוז מרכז, ואיילת הלברשטט-עטיאס מהצוות הפנימי - מחוז ת"א ביחד עם עוה"ד רונן צרפתי 

הייצוג החיצוני. ממערך 
54. עת"מ )ת"א( 9519-08-18 נהרי נ' משרד הבינוי והשיכון )לא פורסם(. העותר יוצג על-ידי עו"ד איילת הלברשטט-עטיאס מהצוות הפנימי- מחוז ת"א. 

 55. עת"מ )נצרת( 20744-05-18 סגל נ' משרד הבינוי והשיכון )פורסם בנבו, 1.11.2018(. החלטה של כבוד השופט אברהם אברהם. העותרת יוצגה על ידי עו"ד שולה 
אלמוזנינו-זגורי ממערך הייצוג החיצוני במחוז צפון. 
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טיפול בתביעות צרכניות

העתירה וביטל את ההחלטה, תוך שהוא קובע כי מעמדו של הנוהל הוא כשל הנחיה מנהלית וכי על הרשות לבחון 
האם מתקיימת הצדקה לסטות מן ההנחיה, בהתחשב בנסיבות המיוחדות של המקרה המונח לפניה. 

■ קבלת סיוע רטרואקטיבי בשכר דירה 
הסיוע המשפטי הגיש עתירה מינהלית נגד משרד השיכון על החלטתו שלא לאשר לעותרת סיוע רטרואקטיבי 
בשכר דירה, בנסיבות בהן העיכוב באישור זכאותה של העותרת נבע ממחדלים של החברה המשכנת ומשרד 
השיכון. העותרת טורטרה במשך 14 חודשים ארוכים, הלוך ושוב, בהמצאת מסמכים שונים. כל בקשה שהופנתה 
אל העותרת נענתה כנדרש ובמועד ואולם כספי הסיוע לא הועברו. לאחר הגשת העתירה ועם העברתה לפרקליטות 
לעותרת את הסיוע הרטרואקטיבי המבוקש  להעביר  כי משרד השיכון מסכים  בתיק  הודיע הפרקליט המטפל 

בשכר דירה. לאור קבלת הסעד המבוקש העתירה נמחקה בהסכמה.56 

1.3. נושאים נוספים שטופלו במסגרת התחום האזרחי והמנהלי
כאמור, התחום האזרחי והמנהלי הוא מגוון ורחב וכולל, בנוסף לתחום החובות והדיור הציבורי, תחומים נוספים 
נזיקין, עבודה ועוד. המשותף לטיפול בכל הנושאים  כגון: עמידה על זכויות חוקתיות, עסקאות צרכניות, חוזים, 
האמורים הוא החשיבות שרואה הסיוע המשפטי בהנגשת השירותים המשפטיים לאוכלוסיות מוחלשות, על-מנת 
שתוכלנה לעמוד על זכויותיהן, בין אם במישור יחסיהם עם פרטים אחרים, בין אם במישור יחסיהם עם המעסיק 

שלהם, ובין אם במישור יחסיהם עם הרשויות.
נציין, כי במרבית הנושאים החוסים תחת תחום זה, למעט ענייני חושפי שחיתויות ואפליה לפי חוק איסור הפליה 
במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, תשס"א-2000, ייצוג משפטי בתחום האזרחי 

והמנהלי ניתן בכפוף לבדיקת זכאותו הכלכלית של הלקוח.
להלן דוגמאות למספר נושאים נוספים שהיו במוקד פעילותו של הסיוע המשפטי בשנת 2018 בתחומים אלו:

דיני הצרכנות עוסקים בהתקשרויות להספקת מוצרים או שירותים בין יחיד לעוסק )מי שמתפרנס ממכירת מוצר 
או שירות, לרבות יצרן(. במהלך שנת 2018 טיפל הסיוע המשפטי במספר מקרים של "עוקץ" זקנים. זקנים הם 
ניצול  נרחבת של  לכותרות תופעה  גם בתחום הצרכנות. בשנים האחרונות עלתה  ופגיעה  אוכלוסייה מוחלשת 
מצוקתם ומצבם הפגיע של זקנים על-ידי ספקיות מוצרים ושירותים. הנושא היה במוקד תשומת הלב של גורמי 

אכיפה שונים ואף עלה בדיוני הכנסת. 

■ תביעה לביטול והשבה של עסקת מכר לרכישת קלנועית 
במסגרת תא"מ 5736883-08-18 הסיוע המשפטי ייצג תובעת, בת 75, שרכשה קלנועית חדשה בעקבות פעילות 
שיווקית שנערכה במועדון הקשישים בו היא מבקרת. במעמד ההזמנה הבהירה התובעת כי הקלנועית נדרשת 
להתאים למגבלותיה, וכן כי עליה להיות בטיחותית ומותאמת לנסיעה מביתה עד בית ילדיה. כשבועיים לאחר קבלת 
הקלנועית הבחינה התובעת כי המצבר אינו ערוך לנסיעה הנדרשת ומתרוקן מוקדם מהצפוי. טכנאי שנשלח על-ידי 
ספקית הקלנועית לא פתר את הבעיה. בהמשך התגלו תקלות ופגמים נוספים בקלנועית שפגעו במידת הבטיחות 
שלה. לאור הליקויים הרבים נלקחה הקלנועית על-ידי הספקית לבדיקה ותיקון ואולם לא הושבה לתובעת. פניות 
מוקדמות של התובעת, בעצמה ובאמצעות הסיוע המשפטי, לביטול העסקה ולהחזר כספה סורבו ובעקבות זאת 
הוגשה התביעה. בסמוך לאחר הגשת התביעה הודיעה הנתבעת על הסכמתה לביטול העסקה והשבת הכספים.

■ ביטול עסקאות צרכניות שנעשו תוך ניצול מצוקתו של הלקוח הזקן
התובע בן 71 אותו ייצג הסיוע המשפטי, בעל נכות בשיעור של 100% המתקיים מקצבת נכות, נוצל על-ידי חברות 
לשיווק ישיר באופן שהוביל לביצוע עסקאות רבות בהיקף מצטבר של עשרות אלפי ש"ח. בעקבות פניה בכתב 
של הסיוע המשפטי58 לחברות השונות בדרישה לבטל את העסקאות ולהשיב את הכספים ששולמו בגינן, בוטלו 
לא  העסקאות  לביטול  הדרישה  בהם  מקרים  שני  ללקוח.  הוחזרה  בגינן  שנגבתה  והתמורה  העסקאות  מרבית 

נענתה הועברו להמשך טיפול משפטי בידי עו"ד ממערך הייצוג החיצוני לצורך הגשת תביעה.

56. עת"מ 8817-07-17. בתיק ייצג עו"ד רוי חכמי ממערך הייצוג החיצוני – מחוז ירושלים.
 57. תא"מ 36883-08-18 )שלום תל-אביב( ניצה טביב נ' מוטור שיווק )1982( בע"מ ואח' )לא פורסם, 18.10.2018(. התיק יוצג על-ידי עוה"ד הילה תמרי ואמיר קאדיס 

מהצוות הפנימי – ת"א.
58. ייצוג באמצעות עו"ד מור אטיאס ממערך הייצוג הפנימי במחוז מרכז.
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מעורבות הסיוע המשפטי ברפורמה בתקנות סדר הדין האזרחי 

ייצוג בענייני עבודה 

הכשרה ייחודית בתחום חושפי שחיתויות 

■ ליקויים בהתקשרות לקבלת שירותים רפואיים
הסיוע המשפטי ייצג לקוחה, בת 63, חולת סרטן המתקיימת מקצבת נכות ושירותים מיוחדים שהתקשרה עם 
מרפאת שיניים מטעם קופת החולים שלה, בשתי עסקאות בסך כולל של כ- 16,000 ₪, לביצוע טיפול שיניים 
אף  על  ומיידי.  מהיר  למענה  זקוקה  היא  הבריאותי  מצבה  בשל  כי  הלקוחה  הדגישה  בעת ההתקשרות  מקיף. 
האמור, במשך תקופה ממושכת לא בוצע חלק ניכר מהטיפולים עליהם הוסכם, ואילו הטיפולים שבוצעו – בוצעו 
באופן חלקי ולקוי. עקב התמשכות הטיפולים הלקוחה פנתה וביקשה לבטל את העסקה, ולחילופין להעביר את 
הטיפולים לסניף אחר הקרוב יותר למקום מגוריה – אולם בקשתה סורבה. לאחר פנייה מטעם הסיוע המשפטי 
התקבלה תשובת קופת החולים שלפיה ניתן יהיה לבצע את הטיפולים בכל מרפאה הקרובה לבית הלקוחה, וכן כי 
כל טיפול שיש לחזור עליו עקב התמשכות הטיפול – יבוצע ללא עלות. עוד נמסר, כי ככל שהלקוחה תמצא לנכון 

להפסיק את הטיפול – יושב לה כספה על הטיפולים שלא בוצעו59.

בשנת 2018 המשיך משרד המשפטים לקדם את הרפורמה בתקנות סדר הדין האזרחי, שבמרכזה פישוט וייעול 
הליכים משפטיים60. הסיוע המשפטי, שביסס את מעמדו כגוף נדרש לצורך מתן הערות לדברי חקיקה מתוך נקודת 
ניירות  במספר  התקנות  לטיוטת  הערותיו  את  הציג  המוחלשות,  האוכלוסיות  של  והאינטרסים  הייחודית  מבטן 

עמדה.

ביחסי העבודה, החל ממקרים  סוגיות המתעוררות  ניתן בקשת רחבה של  זה  והייצוג המשפטי בתחום  הייעוץ 
שבהם הופרו הזכויות הסוציאליות המגיעות לעובדים, עבור בסוגיות של אפליה ופיטורין שלא כדין וכלה בהטרדה 
מינית. רבים מלקוחות הסיוע המשפטי בענייני עבודה עובדים בעבודות דחק ופעמים רבות אינם עובדים באופן 

רציף. 
בשנת 2018 נפתחו בסיוע המשפטי 2,292 תיקים בתחום דיני העבודה בהשוואה ל- 1,894 תיקים שנפתחו בשנת 

2017, עליה של 21%. 

להלן דוגמא לייצוג בתחום זה: 
■ סע"ש 6154548-11-15 

הסיוע המשפטי ייצג עובדת בתביעה כנגד חברה לצורפות ומוצרי יודאיקה בה עבדה, אשר הייתה נתונה בקשיים 
בתשלומי  במעסיקה,  החיה  הרוח  שהיה  הנתבע,  חויב  הייצוג  בעקבות  מעסיק.  לתשלומי  בתביעה  כלכליים, 
המעסיקה )חברה בע"מ(, באופן אישי, וזאת למרות שלא היה בעל המניות בחברה אלא אשתו. ביה"ד קבע כי 

הנתבע היה בעל המניות האמיתי במעסיקה ואשתו נרשמה ככזו רק משום שהיו לו חובות.

בהתאם לתיקון מס' 12 לחוק הסיוע המשפטי מיום 10.2.2014, ניתן כיום ייצוג לעובדים בהליכים לפי חוק הגנה על 
עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במנהל תקין(, התשנ"ז- 1997 )להלן: "חוק חושפי שחיתויות"(, 
וזאת ללא בדיקת זכאות כלכלית. הסיוע המשפטי הניתן הוא רחב וכולל ייצוג של העובד מול המעסיק בהליכי 
שימוע ומשא ומתן על זכויותיו, בהליכים למניעת הפגיעה בו מול מבקר המדינה וכן בהליכים משפטיים בבית הדין 

לעבודה. 
בשנת 2018 קיים הסיוע המשפטי, בשיתוף עם משרד מבקר המדינה, הכשרה ייחודית וייעודית בת יומיים, לעורכי 
דין של הסיוע המשפטי מהצוות הפנימי וממערך הייצוג החיצוני, בעניין הגנה על חושפי שחיתויות. בשנה זו נפתחו 

בסיוע המשפטי 11 תיקים חדשים בנושא הגנה על חושפי שחיתויות.

59. ייצוג באמצעות עו"ד מור אטיאס ממערך הייצוג הפנימי במחוז מרכז.
 60. תקנות סדר הדין האזרחי התשע"ח – 2018, פורסמו בסופו של דבר ביום 11.10.2018 אך כניסתן לתוקף נדחתה מעת לעת. התקנות צפויות להיכנס לתוקף עד 

ליום 6.9.2020.
61. סע"ש 54549-11-15 נגט היילמרים נ' גדי נטף )פורסם בנבו, 7.5.2018(. ייצוג באמצעות עו"ד קרן בר יהודה ממערך הייצוג החיצוני – מחוז ירושלים.

65 משרד המשפטים - הסיוע המשפטי  ■  דו"ח סיכום פעילות לשנת 2018  ■  תחומי הטיפול העיקריים בזכוכית מגדלת



תרשים מס' 33 - פילוח לפי תחומי הטיפול במסגרת תיקי הביטוח הלאומי בשנת 2018

אחר
14%

אזרח ותיק
2%

גמלת ילד נכה
6%

חובות למל"ל
6%

דמי אבטלה
2%

השלמה והבטחת הכנסה
9%

נכות מעבודה
15%

נכות כללית*
43%

דמי לידה ושמירת הריון
3%

*נכות- לרבות גמלת ניידות, גמלת סיעוד, גמלת שירותים מיוחדים

2. ביטוח לאומי
בשנת 2018 נפתחו 6,943 תיקי ביטוח לאומי לעומת 6,326 תיקים שנפתחו בשנת 2017 )עליה של כ- 10%(. 

בייצוג בתחום הביטוח הלאומי מתוקף הוראת סעיף 397 לחוק הביטוח הלאומי  ייחודי  לסיוע המשפטי מעמד 
)נוסח משולב( התשנ"ה-1995 )להלן: "חוק הביטוח הלאומי"(. סעיף 397 האמור, קובע את זכאותו של כל מבקש 
יחיד לקבל ייצוג משפטי מטעם הסיוע המשפטי, בהליכים בבית הדין לעבודה שהמוסד הוא צד להם, בעניינים 
הנובעים מחוק הביטוח הלאומי או מכל חיקוק אחר שהמוסד משלם תשלומים על פיו, למעט הליכים שעניינם 

תביעה לתשלום דמי ביטוח או לאחריות מעביד בקשר עם תשלום דמי ביטוח.

מכוח ההסמכה האמורה, הסיוע המשפטי מטפל בכל הנושאים הנדונים בחוק הביטוח הלאומי, לרבות תאונות 
עבודה, נכות מעבודה, נכות כללית, שירותים מיוחדים וניידות. כמו כן ניתן ייצוג בתביעות לדמי לידה, שמירת הריון, 

סיעוד, גמלאות זקנה ושארים, דמי אבטלה, שיקום, הבטחת הכנסה ומזונות. 

הייעוץ והייצוג המשפטי ניתנים על ידי הסיוע המשפטי ללא בדיקת זכאות כלכלית, אלא על סמך בחינת הסיכוי 
המשפטי בלבד. מכאן, כי כל אדם יכול לפנות אל הסיוע המשפטי, אם בקשתו נדחית על ידי המוסד לביטוח לאומי 

בבקשה לניהול הליך בעניין זה בבית הדין לעבודה. 

לסיוע המשפטי החומר הרלוונטי  מועבר  לביטוח הלאומי במסגרתו  פעולה עם המוסד  לסיוע המשפטי שיתוף 
הליכים משפטיים. למניעת  מוקדמת  הידברות  במקרים המתאימים,  מתקיימת,  וכן  המוסד,  בידי  המצוי  לתיקים 
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ייצג הסיוע המשפטי בשנת 2018 בתחום  להלן דוגמאות להחלטות והסכמות שהתקבלו בתיקים בהם 
הלאומי: הביטוח 

■ הבטחת הכנסה - תמיכה משפחתית לכל צורך שהוא 
במסגרת ב"ל )ת"א( 6217457-08-14 הסיוע המשפטי ייצג במספר ערעורים שאוחדו, אשר עסקו בשאלה משפטית 
עקרונית הנוגעת להשלכותיה של תמיכה כספית, משפחתית וקהילתית, על עצם והיקף הזכאות לגמלה מכוח 
צורך שהוא.  לכל  אלא  דיור,  לצרכי  בהכרח  מיועדת  אינה  בנסיבות שבהן התמיכה  זאת,  הכנסה,  חוק הבטחת 
ביה"ד הארצי, בדעת רוב, שינה הלכה קודמת לפיה תמיכה משפחתית קבועה )לרבות כזו הניתנת לצורך תשלום 
לב  מנדיבות  הניתנת  או קהילתית,  כי תמיכה משפחתית  ופסק  כ״הכנסה",  להילקח בחשבון  משכנתא( אמורה 
וללא תמורה, אינה "הכנסה" לצורך חוק הבטחת הכנסה, וזאת ללא תלות בדרך בה היא ניתנת, במידת קביעותה 
ובייעודה. ההלכה החדשה הוחלה על כל תביעה לגמלת הבטחת הכנסה בגין החודש העוקב לאחר יום פרסום 
פסק הדין, ועל תביעות לגמלת הבטחת הכנסה תלויות ועומדות בערכאות שיפוטיות נכון למועד פרסום פסק הדין. 
במסגרת פסק דינו, בין היתר, עמד בית הדין על הזכות החוקתית לקיום בסיסי בכבוד הקבועה בחוק יסוד: כבוד 
בסיסי  קיום  היא הבטחת  חוק הבטחת הכנסה, שתכליתו העיקרית  כי  ביה"ד  ציין  זה  וחירותו. בהקשר  האדם 
בכבוד, הוא האמצעי המרכזי )גם אם לא היחיד( באמצעותו מממשת המדינה את חובתה החוקתית. ביה"ד אף 
עמד על כך שקיים ספק ממשי בשאלה אם במציאות הנוכחית גמלת הבטחת ההכנסה אכן מספיקה כשלעצמה 
לצורך קיום כאמור, כאשר כתוצאה מכך רבים ממקבלי הגמלה נאלצים לקבל סיוע נוסף, מכל גורם אפשרי, לצורך 

סיפוק הצרכים האנושיים הבסיסיים ביותר.
בעקבות פסק הדין שניתן ביום 27.5.2018 הוציא המוסד לביטוח לאומי נוהל חדש הקובע כי "בתביעות חדשות 
אין להביא בחישוב כל תמיכה כספית מכל סוג שהוא, בין אם תמיכה משפחתית ובין אם תמיכה מעמותת צדקה."

■ תוספת תלויים בקצבת נכות
במסגרת עב"ל )ארצי( 6323017-11-16 הסיוע המשפטי ייצג בערעור של אם לשני ילדים שבמשך שנים רבות קיבלה 
גמלת נכות כללית חלקית בצירוף תוספת תלויים עבור ביתה הקטינה, אך ללא תוספת תלויים עבור בנה הקטין. 
במשך כל השנים קבלה המערערת קצבת ילדים עבור שני הקטינים. משפנתה התובעת בתביעה לתוספת תלויים 
רטרואקטיבית עבור הבן )בן 13 במועד התביעה( שילם המוסד לביטוח לאומי תוספת תלויים עבור 7 שנים בלבד. 
ביה"ד האזורי לעבודה דחה את תביעת המערערת לתשלום תוספת תלויים בגין 6 שנים נוספות )בסה"כ 13 שנים( 

אולם בערעור שהוגש, ניתן פס"ד בהסכמה לפיו שולמה תוספת הקצבה.

■ ליקויים בעבודת הוועדה הרפואית לעררים )נכות כללית( 
במסגרת ב"ל 6446519-01-18 הסיוע המשפטי ייצג בערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים )נכות כללית(, 
את  ביססה  הנכות,  תביעת  את  שדחתה  הוועדה,  נפשיות.  הפרעות  לצד  בשינה,  נשימה  מדום  הסובל  מערער 
החלטתה על תוצאות בדיקת שינה שביצע המערער בביתו כשנתיים לפני החלטת הוועדה שבה נמצא כי המערער 
סובל מתסמונת הפסקות נשימה בדרגה קלה. הוועדה לא מצאה לנכון לשלוח את המערער לבדיקה עדכנית על 
ויזם בדיקה חדשה שנערכה בבי"ח רמב"ם. בבדיקה  חשבון המוסד. לפיכך, פנה המערער לקופת החולים שלו 
קשה.  בדרגה  החסימתי  הסוג  מן  בשינה  נשימה  מדום  סובל  הוא  וכי  במצבו  החמרה  חלה  כי  נמצא  החדשה 
בערעור נטען כי הסתמכות הוועדה על ממצאי הבדיקה הביתית הישנה הייתה מוטעית וכי היה עליה לשלוח את 
המערער לבדיקה על חשבון המוסד. בית הדין קיבל את הערעור ובין היתר קבע כי בעת שהוועדה דנה בעניינו 
של מבוטח היא אינה צריכה להתחשב בעלויות הכלכליות של הבדיקות שעליה לבצע על מנת לקבוע את נכותו 
הרפואית. כאשר נטענות בפני הוועדה טענות הנוגעות למצב הרפואי והיא מתרשמת שאכן המבוטח סובל מליקוי 
כלשהו, עליה להפנותו לבדיקות רפואיות מתאימות. הוועדה אף אינה צריכה להביא במכלול שיקוליה בעת קבלת 
ההחלטה אם להפנות את המערער לבדיקות שיקול הנוגע למעבר או אי מעבר סף רפואי. תפקיד הוועדה הוא 
לקבוע את נכותו הרפואית של המערער במועד דיוניה ושיקול הנוגע לסף הרפואי שעליו לעבור, הוא שיקול זר 
שאינו בתחום סמכותה. לאור האמור קבע ביה"ד כי בנסיבות העניין נפלו פגמים משפטיים בהחלטת הוועדה. בשל 

הפגם החמור שמצא בית הדין בעבודת הוועדה נפסקו למערער הוצאות אישיות בסך ₪1,500.

 62. עב"ל )ארצי( 17457-08-14 המוסד לביטוח לאומי נ' סימה קרול )פורסם בנבו, 17.5.2018(. בערעור ייצגו עו"ד משה שלום ממערך הייצוג החיצוני - מחוז ת"א עו"ד 
עובד כהן ממערך הייצוג החיצוני מחוז ת"א ועו"ד אדי וסר ממערך הייצוג החיצוני מחוז ירושלים. 

63. עב"ל )ארצי( 23017-11-16 מירה אטין נ' המוסד לביטוח לאומי )פורסם בנבו, 12.4.2018(. בערעור ייצג עו"ד איתן ליברמן ממערך הייצוג החיצוני - מחוז ת"א.
64. ב"ל )חי'( 46519-01-18 יצחק שרביט - המוסד לביטוח לאומי )פורסם בנבו, 11.7.2018(. ייצג בתיק עו"ד בלאל סויטאת ממערך הסיוע החיצוני - מחוז חיפה. 
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■ זכאות לגמלה בהעדר זכות טיעון

ע"ס  מעבודה  נכות  בגין  למענק  זכאות  לה  שקמה  תובעת  ייצג  המשפטי  הסיוע   6542688-11-15 ב"ל  במסגרת 
₪16,000, ואשר המוסד לביטוח לאומי הודיע לה כי המענק לא ישולם לה משום שהוחלט לקזז לה חוב משנת 
1999 בהבטחת הכנסה )לא הייתה מחלוקת לגבי החוב(. חובם של התובעת ושל בעלה הועבר במסגרת ניהול 
ההליך לוועדה לביטול חובות אשר הפחיתה את החוב ב-40% אולם בקשתה של התובעת שלא לקזז את המענק 
בגין נכות מעבודה לא נדונה כלל. ביה"ד לעבודה קבע כי נקודת המוצא היא שככלל, המוסד לביטוח לאומי לא 
רשאי לקזז סכומים שניתנים כפיצוי בגין אבדן כושר עבודה מבלי לתת הזדמנות למי שפעולת הגבייה מכוונת 
לאומי  לביטוח  לחוק הביטוח הלאומי מסמיך את המוסד   315 כי אמנם, סעיף  ביה"ד  עוד קבע  כלפיו להישמע. 
להיפרע מחוב כלפיו גם מתוך גמלת נכות מעבודה. אולם, סמכות זו של המוסד לביטוח לאומי היא מוגבלת ועליו 
פגיעה  מפני  מבוטח  על  להגן  באה  מעבודה  נכות  שגמלת  כיוון  ובמידתיות.  בסבירות  דעת,  בשיקול  להפעילה 
בפרנסתו היומיומית, שלו ושל משפחתו, אין זה סביר שהמוסד לביטוח לאומי יקזז את מלוא הגמלה, בבת אחת, 
מבלי לאפשר למבוטח להישמע ומבלי לבחון את עניינו ונסיבותיו האישיות. מצב כזה עשוי להותיר את המבוטח, 
ואת משפחתו, בלי כל אפשרות לספק את צרכי מחייתם היומיומיים או לגרום להם להיכנס לחובות עמוקים יותר. 
בסופו של דבר, ביה"ד קיבל את התביעה במובן זה שעניינה של התובעת הוחזר לוועדה לביטול חובות לצורך דיון 
בשאלה האם יש לקזז את מלוא המענק או רק חלקו ואם יש לבצע את הקיזוז בשיעורים, וכיצד. ביה"ד הורה כי 
במסגרת דיוניה תשקול הוועדה גם את הזמן שעבר מיום קיזוז החוב, שנעשה באופן חד צדדי ולא כדין, ועד למועד 

ההחלטה הסופית, ואת ההשלכות האפשריות על התובעת עקב כך.

■ ביטול חוב דמי ביטוח עקב שיהוי
במסגרת ב"ל 6653948-06-16 הסיוע המשפטי ייצג תובע צעיר שצבר חוב דמי ביטוח לשנים 2008 – 2011. החוב 
נוצר כתוצאה מהעובדה שהצעיר התנדב במסגרת מכינה קדם צבאית אולם התגייס חודשיים לאחר גיל 21 וזאת 

עקב ניתוח שעבר בברך. לאחר גיוסו שירת התובע 3 שנים מלאות. דרישת חוב נשלחה לתובע רק בשנת 2016. 
ביה"ד קבע כי העובדה שהתובע התגייס חודשיים לאחר שמלאו לו 21 היא שהקימה לנתבע )למוסד לביטוח לאומי( 
את הזכות לדרוש תשלום בגין התקופה מיום שמלאו לו 18 ועד שמלאו לו 21. אלא, שלדעת בית הדין המחוקק לא 
כיוון את דבריו למקרה בו נבצר מהתובע להתגייס מיד בתום שנת ה-י"ג ובטרם מלאו לו 21 שנים, וכאשר בנסיבות 
העניין ברור כי לולא נבצרותו וחוסר יכולתו הפיזית והרפואית היה מתגייס מיד בתום שנת ה-י"ג. ביה"ד קבע גם כי 
העובדה שהנתבע השתהה שיהוי רב שעה שפנה לתובע רק בינואר 2016 ודרש ממנו חוב שעניינו תקופה שמ- 

2008 עד 2011, וכי שיהוי זה המהווה טעם נוסף לקבלת התביעה. חוב דמי הביטוח בוטל.

■ הכרה בסרטן ריאות כמחלת מקצוע
ייצג אישה שבעלה, נגר בעיסוקו, נפטר ממחלת סרטן הריאות  במסגרת תיק ב"ל 67903-10-12 הסיוע המשפטי 
בתביעה להכרה במחלתו כמחלת מקצוע. המנוח היה מעשן כבד )כ- 3 חפיסות סיגריות ליום(. מומחה לרפואה 
וחומרים  נחשף לצבעים, ממיסים  בין עבודתו של האדם במהלכה  סיבתי  ביה"ד שלל קשר  תעסוקתית שמינה 
שונים, לבין סרטן הריאות. באת כוח האישה ביקשה לקבל חוות דעת של מומחה נוסף בתחום הריאות, ומומחה 
זה קבע כי אין לשלול קשר סיבתי כאמור. ביה"ד העדיף את חוות הדעת המיטיבה עם התובעת ובסופן של 6 
שנים בהן התנהל ההליך קיבל ביה"ד את התביעה והכיר במחלת סרטן הריאות ממנה נפטר בעלה של התובעת 

מקצוע.  כמחלת 

65. ב"ל )ת"א( 42688-11-15 ס.א. נ' המוסד לביטוח לאומי )פורסם בנבו 20.6.2018(. ייצג בתיק עו"ד ינון תמרי ממערך הייצוג החיצוני – מחוז ת"א.
66.  ב"ל )ת"א( 53948-06-16 ל.ט. נ' המוסד לביטוח לאומי )לא פורסם, 11.3.18(. ייצגה בתיק עו"ד עינת גרינפלד ממערך הייצוג החיצוני – מחוז ת"א.

67. ב"ל )באר שבע( ב"ל 903-10-12 רחל אפריאט נ' המוסד לביטוח לאומי )פורסם בנבו, 11.6.18( ייצגה בתיק עו"ד עינת קנפו-לוי ממערך הייצוג החיצוני – מחוז 
דרום.
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תרשים מס' 34 - פילוח במספר התיקים, המינויים והסירובים בשנת 2018

■ תיקים שנפתחו   ■ מינוי ראשוני    ■ סירובים

30,897

23,062

3,026

2017 2018

37,596
+21.5%

28,102
+21.8%

3,206
-8.6%

3. מעמד אישי
תחום המעמד האישי הוא אחד התחומים הגדולים בסיוע המשפטי. על חשיבות הייצוג המשפטי בהליכי משפחה 

עמד כב' השופט טירקל בברע"א בן-שושן68: 
"טבעו של סכסוך בין בני זוג, שרוב רובו בסתר ואפס קצהו בגלוי...ועליו לנהוג בזהירות יתירה בבואו לקבוע 
את ממצאיו ובבואו לשקול אותם בטרם יסיק את מסקנותיו...חובת זהירות זאת אינה יכולה להתקיים במצב 
של חוסר שוויון קיצוני כזה בין המתדיינים, כאשר אחד מהם טוען לעצמו בלשון עילגים ואילו השני, בלשון 

מלומדת.  פרקליטים 
רואה אני חובה לעצמי לעמוד על ענין נוסף. הליכים בענייני משפחה הם בעיני בגדר "דיני נפשות" ממש; אם 
לא כפשוטו, הרי כמשמעו...בישראל הכיר המחוקק בזכותו של נאשם להיות מיוצג על ידי עורך דין במקרים 
מסוימים ובהליכים מסוימים. לדעתי יש הצדקה לכך שתוכר גם זכותו של בעל דין בסכסוך בענייני משפחה 
להיות מיוצג...בעקבות ההכרה באופיים המיוחד של הליכים אלה, ועקב הצורך להעניק סיוע מיוחד למתדיינים 

כאלה".

