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דברי שר המשפטים

יחידת הסיוע המשפטי היא מרכיב חיוני במשרד המשפטים ופעילותה הכרחית לכל מערכת משפט 

אזרחית במדינה דמוקרטית. השירות של יחידה זו מתפרש כמעט על כל תחומי המשפט האזרחי 

והוא נדבך משמעותי ממחויבותו של משרד המשפטים לקדם זכויות אזרח יסודיות - שוויון בפני 

הערכאות המשפטיות, נגישות לצדק והליך הוגן.

מעוטי  אזרחים   – הישראלית  בחברה  שונות  משכבות  אוכלוסיות  מגיעות  המשפטי  הסיוע  אל 

יכולת כלכלית, נפגעי עבירה, קטינים, בעלי מוגבלויות, ניצולי שואה ואחרים. הדוח שלפנינו, מציג 

את חשיבות פעילות הסיוע המשפטי לקידום עשיית צדק במערכת המשפט הישראלית למען 

בפעילות  הן  המשפטי,  בהליך  בייצוג  הפרטניים  בתיקים  הן  כולו  הציבור  ולטובת  אלו  קבוצות 

המוסדית באמצעות קידום ועיצוב מדיניות.

בהליכים הפרטניים, כפי שניתן לראות בדוח, שם לו הסיוע המשפטי למטרה לשפר את השירות, 

לייעל את הטיפול בפניות הציבור, ולהמשיך להנגיש את שירותיו, בין השאר על ידי חיזוק פרויקט 

"נגישות לצדק". 

בהליכים המנהליים, בהם הפרט מתמודד מול כוחה של המדינה, בולטת במיוחד חשיבות הסיוע 

המשפטי. במובן זה, הסיוע מהווה כלי להבטחת תקינותן של מערכות המדינה כאשר הן פועלות 

מול אדם חסר קורת גג ופרנסה, מול קטין נזקק, מול הורה מתקשה, מול אדם הסובל ממחלה ומול 

אדם המבקש לעמוד על האוטונומיה שלו בניהול חייו. 

לבסוף, הסיוע המשפטי, כבעל נקודת מבט רוחבית וייחודית, מביא את האינטרסים של האוכלוסיות 

השונות בחברה הישראלית אל מקבלי ההחלטות, אל משרדי הממשלה ולכנסת.

אני מברך על פרסום הדוח השנתי, ומודה לעובדי ולעובדות הסיוע המשפטי, על עבודתם המקצועית 

והמסורה למען צמצום פערים וקידום השוויון בחברה הישראלית, ולעורכי הדין הפועלים מטעם 

הסיוע המשפטי על השותפות ועל פועלם המבורך, ומאחל לכולם המשך עשייה פורייה.

      בנימין גנץ
       ממלא מקום שר המשפטים
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דברי ממלאת מקום מנכ"ל משרד המשפטים

דוח הסיוע המשפטי לשנת העבודה 2019 סוקר את פעילותו הענפה של הסיוע המשפטי בתחומי 

המשפט השונים בהם הוא עוסק. 

צדק  עשיית   - המשפטים  משרד  של  חזונו  במימוש  ומשמעותי  חשוב  תפקיד  המשפטי  לסיוע 

וקידום השוויון בפני החוק, גם כלפי אלה המתקשים לעמוד בעצמם על זכויותיהם. 

תחומי  של  רחב  במגוון  פונים,  אלפי  לעשרות  משפטי  סיוע  שנה,  מדי  מעניק,  המשפטי  הסיוע 

המשפט האזרחי. ראויה לציון העובדה, שבשנת העבודה 2019 חלה עלייה במספר התיקים שבהם 

ניתן סיוע משפטי בתביעות לפי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור 

ומקומות ציבוריים, התשס"א - 2000.

של  קולם  השמעת  באמצעות  מכך,  חשוב  פחות  לא  אך  הפרטניים,  בתיקים  הייצוג  באמצעות 

המשפטי  הסיוע  ממלא  עקרוניות,  ובעתירות  מדיניות  עיצוב  בתהליכי  המשפטי  הסיוע  לקוחות 

שליחות חברתית מהמעלה הראשונה. 

פרטניות  בעיות  לזהות  המשפטי  הסיוע  מסוגל  שונות,  מנהל  רשויות  מול  חוזר"  "שחקן  בהיותו 

כבעיות רוחב ולהעלותן על סדר היום הציבורי והמשפטי באמצעות הגשת עתירות פרטניות אך 

עקרוניות. 

לפיתוח  הייצוג,  איכות  לשיפור  בפועלו  המשפטי  הסיוע  המשיך   ,2019 העבודה  שנת  במהלך 

שתוצאתה  משמעותית  עשייה  מבטאים  אלה  כל  העבודה.  תהליכי  ולשיפור  מקצועית  מומחיות 

מורגשת עבור כלל לקוחות הסיוע המשפטי, בפעילות הייצוג היומיומית. 

ברצוני להודות לעובדי הסיוע המשפטי ולעורכי הדין המייצגים מטעמו, על עבודתם המקצועית 

תודה  הישראלית.  בחברה  והשוויון  הצדק  קידום  ולמען  לשירותיהם  הנזקקים  למען  והמסורה 

סיוע  יחידת  ראש  ובהעדר  זו  מורכבת  בשנה  אשר  המשפטי,  הסיוע  הנהלת  חברי  לכל  מיוחדת 

משפטי קבוע, המשיכו בפעילותם החשובה והמשיכו "להצעיד" את יחידת הסיוע המשפטי קדימה. 

     

 עו"ד סיגל יעקבי

ממלאת מקום מנכ"ל משרד המשפטים
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דברי הנהלת הסיוע המשפטי

דוח הסיוע המשפטי לשנת 2019 נכתב באמצע שנת 2020, בשיאו של משבר הקורונה ובהעדרו 

של ראש סיוע משפטי קבוע. למרות אלה, ראינו חשיבות בפרסום דוח שנתי, המציג לא רק את 

עבודת הסיוע המשפטי אלא את מציאות החיים הקשה של לקוחות הסיוע המשפטי. 

מציאות חיים קשה זו חוברת בימים אלה למציאות המורכבת של כולם בימי הקורונה ומעצימה את 

הקשיים. על פעילות הסיוע המשפטי במשבר הקורונה תוכלו לקרוא בדוח שבאתר האינטרט של 

https://www.gov.il/he/departments/news/corona-news-29-07-20 :הסיוע המשפטי

ובחזרה לשנת 2019, הדוח שלפניכם כולל שלושה חלקים. החלק הראשון מתאר את עבודת הסיוע 

המשפטי באופן כללי ותוכלו למצוא בו מידע בנוגע לסמכויות הסיוע המשפטי, לפעילויות מגוונות 

בהן נוקט הסיוע על מנת להנגיש את שירותיו למירב הלקוחות הזכאים להם שיפור השירות וטיוב 

איכות הייצוג. בחלקו השני תוכלו למצוא מידע סטטיסטי רב הן בנוגע לעובדי הסיוע המשפטי הן 

בנוגע להליכים המשפטיים, בהם ניתן ייצוג מטעם הסיוע המשפטי ללקוחותיו. בחלקו השלישי, 

תוכלו לקרוא על העשייה הענפה לפי תחומי המשפט השונים וקהלי היעד של הסיוע המשפטי. 

בפרק זה מובאות גם דוגמאות רבות לפסיקה משמעותית שניתנה בתיקים שבייצוג מטעם הסיוע 

המשפטי. 

כרשות  בכובע אחד,   – הכובעים  בשני  לפעול  המשפטי המשיך  הסיוע  בדוח,  לראות  כפי שניתן 

מינהלית, עושה הסיוע המשפטי מאמץ מתמיד לטיוב השירות, לשיפור האיכות, ולהסרת חסמים 

זכויות לקוחותיו,  בירוקרטיים. בכובעו השני, כמייצג לקוחות, פועל הסיוע המשפט לעמידה על 

החברה  בשולי  רבות  פעמים  שנמצאים  מי  של  והיכולות  הקשיים  הצרכים,  הזכויות,  ולהנכחת 

הישראלית. 

בתקווה לימים טובים ובריאים,

 הנהלת הסיוע המשפטי 
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אודות הסיוע המשפטי   

המשפט  תחומי  בשלל  משפטי  וייצוג  סיוע  ייעוץ,  מעניק  המשפטים  במשרד  המשפטי  הסיוע 

המשפטי,  הסיוע  לחוק  בהתאם  הכל  שונות.  משפטיות  ערכאות  של  רחבה  ובקשת  האזרחי 

"חוק הסיוע המשפטי"  )להלן בהתאמה:  התשל"ב-1972 ותקנות הסיוע המשפטי, התשל"ג-1973 

ו"תקנות הסיוע המשפטי"(. 

מערך הסיוע המשפטי פועל על מנת לאפשר לאנשים מעוטי יכולת כלכלית או מוחלשים חברתית 

דין  כל  לפי  להם  המגיעות  הזכויות  את  ולממש  המורכבת,  המשפטית  המערכת  עם  להתמודד 

באמצעות קבלת ייצוג, סיוע וייעוץ משפטי. 

בהענקת ייצוג משפטי ללקוחותיו, מגשים הסיוע המשפטי את ייעודו העיקרי כבעל תפקיד חוקתי 

מן המעלה הראשונה – שמירה על עקרון השוויון בין הצדדים המתדיינים והבטחת קיומו של הליך 

משפטי הוגן. 

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 המשפט, אין היא זכות יסוד במובנו הרגיל של המושג זכות יסוד. שייכת 

היא למסדר נורמות אחר בשיטת המשפט. ניתן לומר – וכך אומר אני – כי נעלה היא על זכות יסוד. 
לא עוד, אלא שקיומה הינו תנאי הכרחי וחיוני לקיומן של שאר זכויות-היסוד".1

בסיוע  נפתחו  האחרונות,  השנים  בחמש  היקף.  רחב  מידה  בקנה  לייצוג  ערוך  המשפטי  הסיוע 

המשפטי, מדי שנה בממוצע למעלה מ – 84,500 תיקים חדשים, וניתן בהם ייצוג משפטי במאות 

אלפי הליכים משפטיים בשנה. בשנת 2019 נפתחו בסיוע המשפטי 101,454 תיקים חדשים. 

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

כגוף מנהלי, 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, מול המדינה 

ומול גופים 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. 

חוק הסיוע המשפטי והתקנות שהותקנו מכוחו, קובעים את הקריטריונים לקבלת סיוע משפטי. 

ומשפטיים  ורכוש(  )הכנסות  כלכליים  הסיוע(,  מתבקש  שבו  )הנושא  ענייניים  הם  הקריטריונים 

ע"א 733/95 ארפל אלומיניום בע"מ נ' קליל תעשיות בע"מ, פ"ד נא)3( 629 מול פסקה ב )1997(.  .1
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החלטה  מתקבלת  הבקשה,  ובחינת  הנדרשים  המסמכים  המצאת  לאחר  להליך(.  משפטי  )סיכוי 

בדבר מתן ייצוג ללקוח או מתן ייעוץ והדרכה משפטיים. לחלופין, אם לא עמדה הבקשה לסיוע 

המשפטי באחת משלוש הבחינות לעיל, יינתן סירוב למתן סיוע משפטי, בליווי הנמקה מפורטת. 

על החלטת סירוב, רשאי מבקש הסיוע לערער בפני בית המשפט המחוזי.

הסיוע המשפטי ניתן כמעט בכל תחומי המשפט האזרחי ובכל הערכאות )בתי משפט, בתי דין, 

לשכות הוצאה לפועל, ועדות מעין שיפוטיות שונות(. הייצוג יכול שיינתן לכל הצדדים בהליכים, 

בין אם הלקוחות הם התובעים ובין אם הם הנתבעים. הסיוע המשפטי ניתן ללא תשלום, למעט 

תשלום אגרת השתתפות סמלית, אשר גובהה נגזר ממצבו הכלכלי של מבקש הסיוע. 

)לוד(,  )נצרת(, חיפה, תל אביב, מרכז  ששת מחוזות הסיוע המשפטי פרושים ברחבי הארץ: צפון 

ברחבי  נוספות  שלוחות  ב-71  קהל  מקבל  המשפטי  הסיוע  כן,  כמו  )באר-שבע(.  ודרום  ירושלים 

הארץ, הכל במטרה להקל על הנגישות אליו. 

עם צוות הסיוע המשפטי נמנים עורכי הדין הפנימיים, עובדי המנהלה, מתמחים, בני שירות לאומי 

וסטודנטים. 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. 

הניתן  הייצוג  איכות  בהבטחת  רבה  חשיבות  רואה  המשפטי  הסיוע  הייצוג,  מתן  לעצם  מעבר 

הניתן  המשפטי  השירות  ולשיפור  לבקרה  לניהול,  שונים  מנגנונים  כך  לשם  ומפעיל  ללקוחותיו, 

ללקוחותיו. 

והזכות להליך הוגן, מקדיש הסיוע המשפטי  כן, על מנת לקדם את הזכות לנגישות לצדק  כמו 

תשומות גם לפעולות יידוע אודות שירותיו בקרב האוכלוסיות הזכאיות להם, שכן במקרים רבים 

מי שזכאי לקבל ייצוג לא מודע כלל לזכאותו זו. נוסף לכך, פועל הסיוע המשפטי לשיפור השירות 

והנגשת ההליכים לקבלת הסיוע המשפטי, לפישוט מערך הטפסים ולקיצור הבירוקרטיה הכרוכה 

בהליך לבחינת הבקשות לסיוע משפטי.

לזהות  המשפטי  הסיוע  של  באפשרותו  רבות,  משפטיות  בסוגיות  הגבוהים  הייצוג  היקפי  נוכח 

בנושאים השונים שבטיפולו הטעונים  רב מערכתיים  וליקויים  רוחביות  ממעוף הציפור תופעות 

תיקון, שיפור או הסדרה. לכן, לעיתים מייצג הסיוע המשפטי את לקוחותיו בהליכים שיש להם 

המשפטי  הסיוע  שבטיפולו,  השונים  התיקים  מתוך  מדיניות.  ועיצוב  רוחב  תהליכי  על  השפעה 

מצביע גם על הצורך בשינויי מדיניות ומעורב בהליכי חקיקה, בקידום מדיניות ציבורית או בגיבוש 

ותיקון נהלים ברשויות המוסמכות.

על  נרחיב  זה  בדוח   .2019 לשנת  ביחס  המשפטי,  הסיוע  פעילות  בהרחבה  תפורט  שלהלן  בדוח 

מתחומי  אחד  בכל  הייחודיים  הפעולה  שיתופי  ועל  השונות  היוזמות  על  ההיקף,  רבת  העשייה 

הטיפול של הסיוע המשפטי. כל אלה מציבים את הסיוע המשפטי כגוף מייצג משמעותי, היוזם 

הליכים ותהליכים משפטיים-חברתיים עבור האוכלוסיות הנזקקות לכך, ומעניק קול ומקום לאלו 

שקולם כמעט ואינו נשמע. 
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הסיוע המשפטי "הלכה למעשה"    

סיוע  מתן  כולל  האחד,  עיקריים.  תחומים  לשלושה  לחלק  ניתן  המשפטי  הסיוע  פעילות  את 

זכויות  בליבת  קשה  פגיעה  יש  שבהן  בנסיבות  ייחודיים,  מאפיינים  בעלות  לאוכלוסיות  משפטי 

האדם ובהליכים שבין האדם לבין הרשות. במקרים כאלה לא נבחנת כלל זכאותו הכלכלית של 

מבקש הסיוע )כך למשל בנוגע לקורבנות סחר ועבדות, לנפגעי עבירות המתה, לנפגעי עבירות 

מין בהליכים פליליים, למאושפזים בכפייה ועוד(. השני, כולל מתן סיוע משפטי בתחומים שבהם 

יש פגיעה משמעותית בזכויות אדם, לצד קיומו של מבחן זכאות כלכלי )כגון כשרות משפטית, 

ייצוג קטינים והורים בהליכי נזקקות, דיור ציבורי(. השלישי - שהוא הרוב המספרי של תיקי הסיוע 

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, הנוגעים לקבוצות יעד בעלות מאפיינים ייחודיים או תחום משפטי צר, 

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 

הנלמדת  הדין,  עריכת  בתחום  ייחודית  תת-פרופסיה  של  בנייתה   – מהמקרים  ובחלק  חברתיים 

המשפטית  הכשרות  בתחומי  למשל,  כך  המשפטי.  הסיוע  באמצעות  בלעדי  באופן  ומיושמת 

והאפוטרופסות, ייצוג קטינים ואשפוז בכפיה. הסיוע המשפטי גם רואה לעצמו מחויבות לפעול, 

ככל שניתן, בשיתוף פעולה מול גופים ציבוריים, לשם קידום האינטרסים של הלקוחות על מנת 

לייתר הליכי התדיינות שלא לצורך )למשל מול הביטוח הלאומי וממול הרשות לזכויות ניצולי שואה(. 

מצריך  הלקוחות,  של  עוניים  רקע  על  המשפטי  תחומי  בכלל  משפטי  סיוע   – השלישי  התחום 

מהסיוע המשפטי סוג הערכות מקצועית וארגונית שונה, על מנת לאפשר מתן ייצוג מקצועי, נאמן 

ומסור ללקוחות הסיוע המשפטי בהיקפי ייצוג גדולים. יש לציין כי בחלק מתחומים אלה, לקוחות 

הסיוע 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 

גם  בהתאם.  מקצועית  ונאמנות  הלקוחות,  של  והחיסיון  הסודיות  זכויות  על  דקדקנית  עמידה 

אלא  לא מהנושא המשפטי כשלעצמו,  הנגזרת  ייחודית,  פרופסיה  פיתוח  נדרש  הליבה  בתחומי 

מחיבורו לעוני. מקומו של העני במגעו עם המשפט בתחומים אלה, מחייב לעיתים התאמות והבנות 

המשפיעות על המטריה המשפטית.
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כך או כך, הסיוע המשפטי שניתן בכל התחומים מונחה על ידי שני עקרונות על – חובת הנאמנות 

ללקוח הפרטני וקידום זכות הנגישות לצדק ללקוחות הסיוע המשפטי, זאת במטרה לממש ולהגן 

על זכויותיהם ולהבטיח את השוויון בפני הערכאות המשפטיות. 

בתרשים שלהלן יוצגו הנושאים ותתי הנושאים המרכזיים שבהם ניתן סיוע משפטי בהתאם לחוק 

הסיוע המשפטי ותקנותיו:

נושאים ותתי הנושאים בהם ניתן סיוע משפטי בהתאם לחוק  תרשים 1 
הסיוע המשפטי ולתקנותיו

ענייני משפחה ומעמד 
אישי: גירושין, מזונות, 

משמורת והסדרי ראייה, 
תביעות רכוש, ירושה

סיוע בגביית מזונות 
כשהמבקש שוהה 

בישראל והחייב בחו"ל 
או להיפך

הגנה על קורבנות 
אלימות: 

צווי הגנה, צווים למניעת 
הטרדה מאיימת

אפוטרופסות, 
כשרות משפטית 

וייצוג זקנים

ענייני מעמד אזרחי:    
תביעות לפי חוק השבות, 

חוק האזרחות וחוק 
מרשם האוכלוסין

חובות: 
הוצאה לפועל, פשיטת 

רגל, הפטרים

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

הצרכן

ענייני עבודה, לרבות 
זכויות פנסיה וביטוח

זכויות לאנשים 
עם מוגבלויות

עניינים מנהליים, 
לרבות: ארנונה, רישוי 

עסקים, חינוך ובריאות

זכויות לדיור ציבוריניתוקי חשמל ומים

זכויות חיילים 
משוחררים וייצוג 

בערעורים על החלטות 
קצין תגמולים

הגנה על עובדים 
שנפגעו בשל חשיפת 

שחיתויות*

ייצוג בהתאם לחוק 
איסור אפליה במוצרים, 

בשירותים ובכניסה 
למקומות בידור 

ולמקומות ציבוריים, 
התשס"א – 2000*

תביעות נגד המוסד 
לביטוח לאומי*

ייצוג הורים בהליכי 
אימוץ*

ובבתי משפט לנוער

ייצוג קטינים בהתאם 
להחלטות בתי משפט 

לנוער, בתי משפט 
למשפחה, בתי דין דתיים 

וליווי קטינים נפגעי 
עבירות מין חמורות*

זכויות ניצולי שואה אשפוז כפוי*
ותביעות להשבת שכר 

טרחה לניצולים*

סיוע לקורבנות עבירות 
סחר בבני אדם*

סיוע למשפחות של 
נפגעי עבירות המתה 

ומשפחות שכולות 
כתוצאה מפעולות 

איבה*

סיוע לנפגעי עבירות מין 
חמורות*

תחומים שבהם אין דרישה לעמוד במבחני זכאות כלכלית. חוק איסור הפליה בהוראת שעה למשך שלוש שנים     *
עד שנת 2021. 
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היקף הסיוע המשפטי

וייצוג  ללקוח,  משפטי  וטיפול  ייעוץ  מתן  כולל  לכך  הזכאים  ללקוחות  שניתן  המשפטי  הסיוע 

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 במקרים המתאימים לקבל גם מימון חלקי להוצאות הנדרשות 

לצורך ההליך המשפטי, כגון תשלום בגין: בדיקת רקמות, חוות דעת מומחים, פרסומים ועוד. 