וירידה  והמינויים  - עליה משמעותית במספר התיקים  נתונים 2018   .3.1
הסירובים באחוז  קלה 

בשנת 2018, נפתחו בסיוע המשפטי 37,596 תיקים בתחום המעמד האישי, עליה של 21.5% לעומת מספר התיקים 
בתחום זה בשנת 2017. 

בהתאם, בשנת 2018 ניתנו 28,102 מינויים בתחום המעמד האישי בסיוע המשפטי, עליה של 21.8% לעומת מספר 
המינויים שניתנו בתחום זה בשנת 2017.

הסיבה לעליה במספר התיקים בסיוע המשפטי בתחום המעמד האישי בשנת 2018 נעוצה בכניסתו לתוקף של 
חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, תשע"ה-2014 )להלן: "חוק הסדר התדיינויות"(, בשלהי 
שנת 2016, ובהליכים החדשים ליישוב סכסוך מכוחו. סיבה נוספת לעליה במספר התיקים בתחום זה, קשורה 
ביידוע לקוחות פוטנציאליים על ידי יחידות הסיוע שליד בתי המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הדתיים והפנייתם 

לסיוע המשפטי. 
סיבות נוספות לגידול ניתן לייחס לתמורות משפטיות שחלו בתחום: פרסום פסיקה תקדימית לעניין השתתפות 
האם במזונות הילדים, קביעת גובה המזונות כתלות בזמני השהות עם ההורים, אי הודאות המשפטית בתחום 
ועוד. אי ודאות זו מובילה לעליה במספר הפונים לסיוע המשפטי, המניחים כי השינוי בדין יביא עמו גם סיכוי מוגבר 

לשינוי ההחלטות שניתנו בעניינם. 

68. ברע"א 6810/97 בן שושן נ' בן שושן, נא )5( 378.
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תרשים מס' 35 - פילוח נושאי תיקי תחום המעמד האישי בשנת 2018

ירושה וצוואה

הסדרי ראיה ומשמורת

הסכמים, דמי שימוש ראויים פינוי או 
סילוק יד במקרקעין, תביעות נזיקין

 מזונות

גירושין, כתובה, מדור שקט

אבהות

 צווים למניעת אלימות

 רכוש

הוצל"פ מזונות

 שינוי הסדרי ראיה 
או מזונות

ערעור

אפוטרופסות בלעדית לקטין

התרת נישואין

7%

16%

6%

18%

13%

6%

9%

5%

8%

4%

3%

2%

1%

1%
תיקון גיל ושינוי שם

עובדי  דין  עורכי   40 נעשה באמצעות  האישי  הסיוע המשפטי בתחום המעמד  לקוחות  אלפי  הטיפול בעשרות 
הסיוע המשפטי, הפרושים בששת מחוזותיו ובאמצעות ייצוג על ידי כ - 640 עורכי דין עצמאיים המעניקים סיוע 

משפטי במיקור חוץ. 
הייצוג ניתן בערכאה האזרחית של בית המשפט לענייני משפחה ובארבע ערכאות דתיות שונות: בתי הדין הרבניים, 
וכן בכל ערכאות  ובתי הדין הכנסייתיים של העדות הנוצריות,  בתי הדין השרעיים, בתי הדין השרעיים מד'הב, 

הערעור הנדרשות.
הסיוע המשפטי ניתן בכלל ההליכים המשפטיים המשתייכים לתחום "המעמד האישי", כמפורט בתרשים. בשנת 

2018, כ-40% מכלל התיקים בהם ניתן ייצוג החלו בהליך ליישוב סכסוך בהתאם לחוק הסדר התדיינויות.

3.2. פילוח נושאי של תיקי תחום המעמד האישי - בשנת 2018 

כפי שניתן לראות בתרשים לעיל, מרבית הפניות הן בנושאים של מזונות, הסדרי ראיה ומשמורת וגירושין.
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3.3. ניתוח מגדרי של תיקי המעמד האישי בסיוע המשפטי שנת 2018
מרבית הפונות בבקשה לקבל סיוע משפטי בתחום המעמד האישי הן נשים )67%(. כאשר בוחנים את הבדלי 
המגדר בהתאם לערכאה השיפוטית מוצאים הבדלים משמעותיים, כאשר בערכאות הדתיות כ- 75% מהמבקשות 
סיוע משפטי הן נשים. בנוסף, ניתן לראות כי בבקשות להגדלת מזונות הנתון מטפס ל- 93% נשים מכלל התיקים. 
ישנם תתי תחומים בהם ההתפלגות המגדרית שונה. כך למשל, 83% מהבקשות לסיוע משפטי בתחום הפחתת 

מזונות מוגשות על ידי גברים, בתיקי חטיפת ילדים 41% מהבקשות מוגשות על ידי גברים.

3.4. תחום המעמד האישי בסיוע המשפטי - מגמות עיקריות בשנת 2018 
יישום חוק הסדר התדיינויות בסיוע המשפטי

ביולי 2016 נכנס לתוקפו חוק הסדר התדיינויות, אשר יצר מהפכה בתחום המעמד האישי בישראל. במהלך שנת 
2018 הוקם בסיוע המשפטי צוות בדיקה לבחינת השלכות החוק להסדר התדיינויות על עבודת הסיוע המשפטי. 
הבדיקה נועדה לבחון השלכות תקציביות, מקצועיות ומערכתיות מתוך מבט השוואתי ובהתחשב בנתונים ומידע 
שהצטברו בזרועות הממשל האחרים, האחראים על יישום החוק, וביחס לציבור הכללי שאינו מיוצג על ידי הסיוע 

המשפטי. 
במסגרת הבדיקה נבחנו התיקים שנפתחו בסיוע המשפטי לפי חוק הסדר התדיינויות החל מיום כניסתו לתוקף 

של החוק )יולי 2016( ועד ליולי 2018. 

ניתוח תיקי הסדר התדיינויות בסיוע המשפטי - יולי 2016 - יולי 2018

תרשים מס' 36 - ניתוח תיקי הסדר התדיינויות בסיוע המשפטי, יולי 2016 - יולי 2018

מתוך כלל התיקים בהם התקיימה ישיבת מהו"ת )תמונת מצב נכון ליולי 2018(:

38%

נסגרו לאחר הליך מהו"ת כאשר מתוכם:

נסגרו עם סיום הליך, 
שלום בית וכו'

20%

הגיעו להסכם 
שקיבל תוקף 

פס"ד

10%

נסגרו 
בשל ויתור 
או ניתוק 

הקשר

8%

51.8%

פנו להליכים משפטיים כאשר מתוכם:

בעת הבדיקה התנהלו עדיין 
בהליכים משפטיים

30.3%

נסגרו אחרי ניהול הליכים 
משפטיים

21.5%

10.2%

בעת 
הבדיקה 

עדיין 
התנהלו 
בהליך 
ליישוב 
הסכסוך.

מניתוח הנתונים עולה כי 38% מכלל התיקים בהם התקיימה ישיבת מהו"ת ראשונה נסגרו בתום הליך המהות. 
10% מכלל התיקים הגיעו להסכם שקיבל תוקף של פסק דין ללא צורך בפניה להליכים משפטיים. ב - 51.8% היה 
צורך להמשיך וללוות את הלקוחות בהגשת תביעות לערכאה משפטית, כאשר ב – 21.5% מתיקים אלו - התיקים 

נסגרו לאחר ניהול הליכים משפטיים עם קבלת פסק דין בעניינם. 
במסגרת הבדיקה נבחנו גם החסמים העומדים בפני לקוחות הסיוע המשפטי בפניה לגישור והגעה להסכמים. 
ואי הודאות המשפטית בתחום המעמד  לקוחות הסיוע המשפטי  כי המצב הכלכלי של  ניתוח הנתונים העלה 

להסכמים.  להגעה  מרכזיים  מהווים חסמים  האישי 
בתיקי הסיוע המשפטי בהם הרכוש מועט ויכולת ההכנסה של כל אחד מן הצדדים מועטה, הרי שהמשקל הסגולי 
של כל שקל מסך הרכוש המשותף וכל שקל המוקצה למזונות, גבוה בהרבה ממשקלו בתיקים של בעלי הכנסה 
יצירתיים  והאפשרויות להסכמים  זה, קשה להביא את הצדדים לכדי פשרה  גבוהה. במצב דברים  או  ממוצעת 
המגלמים את כלל האינטרסים של הצדדים מצומצמות. הדבר מתעצם בהעדר הלכה משפטית אחידה באשר 

למנגנון חישוב המזונות.
בנוסף עלה כי לא נעשה שימוש משמעותי בכלי הגישור. לכן, מתוך רצון להגביר את השימוש במסלול הגישור, 
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יחידות הסיוע שליד בתי  גישור, הודק ביולי 2018 הקשר עם  ולנהל בניהם הליך  זוגות להסכים  ובניסיון להביא 
המשפט וסוכם כי במקרים המתאימים לכך, יעדכנו עובדות יחידת הסיוע את הממונה המחוזי הרלוונטי בסיוע 
המשפטי על רצון הצדדים להגיע להליך גישור. הממונה המחוזי יברר האם נדרש סיוע לצורך קידום הליך הגישור. 
בבחינה לאחר זמן עלה כי שיתוף פעולה זה לא הביא לעליה משמעותית במספר הליכי גישור שבוצעו. מבירור 
שנערך עלה כי הכשל המרכזי במיצוי הכלי הגישורי נובע מהעברת האחריות בעניין בחירת המגשר וקביעת המועד 
לפגישה עמו למתדיינים הניצים עצמם. העברת אחריות זו, אינה תואמת את אופיו של סכסוך משפחתי ובפרט 

סכסוך גירושין. כשל זה על פני הדברים אינו נכון רק ללקוחות הסיוע המשפטי. 
במצב הקיים, בניתוב תיקים שמתנהלים בהתאם לחוק הסדר התדיינויות המצב שונה מזה הנוהג לגבי ניתוב תיקים 
ישיבת מהו"ת  גורם בבית המשפט קובע את זהות המגשר, מתקיימת  של בית המשפט בתיקים אזרחיים, בהן 
עם המגשר שנקבע ולאחריה מחליטים הצדדים אם להמשיך להליך גישורי אם לאו. לעומת זאת, בהליכי יישוב 
סכסוך בבית משפט לענייני משפחה, פגישות המהו"ת נערכות עם עו"ס של יחידת הסיוע שליד בתי המשפט וככל 

שהצדדים מסכימים לפנות לגישור הרי שעליהם לבחור יחד מגשר מתוך רשימה, ולקבוע עמו פגישה במשותף. 
העברת האחריות בעניין בחירת המגשר וקביעת המועד לפגישה עמו למתדיינים הניצים עצמם, אינה תואמת את 
אופיו של סכסוך משפחתי, המאופיין על פי רוב בעצימות גבוהה במיוחד בשלב המוקדם של הסכסוך, כאשר כל 
צד עסוק בקביעת הגבולות ובעיצוב מערך הכוחות החדש. אף אם הצדדים מסכימים על עצם הפניה לגישור, 
הציפייה כי הצדדים עצמם יסכימו יחד על מגשר מוסכם ויתאמו יחד מועד לפגישה עמו אינה מתממשת בפועל.
מסקנה זו התחדדה לאור תוצאות פיילוט ייחודי שנערך במחוז תל אביב של הסיוע המשפטי. פיילוט זה, לפיתוח 
מנגנון פנימי ליישוב סכסוכים, יצא לדרך במחוז תל אביב במחצית השנייה של שנת 2018 בשיתוף יחידות הסיוע 
במחוז. במסגרת הפיילוט איתרו יחידות הסיוע זוגות המיוצגים על ידי הסיוע המשפטי )או זכאים לסיוע( בשלב 
המהו"ת ועיכוב ההליכים, אשר הביעו את הסכמתם ביחידת הסיוע ליישב את הסכסוך בדרכי שלום. זוגות אלו 
הוזמנו לפגישה בסיוע המשפטי במחוז תל אביב. בפגישה הוצגה בפניהם האפשרות לגישור בפני עו"ד מהסיוע 
הסיוע המשפטי, מגשרת בהכשרתה. מתוך 11 הזוגות שהופנו לסיוע המשפטי במחוז תל אביב על ידי יחידת הסיוע, 

9 זוגות הסכימו להשתלב בהליך הגישור בסיוע המשפטי. 
הפיילוט מלמד כי כאשר זהות המגשר והפגישה הראשונה עמו נקבעים מראש עבור הצדדים, הסיכוי שהצדדים 
ישתלבו בהליך הגישור גבוה לאין ערוך לעומת מקרה שבו בחירת המגשר והתיאום איתו מוטלים על הצדדים 

הניצים עצמם. 
המסקנה העולה מניתוח הנתונים ומן הפיילוט היא, כי לא די בכך שיחידת הסיוע שליד בתי המשפט תמליץ ותקבע 
ועל  זהות המגשר אליו עליהם לפנות,  יש לקבוע בעבור הצדדים את  גישור, אלא  כי הצדדים מתאימים להליך 
המגשר לקבוע את מועד פגישת הגישור ולהזמינם. באופן זה, גובר הסיכוי כי הצדדים הניצים יצליחו להגיע יחד 

לפגישת גישור ולבחון מיצוי של כלי זה.
בעקבות נתונים אלו, והמלצת הסיוע המשפטי בעניין זה, נעשית כעת עבודה במשרד המשפטים לתיקון התקנות, 

בדומה להליכי מהו"ת אזרחיים, כך שמנגנון קביעת המגשר יקבע בתקנות הסדר התדיינויות.

גידול בתביעות לשינוי פסק דין למזונות בעקבות בע"מ 919/15
בשנת 2018 נפתחו בסיוע המשפטי 527 תיקים בבקשה לייצוג בתביעות להפחתת מזונות ו- 249 תיקים בבקשה 
בתביעה  לייצוג  בבקשה   2017 בשנת  שנפתחו  תיקים   346 ל  בהשוואה  זאת,  מזונות.  להגדלת  בתביעה  לייצוג 
להפחתת מזונות ו- 157 בבקשה לייצוג בתביעה להגדלת מזונות. סך הכל - גידול של למעלה מ - 55% במספר 

התיקים שנפתחו בעניין תביעות לשינוי פסקי דין למזונות, בין השנים 2017 ל- 2018.
הסבר אפשרי לכך הוא שביולי 2017 שינה בית המשפט העליון בהרכב של שבעה שופטים את ההלכה בעניין 
השתתפות האם בתשלום מזונות הילדים, במסגרת בע"מ 919/15 פלוני נ' פלונית )19.7.17(. פסיקה זו והפרשנויות 
השונות שניתנו לה בערכאות הנמוכות יותר, הגבירו את אי הודאות המשפטית, והביאו להערכתנו לגידול בתביעות 

המשפטיות בעניין זה.69

69. בדו"ח ביקורת המדינה 69ב, העיר גם מבקר המדינה על כך שאי הודאות המשפטית בעקבות פסיקה זו הביאה לריבוי התדיינויות משפטיות, שם בעמ' 1414.
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3.5. פסיקה בתחום המעמד האישי לשנת 2018
■ מרוץ הסמכויות ומניין הימים בעת עיכוב הליכים על פי חוק הסדר התדיינויות במשפחה 

במסגרת עמ"ש 53691-05-18 בבית המשפט המחוזי בתל אביב )פסק דין מיום 18.10.18, פורסם בנבו(, שני הצדדים 
יוצגו על ידי הסיוע המשפטי70. 

יום  בערעור נדונה השאלה, האם לאחר החלטה לקיצור עיכוב ההליכים יש למגיש הבקשה ליישוב סכסוך 30 
יום להגיש את תביעותיו כסברת המערערת. על כך השיבו שופטי  להגיש את תביעותיו, כסברת המשיב או 15 
המחוזי כולם כי החלטה לקיצור תקופת עיכוב ההליכים מקצרת את כל המועדים המנויים בסעיף 3)ה( לחוק, 

יום בלבד להגיש את תביעותיו.  ולמשיב עומדים 15 
במקרה זה, כיוון שהמערערת לא הגישה את תביעותיה לאחר תום 15 יום אלו, אלא יום קודם לכן, עלתה השאלה 

.)voidable( או שלכל היותר ניתן לבטלן )void( מה דינן של התביעות. האם תביעות שהוגשו טרם זמנן בטלות
דעת הרוב, מפי כב' השופטים שנלר ורביד, הייתה כי מעת שמוגשת תביעה בניגוד לחוק, אין מקום לקבלה, וככל 
למחיקתה.  לעתור  סכסוך  ליישוב  הבקשה  את  שהגיש  הצד  רשאי  המשפט,  בית  מזכירות  ידי  על  שהתקבלה 
לדעתם החלטה אחרת תהיה כמעין חידוש "מרוץ הסמכויות" ותביא לפגיעה בתכלית החקיקה של החוק להסדר 

במשפחה.  התדיינויות 
לכן אף שהתקבלה פרשנות המערערת בדבר מניין הימים להגשת תביעה לאחר שניתן פסק דין לקיצור תקופת 

עיכוב הליכים, נדחה ערעורה. 
הכרעה זו קידמה וודאות משפטית מסויימת באופן יישום הוראות החוק להסדר התדיינויות, הן בשאלת מנין הימים 
שלאחר שניתנה החלטה לקיצור תקופת עיכוב ההליכים, והן בשאלת מעמדן של תביעות מוקדמות שהוגשו בטרם 

עת.

■ קידום פסיקה מודעת עוני בתחום המעמד האישי
במסגרת בע"מ 2603/18 פלוני נ' פלונית )14.5.18, פורסם בנבו( בפני בית המשפט העליון, בייצוג הסיוע המשפטי71, 
עלתה השאלה האם מצוקה כלכלית קשה, על כל המורכבות העולה ממנה, מהווה עילה לדחיית החזרת ילדים 

לפי חוק אמנת האג )החזרת ילדים חטופים(, התשנ"א-1991.
במסגרת ההליכים בתיק נטען נגד האם כי היא חטפה את שני ילדיה ארצה מארה"ב ונדון קיומו של החריג שעניינו 

קיום חשש חמור לטובת הילד. 
בית המשפט המחוזי מרכז-לוד פסק באותו עניין )עמ"ש )לוד( 1393-03-18, 18.3.18 פורסם בנבו( כי אף שמקום 
המגורים הרגיל של הילדים הינו ארה"ב, טובתם של הקטינים מחייבת את הפעלת החריג הקבוע בסעיף 13)ב(, בין 
היתר על רקע מצוקה כלכלית של המשפחה אשר מונעת מתן טיפול נפשי דחוף לקטינים בארצות הברית. בית 
המשפט המחוזי מתייחס בפסק דינו בפירוט לחיי העוני אותם חיו בני המשפחה בארה"ב, ולהעדר סיוע ציבורי 
"נזק עלול להיגרם לקטינים מעצם   - יוחזרו לארה"ב  סוציאלי אשר ימנע פגיעה קשה בטובתם של הקטינים אם 
של  יכולתם  בדבר  הרב  והערפל  נדרשים  הם  לו  הדחוף  הנפשי  הטיפול  לנוכח  וזאת  ללא המשיבה  לארה"ב  החזרתם 
הקטינים לקבל ולהבטיח טיפול זה בארה"ב. זאת מאחר והטיפול הנדרש יכול שיינתן להם בישראל במסגרת המערכת 

הציבורית, אך לא כן בארה"ב נוכח העדרו של ביטוח רפואי שם."

בית המשפט העליון קיבל את קביעותיו ונימוקיו של בית המשפט המחוזי ודחה את הערעור שהוגש על פסק הדין, 
בנימוקי השופט עמית )אליו הצטרפו השופטת ברק-ארז והשופט קרא(, אשר קבע כי: 

"הנטל הוא על הטוען לתחולת סעיף 31)ב(, והנטל הוא כבד. האמנה לא נועדה לעשירים בלבד, והיעדר רווחה 
כלכלית, ואף מצוקה כלכלית לא די בהם כשלעצמם, כדי להטות את הכף..." 

.... "אלא שבית המשפט הוא אביהם של הקטינים ובנסיבות המקרה קשה לקבל את תשובתו של האב כפשוטה. 
רפואי  ביטוח  להיעדר  ומעבר  בארה"ב,  מוסדר  להיעדר מעמד  מעבר  האב,  הדחוק של  הכלכלי  למצב  מעבר 
לקטינים – יש להביא בחשבון את השלכות חזרתם של הקטינים לארה"ב, בהינתן שהאם מעוכבת בארץ בשל 

צווי עיכוב יציאה שניתנו לטובת הנושים-הזוכים בהוצאה לפועל, בעקבות חובות שצברו ההורים..." 

70. ייצוג באמצעות עו"ד רועי אשכרי )אשר ייצג את המערערת( ועו"ד חן גינסרבג )אשר ייצג את המשיב( – שניהם ממערך הייצוג המשפטי החיצוני במחוז תל-
אביב. 

 71. האם יוצגה על ידי עוה"ד שרון ירמיהו והקטינים יוצגו על ידי עורכת הדין זהבה סנדרס אשר מונתה כאפוטרופוס לדין – שתיהן ממערך הייצוג החיצוני של 
הסיוע המשפטי במחוז תל-אביב.
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.... "העולה מן המקובץ כי מצבם הרגשי הנוכחי של הקטינים הוא מעורער, והחזרתם לארה"ב כשהאם נותרת 
מאחור, מנועה מלצאת עמם, עלולה בוודאות קרובה להסב להם נזק חמור ומשמעותי. מדובר אפוא בשילוב 
ייחודי של שני נתונים משמעותיים אשר בהצטרפם זה לזה מקבלים משקל סגולי נוסף ומכריע בנסיבות העניין."

■ שרטוט גבולות הייצוג המשפטי של הסיוע המשפטי בתחום מעמד אישי

סעיף 4 לחוק הסיוע המשפטי, תשל"ב-1972, קובע כי: "ראש הלשכה רשאי לדחות בקשת שירות משפטי, אם היה 
סבור שעניינו של המבקש אינו אלא טרדני או קנטרני, או שאין לו על מה לסמוך, או שאין לו בסיס סביר מבחינת 

הדין, העובדות או הראיות..." על בסיס זה ניתן לדחות בקשה לייצוג בהליך משפטי, אף למי שזכאי לכך כלכלית.
במהלך שנת 2018 נדרש הסיוע המשפטי להתמודד עם הטענה, כי ישנם מקרים בהם עצם מתן הסיוע המשפטי 
ייצוג סרבני  בהליכי מעמד אישי עלול להיתפס כשימוש לרעה בהליכי משפט. שאלה זו התעוררה בהקשר של 
וסרבניות גט וכן בהקשר של בחינת הזכאות הכלכלית לייצוג משפטי, כאשר הצד שכנגד טוען להעלמת כספים 

ורכוש, על ידי מיוצג הסיוע המשפטי. 
במסגרת תיק מספר 514847/9 בבית הדין הרבני האזורי בחיפה, התבקש הסיוע המשפטי ליתן עמדתו העקרונית 
בשאלה מדוע לא יופסק הסיוע המשפטי במקרים של סרבני גט קשים. עמדת הסיוע המשפטי, אשר התקבלה על 
ידי בית הדין הייתה כי הסיוע המשפטי מתנגד לתופעת סרבנות הגט וכי בכל מקרה ומקרה נעשית חשיבה ומופעל 
שיקול דעת, המתחשב בכלל ענייני הלקוח/ה. בין היתר, נשקלים: המסכת הקיימת בין בני הזוג, כלל ההליכים 
המשפטיים בעניינם, הזכויות הנטענות )כתובה למשל(, מידתיות הסנקציות, עילות הסירוב, וכן יכולתו של עוה"ד 
המייצג להביא את הצדדים להסכמה ולייעל את הדיון. במקרים בהם עולה חשש לשימוש לרעה בהליכי משפט, 
לרבות בהקשר של סרבנות גט, הסיוע המשפטי מפעיל שיקול דעת, בצמתים שונים בהליך המשפטי, ובוחן האם 
מתקבלת  ההחלטה  התשל"ב-1972.  המשפטי,  הסיוע  חוק  להוראות  בהתאם  הייצוג  להפסקת  הצדקה  קיימת 

בזהירות מרבית, בכדי לא לפגוע במיוצג/ת או בהליך המשפטי המתנהל.

■ מעמדו של צד ג' בתקיפת החלטה של הסיוע המשפטי בדבר זכאות כלכלית של הצד שכנגד
במסגרת בג"צ 5787/18 ויקי רובינשטיין נ' לשכת הסיוע המשפטי מחוז ת"א )21.11.8, פורסם בנבו( נידונה השאלה 
האם לצד בהליך המשפטי בתחום המעמד האישי, אשר טוען להעלמת כספים ורכוש על ידי הצד שכנגד, המיוצג 
על ידי הסיוע המשפטי, יש מעמד לתקוף את החלטת הסיוע המשפטי בדבר הזכאות הכלכלית של הצד שכנגד 

לקבל סיוע משפטי. 
בית המשפט העליון קבע כי שאלת הייצוג על ידי הסיוע המשפטי, הנה ענין שבין המיוצג למדינה, וצד שכנגד המלין 

על כך מתערב בעניין לא לו. 
"קבלת סיוע משפטי בהתאם לחוק הסיוע המשפטי הוא ענין שבין המבקש למדינה. העותרת מתערבת אפוא 
בריב לא לה )Culpa Est Immiscere Se Rei Ad Se Non Pertinenti( והוחלט לדחות את העתירה על הסף. 
כלומר, שאלת הייצוג המשפטי על ידי הסיוע המשפטי ובמימון המדינה, הנה ענין שבין המיוצג לבין המדינה, 

וצד שכנגד המלין על כך מתערב בעניין לא לו."
אף שלסיוע המשפטי חובה מנהלית לבחון כל מידע המובא בפניו, אף על ידי הצד שכנגד, אשר יכול להשליך על 
זכאות הייצוג באמצעות הסיוע המשפטי, יש לזכור כי שאלת ערעור על הזכאות הכלכלית לייצוג מטעם המדינה 
עולה לעיתים קרובות בתחום המעמד האישי באמצעות תלונות וטרוניה מהצד שכנגד, כאשר יש לזכור שלעיתים 

קרובות עצם הדיון על הרכוש וההכנסות של כל אחד מהצדדים הוא בלב הסכסוך. 

3.6. סיוע בגביית מזונות מחייבים72 השוהים בחו"ל ולהיפך
הסיוע המשפטי פועל למעלה מארבעים שנה בתיקים בהם החייב בתשלום מזונות ילדיו על פי פסק דין יצא את 

הארץ למדינה אחרת ולהיפך – מקרים בהם מי שחויב במזונות ילדים במדינה זרה, שוהה בישראל. 
ההסכם בינלאומי הראשון שהסדיר את הנושא הינו "אמנת ניו יורק" משנת 1956, או בשמה המלא: 

The Convention on the Recovery Abroad of Maintenance73. האמנה מאפשרת הגשת אכיפת חיוב מזונות 

שנפסק במדינה אחת החתומה על האמנה, במדינה אחרת, בה מתגורר החייב74. 

 72. מאחר ועל פי רוב הזוכה בפסק דין למזונות היא ממין נקבה והחייב ממין זכר תינקט לשון זו ואולם הדברים האמורים נכונים גם לגבי מצב הפוך של זוכה ממין 
זכר וחייבת ממין נקבה.

73. אמנה בדבר גביית מזונות בחו"ל, נחתמה בניו יורק ב 20.6.56, נכנסה לתוקף )בישראל( 25.5.57, פורסמה בכתבי אמנה 239.1. 
 74. לרשימת המדינות החתומות על אמנת ניו יורק: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/publications1/?dtid=45&cid=131 עד כה יושמה 

האמנה בין ישראל לבין 35 מדינות. חמש המדינות מולם נפתחו עיקר התיקים הינן: אוקראינה )22%(, גרמניה )11%(, אנגליה )9%(, פולין וצרפת )כ"א 7%(.
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למרות שאמנה זו מכונה "אמנת ניו יורק", ארה"ב אינה צד לה, ובמקרים בהם חייבי מזונות שהו בארה"ב, לא היה 
ניתן לעשות בה שימוש. בשנת 2009 נחתם מזכר הבנות בין ישראל לבין ארה"ב, המאפשר כיום גביה הדדית של 

מזונות מחייבי מזונות השוהים בשטחה של המדינה השנייה.
אמנת ניו יורק והסכם ההבנות מול ארצות הברית מאפשרים הן אכיפת פסק דין מזונות קיים, והן הגשת תביעת 

מזונות חדשה, במדינה בה מתגורר החייב, בשם ילדיו הקטינים המתגוררים במדינה אחרת. 
הסיוע המשפטי מהווה את הרשות המרכזית של מדינת ישראל לאכיפה בינלאומית של תשלומי מזונות ילדים 
ומהווה נדבך חיוני ביישום מחויבותה של מדינת ישראל על פי סעיף 27 לאמנה בדבר זכויות הילד להבטחת זכותם 

של ילדים לרמת חיים הולמת, לרבות באמצעות גביית מזונות מאת הוריו )סעיף 4 לאמנה(. 
בשנת 2018 נפתחו בסיוע המשפטי 158 תיקי מזונות חו"ל. גם בשנה זו נמשכה המגמה של שנים קודמות, בה  3/4 
מהתיקים עסקו בגביית חוב מזונות עבור משפחות בישראל, מחייב המתגורר במדינה אחרת, ורבע מהתיקים עסקו 

בבקשה לגביית מזונות של משפחות מחו"ל, כנגד חייב ישראלי. 

תרשים מס' 37 - התפלגות תיקי מזונות חו"ל בין השנים 2013 – 2018

 לחו"ל     מחו"ל

2018

120

38

2017

40

108

2016

49

69

2015

31

67

2014

43

81

2013

37
55

את העלייה במספר התיקים של גביית מזונות מחו"ל עבור משפחות מישראל )218% ב- 5 השנים האחרונות( ניתן 
לייחס, בין היתר, למאמצי הסברה והעלאת המודעות לנושא שננקטים על ידי הסיוע המשפטי. 

סך הגביה ממדינות אחרות נכון לסוף שנת 2018 עבור משפחות מישראל הינו כ-2.5 מיליון דולר, כאשר ממוצע 
הגביה למשפחה הוא כ- 30,000 דולר. 

לראשונה בשנת 2018 נשלחו תשלומי מזונות למשפחות במדינות סרביה, אוקראינה, הולנד, פולין, צ'כיה, אירלנד, 
ברזיל, צרפת ופינלנד, החתומות על אמנת ניו יורק.
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4. ייצוג קבוצות אוכלוסייה מיוחדות בסיוע המשפטי
כאמור לעיל, הסיוע המשפטי ניתן ככלל לאוכלוסייה המצויה במצב של מוחלשות כלכלית וחברתית. יחד עם זאת 
העניק המחוקק את הזכות לקבל סיוע משפטי ספציפי גם לקבוצות אוכלוסייה בעלות מאפיינים ייחודיים, וזאת 
ללא צורך בעריכת בחינה כלכלית. הסיוע המשפטי ניתן מתוך הכרה במוחלשות האינהרנטית של אותן קבוצות 
שאינה קשורה בהכרח למצבן הפיננסי. כך למשל העניק המחוקק את הזכות לקבל סיוע משפטי ללא בחינת 
זכאות כלכלית ולעיתים אף ללא בחינת סיכוי משפטי - לניצולי שואה; מאושפזים בכפייה; קרבנות סחר למטרות 

זנות או עבדות; משפחות של נפגעי עבירות המתה ועוד. 
לאור הידע והניסיון שרכש במהלך עשרות שנות עבודתו, מצא הסיוע המשפטי לנכון לערוך התאמות בשירותיו 
מבחינה מקצועית וארגונית לקבוצות אוכלוסייה בעלות מאפיינים ייחודים. הסיוע המשפטי רואה חשיבות רבה 
בהנגשת הטיפול הניתן על ידו לכל קבוצת אוכלוסייה בהתאם לצרכים הייחודיים שלה, ואף ממשיך לבחון מעת 

לעת את הצורך ביצירת התאמות חדשות לקבוצות נוספות באוכלוסייה.

4.1 סיוע משפטי לניצולי שואה - 2018
"תודה לסיוע המשפטי שהגשים לאמא שלי את העובדה שהכירו בה סוף סוף כניצולת שואה"

)בתה של ניצולת שואה שזכתה להכרה בנרדפותה ולקצבה חודשית בעזרת הסיוע המשפטי (. 

בחודש אוקטובר 2013 נכנס לתוקפו תיקון מספר 11 לחוק הסיוע המשפטי, שמכוחו מוענק לניצולי שואה ייעוץ 
וייצוג משפטי בערכאות המשפטיות בדבר זכויותיהם מול הרשות לזכויות ניצולי שואה )להלן: "הרשות"( ללא מבחן 

זכאות כלכלית ועל בסיס בחינת הסיכוי המשפטי של ההליך בלבד. 
בחודש דצמבר 2014 התקבלו תיקונים 13, 15 ו-16 לחוק הסיוע המשפטי, לפיהם מוענק ייעוץ וייצוג לניצולים גם 

בהליכים בעניין שכר הטרחה שנדרש מהם על ידי עורכי דין ומתווכים שטיפלו בהכרה שלהם כניצולי שואה. 
תחום זכויות ניצולי השואה הוא תחום ייחודי ומורכב הדורש שילוב של ידע משפטי והיסטורי. הסיוע המשפטי 
לניצולי השואה ניתן באמצעות צוות ייעודי, המורכב מעורכי דין מהצוות הפנימי וממערך הייצוג החיצוני במחוזות 
ייעוץ  מעניקים  ותקופתיות,  בסיסיות  מקיפות,  מקצועיות  הכשרות  עוברים  אשר  הדין,  עורכי  המשפטי.  הסיוע 
וייצוג משפטי לניצולי שואה. נוסף לכך, על מנת להנגיש את השירות המשפטי ולהתאימו לצרכים המיוחדים של 
אוכלוסיית ניצולי השואה, נבחרו עובדי מנהלה המייחדים את עבודתם לטיפול בלקוחות אלו תוך שימת דגש על 

שירותית.  קדימות 
לשם קידום זכויותיהם של הניצולים ועל מנת לייעל את הסיוע הניתן ללקוחות אלו, וליתן מעטפת סיוע הוליסטית 
השואה  ניצולי  לזכויות  הרשות  עם  שוטפים  עבודה  וקשרי  פעולה  שיתופי  מקדם  המשפטי  הסיוע  שניתן,  ככל 
במשרד האוצר, משרד הרווחה, המשרד לשוויון חברתי וכן עם ארגונים שונים הפועלים למען ניצולי שואה וביניהם: 
ועידת התביעות, מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל, הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל, עמותת אביב, 

עמותת אלה, קליניקות משפטיות באוניברסיטאות תל אביב ובר אילן העוסקות בסיוע לניצולי השואה ועוד. 
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נתונים לשנת 2018 
משנת 2013 נפתחו במחוזות הסיוע המשפטי כ-14,382 תיקים בתחום ניצולי שואה. בשנת 2018 בלבד נפתחו 

בסיוע המשפטי 2,693 תיקים בתחום זה.

שניתן  הסיוע  לסוג  ניצולי שואה בהתאם  בתחום   2018 בשנת  התיקים שנפתחו  - התפלגות   38 מס'  תרשים 
2018 בשנת  והמחוז 

■ זכויות ניצולי שואה    ■ ייעוץ לניצולי שואה     ■ חוב שכר טרחה

חיפה

467 
15425162

150  
4 70 76

מרכז 

99 
25 4 70

נצרת

161 
29 132

באר שבע

325 
12118321

ירושלים

1,491 
421895175

תל אביב

הישגים משמעותיים בשנת 2018 

א. ייצוג ניצולי שואה ולוחמים בפני ערכאות בהליכים לצורך הכרה בזכויותיהם 
הסיוע המשפטי מעניק ייצוג לניצולי שואה בהליכים משפטיים בעררים על החלטות הרשות לזכויות ניצולי שואה. 
העררים מוגשים לוועדות עררים )הממוקמות בבתי משפט שלום(. כן ניתן סיוע משפטי לניצולים במסגרת ערעורים 

על פסקי דין ועל החלטות ועדות רפואיות עליונות. 
ב- 60% מהתיקים שנפתחו בשנת 2018 הסתיימו ההליכים המשפטיים. מתוכם, ב- 2/3 מהתיקים ההליך שהוגש 
הביא להכרה בזכויות הניצולים המיוצגים על ידי הסיוע המשפטי ורק ב- 1/3 מהתיקים, הערר נדחה או שהעורר 

חזר בו75.
להלן מספר דוגמאות להכרה בזכויותיהם של ניצולי שואה, באמצעות הסיוע המשפטי:

1. הכרה בנרדפות לראשונה
ניצולה ילידת 1937 אוקראינה, שבתקופת המלחמה שהתה בגטו ז'יטומיר, פנתה לסיוע המשפטי לאחר שתביעתה 
נמצאו  לא  כי  בטענה  זאת  הרשות,  ע"י  נדחתה  גטאות  או  מחנות  יוצאי  שואה  לניצולי  חודשית  קצבה  לקבלת 
הוכחות כי היא שהתה בגטו או במחנה העבודה משום שהיא לא הופיעה ברשימת האנשים שהיו בגטו. עו"ד 
מטעם הסיוע המשפטי פנה לארכיון "יד ושם" ושם נמצא תיעוד אודות הגטו בו שהתה הניצולה וכן נמצא כי ישנה 
התאמה בין המידע בארכיון לבין הצהרתה המפורטת. לאחר הגשת ערר מפורט, הרשות הסכימה להכרה בעוררת 

כניצולה, עוד בטרם הדיון76.

75. ביתר התיקים, נכון לסוף שנת 2018 ההליכים המשפטים היו עדיין תלויים ועומדים. 
61935-08-18 ייצוג באמצעות עו"ד דן פורטנוי ממערך הייצוג החיצוני – מחוז ירושלים.    76. ו"ע
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2. יישום המלצות וועדת שני

■ הכרה בתביעה שהוגשה בגין עבודות כפייה בטוניס 
העורר, יליד 1928, מהעיר ספקס בטוניס, עלה ב-1955 לארץ. העורר הגיש תביעה לרשות להכרה בעבודות כפייה 
בתקופת המלחמה בטוניס. בקשתו נדחתה מהנימוק כי הצהרתו אינה עולה בקנה אחד עם התיעוד ההיסטורי. 
בעדותו בפני ביהמ"ש במסגרת הערר סיפר העורר כי התגורר בתקופת המלחמה בעיר ספקס. אביו נלקח ע"י 
הגרמנים לעבודות כפייה ברכבת והוא עצמו נשלח ל"קומנדטור" - משרד הכובש הגרמני. בכל בוקר, נלקח עם 
חבריו ע"י הגרמנים לעבודות כפייה פיזיות ושונות. עוד הצהיר כי נערכו ניסויים על גופו שהותירו בו צלקות רבות 
וכן תופעות לוואי. לאחר דיון הוכחות וחקירה נגדית של העורר, הרשות מסרה עמדתה לפיה היא מכירה בעורר 
כניצול שואה, מאחר ובעיר ספאקס הוקם מחנה עבודה ולפי הצהרתו עבד במחנה. להודעת הרשות ניתן תוקף 

של פסק דין77.

■ תשלומים רטרואקטיביים לניצולי שואה 
הגיש   ,100% של  בשיעור  המלחמה  אירועי  בעקבות  מנכות  כסובל  הרשות  ידי  על  המוכר  שואה  ניצול  העורר, 
בקשות לרשות בשנים 1997, 2001, 2008 וב-2016 להכרה במחלות שונות )במחלות אי תפקוד עין ימין ובעיות 
אורתופדיות(. רק בשנת 2017, לאחר הגשת ערר, הוכרו בקשותיו. העורר פנה לרשות בבקשה להקדים את מועד 
ההכרה במחלות אלו מחודש ספטמבר 2016 לשנת 1997, כאשר הגיש את בקשת ההכרה במחלות לראשונה. 
כי חתם על טופס לאחר הגשת תביעת ההכרה ב-1997 המגביל את תביעתו להכרה  הבקשה נדחתה בטענה 

בלבד.  נפשית 
העורר המיוצג באמצעות הסיוע המשפטי טען כי הגבלה זו נעשתה רק לאחר שהרשות החתימה אותו על טופס 
נפשית,  זירוז הטיפול בתביעתו להכרה  נוספות תמורת  לוותר על ההכרה במחלות  בו הסכים  זכויות  על  ויתור 
והתחייבות זו אינה קבילה. בעקבות המלצת ועדת העררים הרשות הסכימה להכיר בעורר מחודש יוני 782008.

הרשות  ידי  על  מונתה  אשר  שני,  מרדכי  פרופסור  של  בראשותו  מומחים,  רופאים  של  וועדה  הינה  שני  וועדת 
בין  הסיבתי  הקשר  לבדיקת  קריטריונים  לקביעת  המלצות  פרסמה  שני  וועדת  דורנר.  וועדת  המלצות  בעקבות 

בעבודתה.  הרשות  את  להנחות  שנועדו  הנאצים,  רדיפות  לבין  מסוימות  מחלות 
במסגרת הייצוג שניתן על ידי הסיוע המשפטי לניצולים בהליכים מול הרשות, מסייע הסיוע המשפטי לניצולים 
אירועי  לבין  סובלים  בין המחלה ממנה  לצורך הכרה בקשר הסיבתי  להניח את התשתית העובדתית הנדרשת 

כי הפרשנות המשפטית הנוהגת תואמת את המלצות הוועדה.  לוודא  וכן  הנרדפות, 

■ הכרה במחלות ובמחלות מוסבות על בסיס מסמכים 
העורר, יליד 1930 אוקראינה, ניצול שואה מעגל ראשון המוכר לרשות בשיעור נכות של 25%, הגיש בקשה להכרה 
במחלות יתר לחץ דם, סכרת ולב כלילית. בקשתו נדחתה ע"י הרשות מהנימוק כי המחלות פרצו מעל 40 שנה 

מתום המלחמה ולכן לא הוכח הקשר הסיבתי בינן לבין הנרדפות. 
לאחר שעו"ד מטעם הסיוע פעל לאסוף חומר רפואי נוסף, הומצאו מסמכים משירותו הצבאי של העורר בשנת 
1966, מהם עלה כי העורר סבל כבר אז מיתר לחץ דם. בכך התבססה הטענה של העורר כי יש להכיר גם במחלת 
הדיון, הרשות  קיום  ולפני  לאחר הגשת הערר  דם.  לחץ  יתר  כסיבוך של  כליתית  ובאי ספיקה  הלב האיסכמית 

הסכימה להכיר בתביעתו של העורר79.
העוררת שהתה משנת 1942 במחנה הריכוז טרזיינשטט ומוכרת ברשות כניצולת שואה מעגל 1 ובדרגת נכות של 
38%. בקשתה מהרשות להכרה במחלת אוסטאוארתריטיס נדחתה בנימוק כי ולא הוכח קשר סיבתי בין המחלה 
לבין הנרדפות ו אינה עומדת בתנאי ועדת שני. עו"ד מטעם הסיוע המשפטי הציג חוות דעת רפואית ממנה עלה כי 
הקשר הסיבתי בין המחלה ובין בתנאי המחיה הקשים והתזונה הלקויה מהם סבלה בעת שהותה במחנה הריכוז. 
וניתן תוקף פסק דין להכרה בקשר  לאחר קבלת חוות הדעת, הרשות הסכימה להכיר בתביעתה של העוררת 

הסיבתי80 

20201-08-17, ייצוג באמצעות עו"ד אדי וסר, מערך הייצוג החיצוני – מחוז דרום. 77. ו"ע
24324-10-18 ייצוג באמצעות עו"ד עידית פוגלר, מערך הייצוג החיצוני, מחוז תל-אביב. 78. ו"ע

55484-12-18, ייצוג באמצעות עו"ד עידית פוגלר ממערך הייצוג החיצוני, מחוז תל-אביב.  79. ו"ע
34029-12-17 , ייצוג באמצעות עו"ד קרן בר יהודה ממערך הייצוג החיצוני, מחוז ירושלים. 80. ו"ע
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ב. ייצוג בהגנה ובתביעות להשבת שכר טרחה
בחודש דצמבר 2014 התקבל תיקון מס' 20 לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשע"ה-2014 )להלן: "תיקון מס' 20"(. 
התיקון הגביל את שכר הטרחה שניתן לגבות מניצול שואה בגין הטיפול בהכרה בו כניצול שואה לפי החלטה 
מנהלית או בעניין ההכרה בזכאותו לקבלת קצבת ביטוח. התיקון חל באופן רטרואקטיבי ועל כן המשמעות היא 
שניצולי שואה רבים יכולים לפנות למי שטיפל בהם או ייצג אותם בעבר בדרישה להשבת שכר הטרחה. במידה 
ועוה"ד מסכים, עליו לשלם 25% מההפרש בין מה שנלקח בפועל לבין הקבוע בחוק. במידה ועורך הדין מסרב - 
קיימת לניצול השואה זכות לפנות לערכאות המשפטיות, לשם קבלת השבה מלאה של ההפרש בין שכר הטרחה 

ששולם לבין השכר הקבוע בחוק. 
לקראת תום התקופה שנקבעה בתיקון מס' 20 להשבת שכר טרחה, ערך הסיוע המשפטי בדיקה בתיקים שנפתחו 
ומצא כי חלק ניכר מניצולי השואה לא הספיקו לפנות במכתב דרישה להשבת שכר הטרחה, וכי קיימים קשיים 
נוספים ביישום התיקון מס' 20. בשיתוף עם הסיוע המשפטי, תיקון מס' 20 הוארך מעת לעת ובשנת 2018 הוארך 

שוב תוקפו של תיקון מס' 20 וזאת עד ליום 30.12.20. 
בשנת 2018 ייצג הסיוע המשפטי בפני וועדת העררים81, כ-80 יוצאי עיראק, במסגרת בקשה שהגיש עו"ד אשר 
ייצג אותם, כי ייפסק לו שכר טרחה מעבר לקבוע בדין לפי ס' 17 )ה( נכי רדיפות הנאצים. ועדת העררים דחתה את 
בקשת עורך הדין לשכר טרחה. ערעורו לבית המשפט המחוזי, ובקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון נדחו גם 

הם, ובבית המשפט העליון אף נפסקו הוצאות לטובת הסיוע המשפטי )רע"א 4652/18(.82
במקרה נוסף יוצגו ניצולי שואה יוצאי לוב על ידי הסיוע המשפטי, במסגרת תביעה להשבת שכר טרחה מול עו"ד 
אשר ייצג אותם במסגרת הליכים בפני וועדת העררים. כב' השופטת דליה ורד מבית משפט השלום בתל אביב 

קיבלה את תביעת ההשבה שהגישו הניצולים באמצעות הסיוע המשפטי. 
רק 25% מעודף שכר הטרחה בתנאי  היה להשיב  יכול  לכך שעוה"ד  דינה  ורד התייחסה בפסק  כב' השופטת 
שיבצע את ההשבה תוך 60 ימים מפנייתו של הלקוח, אך משבחר לא לעשות זאת זכאי הלקוח לתבוע את עודף 
שכר הטרחה, במלואו, כפי שאכן ראוי במקרה דנן, שכן "מטרת המחוקק הייתה למנוע ניצול של קשישים ניצולי 

שואה בדרך של גביית שכר טרחה מופרז..."
בנוסף, הטיל בית המשפט על עוה"ד תשלום של 1,250 ₪ לטובת אוצר המדינה בעבור הוצאות הסיוע המשפטי. 

עוה"ד הגיש ערעור על פסק הדין ובהמלצת ביהמ"ש הוסכם כי הערעור ידחה83.

ג. הנגשה לניצולים – הקמת ועדת ערר בירושלים
הסיוע המשפטי פעל במשך תקופה ארוכה להקמת ועדת ערר בירושלים, בנוסף לוועדות העררים הפועלות בתל 
אביב, חיפה ובאר שבע. זאת, על מנת להנגיש את ההליכים עבור ניצולים בירושלים והסביבה, ולהסיר בפניהם את 
החסמים והקשיים, לאור גילם ומצבם, הכרוכים בהגעה לוועדות בערים רחוקות. בשנת 2018 ניתן אישור להקמת 

הוועדה בירושלים אשר החלה לפעול בשנת 2019.

ד. חשיבות בדיקת מהות הקצבה מחו"ל
הסיוע המשפטי מייצג ניצולים שמקבלים קצבאות מחו"ל ומבקשים לקבל קצבה או השלמה ממקור אחר. 

כך למשל, ניצול יליד ינואר 1944 צרפת, נמסר ע"י אימו, שחיה בסתר במרתף, לזוג צרפתים שגידלו אותו כבנם 
בזהות בדויה עד לשחרור פריז. במשך שנים ארוכות לא זכה לקבל קצבה כלל והחל משנות ה-70 מקבל קצבת 
BEG מידי חודש בסך 100 יורו. ניצול השואה פנה לוועידת התביעות בבקשה לקבל קצבה מקרן סעיף 2, אך היות 
וקיבל קצבת BEG בקשתו נדחתה. כמו כן, לא היה זכאי להשלמה או לקבלת קצבה מהרשות מפני שלא עמד 

בתנאי החוק, שכן עלה לארץ בשנת 1958, וכן לא היה בגטו או במחנה עבודה. 
לאחר שפנה לסיוע המשפטי, נשלח תיקו ומסמכיו המאשרים את קצבה מגרמניה לתרגום ונמצא שמדובר בקצבה 
הומאנית בלבד, להבדיל מקצבת נכות. בעקבות פנייה של הסיוע המשפטי לוועידת ובשיתוף פעולה עמם נבחנה 
בקשתו מחדש, ונתקבלה הסכמה להכיר בזכאותו לקצבה מקרן סעיף 2, בתנאי שיחתום על ויתור קבלת הרנטה 

מגרמניה. 
מקרה זה יכול לסייע לניצולים נוספים במקרים דומים לממש זכותם לקבלת קצבאות מועידת התביעות ומהרשות84.

81. ייצוג באמצעות עו"ד רועי בלסיאנו ממערך הייצוג החיצוני, מחוז חיפה.
82.  המערערים יוצגו על ידי עו"ד רועי בלסיאנו, ממערך הייצוג החיצוני במחוז חיפה.

83.  תא"ק )ת"א( 6193-02-18, הנתבעים יוצגו על ידי עורכי הדין צורי בן תורה וכוכי טבקה, ממערך הייצוג החיצוני, מחוז תא. 
84. תיק סיוע )ת"א( 8538/18, הלקוח יוצג על ידי עו"ד שרי ורדי, ממונה ארצית על תחום ניצולי שואה בסיוע המשפטי, ועו"ד הילה תמרי, ממערך הייצוג הפנימי 

במחוז תל אביב. 
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4.2. מאושפזים בכפייה
הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מעניק סיוע משפטי לכל אדם אשר ניתנת בעניינו הוראה אזרחית לאשפוזו או 
טיפולו בכפייה בהתאם לאמור בסעיפים 9 ו- 11 לחוק לטיפול בחולי נפש, התשנ"א – 1991 )להלן: "החוק לטיפול 
בחולי נפש"(. הייצוג ניתן בהליכי ערר על הוראת האשפוז של הפסיכיאטר המחוזי או במסגרת בקשת בית החולים 
להארכת אשפוז אשר מוגשת לוועדה הפסיכיאטריות המחוזית, וזאת ללא בדיקת זכאות כלכלית או סיכוי משפטי. 
הסיוע המשפטי מעניק סיוע גם בהליכי ערעור על החלטת הוועדות הפסיכיאטריות בכפוף לבדיקת סיכוי משפטי. 
העובדה שהסיוע המשפטי ניתן ללא בדיקת זכאות כלכלית מאפשרת לו לייצג אנשים מכלל האוכלוסייה בישראל 
ומכל המגזרים, מעמד וסטטוס חברתי. רבים מהמיוצגים מצויים במצב כלכלי קשה ומשתכרים בעיקר מקצבת 
נכות. אולם בלא מעט מקרים נחשף הסיוע המשפטי לאוכלוסיות מבוססות יותר, בעלי מקצועות חופשיים ממעמד 

הביניים, הנתקלים, לפעמים לראשונה, במערכת בריאות הנפש. 

א. הסיוע המשפטי בתחום אשפוז כפוי 
הסיוע המשפטי בתחום אשפוז כפוי ניתן בעיקר באמצעות 43 עורכי דין העובדים עם הסיוע המשפטי במיקור חוץ 
ונבחרו במסגרת מכרז ייעודי לתחום זה. עורכי הדין מייצגים מאושפזים בכ- 15 בתי חולים ומחלקות פסיכיאטריות 
ברחבי הארץ. בכל וועדה פסיכיאטרית יש עורך דין תורן מטעם הסיוע המשפטי שמעניק ייצוג לאלו שהיו מעוניינים 
בייצוג מראש, וזמין גם לפניות של אנשים שמובאים בפני הוועדה אך לא היו מודעים לזכותם לייצוג או לא הספיקו 
וליווי  הכשרה  הנחיה,  מקבלים  הדין  עורכי  הוועדה.  בפני  משפטי  בייצוג  ומעוניינים  משפטי,  סיוע  לקבל  לפנות 
מקצועי ומפוקחים על ידי צוות פנימי של עורכי דין שממונים על תחום אשפוז כפוי בחמישה מתוך ששת מחוזות 
הסיוע המשפטי )במחוז צפון אין מסגרת לאשפוז בכפיה( וכן על ידי ממונה ארצי על תחום אשפוז כפוי בהנהלת 
הדין  ועורכי  החיצוניים  הדין  עורכי  ידי  על  שניתן  הייצוג המשפטי  על  הסיוע המשפטי. הממונה המחוזי מפקח 
נוספות.  וסוגיות מקצועיות  מתייעצים עמו בעניין כל הליך ערעור על החלטת הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית 

בהליכים משמעותיים ועקרוניים בתחום האשפוז בכפיה הייצוג הינו על ידי הצוות הפנימי של הסיוע המשפטי.
במהלך שנת 2018 נפתחו בכלל מחוזות הסיוע המשפטי כ- 5,668 תיקים בתחום האשפוז הכפוי85 )במרביתם 
הארץ  ברחבי  המחוזיים  בתי המשפט  בפני  ערעור  תיקי   297 כ-  נפתחו  זו  בשנה  ייצוג משפטי(.  ניתן  המוחלט 
)עליה מתונה של 11% ביחס לשנת 2017(. במהלך שנת 2018 הסיוע המשפטי ייצג לקוחות בפני כ- 9,651 וועדות 

הארץ.  ברחבי  פסיכיאטריות 
במהלך שנת 2018 נערך מכרז חדש ארצי וייעודי בתחום אשפוז כפוי, במסגרתו נבחרו עורכי הדין למאגר ייחודי 
בסיוע המשפטי בתחום האשפוז הכפוי )מתוכם כ- 20 עורכי דין חדשים(. לאחר השלמת הליכי המכרז ערך הסיוע 
המשפטי הכשרה ארצית ייעודית לכל עורכי הדין בתחום האשפוז הכפוי )מן הצוות הפנימי והחיצוני(, שכללה 
הקניית ידע משפטי ולבר משפטי הרלוונטי לייצוג בתחום בריאות הנפש, באמצעות הרצאות של מומחים רפואיים 
ומשפטיים בתחום בריאות הנפש, שופטים ופרקליטים, מפגש עם בכירי האגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות, 

מפגש עם ארגוני זכויות אדם וארגוני מתמודדי נפש. ההכשרה כללה גם סדנאות של ליטיגציה ייעודית לתחום. 

ב. תחום האשפוז הכפוי - הישגים מרכזיים לשנת 2018
שיפור תנאי אשפוזם של מתמודדי הנפש והפחתת ההגבלות המכאניות 

זכויות האדם הבסיסיות של מאושפזים,  על  כולל שמירה  המנדט של הסיוע המשפטי בתחום האשפוז הכפוי 
ובראשן הזכות לחירות שנפגעת בשל אשפוזו של אדם בניגוד לרצונו, וכן שלילת או הגבלת החירות באמצעים 
מכאניים – קשירה ובידוד. בנוסף, אמון הסיוע המשפטי על זכויות אדם בסיסיות של מאושפזים, לרבות זכותם 

ולאוטונומיה.  לבריאות  לכבוד, 
בתוך כך, פעל הסיוע המשפטי בשנת 2018 במישורים רבים לצורך צמצום ואף ביטול של ההגבלות המכאניות 
ובידוד( הנהוגות במחלקות הפסיכיאטריות בישראל. בדוח השנתי לשנת 2016-2017 תוכלו לקרוא על  )קשירה 
הדיון הציבורי הנרחב, ופעולות הסיוע המשפטי, בין היתר בעקבות חשיפת פרשת קשירתה של נועה )שם בדוי(, 

מאושפזת אשר נקשרה בארבע גפיים במשך 24 ימים במחלקה הפסיכיאטרית בבית החולים תל השומר.86 

85.  כל הליך משפטי בעניינו של מאושפז בכפיה מוגדר בסיוע המשפטי כ"תיק" ועל כן בעניינו של לקוח אחד יכולים להיות מספר תיקים במהלך שנה אחת – 
במקרה של אשפוזים חוזרים, עררים או ערעורים. 