להלן שלבי הליך הגשת הבקשה לסיוע המשפטי והטיפול בה:

הליך הגשת הבקשה לסיוע המשפטי והטיפול בה2. תרשים 2 
2

שלב 1

שלב 2

שלב 3

שלב 4

הגשת בקשה לסיוע משפטי

בחינת הבקשה לסיוע משפטי

מתן החלטה בבקשה

ייצוג הלקוח וניהול בקרה על התיק

תרשים מספר 2 מציג את המסלול הכללי לקבלת סיוע משפטי. ייתכנו שינויים והתאמות כאשר מדובר בבקשות   .2
לסיוע משפטי המוגשות בתחומים ייחודיים או על ידי אוכלוסיות מיוחדות שיש להן צורך בהנגשת ההליך או 

כאשר מדובר במסלול "גישה ישירה )ראו עמוד 19(.
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מהפכת השירות וההנגשה בסיוע המשפטי 

לאורך השנים התגבשה בסיוע המשפטי ההבנה כי התהליך הרגיל להגשת בקשה לסיוע משפטי 

בנטל  לעמוד  המתקשים  המשפטי,  הסיוע  לקוחות  לכלל  מתאימים  בהכרח  אינם  בה  והטיפול 

הרבים  המסמכים  בהמצאת  המשפטי,  הסיוע  במשרדי  לראיון  פיזית  בהגעה  הכרוך  הבירוקרטי 

הנחוצים להוכחת הזכאות הכלכלית והסיכוי המשפטי וביצירת קשר יזום עם עורך הדין אשר מונה 

לייצגם מטעם הסיוע המשפטי. מבדיקות פנימיות שנעשו בסיוע המשפטי עלה, כי חלק מהלקוחות 

אינם עומדים בחסמים בירוקרטיים אלה, וכפועל 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 מאי הוכחת הזכאות על ידי הפונה. 

בפרט,  הסיוע המשפטי  ושל  בכלל  של משרד המשפטים  כחלק ממימוש המטרה האסטרטגית 

כאשר  )בייחוד  לקבלתם  החסמים  את  ולהפחית  לאזרח  המשפטי  הסיוע  שירותי  את  להנגיש 

עסקינן באוכלוסיות מוחלשות ומעוטות יכולת(, בחר הסיוע המשפטי בשני אפיקי פעולה מרכזיים: 

האחד, מסלול "גישה ישירה". השני, שיפור תהליכים בהסתכלות מנקודת מבטו של הלקוח, שם 

הציבור, שעליהם  פניות  ולשיפור תהליך  הסיוע המשפטי  מוקד  עבודת  רב לשיפור  ניתן משקל 

נפרט בהמשך.

מסלול "גישה ישירה" 

מסלול זה פועל בסיוע המשפטי החל מראשית שנת 2017 ונועד לקצר ולפשט באופן משמעותי 

את משך ההליך מרגע הגשת הבקשה לסיוע משפטי ועד לקבלת החלטה בבקשה – ייצוג משפטי 

ליתן מענה לחסמים המונעים מחלק  הוא  זה  סיוע משפטי. מטרתו של מסלול  סירוב למתן  או 

מהזכאים לסיוע משפטי לצלוח את ההליך המנהלי הכרוך בהגשת הבקשה לסיוע משפטי והוכחת 

זכאותם לסיוע כאמור. 

ועיקר  להליך  משפטי  סיכוי  ישנו  ככלל  בהם  תיקים  סוגי  זוהו  ישירה",  "גישה  מסלול  במסגרת 

כובד הבחינה המשפטית נסוב סביב בחירת ההליך המשפטי המתאים בו יש לנקוט והאסטרטגיה 

ישירות  מועבר  והתיק  הכלכלית,  הזכאות  של  מקוצרת  בדיקה  נערכת  אלה  בתיקים  המשפטית. 

לעורכי דין ממערך הייצוג החיצוני. עורך הדין שמועבר התיק לטיפולו 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 

מהצוות  הדין  לעורכי  והחלטותיו/המלצותיו  הפגישה  על  דיווח  ולהעביר  משפטי,  לייצוג  תכנית 

הפנימי של הסיוע המשפטי, אשר מנהלים מעקב על דיווחים אלה ואחראים, בין השאר, על בקרת 

איכות הייצוג של עורכי הדין בתכנית. במקרים שבהם עולה כי בכל זאת אין סיכוי משפטי להליך 

33
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המבוקש, עורך הדין החיצוני מעביר את המלצתו לעורכי הדין הפנימיים בסיוע המשפטי, לשם 

קבלת החלטה בנושא. 

מסלול זה מאפשר בחינה מהירה יותר של הבקשה לסיוע משפטי ויצירת תהליך ברור יותר ללקוח, 

כיון שהלקוח נפגש רק עם עורך דין אחד, אשר גם ימשיך לייצג אותו בהליך המשפטי אם יימצא 

כי הוא זכאי לסיוע משפטי. במקביל, מסלול זה מאפשר להסיט את מרכז כובד פעילות עורכי 

הדין במחוזות הסיוע המשפטי לתהליכי עבודה מהותיים של פיקוח ובקרה על עבודת עורכי הדין 

החיצוניים ולליטיגציה פנימית. 

דין  עורכי  מחוז  בכל  נבחרו  המשפטי,  הסיוע  בעבודת  ישירה"  "גישה  מסלול  מהטמעת  כחלק 

מהמערך החיצוני ומהמערך הפנימי של הסיוע המשפטי. עורכי דין אלה עברו הדרכה והכשרה 

2017 בחלק ממחוזות הסיוע  כ"פיילוט" בתחילת שנת  ייעודיים לתוכנית. התכנית החלה לפעול 

המשפטי ובשנת 2018 הורחבה לכלל מחוזות הסיוע והוטמעה כשיטת עבודה קבועה בחלק מתיקי 

מחוזות  בכל  ישירה"  "גישה  במסלול  תיקים   31,776 טופלו   ,2019 שנת  במהלך  המשפטי.  הסיוע 

הסיוע המשפטי. מהנתונים עולה, כי כ-31% מכלל התיקים שנפתחו בשנת 2019 בסיוע המשפטי 

טופלו במסלול גישה ישירה, עלייה של 8% בהשוואה לשנת 2018.

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 – 25 ימים ל – 10 ימים.

שיפור תהליכים לאחר בחינת "נקודת מבט של הלקוח"

במטרה לשפר את השירות שניתן ללקוח בשלבים הראשונים של הטיפול בבקשה לסיוע משפטי, 

כלים  נעשה שימוש במספר  כך  בנייה מחודשת של מסלול הטיפול בבקשה. לצורך  הוחלט על 

מתודולוגיים, לרבות סקרים שהופצו בקרב לקוחות הסיוע המשפטי, עורכי הדין מהמערך הפנימי 

והחיצוני וצוות המנהלה בסיוע המשפטי. התובנות מהתהליך הוטמעו בתוכנית עבודה משותפת 

שנבנתה על ידי הנהלת הסיוע המשפטי עם אגף השירות במשרד המשפטים, אשר נועדה לקדם 

יעדי התייעלות ושיפור השירות בהתאם לתובנות שהושגו וליעדים שנקבעו. למשל, אחד התוצרים 

היה הכנת טופס "בקשה לסיוע משפטי" חדש וקצר, אשר זמין גם באתר הסיוע המשפטי באינטרנט 

וגם במשרדי הסיוע המשפטי בלשכות, לשכות הרווחה ועוד. 

קיבלו  שאותו  מהשירות  הלקוחות  ציבור  של  הרצון  שביעות  את  לבחון  נועדו  קהל  דעת  סקרי 

לכל אחד מלקוחות הסיוע המשפטי  נשלח  בתיק,  טיפול  סיום  כך, עם  הדין החיצוניים.  מעורכי 

ובו הזמנה להעביר משוב על איכות השירות שקיבל. במסגרת המשוב הלקוח נשאל, בין  מסרון 

היתר, על מידת הנגישות של משרד עורך הדין, זמינותו, האם היחס היה אדיב ונאות, האם עמד 

עורך הדין במועדים לשיחות ולפגישות ביניהם, האם העורך דין הסביר בצורה ברורה את ההליכים 

המשפטיים, האם יידע מראש על דיונים, האם הכין כראוי את התיק ועידכן על שינויים. כן נשאל 

הלקוח שאלות בדבר מידת היעילות והמהירות של הטיפול בתיקו. 

בנוסף, החל משנת 2016 החל הסיוע המשפטי להפעיל מערך שליחת מסרונים – SMS - ללקוחות 
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הסיוע המשפטי המיידעים את הלקוח על שלבי הטיפול בתיק, מתזכרים את הלקוח על מועדי 

ועל המסמכים ושעליו להמציא. המסרונים תורמים לשיפור השירות, מייצרים שקיפות  פגישות 

וודאות של הלקוח לגבי סטטוס הטיפול ומביאים לעלייה בשיתוף הפעולה של הלקוחות בהגעה 

לפגישות ובהמצאת המסמכים הדרושים לצורך בחינת התיק. משלוח המסרון מותנה בקבלת הסכמה 

מראש של הלקוח, עם פתיחת התיק בעניינו לשימוש במסרונים כאחד מדרכי התקשורת עמו. 

טיוב ושיפור עבודת המוקד הטלפוני של הסיוע המשפטי

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 2019 ניתן מענה ל- 265,364 שיחות. עלייה כ-8% ביחס לשנת 2018 )246,057 שיחות נכנסות(. 

ירד   2019 בשנת  המענה  אחוז   .2018 לשנת  בדומה  דקות,   02:20 על  עומד  המתנה  זמן  ממוצע 

מ-71% ל-60%.

המוקד הכללי - מוקד הסיוע המשפטי הוקם לפני כתשע שנים. המוקד אמון על מתן מענה כללי 

לבין  בין הלקוח  ויצירת קשר  בתיק  ללקוח על סטטוס הטיפול  מידע  על הסיוע המשפטי, מתן 

המחוז הרלוונטי המטפל בעניינו. 

מוקד הסיירת - מוקד הסיירת הוקם בשנת 2017 במסגרת פיילוט עבור לקוחות הסיוע המשפטי 

במחוז 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 הפקס בפניות טלפוניות לפתיחת תיק, 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 כולל 36 נציגים, בהם 28 

סטודנטים ו-8 אזרחים ותיקים. בכל משמרת מועסקים כ-20 מוקדנים. 

בטפסים;  השימוש  ומיעוט  הבירוקרטיה  צמצום  היו  הסיירת  מוקד  בהקמת  המרכזיות  המטרות 

עם  מלא  ציפיות  תיאום  כולו;  התהליך  לאורך  משפטי  סיוע  לקבל  בבקשה  הטיפול  זמני  קיצור 

הלקוחות על המשך התהליך. בשנת 2019, מתוך כ-42,000 תיקים שנפתחו במוקד, כ-41% טופלו 

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 )תיאום ציפיות, רשימת מסמכים ומידע עמם יש 

להגיע לפגישה ועוד(; קביעת מועד ריאיון עם עורך דין פנימי בתיאום עם הלקוח; תקשורת המשך 

עם הלקוח המתקיימת באמצעות מסרונים, מיילים ומכתבים בדואר.
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הסדרת הטיפול בפניות ציבור

הסיוע  כך,  בתוך  ללקוח.  השירות  שיפור  היא  לעצמו  הציב  המשפטי  שהסיוע  מהמטרות  אחת 

כי  ראיה  ובתיקון הליקויים, מתוך  ומעמיק בתלונות  ענייני  רבה בטיפול  רואה חשיבות  המשפטי 

בדיקה יסודית ומקצועית, ומענה מהיר ויעיל מחזקים את אמון הציבור במשרד המשפטים בכלל 

ובסיוע המשפטי בפרט ומשפרים את איכות הייצוג בתרומתם לפיקוח על עבודת הסיוע המשפטי 

מאמצים  ונעשים  נעשו  השנים  במהלך  מטעמו.  המייצגים  החיצוניים  הדין  עורכי  ועל  עצמו 

רבים לשיפור המענה וזמן הטיפול בפניות הציבור, כפי שבא לידי ביטוי בנתוני הסיוע המשפטי 

שיוצגו להלן. 

בהתאם לכך, בהנהלת הסיוע המשפטי קיים צוות ייעודי המטפל בפניות הציבור ונותן מענה במגוון 

עורכי  וארבעה  ציבור  פניות  מרכזת  מורכב  הצוות  המשפטי.  הסיוע  לפעילות  הקשורים  נושאים 

דין מהנהלת הסיוע המשפטי המטפלים הלכה למעשה בפניות הציבור מול ששת מחוזות הסיוע 

המשפטי ברחבי הארץ ומהווים כתובת עיקרית 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 הן שלב בו ניתן הסיוע המשפטי עצמו. כמו כן, צוות פניות הציבור מסייע לציבור 

הרחב בקבלת מידע על שירות הניתן וקשוב להצעות ייעול ולתלונות ככל שישנן. 

עומק  בהכשרת  המשפטי  הסיוע  הנהלת  של  הציבור  פניות  צוות  השתתף   ,2019 שנת  במהלך 

מקיפה בנושא ניהול פניות ציבור שהתקיימה על ידי אגף השירות של משרד המשפטים. כמו כן, 

ייעול  2019 הוכנסה מערכת ממוחשבת חדשה לצורכי  לצורך שיפור השירות, בחודש ספטמבר 

תהליך מעקב ומענה לפניות וכן לצורכי האחדת הפניות המגיעות במקביל לגורמים שונים במשרד 

נתוני אמת  היכולת לחלץ  הוא  המשפטים. אחד מיתרונותיה של המערכת הממוחשבת החדשה 

מסווגים לתתי נושאים מתוך המערכת על מנת להתייעל בהתאם ולקבוע מדיניות. 

בשנת 2019, טיפל הצוות בפניות בנושאים מגוונים. הפניות עוסקות בטווח רחב של נושאים, כגון 

מכתבי תודה על הסיוע והשירות שניתן, אופן הטיפול בהיבט השירותי או המקצועי-משפטי, וכן 

טענות הנוגעות לעצם ההחלטה למתן או אי מתן סיוע משפטי, הפסקת סיוע משפטי וכיו"ב. יובהר, 

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 לבית המשפט המחוזי 

בערעור על החלטת הסיוע המשפטי שלא ליתן סיוע משפטי(.

כתובת  קהל,  - קבלת  שונים  ערוצים  הסיוע המשפטי ממספר  להנהלת  מועברות  הציבור  פניות 

דוא"ל ייעודית, מס' לפנייה באמצעות משלוח פקס, ובעיקר באמצעות אתר האינטרנט של הסיוע 

המשפטי באמצעות טופס מקוון זמין ונוח לשימוש. כמו כן, הסיוע המשפטי פועל בשיתוף פעולה 

עם יחידת פניות הציבור של משרד המשפטים המרכזת פניות המגיעות מגורמים שונים: לשכת 

היועץ המשפטי לממשלה  שר המשפטים, לשכת המנהלת הכללית, הלשכה המשפטית, לשכת 

וכיו"ב. כמו כן, נותן הצוות מענה לפניות המתקבלות ממשרד מבקר המדינה וכן לפניות המתקבלות 

לפי חוק חופש המידע. 



23

משרד המשפטים  |  דוח הסיוע המשפטי 2019 

אתר הסיוע המשפטי:

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/legal-aid-11092019

כתובת מייל: Siyua-p@justice.gov.il / פקס: 02-6467945  

תהליך הטיפול בפניות הציבור 

פניית ציבור אשר מגיעה להנהלת הסיוע המשפטי נקלטת במערכת הממוחשבת, נפתח לה תיק 

והיא מקבלת מספר. הפניה מועברת לאחד מעורכי הדין המטפלים בפניות ציבור בהנהלת הסיוע 

אותה  ומעביר  נדרש  אם  פרטים  להשלים  מהפונה  מבקש  לעומקה,  אותה  בוחן  אשר  המשפטי, 

להתייחסות הגורמים הרלוונטיים במחוזות הסיוע המשפטי. 

לאחר בחינת ההתייחסות וגיבוש המסקנות, נשלח לפונה מענה המפרט את דרך הטיפול בפנייה 

ואת תוצאת הבירור תוך מתן דגש למענה יעיל ומקצועי. ככל שהתלונה נמצאת מוצדקת, פועל 

הסיוע המשפטי לפתרון הבעיה ולתיקון הנדרש בהתאם לנסיבות. 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. פניות ציבור המעלות קושי 

רוחבי מועברות גם הן להנהלת הסיוע המשפטי לבחינת הקשיים ועיצוב פתרונות הולמים. 

הסיוע  למחוזות  ישירות  המגיעות  תלונות  ישנן  לעיל,  כמפורט  בפניות  הטיפול  לתהליך  נוסף 

המשפטי אשר מטופלות באופן שוטף במסגרת ניהול התיק, על ידי עורכי הדין הפנימיים המפקחים 

על עבודת עורכי הדין המייצגים מטעם הסיוע המשפטי.

זמני מענה – עם קבלת הפנייה, שולחת המערכת הממוחשבת לפונה מענה אוטומטי, המאשר את 

קבלתה של הפנייה, תוך ציון מספר התיק שנפתח לגביה וזמן המענה הצפוי לגופה. מענה זה אורך 

בממוצע כ-23 ימים, כאשר בפניות מורכבות הדורשות זמן מענה ארוך יותר, הפונה מיודע על כך. 
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היקף התלונות שהוגשו להנהלת הסיוע המשפטי בשנת 2019,  תרשים 3 
בחלוקה למחוזות3

3

11
7 33 55

94

56
48

27

16

33

תל-אביב חיפה ירושלים באר שבע נצרת

פניות לא מוצדקות

פניות מוצדקות

מרכז

היקף התלונות המוצדקות/לא מוצדקות, בחלוקה לשנים 2017 - 2019  תרשים  4 

4

26 3428

364

283 274

2017 2018

פניות לא מוצדקות

פניות מוצדקות

2019

תלונות שהופנו לפניות ציבור בהנהלת הסיוע המשפטי. המספרים אינם כוללים תלונות המגיעות למחוזות הסיוע   3
המשפטי ומטופלות באופן ישיר על ידי מחוזות הסיוע המשפטי.
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הפניות להנהלת הסיוע המשפטי בשנת 2019, בחלוקה לנושאים 4 תרשים 5 

5

 43%
התנהלות עו"ד חיצוני

 12%
זכאות כלכלית

 1%
חוק חופש המידע

 0.1%
חורג מתחום טיפולנו

 0.1%
מדיניות

 2%
אחר

 31%
עיכוב במתן מענה

 4%
התנהלות עו"ד פנימי

 1%
התנהלות מנהלה

 6%
הפסקת סיוע

הרחבת מוקדי קבלת קהל בשלוחות הסיוע המשפטי 

הן  מתבצעות  הפנימי  מהצוות  הדין  עורכי  לבין  המשפטי  הסיוע  לקוחות  בין  הפגישות  כאמור, 

מחוץ  השלוחות  הקמת  הארץ.  בכל  גיאוגרפית  הפזורות  שלוחות  ב-71  הן  המחוזות  במשרדי 

למשרדים  להגיע  הסיוע  מלקוחות  המונעים  החסמים  על  להקל  נועדה  המחוזות  למשרדי 

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. 