 86.  שחרורה של נועה מהקשירה התאפשר לאחר שהגישה, באמצעות הסיוע המשפטי, תביעה לשחרורה בבית המשפט המחוזי בתל אביב. כתוצאה מכך, בית 
המשפט הורה על העברתה של נועה לבית חולים אחר, בו אין קשירות של מאושפזים.
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פסיקה עקרונית ומשמעותית בתחום האשפוז בכפיה – 2018 

ניתן להגביל אדם  ניכרת את הזמן בו  בשנת 2018, הוציא מנכ"ל משרד הבריאות חוזר מנכ"ל87 המגביל בצורה 
בקשירה או בידוד. החוזר מפרט בהרחבה פרוצדורה דווקנית בנוגע לקשירה ומורה על הגברת הפיקוח על יישום 
הנחיותיו. למרבה הצער, חוזר המנכ"ל לא אימץ את המלצות וועדת ההיגוי לצמצום הגבלה המכאנית  בישראל 
ביחס למנגנון פיקוח משפטי של הליך הטלת מגבלות מכאניות, וכן לא אימץ הנוהל הגבלת זמן מוחלטת להטלת 

הגבלה מכאנית. לצערנו לא נראית כוונה בעתיד הנראה לעין לעגן סוגיה זו בחקיקה ראשית. 
יש לציין כי בתגובה לחוזר המנכ"ל, הורתה ההסתדרות הרפואית לרופאים שלא ליישם חוזר המנכ"ל, כל עוד משרד 

הבריאות אינו מוכן להוסיף כוח אדם הדרוש לשם יישומו, כפי שהומלץ בדו"ח הוועדה. 
במהלך שנת 2018 פורסם דו"ח מבקר המדינה 68ג88 על מערך בריאות הנפש בישראל. הדו"ח התייחס לכלל פעילות 
מערכת בריאות הנפש בישראל לרבות סוגיית ההגבלות המכאניות )קשירות ובידודים( בבתי חולים פסיכיאטרים, 
בין היתר למקרים של מטופלים אשר היו מיוצגים על ידי הסיוע המשפטי בעניין זה. המבקר מצא כי מצבם של חדרי 
הבידוד בבתי החולים הפסיכיאטרים קשה. עוד נקבע בדו"ח מבקר המדינה, כי כשליש מהמטופלים הנמצאים 
במחלקות הפסיכיאטריות בבתי החולים הינם מטופלים "סוציאליים" אשר אין הצדקה רפואית לאשפוזים בכפיה, 

אלא האשפוז מהווה "חלופת השמה", בהעדר פתרונות טיפוליים מותאמים מטעם משרדי הבריאות והרווחה. 
ומתייחס  עבודתן,  ודרכי  הפסיכיאטריות  הועדות  להרכבי  ביחס  גם  קשים  ממצאים  קובע  המדינה  מבקר  דו"ח 
חוזרות  לקריאות  בדומה  הבריאות.  משרד  למנכ"ל  המשפטי  הסיוע  ראש  מטעם  לפניות  זה  בהקשר  בהרחבה 
ונשנות מטעם הסיוע המשפטי, דו"ח מבקר המדינה קבע כי יש מקום להכשיר את חברי הוועדה הפסיכיאטריות 

ועצמאותם.  תלותם  לאי  ולדאוג 
ראוי  בייצוג  קובע הדו"ח שמדובר  למאושפזים בכפיה באמצעות הסיוע המשפטי  הניתן  לסיוע המשפטי  ביחס 

טובים.   מקצועיים  בסטנדרטיים  העומד 

■ תשתית ראייתית המצדיקה אשפוז 
קיומה של תשתית ראייתית המצדיקה שלילת חירותו של אדם היא אבן יסוד בהליכי אשפוז כפוי. במסגרת הייצוג 
המשפטי הניתן למאושפזים בכפיה, נמצא לא אחת, כי תשתית זו לא הייתה קיימת כלל, או לקתה בחסר. בהקשר 
זה בתי המשפט השונים חיוו דעתם ביחס לתפקידו החיוני של הייצוג המשפטי למטופל מאושפז, בבחינה מקיפה 

באשר לקיומה של תשתית ראייתית מספקת. 
ברוב המקרים הסוגיה המרכזית שעולה בהקשר של התשתית הראייתית היא שאלת מסוכנותו של אדם ורמתה, 
קביעות  ניתנו   2018 הנפש. במהלך שנת  לבין מחלת  בין המסוכנות  סיבתי  וקיומו של קשר  מיידיות המסוכנות 
חשובות המבססות את הדרך להוכיח את מסוכנותו של אדם והנמקת מסוכנות וזאת לאור פסק דינו המנחה של 
בית המשפט העליון רע"א 8000/07 היועמ"ש נ' פלוני )21.9.2007(89 המתייחס לרף הראייתי להוכחת מסוכנותו 
של אדם. פרשנות חשובה בהקשר לכך ניתנה בע"ו 70882-12-18 )מחוזי חיפה( בו אף בית המשפט קבע מבחנים 
חשובים המצדיקים קביעת מסוכנות וכך נקבע, "בהחלטת הועדה בעניינה של המערערת נעדרים כל אלמנטים 
שהם המצביעים על מסוכנות מצידה של המערערת. ב״כ המערערת טען בפני הועדה כי כל שיש בפני הועדה 
הועדה  עובדתי.  בירור  לערוך  הועדה  על  היה  וכי  אותם מכחישה המערערת   , דברי העובדת הסוציאלית  אלו 
דחתה את דברים אלה בקביעה כי לא חלים עליה דיני הראיות ודי בעובדה שיש בפניה מידע ממקור ממלכתי. 
איני סבורה כי הדבר עולה בקנה אחד עם הליך גיבוש התשתית הראייתית העומדת בבסיס ההחלטה המנהלית. 
כפי שנקבע בפסק דינו ]הנזכר לעיל[, הליך זה צריך שיעמוד ב- 4 מבחנים: איסוף נתונים, השייכות לענין, אמינות 
:'כאשר ההחלטה המנהלית  כי  והרביעי הוא אומר  הנתונים, ראיות מהותיות. באשר לענין המבחנים השלישי 
עלולה לפגוע בזכויות האדם, מקבלים המבחנים השלישי והרביעי גוון נוקשה יותר, ועל הרשות המינהלית להציג 
תשתית ראייתית מוצקה משכנעת יותר...'. איני סבורה כי הדבר נעשה בקבלת ההחלטה בעניינה של המערערת, 
נוסף כלשהו בדבר  כל מידע  אין  ועד מועד הועדה  האחרונה   עוד שמאז אשפוזה הכפוי של המערערת  מה 
מסוכנות הנשקפת מהמערערת. איני סבורה כי הדבר נעשה בקבלת ההחלטה בעניינה של המערערת, מה עוד 
מסוכנות  בדבר  כלשהו  נוסף  מידע  כל  אין  האחרונה  הועדה  מועד  ועד  הכפוי של המערערת  שמאז אשפוזה 

מהמערערת". הנשקפת 

 https://www.health.gov.il/hozer/mk10_2018.pdf 10/2018 87.  חוזר מנכ"ל משרד הבריאות
https://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Pages/627.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1 88.  ראה עמ' 531 לדו"ח מבקר המדינה 68ג

89. פורסם בתקדין עליון.
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לחייו,  ה-50  בשנות  חשבון  רואה  של  עניינו  נדון  לפרסום(  הותר  ת"א,  )מחוזי   32353-06-18 בע"ו  למשל,  כך 
שאושפז במשך כשבועיים ובית החולים ביקש להאריך את אשפוזו בכפיה לתקופה נוספת. מדובר באדם עם רקע 
פסיכיאטרי אך ללא אשפוזים במשך 18 שנים רצופות. גרושתו של המערער העידה בפני הוועדה הפסיכיאטרית 
כי הינו משמורן של ילדיהם המשותפים ואינו מסוכן. דעת הרוב בוועדה הפסיכיאטרית סברה כי המערער מסוכן 
לעצמו ולאחרים, וזאת על בסיס אירוע בודד של התקלות בינו לבין מטופל אחר במהלך אשפוזו. דעת המיעוט של 
יו"ר וועדה סברה שאין בסיס לקביעה כי המערער הינו מסוכן. המערער ערער על החלטת הוועדה הפסיכיאטרית 
באמצעות הסיוע המשפטי. בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור וקבע בפסק דינו כי האירוע המבודד הנדון אינו 
מהווה תשתית ראייתית מספקת לקביעת המסוכנות )ומכלל זאת – לאשפוזו בכפיה(, בין היתר משום שכלל לא 

ברור מי אחראי לתקרית, והיא אינה קשורה בהכרח למחלת הנפש שלו ממנה סובל המערער. 
בנק,  עניינו של אדם שהתווכח עם פקידת  נדון  )מחוזי ת"א, הותר לפרסום(   38529-09-18 ע"ו  נוסף,  במקרה 
והויכוח התלהט, שוטרים הוזמנו למקום וריסנו אותו, תוך שהפעילו עליו אלימות באמצעות טייזר שהיה ברשותם. 
בלהט הוויכוח המערער קרא לעבר השוטרים "פלישתים". על רקע זה הוצאה בעניינו הוראת אשפוז. המערער 
העיד בפני בית המשפט המחוזי והסביר כי קרא לשוטרים "פלישתים", היות שהרגיש לכוד במצב של יחיד מול 
רבים בדומה לפרשת דוד וגוליית מהמקורות. בית המשפט קיבל את הערעור, בקבעו כי האירוע עצמו אינו מעיד 

על מחלת נפש או על מסוכנות פיזית ומידית, שכן השוטרים הם אלה שהפעילו אלימות כלפי המערער.

■ פרשנות דווקנית למושג "מחלת נפש"
מוגדרת  אישיות  כל הפרעת  נדונה השאלה האם   8.7.18 ביום  )מחוזי ת"א( שניתן   27890-06-18 ע"ו  במסגרת 
בית משפט".  כ"ידיד  להליך  והסיוע המשפטי הצטרף  "בזכות"  ארגון  ע"י  בהליך  יוצגה  נפש. המערערת  כמחלת 
המערערת, ללא רקע פסיכיאטרי, אושפזה בכפייה על רקע אירועים במוסד רפואי שבו מאושפז אביה. הוצאה 
כבעלת  אובחנה  המערערת  דחופה.  לא   – כפוי  אשפוז  הוראת  ולאחריה  פסיכיאטרית  בדיקה  הוראת  בעניינה 
"הפרעת אישיות" ואף צוין שיש לה הפרעה אנטיסוציאלית. ביהמ"ש קיבל את הערעור ושחרר את המערערת 
כשהוא קובע שאין מדובר פה במחלת נפש אלא בהפרעת אישיות שאינה מצדיקה קביעה של מחלה שכן לא 

כלשהי.  פסיכוזה  לה  מלווה 

■ חשיבות השמירה על כללי הצדק הטבעי בהליכי אשפוז כפוי

א. חובת ההנמקה
בני  עדויות  לכן  בשיקומו.  משמעותי  עוגן  לשמש  וביכולתה  משמעותי  תומך  גורם  היא  המטופל  של  משפחתו 
משפחה רלוונטיות מאוד בוועדות הפסיכיאטריות. החוק אף מאפשר לבני המשפחה להביע את עמדתם בוועדה 
הפסיכיאטרית עצמה ואף הזכות להתנגד לשחרורו של אדם גם כשבית החולים והפסיכיאטר המחוזי סבורים כי 
אין עילה חוקית להחזיקו בכפייה. יחד עם זאת, אין בהתנגדות זו בפני עצמה ללא הנמקה מתאימה כדי להצדיק 

שלילת חירותו של אדם. 
הסיוע המשפטי ייצג אדם, אשר משפחתו ביקשה למנוע שחרורו מבית החולים בהתאם לאמור בסעיף 31 לחוק. 
הפסיכיאטר המחוזי דחה את ערר המשפחה וקיבל את עמדת בית החולים כי אין עילה להמשך אשפוזו. המשפחה 
הגישה ערר לוועדה הפסיכיאטרית, וזו החליטה לקבל את ערר המשפחה מבלי שנימקה זו. הסיוע המשפטי הגיש 
ערעור על החלטת הועדה, ובית המשפט קיבל את הערעור וקבע שהוועדה מחויבת לנמק מדוע היא אינה מסכימה 
לעמדתו של בית החולים והפסיכיאטר המחוזי, ולכן קבעה שאין להאריך את אשפוזו של המטופל בכפייה בהיעדר 
גם בבית המשפט( אולם אין  )אותה שמע  כי הוא ער למצוקת המשפחה  ציין  תשתית עובדתית. בית המשפט 

בנימוקים אלו כדי להצדיק אשפוז בכפייה. 

ב. הזכות להישמע 
הסיוע המשפטי שם דגש רב על קיומם של הליכים תקינים לאשפוז אדם בכפייה תוך הקפדה על כללי צדק טבעי 
והבאה עניינו של אדם שמאושפז בכפייה באופן מיידי לפתחה של הוועדה הפסיכיאטרית. בכלל זה, יש לוודא 
שהמטופל מקבל לידיו מיידית החלטה מנומקת עליה הוא יוכל לערער. כך בע"ו 61598-10-18 )מחוזי מרכז( שניתן 
ביום 15.1.19 במקרה של אדם שהגיש ערר באמצעות עורך דין של הסיוע המשפטי ועניינו היה אמור להעלות בפני 
הווועדה פסיכיאטרית אולם זו החליטה שלא לתת את החלטתה באופן מיידי אלא לדחות את ההחלטה ל- 5 
ימים בהתבסס על תקנה 44 לתקנות לטיפול בחולי נפש. בערעור נטען כי מדובר בפגיעה בזכויותיו הבסיסיות של 
הלקוח שלא מודע לנימוקי ההחלטה ונשאר בפועל בבית חולים כשאינו מבין מדוע וללא החלטה מנומקת והדבר 

אף מגביר את הפגיעה בזכויותיו ופוגעת אף במצבו הרפואי. 
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הערעור שהוגש ע"י הסיוע המשפטי התקבל ונקבע כי שימוש בתקנה 44 ראוי שייעשה במקרים חריגים בלבד, 
כאשר הוועדה סבורה שאין בידה כל אפשרות לנמק את החלטתה ביום קבלתה, ויש גם צורך בנימוק מסוים.

חובה על הוועדה לאפשר לאדם להשמיע את טיעוניו בהזדמנות הראשונה כך שאדם שמגיע לבית החולים יופיע 
בפני הוועדה בהזדמנות הראשונה. בע"ו 45239-01-18 )מחוזי ב"ש( נידון עניין הפרשנות הראויה לאמור בסעיף 12 
לחוק בדבר המועד בו על הועדה הפסיכיאטרית לדון בערר נגד הוראת אשפוז. בית המשפט קבע כי לאור תכליות 
החוק לטיפול בחולי נפש אשר שם דגש על זכויות החולה יש לפרש את הוראת החוק "לא יאוחר מחמישה ימים" 
באופן שתהא פגיעה מינימלית ככל האפשר במאושפז ועל כן יש להביא את עניינו בפני הוועדה בהקדם האפשרי 

ולתעדף עררים מסוג זה.   
בוועדה  בדיונים  הרלוונטיים  הגורמים  כל  עמדת  תישמע  הוועדה  גדולה שבפני  חשיבות  רואה  הסיוע המשפטי 
הפסיכיאטרית לרבות עמדתו של הרופא המטפל על מנת שהוועדה תוכל להתרשם מדבריו ותוכל אף לאפשר 
לעורך הדין המייצג הזדמנות לחקור את הנסיבות המצדיקות לטענת בית החולים את אשפוזו של אדם. בע"ו -51789
05-18 )מחוזי חיפה( רופא מטפל מבית החולים התבקש ע"י המייצג להגיע להעיד בפני הוועדה הפסיכיאטרית 
כדי לתשאל אותו על מצבה של המערערת, זאת מאחר וקיימת סתירה בין מצבה בדו"ח הרפואי שקובע כי היא 
רגועה לבין בקשת המחלקה להאריך את האשפוז בחודש ימים. הוועדה לא אישרה לזמן את רופא המחלקה ועל 
כך הוגש ערעור. ביהמ"ש קבע כי במקרה זה נגרם עיוות דין בדרך בו התנהל ההליך בפני הוועדה והורה על החזרת 

עניינה של המטופלת לוועדה, על מנת שתדון שוב בתיק בנוכחות רופא מהמחלקה.

ג. זכות הטיעון 
יהיה לא רק  וכי הייצוג המשפטי  דיון הוגן הוא האפשרות להסתייע בייצוג משפטי  נדבך משמעותי בקיומו של 
בפן הדקלרטיבי בלבד אלא עם משמעות של ממש. כך למשל אם עורך דין טוען בעניינו של אדם המובא לאשפוז 
טענות המתייחסות לנתונים עובדתיים המופיעים בהוראת האשפוז הרי שהוועדה אינה רשאית לנמק החלטתה 
החדשה בנימוקים אחרים, בלא שאפשרה לעורך הדין להתמודד עם טענות חדשות אשר זכרן לא בא בהוראת 
האשפוז או במסמכים של בית החולים. בע"ו 66833-12-18 )מחוזי מרכז( נידון עניין שינוי עילת אשפוז מאשפוז 
מיידי ודחוף לאשפוז לא מיידי בשל נתונים חדשים המצדיקים לטענת הוועדה הארכת אשפוז על בסיס נימוק שונה 
מבלי שהתאפשר לעורך דין לטעון בעניין זה בפני הוועדה. בית המשפט המחוזי קבע כי על הוועדה לאפשר לב"כ 

הצדדים זכות טיעון בעניין זה כחלק חשוב של מכללי הצדק הטבעי.

4.3. ייצוג קטינים – "עו"ד משלי"
"הכרתי את יקבה בתור עורכת דין. הייתי מאד כעוסה. מה עכשיו עורכת דין. מה זה. הרגשתי שאני במצב 
בעייתי. אבל היא נשמה טובה. נשמה טובה. מתי שהיא נכנסה לבית שלי, ראתה אותי, אמרה לי – אין לך מה 
לדאוג. לא משנה איזה מסגרת את תרצי להיכנס, לא תרצי להיכנס. אני פה בשבילך. כאילו, ממש. היא באה 
ואני בעצבים, בסמים קשים ובלגן, וחתכים. ראתה את כל זה ובכל זאת אמרה – זה לא חייב שתהיי במסגרת 

כזאת. זה שאת נמצאת במצב כזה זה משהו אחר". 
]ראיון של עו"ד רחלי ירדן )ממונה מחוזית על ייצוג קטינים במחוז ירושלים( עם צעירה שיוצגה בהיותה קטינה על ידי מערך ייצוג קטינים. יקבה קאסה מייצגת 

קטינים מטעם מחוז ירושלים ותל אביב. נערך במסגרת מחקר על תחום ייצוג קטינים, במסגרת תואר שני בתחום התפתחות הילד באוניברסיטת חיפה[.

מזה כחמש שנים הסיוע המשפטי מפעיל מערך ייצוג קטינים הנקרא "עו"ד משלי", ומעניק סיוע משפטי לילדים 
ולבני-נוער בהליכים משפטיים אזרחיים. הסיוע המשפטי חרת על דגלו את המחויבות לקידום זכויות ילדים ונוער, 
בדגש על זכות הנגישות לצדק ושוויון בגישה לערכאות משפטיות עבור הקטינים, ובעיקר עבור ילדים ונוער בסיכון.
שמו של מערך ייצוג הקטינים - "עו"ד משלי" - משקף תפיסה מקצועית השמה דגש על מערך עורכי דין איכותי, 
נגיש ומותאם לילדים ונוער, המבקש להעמיד את הקטין במוקד ההליכים המשפטיים בעניינו. הייצוג, הליווי והסיוע 
המשפטי ניתן על ידי כ- 90 עורכי דין ממערך הייצוג החיצוני הפזורים ברחבי הארץ ומתמחים בתחום ייצוג ילדים 
ובני נוער וכן על ידי הממונים המחוזיים על ייצוג קטינים במחוזות הסיוע המשפטי. כל עורכי הדין המייצגים קטינים 
מטעם הסיוע המשפטי מקבלים הכשרה מעמיקה ומלווים באופן הדוק על ידי הממונים המחוזיים על תחום ייצוג 

קטינים, שהם עורכי דין מהצוות הפנימי בסיוע המשפטי.
בכל אחד מששת מחוזות הסיוע המשפטי פועל צוות ייצוג קטינים פנימי בסיוע המשפטי המורכב מעורכת דין 

)ממונה מחוזית על ייצוג קטינים(, רכזת מנהלית – ייצוג קטינים וממונה שכר טרחה קטינים. 
מרבית הקטינים מופנים לסיוע המשפטי על ידי בתי המשפט לנוער, בתי המשפט למשפחה ובתי הדין הדתיים, 
בהליכים משפטיים התלויים  שייצגו  דין  עורך  או  לדין  אפוטרופוס  לקטין  למנות  יש  כי  הקובעים בהחלטותיהם 
לגילם,  ייצוג המותאם  ומקבלים  באופן עצמאי,  "עו"ד משלי"  למערך  פונים  ונוער  ילדים  בנוסף,  בעניינו.  ועומדים 
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לצרכיהם המשפטיים ולנסיבות חייהם )במקרים בהם קיים פוטנציאל לניגוד עניינים בין הקטין לבין האפוטרופוס 
)בדרך כלל ההורים(, באופן העלול לפגוע בזכויות הקטין(. בשנת 2018 התקבלו 106 פניות עצמאיות של  שלו 

קטינים שפנו בבקשה לקבלת סיוע משפטי בהליכים אזרחיים שונים.

ייצוג קטינים בשנת 2018 – נתונים
ייצוג קטינים, במסגרתם ניתן סיוע משפטי ל- 4,367 לקוחות- בשנת 2018 נפתחו בסיוע המשפטי 3,822 תיקי 

קטינים חדשים. מדובר בעליה של 28% בהיקף התיקים שנפתחו בהשוואה לשנת 2017. נכון לסוף שנת 2018, 
היו מיוצגים על ידי הסיוע המשפטי 6,684 קטינים בהליכים תלויים ועומדים )מטבע הדברים, הליכים משפטיים 

בעניינם של קטינים בסיכון נמשכים זמן רב, לעיתים שנים ארוכות(. 
ישנם שישה תתי-תחומי התמקצעות בתחום ייצוג קטינים בסיוע המשפטי: ייצוג קטינים בהליכים לפי חוק הנוער 
)טיפול והשגחה(, התש"ך 1960 )להלן: "חוק הנוער"( בבית המשפט לנוער, ייצוג קטינים בהליכי מעמד אישי בבתי 
המשפט לענייני משפחה, ייצוג קטינים בהליכי אימוץ, ייצוג קטינים בהליכי אשפוז כפוי, ייצוג קטינים נפגעי עבירות 

מין חמורות בהליכים פליליים והליכים מנהליים ואזרחיים נלווים וייצוג קטינים בהליכים אזרחיים כלליים. 
שנפתחו  החדשים  התיקים  היקפי  מבחינת  המוביל  התחום  תת  להיות  המשיך  הנוער  תחום  תת   2018 בשנת 
בתחום ייצוג קטינים )2,360 תיקי ייצוג קטינים חדשים(, אחריו תחום המעמד האישי )1,121 תיקים חדשים שנפתחו 

בשנת 2018 - עליה של 12% בהשוואה לשנת 2017(.

תרשים מס' 39 - תיקי ייצוג קטינים בחלוקה לתתי תחומים

הליכי נוער

62%29%5%2%1%1%

 הליכי 
מעמד אישי

אשפוז כפוי 
)קטינים מעל גיל 15(

ליווי קטינים נפגעי 
הליכי אימוץהליכים אזרחיםעבירות חמורות

כמו בשנת 2017 גם בשנת 2018 מחוז תל אביב היה המחוז המוביל מבחינת היקפי הייצוג בתחום ייצוג קטינים 
)בשנת 2018 הוענק ייצוג ל- 1,419 קטינים מטעם מחוז תל אביב(; אחריו מחוז ירושלים )894 תיקי ייצוג קטינים 
חדשים בשנת 2018( ומחוז חיפה עם 696 לקוחות קטינים חדשים. מחוזות מרכז, צפון ובאר שבע פועלים בהיקפים 

דומים של כ- 450 תיקי ייצוג חדשים שנפתחו בכל אחד מהמחוזות במהלך שנת 2018. 

שנת 2018 - הישגים ואתגרים
א. הטמעת תחום ליווי וייצוג קטינים נפגעי עבירות מין חמורות בעבודת מערך ייצוג קטינים בסיוע המשפטי

בשלהי שנת 2017 נוסף תחום אחריות חדש ומורכב לתתי התחומים בהם עוסק המערך – סיוע משפטי לקטינים 
נפגעי עבירות מין חמורות )בעקבות תיקון מס' 20 לחוק הסיוע המשפטי(. תיקון מבורך והיסטורי זה חייב את 
מערך ייצוג קטינים להערכות ארגונית ומקצועית מהירה במהלך שנת 2018 – גיוס עורכי דין נוספים, גיבוש מאגר 
ייעודי של עורכי הדין המייצגים קטינים המתמחה בליווי נפגעי עבירות מין, גיבוש נהלי עבודה בתחום, ביסוס קשרי 
עבודה מקצועיים עם שותפים רלוונטיים והכשרה מקצועית )בשיתוף מכון "חרוב" והמועצה לשלום הילד( על מנת 

להניח את אבני הבסיס הנחוצים למתן שירות אחראי ומקצועי בתחום רגיש וחדש זה. 
לוועדה לבחינת  נייר עמדה מטעם הסיוע המשפטי אשר הוגש  ייצוג קטינים היה שותף לכתיבת  בנוסף, מערך 

ברלינר. דבורה  בראשות השופטת  במערכת המשפט  מין  עבירות  בנפגעי  הטיפול 

ב. פעילות הסיוע המשפטי לשיפור איכות הייצוג והשירות לקטינים
הכשרת תעודה לעורכי דין לילדים ובני נוער מטעם הסיוע המשפטי ומכון "חרוב": 

ביולי 2018 הסתיים המחזור השני של "עו"ד משלי" – הכשרה ייעודית, מקיפה ומולטי-דיסציפלינרית מטעם הסיוע 
המשפטי ובשיתוף עם מכון "חרוב". מטרת ההכשרה היא להעניק לעורכי הדין המייצגים קטינים מטעם הסיוע 
המשפטי כלים מקצועיים הנדרשים לייצוג משפטי מקצועי ומותאם לילדים ובני נוער. במסגרת הקורס השני קיבלו 

משרד המשפטים - הסיוע המשפטי  ■  דו"ח סיכום פעילות לשנת 2018  ■  תחומי הטיפול העיקריים בזכוכית מגדלת84



ג. שותפות מערך ייצוג קטינים בתהליכים בין-משרדיים

תעודת "עו"ד משלי" 30 עורכי דין ובכך הושלמה ההכשרה של כלל עורכי הדין המייצגים קטינים מטעם הסיוע 
המשפטי.

המשך טיוב הטיפול בתיקים בהם מתקיימת תופעה של הפרעה בקשר בין הורים לקטין והעמקת ההתמקצעות 
של עורכי דין המייצגים קטינים בתחום: 

סוגיית ההפרעה בקשר בין הורים לילדיהם כחלק מסכסוך גירושין )המכונה לעיתים הסתה, סרבנות קשר או ניכור 
הורי( הינה אחת הסוגיות המקצועיות המאתגרות ביותר עמן נאלץ מערך ייצוג קטינים להתמודד בשנים האחרונות. 
על מנת לגבש תפיסת תפקיד אחידה בתיקים אלו, עורכות הדין נטע ברק )ממונה מחוזית על ייצוג קטינים במחוז 
תל אביב( ומיה שושטרי )ממונה על ייצוג קטינים בהליכי מעמד אישי במחוז צפון( ערכו, במהלך שנת 2018, מחקר 
מקיף בתיקי ייצוג קטינים בהם עלתה סוגיית הניכור ההורי עד כה )למעלה מ- 60 תיקים(. וכן נערכה עבור מערך 
ייצוג קטינים סקירה השוואתית מקצועית על ידי ד"ר חניתה קושר, אשר בחנה דרכי התמודדות טיפולית ומשפטית 
עם תופעה זו במדינות אחרות בעולם, מנקודת מבט מחקרית אמפירית. מחקרים אלו סייעו לטייב את ההנחיות 
המקצועיות של מערך ייצוג קטינים לעורכי הדין המייצגים קטינים בהליכים מסוג זה וכן לקדם שיח מקצועי פורה 
עם גורמים ושותפים נוספים )בתי משפט למשפחה, גורמי טיפול, שירותי הרווחה וגורמים באקדמיה( לשם קידום 

מתן מענה מקצועי מבוסס, העולה בקנה אחד עם טובתם של קטינים, לתופעה חברתית קשה זו. 

במהלך שנת 2018 מערך ייצוג קטינים )באמצעות הממונים המחוזיים( היה שותף למספר תהליכים בין-משרדיים 
לגיבוש מדיניות ושינויי חקיקה הקשורים לתחום ייצוג קטינים: עו"ד נטע ברק ייצגה את הסיוע המשפטי בוועדה 
הבין-משרדית שמינתה שרת המשפטים בתחום צמצום ומניעת עבריינות נוער; עורכות הדין מיה שושטרי ונטע 
ברק השתתפו בצוות עבודה מקצועי שכינסה יו"ר הוועדה בדבר זכויות הילד בנושא ניכור הורי; עו"ד רחלי ירדן 
מונתה לשמש כנציגת משרד המשפטים בצוות ההיגוי הארצי של תוכנית "יתד" – התוכנית הלאומית לצעירים 
לילדים  תלונות  נציבות  תקנות  בניסוח  שותפות  היו  ברק  ונטע  פוליצר  יפעת  הדין  עורכות  להלן(;  )ראו  בסיכון 
ייצוג  ייצגה את מערך  ידי הכנסת בראשית שנת 2019(; ועוה"ד מיה שושטרי  בהשמה חוץ ביתית )שאושרו על 

קטינים בצוות העבודה שכינס האפוטרופוס הכללי בנושא פיקוח על אפוטרופסים של קטינים. 

שותפות בדיון רב מקצועי בנושא קצבאות ילדים ותכנית חסכון לכל ילד: 
במהלך שנת 2018 קיים מערך ייצוג קטינים שולחן עגול בנושא קצבאות ילדים ותכנית חיסכון לכל ילד בשיתוף עם 
הקליניקה לזכויות ילדים ונוער והמועצה לשלום הילד, בהובלת עו"ד תמאם סמרי ממחוז ירושלים מטעם מערך 
ייצוג קטינים. תכנית "חיסכון לכל ילד" שנכנסה לתוקף בינואר 2017, יצרה אפשרויות חיסכון חדשות עבור ילדים 
בישראל אך עם זאת יצרה חסמים וקשיים ייחודיים במימוש החיסכון בפועל עבור ילדים ובני נוער בסיכון בכלל 
ועבור השוהים במסגרות השמה חוץ ביתית וחסרי עורף משפחתי בפרט. במסגרת הדיון המשותף הוצפו הקשיים, 

נוצרו שיתופי פעולה משמעותיים והועלו הצעות שונות לפתרון הבעיות אשר חלקן כבר מיושמות בשטח.

הטמעת מערך היועצים הטיפוליים להתייעצות בתיקים מורכבים: 
טיפולי  יועץ  משלב  אשר  רב-תחומי,  ייצוג  לקטינים  להעניק  יש  כי  ההכרה  בעולם  התגבשה  האחרונות  בשנים 
המסייע לעורך הדין המייצג ילדים ובני נוער בעבודתו. מטבע הדברים, סיוע משפטי איכותי לילדים ובני נוער מערב, 
בנוסף לסוגיות משפטיות, גם שאלות מתחום הפסיכולוגיה, הפסיכיאטריה, העבודה הסוציאלית והקרימינולוגיה. 
יחסים עם  יחסי אמון עם הילד-לקוח, הבנת מצבו ההתפתחותי, הרקע המשפחתי והחברתי שלו,  יצירת  לשם 
לבר- ידע  נדרש  ביתית(,  חוץ  חלופות השמה  )לרבות  בעניינו  טיפול  חלופות  ובחינת  בחייו  גורמים משמעותיים 

משפטי מתחום העולם הטיפולי. 
וגיוס היועצים והחל לפעול  יצא לדרך בחודש דצמבר 2017 במהלך מקיף של מיפוי  מערך היועצים הטיפוליים 
במהלך שנת 2018. מתוך בחינת הנתונים והתובנות של שנת ההפעלה הראשונה עולה כי שביעות הרצון של עורכי 
הדין מהשימוש בשירותים של יועץ טיפולי ומידת האפקטיביות של הייעוץ היו גבוהים מאוד, וגורפים. עורכי דין 
שעשו שימוש בשירות של יועץ טיפולי שבו לבקש את השירות בתיקים נוספים ואף המליצו לחבריהם לבקש את 
השירות במקרים דומים. כמו כן, במחוזות חיפה, צפון, תל אביב ומרכז הוזמנו יועצים טיפוליים להעביר הרצאות 
עיוניות וכן להנחות קבוצת עמיתים של עורכי הדין המייצגים קטינים באותו מחוז, בשיח מקצועי סביב דילמות 
שעולות בייצוג. שביעות הרצון ממפגשים אלו הייתה גבוהה מאוד ועורכי הדין שבים ומעלים את הצורך בקיום 

מפגשים מונחים מסוג זה באופן תקופתי.
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ד. החלטות ופסקי דין משמעותיים בתחום ייצוג קטינים – שנת 2018

■ כינון הסדרי ראיה זמניים בין קטין ובת הזוג לשעבר של אמו הביולוגית90:
בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור שהוגשה בעניינו של קטין ובכך אישר את ההחלטות התקדימיות 
של הערכאות הקודמות לכינון הסדרי ראיה זמניים בין קטין ובת הזוג לשעבר של אמו הביולוגית. בדחיית הבר"ע 
נתן ביהמ"ש העליון מעמד איתן לשיקולים של טובת הילד בראי של התפתחות פסיכולוגית חברתית, ופחות בראי 
של מעמד חברתי חוקי, בין היתר בהסתמך על עמדת האפוטרופא לדין לקטין. מדובר בתיק סבוך ומורכב לא רק 
בשל השאלות המשפטיות שהוא מעלה בנוגע להכרה בזכויות הוריות של בני זוג בני אותו מין אלא גם ובעיקר 

לאור עוצמת הקונפליקט שבין הצדדים. 

■ בג"ץ המעונות הנעולים – עתירה נגד משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים בעניין רשימות 
ההמתנה להשמה במסגרות הנעולות והאבחוניות של רשות חסות הנוער91:

העתירה הוגשה בשלהי 2017 ודיון בה התקיים בינואר 2018. בתום הדיון הורה בית המשפט העליון למשיבים להגיש 
עדכון עד ליום 30.4.18 אשר יכלול נתונים מפורטים אודות משך ההמתנה, היקף רשימת ההמתנה והתקדמות 
הפעולות הננקטות לשיפור המצב. העתירה המשיכה להתנהל במהלך 2018 במהלכה הגישו המשיבים עדכונים 
מטעמם מעת לעת. מעדכונים אלה עלה כי רשימות ההמתנה ומצוקת המקומות עבור קטינים הנמצאים בקצה 
הרצף ובסיכון גבוה מחריפה וכי לא חלה התקדמות של ממש בתכניות הבינוי והשיפור אודותיהן עדכנו המשיבים. 
והמצוקות בשטח הנובעות מהיעדר  והציף את החסרים, הפערים  הסיוע המשפטי הגיב לכל אחד מהעדכונים 
מקום לקטינים בקצה רצף הסיכון במעונות הנעולים. בפברואר 2019 הודיעו המשיבים על החלטת מנכ"ל משרד 
הרווחה על הקמת וועדת בדיקה מטעם מנכ"ל משרד הרווחה לעניין חסות הנוער. וועדת הבדיקה קיימה מספר 
רב של ישיבות עם גורמים שונים, ביניהם נציגי הסיוע המשפטי )העותרים(, אולם טרם השלימה מלאכתה. נוכח 
הזקוקים  קטינים  להימצא  מוסיפים  בהם  והחמורים  הקיצוניים  הסיכון  ומצבי  העולה מהשטח  הרבה  המצוקה 
לטיפול במסגרת נעולה, מוסיף הסיוע המשפטי לעדכן את בג"ץ בנעשה בשטח ולאחרונה אף ביקש כי ייקבע דיון 
נוסף דחוף וכי בג"ץ יורה למשיבים לפעול לפיתוח מענים דחופים ומהירים לקטינים בסיכון לתקופת הביניים עד 

להשלמת תכנית ההבראה למעונות.

■ החלטה תקדימית של בית המשפט לענייני משפחה על ביטול אימוץ ע"פ סעיף 19 לחוק האימוץ92:
הסיוע המשפטי ייצג שני קטינים בבקשה לביטול צו האימוץ שניתן בעניינם כשהיו בני 4. בית המשפט לענייני 
משפחה בנצרת קיבל את הבקשה והורה, בהחלטה תקדימית, על ביטול האימוץ של שני האחים ומחיקת שם 
המשפחה של ההורים המאמצים מתעודות הזהות שלהם. בקשתם זו הגיעה על רקע התעללות והזנחה קשה 
שהם חוו מצד ההורים המאמצים וסופה שהיא הותירה אותם ללא כל השתייכות משפחתית. במסגרת ההחלטה 
התייחס כב' השופט זגורי ללאקונה הקיימת בסעיף 19 לחוק אימוץ ילדים, התשמ"א 1981 )להלן: חוק האימוץ(, 
ביחס למי יכול להגיש בקשה לביטול צו אימוץ וציין: "מאז נחקק החוק חלה התקדמות רבה במשפט הישראלי 
בכל הנוגע לשיתוף הילד בהליכים משפטיים הנוגעים לו, התחשבות בעמדתו ודעתו ודבריו והעלאת זכויותיו לראש 
הילד,  לזכויות  באמנה  מכוח ההכרה  העניין,  בנסיבות  אימוץ(.  בהליכי  וחומר  )קל  והשיקולים  הזכויות  פירמידת 
מעמדו של הילד במשפט כסובייקט והחשיבות העצומה של ההליך עבורו, מוצא בית המשפט לקבוע כי מעתה 
קיים מעמד לילד המאומץ לעתור לביטול צו אימוץ, אך עם זאת על הנסיבות הקבועות בסעיף 19 להיות תמיד 

נסיבות חריגות ויוצאות דופן במיוחד". 

■ נוכחות ב"כ נפגע עבירה בדיונים בדלתיים סגורות93:
הסיוע המשפטי ייצג קטינה נפגעת עבירה בבקשה להתיר את נוכחותה ונוכחות באת כוחה בדיונים המתנהלים 
האישום שהוגש  בכתב  לעיין  הקטינה  ביקשה  עוד  קטינה.  היא  אף  העובדה שהפוגעת  בשל  סגורות  בדלתיים 
בעניינה. בית המשפט המחוזי בבאר שבע, בשבתו כבית משפט לנוער, קיבל את הבקשה. בהחלטה מתייחס כב' 

2788/18 פלונית נ' פלונית )פורסם בנבו 1/5/18(, ייצוג של עו"ד סנדרה בוכהיים דה- וינד ממערך הייצוג החיצוני – מחוז חיפה )אפוטרופא לדין( בליווי   90. בע"מ
של עו"ד ג'יהאן קראקרה בכרייה, ממונה על תחום ייצוג קטינים במחוז חיפה. 

2511/17 פלוני נ' שר העבודה והרווחה ואח', העתירה הוגשה ע"י הצוות הפנימי של הסיוע המשפטי – עו"ד לידיה רבינוביץ, ממונה ארצית תחום ייצוג  91. בג"ץ
קטינים, עו"ד נטע ברק, ממונה במחוז ת"א על תחום ייצוג קטינים ועו"ד ערן נריה, ממונה במחוז צפון על תחום ייצוג קטינים.

 92.  אמ"צ )נצ'( 5/16 פלוני נ' פלמונית )פורסם בנבו 2/5/18(, ייצוג פנימי של עו"ד מיה שושטרי, ממונה במחוז צפון על ייצוג קטינים יחד עם עו"ד חגית בורוכוביץ 
ממערך הייצוג החיצוני – מחוז תל אביב. 

50955-06-17, מדינת ישראל נ' פלונית, )החלטה מיום 22/10/17 לעניין בקשת המתלוננת שהותרה לפרסום ביום 24/1/19(, ייצוג ע"י עו"ד עירית גזית  פ"ח .93 
ממערך הייצוג החיצוני- מחוז תל אביב. 
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השופט אינפלד לאיזון שבין סעיף 9 לחוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, תשל"א-1971 העוסק בזכותו של 
נאשם קטין לפרטיות, לבין סעיף 15 לחוק זכויות נפגעי עבירה, תשס"א– 2001 העוסק בזכותו של נפגע העבירה 
דיון  נפגע העבירה ככלל הגובר על הכלל של  "יש לראות את כלל הנוכחות של  כי  וקובע  נוכח בדיונים,  להיות 

בדלתיים סגורות לקטין". 

■ פרשנות מרחיבה לחוק האומנה בכלל וסעיף 24 בפרט לאור עקרון טובת הילד94: 
הסיוע המשפטי מייצג מזה כמה שנים שני קטינים שהוכרו כקטינים נזקקים. זהות אביהם אינה ידועה ואמם, אשר 
הייתה מוכרת לשירותי הרווחה בהיותה נערה שהוכרה כקטינה נזקקת, נטשה אותם. מאז ועד היום הם מתגוררים 
בבית סבתם, אם האם, אשר על אף קשיים ראשונים שיתפה פעולה עם שירותי הרווחה ותכניות הטיפול וההדרכה 
שהוצעו לה ופעלה לקידום טובתם של הקטינים. המלצת הגורמים המטפלים בקהילה הייתה לאשר את הסבתא 
כמשפחה אומנת לקטינים אך המלצה זו אינה עומדת בקנה אחד עם תנאי הסף הקבועים בסעיף 24 לחוק אומנה 
לילדים, התשע"ו – 2016 )להלן: חוק האומנה( לפיהם אין להעניק רישיון אומנה למי שילדו הוכר כקטין נזקק 
בעבר. האפוטרופוס לדין הציגה עמדתה בסוגיית טובת הקטינים ולפיה טובתם מחייבת הישארותם בבית סבתם. 
באשר לחסם המשפטי שנוצר בדמות תנאי הסף שנקבעו בחוק האומנה הפנתה האפוטרופוס לדין לעקרון העל 
של טובת הילד והעיקרון המנחה המעדיף השמה במשפחת אומנת קרובים ועל כן סברה כי יש ליתן אישור אומנה 
חריג לסבתא בהתאם להוראת סעיף 92 לחוק האומנה. בית המשפט קיבל את המלצת האפוטרופוס לדין בפסק 
דין שהוא אחד מפסקי הדין הראשונים שיישמו את הוראות חוק האומנה בכלל ואת עקרון העל המעוגן בסעיף 4 
לחוק בפרט. עקרון זה עוסק בטובת הילד ומנחה את פסיקת בתי המשפט בסוגיה זו. בית המשפט בחן בהחלטתו 
את טובת הקטינים הספציפיים, קטינים בגילאים צעירים ביותר אשר כמעט עם היוולדם חוו חווית נטישה ראשונה 
וכל חווית נטישה נוספת עשויה להיות הרסנית ולפגוע באופן משמעותי בהתפתחותם התקינה, וקיבל את עמדת 
יתרונות ההשמה  בבית הסבתא,  על אף החששות הברורים בהשמת הקטינים  זה  לדין. במקרה  האפוטרופוס 
גוברים על חסרונותיה ויש בהשמת הקטינים בבית הסבתא, בכפוף לפיקוח, ליווי והדרכה כדי לספק את צרכיהם 
הפיזיים והרגשיים ולהבטיח יישום זכויותיהם. עוד קרא בית המשפט למשרד הרווחה לפעול לתיקון הוראות החוק, 

על מנת ליתן מענה למקרים נוספים מסוג זה. 

■ החלטה בעניין שינוי דרכי טיפול משיקולים של רצון הילד, ציפייתו לחזור לקהילה ושמירה על האמון 
שלו בגורמי הטיפול95:

הסיוע המשפטי ייצג קטין במסגרת דיון בבקשה להארכת צו נזקקות וצו הוצאה ממשמורת. הקטין שהה כבר 
לאור התהליך החיובי  על חזרתו הביתה  והערכה הומלץ  טיפול  בוועדת תכנון  ובדיון שנערך  שנתיים בפנימייה 
צו  יומר  ממשמורת  ההוצאה  צו  תקופת  בתום  כי  הייתה  הוועדה  המלצת  שם.  שהותו  תקופת  במהלך  שעבר 
ההוצאה ממשמורת לצו פיקוח והשגחה והקטין יחזור לביתו ולקהילה לתקופת ניסיון. אלא שסמוך לאחר מכן 
הוריו של הקטין הסתכסכו, האב עזב את הבית וניתק קשר עם הקטין והאם נותרה בגפה לגדל חמישה ילדים. 
בנסיבות אלה התכנסה וועדה נוספת אשר החליטה כי לאור חוסר היציבות של ההורים אין מקום לערוך שינוי 
לדין עמד על כך שההבטחה  כנו. האפוטרופוס  צו ההוצאה ממשמורת על  ויש להותיר את  בתכנית הטיפולית 
הגדולה של הקטין  את ההשקעה  מציין  תוך שהוא  הזדמנות תתממש  לו  ולתת  לקהילה  לחזור  לקטין  שנתנה 
בתהליך הטיפולי, את ציפייתו לחזור לקהילה ואת החשש כי הפרת ההבטחה שניתנה לו תהווה פגיעה של ממש 

באמון של הקטין בגורמי הטיפול. 
לאחר דיון ארוך במסגרתו אף שמע השופט את הקטין לבד השתכנע בית המשפט כי יש מקום להמיר את צו 
ההוצאה ממשמורת לצו פיקוח והשגחה תוך שהוא מציין: "העובדה כי הקטין הינו בציפייה לחזרה לקהילה על 
סמך החלטות הוועדה הראשונה, יוצרת מצב בו ככל וביהמ"ש לא יחזיר אותו לקהילה, יכולתו לבטוח בגורמי 

הטיפול וליתן בהם אמון תיפגע באופן משמעותי". 

■ החלטה בעניין תחולתו של סעיף 2)א( לחוק לתיקון דיני הראיות )הגנת ילדים(, התשט"ו- 961955:
הסיוע המשפטי ייצג קטין בן 13 בבקשה לצו למניעת הטרדה מאיימת נגד קטין אחר אשר לטענתו פגע בו מינית. 
הפגיעה ארעה עוד קודם הגעתם של שני הקטינים לגיל אחריות פלילית אך בעקבות הפגיעה החל תהליך במשרד 
החינוך במסגרתו הוחלט על הפרדת הקטינים והעברת הקטין הנטען כפוגע למסגרת לימודית בעיר אחרת. כנגד 

66670-11-15 בבית המשפט לנוער באשקלון, כב' השופטת טל לחיאני שוהם, ייצוג ע"י עו"ד רנטה נדבדסקי ממערך הייצוג החיצוני – מחוז   94. תנ"ז
דרום )אפוטרופא לדין(. 

44409-07-16 בבית המשפט לנוער באשקלון, כב' השופט גל שלמה טייב, ייצוג ע"י עו"ד אבישי הלל ממערך הייצוג החיצוני- מחוז דרום.  95. תנ"ז
11871-08-17 בבית משפט השלום בראשון לציון, כב' השופט אבי סתיו, ייצוג ע"י עו"ד מיכל פומרנץ, ממערך הייצוג החיצוני של הסיוע המשפטי.  96. ה"ט
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החלטה זו הגישו הורי הקטין הפוגע עתירה מנהלית נגד משרד החינוך ונגד הורי הקטין הטוען לפגיעה ובהמשך 
לעיין בחומרי החקירה שעל  צו על תנאי למשרד החינוך שיאשר להם  לבג"ץ בבקשה למתן  הגישו אף עתירה 
בסיסם התקבלה ההחלטה על העברת בנם למסגרת לימודית אחרת. במסגרת הדיון שהתקיים בבית המשפט 
העליון נטען מטעם הסיוע המשפטי כי אין מקום לאשר את הבקשה שכן הוראות חוק הגנת ילדים )ובכללן הוראות 
סעיף 6 לעניין סודיות( חלות גם על הליכים אזרחיים, אך בסופו של יום לא ניתנה בעניין זה החלטה משום שבית 

המשפט הביא את הצדדים להסכמה על מחיקת העתירה. 
בבקשה הנוכחית ביקש הקטין הטוען לפגיעה לאסור על הקטין הפוגע להטרידו ובכלל זה להסתובב בשכונת 
מגוריו. הורי הקטין הפוגע ביקשו להעיד את הקטין הנפגע במסגרת ההליך ולאחר שב"כ הקטין הנפגע הגישה 
השלמת טיעונים לעניין זה קיבל בית משפט השלום בראשון לציון את עמדתה ודחה את הבקשה להעיד את 
הקטין תוך שהוא קובע כי חוק הגנת ילדים "חל על כל הליך משפטי – בין פלילי, בין אזרחי ובין כזה המתקיים על 

פי חוק למניעת הטרדה מאיימת".

אשפוז קטינים בבית חולים פסיכיאטרי:

■ החלטה לפיה יש לשקול אמצעים פחות פוגעניים טרם החלטה על אשפוז97:
הסיוע המשפטי ייצג קטין בהגנה מפני בקשה למתן החלטת ביניים לפיה הוא יאושפז בבית חולים פסיכיאטרי 
לצורך עריכת אבחון בהתאם להוראות סעיף 3ג' לחוק הנוער )טיפול והשגחה(. ב"כ הקטין התנגד לבקשה בטענה 
בעניין  לצורך אבחון. במהלך הדיון שהתקיים  כפוי של הקטין  קיצוניות פחות מאשפוז  לבחון אפשרויות  יש  כי 
הקטין הצהיר כי הוא מתחייב לשתף פעולה עם כל הוראה של בית המשפט לרבות שיתוף פעולה בהליך אבחון 
אשר לא יערך בתנאי אשפוז וכן התחייב להגיע לבית הספר. גם הורי הקטין הביעו נכונות לשתף פעולה לרבות 
אבחון במסגרת פרטית ובפניה לקופת החולים לא בתנאי אשפוז. בנסיבות אלה בית המשפט קיבל את עמדת ב"כ 
הקטין תוך שהוא מציין כי: "אכן מסתמן כי חרף מצבו של הקטין, אשר כעולה מן המסמכים המונחים לפניי רחוק 
מלהניח את הדעת וניכר כי הוא סובל מהזנחה וכי נדרש אבחון מעמיק יותר מזה המצוי בפניי, יש לבחון תחילה 
אפשרויות פוגעניות פחות ולתת לקטין את ההזדמנות להוכיח שהוא נכון לשתף פעולה ולקבל טיפול ככל שיידרש 

על מנת לעלות על דרך המלך ולתפקד כאחד הנערים".

■ החלטה היוצאת נגד אשפוז סוציאלי98:
הסיוע המשפטי ייצג קטין בהגנה מפני בקשה להארכת צו אשפוז בהתאם להוראות סעיף 3ה' לחוק הנוער )טיפול 
והשגחה(. ב"כ הקטין הסב את תשומת לבו של בית המשפט לכך שהמלצת הוועדה הפסיכיאטרית על הארכת 
תקופת האשפוז בחודשיים ולא בחודש ככל הנראה אינה קשורה רק לטיפול הפסיכיאטרי הנדרש באופן ישיר 
אלא לשאלת טיפול ההמשך ומציאת מסגרת או תכנית מובנית לקטין. בית המשפט בחן את הטענה והחליט לקצר 
את תקופת האשפוז המומלצת תוך שהוא מציין כי "אשפוז לא נועד להחליף דרך טיפול אלא לענות על צורך 

רפואי פסיכיאטרי אמיתי בלבד". 

סיוע משפטי לצעירים בסיכון – שותפות משרד המשפטים בתוכנית "יתד"
תכנית "יתד" היא תכנית בין משרדית ובין מגזרית, המאחדת לפעולה מתואמת ומשותפת של 11 משרדי ממשלה 
)לרבות משרד המשפטים(, 3 רשויות ממשלתיות, השלטון המקומי, ארגוני חברה אזרחית ופילנתרופיה. התכנית 
שמה לעצמה למטרה את מימוש הפוטנציאל האישי של צעירים במצבי סיכון בהשגת עתיד בטוח ברמה האישית, 
להשגת  פועלת  התכנית  ולקהילה.  לחברה  ולתרום  להשתלב  להם  שיאפשר  באופן  והתעסוקתית  המשפחתית 
רווחה ב-4 תחומי חיים עיקריים: השכלה, תעסוקה ומיומנויות; רווחה ובריאות רגשית; קיום פיסי ומוגנות; השתייכות 

חברתית ומשפחתית. 
המשרד  כנציגת  לשמש  ירושלים,  במחוז  קטינים  ייצוג  על  מחוזית  ממונה  ירדן,  רחלי  עו"ד  מונתה   2017 בינואר 
במסגרת ועדת ההיגוי הבין-משרדית לתכנית יתד. במסגרת עבודת וועדת ההיגוי פעלה עו"ד ירדן לתכלל ולהטמיע 
את שירותיו השונים של משרד המשפטים במעטפת השירותים המוענקת לצעירים בסיכון, במסגרת תוכנית יתד. 
כך למשל, נציגי הסיוע המשפטי והסנגוריה הציבורית שותפים בארבע הוועדות המחוזיות של תכנית יתד, כנציגים 
קבועים. נרקם שיתוף פעולה שוטף בין העובדים הסוציאליים המלווים צעירים ברשויות המקומיות מטעם תוכנית 
ייצוג קטינים במחוזות הסיוע המשפטי, על מנת לספק לכל צעיר את המענה  יתד, לבין הממונים המחוזיים על 

המשפטי הנדרש עבורו, בהקדם האפשרי. 

97.  צב"נ 17193-08-18 בבית המשפט לנוער באשקלון, כב' השופטת פאני גילת כהן, ייצוג ע"י עו"ד אבישי הלל ממערך הייצוג החיצוני – מחוז דרום.
98. צב"נ 35799-02-18 בבית המשפט לנוער בבאר שבע, כב' השופט יניב בוקר, ייצוג ע"י עו"ד אבישי הלל ממערך הייצוג החיצוני- מחוז דרום.
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במהלך שנת 2018 הוקמו שני צוותי עבודה משותפים לתוכנית יתד ולמשרד המשפטים – האחד בתחום האזרחי 
והשני בתחום הפלילי – שמטרתם לבחון את הצרכים והפתרונות המשפטיים הקיימים היום עבור צעירים בסיכון, 
יתד,  תכנית  בין  עבודה משותפות  ודרכי  המלצות  לגיבוש  ולפעול  מתאימים  פתרונות  לפיתוח  הזדמנויות  לאתר 

משרד הרווחה ומשרד המשפטים על יחידותיו השונות. 

סיוע משפטי מותאם לצעירים בסיכון בתחום החובות 
מבדיקה שנערכה התברר כי הצורך המרכזי בסיוע משפטי לצעירים בסיכון מתמקד בתחום החובות. צעירים רבים 
שמבקשים לבנות תכנית עתיד בתחום ההשכלה והתעסוקה מתקשים לעמוד ביעדים כיוון שעל אף גילם הצעיר 

הם שקועים בחובות. 
נציגי  בהשתתפות  בסיכון,  צעירים  של  חובות  בנושא  עגול  שולחן   2018 אוקטובר  בחודש  נערך  לכך,  בהתאם 
ייעוץ  ישראל,  בנק  והגביה,  נציגי רשות האכיפה  נציגי משרד הרווחה,  וצעירות,  צעירים  עמותות שונות המלוות 
וחקיקה, נציגים של נושים )בנקים וחברות סלולאר( ונציגים של הסיוע המשפטי המתמחים בתחום טיפול בחובות, 

מההנהלה והמחוזות. כמו כן שני צעירים הציגו את סיפורם האישי.
במסגרת השולחן העגול מופו הקשיים המובילים ליצירת חובות, הוצגו מנגנוני הטיפול והתשלום הקיימים היום 
והכשלים ביישומם אצל אוכלוסיית הצעירים במצבי סיכון, והתקיים דיון פתוח בין הגורמים המקצועיים על קידום 

פתרונות אפקטיביים לסגירת חובות.
כחלק מיישום המלצות השולחן העגול, נערכו במהלך שנת 2018 הכשרות לעו"סים של יתד לצורך היכרותם עם 
הסיוע המשפטי וכן נערכה השתלמות ארצית לכלל עוה"ד הפנימיים של הסיוע המשפטי על מנת שאלה יכירו את 
הפרופיל המיוחד של צעירים על רצף מצבי סיכון, את הצורך במתן מענה משפטי הוליסטי עבורם ואת תכנית יתד 

והמענים הקיימים בשטח.
במהלך שנת 2019 התקיימה הכשרה ייעודית ל- 30 עורכי דין מטעם הסיוע המשפטי במחוזות השונים, למתן 
מענה משפטי ספציפי לטיפול בחובות של צעירים. תכנית ההכשרה נבנית בשיתוף פעולה מלא ובמימון של תכנית 

יתד.

4.4 ייצוג הורים ביולוגיים בהליכי אימוץ ובהליכי נוער )טיפול והשגחה(
"לפני כ-3 חודשים פניתי אליכם בבקשה לייצוג. תקופה מאד "חשוכה" ומתישה וכואבת שאני עוברת... ורווחה.. 
שלמרות שעברנו דרך ארוכה יחד )הנני מכורה נקיה מזה 9 שנים( עדיין בוחרת לראות אותי דרך ה"דיווחים" 
השיקריים של אנשים קטנים ורעים.. ולא דרך מי שאני האמא הלביאה! האישה שיצאה מהמוות של הסמים 
ונקייה 9 שנים ומגדלת 2 ילדות מהממות ומוצלחות שלא חסר להן דבר! בהחלט עברתי ועדיין עוברת תקופה 

של מראות ותובנות.
חייכה  כל  שקודם  אישה  מולי  ניצבה  הדיון.  לפני  החלטה  בוועדת  לראשונה   xxx עוה"ד  את  פגשתי 
לביאה!  כמו  אותי  ייצגה  היא  בוועדה  קיים.  שהיה  בחושך  אור  קצת  כאדם  לי  ונתנה  בי  והאמינה 
ממנ י!  שעושים  כמו  שחורה  כזו  לא  ושאני  כחוק  אותי  שמייצג  אדם  לצדי  שיש  התרגשתי  בדיון!  ואחכ 
עו"ד xxx עמדה איתנה בדיון למדה את התיק ודרשה עבורי את זכויותיי השופטת בסוף פסקה הארכת צו השגחה 
לילדות לחצי שנה ולא לשנתיים כמו שדרש האפוטרופוס לדין. כמובן עם תכנית טיפולית שיחות פרטניות מרכז 

הורים ילדים טיפול רגשי וכו'...
אחרי הדיון ישבנו ודיברנו. עו"ד xxx פשוט עטפה אותי במילים מחזקות ועידוד וחום! כזו אנושית היא ולא רואה 
את הלקוח כעוד מס' של תיק!... אני מברכת על הייצוג הזה. ובאמת שיודעת שאני בידיים טובות איתה! ממליצה 

בחום. חוויתי איתה חוויה מתקנת שיש גם אנשים טובים! מי יכול להגיד שלא עברתי דרך?
ואת?? את החזרת לי את האמונה בעצמי". 

מתוך מכתבה של אם המיוצגת ע"י הסיוע המשפטי במחוז מרכז.

והשגחה(,  )טיפול  הנוער  חוק  לפי  בהליכים  ביולוגיים,  להורים  וליווי משפטי  ייצוג  ייעוץ,  מעניק  הסיוע המשפטי 
התש"ך – 1960, בהליכים לפי חוק אימוץ ילדים, התשמ"א – 1981 ובהליכים לפי חוק אומנה לילדים, תשע"ו – 2016.
אוכלוסיית ההורים הביולוגיים בהליכים אלו נמנית על האוכלוסיות המוחלשות ביותר בחברה הישראלית. הרבה 
מההורים הם עם מוגבלויות, ולחלקם תחלואה כפולה. הם סובלים ממוחלשות חברתית וכלכלית, ומרביתם חי 
יכולתם  על  הם  אף  מקשים  וכו'(  חברתיים  תרבותיים, שפתיים,  חסמים  )ובכללם  שונים  וחסמים  הדרות  בעוני. 

לעמוד על זכויותיהם ולהשמיע את קולם נכוחה. 
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קשיים אובייקטיבים וסובייקטיביים אלו מעיבים על יכולתם להתמצא ולתפקד במרחב החברתי ובמרחב המשפטי. 
הליכים על פי חוק האימוץ וחוק הנוער ניצבים בלב ליבם של "דיני הנפשות" ואף משולים לעתים להליכים פלילים.99 
להליכים הללו, אשר במסגרתם מתערב הריבון באוטונומיה ההורית – יש השפעות גורליות ומכריעות על הרכב 
התא המשפחתי בהווה ובעתיד, ומתחדדת בהם ביתר שאת מוחלשותם של ההורים. יחסי הכוחות הלא שוויוניים 
שבהם ניצבת המדינה מצד אחד וההורים מצד שני - הם אינהרנטיים להליך, ולעולם יציבו את האחרונים בנקודת 

פתיחה חלשה יותר. 
מטרתו העיקרית של הייצוג המשפטי בתיקים אלו הינה לשמור על זכויותיו הבסיסיות של ההורה בהליך המשפטי, 
להבטיח את תקינות ההליך המשפטי כלפיו,100 את מימוש זכותו לצדק, את זכותו לקבל את יומו המלא בבית 

המשפט, וכל זאת - תוך הנגשת התהליך להורה והתאמתו למגבלותיו. 
בתיקים  הראיונות  למשל,  כך  מיוחדים.  הנגשה  צעדי  מספר  נוקט  המשפטי  הסיוע  אלו,  מטרות  הגשמת  לשם 
ולא פרונטאליים כבתיקי סיוע אחרים. הסיוע המשפטי מסייע להורים להתגבר על החסמים  אלו הם טלפוניים 
הבירוקרטיים המקשים עליהם להמציא מסמכים הנדרשים לשם בחינת זכאותם לסיוע, באמצעות פניה ישירה של 
הסיוע המשפטי לגורמים הרלוונטיים לשם קבלת המסמכים. במקרים של הליכים משפטיים מיידים, יוענק ייצוג 

משפטי דחוף על מנת למנוע פגיעה בלתי הפיכה בזכויות ההורה בשל עיכוב במתן הסיוע המשפטי.101 
הייצוג בתיקים אלו מתבצע על ידי מערך ארצי של עורכי דין ואנשי מנהלה ייעודיים מכל מחוזות הסיוע המשפטי, 
השתלמויות  עובר  המערך  במיוחד.  לכך  והוכשרו  בהם  התמקצעו  זה,  הליכים  בסוג  לטפל  מתאימים  שנמצאו 
מקצועיות מטעם הסיוע המשפטי ומלווה על ידי עורכי הדין הפנימיים בסיוע המשפטי בכל שלבי ניהול ההליך 

המשפטי. 
בנוסף לכך, ולשם קידום ושמירה על זכויותיה של אוכלוסייה זו, פועל הסיוע המשפטי להבניית ממשקי עבודה 
משותפים עם גורמי חוץ ולהעמקתם. באופן זה, מתקיימים קשרי עבודה ושיתופי פעולה של מערך ייצוג הורים 
עם גורמים שונים, וביניהם עם מערך ייצוג קטינים בסיוע המשפטי, בתי המשפט, רשויות הרווחה, השירות למען 
מוגבלויות  עם  אנשים  לזכויות  מוגבלות במשרד המשפטים, הקליניקה  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  נציבות  הילד, 
משרד  ועבדות,  סחר  לקורבנות  המקלט  האזרח,  לזכויות  האגודה  הציבורית,  הסנגוריה  אילן,  בר  באוניברסיטת 

ועוד. הביטחון 

4.5. ייצוג הורים בהליכים מכוח חוק אימוץ ילדים
תיקון 8 לחוק האימוץ )להלן: "תיקון 8"( הסמיך את הסיוע המשפטי לייצג הורים ביולוגיים שילדם מועמד לאימוץ 
בהגנה בפני בקשה להכריז על ילדם כבר אימוץ, ובערעור על פסקי הדין בהליך זה, ללא בדיקת זכאות כלכלית או 

סיכוי משפטי )בערכאה ראשונה; בערכאות הערעור ייבדק הסיכוי המשפטי בלבד(.102 
ביולוגיים שילדיהם  וכן הורים  ביולוגיים בהליכי אימוץ שונים  מייצג קרובי משפחה  בנוסף לכך הסיוע המשפטי 
יינתן בכפוף לעמידת מבקש  אומצו ומבקשים לקבל מידע אודותיהם או לחדש קשר עמם. הסיוע בתיקים אלו 

בחוק.  והסיכוי המשפטי הקבועים  הכלכלית  הזכאות  בתנאי  הסיוע 
מעת כניסתו של תיקון 8 לתוקף הסיוע המשפטי הוא הגוף המעניק ייצוג משפטי לרוב רובם של ההורים הביולוגיים 

בהליכי אימוץ בישראל. 