בשנת 2019, המשיך הסיוע המשפטי להרחיב את הנגשת השירות לאוכלוסיות המתקשות בהגעה 

אל משרדי הסיוע המשפטי בערים הגדולות והקים חמש שלוחות נוספות: בג'סר א-זרקא, מג'ד 

אל-כרום, כפר סבא, אלעד ובבית החולים אברבנאל, לשם מתן ייעוץ ומיצוי זכויות של המטופלים 

בבית החולים. בנוסף, וכחלק מיישום מסקנות הצוות הבין-משרדי למניעת עבריינות נוער, נפתחה 

קטינים  ייצוג  על  מחוזית  ממונה  במסגרתה  אופק,  בכלא  לקטינים  ייעודית  קהל  קבלת  שלוחת 

במחוז תל אביב מעניקה ייעוץ משפטי, מיצוי זכויות ולעיתים ייצוג לקטינים אסירים. 

4  "אחר": תלונות בנושאים שונים שאינם נכללים בנושאים האחרים. 
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פרויקט "נגישות לצדק" 

והנהלת בתי המשפט,  "נגישות לצדק" הוא פרויקט משותף להנהלת משרד המשפטים  פרויקט 

מידי  משפטי  וייצוג  ראשוני  ייעוץ  לקבל  לכך,  הזכאים  מיוצגים  הבלתי  לציבור  לאפשר  שנועד 

במקרים דחופים בבתי המשפט 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 באשדוד5. בשנת 2019, נפתחה עמדת נגישות בבית 

המשפט לענייני משפחה בירושלים.

הסיוע המשפטי שניתן בעמדות הנגישות לצדק מיישם הלכה למעשה את זכות הגישה לערכאות. 

דין מטעם הסיוע המשפטי,  ידי עורכי  וייצוג משפטי דחוף על  ייעוץ  במסגרת הפרויקט מוענק 

שהוכשרו  למשפטים  סטודנטים  ידי  על  רבות  פעמים  המבוצע  הפניות,  של  ראשוני  מיון  לאחר 

לתפקיד. 

אזרחיים  בעניינים  דחופים,  בסעדים  ניתן  לצדק  הנגישות  בעמדות  המוענק  המשפטי  הייצוג 

לצווי מניעת  הגנה, בקשות  צווי  כגון: בקשות למתן  דיחוי,  אינם סובלים  ובענייני משפחה אשר 

הטרדה מאיימת, בקשות למתן צו לטיפול רפואי דחוף, בקשות 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 מהעוני שלהם.

עורך  עבורם  עורך  קצר,  ראיון  לאחר  ברגע,  בו  כאשר  אתר  על  ניתנים  המשפטי  והייצוג  הייעוץ 

הדין 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 ועל פי 

בקשה, נפתחים עבור המבקש תיקים נוספים במחוזות הסיוע המשפטי. 

2019, ניתנו בכלל עמדות הנגישות לצדק של הסיוע המשפטי ברחבי הארץ ייעוץ  במהלך שנת 

משפטי וייצוג ב- 4,645 תיקים כמפורט בטבלה: 

עמדת אשדוד נסגרה בסוף שנת 2019, לאחר שנמצא בניתוח הנתונים של העמדה כי מצבם הסוציו-אקונומי של   .5
הפונים היה גבוה מההערכה הראשונית ורבים לא עמדו במבחני הזכאות הכלכלית.
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אופן הסיוע המשפטי בעמדות נגישות לצדק בשנת 2019 6 תרשים  6 

6

118 132
34

784

1014

25

629

1007

551

187

30
134

באר שבע פתח תקוה נצרת טבריה ירושלים

ייצוג

ייעוץ

אשדוד

סיוע בעמדות נגישות לצדק בשנת 2019, בחלוקה לעמדות השונות 7 תרשים  7 

7

 38%
פתח תקוה

1,791 תיקים

 15%
נצרת
 683 תיקים

 5%
טבריה
212 תיקים

 1%
ירושלים
 64 תיקים

 25%
אשדוד
 1,148 תיקים

 16%
באר שבע
747 תיקים

הנתונים המפורטים בנוגע לעמדה בירושלים הנם של חודש 12/2019 בלבד וזאת בשל פתיחת העמדה במועד   6
זה וסגירת העמדה באשדוד.

פתיחת  בשל  וזאת  בלבד   12/2019 חודש  של  הם  בירושלים  לעמדה  בנוגע  המפורטים  הנתונים  כי  לציין  יש   7
העמדה במועד זה וסגירת העמדה באשדוד.
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הייצוג בעמדות נגישות לצדק בשנת 2019, בהתפלגות לנושאים 8 תרשים  8 

8

 9%
אפרופוסות

 2%
יישוב סכסוך במשפחה

 1%
עיכוב יציאה

 5%
אזרחי כללי

 9%
משפחה כללי

 1%
ירושה

 2%
הוצאה לפועל

 2%
שונות

 21%
מניעת הטרדה מאיימת

 48%
צווי הגנה

שיתוף פעולה עם בית הדין האזורי לעבודה בירושלים

במסגרת שיתוף פעולה עם בית הדין האזורי לעבודה בירושלים, הוקמה בבית הדין למחוז עמדה 

מטעם הסיוע המשפטי. בעמדה ניתן ייעוץ וייצוג משפטי בדיוני קדם משפט, בתיקים המתנהלים 

והייצוג  הייעוץ  את  להנגיש  ונועדה  לשבוע  אחת  פועלת  העמדה  לאומי.  לביטוח  המוסד  כנגד 

המשפטי לבעלי דין שאינם מיוצגים, הזכאים לייצוג משפטי. 

למחוזות  בהגעה  יקר  זמן  לזכאים  לחסוך  לזכאים,  משפטי  שירות  להעניק  היא  העמדה  מטרת 

הסיוע המשפטי ולחסוך זמן שיפוטי יקר שהיה כרוך בצורך לקביעת מועד דיון חדש שכן הייצוג 

ניתן בו במקום. בשנת 2019, ניתן שירות משפטי בעמדה ל - 50 תובעים ב - 29 ימי שירות בעמדה. 

בממוצע לכ–2 תובעים ביום דיונים. אנו צופים, כי שיתוף פעולה ייחודי זה יוביל לעלייה במספר 

המיוצגים על ידי הסיוע המשפטי.

פתיחת  בשל  וזאת  בלבד   12/2019 חודש  של  הנם  בירושלים  לעמדה  בנוגע  המפורטים  הנתונים  כי  לציין  יש   8
העמדה במועד זה וסגירת העמדה באשדוד.
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השמעת קולן של אוכלוסיות מעוטות יכולת  

בהליכי גיבוש מדיניות וחקיקה

במהלך כ-50 שנות פעילותו, התפתחה בסיוע המשפטי מומחיות הן ביחס לתחום העוני והקשרו 

בתוך הליכים משפטיים שונים הן ביחס למאפייני וצורכי קבוצות האוכלוסייה הייחודיות שלהם 

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 

בכנסת.  החקיקה  בהליכי  השתתפות  של  בדרך  ולא  תקנות  וטיוטות  חוק  לתזכירי  תגובות  של 

אומנם, קבוצות מסוימות מיוצגות על ידי ארגונים מהמגזר השלישי, אך עדיין, אוכלוסייה מעוטת 

יכולת בכלל, וקבוצות מוחלשות ייחודיות אחרות בפרט, מצויים בתת-ייצוג מובהק בהליכי קביעת 

מדיניות. היעדרן של קבוצות אוכלוסייה גדולות בהליכי החקיקה, יוצרת "נקודות עיוורון" של קובעי 

ביחס להשפעות המדיניות על קבוצות  נוספים,  ציבוריים  וגופים  – הממשלה, הכנסת  המדיניות 

אלה.

הסיוע המשפטי, כגוף מטעם המדינה, המעניק סיוע משפטי לעשרות אלפי אנשים בשנה בכל 

של  קולן  את  להשמיע  ייחודית  יכולת  בעל  הוא  ומגוונות  רבות  משפטיות  בנגזרות  הארץ  רחבי 

המשפטי  הסיוע  בפרט.  ממשלתיים  פנים  ובהליכי  בכלל  מדיניות  קביעת  בהליכי  אלה  קבוצות 

מביא את תודעת העוני, מטעם משרד המשפטים, אל תוך משרד המשפטים, משרדי הממשלה 

האחרים ורשויות שלטוניות נוספות. 

אלה  אוכלוסיות  של  המצרפיים  האינטרסים  ייצוג  את  מתפקידו  כחלק  רואה  המשפטי  הסיוע 

ציבוריות,  בוועדות  דרך השתתפות  נעשה על  זה  ייצוג  ייחודי של  היבט  גיבוש מדיניות.  בהליכי 

פנייה לגורמים רלבנטיים בממשלה בהצבעה על קשיים בחוק ובנהלים, השפעות תיקוני חקיקה 

בוועדות הכנסת, הצפת  בדיונים  והצעות לשיפור, השתתפות  אוכלוסיות מוחלשות  על  מוצעים 

ועוד. כל זאת,  סוגיות לסדר היום הציבורי באמצעות הליכים עקרוניים או פרסומים בתקשורת 

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 

ידי הסיוע המשפטי, ובמיוחד כאשר מזוהה  קבוצות המיוצגות בהליכים משפטיים פרטניים על 
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אינטרס רוחבי המאפיין את מרבית אוכלוסיית המיוצגים, החל מנושאים כלליים כתקנות סדרי 

דין בבתי המשפט השונים, עבור 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. להלן דוגמאות 

ספורות מהעשייה בשנת 2019. 

בתחום החובות, בחן הסיוע המשפטי והעיר למכלול ההסדרים החדשים לפי חוק חדלות פירעון 

נוסף  והמינהלי(.  האזרחי  התחום  בפרק  בהמשך,  ראו  כך  )על   2018 התשע"ח–  כלכלי,  ושיקום 

לכך, פנה הסיוע המשפטי בבקשה לקידום תיקון חקיקה הנוגע לעיקול מטלטלין. הליכי עיקול 

מטלטלין הם הליכים שמידת פגיעתם בחייב היא גדולה, בעוד היתרונות בו לנושה הם מצומצמים. 

האכיפה  לרשות  וחקיקה,  ייעוץ  למחלקת  משותפים  דיונים  התקיימו  התיקון,  בקשת  בעקבות 

והגבייה ולסיוע המשפטי, וההוראות הקיימות – הן בחקיקה הן בנהלים צומצמו והוגבלו על מנת 

להקטין את הפגיעה בחייבים. 

בסכסוכי  התדיינויות  הסדר  לחוק  התיקונים  את  המשפטי  הסיוע  ליווה  האישי,  המעמד  בתחום 

בחוק  והחסרונות  היתרונות  את  והציף  מכוחו,  והתקנות  תשע"ה-2014  שעה(,  )הוראת  משפחה 

ובתקנות מנקודת המבט של לקוחות הסיוע המשפטי ואת השפעות החוק על הציבור כפי שהן 

משתקפות בסיוע המשפטי, כגון עליה בפתיחת תיקים מול הירידה במספר התביעות )על כך ראו 

בהמשך בפרק תחום המעמד האישי(. הסיוע המשפטי גם הציף את הידע שנצבר בהליכים בטיפולו 

בנוגע להכנסות  בהירות  הוראות  ובמיוחד את הצורך בקביעת  ילדים  למזונות  הנוגעות  בסוגיות 

ההורים הנבחנות, התייחסות לצרכי הילד בשים לב ליכולתם של הורים עניים ועוד. בתחום המעמד 

האישי ליווה הסיוע המשפטי גם תיקון לחוק לתיקון דיני המשפחה )מזונות(, תשי"ט-1959, בנוגע 

להתיישנות תביעות מזונות והצורך במציאת איזון מדויק יותר בין תביעות הזוכה ובין אפשרויות 

החייב להתגונן בחלוף זמן.

הסדר  לחוק  ההיגוי  בוועדת   2019 בשנת  שותף  היה  המשפטי  הסיוע  בין-משרדיות,  בועדות 

התדיינויות, בצוות בין משרדי לתחום האפוטרופסות וחלופות לתמיכה והגנה על בגירים, בוועדה 

הבין-משרדית לצמצום עבריינות בקרב בני נוער, בועדת היגוי לקידום זכויות נפגעי עבירה ובוועדה 

לבחינת הריביות לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה. 
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התמקצעות ואיכות   

כאמור לעיל, הייצוג המשפטי ניתן במרבית התיקים על ידי עורכי דין חיצוניים, המייצגים במינוי 

מטעם הסיוע המשפטי. נוסף לחובותיהם הכלליות כעורכי דין, כפופים עורכי דין החיצוניים גם 

להנחיות ולהוראות הסיוע המשפטי. 

מערך הייצוג החיצוני בסיוע המשפטי

מערך הייצוג החיצוני כולל כ-1,100 עורכי דין, המייצגים את לקוחות הסיוע המשפטי בעשרות 

אלפי תיקים מדי שנה במגוון הליכים אזרחיים שונים. 

המשפטי,  הסיוע  מטעם  המייצגים  דין  עורכי  על  כאמור,  חלים,  דין  עורכי  לשכת  שכללי  הגם 

באמצעות  המדינה,  בידי  נותרת  שניתן,  השירות  לאיכות  גם  כמו  השירות,  מתן  לעצם  האחריות 

עובדי הסיוע המשפטי. אחריות זו מתחילה כבר מתהליך בחירת עורכי הדין וצירופם לשורות מערך 

הייצוג החיצוני, ממשיכה בפיקוח על איכות הייצוג והשירות שניתן ללקוחות הסיוע ומגיעה גם, 

כי תפקודם אינו עומד  דין מהמערך, לאחר שנמצא  במקרים מסוימים, להחלטה להוציא עורכי 

באמות המידה שמציב הסיוע המשפטי לייצוג מטעמו. 

אחריות זו מקבלת משנה חשיבות שעה שלקוחות הסיוע המשפטי מאופיינים, לרוב, במצב סוציו-

מהמקרים  בחלק  עליהם  המקשה  עובדה  ותרבותיים,  כלכליים  מחסמים  וסובלים  נמוך  אקונומי 

לבקר בעצמם, באופן אפקטיבי, את עבודת הייצוג של עורכי הדין שמונו לטפל בעניינם. בהתאם, 

הסיוע המשפטי רואה חשיבות רבה בהקצאת משאבים להבטחת איכות הייצוג הניתן ללקוחותיו, 

ומפעיל מנגנונים שונים לניהול ובקרה על איכות הייצוג בערכאות המשפטיות השונות. 

הפיקוח בסיוע המשפטי 

וממונים  המשפטי  הסיוע  מהנהלת  ארצי  ממונה  ידי  על  מנוהל  המשפטי  בסיוע  הפיקוח  מערך 

מחוזיים האמונים על תחום הפיקוח במחוז. בנוסף, עורכי דין ועובדי מנהלה מהמחוזות מבצעים 

אף הם פעולות פיקוח שונות כחלק מתפקידם בטיפול השוטף בתיקים. 

עורכי הדין החיצוניים נדרשים למסור דיווחים שוטפים אודות מהלך הייצוג ותוצאותיו ובמקביל, 

עורך הדין הפנימי מפקח על איכות השירות המשפטי והאישי שניתן. תשלומי שכר הטרחה בהתאם 

לפעולות שבוצעו כרוכים גם הם בהליכי הפיקוח. באופן זה, ישנו שיח שוטף בין עורכי הדין ממערך 

הייצוג החיצוני לבין הצוות הפנימי בסיוע המשפטי באשר למהות הייצוג, להליכים המשפטיים 

הננקטים ולתוצאותיהם. 
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שירותיות

איכות השירות האישי )מעבר לפן המשפטי-מקצועי( היא נושא שעליו שם הסיוע המשפטי משקל 

רב בשנים האחרונות. יחס אישי ומכבד ללקוחות, הקשבה והבנת צרכיו של הלקוח, שיתופו ומתן 

הסבר על שלבי ההליך המשפטי וזמינות עורך הדין. הן חלק מדרישות הסיוע המשפטי מכל עורך 

דין המייצג מטעמו, והם נבחנים בין השאר כמפורט לעיל, על ידי סקרי שביעות רצון ועל ידי טיוב 

הטיפול בתלונות. 

פיקוחי עומק

נוכח כמות התיקים הגדולה בסיוע המשפטי, מבצע הסיוע המשפטי פיקוח יזום על עורכי הדין 

החיצוניים - פיקוח המתבסס בעיקרו על מודל של פיקוחי "עומק" מדגמיים במטרה להבטיח את 

איכות הייצוג. 

במסגרת מתווה הפיקוח, אחראיים עורכי הדין במחוזות על קבוצה של עורכי דין חיצוניים. מתווה 

עמיתים,  קבוצת  כמוביל  הפנימי  הדין  עורך  את  שרואה  רחבה  מקצועית  תפיסה  על  מבוסס  זה 

באותו  המתמחים  דין  עורכי  של  קבוצה  עם  מעמיקה  והכרות  ידע  משתף  מקצועי,  שיח  מקדם 

תחום מקצועי. בהיבט הרגולטורי, עורך הדין הפנימי בוחן את כלל האספקטים הנוגעים לתפקודו 

של עורך הדין החיצוני במהלך הייצוג ובהם: רמה מקצועית - רמת ניסוח וטיעון משפטי ראוי, מתן 

שירות מכבד ומקצועי, עמידה במועדים הנדרשים לפי דין ולפי הוראות בית המשפט והפגנת יחס 

מכבד לבית המשפט ולעמיתים למקצוע. 

לצורך בחינת פרמטרים אלו ונוספים ועל מנת לקבל תמונה מלאה על עורך הדין החיצוני, בוחן 

עורך הדין הפנימי מעת לעת מספר תיקים אשר נוהלו על ידי עורך הדין החיצוני. בין היתר, נבחנים 

ניתוח משפטית,  יכולת  ובעל פה, רהיטות הכתיבה, שפה תקינה,  איכות טיעוני עורך הדין בכתב 

הדין  עורך  כן,  כמו  וכיו"ב.  וארגון  סדר  וטפל,  עיקר  בין  הבחנה  הטענות,  כתבי  של  נכונה  כתיבה 

הפנימי מרכז ובוחן את כלל התלונות או מכתבי ההערכה שהתקבלו על עורך הדין במהלך התקופה 

הרלוונטית, כמו גם בקשות להחלפות עורכי דין וניתוקי קשר של הלקוחות עמם. עורך הדין הפנימי 

אף מלווה את עורך הדין החיצוני לדיונים בערכאות השונות, כאשר במסגרת ליווי זה נבחנת איכות 

הייצוג, איכות הטיעון בע"פ ויחס הולם ומכבד כלפי בית המשפט לצדדים המתדיינים וללקוחות 

הסיוע המשפטי.

נוסף לפעולות פיקוח אלה, מרכז עורך הדין הפנימי מידע הנאסף מסקרי הלקוחות הנערכים על 

ידי הסיוע המשפטי יחד עם אגף השירות במשרד המשפטים )ראו לעיל( ומשיחות יזומות אותם 

עורכים עובדי הסיוע המשפטי עם לקוחות, על מנת לשמוע מהם ישירות על השירות שניתן להם. 