נתונים והיקפי פעילות בתחום האימוץ
בשנת 2018 נפתחו בכלל מחוזות הסיוע המשפטי 166 תיקי ייצוג הורים בהליכי אימוץ )עליה של 33% ביחס לשנת 

2017, במהלכה נפתחו 125 תיקי ייצוג הורים בהליכי אימוץ(. במרבית התיקים )78%( ניתן ייצוג. 103
ברוב רובם של התיקים )82%( ניתן ייצוג להורים ביולוגיים בהליכי אימוץ בעניין ילדיהם, בהתאם לתיקון 8 לחוק 

האימוץ. 

. ראה למשל ע"א 3798/94 פלוני נ' פלונית, פד"י נ )3( 133, בעמ' 156; ע"א 488/77 פלוני נ' היועץ המשפטי לממשלה, פד"י לב )ג( בעמ' 431-432.  99 
100. במחקר שנערך בשנת 2010 נמצא כי בתיקים בהם להורים לא היה ייצוג משפטי, ב – 93% מהמקרים שנבדקו נמצאה הלימה מלאה בין בקשת רשויות  

הרווחה להוצאת הילד ממשמורת הוריו לבין תוצאת ההליך המשפטי, למול 63% בעת שההורים היו מיוצגים. ראה טל חסין, אמא טובה, אמא רעה, הוצאת 
קטינים ממשמורת הוריהם מכוח סעיף 2)2( ו – 2)6( לחוק הנוער )טיפול והשגחה( )עבודת גמר, אוניברסיטת תל אביב – הפקולטה למשפטים, 2011. 

101.  בתיקי אימוץ הסיוע ניתן ללא בדיקת זכאות כלכלית או סיכוי משפטי, בהתאם להוראות הדין. ר' להלן. 
102. תיקון 8 נחקק ביום 23/12/10 ונכנס לתוקף ביום 23/6/11. מכוח התיקון תוקנו, בין היתר, סעיף 24 )ב( לחוק האימוץ וסעיף 5 לתוספת לחוק הסיוע המשפטי. 

103.  יתר התיקים ממתינים למתן החלטה בהם או נסגרו מסיבות מנהלתיות. רק ב- 6% מהמקרים ניתן סירוב למתן ייצוג משפטי. 
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א. השלמת גיבוש מערך ייעודי של עורכי דין המייצגים הורים בהליכי אימוץ

ב. "מנוער לאימוץ" - הכשרת תעודה למערך מייצגי הורים 

ג. פעילות לקידום מימוש הזכות להורות של הורים עם מוגבלות

א. סוגיית האימוץ הפתוח מחייבת חשיבה פתוחה104

מגמות עיקריות בתחום האימוץ לשנת 2018

בשנת 2018 הושלם גיבושו של מערך מייצגים ארצי וייעודי לייצוג הורים ביולוגיים בתיקי אימוץ. מערך ייעודי זה 
פרוש בכל מחוזות הסיוע המשפטי ברחבי הארץ, מונגש ומותאם לצרכי הלקוחות בכל מחוז, ונותן מענה לחסמים 

גאוגרפיים, שפתיים, תרבותיים ואחרים. 

בשנת 2018 קיים הסיוע המשפטי הכשרת עומק ארצית מקיפה, ראשונה מסוגה בישראל, לכלל מערך המייצגים 
המנהלה  וצוות  פנימיים  דין  )עורכי  המשפטי  בסיוע  אלו  בתיקים  המטפל  הייעודי  הפנימי  ולצוות  אימוץ  בתיקי 
הייעודי(. ההכשרה החלה בשלהי שנת 2017 והסתיימה בחודש יוני 2018, כללה 10 מפגשים יומיים מלאים, ועסקה 
והייצוג בהם. תכנית ההכשרה  ובאופן הטיפול  פי חוק האימוץ  סוגיות הליבה המתעוררות בהליכים על  במגוון 

הייתה מולטי דיסיפלינרית ושילבה בין התחום המשפטי והמקצועי טיפולי.
בתום ההכשרה הארצית הוענקה תעודת גמר ל – 54 מהמשתתפים שעמדו בתנאיה. 

מערך אימוץ הינו שותף בצוות בינמשרדי בהובלת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים, 
אשר פועל למימוש, מיצוי וקידום של הזכות להורות של אנשים עם מוגבלות. הצוות הוקם בשנת 2018 וחברים 
בו נציגים של משרד הבריאות, משרד הרווחה, הסיוע המשפטי, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, נציגי 

אקדמיה, ארגוני מגזר שלישי, הורים עם מוגבלות ועוד.

פסיקה בתחום האימוץ - הישגים מרכזיים בשנת 2018

לבית המשפט המחוזי בחיפה הוגש באמצעות הסיוע המשפטי ערעורם בנפרד של הורים ביולוגיים על פסיקתו 
של בית המשפט לענייני משפחה בחיפה, אשר קבע כי בין ההורים לילדיהם הקטינים בני ה – 6 ו – 7 יתקיים 
אימוץ פתוח, אך מתווה המפגשים הנוהג כיום )מפגש אחד לחודש ( יצומצם בהדרגה לשני מפגשים בשנה. קביעה 
זו ניתנה בניגוד להמלצת המומחה מטעם בית המשפט כי יתקיים אימוץ פתוח במתכונת של 12 מפגשים לשנה. 
בית המשפט המחוזי )מפי כבוד השופטת אספרנצה אלון( קיבל את ערעורי ההורים באשר לתדירות המפגשים 
והורה כי ההורים יפגשו את הקטינים שישה מפגשים בשנה, אחת לחודשיים. פסק הדין של בית המשפט המחוזי 
מסמן מגמת שינוי במדיניות השיפוטית ביחס ליישום סעיף 16 לחוק אימוץ ילדים, התשמ"א - 1981 אשר מתווה את 

שיקול הדעת השיפוטי ביחס לצמצום תוצאות האימוץ:
"אכן, עד לאחרונה, קשר של קטינים מאומצים עם הוריהם הביולוגיים היה במפגשים בודדים בשנה ולכל היותר 
חשיבה  השולל  נימוק  אינו  ולבטח  אחרת  תוצאה  ששולל  נימוק  אינו  זה  נימוק  אך  בשנה.  מפגשים  ארבעה 

זאת חשיבה פתוחה..."105.  ועם  זהירות,  רגישות,  ובדיקה. תיקי אימוץ מחייבים 
ובהמשך - "ספק אם גבולות קשר – עד ארבעה מפגשים בשנה – הם גבולות שראוי לדבוק בהם ללא חשיבה 
פתוחה. סוגיית האימוץ הפתוח היא קשה וטעונה ואין להתקבע בעמדות לגביה. נקבע כי יש לבחון אותה מדי 
פעם לאור מחקרים חדשים, הרהורים נוספים ועוד. הבחינה צריכה להיעשות בכל תיק נתון, שבו הורה ביולוגי 

מבקש לשמור על קשר עם ילדו."106.

ב. חשיבות חידוש ביקורים בין אם ביולוגית לבין בתה הקטינה במסגרת הליך אימוץ והבטחת תקינות ההליך107 
בית המשפט לענייני משפחה באשדוד )מפי כבוד השופטת רותם קודלר – עיאש( הורה על חידוש מיידי של קשר 
בין אם ביולוגית לבתה הקטינה בת ה-6, אשר הופסק לאחר שהאם נעצרה וריצתה עונש מאסר. בנוסף להיעדרות 
האם מחייה נאלצה הקטינה להתמודד באותה העת עם מות סבתה, שהיוותה דמות משמעותית עבורה. שירותי 

32158-01-18, עמ"צ 478989-01-18 )מחוזי חיפה(, פלונים נ' היועץ המשפטי לממשלה, מיום 5/6/18 פורסם במאגרים. האם יוצגה ע"י עוה"ד כנרת זמור  104. עמ"צ
פרנקו והאב יוצג ע"י עוה"ד גלית ביטון לנקרי – שתיהן במינוי מטעם הסיוע המשפטי במחוז חיפה. 

. שם, בעמ' 21.  105 
106.  שם, בעמ' 22.

107. אמ"ץ )משפחה אשדוד( 62181-01-17 )3/17( ב"כ היועמ"ש נ' פלונים, החלטה מיום 13/6/18, הותרה לפרסום ללא פרטים מזהים. האם יוצגה ע"י עוה"ד דינה 
אירוב במינוי מטעם הסיוע המשפטי במחוז ירושלים.
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ג. התאמת המענים הטיפוליים והמשפטיים בעת בדיקת מסוגלותם ההורית של הורים עם מוגבלות112

בית  חודשים.  ביקשו להשהות את התחלתו במספר  אך  לחידוש הקשר,  לא הביעו התנגדות עקרונית  הרווחה 
המשפט קיבל את עמדת האם והורה על חידוש הביקורים לאלתר, בכפוף להכנת הקטינה אליהם. 

בהחלטה קביעות חשובות ביחס לחובות המוטלות על שירותי הרווחה לשמירת הקשר בין ההורה הביולוגי לבין 
הקטין במהלך הליכי האימוץ, וכן ביחס למחויבות למתן סיוע תמיכה וליווי להורה הביולוגי בהליכי האימוץ:

"שורשיו של אדם אינם בבחינת "סיפור" שמדינת ישראל צריכה למחוק בזיכרונו של אדם והכל מתוך גישה 
שעתידו מובטח, במשפחת האומנה, שכן, מעבר לכך שזכרונו של אדם לא רק שלא נמחק אלא ממשיך ללוות 
אותו, לעצב אותו ואת אישיותו כמו גם את מצבו הרגשי, שורשיו של אדם יש לכבד, להוקיר ובוודאי לתת להם 

מקום108...".
"זכותה של הקטינה לעמוד בקשר עם אמה ואין בעצם ניהול הליך בר אימוץ כדי לשלול ממנה זכות זו. זכותה 

של המשיבה לעמוד בקשר עם בתה ואין בעצם ניהול הליך בר אימוץ כדי לשלול ממנה זכות זו".109
"מקום בו מעוניינים לבחון אפשרות של אימוץ פתוח, יש לאפשר ביקורים במהלך כל ניהול ההליך ולא ניתן לקבל 
טענה כי על רקע נתק בין קטין לבין הורהו, לא ניתן לחדש את הקשר ו/או להעמיד את ההורה במבחנים מוגברים.  
משיבים בתיק אימוץ, הורים ביולוגיים שמדינת ישראל מבקשת להכריז עליהם ברי אימוץ כלפיהם, עומדים בפני 
מבחנים מוגברים גם כך ואין צורך לאתגר אותם ואת ניסיונות חייהם העגומים במבחנים של ניתוקי קשר, כל עוד 

לא הוכח כי עצם קיום הקשר עלול להזיק לקטין110."
בית המשפט התייחס גם לחובה המוגברת המוטלת על המדינה ללוות את ההורה הביולוגי בהליך, בהדגישו כי"...
על השירות למען הילד וב"כ היועמ"ש לקחת אחריות מוגברת על ליווי המשיבה בתוך התהליך, שכן תפקידו של 
משרד הרווחה בתיק אימוץ אינו מתמצה בהליכים על פי חוק נוער ואז הליך פורמאלי/ טכני גרידא של הוצאת 

הקטין ממשמורת ההורה למטרת הכרזתו כבר אימוץ".111

ביהמ"ש לענייני משפחה בתל אביב )מפי כבוד השופטת תמר סנונית פורר( הורה על צמצום תוצאות האימוץ בין 
הקטינים – האחד בן 9.5 והאחר בן 6.5 - לבין אמם, הסובלת מבעיות קוגניטיביות וקשיים פיסיים משמעותיים 
וממצוקה כלכלית. בית המשפט הורה על קיום מתכונת אימוץ פתוח של 12 מפגשים בשנה עם האם, וקבע כי הסב 

)אב האם( יוכל להצטרף ל – 3 מפגשים בשנה.113 
בית המשפט הדגיש כי אין מדובר באם מזיקה או זדונית, אלא באם החסרה את המיומנות והיכולות הבסיסיות 

לממש את אימהותה כלפי הקטינים.
של  באספקלריה  גם  הדברים  את  בית המשפט  בחן  האם,  סובלת  מהם  הפיסיים המשמעותיים  הקשיים  נוכח 
והאמנה  מוגבלות114  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  חוק  המשפט,  בית  לעמדת  מוגבלות.  עם  אנשים  של  זכויותיהם 
הבינלאומית בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות115 מוסיפים על הפרשנות הנדרשת בחוק האימוץ בעניינו 

ביולוגי עם מוגבלות. של הורה 
"במובן זה, הסיוע שעל בית המשפט לבחון במסגרת חוק אימוץ ילדים – קרי האם יש בו על מנת לשנות את 
מסוגלותה ההורית של אותו הורה, צריך לקחת בחשבון את המוגבלות על שלל היבטיה. התאמת הסיוע והעזרה 

אשר מוצעת על ידי רשויות הרווחה צריכה להיבחן מתוך פריזמה זו"116.
בהקשר לכך קבע בית המשפט כי:

"יש לקחת בחשבון ולוודא כי שלילת המסוגלות ההורית לא נובעת מהמוגבלות בלבד אלא מתלווה לה "דבר 
מה נוסף" השולל את המסוגלות ההורית או מתקיים "מצרף" של נקודות בתחומים שונים שגורם לכך לבסוף 

נשללת"117. ההורית  שהמסוגלות 

108. שם, בעמ' 3.

109. שם, בעמ' 6.
110.  שם, בעמ' 6,7.

111.   שם, בעמ' 6.
112.  אמ"צ )משפחה ת"א( 52364-12-16 היועמ"ש נ' רקפת )שם בדוי(, מיום 20/3/18, פורסם במאגרים. האם יוצגה ע"י עוה"ד עיינה אונגר לטין במינוי מטעם  

הסיוע משפטי במחוז ת"א.
113.  בערעור שהוגש על פסק הדין נקבע בהתאם להסכמת הצדדים כי יתקיימו שישה מפגשים בשנה בין האם לבין הקטינה. 

114.  חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח - 1998.
115.  האמנה אושררה ע"י ישראל בשנת 2012.

116.  שם, בעמ' 14.

117.  שם, בעמ' 15.

משרד המשפטים - הסיוע המשפטי  ■  דו"ח סיכום פעילות לשנת 2018  ■  תחומי הטיפול העיקריים בזכוכית מגדלת92



)חוק  בסיכון  ילדים  על  נוספים  הגנה  בהליכי  ביולוגיים  הורים  ייצוג   .4.6
האומנה( וחוק  הנוער 

הסיוע המשפטי מעניק ייצוג להורים ביולוגיים, בהליכי הגנה על קטינים הננקטים בעניין ילדיהם מכח חוק הנוער 
)טיפול והשגחה(, ובכלל זה - הליכי נזקקות, דרכי טיפול והשגחה לרבות בבקשה להוצאה ממשמורת, אשפוז כפוי 

של קטין ועוד, וכן בערעור על החלטות שניתנות בהליכים אלו. 
בנוסף לכך מעניק הסיוע המשפטי ייצוג בערר על החלטת הממונה על רישוי אומנה,118 בהתאם לחוק האומנה, 

למבקשים שבקשתם לשמש משפחת אומנה לקטין נדחתה.119
הסיוע המשפטי במקרים אלו מותנה בעמידת מבקש הסיוע במבחני הזכאות הכלכלית והסיכוי המשפטי, כקבוע ב חוק. 
ביולוגיים  הורים  ולייצג  לטפל  והוכשר  שהתמקצע  ייעודי,  דין  עורכי  מערך  ידי  על  ניתן  בתיקים  והייצוג  הטיפול 
בהליכים אלו )אשר חופף בחלקו את מערך ייצוג הורים בהליכי אימוץ(. מערך זה עובר הכשרות מקצועיות לטיוב 

והייצוג המשפטי שניתן להורים.  השירות 
להיות  זכותם  על  ליידועם  אלו, קמה חשיבות רבה  אוכלוסיית ההורים הביולוגיים בהליכים  לאור מאפייניה של 
ייצוג  ייצוג, ככל שהם מעוניינים בכך. על חשיבות הסדרת  מיוצגים בהליך, ולהפנייתם לסיוע המשפטי להסדרת 
משפטי להורים ביולוגיים בהליכים לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה( והגברת היידוע וההנגשה של שירותי הסיוע 
המשפטי בתחום זה עמדה גם הוועדה המיוחדת לזכויות הילד בכנסת ישראל )בראשות יושבת הראש, חברת 
ממשמורתם".  ילדים  הוצאת  בהליכי  להורים  משפטי  "ייצוג  בנושא  שקיימה  בדיון  ביטון(,  יפעת שאשא  הכנסת 
הוועדה הדגישה כי היא רואה חשיבות במתן ייצוג משפטי להורים וכן רואה בו אינטרס משותף, הן להורים והן 
לרשויות הרווחה, וקראה לקבוע בחוק שבמקרים של הליכים משפטיים להוצאת ילדים ממשמורת הוריהם - יינתן 
להורים ייצוג משפטי ללא צורך במבחן זכאות כלכלית.120 עד להסדרת הנושא בחקיקה ראשית, קראה הוועדה 
לסיוע המשפטי ולמשרד הרווחה לשלב ידיים, על מנת להעלות את המודעות והיידוע בקרב אוכלוסיית ההורים 

הביולוגיים הזכאים לסיוע משפטי. הצעת חוק ברוח זו מצויה בהליכי קידום.
רשויות  מול  ואל  לנוער  המשפט  בתי  שופטי  מול  אל  המשפטי  הסיוע  שהתווה  פעולה  שיתוף  למודל  בהתאם 
הרווחה, החל משנת 2016 מפנים גורמים אלו הורים בהליכים לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה( לסיוע המשפטי, 

ייצוג.  לצורך הגשת בקשה לקבל 
במקביל, פועל הסיוע המשפטי מול שירותי הרווחה שונים, בתי המשפט וארגוני מגזר שלישי - להעלאת המודעות 
לחשיבות הייצוג להורים, ובהתאם, גם באמצעותם - להגברת היידוע של הורים על זכותם להיות מיוצגים ולהפנייתם 
לסיוע המשפטי להסדרת הייצוג. וזאת, באמצעות קיום קשרי עבודה סדירים, העמקת שיתופי הפעולה הקיימים, 

קיום מפגשים משותפים ופגישות עבודה שוטפות עם הגורמים, מתן הרצאות ועוד. 

נתונים והיקפי פעילות 
בשנת 2018 נפתחו בכלל מחוזות הסיוע המשפטי 1103 תיקי ייצוג הורים בהליכים לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה( 
)עליה של 166% במהלך השנתיים האחרונות(. את העלייה המשמעותית בהיקפי הפניות לסיוע המשפטי בבקשות 
לייצוג הורים ביולוגיים בהליכים לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה( ניתן לייחס באופן ישיר למאמצי הייצוג והיידוע של 
הסיוע המשפטי, בשיתוף עם הרווחה ובתי המשפט. במרבית התיקים )70%( ניתן ייצוג וב- 5.6% בלבד מהתיקים 

ניתן סירוב. 

פסיקה - הישגים מרכזיים לשנת 2018 
א. חובת המדינה להעמיד מענים להורים לגיבוש תכנית טיפול בילדיהם121

בעניינה של קטינה בת חודש וחצי נפתח תיק אימוץ, בבקשת ב"כ היועץ המשפטי במשרד הרווחה להעבירה 
בבית המשפט  להתנהל  ממשיכים  ההליכים  כיום  האימוץ.  לחוק  12)ג(  סעיף  מכח  לאמצה  המיועדת  למשפחה 
לענייני משפחה בהתאם להוראות חוק הנוער )טיפול והשגחה(, במסגרתם הוכרה הקטינה כ"קטינה נזקקת" ונתנו 

בעניינה צווי דרכי טיפול. 

118. מכוח סעיף 67 לחוק האומנה.
119. עד כה, רובן המוחלט של הפניות היה של בני המשפחה המורחבת שבקשתם לשמש אומנה נדחתה.

. סיכום דיון הוועדה המיוחדת לזכויות הילד מיום 21/12/16, סימוכין: 4668116.  120
. אמ"ץ )משפחה ירושלים( 55/18, מיום 12/12/18,ההחלטה הותרה לפרסום, ללא פרטים מזהים. האב מיוצג ע"י יוסף – מאיר אלבז, מערך הייצוג החיצוני, מחוז  121 

ירושלים.
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הקטינה שהתה בשבועות חייה הראשונים מעת לידתה בבית החולים, בשל העדר תמיכה תקציבית וטיפולית של 
הרשויות באם. התמיכה נדרשה רק לתקופת ביניים קצרה, עד שתיקלטנה שתיהן יחד במסגרת טיפולית. בית 

המשפט לענייני משפחה בירושלים )מפי סה"נ, כבוד השופט נמרוד פלקס( קבע כי
"... מוטב היה למצוא פתרון, אשר לא יצריך את הפרדת הקטינה מהוריה ומאמה בפרט. פתרון מעין זה דורש 
את  לגייס  מצליחה  אינה  ישראל  שמדינת  כך  על  להצטער  יש  בפרט.  ובאם  בהורים,  וטיפול  תמיכה  מעטפת 

ארוכה.  לא  זמן  הנוכחי, לתקופת  הנדרשים לשם מתן פתרון במקרה  המשאבים 
כאשר עסקינן בהליכי נזקקות, ולא כל שכן הליכי נזקקות שהורתם ואולי אף המשכם בהליכי אימוץ, דנים אנו 
באוכלוסיות מעוטות יכולת, בין אישית ובין כלכלית. יש להצטער על שרשויות הרווחה משכילות למצוא מקור 
תקציבי חלקי למימון מעטפת הנדרשת להורים במצוקה, לשם הבטחת שלום הקטינה, אך למעלה מחודש מאז 
נולדה הקטינה. אף כאשר נמצא מקור תקציבי כאמור, מוטלת על ההורים המטלה למצוא בעל תפקיד מתאים 
לשם יצירת אותה מעטפת. מן הראוי היה, כי רשויות הרווחה תתאמצנה יותר לשם מציאת פתרונות המאפשרות 
תמיכה מספקת להורים ושמירה על שלום הקטינה, באופן שימנע את הנתק הזמני בין הקטינה לבין ההורים. 

נתק, אשר בוודאי תהינה לו השלכות לעתיד לבוא".
ב. ערר על החלטת הממונה על רישוי אומנה ופרשנות חוק האומנה122

בקשת דודתו של קטין - המשמשת כאומנת קרובים בפועל לאחיינה, יליד 2018, מעת שנולד - לקבל רישוי לאומנה 
נדחתה בהחלטת הממונה על רישוי האומנה. זאת, לנוכח הוראות חוק האומנה ומאחר שבתה הביולוגית הוכרזה 
כקטינה נזקקת123. הדודה הגישה ערר לוועדת הערר בהתאם לסעיף 67 לחוק האומנה, באמצעות הסיוע המשפטי. 
וועדת הערר )בראשות יו"ר הוועדה, כבוד סגן הנשיאה השופט אלון גביזון( קיבלה את הערר, ביטלה את החלטת 
ובעת  האמור,  הסף  לתנאי  תכליתית  פרשנות  ליתן  יש  כי  נקבע  המקרה.  את  מחדש  יבחן  כי  והורתה  הממונה 
שהממונה על רישוי האומנה מבקש לדחות בקשה לרישיון אומנה בהתבסס על סעיף זה, עליו לבחון האם הכרזת 

הנזקקות של ילדו של מבקש הרישיון הייתה הכרזה מהותית או שמא הכרזה "טכנית" בלבד.
"עצם הכרזת ילדו של מבקש אומנה כילד נזקק אין בה כשלעצמה כדי למנוע מאותו הורה לשמש כמשפחת 
אומנה אם יש לו את היכולת וההתאמה לעשות כן.... הפרשנות התכליתית כמפורט לעיל עולה בקנה אחד עם 
הרציונל שעומד מאחורי חוק האומנה, דהיינו טובת הילד ובוודאי עם הרציונל וההעדפה של אומנה אצל קרובי 

משפחה".
עוד נקבע כי סמכות הוועדה לבחון את החלטת הממונה אינה מצומצמת למתחם סבירות ההחלטה בלבד, וכי 
בסמכותה, במקרים המתאימים, לבחון גם את ההחלטה לגופה מעבר לתקינותה המנהלית ולמתחם הסבירות. 

4.7. ייצוג זקנים וכשרות משפטית
מערך המייצגים הארצי בתחום הכשרות המשפטית ובתחום ייצוג זקנים הוקם בסיוע המשפטי בחודש אוקטובר 
2015. המערך המקצועי קם כדי לקדם ולפתח זכויות במשפט של אנשים זקנים ואנשים עם מוגבלויות, וכן להטמיע 
תפיסה חדשה בחברה ובמשפט לגבי זיקנה וזקנים ולגבי מוגבלויות. זאת, הן בייצוג במקרה הפרטי תוך התמחות 
במשפט הזיקנה, והן במהלכים מגוונים שנועדו ליצירת שינוי חברתי, תוך זיהוי תופעות רוחב. המערך המקצועי שם 
לו למטרה להגביר את השתתפותם של אנשים עם מוגבלויות ואנשים זקנים בהליכים המשפטיים בעניינם ובכל 

הקשור לקביעת גורלם באופן מותאם, ותוך יצירת המסגרת והכלים הנחוצים לייצוגם המיטבי. 
התמחות זו היא הראשונה בארץ בייצוג אנשים זקנים ואנשים עם מוגבלויות, ובהיותה במסגרת משרד ממשלתי, 
גם משום חדשנות משפטית  בכך  יש  באוכלוסייה.  לטובת קבוצות אלה  דרך חברתית  פריצת  גם בבחינת  היא 
בדיסציפלינות  המדובר  במשפט.  אחרות  להתמחויות  כדומה  רב,  הכרח  בה  שיש  מקצועית  פרופסיה  בהבניית 
ייחודיות, בעלות מאפיינים הן במישור התיאוריה המשפטית והן באופי עריכת הדין. פעילות המערך  משפטיות 
מייצרת הנגשה של ההליכים, הערכאות ושל השירותים המשפטיים, ומיישמת גם את האמנה הבינלאומית לזכויות 
אנשים עם מוגבלויות )CRPD(, המחייבת התאמות והשתתפות של אנשים עם מוגבלויות בהליכים המשפטיים 

בעניינם, בכל גיל. 

 122. עמ"צ )ב"ש( 34/18 פלונית נ' עו"ס לחוק אימוץ – השירות למען הילד, מיום 20/12/18 )פורסם, מאגרים(. הדודה העוררת יוצגה ע"י עוה"ד ז'ניה פיכמן בנר )בייצוג 
פנימי( ועוה"ד יאנה קסלר גולד מערך הייצוג החיצוני, מחוז מרכז.

123.  עפ"י הוראת סעיף 38 )ג( )3( לחוק האומנה, תנאי הסף למתן רישוי הוא כי ילדו של המבקש לא הוכרז כקטין נזקק כמשמעותו בסעיף 2 לחוק הנוער, או 
שבמועד הגשת בקשתו למתן רישיון אומנה חלפו שלוש שנים לפחות מתום ההכרזה כאמור.
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בתחום הכשרות המשפטית, עורכי הדין פועלים יחד עם הלקוחות, לאיתור וליצירת פתרונות והסדרים משפטיים 
חלופיים, מידתיים יותר, תוך שימת דגש משמעותי על סוגיות כרוכות כמו הזכות לדיור בקהילה לעומת דיור מוסדי, 
התנגדות לכפיית טיפולים רפואיים, מניעת ניצול כלכלי ללא מינוי אפוטרופוס, אלא באמצעות צווים לבנקים לעניין 
הגבלת אופן ניהול החשבון, ועוד. מערך עורכי הדין פועל ליצירת שינוי רחב במנגנונים שהשתרשו, בפרוצדורות 
מיושנות ובדפוסים רווחים של הדרה של קבוצות אלה, תוך ניפוץ סטיגמות וניעור דעות קדומות. הייצוג המשפטי 
נועד לתפור לאדם "חליפה משפטית", יחד עמו, שתתן מענה מתאים לקושי בהתנהלות. הייצוג המשפטי באמצעות 
המייצגים בתחום זה בסיוע המשפטי - מאפשר לבטל שיח שהיה רווח "מעל הראש" של אדם עם מוגבלות בהליך 
בעניין כשרותו המשפטית, ולסייע בהשמעת הרצון וההעדפות בבית המשפט באופן המיטבי, בדיון מכבד ומותאם. 

תחום ייצוג הזקנים נוגע, מטבעו, לכל היבטי המשפטי האזרחי, והוא רלוונטי בייחוד על רקע השינוי הדמוגרפי 
וההזדקנות המואצת של האוכלוסייה. במסגרתו, ניתן סיוע משפטי מגוון, למשל ביחס לזכות הבחירה בסוף החיים, 
לאיכות סוף החיים, לזכות לדיור בקהילה בזיקנה וההתאמות הנחוצות, שמירת ומיצוי זכויות בבתי אבות, ייצוג 
מותאם במצבים של הזנחה ויצירת מנגנונים חדשניים למניעת ניצול, מיצוי זכויות בביטוח סיעודי, יצירת מנגנוני 
סיוע לניהול כספים או רכוש במקרה של קושי, ייצוג בהגנה מפני הליכים לכפיית טיפולים רפואיים, ובסוגיות של 
ייפויי כח מתמשכים. המערך המקצועי מיקד  התנגדות להארכת חיים מלאכותית, ותכנון משפטי הכולל עריכת 
פעילות משמעותית לטובת זכויות אנשים זקנים עריריים ולטובת קבוצת הזקנים יוצאי אתיופיה, שבשל חסמים 

שונים אינם ממצים זכותם לפנייה לסיוע משפטי מיוזמתם. 

במהלך שנת 2018 נפתחו בסיוע המשפטי כ-3,300 תיקים בתחום הכשרות המשפטית, עליה של 27% תיקים 
לעומת שנת 2016.

ייצוג בתחום הכשרות המשפטית והאפוטרופסות באמצעות הסיוע המשפטי ככלי לשינוי 
תפיסות חברתיות ופרקטיקות משפטיות

המשפטית  הכשרות  "חוק  )להלן:   1962  - התשכ"ב  והאפוטרופסות,  המשפטית  הכשרות  לחוק   18 תיקון  עד 
והאפוטרופסות"( בחודש מרץ 2016, שהסיוע המשפטי היה שותף משמעותי בעריכתו, נהגה פרקטיקה קבועה 
של מינוי גורף של אפוטרופוס, לכל תחומי חייו של אדם שנקלע לקושי בניהול ענייניו, וללא הגבלות זמן, על סמך 
בקשה בלבד, לרוב ללא דיון, מבלי שהאדם נשמע על-ידי בית המשפט. מחקרים מראים שבטרם התיקון לחוק, 
ב- 95% מההליכים המשפטיים ניתן צו מינוי אפוטרופוס קבוע ומלא, על סמך חוות דעת רפואית שצרף מבקש 
הבקשה )בן המשפחה או משרד הרווחה(, מתוך הנחה מדירה ולא מבוססת ש"לא ניתן לברר את דעתו של האדם" 

שלו מבוקש למנות אפוטרופוס. 
תיקון 18 שינה את התפיסה המשפטית והחברתית הרווחת ביחס לאנשים עם כשרות משפטית מופחתת, והטמיע 
מנגנונים שונים, מידתיים יותר, שנועדו לסייע לאדם בהליך קבלת החלטות בד בבד עם הגנה על מכלול האינטרסים 

והזכויות שלו. 
המשפטית  הכשרות  חוק  לפי  בהליכים  לאנשים  המסייע  בישראל  היום  המרכזי  הגורם  הינו  המשפטי  הסיוע 

החוק.  פי  על  זכויותיהם  את  לממש  והאפוטרופסות 
מאז הקמת מערך ייצוג זקנים וכשרות משפטית בסיוע המשפטי, עורכי הדין המייצגים בהליכים מוכיחים בפועל, כי 
גם כשקיים קושי או ירידה ביכולות, שמורים עם האדם רצונות והעדפות שניתן לברר. קושי בתקשורת, אם ישנו, 
מטיל, לשיטתנו, חובה על החברה לבצע את ההתאמות הנחוצות להשתתפותו הראויה של האדם בהליך המשפטי 
ובתמיכה  ועורכי הדין עומדים על איתור חלופות מידתיות, תוך שמירת רצונו של האדם בהליך, בסיוע  בעניינו, 

הנחוצים. 
עד כה ניתנו כתשעים החלטות למינוי תומכים בקבלת החלטות ברחבי הארץ בייצוג הסיוע המשפטי, וכן בוטלו 
מינויי אפוטרופוס לטובת הסדרים מידתיים יותר, כמו הגבלות בחשבון על סכום משיכת הכספים החודשית ורישום 
הערות אזהרה על נכסים למניעת ניצול. הסיוע המשפטי הוא היום המייצג המוביל בפרקטיקה המקצועית בכל 

הקשור להליכים משפטיים למינוי תומכים – מנגנון שהוכר בפסיקה ולאחר מכן בתיקון 18. 
הסיוע המשפטי הנגיש את הייצוג המשפטי באופן שמאפשר ייצוג מותאם ללקוח, גם במפגש בביתו, בבית אבות 
או בהוסטל. זאת, גם כשנקלע לקושי בניהול ענייניו, עקב מחלה, או תאונה, או בנסיבות של תלות או ניצול, עקב 

סטיגמה, עקב בדידות אחרי התאלמנות, הזנחה ועוד.
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יידוע, ייצוג ושינוי תודעה

שינוי מדיניות באמצעות הליכים עקרוניים

של  זכויות  ולקידום  והאפוטרופסות  המשפטית  הכשרות  לחוק   18 תיקון  ליישום  השוטפת  הפעילות  במסגרת 
הלקוחות הזקנים והאנשים שמונה להם אפוטרופוס, מקיים הסיוע המשפטי קשר עם שירותי הרווחה והבריאות, 
עם בתי המשפט, עם ארגוני החברה האזרחית, עם שירותים סוציאליים בבתי חולים, ועוד. עורכי הדין המייצגים 
ללקוחות  להנגיש את ההליך המשפטי  מנת  על  והוסטלים,  מוגן  דיור  אבות,  בתי  חולים,  ביקורים בבתי  עורכים 

ייצוג מותאם.  שמתקשים לפנות לקבלת סיוע, וכדי לאפשר 
על מנת להגיע לקשת רחבה של קהלים, לקדם שיתופי פעולה ולהטמיע עוד את השינויים, נעשתה במהלך שנת 
עם התמחות  שני  בתואר  סוציאליים  עובדים  עם  כנס משותף  נערך  היתר,  בין  כך,  ענפה.  עומק  פעילות   2018
בזיקנה, מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר-אילן. הכנס סיכם פרויקט שנתי משותף במחוז מרכז, 
במסגרתו עובדים סוציאליים מתואר שני ליוו עורכי דין שייצגו לקוחות זקנים במפגש עם הלקוחות ובקידום עניינו 

הכולל, תוך ניסיון להבנות מנגנון ייצוג ייחודי במעטפת סוציו-משפטית. 
בנוסף, יצא לדרך פרויקט משותף של מערך ייצוג זקנים עם המוקד לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי 
בקרב קבוצת הזקנים יוצאי אתיופיה, הנמשך גם בשנת 2019. במסגרת זאת, נערכים מפגשי קידום ומיצוי זכויות 
במוקדי הקליטה השונים ברחבי הארץ עם זקני הקהילה. במסגרת המפגשים, מועבר מידע בסיסי על האפשרות 
לייצוג באמצעות הסיוע המשפטי, על זכויות האזרח הוותיק ועל סוגיות בביטוח הלאומי. לאחר מכן, נערכת במקום 
קבלת קהל באמצעות הממונה לתחום במחוז וניתן סיוע משפטי נחוץ. כך, למשל, בעקבות פנייה באחד ממפגשי 
מיצוי הזכיות במוקד קליטה במחוז צפון, ולאחר מעורבות הסיוע המשפטי, הוחזרו לעבודתם ארבעה עשר עובדי 

ניקיון זקנים, יוצאי אתיופיה, שפוטרו שלא כדין.

בשנת 2018 הוגשה עתירה לבג"ץ על מנת למנוע הוצאה כפויה מביתם של אנשים זקנים עריריים שמתנגדים לכך.124 
העתירה עמדה על כך שהמדינה באמצעות משרד הבריאות משלמת סכומי עתק למגורים בבית אבות, ובמקביל 
נמנעת מלסייע להשלים את תשלום שרותי הטיפול בבית )בסכומים נמוכים בהרבה(. העתירה גם הדגישה את 
חשיבות קיום זכות הבחירה בסוף החיים ושמירת רצונותיו של אדם. בג"ץ הורה, בסופו של יום, להשיב את הדיון 
להכרעה בערכאה הראשונה בבית המשפט לענייני משפחה, וקבע כי עניין זה הוא למחוקק, והעתירה נמחקה 
בהסכמה, אולם עם פתח שמאפשר לערכאה הראשונה לפעול. בהתאם לכך, העניין הוחזר לערכאת המשפחה, 

והנשים, בנות 85 ו- 96 זכו להישאר בביתן, כרצונן, וזאת בהחלטות עקרוניות ומחדשות, המושתתות על הזכות
לבחור את סוף החיים.125 

נ' נאות  הליך עקרוני נוסף שננקט בשנת 2018 הוא תביעה שהוגשה במסגרת ת.א. 40728-01-18 אזולאי ואח' 
כיפת הזהב בע"מ, משרד הבריאות ואח' )בבית המשפט המחוזי בחיפה(, בפני כב' השופטת עדי חן-ברק, נגד 
בית אבות בחיפה, עובדיו ומנהליו, בשל התעללות נמשכת בדיירים זקנים באחת המחלקות. לאחר שתיעוד שערך 
לדיירים  ובאמצעותה  ישראל,  למשטרת  פניה  יזם  המשפטי  הסיוע  התקשורת,  באמצעי  פורסם  העובדים  אחד 
ולמשפחות הנפגעים, ובהמשך הגיש תביעה נזיקית תקדימית בבית המשפט המחוזי בחיפה בשם כ-30 תובעים, 

דיירים זקנים ובני משפחותיהם, אשר עדיין מתנהלת.

4.8. נפגעי עבירות סחר בבני אדם והחזקה בתנאי עבדות
הסיוע המשפטי מעניק ליווי ושירות משפטי לנפגעי עבירות סחר בבני אדם )לפי סעיף 377א )א( לחוק העונשין, 

התשל"ז-1977(, החזקה בתנאי עבדות )לפי סעיף 375א לחוק העונשין( ועבירות הנלוות לעבירות הנ"ל.
הסיוע המשפטי לנפגעי עבירות אלה מוסדר בתוספת הראשונה לחוק הסיוע המשפטי וניתן בהליכים אזרחיים 
הנובעים מביצוע העבירות, כגון תביעות כספיות ונזיקיות נגד מבצעי העבירה, ובהליכים מנהליים לפי חוק הכניסה 
לישראל, התשי"ב-1952, כגון בקשה לרישיון ישיבה למטרת שיקום, שחרור ממשמורת והסדרת מעמד בישראל - 

הכל ללא צורך בעמידה בתנאי הזכאות הכלכלית. 
בהתאם לנוסחו של חוק הסיוע המשפטי נתונה לסיוע המשפטי הסמכות להחליט אם אדם יוכר כנפגע העבירות 
לצורך קבלת סיוע משפטי. ההחלטה אינה כפופה להחלטת רשויות האכיפה, ויתרה מכך - רף הראיות הנדרש 
בהליכים אזרחיים ומנהליים נמוך משמעותית מרף הראיות הנדרש בהליך הפלילי. לפיכך שיקול הדעת המקצועי 
שמפעיל הסיוע המשפטי עצמאי ושונה משיקול הדעת של רשויות האכיפה אם להעמיד לדין פלילי את המבצעים.

24 1. בג"צ 8216/17 פלונית נ' משרד הבריאות – מדינת ישראל )14.01.18, נבו(. 
25 1. אפ  2200-08-17 המרכז הישראלי לאפוטרופסות נ' אמה XXX )בבית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע(.

משרד המשפטים - הסיוע המשפטי  ■  דו"ח סיכום פעילות לשנת 2018  ■  תחומי הטיפול העיקריים בזכוכית מגדלת96



פסיקה משמעותית בתחום לשנת 2018

בשנת 2018 טופלו בסיוע המשפטי 109 פניות של מבקשים בתחום הסחר בבני אדם והחזקה בתנאי עבדות. 48 
מכלל הפניות היו של מבקשי מקלט מאפריקה, אשר בטרם הגיעו לישראל הוחזקו בחצי האי סיני בתנאים קשים - 
חלקם עולים כדי החזקה בתנאי עבדות לצורך מתן שירותים. הפניות הנותרות היו של נפגעים שהעבירות כלפיהם 
בוצעו בישראל - 19 פניות של נפגעות עבירת סחר לעיסוק בזנות או עבירות נלוות, 15 פניות של נפגעי עבירות 
החזקה בתנאי עבדות לצורך עבודה או שירותים אחרים ו- 23 פניות של מבקשי סיוע כנפגעי עבדות במסגרת 

כתות.
עוד טופלו בשנת 2018, 330 מקרים נוספים של מבקשי מקלט מאפריקה, נפגעי עינויים קשים בחצי האי סיני שלא 
הוכרו כקורבנות עבירת החזקה בתנאי עבדות, שנמצאים במצב הומניטרי נזקק, וזאת כחלק מפיילוט בין-משרדי 

עליו יורחב להלן.

■ תביעה אזרחית של נפגעת סחר כנגד מי שהורשע בריבוי עבירות נגדה126
אדם  נגד  פיצויים  בתביעת  משפטי  סיוע   2015 בשנת  קיבלה   2001 בשנת  לישראל  שנכנסה  מולדובה  אזרחית 
שהורשע כלפיה בעבירות של הבאת אדם לידי מעשה זנות )ריבוי עבירות( וכליאת שווא. הנתבע נמלט מישראל 
לאחר ביצוע העבירות, נעצר ברוסיה בשנת 2014, ובשנת 2015 הוסגר לישראל. האישה ממשיכה לשהות בישראל 

מתוקף היותה בת זוגו של אזרח ישראלי.
הצדדים הופנו לגישור ובשנת 2018 הגיעו להסדר פשרה שאושר כפסק דין. לפיו ההסדר הוסכם שהנתבע ישלם 
לתובעת 100,000 ₪, והסכום אכן שולם. התובעת ביקשה להגיע להסדר בשל רצונה שלא להעיד בבית המשפט.

■ סיוע לקורבן סחר בהליך התאזרחות127
אזרח  הכירה  בישראל  שהותה  בעת  פעמים.  שלוש  בנשים  לסחר  קרבן  שנפלה  אישה   - ההליך  של  עניינו 
והגישו  באוקראינה,  אזרחיים  בנישואין   2007 בשנת  נישאו  הזוג  בני  רומנטי.  קשר  ביניהם  ונרקם  ישראלי 
ממושכים,  משפטיים  הליכים  לאחר   ,2012 בשנת  רק  נישואיהם.  מכוח  בישראל  לאישה  מעמד  למתן  בקשה 
אושרה כניסתה של האישה לישראל ומאז גרים בני הזוג יחד בתא משפחתי משותף, כן ואמיתי, ונולד להם  בן.
עם סיום ההליך המדורג לקבלת מעמד בישראל מכוח הנישואין, הגישו בני הזוג בקשה לאפשר התאזרחות לאשה, 
4.5 שנים בהליך  כי לאחר  ישראלי. הנוהל קובע  זר הנשוי לאזרח  זוג  לבן  לנוהל הטיפול במתן מעמד  בהתאם 
המדורג, ניתן להגיש בקשה לסיום ההליך ולהתאזרחות לבן הזוג הזר. זאת לצורך הגנה על התא המשפחתי ומתן 

אפשרות לבני זוג לקיים יחד תא משפחתי אמיתי בישראל.
רשות האוכלוסין דחתה את הבקשה "לאור ההיסטוריה של המבקשת, נסיבות הגעתה לישראל לעיסוק בזנות עם 

דרכון מזויף, שהייה לא חוקית בישראל ונישואים פיקטיביים".
האישה פנתה לסיוע המשפטי ויוצגה במסגרת הליכי ערר לבית הדין לעררים בירושלים, על החלטת רשות האוכלוסין 
לדחות את בקשתה לקבל אזרחות ישראלית מכח נישואיה לאזרח ישראלי. כאמור לעיל, הסירוב התבסס רק על 

היותה של האישה נפגעת עבירת הסחר לעיסוק בזנות. 
בשנת 2018 התקיים דיון בערר, ובהמלצת בית הדין חזרה בה רשות האוכלוסין מעמדתה והעניקה לאישה באופן 

מיידי תעודת זהות ישראלית. בנוסף חייב בית הדין את רשות האוכלוסין בהוצאות משפט בסך ₪10,000.

■ פסק דין לטובת אזרחית אתיופיה בתחום המעמד בישראל128 
בית הדין לעררים בתל אביב קיבל ערר שהגיש הסיוע המשפטי עבור אזרחית אתיופיה, אם לקטינה ילידת 2013, 
שהגיעה לישראל דרך חצי האי סיני בשנת 2009. בשנת 2014 התקבל אישור משטרת ישראל כי האישה היא 

קורבן עבדות למתן שירותי מין על רקע קורותיה בסיני, והיא נקלטה במקלט "מעגן" לקורבנות סחר.
בישראל  להסדרת מעמדה  האישה בקשה  הסיוע המשפטי בשם  הגיש  במקלט  תום תקופת השהייה  לקראת 
מטעמים הומניטריים וזאת בשל מצבור טעמים מיוחדים למתן מעמד בישראל, ובכללם קורותיה בסיני ובמדינת 
מוצאה, לרבות פגיעה מינית שחוותה באתיופיה, מצבה הנפשי הקשה בשל טראומות מיניות שחוותה בעברה 
ועקרון טובת בתה הקטינה. הבקשה נדחתה ע"י הוועדה הבינמשרדית שמצאה כי לא מתקיימים טעמים הומניטריים 

מספקים למתן מעמד בישראל.

26 1. ייצוג על ידי עו"ד מיכל פומרנץ ממערך הייצוג החיצוני במחוז תל אביב 
. יצוג על ידי עו"ד דנה מגדסי ממערך הייצוג החיצוני במחוז תל אביב 127 

128 . ייצוג על ידי עו"ד מיכל פומרנץ ממערך הייצוג החיצוני במחוז תל אביב
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פיילוט נפגעי מחנות העינויים בסיני

בחודש יולי 2018 קיבל בית הדין לעררים את הערר שהגישה האישה באמצעות הסיוע המשפטי, בו התבקש בית 
הדין להורות על ביטול ההחלטה ועל מתן רישיון ישיבה בישראל.

בפסק-דינו, התערב בית הדין בהחלטת הועדה הבינמשרדית והורה על מתן רישיון ישיבה ועבודה בישראל לתקופה 
של שנתיים ולאחר מכן, המשך בחינת מעמדה בישראל ע"י רשות האוכלוסין. בית הדין ציין כי נקודת המוצא של 
המקרה הינה עובדת היות הנפגעת קורבן עבירת העבדות למתן שירותי מין, וכי למרות שלרשות האוכלוסין יש 
שיקול דעת רחב בהחלטות שעניינן מתן מעמד בישראל, הרי שבמקרה דנא ההחלטה חרגה ממתחם הסבירות ויש 
להתערב בה. בית הדין קבע כי הטראומות הקשות שחוותה האישה הטביעו את חותמן בנפשה, וכי למרות השהייה 
הארוכה במקלט "מעגן" היא טרם מיצתה את הליך השיקום, וניתוקה ממערכת התמיכה בישראל והחזרתה בשלב 

זה לאתיופיה, עלולה לפגוע קשות בהליך השיקום.
מדובר בפסק דין חשוב ומנחה בשל משקל היתר שניתן לעובדה כי מדובר בנפגעת עבירת העבדות על פני 

אחרים. שיקולים 

בסוף שנת 2017 הורתה ועדת המנכ"לים הקבועה למאבק בסחר בבני אדם על הקמת צוות בין-משרדי שיבצע 
פיילוט לגיבוש צרכים וליצירת פרוטוקול לזיהוי וטיפול באוכלוסיית זרים שאינם ברי הרחקה למדינותיהם, אשר 
הגיעו לישראל דרך חצי האי סיני, חוו עינויים קשים ונמצאים במצב הומניטרי נזקק, אולם לא הוכרו כקורבנות 

עבירות סחר בבני אדם או החזקה בתנאי עבדות.
הצוות מורכב מנציגים מרשות האוכלוסין, הסיוע המשפטי, משרד הרווחה ומשרד הבריאות, בליווי יחידת תיאום 
ברשויות  שונים  גורמים  ידי  על  המוכרים  מקרים   330 כ-   2018 במהלך  בחן  הצוות  אדם.  בבני  בסחר  המאבק 
המדינה ובארגונים הלא- ממשלתיים כמשתייכים לקבוצת המקרים ההומניטריים הקשים מבין מי שעברו עינויים 

בסיני, ולא הוכרו כנפגעי העבירות הנ"ל.
לאחר בחינת המקרים, שהוכנו לצוות ע"י הסיוע המשפטי, גיבש הצוות מסקנות, ממצאים ומנגנון זיהוי, והעביר 
מסקנותיו והמלצותיו למשרד הבריאות, משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, משרד המשפטים ורשות 

האוכלוסין לגיבוש סל המענים המוצעים.

4.9 סיוע משפטי למשפחות שיקיריהן נרצחו ולמשפחות שכולות 
סיוע משפטי למשפחות שיקיריהן נרצחו 

ובין-ארגונית לגיבוש תכנית כוללת בנושא זכויות נפגעי  בחודש נובמבר 2009 אומץ דוח הועדה הבין-משרדית 
עבירה. בעקבות הדו"ח התקבלה החלטת ממשלה המאמצת את המלצות הדו"ח למתן סיוע למשפחות נפגעי 

"תוכנית סנ"ה"(.  )להלן:  עבירות המתה 
ועמותת  אל"ה  עמותת  )באמצעות  החברתיים  והשירותים  הרווחה  משרד  ידי  על  הוקמו  סנ"ה  תכנית  במסגרת 
"בשביל החיים"( שמונה מרכזי סיוע לבני משפחות נפגעי עבירות המתה שנועדו לסייע למשפחות באמצעות מתן 
במשרד  המשפטי  הסיוע  באמצעות  מוענק  המשפטי  הייצוג  כאשר  ותמיכתיים,  טיפוליים  כספיים,  שירותים  סל 

המשפטים, תוך שיתוף פעולה מלא בין שני המשרדים. 
במהלך המשפט הפלילי המתנהל נגד הפוגע, מלווה עורך דין מטעם הסיוע המשפטי את משפחת הקרבן, ומייצג 
ייצוג משפטי במישור  ניתן למשפחת הקורבן  כן,  אותה למול הגורמים האמונים על מערכת אכיפת החוק. כמו 
האזרחי על מנת למצות את הזכויות המשפטיות מול הגורמים השונים, כמו: המוסד לביטוח לאומי, ההוצאה לפועל, 
חברות ביטוח, עיריות ועוד. כן, ניתן ייצוג בהגשת תביעות אזרחיות הנובעות מהרצח כגון תביעת נזיקין נגד הפוגע. 
הסיוע המשפטי ניתן ללא בדיקת הקריטריונים של זכאות הקבועים בחוק הסיוע המשפטי, למעט בדיקתה של 
ועדת זכאות מטעם התכנית הבוחנת את נסיבות המקרה ומחליטה אם משפחה זכאית לסיוע באמצעות תכנית 

סנ"ה. 
בשנת 2018 נפתחו בסיוע המשפטי 150 תיקים חדשים במסגרת תוכנית סנ"ה, במסגרתם ניתן סיוע למשפחות 
ב- 77 תיקים של ליווי בהליכים פליליים ו-59 תיקים של ייצוג בהליכים אזרחיים. ב-14 תיקים ניתן ליווי אף בהליכי 

הערעור.
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עבירות  נפגעי  משפחות  עבור  משמעותיים  משפטיים  הישגים  מספר  הושגו   2018 בשנת 
המשפטי: הסיוע  באמצעות  המתה, 

■ תובענה בעניין העברה ללא תמורה של מחצית הדירה של הרוצח לידי אשתו:129 
בשנת 2014, אביה של נפגעת העבירה נרצח על ידי שכנו בשל סכסוך שכנים. השכן הורשע בעבירת הרצח לפי 
וכן פיצוי כספי מרבי בסך ₪258,000  ונדון לעונש מאסר עולם  סעיף 300)א()2( לחוק העונשין, התשל"ז-1977 

לבתו היחידה של המנוח, אותה גידל המנוח כהורה יחידני לאחר שאמה נפטרה כשהייתה בת 8 שנים בלבד. 
לאחר הגשת כתב אישום העביר הרוצח את זכויותיו בדירת המגורים לרעייתו. אך לאחר שהחל לרצות את עונשו 

נפטר הרוצח בכלא ולא הוצא צו ירושה על ידי בני משפחתו. 
לאור העובדה שהרוצח היה מובטל שנים רבות עלה חשש של ממש, כי למעט הדירה, אין כל מקור אחר ממנו ניתן 
היה לגבות את הפיצוי בהליך הפלילי. לאור כך, הוגשה על ידי נפגעת העבירה באמצעות הסיוע המשפטי תובענה 
לפסק דין הצהרתי המבטל את העסקה והעברת זכויותיו של הרוצח בדירת המגורים. במסגרת התובענה הגיעו 

הצדדים להסדר והועבר לנפגעת סך של 100,000. 

■ ביטול החלטה לעיכוב הליכים וחידוש ההליך הפלילי130 :
לפענח  הצליחה  לא  המשטרה  שנים   3 במשך  לביתו.  סמוך  שפרצה  קטטה  במהלך   2011 בשנת  נרצח  המנוח 
את הרצח עד אשר אמו של המנוח הצליחה לדובב את העד המרכזי בתיק, הקליטה אותו, והביאה את הראיה 
והיחידי  בגין רצח. ההליך הפלילי החל להתנהל, אולם העד המרכזי   2014 למשטרה. כתב אישום הוגש בשנת 
בתיק נמלט לחו"ל ולא ניתן היה להמשיך ולנהל את ההליך הפלילי. הרוצח שוחרר לביתו. לאחר השקעת משאבים 
 Video Conference נקבע מועד להמשך הוכחות באמצעות ואף  ומאמצים מצד המשטרה, אותר העד בחו"ל 
)שיחת וידאו(, אלא שכשהגיע מועד הדיון, העד נעלם פעם נוספת ולא ניתן היה להמשיך לנהל את ההליך הפלילי. 
בשנת 2016 הורה היועמ"ש על עיכוב הליכים בתיק. אם המנוח הגישה באמצעות עו"ד מטעם הסיוע המשפטי 
בקשה להסרת צו איסור פרסום על הפרשיה שניתן בשנת 2014, אשר כלל בין היתר איסור על פרסום פרטי העד. 
בית המשפט  כדי לאפשר את העדתו.  לאיתורו  ולהביא  הייתה לחשוף את פרטי העד המרכזי  מטרת הבקשה 
המחוזי דחה את הבקשה, ועל כך הוגש על ידי הסיוע המשפטי ערעור לבית המשפט העליון. הערעור התקבל, 
ובית המשפט העליון הורה לבימ"ש המחוזי לבחון שוב את הבקשה להסרת הצו. ביהמ"ש המחוזי לא הורה על 
הסרת הצו אולם החליט לקיים מעקב צמוד אחר פעולות החקירה בתיק, באופן שבו כל מספר חודשים נקבע דיון 
למעקב, והפרקליטות נדרשה לעדכן את ביהמ"ש אודות פעולות החקירה המבוצעות לאיתור של העד. במקביל, 
פנה עורך הדין מטעם הסיוע המשפטי בבקשה לביטול עיכוב ההליכים והגשת חקירותיו של העד על פי סעיף 
10א)ב( לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, תשל"א-1971. לאחרונה, היועמ"ש החליט לבטל את עיכוב ההליכים ולחדש 

את ההליך הפלילי, 8 שנים לאחר אירוע הרצח.

■ תביעה אזרחית נגררת להרשעה בפלילים131 :
בשנת 2013 נקלע צעיר בן 18 לקטטה, שבסיומה הוכה למוות על ידי מספר צעירים. על פי כתב האישום, הקטטה 
פרצה כתוצאה מוויכוח שהתגלע בין שתי חבורות צעירים מחוץ למועדון בו בילו. המנוח הוכה למוות באכזריות 
על ידי מספר נערים. במסגרת החקירה, נעצרו שבעה צעירים שהודו כי הם פגעו במנוח וגרמו למותו, וכנגדם הוגש 

כתב אישום בגין הריגה. 
באמצעות  המנוח  של  הגישה המשפחה  טיעון,  הסדר  במסגרת  הורשעו  בתיק  לאחר שהנאשמים   ,2014 במאי 
הסיוע המשפטי תביעה נגררת להרשעה בפלילים נגד הנאשמים. בסופו של יום התיק הסתיים בקבלת הצעת בית 

המשפט ופסיקת פיצויים בסך של 1,358,000₪ למשפחת המנוח בחלקים שונים בין הנאשמים. 

■ שינוי הסדר הטיעון בעקבות התנגדות משפחת הנרצחת132 : 
בשנת 2013, אישה עם מוגבלות פיזית נאנסה, נרצחה וגופתה הוצתה על ידי רוצח סדרתי. כתב אישום הוגש בגין 
והצתה. בשל  קשיים ראייתיים נאלצה הפרקליטות להגיע להסדר טיעון שכלל  רצח, אינוס בנסיבות מחמירות 

129. תא )הרצ'( 29926-02-17 פלוני נ' עזבון המנוח יצחק כהן )מאגר נבו, 2018(. ייצוג של עו"ד רותי אלדר ממערך הייצוג החיצוני - מחוז תל אביב.
130. בש"פ 3542/18 פלונית נ' מדינת ישראל )לא פורסם(. ייצוג של עו"ד תומר בן-חמו ממערך הייצוג החיצוני - מחוז חיפה.

. ייצוג של עו"ד תמי קלנברג-לוי, ממערך הייצוג החיצוני-מחוז תל אביב.  131
132. ייצוג של עו"ד תומר בן-חמו ממערך הייצוג החיצוני - מחוז חיפה.
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הקניית מעמד ארעי בישראל למשפחת המנוח מטעמים הומניטריים: 

הודאה בעבירות שבכתב האישום ועונש מאסר עולם בגין אירוע הרצח של המנוחה ו-15 שנות מאסר במצטבר 
בגין הרצח הנוסף. בנותיה של המנוחה, באמצעות עורך הדין מטעם הסיוע המשפטי הביעו הסתייגות מההסדר 
מאחר והרוצח לא קיבל כל עונש בגין מעשה האינוס וההצתה. מבחינת המשפחה מעשה האינוס לא נופל בחומרתו 
ממעשה הרצח, והם דרשו שהדבר יבוא לידי ביטוי בהסדר הטיעון )גם אם לא תהיה לכך השפעה מבחינת העונש(. 
בעקבות התנגדות המשפחה שהובאה על ידי עורך הדין המייצג מטעם הסיוע המשפטי קוימה פגישה בפרקליטות 
יחד עם נפגעי העבירה. בעקבות הפגישה שונה ההסדר טיעון באופן שהנאשם הודה בכל העבירות המיוחסות לו 
וקיבל בנוסף למאסר עולם בגין הרצח, 10 שנות מאסר במצטבר בגין מעשי האונס וההצתה. ביהמ"ש אישר את 

ההסדר ואף פסק פיצוי מקסימלי לנפגעות העבירה. 

■ הסתלקות אב מירושת בנו המנוח133:
בשנת 2017 נרצח המנוח בדקירות סכין בקטטה בה היה מעורב. המנוח, רווק ללא ילדים, התגורר עם אמו קשת 
צורך  ביטוח מנהלים של העבודה על שמו, אך לצורך קבלת כספי הביטוח היה  וסעד אותה. למנוח היה  היום 
בהוצאת צו ירושה. אביו של המנוח עזב את אמו כשהייתה בחודש הרביעי להריונה עם המנוח ולא היה בקשר 
עם המשפחה. לכן, לצורך קבלת כספי הביטוח והוצאת צו הירושה היה צורך באיתור האב והסתלקותו מהירושה. 

ייצוג מטעם הסיוע המשפטי הוביל ליצירת קשר עם האב וחתימתו על מסמך הסתלקות מהירושה. 
בהתאם לכך, אמו של המנוח קיבלה את כספי הביטוח בסך כחצי מיליון ש"ח. ואולם, בנק הדואר, אליו הופקדו 
הכספים החזיר את הכספים חזרה לחברת הביטוח בטענה של חשש להלבנת הון, נוכח מצבה הכלכלי הקשה 
של האם. רק כאשר הומצאו המסמכים הנדרשים לבנק הדואר ומתן הסבר מפורט של חברת הביטוח הופקדו 

הכספים בחשבונה של האם.