לאחר איסוף ובחינה של כלל הנתונים, מגבש עורך הדין המפקח דוח 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 

דין  עורכי  הפיקוח.  במהלך  שעלו  לשיפור  הנקודות  של  יישומן  את  לבחון  מנת  על  נוסף,  משוב 
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שהתברר במהלך הפיקוח שרמתם אינה מספקת, נשקלת הוצאתם ממערך עורכי הדין המייצגים. 

הכשרה  עברו  בפיקוח  שעוסקים  הפנימיים  הדין  עורכי  הפיקוח,  מתודולוגיית  מהטמעת  כחלק 

ביצועים  מקדם  משוב  העברת  להבטיח  נועדה  אשר  המשפטים  במשרד  השירות  אגף  בשיתוף 

ושינוי לעורכי הדין החיצוניים וזאת על ידי מתן כלים וחיזוק מיומנויות לביצוע מפגש ליווי ומשוב 

אפקטיביים. 

במהלך שנת 2019, בוצעו כ-130 פיקוחי עומק במחוזות הסיוע המשפטי. בעקבות פיקוחי עומק 

ייצוג בסיוע  אלו הופסקה ההתקשרות עם מספר עורכי דין שנמצא כי אינם מתאימים להמשך 

המשפטי. במקרים אחרים, עורכי דין הוצאו מתחומים מסוימים שנמצא כי הרמה המקצועית שלהם 

בתחומים אלו אינה מספקת ועורכי דין נוספים הונחו להשתפר בפרמטרים שונים בעבודתם.

מתווה הפיקוח המתואר מבקש להבטיח סטנדרט מקצועי ואחיד באיכות הייצוג הניתן ללקוחות 

מיותרים  משפטיים  הליכים  נקיטת  ולמנוע  לבחון  גם  מבקשת  הפיקוח  תכנית  המשפטי.  הסיוע 

ולשפר  לתחזק  מאפשר  הפיקוח  מתווה  זמן,  לאורך  הדין.  לעורכי  בגינם  מיותרים  ותשלומים 

באופן מתמיד את רמת עבודתם של עורכי הדין החיצונים, כך שמערך עורכי הדין יכלול עורכי 

ויחסי עבודה טובים, באופן שציבור  דין מקצועיים ברמה מקצועית גבוהה, בעלי תודעת שירות 

לקוחות הסיוע המשפטי יזכו לייצוג איכותי, מקצועי ולטיפול מסור ושירותי – יותר ויותר.
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ליטיגציה פנימית   

הסיוע המשפטי הוא מהגופים הגדולים ביותר הפועלים בזירה החברתית, וניתן לראותו כמשרד 

עורכי הדין החברתי הגדול בישראל. לסיוע המשפטי היכולת והמחויבות להשמיע את קולן של 

תוך  המשפטיות  בערכאות  ייצוג  באמצעות  חברתיים  שינויים  ולהוביל  המוחלשות  האוכלוסיות 

מאפשר  הייצוג  ומשפט.  חברה  אדם,   – המשפטי  הסיוע  בעבודת  התווך  עמודי  שלושת  קידום 

בשאלה  הן  אמצעי  בלתי  באופן  השונות,  המשפטיות  בערכאות  הלקוח  של  קולו  את  להשמיע 

אזרחים  על  רוחב  השלכות  שלהן  בעניינו,  הכרוכות  עקרוניות  בסוגיות  הן  הלקוח  של  הפרטנית 

רבים הנמנים עם האוכלוסיות האמורות.

הייצוג על ידי עורכי הדין הפנימיים, תוך העמדת הלקוח-האדם במוקד וקידום סוגיות משפטיות 

בסיוע  הדין  לעורכי  מאפשר  המשפטי,  הסיוע  של  המקצועית  אחריותו  בליבת  שהן  וחברתיות 

המשפטי לקבל תמונה מלאה של הבעיות איתן מתמודדים לקוחות הסיוע המשפטי ולהבין את 

השאלות המשפטיות והאתיות העולות תוך כדי ניהול התיק ואת הפתרונות המשפטיים האפשריים.

והחשובים של הסיוע המשפטי בשנים  היעדים המרכזיים  נגזר אחד  זו,  מתוך תפישה עקרונית 

האחרונות - גידול משמעותי במספר התיקים המיוצגים על-ידי צוות עורכי הדין הפנימי בסיוע 

המשפטי. 

על  והפיקוח  הבקרה  יכולת  את  לטייב  המשפטי  הסיוע  מצליח  פנימי,  משפטי  ייצוג  באמצעות 

דין פנימיים של  נוכחות קבועה של עורכי  פועלם של עורכי הדין החיצוניים המייצגים מטעמו. 

הסיוע המשפטי באולמות הדיונים מחזקת את מעמדו של הסיוע המשפטי כ"שחקן חוזר" בבתי 

המשפט, מהדקת את הקשרים עם עורכי הדין החיצוניים )שכעת אף רואים בעורך הדין הפנימי 

כקולגה המחובר לשטח( ומגבירה את אמון הציבור וההכרה בסיוע המשפטי כגוף מקצועי וחשוב.

הפנימי  הדין מהמערך  עורכי  פועלים  בערכאות השונות,  הסיוע המשפטי  לקוחות  לייצוג  מעבר 

לביצוע פעילות מניעתית על ידי הסדרי חוב מול גופים מוסדיים, דוגמת בנקים וחברות סלולר. 

פעילות זו מסייעת, הן ללקוחות הסיוע בקיצור ההליכים המשפטיים הממושכים וכן מפחיתה את 

העומס על בתי המשפט, במניעת התדיינות משפטית מיותרת )כמפורט בהמשך הדוח(. 

ידי עורכי דין פנימיים ב-213 תיקי  ייצוג ללקוחות הסיוע המשפטי על  ניתן   ,2019 במהלך שנת 

וסוגיות  תחומים  של  רחב  במגוון  חוב,  הסדרי  הליכי  ב-107  וכן  השונות  בערכאות  ליטיגציה 

משפטיות וחברתיות. בנוסף, ייצגו עורכי הדין הפנימיים בסיוע המשפטי ב-80 ערעורים שהוגשו 

לבתי המשפט המחוזיים כנגד החלטות הסיוע המשפטי. 

להלן יובאו מספר דוגמאות לתיקים שבהם יוצגו לקוחות הסיוע המשפטי על ידי עורכי דין מתוך 

המערך הפנימי )דוגמאות נוספות מופיעות בפרקי התחומים המקצועיים(:

66
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דבורה אלבז- דיור ציבורי לאימהות חד הוריות9	 

מדובר בעתירה חשובה ועקרונית בתחום הדיור הציבורי.  משרד השיכון דחה על הסף את זכאותה 

של אם חד הורית לדיור ציבורי, בטענה כי היא אינה מקבלת השלמת הכנסה או הבטחת הכנסה 

מביטוח לאומי כקבוע בנהלי הדיור הציבורי, אלא מקבלת קצבת מזונות, ובגין כך הוגשה העתירה. 

רק  לדיור  זכאות  שמעניקה  השיכון  משרד  במדיניות  להתערב  המשפט  בית  התבקש  בעתירה, 

לאימהות חד הוריות לשלושה ילדים המתקיימות מקצבת הבטחת הכנסה, ומנגד שוללת באופן 

ילדים  לשלושה  הוריות  חד  אימהות  של  ציבורי  לדיור  זכאותן  את  בחינה,  כל  וללא  אוטומטי, 

שמתקיימות מקצבת מזונות. 

הסיוע המשפטי טען בעתירה, כי הסתמכותו של משרד השיכון על מבחן "הבטחת הכנסה" היא 

בבחינת חזקה חלוטה הפוגעת בזכות היסוד לקורת גג באופן שאינו מידתי. נטען, כי שומה על 

כושר  מיצוי  )ובהם  הציבורי  הדיור  לקבלת  התנאים  של  מהותית  בחינה  לערוך  השיכון  משרד 

השתכרות(, לאותן אימהות חד הוריות המתקיימות מקצבת מזונות, חלף שלילת זכאותן לדיור על 

הסף גם אם בפועל הן עומדות בתנאים המהותיים. 

פסק הדין בבית המשפט המחוזי10 היה מהפכני בכך שהפך את העיקרון כי כולם שווים, נראים 

ונלקחים בחשבון בעת עיצוב כללי הדין – מתיאוריה למעשה, בכך שקבע כי כלל הציבור על כל רבדיו, 

זכאי להוראות דין המותאמות לו, ללא הדרה ותוך קביעת איזון והתאמה מיטבית של מדיניות ציבורית. 

בפסק דין מקיף, פסל בית המשפט המחוזי הוראת נוהל של משרד השיכון, כשקבע כי היא אינה 

עיצוב  בעת  נשמע  אינו  שקולן  ואלה  העין  מן  הנעלמות  אלה  מוחלשות,  לאוכלוסיות  מותאמת 

חקיקה ומדיניות. בית המשפט קבע, כי מדיניות משרד השיכון אינה שוויונית וכי יש לשנות את 

הנוהל, כך שמשרד השיכון יידרש לערוך בחינה עצמאית של מיצוי כושר השתכרות, לרבות לנשים 

המקבלות קצבת מזונות. 

בנוסף, בית המשפט התייחס לזכות לקורת גג, לכך שדיור הוא צורך קיומי ובסיסי להישרדות, תוך 

שהוא מפנה לציטוטים אישיים של אישה שחיה בעוני ונזקקת לדיור. בית המשפט עומד על קשיי 

הבירוקרטיה הניצבים בפני אנשים החיים בעוני המבקשים למצות את זכויותיהם, ובפרט לנשים 

בעוני. החסמים עליהם שם בית המשפט דגש הם חסמי ידע ומידע וחסמי נגישות למנהל.

מעבר לכל אלה, בית המשפט בירך את הסיוע המשפטי על תפקידו המשמעותי בניסיון ל"נטרל" 

של  בדרך  המשפט  בית  של  לפתחו  והבאתן  רוחב  בעיות  העלאת  באמצעות  חסמים  אותם  את 

ניצול היותו, בדומה לרשויות, "שחקן חוזר" המופיע שוב ושוב מול אותן  עתירות עקרוניות תוך 

רשויות, ואף מסתכל בהיבט רוחבי על סוגיות המובאות לפתחו, על ידי האוכלוסיות המוחלשות.

עת"מ )מינהליים ת"א( 28922-03-17 דבורה אלבז נ' משרד הבנוי משרד הבינוי והשיכון )פורסם בנבו, 01.04.2019(.   9
ייצוג על ידי עו"ד דקלה צרפתי דלג'ו, עו"ד איילת הלברשטט-עטיאס ממערך הייצוג הפנימי במחוזות מרכז ותל 

אביב.

ערעור משרד השיכון על פסק הדין התקבל בבית המשפט העליון, ואולם בפסק דינו בית המשפט העליון שב   10
והדגיש כי הוכחת מיצוי כושר השתכרות באמצעות קבלת הבטחת הכנסה אינה חזקה חלוטה המהווה חסם בל-

יעבור, וכי על המשרד לאפשר למבקש הזכאות, בלב פתוח ובנפש חפצה, להביא בפניו ראיות אמינות אחרות 
בית  דינו של  כי לאחר שניתן פסק  בין היתר, העובדה  להיותו ממצה כושר השתכרות. ברקע ההחלטה עמדה, 
שעה,  בהוראת  שנקבע  נוהל  והשיכון  הבינוי  משרד  אימץ  זה,  דין  פסק  של  ישירה  וכתוצאה  המחוזי,  המשפט 

המאפשר הוכחת מיצוי כושר השתכרות בדרך חלופית. 
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 ערעור על חישוב מפלה של גמלת זקנה/נכות11	 

ערעור שהוגש על ידי הסיוע המשפטי, אשר אוחד עם דיונים נוספים בבית הדין הארצי לעבודה. 

בית"  כ"עקרות  לאומי  לביטוח  המוסד  ידי  על  המוגדרות  נשים  של  באפליה  מתמקדת  הסוגיה 

שהן נכות, ונפגעות עקב כך ביכולתן לקבל קצבת נכות או קצבת זקנה בהעדר תקופות אכשרה 

מספיקות. 

הערעור נדחה על ידי בית הדין הארצי, תוך אמירה עקרונית ומשמעותית לעניין החישוב המפלה 

של גמלת הזקנה. לעמדת בית הדין הארצי, הוראות החוק מעוררות קושי חוקתי של ממש וראוי 

החוק  את  לתקן  מנת  על  למחוקק  פנה  לעבודה  הארצי  הדין  בית  עליו.  דעתו  ייתן  שהמחוקק 

לביטוח  למוסד  וכן  המשפטים  במשרד  וחקיקה  ייעוץ  למחלקת  פנה  המשפטי  הסיוע  ובמקביל 

לאומי, על מנת לקדם את תיקון החוק כך שיתוקן ההסדר המפלה.

קביעת נכות קבועה לנפגע עבודה12	 

המערער עבד כמנהל רכש במוסך במשך כ-18 שנים עד שפוטר. כתוצאה מפיטוריו החל לסבול 

תביעה  בעקבות  בעבודה.  כפגיעה  לאומי  לביטוח  המוסד  ידי  על  הוכר  אשר  קשה  נפשי  ממצב 

שהגיש למוסד לביטוח לאומי לקביעת דרגת נכות בעבודה, נקבעו לו 15% אחוזי נכות, אשר הקנו 

יותר בהתייחס  גבוהים  נכות  לאחוזי  זכאי  כי המערער  נטען,  בלבד. בערעור  לו מענק חד פעמי 

לפגיעתו הנפשית הקשה כתוצאה מעבודתו. התיק עבר מספר גלגולים בבית הדין האזורי לעבודה 

והוחזר לוועדה הרפואית אשר דחתה את בקשתו פעם אחר פעם. הסיוע המשפטי בדק את מסמכיו 

לביטוח  במוסד  האחרונה  הרפואית  הוועדה  בהתנהלות  רבים  פגמים  נפלו  כי  ומצא  הפונה  של 

לאומי. נוכח נסיבות אלו, הוגש ערעור על ידי הסיוע המשפטי לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה. 

בפסק דין מנומק בית הדין קבע כי יש להחזיר את ענייניו של המערער לוועדה הרפואית לעררים 

שתתכנס בהרכב חדש. כן הדגיש, כי על ההחלטה של הוועדה הרפואית להיות מנומקת ומפורטת 

הוועדה הרפואית  נתונים מעברו של התיק. בסיכומו של דבר,  הוועדה שום  בפני  יעמדו  לא  וכי 

נכות  וקבעה  המשפטי  הסיוע  ידי  על  שהוגש  הערר  את  קיבלה  חדש,  בהרכב  התכנסה  לעררים 

רפואית בשיעור של 30%, אשר הקנתה למערער קצבה חודשית קבועה לנפגעי עבודה. 

עבל )ארצי( 25113-02-15 אלן כסאברי נ' המוסד לביטוח לאומי )פורסם בנבו, 10.3.2019(; עבל )ארצי( -61076  11
25527-10-15 עיטאף  )ארצי(  עבל   ;)23.5.2017 בנבו,  )פורסם  לאומי  לביטוח  אליאס נ' המוסד  12-16 חלוה 
שומר נ' המוסד לביטוח לאומי )פורסם בנבו, 17.5.2016(. ייצוג על-ידי עו"ד מונדר אשקר ממערך הייצוג הפנימי, 

מחוז צפון )ייצוג משותף עם עו"ד חיצוני(.

ב"ל 18062-11-18 )בית הדין האזורי לעבודה בחיפה(. ייצוג על ידי עו"ד עלאא שלאעטה ממערך הייצוג הפנימי,   12
מחוז חיפה.



38

משרד המשפטים  |  דוח הסיוע המשפטי 2019

 תביעת דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי ומשרד הביטחון 13	 

הפונה שירתה כחיילת קבע בצה"ל ונכנסה להריון במהלך שירות הקבע. במהלך ההריון, החליטה 

לידת  לאחר  הלידה.  למועד  לסמוך  עד  אבטלה  דמי  וקיבלה  בצה"ל  תפקידה  את  לסיים  הפונה 

בנה הפונה הגישה הפונה תביעה לקבלת דמי לידה למוסד לביטוח לאומי ונדחתה, מאחר ועל פי 

החלטת המוסד לא עבדה בעשרת החודשים שקדמו ללידה. בתביעה נטען, כי התובעת בהיותה 

חיילת קבע, עונה להגדרת "עובדת" שבחוק הביטוח הלאומי, ומשצברה תקופת אכשרה מתאימה, 

יש לקבל את תביעתה לתשלום דמי לידה. המוסד לביטוח לאומי טען בכתב ההגנה, כי מאחר ובין 

חייל לצה"ל אין יחסי עבודה, אזי כי התובעת לא נחשבת כעובדת ועל כן אין לקבל את תביעתה 

לדמי לידה.

כבר בדיון המקדמי שהתקיים, זנח המוסד את טענתו כי התובעת אינה עונה להגדרת עובדת וטען 

כי ישנו הסכם בין הביטוח הלאומי לבין צה"ל על תשלום דמי לידה ועל משרד הביטחון לשלם 

לתובעת, ועל כן ביקש להכניס את משרד הביטחון כצד להליך, למתן הבהרה מדוע אינם משלמים 

על פי ההסכם. משרד הביטחון הסכים לשלם את דמי הלידה )מבלי שהסכים כי קיים הסכם בינו 

ובין הביטוח הלאומי(, ולאור זאת, הודיעה התובעת כי אין עוד צורך בהמשך ההליכים. 

הגדרת מחלת נפש ומקומה של משפחה תומכת בהליך אשפוז כפוי14	 

החליטה  המחוזית  הפסיכיאטרית  הוועדה  בחייו.  לראשונה  בכפייה  אושפז   19 כבן  צעיר  אדם 

להאריך את אשפוזו בשלושה חודשים בטענה שכאשר מדובר באשפוז כפוי ראשון יש צורך שהוא 

הפרעה  של  פסיכיאטרית  אבחנה  כל  הייתה  ולא  הואיל  אפקטיבי.  שיהיה  מנת  על  ממושך  יהיה 

נפשית, עמדת עורך דינו היתה שהאשפוז בלתי מידתי והוגש ערעור לבית המשפט המחוזי. 

בית המשפט המחוזי לא קיבל את טענות הוועדה אך גם לא התערב בנושא אורך האשפוז הכפוי. 

הפרעה  של  פסיכיאטרית  אבחנה  הייתה  שלא  אף  על  נפש  במחלת  מדובר  כי  הקביעה  לעניין 

נפשית קבע בית המשפט המחוזי, כי מדובר בקביעה משפטית ואין מניעה שהחוק יכלול בתוכו 

"לקויות שכליות וגופניות" שייתכן שבנסיבותיהן או בשילוב גורמים אחרים הביאו למצב פסיכוטי. 

משמעותה של קביעה זו היא שכל אדם בעל נכות פיזית או שכלית והוא פסיכוטי ימצא עצמו 

מאושפז באשפוז כפוי בשל מחלת נפש – זאת על אף הוראות חוק הטיפול בחולי נפש. 

על  העליון  המשפט  לבית  ערעור  רשות  בקשת  הוגשה  המחוזי,  המשפט  בית  של  דינו  פסק  על 

ידי הצוות הפנימי של הסיוע המשפטי. לבקשת רשות הערעור ביקשו להצטרף מספר ארגונים 

חברתיים, כגון ארגון "זכות" ארגון "אס"י"– אוטיסטים לישראל, לשמ"ה – מתמודדי הנפש בישראל 

ב"ל 854-01-19 אולגה קמלדינוב נ' המוסד לביטוח לאומי, בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע. ייצוג על ידי   13
עו"ד אורית קורזרץ ממערך הייצוג הפנימי, מחוז דרום.

רע"א 3218/19 פלוני נ' מרכז לבריאות הנפש שער מנשה )פורסם בנבו, 21.05.2019(. ייצוג על ידי עו"ד דניאל רז   14
ממונה ארצי תחום אשפוז כפוי, מערך הייצוג הפנימי, הנהלת הסיוע המשפטי ובנוסף ייצוג על ידי עו"ד עלאא 
עו"ד יניב  ממערך הייצוג הפנימי, מחוז חיפה. בועדה הפסיכיאטרית ייצוג על ידי  שלאעטה ועו"ד גדעון חורש 

אלון ממערך הייצוג החיצוני, מחוז חיפה. 
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וכן שני ארגוני משפחות של בריאות הנפש. זאת, נוכח הטענה שלפיה הגדרת מחלת נפש הורחבה 

אף לאנשים שיש להם לקויות אחרות ועלולים להיות מאושפזים בבית חולים פסיכיאטרי, מבלי 

שהמקום מתאים להם.

מספר ימים לפני הדיון בערעור, התברר שהוריו של המאושפז בכפיה כלל לא ידעו על הדיון בוועדה 

הפסיכיאטרית ועל הערעור בבית המשפט העליון. ההורים היו מוכנים לקחת אחריות על בנם. נוסף 

לכך, סמוך לפני הדיון נקבעה למאושפז אבחנה של מחלה נפשית. הסיוע המשפטי ופרקליטות 

המדינה הסכימו כי נוכח שינוי הנסיבות, הדיון יוחזר לוועדה הפסיכיאטרית ובית המשפט העליון 

אישר את ההסכמה וקבע כי היא באה במקום פסק דין. עם זאת, בית המשפט העליון הביע ביקורת 

חריפה על היעדר זימונם של בני משפחתו של המאושפז וקבע שהיה מקום לזמנם לוועדה ולדיון 

בערעור וכי יש לקבוע נהלים ברורים לעניין זה והשאיר את יתר הנושאים לטיפול המחוקק.
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  שיתופי פעולה

מדי יום, פועל הסיוע המשפטי בשיתופי פעולה עם משרדי ממשלה וארגוני מגזר שלישי בכדי 

יום  המשפטי  הסיוע  ערך   ,2019 נובמבר  חודש  במהלך  ללקוחותיו.  המיטבי  הסיוע  את  להעניק 

עיון יחידתי בעניין שיתופי פעולה בהתייחס למספר מודלים שונים לשיתופי פעולה מאפייניהם, 

יתרונותיהם וחסרונותיהם. זאת, מתוך רצון לאמץ את היתרונות, לבחון את החסרונות, ולספק כלים 

להענקת סיוע משפטי מיטבי. בהתאם, הוצגו 11 שיתופי פעולה של הסיוע המשפטי עם גורמים 

וארגונים ממשלתיים וחוץ ממשלתיים, כגון בתי משפט קהילתיים, "בת מלך" לנשים מוכות דתיות, 

המועצה לשלום הילד, חיילים, עמותת "לתת", יחידות הסיוע שליד בתי המשפט למשפחה, תחום 

הרווחה  משרד  לרווחה,  נושמים  הגבייה,  האכיפה  רשות  הרווחה,  במשרד  פתאומי  ושכול  אובדן 

והאגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות. להלן יובאו רק מקצת שיתופי הפעולה שמקיים הסיוע 

המשפטי.

בתי המשפט הקהילתיים

שבע  בבאר  ברמלה,  קהילתיים  משפט  בתי  פרויקט  עם  רציף  בקשר  נמצא  המשפטי  הסיוע 

ובתל אביב. בתי משפט אלה הם חלק מתוכנית משותפת של הנהלת בתי המשפט, של משרדי 

בית  מטרת  נוספים.  וגופים  עיריות  ושל  ישראל  אשלים-ג'וינט  עמותת  של  והרווחה,  המשפטים 

ברקע  כאשר  החוזרת,  העבריינות  תופעת  עם  מערכתי  באופן  להתמודד  היא  הקהילתי  המשפט 

שלה קשיים חברתיים כלכליים. במסגרת שיתוף הפעולה עם בתי המשפט, מעניק הסיוע המשפטי 

המשפט  בתחומי  הקהילתי,  המשפט  בית  בתוכנית  המשתתפים  של  המשפטיים  לצרכים  מענה 

ההבנה  רקע  על  לקוח.  כל  עם  ייעודיות  בפגישות  זה  בתחום  זכויותיהם  למיצוי  ופועל  האזרחי, 

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, הפך הסיוע המשפטי 

לרכיב בלתי נפרד מן המעטפת הקהילתית בכל מחוזות השיפוט שבהם התוכנית פועלת.

ארגוני מגזר שלישי

ייחודי הנגזר מפעילות  נושא אופי  בין ארגוני מגזר שלישי לבין הסיוע המשפטי  שיתוף פעולה 

ארגונים אלו. החברה האזרחית מבטאת ומממשת אינטרסים ותחומי עניין קבוצתיים, קהילתיים 

ופרטיים שהמדינה אינה מעוניינת או יכולה להיענות להם. השחקנים המרכזיים בחברה האזרחית 

הן תנועות חברתיות, קבוצות אינטרס ויחידים המשתתפים באופן וולונטרי ופעיל באינטראקציות 

בינם לבין עצמם ואל מול המדינה והפרט.

77
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בשנים האחרונות, שתופי פעולה של המדינה עם המגזר השלישי הפכו לנחלת הכלל ומאפשרים 

שילוב פעילויות, גיוס משאבים, קידום חקיקה או איגום משאבים על מנת לעבוד בצורה יעילה 

יותר, לצמצם כפילויות ולסייע בהגשמת המדיניות החברתית. 

להלן יוצגו מספר שיתופי פעולה של הסיוע המשפטי עם ארגוני מגזר שלישי המבטאים תפיסה 

זו. כבר עתה יובהר, כי אין המדובר ברשימה סגורה והסיוע המשפטי פועל ומקדם שיתופי פעולה 

מעין אלו בכל התחומים, בכל המחוזות ומתוך גישה כי ארגונים אלו המחוברים לשטח ופועלים 

להעצמת יחידים יהוו בהמשך פלטפורמה להעצמה חברתית באמצעות המדינה.

שיתוף פעולה עם מכון "חרוב" והמועצה הלאומית לשלום הילד 

ייצוג קטינים בסיוע המשפטי מקיים שיתוף פעולה מקצועי עם מספר גופים, המרכזיים  מערך 

שבהם – מכון "חרוב" והמועצה הלאומית לשלום הילד. 

ובמחקר  בהכשרה  בעולם,  ומהמובילים  בישראל  המוביל  הגוף  הוא  רשומה(,  )עמותה  חרוב  מכון 

בתחום של ילדים נפגעי התעללות והזנחה. ייחודו של המכון בפעילות הרב-תחומית המקיפה שהוא 

מקיים למען מטרה זו על כלל היבטיה – הרפואי, המשפטי, הנפשי, החינוכי והחברתי ובהתמקדות 

שלו בתחום ההכשרה המולטי-דיסציפלינרית בנושא לפרופסיות השונות.15 

מכון חרוב התגייס לשיתוף פעולה ארוך טווח עם מערך ייצוג קטינים בסיוע המשפטי לצורך בנייה 

והוצאה לפועל של הכשרה מולטי-דיסציפלינרית ייעודית וייחודית בעולם לעורכי דין המייצגים 

קטינים מטעם הסיוע המשפטי. עד כה הושלמו שני מחזורי הכשרה בהם כ-80 עורכי דין קיבלו 

תעודת "עו"ד משלי" לאחר השלמת ההכשרה. בנוסף בוצעו מספר הכשרות קצרות מועד וייעודיות 

בתחום, בשיתוף פעולה. 

המועצה לשלום הילד היא עמותה ציבורית עצמאית ובלתי תלויה, שאינה מקבלת מימון ממשלתי, 

1980. המועצה עוסקת בהגברת המודעות לזכויות קטינים ופועלת כסנגורם  אשר נוסדה בשנת 

ורווחתם  ששלומם  או  נפגעות  זכויותיהם  אשר  אלה  של  ובמיוחד   – בישראל  הילדים  כלל  של 

נמצאים בסיכון. 

בישראל, המתמקדת  וחיונית, ראשונה מסוגה  ייחודית  כ-20 שנה מפעילה המועצה תכנית  מזה 

בליווי ילדים נפגעי עבירה לאורך ההליך הפלילי. במהלך שני העשורים שבהם מופעלת התוכנית, 

של  בעניינם  במיוחד  המשמעותיים  בישראל,  ייחודיים  עבודה  ותורת  ידע  גוף  המועצה  פיתחה 

עם  מתנגשים(  אף  )ולעיתים  דומים  שאינם  וצרכים  זכויות  שלהם  קטינים,  שהם  עבירה  נפגעי 

פיתחה  עוד  נפגעי עבירה.  בגירים  לרבות  בגירים המעורבים בהליכים הפליליים,  אינטרסים של 

המועצה תכנית הכשרה ייחודית בתחום. 

לאחר תיקון 20 לחוק הסיוע המשפטי, ומשהוסמך הסיוע המשפטי ללוות קטינים נפגעי עבירות 

הילד  לשלום  המועצה  התגייסה  הנלווים,  המנהליים  וההליכים  הפליליים  בהליכים  חמורות  מין 

לסייע למערך ייצוג קטינים להכשיר את עורכי הדין המייצגים קטינים מטעמם בתחום חדש זה 

/https://haruv.org.il/%d7%90%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-2  15
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ולהבנות את גוף הידע הנחוץ לשם מתן שירות משפטי איכותי והוליסטי לקטינים נפגעי עבירות 

מין חמורות. במסגרת זאת, התקיימה הכשרת בסיס לעורכי הדין המייצגים קטינים נפגעי עבירות 

2019 )אשר  2018, בשיתוף פעולה גם עם מכון "חרוב", והכשרת עומק בשנת  מין חמורות בשנת 

בוצעה בשיתוף פעולה עם מכון "חרוב" ועם איגוד מרכזי הסיוע(. 

בין המועצה לשלום הילד לבין מערך ייצוג קטינים מתקיים שיתוף פעולה יומיומי ברמת הייצוג 

והליווי שניתן לקטין ספציפי וכן בסוגיות של קידום מדיניות וחקיקה בתחום קטינים נפגעי עבירה 

בפרט ובתחום קידום זכויות קטינים בכלל.

שיתוף פעולה עם מרכז אלה ועמותת "בשביל החיים" 

בשנת 2009, ניתנה החלטת ממשלה המאמצת מתן סיוע למשפחות נפגעי עבירות המתה במספר 

אדנים - כספיים, טיפוליים, תמיכתיים ומשפטיים. בהתאם הוקמו על ידי משרד העבודה, הרווחה 

והשירותים החברתיים שמונה מרכזי סיוע לבני משפחות נפגעי עבירת המתה )בכפר כנא, חיפה, 

ובהמשך  "אלה"  מרכז  באמצעות  תחילה  שבע(,  ובאר  אשקלון  ירושלים,  אביב,  תל  טירה,  חדרה, 

במשרד  המשפטי  הסיוע  באמצעות  מוענק  המשפטי  הייצוג  החיים"(.  "בשביל  עמותת  ידי  על 

המשפטים, תוך שיתוף פעולה מלא בין שני המשרדים ושתי העמותות המפעילות.

לניצולי שואה.  וחברתית  נפשית  עזרה  במתן  בישראל  חלוץ  והיה   1979 הוקם בשנת  מרכז אלה 

טראומה,  או  חיים  משברי  נפשי,  כאב  שחוו  לאנשים  הפעילות  תחום  התרחב  השנים  במהלך 

למשפחות שחוו אבדן פתאומי ומשפחות שכולות. 

2000 על-ידי אנשי ונשות מקצוע מתחום בריאות הנפש,  עמותת "בשביל החיים" הוקמה בשנת 

שמתמחים בתחום האובדנות ומניעתה, יחד עם משפחות שחוו את האסון של התאבדות בן/בת 

משפחה, במטרה לתמוך במשפחות שיקיריהן התאבדו וכן כדי לפעול למען מניעת התאבדויות 

למניעת  הסברה  ופעילויות  עיון  ימי  קיום  למשפחות,  וליווי  תמיכה  קבוצות  באמצעות  עתידיות 

התאבדות.

העמותות המפעילות את מרכזי הסיוע פועלות בשיתוף פעולה עם הסיוע המשפטי ועורכי הדין 

המייצגים מטעמו.

ואף מפעילות  "טראומה משנית"  בנושא  הדין  עורכי  לכך, התגייסו העמותות להכשרות  בהתאם 

קבוצות תמיכה לעורכי הדין בכל הנוגע להתמודדות עם ייצוג בתיקים מורכבים אלו. בנוסף, צוות 

העובדים הסוציאליים מטעם העמותות מלווים בכל תיק ותיק בה המשפחה מיוצגת על ידי עורך 

הדין, תוך מתן מענה משולב לזה המשפטי אף במישור הטיפולי ובצמתים הדורשים סיוע. 

- הנחיה אקדמית של סטודנטים למשפטים במוסדות אקדמיים שונים הכשרת דור העתיד 

הסיוע המשפטי רואה חשיבות רבה בהטמעת תודעה חברתית משפטית וקידום המודעות לזכות 

מקיים  כך  לשם  הלימודים.  בשלב  כבר  ישראל,  משפטני  של  העתיד  דור  בקרב  לצדק  הנגישות 

הסיוע המשפטי שיתוף פעולה הדוק עם מוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. 
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דין מהמערך הפנימי  עורכי  בהנחיית  סיוע משפטי  בנושא  2019, פעלו ארבע קליניקות  במהלך 

בסיוע המשפטי - במסלול האקדמי של המכללה למנהל בראשון לציון, במכללה האקדמית ספיר 

שבדרום, במרכז האקדמי פרס ברחובות )אשר עסק במחציתו בתחום בריאות הנפש( ובמכללה 

האקדמית בצפת. במסגרת הקליניקות, מועברות הרצאות בנושא זכות הנגישות לצדק, בתחומי 

העיסוק השונים של הסיוע המשפטי, בהליכים עקרוניים, בסוגיות רוחב ועוד. בנוסף, הסטודנטים 

מקבלים הסטודנטים הכשרה מעשית במשרדי עורכי הדין העובדים עם הסיוע המשפטי. 

בנוסף, בשנת 2019 פעלו מספר קליניקות ייחודיות וקורסי לימוד מקצועיים בהנחיה של עורכי דין 

מהסיוע המשפטי בתחום הנוער-ייצוג הורים במכללה האקדמית קריית אונו )בשלוחה בירושלים(, 

בתחום האזרחי אכיפת חיובים והגנת הצרכן במכללה האקדמית אונו ובמכללה האקדמית בצפת 

ובתחום ייצוג קטינים במכללת ספיר. 



משרד המשפטים  |  דוח הסיוע המשפטי 2019 

45

היקף הפעילות - אפיון ונתונים   

בשנת 2019 נפתחו בסיוע המשפטי 101,454 תיקים - עליה של כ-10% ביחס לשנת 2018. מדובר 

בגידול משמעותי לאורך השנים. בשנת 2018, חל גידול של כ 13% ביחס לשנת 2017; בשנת 2017, 

חל גידול של כ 9%  ביחס לשנת 2016; בשנת 2106, חל גידול של 6.5% ביחס לשנת 2015.

מספר התיקים שנפתחו בסיוע המשפטי בין השנים 2015 - 2019 תרשים 9 

9

74,527
92,422

73,908

101,454

81,400

2015 2016 2017 2018 2019

מספר התיקים שנפתחו בחלוקה לתחומים ראשיים תרשים 10 

10

52,244

41,841

7,369

מעמד אישי אזרחי ביטוח לאומי

המשפטי  בסיוע  שנפתחו  התיקים  במספר  גידול  חל  כי  עולה  זה,  בתרשים  המובאים  מהנתונים 

בין השנים 2018 ל- 2019 כמפורט: בתחום המעמד האישי חל גידול של 11%, בתחום האזרחי חל 

גידול של 9% ובתחום הביטוח הלאומי חל גידול של 6%. 

88
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כלל התיקים שנפתחו בסיוע המשפטי בשנת 2019, בחלוקה  תרשים 11 
לתחומים הראשיים

11

 52%
אזרחי
 52,244 תיקים

 7%
ביטוח לאומי
 7,369 תיקים

 41%
מעמד אישי

41,841 תיקים

מספר התיקים שנפתחו בשנת 2019, בחלוקה למחוזות הסיוע המשפטי תרשים 12 

12

6,575
5,639

977

דרום

12,759

7374

1,177

חיפה

7,7307,895

1,406

ירושלים

5,257

4,165

756

מרכז

5,4675,639

682

צפון

14,456

11,552

2,371

תל אביב

  ביטוח לאומי           אזרחי           מעמד אישי
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מספר התיקים שנפתחו בחלוקה למחוזות בין השנים 2019-2015

20192018201720162015מחוז

2837924,82623,70425,42625,745תל אביב 

2131019,58318,36916,97916,044חיפה

1703115,79813,03912,84312,502ירושלים

1319111,83010,0079,6689,813דרום

1136510,87210,3619,8699,989צפון

101789,4785,89800מרכז16

10145492,38781,37874,78574,093סה”כ

התפלגות התיקים שנפתחו בחלוקה למחוזות בשנת 2019 תרשים 13 

13

 28%
תל אביב

 21%
חיפה

 11%
צפון

 10%
מרכז

 17%
ירושלים

 13%
דרום

מהתרשים עולה, כי במחוז תל אביב הוא הגבוה במספר התיקים הנפתחים, אחריו לפי הסדר מחוז 

חיפה ומחוז ירושלים. במחוזות מרכז, צפון ודרום מספר התיקים הנפתחים די זהה והוא נע סביב 

10% מסך כל התיקים הנפתחים בסיוע המשפטי

16   מחוז מרכז נפתח בשנת 2017. 
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התיקים שנפתחו בסיוע המשפטי בשנת 2019 בתחומי הפעילות 
הראשיים, בהתפלגות למחוזות

מבחינת שלושת התחומים העיקריים בהם ניתן סיוע משפטי )התחום האזרחי, תחום המעמד האישי 

והביטוח הלאומי(, קיימים הבדלים בין המחוזות השונים, הנובעים מהרכב האוכלוסייה, ממאפיינים 

סוציו אקונומיים ותרבותיים ומסיבות נוספות. בתרשימים הבאים ניתן לראות את היקף התיקים 

שנפתחו בשלושת תחומים אלה במחוזות השונים.

מספר התיקים שנפתחו בשנת 2019 בתחום המעמד האישי,  תרשים  14 
בחלוקה למחוזות

14

7,895

5,216

7,374
5,639

11,552

4,165

דרוםחיפה ירושלים מרכז צפון תל אביב

מספר התיקים שנפתחו בשנת 2019 בתחום האזרחי,  תרשים 15 
בחלוקה למחוזות

15

7,730

5,467

12,759

6,675

14,456

5,257

דרוםחיפה ירושלים מרכז צפון תל אביב
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מספר התיקים שנפתחו בשנת 2019 בתחום הביטוח הלאומי,  תרשים 16 
בחלוקה למחוזות

16

1,406

682

1,177997

2,371

756

דרוםחיפה ירושלים מרכז צפון תל אביב

עליה  חלה  המשפטי,  בסיוע  החדשים  התיקים  פתיחת  בהיקף  המשמעותית  לעליה  במקביל 

הטיפול  הסתיים   ,2019 בשנת  הסתיים.  בעניינם  שהטיפול  התיקים  במספר  גם  משמעותית 

ב-105,632 תיקים, גידול של כ-10% ביחס למספר התיקים שבהם הסתיים הטיפול בשנת 2018.