סיוע משפטי למשפחות שכולות
בחודש יוני 2017 התקבלה החלטת ממשלה שעניינה הרחבת הסיוע המשפטי לנפגעי עבירות המתה למשפחות 
שכולות של משרד הביטחון )כמשמעותם בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(, התש"י- 
איבה,  פעולות  לנפגעי  התגמולים  בחוק  )כהגדרתן  איבה  מפעולות  כתוצאה  נרצחו  שיקיריהן  ומשפחות   )1950
התשל"ב-1970(, וזאת ללא צורך בבחינת זכאות כלכלית או סיכוי משפטי, במסגרת הליכים אזרחיים ופליליים. 
בשנת 2018 נפתחו בסיוע המשפטי 140 תיקים בעניינן של משפחות שכולות של משרד הביטחון ונפגעי המתה 

כתוצאה מפעולות איבה. 
הסיוע המשפטי ייצג את המשפחות בקשת תחומי המשפט האזרחי, כגון: הגשת צווי ירושה, ניסוח צוואות, ייפוי 

כוח מתמשך, דיני עבודה וכיו"ב.

המנוח, חלל צה"ל, נפטר לפני כעשר שנים כתוצאה מפגיעה שספג בעת שירותו הצבאי. לאלמנה )אזרחית תאילנד( 
מות האב,  לאחר  אביו.  פטירתו של  לפני  קצר  זמן  נולד  שנים, אשר   11 בן  ילד משותף  ישראלי(,  )אזרח  ולמנוח 
התגוררו האלמנה ובנה הקטין שנים ארוכות בתאילנד, אולם שמרו על קשר קרוב עם אמו של המנוח )ואף דאגו 
להגיע מידי שנה לישראל לצורך עליה לקבר המנוח במימון משרד הביטחון(. כיום, לאחר שנים ארוכות של ביקורים 
הדדיים, האלמנה ובנה החליטו כי ברצונם לאחד את המשפחה ולחיות במדינת ישראל. זאת בין היתר על רקע 
גילה המתקדם של אם המנוח, שהיה בנה היחיד. נכון למועד הוצאת הדו"ח, האלמנה ובן המנוח קיבלו מעמד 
בישראל מטעמים  לקבלת מעמד  להכרעה בבקשה  ועד  לעררים,  הדין  בבית  ביניים  צו  בישראל במסגרת  ארעי 

הומניטריים.134

4.10. סיוע משפטי לנפגעות ולנפגעי עבירות מין
א. ייצוג במסגרת ההליכים הפליליים המתנהלים נגד הפוגע ובהליכים הקשורים בבקשות 

פוגע להקלות בריצוי עונשו
מי שנפגע מביצוע עבירה פלילית, הוא בעל מעמד ייחודי במסגרת הליכי החקירה והמשפט הפליליים שמנהלת 
ֵהמדינה נגד החשוד/הנאשם בביצוע העבירה. הדבר כמו מתבקש וברור מאליו, נוכח העובדה שאין המדובר בעד 

. ייצוג של עו"ד יגאל מינדל ממערך הייצוג החיצוני - מחוז דרום. 133 
134.  ייצוג של עו"ד מיכל פומרנץ ממערך הייצוג החיצוני - מחוז תל אביב.
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תביעה "רגיל", אלא במי שבו ממש בוצעה העבירה והוא שנפגע במישרין מביצועּה. מעמדו הייחודי של הנפגע 
בהליך הפלילי מתבטא בזכויות מהותיות שקיימות לו, המעוגנות בחוק ובפסיקה,135 כגון: זכות להיות מלווה במהלך 
חקירת המשטרה; זכות לקבל מידע על ההליך הפלילי; זכות לקבל עותק מכתב האישום; זכות לנוכחות בדיונים, 
כשהתביעה  )למשל:  ההליך  של  שונים  בצמתים  עמדה  להבעת  זכות  סגורות';  'בדלתיים  המתקיימים  אלה  אף 
שוקלת לחתום על הסדר טיעון עם הנאשם; כשהפוגע מבקש להשתחרר בשחרור מוקדם מהמאסר( ועוד. היקף 
זכויותיו של נפגע העבירה נגזר מסוג העבירה שבוצעה בו/כלפיו, באופן שלנפגעי עבירות המין והאלימות החמורות 

עומדות זכויות בהיקף רחב יותר ביחס לנפגעי עבירות אחרות.
על אף המעמד הייחודי והזכויות שניתנו לו כאמור, שיטת המשפט בישראל טרם הכירה בנפגע העבירה כצד רשמי 
להליך הפלילי, המתנהל באופן פורמלי בין הרשות התובעת מן הצד האחד לבין הנאשם בביצוע העבירה מן הצד 
השני. היות שהרשות התובעת מייצגת את המדינה ואת האינטרס הציבורי בכללותו, שהוא אינטרס רחב מאוד, 
ודאי רחב יותר מהאינטרס של נפגע העבירה עצמו, נמצא כי אין במסגרת ההליך הפלילי גורם אשר מייצג את 

עמדתו וזכויותיו של נפגע העבירה באופן בלעדי ובלבדי ומשמיע את קולו הייחודי.
אינם מודעים למלוא הזכויות הקיימות להם במסגרת  נפגעי עבירה רבים  כי  די בכך, המציאות מלמדת  אם לא 
ההליכים הפליליים כאמור, או שהם מודעים לקיומן אך אינם מצליחים או מתקשים לממש אותן, וזאת מסיבות 

ועוד.136 נגישות  יכולת כלכלית, בעיות  שונות, בהן חוסר 
זכותם של  הוכרה  ולראשונה במסגרת חקיקה ראשית   ,2017 באוגוסט  חוק הסיוע המשפטי  תוקן  זה  על רקע 
נפגעות ונפגעי עבירות מין לקבל, מטעם המדינה, סיוע משפטי ללא עלות, לשם מימוש זכויותיהם, הן במסגרת 
ההליכים הפליליים המתנהלים נגד הפוגע - ההליך הפלילי העיקרי )המשפט( והליך של ערעור עליו ככל שהוגש, 
מוועדת  מוקדם  שחרור  לקבלת  בקשה   - עליו  שנגזר  העונש  בריצוי  להקלות  הפוגע  של  בקשות  במסגרת  הן 

או בקשת חנינה מנשיא המדינה.  השחרורים 
מין  נפגע עבירת  הניצבים בפני  לחוק כאמור מבטא הכרה של המדינה בקיומם של הקשיים האדירים  התיקון 
בהליך הפלילי טרם  נפגע העבירה  אף שמעמדו של  על  כי  ערכית,  אמירה  ונושא  הפליליים  במסגרת ההליכים 
הוסדר במלואו, הרי שכדי להבטיח שזכויותיו ימוצו ושקולו ועמדותיו יישמעו בפני הגורמים המוסמכים, יש לבטל 
את החסם הכלכלי הכרוך בשכירת ייצוג משפטי ולהעמיד אותו, עבור הנפגע, ללא עלות וללא צורך לעמוד במבחני 

זכאות כלכלית או סיכוי משפטי.
עם תיקון החוק, נערך הסיוע המשפטי מבחינה ארגונית ומקצועית. עורכי הדין המייצגים את נפגעי עבירות המין 
מטעם הסיוע המשפטי בהליכים הפליליים נבחרו לשם כך בקפידה והם עברו ועוברים, מעת לעת, הליכי הכשרה 
ייעודיים. ייצוגם של נפגעי עבירות מין שהם קטינים נעשה בידי עורכי דין ממערך ייצוג הקטינים בסיוע המשפטי, 

אשר מלבד ההכשרה הייעודית בתחום עבירות המין כאמור, הוכשרו במיוחד גם לייצוג ילדים ובני נוער.
עורך הדין מייצג את נפגע העבירה בפני רשות התביעה ובית המשפט, נוכח בדיונים, מעדכן את הנפגע ומתווך 

עבורו את ההליך הפלילי המורכב ומסייע לו במימוש זכויותיו.
לקבלת הסיוע המשפטי בהליכים הנ"ל זכאי כל נפגע עבירת מין, שנגד הפוגע בו הוגש כתב אישום באחת או יותר 
מעבירות המין שלהלן: אינוס; בעילה אסורה בהסכמה; מעשה סדום; עבירת מין שבוצעה בקטין בידי בן משפחתו 

או באדם חסר ישע בידי האחראי עליו.137
סיוע משפטי בהליכים  מין, לקבלת  עבירות  ונפגעי  נפגעות   112 בפניות של  טיפל הסיוע המשפטי   ,2018 בשנת 
הפליליים - מהם 60 פונים קטינים ו-52 בגירים. ל-90 מהפונים ניתן ייצוג משפטי ומונה עורך דין ולפונים האחרים 

ניתנו ייעוץ והכוונה לגורמים מסייעים אחרים.138  
כמו כן, הגיש הסיוע המשפטי נייר עמדה מפורט לוועדה שהקימה נשיאת בית המשפט העליון, בראשותה של כב' 

הש' דבורה ברלינר, לבחינת הטיפול בנפגעי עבירות מין במערכת המשפט. 

135.  חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001 ודברי חקיקה נוספים. 
136. בעניין זה, ר' דוח ביקורת נושאי 3/15 מטעם נציבות הביקורת על מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות )נבת"ם( בעניין זכויות נפגעי עבירה, נובמבר 2015 

וכן דוח מבקר המדינה 57ב )לשנת 2006(, ביחס להיערכות ליישום חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001.
137. לפי סעיפים 345, 346)א(, 347)א( או )ב( ו-351 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, בהתאמה. חוק הסיוע המשפטי )תיקון מ' 20(, התשע"ז – 2017, נכנס לתוקפו 

ביום 3.8.17. 
138. לפונים אלה לא ניתן היה למנות עורך-דין, על פי רוב לאחר שהתברר כי עניינם אינו בא בגדר תחולת חוק הסיוע המשפטי, לדוגמה: במקרים שבהם 

הפרקליטות החליטה לסגור את תיק החקירה מבלי להגיש כתב אישום, או שטרם קיבלה לגביו החלטה האם להגיש כתב אישום אם לאו, או שהגישה בו כתב 
אישום אך זה לא כלל אחת או יותר מעבירות המין שצוינו לעיל.
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ייצוג בקבלת "צו מגבלות" – צו המגביל את הפוגע, לאחר שחרורו מהמאסר, מלחזור  ב. 
לסביבת חייו של נפגע העבירה

החל משנת 1392015, מייצג הסיוע המשפטי נפגעות ונפגעי עבירות מין בהליכים בהתאם לחוק מגבלות על חזרתו 
של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, התשס"ה-2004.

מטרת 'חוק המגבלות' היא הגנה על נפגע עבירת המין מפני נזק נפשי העלול להיגרם לו כתוצאה מחזרתו של 
צו  כך, מוסמך בית המשפט לתת  חייו של הנפגע. לשם  עבריין המין הפוגע, לאחר שחרורו מהמאסר, לסביבת 
האוסר על הפוגע המשוחרר להתגורר, לעבוד או ללמוד בקרבת מקום מגוריו, עבודתו או לימודיו של נפגע העבירה, 

וזאת ללא תלות במידת המסוכנות שלו בכלל וכלפי נפגע העבירה בפרט.
הרציונל העומד בבסיס חוק המגבלות הוא שטובתו, שיקומו ושלוות נפשו של נפגע העבירה עדיפים על פני זכותו 
של הפוגע להתגורר או לעבוד היכן שיחפוץ, וזאת על אף שכבר סיים לשאת את עונשו ו"כבר שילם את חובו 
לחברה". לעניין זה, יפים דברי בית המשפט העליון בפסק דין שניתן בהליך שבו ייצג הסיוע המשפטי נפגעת עבירת 

מין בבקשה לקבלת צו מגבלות:
"לא נעלם מעיניי כי המגבלות המבוקשות ישליכו הן על מקום מגוריו של המשיב )הפוגע( הן על מקום עבודתו, 
וכי מדובר בפגיעה לא מבוטלת. ...המשיב שב ליישוב אך לאחרונה והוא מתגורר כיום אצל אחיו, משום שלטענתו 
הוא מצוי בקשיים כלכליים ואיש פרט לאח זה לא מוכן לפתוח בפניו את ביתו. ...למעלה מן הצורך ייאמר שאף 
אם טענות אלה של המשיב היו מוכחות, לא היה בהן כדי לשנות מהכרעתי. בנסיבות המקרה, שוכנעתי כי מתן 
אפשרות למשיב להתגורר או לעבוד ביישוב, לא רק שיערער את מצבה הנפשי של העוררת )הנפגעת(, אלא 
ילדיה,  ומגדלת שם את  מילדותה  ביישוב  תיענה, תיאלץ העוררת, שגרה  לא  מן הנמנע שאם הבקשה  שלא 
לעקור מן המקום, ואביה, ששב ליישוב אך לאחרונה, יזכה בהזדמנות לבנות שם את חייו, על הריסות חייה. 

...בהתאם להוראת סעיף 3)ד( לחוק המגבלות, אני מורה כי ייאסר על המשיב להתגורר או לעבוד ביישוב."140 
הסיוע המשפטי הניתן לשם קבלת צו מכוח חוק המגבלות ניתן לנפגעי כל עבירות המין, ללא עלות וללא צורך 

כלכלית.  זכאות  לעמוד במבחני 
בש נת 2018, ייצג הסיוע המשפטי 26 נפגעות ונפגעי עבירות מין )בגירים וקטינים( בבקשות לקבלת צווי מגבלות.  

ג. ייצוג בתביעות נזיקין נגד פוגעים ובהליכים משפטיים אזרחיים נוספים
נוסף על הייצוג בהליכים הפליליים ובחוק המגבלות כאמור, זכאים נפגעי כל עבירות המין )כמו גם נפגעי עבירות 
אחרות(, לקבל סיוע משפטי בקשת רחבה של הליכים אזרחיים, כגון: הגשת תביעה נזיקית נגד הפוגע; התגוננות 
מפני תביעת דיבה; בקשה לקבלת צו הגנה או צו למניעת הטרדה מאיימת; ענייני מעמד אישי ועוד. הסיוע בהליכים 

אלה ניתן בכפוף לקיומה של זכאות כלכלית לנפגע ולקיומו של סיכוי משפטי.

ד. החלטות משמעותיות בתיקים שבהם ייצג הסיוע המשפטי נפגעי עבירות מין בשנת 2018 
■ היקף זכויותיהם של נפגעי עבירה - אמירה עקרונית של בית המשפט, על כך שזכויותיהם של נפגעי 

עבירה אינן מוגבלות רק לאלה המנויות ב"חוק זכויות נפגעי עבירה", התשס"א-2001.
נפגעת העבירה ביקשה לקבל לידיה מסמך מתוך תיק בית המשפט. הפרקליטות התנגדה לבקשה, בטענה שבחוק 
זכויות נפגעי עבירה לא מנויה זכותו של נפגע עבירה לקבל לידיו חומרים מתוך התיק. בהחלטתו, קובע בית המשפט 

כי רשימת הזכויות המנויה בחוק אינה רשימה סגורה ובאפשרות בית המשפט להרחיבה ולהוסיף עליה: 
"אמנם הזכות לעיין בתיק בית המשפט אינה מעוגנת באופן מפורש בחוק, ואולם, אין לראות בזכויות המפורטות 
בחוק רשימה סגורה. כאשר שוקל בית המשפט בקשה של נפגע העבירה, שאינה מוגדרת במפורש בחוק, עליו 
לשוות לנגד עיניו את הרציונל שבבסיס החוק, שלא נועד לצמצם את זכויות נפגע העבירה, אלא להוסיף עליהן."141

■ היתר לנפגעת עבירה לקבל חלק מ"תסקיר נפגעת עבירה" שנערך בעניינה. 
במקרה שהוזכר לעיל, הייתה בקשת הנפגעת לקבל לידיה את עותק של תסקיר מיוחד שהוכן בעניינה במסגרת 
בית  אינה צד להליך הפלילי.  לכך, בטענה שהנפגעת  ההליך הפלילי שבו הורשע הפוגע. הפרקליטות התנגדה 
הדין  לחוק סדר  191א)א(  סעיף  פי  על  דין"  כ"בעלת  נפגעת העבירה  לראות את  יש  זה  לעניין  כי  המשפט קבע 

139. בהתאם לתיקון מס' 14 לחוק הסיוע המשפטי. 
140.  בש"פ 8887/17, החלטת כב' הש' ע' ברון מיום 27.3.18. הנפגעת יוצגה על ידי עו"ד עו"ד טלי איזנברג, ממערך הייצוג החיצוני לנפגעי עבירות מין במחוז צפון.
. תפ"ח )מרכז-לוד( 27042-07-15 פלונית נ' מדינת ישראל. הנפגעת יוצגה על ידי עו"ד מיכל פומרנץ, ממערך הייצוג החיצוני לנפגעי עבירות מין במחוז מרכז.   141
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הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב – 1982 והתיר לה לקבל חלק מתוך התסקיר, במטרה לקדם את ההליך הטיפולי 
שעברה: והשיקומי 

"המבקשת היא הנפגעת הישירה מהעבירה והתסקיר שהעיון בו מתבקש נערך על פי החלטת בית המשפט, אך 
מושתת על המידע שהיא עצמה מסרה לגורמים המוסמכים. מכאן, שלאור הזיקה הישירה והקרובה של נפגעת 
העבירה לתסקיר, אין זה מן הראוי שלא לאפשר לה לשטוח את בקשתה בפני בית המשפט ונראה כי הקניית 

מעמד זה מתיישבת עם רוחו של חוק זכויות נפגעי עבירה".142

■ בית המשפט העליון קובע כי אין לכפות על נפגעת עבירה להיבדק בידי מומחה מטעם בית המשפט, 
כתנאי להטלת צו מגבלות נגד הפוגע143 

צו מגבלות שיאסור על הפוגע, קרוב משפחתה שפגע בה  על  להורות  נפגעת העבירה ביקשה מבית המשפט 
קשות וממושכות בילדותה ושסיים את תקופת המאסר שנגזרה עליו, להתגורר ולעבוד באותו היישוב שבו היא 
עצמה מתגוררת. בית המשפט המחוזי דחה את הבקשה, מאחר שלא הסתפק בתצהירה של הנפגעת ובחוות 
דעת של פסיכותרפיסטית מטעמה בדבר הנזק הנפשי העלול להיגרם לה כתוצאה מקרבת הפוגע אליה ועמד על 
כך שהנפגעת תעמיד עצמה לבדיקה נוספת, בידי פסיכיאטר או פסיכולוג מטעם בית המשפט. על החלטה זו הגיש 
הסיוע המשפטי ערר לבית המשפט העליון, אשר קיבל אותו והורה על צו מגבלות, תוך שקבע כי בדרך כלל ניתן 
להסתפק בתצהירה של נפגעת העבירה, ודאי בחוות דעת שהיא עשויה לצרף מטעמה, ואין מקום לחייב אותה 

לעמוד בפני בדיקה נוספת מטעם בית המשפט.

 ■ צו מגבלות המרחיק את הפוגע מתחומים מוגדרים בארבע ערים144 
בית המשפט הורה על צו מגבלות האוסר על הפוגע לגור, לעבוד או ללמוד בתחומים שהוגדרו בארבע ערים שונות: 
)מקום  וברמת-גן  עבודתה(  )מקום  העין  בראש  הנפגעת(,  לסירוגין של  מגוריה  )מקום  ובמודיעין  לציון  בראשון 

לימודיה(.

 ■ הארכת תוקפו של צו מגבלות מעת לעת ודחיית בקשת הפוגע לביטול הצו145 
במקרה זה, ניתן צו מגבלות עם שחרורו של הפוגע ממאסרו בשנת 2015 ולמשך שנה וחצי. מעת לעת התקבלו בקשות 
הנפגעת, באמצעות הסיוע המשפטי, להארכת תוקפו של הצו. לאחר שהנפגעת עברה להתגורר במקום אחר, נקבע 
שהפוגע אמנם יוכל לשוב להתגורר בביתו, אך יצטרך לעזוב אותו כל אימת שהנפגעת תודיע על כוונתה להגיע לבית 
הוריה, הנמצא בסמוך מאוד. בשנת 2018, הגיש הפוגע בקשה לביטול צו המגבלות, היות שהוא מגביל את צעדיו 
ומסכן את מקור פרנסתו. בית המשפט דחה את בקשת הפוגע והבהיר כי ההעדפה היא לשלוות נפשה של הנפגעת. 
אשר לטענת הפוגע על הפגיעה במקור פרנסתו, קבע בית המשפט כי החלטת הפוגע לעבוד דווקא ביישוב שבו 

מתגוררת הנפגעת, מטרים ספורים ממקום מגוריה, יש בה כדי לחתור תחת רעיון הרחקתו ממנה מלכתחי לה.  

 ■ תביעת נזיקין – חיוב פוגע לתשלום 2,500,000 ש"ח לנפגעת העבירה146  
ראיות  ע"י הפרקליטות בהעדר  נסגר  והתיק  אישום  כתב  לכדי  לא הבשילה  תלונתה במשטרה  מין, אשר  עבירת  נפגעת 
מספיקות, ביקשה להיפרע מהפוגע במישור האזרחי. לאחר שאותרה כתובתו של הפוגע בחו"ל, הגיש הסיוע המשפטי בשם 
הנפגעת תביעת נזיקין לבית משפט השלום בירושלים. בהעדר כתב הגנה מצד הפוגע/הנתבע ועל פי תחשיב נזק שהוגש, 

קיבל בית המשפט את התביעה וחייב את הפוגע בתשלום 2,500,000 ש"ח לנפגעת.

4.11. סיוע משפטי לחיילים בצבא הגנה לישראל 
א. שיתוף פעולה בין הסיוע המשפטי וצה"ל

נציגי הסיוע המשפטי147 לבין הצבא בחסות ראש אכ"א, במסגרתו  נוצר שיתוף פעולה בין  בחודש אפריל 2016 
סוכם על שיתוף פעולה בין שני הגופים להנגשת שירותי הסיוע המשפטי לחיילים. מקורו של שיתוף הפעולה הוא 

42 1. תפ"ח )מרכז-לוד( 27042-07-15 הנ"ל.
3 14. בש"פ 8887/17 הנ"ל.

4 14. מח"ע )מח' ת"א( 30941-07-18, פלונית נ' פלוני. הנפגעת יוצגה על ידי עו"ד גלית לובצקי ממערך הייצוג החיצוני לנפגעי עבירות מין במחוז תל אבי
145 . מח"ע )פ"ת( 43868-05-16, פלונית נ' פלוני. הנפגעת יוצגה על ידי עו"ד תמי קלנברג-לוי ממערך הייצוג החיצוני לנפגעי עבירות מין במחוז תל אבי

146. ת"א 59040-05-18 )שלום ירושלים(, הנפגעת יוצגה ע"י עו"ד עז אלדד, ממערך הייצוג החיצוני במחוז ירושלים. 
. בהובלת עו"ד דקלה צרפתי-דלג'ו, סגנית מנהלת מחוז מרכז. 1 47

ב.
ב. 
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תרשים מס' 40 - מיפוי תיקי החיילים בסיוע המשפטי מאז תחילת מיזם שיתוף הפעולה עם צה"ל

אחר*

4%

תצהיר חיילים

5%

מעמד אישי

8%

תביעות כספיות 
ונזיקיות

9%

חובות

74%

*אחר )דיור ציבורי, צו הטרדה מאיימת, דיני עבודה(

בדו"חות ונתונים שנחשף אליהם הסיוע המשפטי148, המעידים על הקשיים הסוציואקונומיים של חיילים והקשר 
ושחרורם המוקדם של חיילים אלה ללא  וכיסוי חובות(,  )לצרכיי עבודה  לבין עריקות משירות  ביניהם  המובהק 
ההטבות הכלכליות להן זוכה חייל שסים שירות מלא. הטבות אלו נחוצות להם במיוחד כדי להתגבר על חסמים 

כלכלים, לרכוש השכלה ולהשתלב בחברה האזרחית.
מטרת שיתוף הפעולה הינה, בין היתר, להנגיש את שירותי הסיוע המשפטי לחיילים, ובכך לסייע לחיילים המצויים 
במצב סוציואקונומי קשה להתמודד עם בעיותיהם המשפטיות "האזרחיות" ולהשלים שירות צבאי מלא על כל 
ההשלכות החיוביות הנובעות מכך. במסגרת שיתוף הפעולה פעל הסיוע המשפטי מול מערך הת"ש )תנאי השירות( 

בצבא – ברשות רע"ן ת"ש. 
מראשיתו של מיזם שיתוף הפעולה )כשלוש שנים וחצי( הגיעו לסיוע המשפטי כ-1500 תיקי חיילים, כשליש מהם 
הם חיילים ששהו בבתי הכלא הצבאיים במועד פתיחת התיק. הרוב המוחלט של החיילים ביקשו סיוע משפטי 
בענייני חובות, לרבות חובות שטרם הגיעו להליכי הוצאה לפועל. כמו כן כמעט חמישה אחוזים מהפניות היו לצורך 

אימות חתימה על תצהירים לתמיכה בבקשות צבאיות של חיילים וזאת על רקע סגירת קציני ערים בצבא.

שנים האחרונות מוסד שיתוף הפעולה בהובלת מחוז מרכז בסיוע המשפטי, ובוצעו פעולות משמעותיות להנגשת 
שירותי הסיוע המשפטי לחיילים. כך: 

הכנת עלון מידע משותף על אודות שירותי הסיוע המשפטי אשר פורסם במשרד הת"ש ביחידות השונות, 
בפקודת ראש אכ"א. 

 

 העברת הדרכות אודות שירותי הסיוע המשפטי במסגרת כל מחזור גיוס של משקיות ת"ש בעיר הבה"דים. 
בנוסף הסיוע המשפטי ערך לבקשת הצבא הדרכות רבות על אודות שירותיו לסגל פיקודי בבסיסים רבים, 

ובכלל זה בבסיסי כליאה ובבסיס מחווה אלון. 

דרך  משפטי  סיוע  ולבקש  לפנות  לחיילים  המאפשר  חיילים",  "וואטסאפ   - ייחודי  תקשורת  ערוץ  הקמת 
אפליקציית הוואטסאפ במכשיר הנייד שלהם. בדרך זו מתאפשר לחיילים לפנות בבקשה לעזרה משפטית 
מכל מקום שבו יהיו ומהנייד הפרטי שלהם. מספר הוואטסאפ משמש גם את מש"קיות הת"ש לפתוח תיקי 
סיוע משפטי עבור חיילים שאין באפשרותם לפנות ישירות לסיוע המשפטי, כמו למשל חיילים כלואים. כל 
כיום מרבית הפניות של  נוכח אופי שירותם הצבאי.  זאת מתוך רגישות לזמינותם המוגבלת של החיילים, 

הוואטסאפ. באמצעות  מגיעות  החיילים 

 

 גיבוש נהלי עבודה לטיפול בתיקי חיילים ומינוי רפרנטים מחוזיים: הסיוע המשפטי מינה בכל מחוז רפרנטים 
ייעודים לטיפול בתיקי חיילים, שמטרתם לרכז ולפקח על פניות חיילים לסיוע המשפטי, ולשמש מענה עבור 

הדרג הפיקודי של מערך הת"ש בצבא. 

 

 148 . ובינהם פרוטוקול ישיבה מס' 14 של הוועדה לפניות הציבור, הכנסת ה-9.7.2013( 19(. https://oknesset.org/committee/meeting/8228/?page=2 )נצפה 
לאחרונה ביום 1.10.2017(. 
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 פגישות בין עורכי דין מהסיוע המשפטי לבין חיילים כלואים בבתי הכלא הצבאיים - על רקע נתונים שנזכרו 

 

לעיל לפיהם הרוב המוחלט של החיילים הכלואים בבתי הכלא הצבאיים הורשעו על עבירות עריקות, שרובן 
בוצעו על רקע של מצב סוציואקונומי קשה, פעל הסיוע המשפטי, בשיתוף פעולה עם מפקדי בתי הכלא 
הצבאיים, להנגיש במיוחד את שירותיו עבור חיילים כלואים. זאת מתוך הבנה שמדובר בצומת משמעותי 
עבור החייל שזקוק לעזרה משפטית. בהתאם לפניות מערך הת"ש בבתי הכלא הצבאיים, מגיע עורך דין 

מהסיוע המשפטי לפגוש חיילים כלואים בבתי הכלא הצבאיים ומעניק להם מענה משפטי. 

הקמת שירות לחיילים של אימות חתימה על תצהירים הנדרשים לצורך תמיכה בבקשותיהם לצבא )בקשות 
ת"ש וכיוצ"ב(.

ניהול  חלף  חיילים  בתיקי  המשפטי  הטיפול  לטיוב  העסקי  המגזר  עם  פעולה  שיתופי  ב. 
משפטיים הליכים 

בסוף שנת 2017, לאחר כשנה שבה טיפל הסיוע המשפטי בפניות חיילים, ניתח הסיוע המשפטי את עיקר הפניות 
וייצוג משפטי, ומצא שהרוב המוחלט של פניות החיילים עוסק בחובות לחברות סלולר  ייעוץ  של חיילים למתן 

ובנקים, ובמקרים רבים דובר היה בחובות טרם נקיטת הליכים משפטיים. 
לאור האמור נוצר בסיוע המשפטי מחוז מרכז - שאמון על הטיפול בפניות חיילים מבית הכלא הצבאי בצריפין- 
פיילוט של שיתוף פעולה עם שלוש חברות סלולר )פרטנר, סלקום ופלאפון( וארבעה בנקים )לאומי, דיסקונט, 
יפעל הסיוע  כי במקרים המתאימים  ובינלאומי(. במסגרת שיתוף הפעולה שנוצר הגיעו הגופים להבנה  פועלים 
המשפטי יחד עם הגוף המסחרי לעיכוב הליכי גבייה ולקידום הסדר חוב מיטיב עבור החייל, וכל זאת חלף הליכים 
משפטיים וגדילת החוב כתוצאה מהפרשי הצמדה וריבית. ממועד מיסוד הפיילוט קודמו בסיוע המשפטי מחוז 

מרכז כ- 70 תיקי הסדרי חוב, מתוכם 68 קוימו על ידי החיילים, וזאת חלף הליכים משפטיים.
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כותבות ועורכות הדו"ח:
עו"ד לידיה רבינוביץ ועו"ד אביטל בגין 
מהסיוע המשפטי במשרד המשפטים. 

תודה למר יוסף אלבז וגב' אורטל גברילוב מהנהלת הסיוע המשפטי 
על עבודתם באיסוף וריכוז הנתונים לצורך פרסום הדו"ח.  
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