מספר התיקים שהטיפול בהם הסתיים בשנת 2019, בחלוקה  תרשים  17 
למחוזות הסיוע המשפטי

17

17,998

11,905

21,707

31,323

9,007

13,692

תל אביבחיפה ירושלים באר שבע צפון מרכז

ההחלטה על סגירת תיק של לקוח בסיוע המשפטי יכולה לנבוע מטעמים מהותיים – כגון סיום 

והדרכה  ייעוץ  מתן  בעקבות  או  המשפטיים  ההליכים  סיום  בעקבות  בלקוח  המשפטי  הטיפול 

ללקוח )מבלי שניתן ייצוג משפטי בערכאה כלשהי( או מטעמים מנהליים – דחיית הבקשה לסיוע 

או עם  או חוסר שיתוף פעולה של הלקוח עם ההליך המשפטי, עם עורך הדין המייצג  משפטי 

הסיוע המשפטי.
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התיקים שנסגרו בסיוע המשפטי בשנת 2019, בהתפלגות  תרשים  18 
לסיבות הסגירה

18

 18%
ייעוץ והדרכה/סגירה 
מינהלית
 28,453 תיקים

 9%
סירובים
 14,846 תיקים

 29%
חוסר שיתוף פעולה

מצד הלקוח
45,918 תיקים

 44%
סיום הטיפול 

המשפטי
70,641 תיקים

התרשים מתייחס לתיקים שנסגרו בפועל בשנת 2019, גם אם החלטת הסגירה ניתנה בשנה הקודמת.   *

בשל קושי במערכת תתכן סטייה של עד 5% בנתונים שמוצגים בגרף.   **

בשנת 2019 מרבית התיקים נסגרו עקב סיום הטיפול המשפטי בתיק. סה"כ נסגרו 70,641, תיקים, 

המהווים 44% מכלל התיקים שנסגרו בשנת 2019, בנוסף נסגרו עוד 28,453 תיקים כתוצאה ממתן 

ייעוץ או הדרכה ללקוח, לרבות הפניית הלקוח לגורמים אחרים לצורך המשך טיפול או מתן טיפול 

משפטי חלף התדיינות שנת 2019. תיקים אלה מהווים 18% מכלל התיקים שנסגרו בשנת 2019.

2019(, נסגרו על רקע קבלת  9% מכלל התיקים שנסגרו בשנת  14,846 תיקים נוספים )המהווים 

החלטה מנהלית הדוחה את הבקשה לקבלת סיוע משפטי )"סירוב"(. על סוגיה זו ראו הרחבה בפרק 

– להלן. 

לשם השוואה, בשנת 2018 היוו נסיבות של ניתוק קשר על ידי הלקוח את הבסיס ל-29% מהתיקים 

שנסגרו. 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. 

בכך, נמשכת המגמה החיובית של חמש השנים האחרונות של ירידה בחוסר שיתוף פעולה מצד 

הלקוח. מגמה זו מלמדת כי יותר ויותר לקוחות הפונים בבקשה לקבל סיוע משפטי מקבלים ייצוג 

את  זונחים  מבעבר  לקוחות  ופחות  בתביעתם,  המשפטי  ההליך  לסיום  עד  ורציף  מלא  משפטי 

התהליך עוד בשלב הטיפול בבקשתם לסיוע משפטי, או מנתקים קשר תוך כדי ההליך המשפטי 

והנגשת  התייעלות  שיפור,  מאמצי  של  יוצא  פועל  הינה  זו  מגמה  זכויותיהם.  על  מוותרים  ובכך 

השירות בהם הסיוע המשפטי מייחד מאמציו בחמש השנים האחרונות.
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תיקים שנסגרו עקב החלטה על דחיית הבקשה לסיוע משפטי בשנת 2019 )סירוב(

כמפורט לעיל, הזכאות לסיוע משפטי מעוגנת בהוראות חוק הסיוע המשפטי ובתקנות, ומבוססת 

על שלושה מבחני זכאות מצטברים: שאלת הסמכות של הסיוע המשפטי להעניק שירות משפטי 

בתחום המבוקש או בפני הערכאה הספציפית, עמידת מבקש הסיוע ברף הזכאות הכלכלית 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:

אי הוכחת זכאות כלכלית - מבקש הסיוע לא המציא את המסמכים הנדרשים   .1

שהתבקש להמציאם, על מנת שניתן יהיה לבדוק אם הוא עומד בקריטריונים 

 2,101 נדחו   ,2019 בשנת  משפטי.  סיוע  לקבלת  בדין  הקבועים  הכלכליים 

בקשות לסיוע משפטי מסיבה זו, כ-16% מסך הבקשות שנדחו.

העדר זכאות כלכלית - מבקש הסיוע המציא את המסמכים הרלוונטיים, אך   .2

בחינתם העלה כי הוא אינו עומד במבחני הרכוש וההכנסה. בשנת 2019 נתון 

זה עמד על 5,649 תיקים המהווים 42% מכלל התיקים שנדחו.

אי הוכחת סיכוי משפטי - הלקוח לא המציא את המסמכים והפרטים הנדרשים   .3

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. בשנת 2019, נדחו 1,781 בקשות 

לסיוע משפטי מסיבה זו, כ-13% מסך הבקשות שנדחו.

העדר סיכוי משפטי - לקוח שהמציא את החומר הנדרש, ועל פיו ניתן לקבוע   .4

שאין בתיק סיכוי משפטי, ולכן התיק נסגר בשל חוסר סיכוי משפטי. בשנת 

הבקשות  מסך  כ-23%  זו,  מסיבה  משפטי  לסיוע  בקשות   3,013 נדחו   ,2019

שנדחו.

הסיבה  בשל  וזאת  ללקוח  שירות  לתת  ניתן  לא   – טיפולנו  מתחום  חריגה   .5

שהנושא חורג מתחום טיפולנו. בשנת 2019, נדחו 785 בקשות לסיוע משפטי 

מסיבה זו, כ-6% מסך הבקשות שנדחו.
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התיקים שבהם ניתן סירוב שנת 2019, בחלוקה לסיבות הסירוב תרשים 19 

19

 16%
אי הוכחת זכאות כלכלית
2,101 תיקים

 6%
חריגה מתחום טיפולנו
785 תיקים

 13%
אי הוכחת סיכוי משפטי
1,781 תיקים

 23%
היעדר סיכוי משפטי

3,013 תיקים

 42%
היעדר זכאות כלכלית

5,649 תיקים

מן הנתונים המפורטים לעיל עולה כי מרבית ההחלטות על דחיית הבקשה לסיוע משפטי מתבססות 

על העדר זכאות כלכלית )42%( או העדר סיכוי משפטי )23%( ורק מיעוט מהסירובים נובעים מטעמים 

של אי הוכחת סיכוי משפטי או זכאות כלכלית )29%(. 

עוד עולה בבירור כי בין השנים 2015 ל- 2019 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 

יש  השינוי  את  משפטי.  לסיוע  זכאותם  הוכחת  לשם  הבירוקרטי  ההליך  את  ולצלוח  הנדרשים 

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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משך הזמן )בימים( מפתיחת תיק ועד החלטה להעניק ייצוג או  תרשים  20 
לסרב למתן ייצוג בשנים 2019-2015 

20

38

25

41
3434

2015  2016  2017 2018 2019

משך הטיפול בתיק מפתיחתו במשרדי המחוז ועד למתן החלטה )ייצוג או סירוב( נמדד באמצעות חישוב החציון   *
לאור הפיזור הרב בין התיקים.

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 וכיו"ב( – יינתן ייצוג משפטי זמני ודחוף שהמשכו מותנה בהמצאת 

מסמכים ובבחינה מהותית של זכאות הלקוח. 
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להלן יובאו נתונים השוואתיים לשנים 2019-2015, באשר למשך הזמן מפתיחת תיק ועד לקבלת 

ההחלטה בו )ייצוג או סירוב(, בחלוקה לתחומי הפעילות העיקריים.  

מעמד אישי - משך הזמן )חציון בימים( מפתיחת התיק ועד החלטה  תרשים 21 
להעניק ייצוג או לסרב למתן ייצוג בין השנים 2019-2015 

21

11

15

23

26

27

 41%
מעמד אישי

41,841 תיקים

2019

2018

2016

2017

2015

אזרחי - משך הזמן )חציון בימים( מפתיחת התיק ועד החלטה  תרשים  22 
להעניק ייצוג או לסרב למתן ייצוג בין השנים 2019-2015 

22

18

27

35

39

41

2019

2018

2016

2017

2015

 41%
מעמד אישי

41,841 תיקים
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ביטוח לאומי - משך הזמן )חציון בימים( מפתיחת התיק ועד  תרשים  23 
החלטה להעניק ייצוג או לסרב למתן ייצוג בין השנים 2019-2015 

23

74

89

83

92

98

2019

2018

2016

2017

2015

 41%
מעמד אישי

41,841 תיקים

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 בשנת 2019 גדל 

ב-9 ימים )לעומת 2018( והוא עומד על 34 ימים. 

משך הזמן הנדרש למתן החלטה בתיקי מעמד אישי הוא הקצר ביותר ועומד על 11 ימים - קיצור 

של 4 ימים לעומת משך הזמן בשנת 2018. 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 )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 2019 על 18 ימים – קיצור של 9 ימים בהשוואה לשנת 2018. 

תיקי ביטוח לאומי מצריכים טיפול ממושך יותר, שכן התיק מבשיל לבדיקתו רק לאחר שמועבר 

החומר הנדרש מהמוסד לביטוח לאומי, וכן לעיתים מתנהל דין ודברים למול המוסד לביטוח לאומי 

משמעותית  ירידה  חלה   2019 בשנת  לראות  ניתן  המשפטי.  הטיפול  למיצוי  הלקוח  של  בעניינו 

במשך הזמן מפתיחת התיק עד למתן החלטה לגבי אופן הטיפול. מדובר ירידה של 15 ימים לעומת 

שנת 2018 )זמן הטיפול עומד על 74 ימים(. ניתן לייחס ירידה זו בקיצור משך הזמן הכרוך בהעברת 

בין  ופועל לשיפור תהליכי העברת המידע  מידע מהמוסד לביטוח לאומי. הסיוע המשפטי פעל 

הגופים.
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אפיון לקוחות הסיוע המשפטי

בשנת 2019 נפתחו 51% מהתיקים על ידי נשים ו-47% על ידי גברים.17

התפלגות מגדרית של לקוחות הסיוע המשפטי בשנת 2019 תרשים  24 

24

 51%
נשים

 2%
לא ידוע

 47%
גברים

התפלגות מגדרית בפתיחת תיקים, בחלוקה למחוזות בסיוע  תרשים  25 
המשפטי בשנת 2019 

25

13,282

14,377

787

תל אביב

10,51610,713

131

חיפה

7,722

9,096

231

ירושלים

6,050

7,060

111

דרום

5,255
6,051

99

צפון

5,384
4,636

182

מרכז

  לא ידוע          גברים           נשים

ב- 2% מהתיקים לא תועד מידע על המגדר של הלקוח.   .17
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 מבנה ארגוני ומשאבי אנוש

צפון  הדרום:  עד  מהצפון  הממוקמים  מחוזות,  שישה  באמצעות  פועל  המשפטי  הסיוע  מערך 

)נצרת(, חיפה, תל אביב, מרכז )לוד(, ירושלים ודרום )באר-שבע(. הנהלת הסיוע המשפטי ממוקמת 

בירושלים. 

תחת ראש הסיוע המשפטי וסגנו, מכהנים בהנהלה גם הממונים הארציים על התחומים המקצועיים 

השונים שבהם נותן הסיוע המשפטי שירות ללקוחותיו. הממונים הארציים מופקדים בחלקם על 

פיתוח פרופסיות משפטיות ייחודיות לאוכלוסיות הדורשות מענה ספציפי מותאם לצרכיהן, כגון: 

קטינים, זקנים, מאושפזים בכפייה, נפגעי עבירה 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 שלאחריה יוחלט על מתן סיוע משפטי, אם לאו, על טיבו והיקפו. 

במשרדי  הן  מתבצעות  הפנימי  מהצוות  הדין  עורכי  לבין  המשפטי  הסיוע  לקוחות  בין  פגישות 

גיאוגרפית בכל הארץ. מטרתן של הפגישות בשלוחות היא  המחוזות הן ב-71 שלוחות הפזורות 

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 הדין מהצוות הפנימי עורכים בקרה על איכות הייצוג ומלווים את 

ריכוז  ניהול,  על  אחראים  ברובם  הפנימי  מהצוות  הדין  עורכי  כן,  כמו  בלקוח.  המשפטי  הטיפול 

בעלי  בתיקים  בעיקר  בחלק מהתיקים,  הם  אף  ומייצגים  במחוז,  בתחומי ההתמקצעות  והכשרה 

השלכות רוחב אך גם בתיקים בנושאים השוטפים של הסיוע המשפטי.

99
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מבנה ארגוני בסיוע המשפטי תרשים 26 

26

ראש הסיוע המשפטי

סגן/ית ראש הסיוע המשפטי ראש יחידת ניהול

לוגיסטיקה

מחוזות

דרוםצפוןחיפהמרכז ירושלים ת"א

מזכיר/ה ראשית

ממונה ארצי/ת תחום 
ייצוג קטינים

ממונה ארצי/ת תחום 
פיקוח וליטיגציה

ממונה ארצי/ת תחום 
מדיניות ציבורית

* ממונה ארצי/ת תחום 
פניות ציבור

**ממונה ארצי/ת תחום 
בג"צים וערעורים

*ממונה ארצי/ת - נוער 
ייצוג הורים

***ממונה ארצי/ת - ייצוג 
הורים בהליכי אימוץ

***ממונה ארצי/ת 
ניצולי שואה

***ממונה ארצי/ת 
לקורבנות עבירת סחר 

בבני אדם

ממונה ארצי/ת 
נפגעי עבירות המתה

ממונה ארצי/ת 
מזונות חו"ל

ממונה ארצי/ת 
אשפוז כפוי

ממונה ארצי/ת 
זיקנה וכשירות משפטית

ממונה ארצי/ת 
עבירות מין

ממונה ארצי/ת 
אזרחי

ממונה ארצי/ת 
מעמד אישי

עובדי מינהלה

סטודנטים

בני/בנות שירות לאומי

סגן/נית מנהל/ת מחוז

ממונים מחוזיים

עורכי דין

מתמחים

מנהל/ת מחוז

ממונים ארציים

אמרכלות

הערות לתרשים:

ממונה ארצית פניות הציבור – התפקיד אויש בספטמבר 2019, משמשת גם כממונה ארצית ייצוג הורים )חום(.  *

ממונה ארצי בג"צים וערעורים - התפקיד טרם אויש )אדום(.  **

ממונות אלה עובדות במחוז ת"א בתפקידים מחוזיים נוספים מעבר לתפקידן כממונות ארציות )כחול(.  ***
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ההון האנושי בסיוע המשפטי בחלוקה לסקטורים

273 עובדים:  2019, הועסקו בסיוע המשפטי  - בשנת  מבנה ההרכב כוח האדם בסיוע המשפטי 

חתך העובדים בסיוע המשפטי תרשים 27 

27

18 18

90

120

1

26

עובדי 
מנהלה

עורכי דין מתמחים סטודנטים שירות 
לאומי

אזרח 
ותיק

מערך הייצוג החיצוני בסיוע המשפטי

דין, המייצגים את לקוחות הסיוע  1,100 עורכי   – כ  כולל  הייצוג החיצוני בסיוע המשפטי  מערך 

4)א()3(  המשפטי בהתאם לכתבי מינוי מטעם הסיוע המשפטי, המוסמכים לכך בהתאם לתקנה 

לתקנות הסיוע המשפטי, התשל"ג – 1973. ככלל כתבי המינוי כוללים, בנוסף לעצם ההחלטה על 

הייצוג  היקף  הייצוג,  יינתן  שבהם  והערכאות  ההליכים  למהות  ביחס  הנחיות  משפטי,  סיוע  מתן 

והנחיות מקצועיות לעורך הדין המייצג. לאורך כל שלבי הייצוג, עורכי הדין החיצוניים נמצאים 

בקשר שוטף עם עורכי הדין הפנימיים בסיוע המשפטי, מעבירים להם דיווחים שוטפים אודות 

הדין  עורכי  של  המקצועי  לפיקוח  וכפופים  ותוצאותיו  הייצוג  ואודות  הלקוח  בענייני  הטיפול 

הפנימיים. 

ייצוג הולם

הסיוע המשפטי מקפיד על ייצוג הולם לכל המגזרים בחברה הישראלית. הגיוון בכוח האדם תורם 

למגוון  ותרבותית  להנגשת השירות מבחינה שפתית  ובמיוחד  לאיכות השירות  באופן משמעותי 

לקוחות הסיוע המשפטי מהמגזרים השונים.

שיקולי הגיוון וההנגשה הם שיקולים מובילים גם בתהליכי הגיוס של עורכי הדין החיצוניים. כך 

למשל, במערך עורכי הדין החיצוניים המונה כ-1,100 עורכי דין, נמנים 221 עורכי הדין בני החברה 

הערבית, המהווים כ-20% מכלל עורכי הדין המייצגים. כמו כן, המאגר כולל עורכי דין המסוגלים 

לתת מענה בשפות שונות )אמהרית, רוסית וכו'( וניתן דגש בבחירת עוה"ד גם על תנאי הנגישות 

הפיזית במשרדם.
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ייצוג הולם לנשים בשנת 2019

בחינת מצבת כוח אדם בשנת 2019 מראה כי נשים מהוות 81% מכלל עובדי הסיוע המשפטי.

התפלגות עובדי הסיוע המשפטי לפי מגדר תרשים 28 

28

 19%
גברים

 81%
נשים

התפלגות עורכי הדין בסיוע המשפטי לפי מגדר תרשים 29 

בחינת מצבת כוח אדם בשנת 2019 מראה כי נשים מהוות 77% מכלל עורכי הדין בצוות הפנימי.

29

 23%
גברים

 77%
נשים



61

משרד המשפטים  |  דוח הסיוע המשפטי 2019 

ייצוג הולם לבני החברה הערבית, דרוזית וצ'רקסית לשנת 2019 

נכון לשנת 2019, בסיוע המשפטי הועסקו 46 עובדים מהחברה הערבית, זאת מתוך 27318 עובדים. 

כלומר, בני החברה הערבית מהווים 17% מסך העובדים בסיוע המשפטי19.

שיעור העובדים מהחברה הערבית ביחס לשאר העובדים  תרשים  30 
בסיוע המשפטי

30

 17%
עובדים 
מהחברה 
הערבית

 83%
כלל 

העובדים

מספר העובדים מהחברה הערבית ביחס לכלל העובדים  תרשים  31 
בחלוקה לתפקידים

לשאר  ביחס  לתפקידים  בחלוקה  הערבית  מהחברה  העובדים  מספר  את  מציג  הבא  התרשים 

העובדים בסיוע המשפטי. 

31

8

23

11

26 18 18

90

120

1
02 2

עובדי 
מנהלה

עורכי דין סטודנטים מתמחים שירות 
לאומי

אזרח 
ותיק

חברה ערבית

כלל העובדים  

18   המספר אינו כולל בני ובנות שירות לאומי.

19   ייצוג בפועל העולה על היעד של 10% אשר נקבע בהחלטת ממשלה מספר 2578 משנת 2007. 
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מיפוי העובדים הנמנים על החברה הערבית בחלוקה לתפקידים השונים בסיוע המשפטי – הרוב 

הגדול מכלל העובדים הנמנים על החברה הערבית בחלוקה פנימית הינו משפטנים והם מהווים 

50% מכלל העובדים הנמנים על החברה הערבית.

ייצוג הולם ליוצאי אתיופיה 2019

סך הכול מועסקים בסיוע המשפטי 6 עובדים יוצאי אתיופיה מתוך 273 עובדים, קרי 5.2% מכלל 

העובדים. עובדים יוצאי אתיופיה בסיוע המשפטי בחלוקה לתפקידים: 1 משפטן, 1 עובד מנהלה 

ו- 4 סטודנטים.

ייצוג הולם לעובדים עם מוגבלויות לשנת 2019 

בסיוע  העובדים  מכלל   1.5% המהווים  מוגבלויות,  עם  עובדים   4 מועסקים  המשפטי  בסיוע 

המשפטי.20 

בהתאם לסעיף 9ב לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, התשנ"ח – 1998, שיעור העובדים עם מוגבלויות   20
בגוף ציבורי לא יפחת מ- 5% מכלל העובדים. 
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 התחום האזרחי והמנהלי 

הטיפול  את  ובראשונה  בראש  וכולל  היקף  רחב  הוא  המשפטי  בסיוע  והמנהלי  האזרחי  התחום 

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 

עבודה,  ציבורי,  דיור  מקרקעין,  צרכנות,  חוזים,  נזיקין,  לרבות:  והמנהליים,  האזרחיים  הנושאים 

הסדרת מעמד בישראל, הפליה ועוד. הטיפול המשפטי בתיקים אלו כולל מגוון של הליכים בבתי 

המשפט האזרחיים, בתי הדין לעבודה ובתי המשפט לעניינים מנהליים. 

במרבית הנושאים החוסים תחת תחום זה, למעט עניינים של חושפי שחיתויות והפליה לפי חוק 

איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, תשס"א-2000 

)להלן: "חוק איסור הפליה"(, ייצוג משפטי בתחום האזרחי והמנהלי ניתן בכפוף לבדיקת זכאותו 

הכלכלית של הלקוח.

בשנת 2019 נפתחו 39,387 תיקים בתחום האזרחי והמנהלי21 לעומת 35,995 תיקים בשנת 2018, 
גידול של כ-22.9.4%

שיעור התיקים שנפתחו בחלוקה לתתי נושאים מתוך כלל  תרשים 32 
תיקי התחום האזרחי בשנת 2019 

32

4%

3%

3%

6%

7%

11%

66%

 41%
מעמד אישי

41,841 תיקים

אחר

מקרקעין

דיור ציבורי

חוזים

עבודה

נזיקין

חובות

21   נתון זה אינו כולל תיקים הנכללים בתחומים ייחודיים כגון: אשפוז כפוי, ניצולי שואה, תכנית סנ"ה. 

22   אחוז הגידול בפועל בתחום האזרחי גבוה יותר כיוון שלא נכללו כל התחומים כאמור בהערה 22 לעיל.

1010
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10.1 תחום החובות

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

החובות  בתחום  תיקים   26,004 המשפטי  בסיוע  נפתחו   2019 בשנת  והמנהלי.  האזרחי  בתחום 

)הוצאה לפועל ופשיטת רגל(, גידול של כ-9%.

יחס תיקי חובות מתוך כלל התיקים בתחום האזרחי והמנהלי  תרשים  33 
בחלוקה למחוזות בשנת 2019

33

69%

58%58%

75%
66%

71%

מרכזצפון דרום חיפה תל אביב ירושלים

הוא  זה  והצפון שיעור תיקי החובות מכלל התיקים בתחום  33: במחוזות חיפה  כעולה מתרשים 

הגבוה ביותר )71% ו- 75% בהתאמה(. 

לצד הטיפול בתיקים הפרטניים בתחום החובות, רואה לעצמו הסיוע המשפטי כיעד את השמעת 

והביצוע.  החקיקה  גורמי  מול  אל  שלהם  האינטרסים  וקידום  המוחלשות  האוכלוסיות  של  קולן 

לצורך כך מקיים הסיוע המשפטי שיתופי פעולה ושיח שוטף עם גורמי הביצוע השונים ובראשם 

בזירה  גם  פועל  המשפטי  הסיוע  כאמור,  והגבייה.  האכיפה  ורשות  פירעון  חדלות  על  הממונה 

החקיקתית הן על דרך של ייזום הצעות חקיקה והן על דרך של מתן הערות להצעות כאמור.

חדלות פירעון

והוא  פירעון,  חדלות  ובהליכי  רגל  בפשיטת  חייבים  בייצוג  המרכזי  הגורם  הוא  המשפטי  הסיוע 

מייצג בלמעלה מ-50% מתיקי פשיטת רגל/חדלות פירעון של יחידים. בשנת 2019 הוגשו למעלה 

מ-7,000 בקשות לפשיטת רגל ולהליכי חדלות פירעון בייצוג מטעם הסיוע המשפטי. 

בתחום זה זכאים לקוחות הסיוע לפטור מתשלום האגרה )דחיית אגרת כונס הנכסים הרשמי - 

כנ"ר - ותשלומה מתוך קופת הנשייה ככל שיש בה כספים(, ומקבלים סיוע רחב היקף, החל מהכנת 

הבקשות לצו לכינוס נכסים )צו לפתיחת הליכים בחוק החדש( והגשתן, דרך הגשת בקשות שונות 

השלב   - ההפטר  בשלב  בייצוגם  וכלה  המיוחד,  המנהל  מול  וייצוגם  החייבים  וליווי  הנדרש  ככל 

הסופי המאפשר לחייבים לפתוח דף חדש לשיקומם הכלכלי-חברתי. 

הסיוע המשפטי מייצג גם נושים בפשיטת רגל, לרוב נושות ובדרך כלל בסוגיות הנוגעות לחוב 

מזונות.
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חוק חדלות פירעון

"חוק  )להלן:   2018  – ושיקום כלכלי, התשע"ח  נכנס לתוקפו חוק חדלות פירעון  ביום 15.9.2019, 

השלכות  לה  שיש  החובות,  בתחום  ממהפכה  פחות  בלא  מדובר  כלכלי"(.  ושיקום  פירעון  חדלות 

מהותיות על לקוחות הסיוע המשפטי וממילא גם על עבודת הסיוע המשפטי.

החוק כולל שינויים מהותיים רבים. בראש ובראשונה מגלם החוק שינוי תפיסתי בנוגע למטרות 

ההליך, הבא לידי ביטוי בשם החוק ובסעיף 1 לו המציין את מטרותיו. לצד המטרה המסורתית של 

ניהול הליך קיבוצי לשם הסדרת חובות החייב לנשיו והשאת החזר החוב לנושים, נקבע מפורשות 

כי מטרת החוק היא גם שיקום כלכלי של היחיד. שינויים מרכזיים נוספים בחוק נוגעים להרחבה 

ולביסוס של סמכות רשמי ההוצאה לפועל לנהל הליך חדלות פירעון ולתת הפטרים, ביחס ליחידים 

ובתי  )הכנ"ר(  הרשמי  הנכסים  כונס  הסמכת   ;₪ 150,000 על  במצטבר  עולים  אינם  שחובותיהם 

משפט השלום לנהל הליכי חדלות פירעון של יחידים שחובותיהם עולים במצטבר על 150,000 ₪

ומתן סמכויות מעין שיפוטיות לכנ"ר;  בניהול ההליך  תוך הרחבה משמעותית של תפקיד הכנ"ר 

בכבוד"  מחיה  "דמי  הקצאת  להבטיח  יש  כי  קביעה  ההליך;  הימשכות  תקופת  של  בחוק  קביעה 

לחייב הנתון בהליך; שינוי ההגנה על דירת מגורים ועוד. שינוי מהותי נוסף נוגע לביטול מוסד חייב 

"מוגבל באמצעים" במסגרת תיקון עקיף לחוק ההוצאה לפועל.

הסיוע המשפטי נערך לכניסת החוק החדש לתוקף ובסמוך לפני ואחרי כניסת חוק חדלות פירעון 

היתר,  בין  הסיוע,  ממחוזות  אחד  בכל  מלאים  השתלמות  ימי  שני  הסיוע  מחוזות  קיימו  לתוקף, 

החדש.  בחוק  השונים  ההסדרים  נדונו  בהם  והגבייה,  האכיפה  ורשות  הכנ"ר  נציגי  בהשתתפות 

מאז ממשיך הסיוע המשפטי לעדכן את עורכי הדין המייצגים באופן שוטף אודות התפתחויות 

וחידושים בתחום.

יישומו.  לאופן  בנוגע  שאלות  מעורר  רבים,  חדשים  הסדרים  הכולל  חדש  חוק  הדברים,  מטבע 

להסדרים  תוכן  יוצקות  החוק  את  ליישם  והמנהליות שהוסמכו  הזמן, הערכאות השיפוטיות  עם 

החדשים. כאשר ישנן מחלוקות פרשניות פועל הסיוע המשפטי, הן בתיקים הפרטניים והן בתיאום 

בין משרדי, להצפת סוגיות הנוגעות ליישום החוק. השנים הקרובות יהיו שנים של פיתוח ויצירת 

בייצוג  המשפטי  הסיוע  של  הדומיננטי  מעמדו  לפועל.  וההוצאה  פירעון  חדלות  בתחום  הלכות 

חייבים )וגם נושות( מקנה לסיוע המשפטי והמייצגים מטעמו זכות וחובה, לקחת חלק פעיל ואף 

להוביל את פיתוח ההלכות, בפרט בסוגיות הכואבות הנוגעות לאוכלוסיות העוני – הזכות למחיה 

בכבוד והזכות לקורת גג. 

בשנה הראשונה לכניסתו של החוק לתוקף, שבה תיקי חדלות פירעון נמצאים ב"תקופת הביניים" 

כהגדרתה בחוק, הנחה הסיוע המשפטי את המייצגים מטעמו לשים דגש על אופן יישום החוק 

וכן  ודמי מחיה בכבוד, לקציבת מזונות זמניים, למימוש דירות מגורים,  בנוגע לצווי תשלומים 

בנוגע לניהול ההליך המקדים בהוצאה לפועל ובחינה של מידת האפקטיביות שלו. 

לצד הייצוג בתיקי חדלות פירעון, ממשיך הסיוע המשפטי לייצג בתיקי פשיטות רגל המתנהלים 

חוק  כניסת  לפני  שנפתחו  )תיקים   1980  – תש"ם  חדש[,  ]נוסח  הרגל  פשיטת  לפקודת  בהתאם 

חדלות פירעון לתוקף(, כשגם אל תוך הליכים אלה מנשבת רוחו החדשה של חוק חדלות פירעון. 
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הוצאה לפועל

החייבים  רוב  את  מייצג  והוא  לפועל,  בהוצאה  לקוחות  בייצוג  מרכזי  גורם  הוא  הסיוע המשפטי 

המיוצגים. הייצוג המשפטי בהוצאה לפועל כולל: ייצוג חייבים המתמודדים עם חובות בהוצאה 

)ובמיוחד בתחום  נגד חייבים  דין  זוכים לביצוע פסקי  וייצוג בבקשות  )מרבית הלקוחות(  לפועל 

גביית חוב מזונות(. הסיוע המשפטי שניתן לחייבים כולל בדיקה של החובות, בדיקת קיומן של 

הבדיקה  לתוצאות  בהתאם  וכיו"ב(.  "פרעתי"  טענת  לחוב,  התנגדות  )למשל:  החוב  כנגד  טענות 

המשפטית האמורה ניתן ייצוג בהליכי הגנה או בהגשת בקשות בהוצאה לפועל לפי הצורך כגון: 

יכולת, הפחתת צו תשלומים, איחוד תיקים, הכרזה על חייב מוגבל באמצעים23 ובקשות  חקירת 

ו-57 לחוק ההוצאה שתוקפם הוארך גם לאחר   47 למתן הפטרים בהוצאה לפועל לפי תיקונים 

כניסת חוק חדלות פירעון לתוקף.

תיקונים בחוק ההוצאה לפועל

חוק חדלות פירעון והתיקונים העקיפים שערך בחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז – 1967 )להלן: "חוק 

ההוצאה לפועל"(, שינו לחלוטין את כללי המשחק עבור חייבים; בעקבות כניסתו לתוקף של חוק 

חדלות פירעון, מגוון האפשרויות הנתונות לחייב בהוצאה לפועל הצטמצם עד מאוד. חוק חדלות 

פירעון ביטל כאמור את מוסד "חייב מוגבל באמצעים" ואיחוד התיקים הנלווה אליו, והותיר חייבים 

עם אפשרות אחת בלבד לאיחוד תיקים - איחוד תיקים לפי פרק ז'3 לחוק ההוצאה לפועל. מדובר 

באפשרות שאינה רלוונטית עבור רובם המכריע של לקוחות הסיוע המשפטי שכן שער הכניסה 

להגשת בקשת איחוד תיקים כאמור הוא תשלום של 3% מהחוב בעת הגשת הבקשה ומדי חודש 

בחודשו עד להחלטה אחרת של הרשם. ללקוחות הסיוע אין את המשאבים הנדרשים, מה שמותיר 

אותם, במקרים רבים ללא תיק איחוד, ועם צורך להתמודד עם כל נושה, הליכי הגבייה שהוא נוקט 

והתשלומים לו בנפרד.

פירעון(,  חדלות  חוק  עם  לתוקף  )שנכנסו  לפועל  ההוצאה  לחוק  7א2  ו-  7א1  סעיפים  זה,  לצד 

קובעים, כי מי שאינו יכול לשלם את החוב הפסוק תוך מספר השנים הקבוע בחוק רואים אותו 

רבות,  כחדל פירעון. הפניית חייבים להליכי חדלות פירעון במקרים אלה אינה מוצדקת פעמים 

ומדובר בתוצאה בלתי רצויה, בפרט עבור חייבים המצויים בשפל תזרימי זמני, אשר צפוי להשתנות 

בהמשך )כך למשל, חיילים וצעירים בכלל, וכן חייבים שנקלעו לקושי זמני אך צפויים להשתקם(. 

קושי מיוחד קיים עבור אותם חייבים שלא הצליחו להתמיד בהליך פשיטת רגל וההליך בעניינם 

בוטל. חייבים אלה חוזרים להוצאה לפועל נטולי הגנות. 

גם בעניין זה פועל הסיוע המשפטי להשמיע את קולם ומצוקותיהם של החייבים הן מול גורמי 

החקיקה )הסיוע המשפטי התריע על הצורך לשנות את חוק ההוצאה לפועל בעניין זה(, ובמקביל 

הוא פועל לייצוג לקוחותיו בבקשות להפחתות זמניות של צווי תשלומים ולקביעת צווי תשלומים 

מדורגים.

בספטמבר 2019, עם כניסתו של חוק חדלות פירעון לתוקף בוטל המוסד של חייב מוגבל באמצעים, ובעקבות   23
זאת חל שינוי בסוג הבקשות המוגשות להוצאה לפועל.
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פסיקה נבחרת בשנת 2019 בתחום החובות

הלכת לשצ'נקו וההגנה על קצבאות במסגרת הליך פשיטת רגל24 	 

במהלך שנת 2019, הגיש הסיוע המשפטי, בשיתוף פעולה של עורכי דין ממערך הייצוג הפנימי עם 

עו"ד ממערך הייצוג החיצוני של מחוז תל-אביב25, שלושה ערעורים לבית המשפט העליון, שעניינם 

עמידה על ההגנה הקבועה בפקודת פשיטת רגל ובחוק חדלות פירעון ביחס לקצבאות הביטוח 

הלאומי. הסיוע המשפטי טען כי בהתאם להוראות הפקודה, הקצבאות אינן ניתנות להעברה ואינן 

מוקנות לקופת הנשייה, וכי כפועל יוצא מכך חייב המתקיים אך ורק מקצבאות, לא ניתן להשית 

עליו תשלומים לטובת קופת הנשייה. שניים מן ההליכים התייתרו26 ואחד מהם, רע"א 6353/19 27, 

ההליך בעניינו של מר לשצ'נקו, הגיע לכלל פסק דין. ביום 11.2.2020 ניתן פסק דין תקדימי של 

בית המשפט העליון, אשר קיבל את עמדת הסיוע המשפטי, תוך שהוא קובע כדלקמן:

"...במצב שבו לחייב בפשיטת רגל אין כל הכנסה פרט לגמלה חודשית מהביטוח הלאומי, לא ניתן 

לחייבו לשלם תשלום עתי מכוח סעיף 111 לפקודה; לא ישירות מהגמלה, לא בעקיפין מהכספים 

המשתלמים לחשבונו. ...תכליתה של הגמלה – להבטיח את צורכי מחייתו המינימליים של הזכאי, 

באמצעות  פגיעה  מפני  מוגנים  הגמלה  כספי  לפיה  ...פרשנות  בסיסיים.  קיום  אמצעי  לו  לספק 

התשלום החודשי מגשימה את תכליות הליך פשיטת הרגל, כפי שהן באות לידי ביטוי בסעיף 111 

לפקודה. כאמור לעיל, התשלום החודשי נקבע בהתאם ליכולתו הכלכלית של החייב, בהתחשב 

נעדר  החייב  כאשר  מזה.  הנושים  של  ובאינטרס  מזה,  בכבוד  לקיום  יכולתו  ובהבטחת  בצרכיו 

הכנ"ר,  בתגובת  שצוין  כפי  מאד.  נמוכים  בסכומים  עסקינן  שממילא  הרי  השתכרות,  פוטנציאל 

לעומת  מועטה.  תהא  מגבייתו  לנושים  והתועלת  ההליך,  הוצאות  לכיסוי  ישמש  התשלום  עיקר 

זאת, הפגיעה שתיגרם לחייב עשויה להיות ממשית. נוכח אופיה המינימלי של הגמלה, צמצומה 

באמצעות התשלום החודשי, גם בסכום נמוך, עלול להיות הרה גורל לגבי החייב ובאשר ליכולתו 

להתקיים בכבוד."

מדובר בהחלטה חשובה ביותר המהווה בשורה של ממש עבור אוכלוסיית זכאי הסיוע המשפטי, 

שרבים ממנה הם נעדרי פוטנציאל השתכרות ומתקיימים מקצבאות הביטוח הלאומי בלבד. פסק 

הדין שם קץ לפרקטיקה רבת שנים המנוגדת להוראות הפקודה, שבה חייבים נעדרי כושר השתכרות 

המתקיימים מקצבאות בלבד נאלצו, כעניין שבשגרה, לשלם צווי תשלומים מתוך קצבאות הקיום 

שלהן, באופן שחתר תחת זכותם לקיום מינימלי בכבוד. בפסק דינו קבע בית המשפט העליון כי 

לא ניתן לעשות כן. 

יודגש, כי פסק הדין ניתן בהליך לפי פקודת פשיטת רגל ואולם הוא רלוונטי גם להליכים לפי חוק 

חדלות פירעון. 

רע"א 6353/19 אנטולי לשצ'נקו נ' כונס הנכסים הרישמי )פורסם בנבו, 11.2.2020(. החייבת יוצגה על-ידי עו"ד   24
הילה תמרי ממערך הייצוג הפנימי מחוז תל אביב, ועו"ד דרור תאם ממערך הייצוג החיצוני, מחוז תל אביב. 

נגה  עו"ד  בין  פעולה  בשיתוף  הם  אף  שיוצגו  דומות,  טענות  שבבסיסם  נוספים  הליכים  שני  הוגשו  במקביל   25
אברמוביץ ממערך הייצוג הפנימי, מחוז תל אביב ועו"ד עמית תאם, ממערך הייצוג החיצוני, מחוז תל אביב. 

רע"א 6348/19 דוד שפשה נ' כונס הנכסים הרשמי )פורסם בנבו, 1.1.2020(; רע"א 6350/19 חנה בר כליפא קוגן   26
נ' מיטל אופי, מנהל מיוחד )פורסם בנבו, 27.11.2019(.

ראו לעיל, הערה 25.  27
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בהליכי  הן  ההלכה  את  המיישמות  רבות  החלטות  ניתנו  לשצ'נקו  בעניין  הדין  פסק  מתן  מאז 

פשיטת רגל והן בהליכי חדלות פירעון; החלטות אלה קבעו צו תשלומים "0" לחייבים המתקיימים 

מקצבאות הביטוח הלאומי ואשר אין להם פוטנציאל השתכרות, ובמקרים המתאימים אף קידמו 

את החייב להפטר לאלתר. 

הפטר לחייב לאחר 15 שנה בהליך למרות קיומה של דירת מגורים 	 

שנמשך  רגל  פשיטת  בהליך  כ-68  בן  חייב  ייצג  המשפטי  הסיוע   28 154-03 פש"ר  תיק  במסגרת 

כ-15 שנים. בקשות קודמות של החייב לקבל הפטר נדחו, בין היתר, בטענה כי לחייב זכויות בנכס 

וכי בנסיבות אלה לא ניתן לקדם אותו להפטר מבלי שתוגש הצעה להסדר החובות. הפעם, קיבל 

בית המשפט המחוזי בירושלים את הבקשה לאחר שהשתכנע כי בשל נסיבותיו של החייב )גילו 

ומצבו הרפואי וכן מצבם הבריאותי של בני משפחתו(, אין לו יכולת לפרוע את החוב או להציע 

הצעה משמעותית לקופת הכינוס. עוד השתכנע בית המשפט, כי מימוש הדירה לא יועיל לנושים 

בשים לב לחובה לדאוג לדיור חלוף לחייב ולבני ביתו, וכי במקרה זה כאמור, הנזק לחייב עולה על 

התועלת לנושים. בהחלטתו, שאב בית המשפט השראה מחוק חדלות פירעון החדש תוך התחשבות 

ב"רוחו", על-אף שפסק הדין ניתן לפני כניסת החוק לתוקף.

הפטר לאלתר לחייבת שהסתלקה מירושה 	 

במסגרת תיק פש"ר 63141-09-17 29 הסיוע המשפטי ייצג חייבת הסובלת משיתוק מוחין ועיוורון 

ובא כוח הכנ"ר בשל הסתלקותה  שעתרה לקבלת הפטר לאלתר חרף התנגדות המנהל המיוחד 

מעיזבון אביה לטובת אמה בשנת 2010 - הסתלקות שמנקודת מבטם היתה דרך להעברה אסורה 

של כספי החייבת. בית המשפט המחוזי בבאר שבע קיבל את בקשת החייבת, לאור נסיבותיה ובהן: 

העדר קשר הדוק עם המשפחה, מועד מכירת דירת ההורים והעובדה כי כספי המכירה שימשו 

לצרכי מחייה של האם. עוד עמדה לנגד בית המשפט העובדה כי מדובר בעניין מורכב שהמשאבים 

הכרוכים בבירורו אינם מוצדקים לנוכח פוטנציאל התרומה הנמוך לקופת הנשייה. 

ליידע 	  ורק  אך  אלא  פירעון  חדלות  של  להליך  לפנות  חייבת  על  לכפות  ניתן  לא 
אותה על אודות קיומה של האפשרות 

במסגרת רע"צ 7526-0719 30 הסיוע המשפטי ייצג חייבת בבקשת רשות ערעור על החלטת רשם 

ההוצאה לפועל בעניין חיוב לקיים הליך חדלות פירעון. רשם ההוצאה לפועל הכריז על החייבת 

והורה  זאת לתקופה של חצי שנה,  זו, אך הגביל  צו איחוד במסגרת  ונתן  כ"מוגבלת באמצעים" 

לחייבת לפנות להליך של חדלות פירעון בתקופה זו. בית המשפט המחוזי בחיפה קיבל את הבקשה 

והערעור וביטל את זמניות ההחלטה תוך שהוא קובע כי אסור לרשם ההוצאה לפועל לחייב חייב 

לפנות להליכי חדלות פירעון, אלא אך ורק ליידע את החייבת על אפשרות זו.

עו"ד  פשר )חי'( 154/03 בוסקילה ניסים נ' כונס הנכסים הרשמי )פורסם בנבו, 27.12.2018(. החייב יוצג על-ידי   28
רחל מנור ממערך הייצוג החיצוני, מחוז חיפה.

פש"ר )ב"ש( 63141-09-17 מ.נ. נ' כונס הנכסים הרשמי )לא פורסם(. החייבת יוצגה על-ידי עו"ד דוד מיכה ממערך   29
הייצוג החיצוני, מחוז דרום.

רעצ )ת"א( 7526-07-19 אוריין גטר נ' לאומי קארד אשראי בע"מ )פורסם בנבו, 8.7.2019(. החייב יוצג על-ידי עו"ד   30
עלאא שלאעטה ממערך הייצוג הפנימי, מחוז חיפה.
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56 שניתן לו הפטר 	  הפטר חלקי מחוב מזונות למוסד לביטוח הלאומי לחייב בן 
לאלתר בגין יתר חובותיו 

במסגרת רע"א 3175/19 31 הסיוע המשפטי ייצג חייב בן 56 בערעור לעליון על החלטת בית משפט 

מחוזי בבאר שבע, שנתן לחייב הפטר לאלתר אך סירב לפטור אותו מחוב מזונות המוסד לביטוח 

קבל  העליון  המשפט  בית   .100% של  בשיעור  עבודה  כושר  אי  דרגת  שלו  בחייב  מדובר  לאומי. 

 10% על  יעלה  הנכות בסך שלא  יקוזז מקצבת  חוב המזונות  כי  וקבע  באופן חלקי  את הערעור 

מן הקצבה, וזאת עד הגיע החייב לגיל 62, שאז תימחק יתרת החוב. במסגרת פסק הדין התייחס 

בית המשפט, בין היתר, למעמד הבכורה שניתן ל"טובת החייב" בחוק חדלות פירעון ולאיזון שיש 

לעשות בין שיקול זה לבין זכויות הנושים ואינטרס הציבור. 

הפטר לאלתר לחייב בפשיטת רגל לרבות מחוב מזונות למוסד לביטוח הלאומי 	 

במסגרת תיק פש"ר 316302-17 32 הסיוע המשפטי ייצג חייב בן 65 בהליך פשיטת רגל, שחובותיו 

מגיעים לכדי 15 מיליון ₪. החייב סובל ממחלות לב, מתקיים מקצבת נכות המשולמת לו מהמוסד 

לביטוח לאומי ואין בידו כל נכסים. מרבית חובותיו של החייב נוצרו בשנות התשעים בשל כישלון 

אשר  בתו  עבור  לאומי  לביטוח  למוסד  מזונות  בגין  חוב  כנגדו  עמד  ובנוסף  מכבסה,  של  עסק 

במעמד הדיון בבית המשפט כבר היתה בגירה )בת 44(. בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל את 

בקשת עורכת הדין מטעם הסיוע המשפטי והעניק לחייב צו הפטר לאלתר. עוד קבע בית המשפט 

כי ההפטר יחול גם על חוב המזונות, לאור העובדה שמדובר בחייב נעדר יכולת כלכלית עקב נכותו, 

ובשים לב לעובדה שהבת שבגינה נוצר חוב המזונות איננה קטינה עוד. בנסיבות אלה קבע בית 

המשפט שיש להתייחס לחוב של המוסד לביטוח לאומי כחוב רגיל, וכי המטרה היא לאפשר לחייב 

להשתקם ולאפשר לו לחיות חיי כבוד וללא עול כלכלי נוסף אשר עלול לגרום לו פעם נוספת 

ליפול ולא להשתקם.

הפטר לאלתר לחייב המוכר כדר רחוב שלא עמד בחובות ההליך 	 

במסגרת תיק פש"ר 47657-01-17 33 הסיוע המשפטי ייצג חייב המוכר כדר רחוב, מרקע סוציאלי 

קשה, בעל עבר פלילי ורקע של התמכרויות. החייב התקיים מקצבת הבטחת הכנסה ולא היתה לו 

יכולת כלכלית לשלם את חובותיו. החייב לא עמד בדרישות ההליך וצבר מחדלים רבים - לא שילם 

את צו התשלומים שנקבע לו בסך של 200 ש"ח ולא אסף קבלות להגשת דוחות. במעמד הדיון 

כי החייב מצוי בהליכי  רגל, הוכח  בירושלים בהכרזתו של החייב כפושט  בבית המשפט המחוזי 

שיקום וכי אין לו כל יכולת לשלם דבר על חשבון חובותיו, ומשכך נמצא כי אין הצדקה להמשך 

קיום ההליך. בנסיבות אלה, התבקש בית המשפט ליתן לחייב הפטר לאלתר למרות שלא שולם כל 

סכום לקופת הכינוס. בית המשפט המחוזי קיבל את הבקשה והעניק לחייב הפטר לאלתר.

רעא 3175/19 אייל אבן חיים נ' המוסד לביטוח לאומי )פורסם בנבו, 8.8.2019(.החייב יוצג על-ידי עו"ד אמיר דוגין   31
ממערך הייצוג החיצוני, מחוז דרום.

עו"ד קרן בר-יהודה  יוצג על-ידי  נ' כונס הנכסים הרשמי )לא פורסם(. החייב  אוחנה  )י-ם( 47657-01-17  פש"ר   32
ממערך הייצוג החיצוני, מחוז ירושלים.

בר-יהודה  קרן  עו"ד  על-ידי  יוצג  החייב  פורסם(.  )לא  הרשמי  הנכסים  כונס  נ'  סבג   13306-03-18 )י-ם(  פש"ר   33
ממערך הייצוג החיצוני, מחוז ירושלים.
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מיצוי פוטנציאל השתכרות בהליכי פשיטת רגל והתייחסות להוצאות חריגות  	 

במסגרת תיק פש"ר 13306-03-18 34 הסיוע המשפטי ייצג חייבת בפשיטת רגל שנטען כנגדה כי 

וכן כי הוצאותיה גבוהות באופן חריג.  היא אינה ממצה כושר השתכרות בשל כך שאינה עובדת 

בית המשפט המחוזי בחיפה קבע, כי יש לבחון את שאלת מיצוי פוטנציאל ההשתכרות בהתאם 

קודמים  מנישואים  שניים  קטנים,  ילדים  לחמישה  אימא  היא  החייבת  הקונקרטיות:  לנסיבות 

כשאחד מהם במצב רפואי מורכב; היא אינה משכילה או בעלת מקצוע. בנוסף קבע בית המשפט, 

שההוצאות הגבוהות לכאורה עליהן הצביע המנהל המיוחד אינן מופרזות בשים לב לכך שמדובר 

במשפחה מרובת ילדים ולחלק מהילדים דרוש טיפול מיוחד שאינו כלול בסל התרופות. לבסוף 

קבע השופט כי בעידן של מחיה בכבוד אין לראות בהוצאה חד פעמית על רכישת רהיט כהוצאה 

חריגה או מופרזת. 

ביטול דרישה להפקדת ערובה כתנאי ליציאת חייבת הנתונה בהליך פשיטת רגל 	 
מהארץ למטרת נישואין 

במסגרת רעא 6467/19 35 הסיוע המשפטי ייצג חייבת הנתונה בהליך פשיטת רגל, בבקשת רשות 

את  התנתה  אשר  שבע,  בבאר  המחוזי  המשפט  בית  החלטת  על  העליון  המשפט  לבית  ערעור 

נושיה.  לטובת  הנשייה  בקופת   ₪  8,000 בהפקדת  נישואין  למטרת  החייבת מהארץ  של  יציאתה 

והתנהלה  נתונה בהליך, קיימה את חובותיה  ושמונה חודשים בהם היתה  החייבת, שבמשך שנה 

בתום לב, ביקשה לצאת מהארץ לגאורגיה כדי להינשא לבחיר ליבה בנסיבות בהן היתה מניעה 

לקיום הנישואין בארץ. החייבת הצהירה כי מימון הנסיעה והחתונה נעשה על-ידי בני המשפחה 

בן עם צרכים מיוחדים  כי לחייבת  יצוין,  והתחייבה להעמיד לטובת העניין שני ערבים כמקובל. 

שנשאר בארץ, וכי לא היה חשש סביר כי לא תחזור לארץ. המנהלת המיוחדת התנתה הסכמתה לביטול 

₪ לקופת הנשייה, אלא שהחייבת הבהירה כי היא 

 

צו עיכוב היציאה מהארץ בתשלום בסך של 4,000

המנהלת  בעמדת  תמך  הכנ"ר  האמור.  הסכום  את  לגייס  ביכולתה  אין  וכי  מקצבאות  מתקיימת 

הוא  הצו  לביטול  תנאי  כי  וקבע  החייבת  עם  החמיר  בהחלטתו,  המחוזי  המשפט  ובית  המיוחדת 

הפקדת סך של 8,000 ₪ לקופת הנשייה. על כך הוגשה בקשת רשות הערעור לעליון.

בבקשת רשות הערעור הודגשו נסיבותיה של החייבת, העובדה כי היא העמידה בטחונות מקובלים 

ממשי  באופן  פוגעת  המחוזי  המשפט  בית  החלטת  העניין  בנסיבות  כי  והעובדה,  ערבים(  )שני 

בזכותה לנישואין ולחיי משפחה – זכות חוקתית ראשונה במעלה – באופן בלתי מידתי. כן נטען 

עתידה  לא  )שממילא  נושיה  של  הקניין  זכות  על  הפונה  של  זכותה  גוברת  העניין,  בנסיבות  כי 

להיפגע(. בעקבות הגשת בקשת הערעור, שינה כונס הנכסים הרשמי את עמדתו ותמך בבקשה, 

ואילו המנהלת המיוחדת השאירה את העניין לשיקול דעת בית המשפט. בית המשפט דן בבקשה 

כבערעור והחליט לקבל את הערעור ולבטל את הדרישה להפקדת הכספים בקופת פשיטת הרגל 

כתנאי ליציאתה של הפונה מהארץ. 

פשר )חי'( 13306-03-18 בדר הוידה נ' הכונס הרשמי מחוז חיפה )פורסם בנבו, 21.3.2018(. החייבת יוצגה על-ידי   34
עו"ד יחיא בלאל ממערך הייצוג החיצוני, מחוז חיפה. 

רעא 6467/19 נינו מגרלישוילי נ' עו"ד יפעת טוראל )פורסם בנבו, 17.12.2019(. החייבת יוצגה על-ידי עו"ד לימור   35
כהן-מרחבי ועו"ד יעקב כהן ממערך הייצוג הפנימי, מחוז ירושלים ועו"ד סמדר בוכובזה ממערך הייצוג החיצוני, 

מחוז ירושלים.
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מודעות לעוני בהליך פשיטת רגל 	 

בפש"ר 15749-08-14 36 ייצג הסיוע המשפטי אישה שהליך פשיטת הרגל שלה בוטל לאחר שהמנהלת 

ומעבודה  כושר השתכרות. החייבת התקיימה מקצבת מזונות  המיוחדת סברה שהיא לא ממצה 

חלקית. לאור האמור המנהלת המיוחדת לא הסכימה להפחית את צו התשלומים ואף העלתה אותו 

באופן שהוביל לצבירת פיגורים. 

עורכת הדין מטעם הסיוע המשפטי הובילה להסכמה עם המנהלת המיוחדת כי החייבת תשלים 

את הפיגורים בשלושה תשלומים, וכי צו התשלומים יופחת. השלמת הפיגורים התאפשרה מתוך 

מיצוי זכויות שנערך לחייבת ופנייה למשרד השיכון להגדלת הסיוע בשכר הדירה, והבנה כי תוצאה 

של ביטול קצבת הביטוח הלאומי תוביל לפגיעה קשה בחייבת. לאחר שהושלמו הפיגורים ולאחר 

שהחייבת עמדה בצו התשלומים המופחת קיבלה החייבת הפטר מחובותיה. את ההצלחה בתיק 

מהטענה  המיוחדת  המנהלת  בה  חזרה  שבו  המיוחדת  המנהלת  שכתבה  לדוח  גם  לייחס  אפשר 

בדבר אי מיצוי כושר השתכרות ואשר הצביע על תהליך שעברה המנהלת המיוחדת בהבנת סוגיות 

הקשורות לעוני. להלן קטע מדוח המנהלת המיוחדת: "בעבר טענה המנהלת המיוחדת כי החייבת 

אינה ממצה את כושר השתכרותה, שכן החייבת מעצבת שיער בעלת ניסיון אשר השתתפה בין 

עוסק  לניהול  המשפט  מבית  אישור  קיבלה  החייבת  כן  כמו  בטלוויזיה.  אופנה  בהפקות  השאר 

מורשה. ואולם החייבת חווה קשיים רבים בגידול ילדיה כאם חד הורית, כאשר הגרוש אינו רואה 

את הילדים ולמעשה הנטל מוטל על כתבי החייבת בלבד. בשל כך לחייבת אין אפשרות לעבוד 

במשרה מלאה. כמו כן ככל והחייבת תעבוד במשרה מלאה אזי תאבד את זכאותה לדיור ציבורי 

)החייבת ברשימת המתנה( וכן תאבד את זכאותה לסיוע מהמוסד לביטוח לאומי. בנסיבות אלה, 

החייבת ממצה את כושר השתכרותה".  

הפטר לאלתר לחייבת שנקלעה להליכי פשיטת רגל עקב אלימות כלכלית 	 

הסיוע המשפטי ייצג לקוחה שנקלעה להליכי פשיטת רגל בעל כורחה עקב אלימות כלכלית קשה 

שחוותה בנישואיה. טרם נישואיה האישה עבדה, לא היו לה חובות ואף היה לה רכוש. לאחר נישואיה 

חוותה האישה אלימות כלכלית על ידי בן הזוג, בעקבותיה אט אט נשללה ממנה הגישה למקורות 

ההכנסה של הבית, נשללה ממנה החירות להחליט אלו הוצאות להוציא עבור התא המשפחתי, 

כמו  שהתקבל.  הכסף  את  ניהל  הזוג  הבן  שעבדה  במעט  וגם  לעבוד  האפשרות  ממנה  נשללה 

כן, היא הוחתמה תוך איומים על הלוואות בחשבונה. לאחר שנמלטה ממערכת הנישואין שהתה 

תקופה ארוכה מאד במקלט לנשים נפגעות אלימות. לאחר מכן החלה בהליך פשיטת רגל בייצוג 

מטעם הסיוע המשפטי37. לאחר הצעת תוכנית פירעון מטעם המנהלת המיוחדת שכללה תשלום 

1200 ₪ בחודש במשך חמש שנים, הצטרפה לייצוג עו"ד ממערך הייצוג הפנימי של הסיוע  של 

להפטר  העיקרי  מהנושה  הסכמה  והתקבלה  התבקשה  הפירעון  בתוכנית  לדיון  קודם  המשפטי. 

בית המשפט  בפני  הדין  עורכת  הציגה  בבאר שבע,  בבית המשפט המחוזי  בדיון  הנסיבות.  נוכח 

מחקרים המעידים על כך שאלימות בן זוג ממשיכה לפגוע ביכולת ההשתכרות של האישה, 3-6 

פש"ר 15749-08-14 כונס הנכסים הרשמי נ' דבורה אלבז )לא פורסם(. החייבת יוצגה על ידי עו"ד דקלה צרפתי-  36
דלג'ו, סגנית מנהלת מחוז מרכז, ממערך הייצוג הפנימי, מחוז מרכז. 

בשלב זה יוצגה החייבת על-ידי עו"ד יפעת בן אבי בראון ממערך הייצוג החיצוני, מחוז תל-אביב.  37
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שנים אחרי שהקשר נגמר; נשים שיוצאות ממעגל האלימות סובלות מתופעות פוסט טראומטיות 

ועובדות אלה מקשות על נשים לעבוד כשכירות. על רקע האמור, 40% מיוצאות מקלטים חוזרות 

אחרי חצי שנה לבן הזוג הפוגע ו-1/3 חוזרות למקלט בפעם השנייה בין היתר בשל תלות כלכלית 

וחשש להיזרק לרחוב עם ילדיהן. 

בית המשפט בהחלטתו נתן ביטוי לתובנות האמורות והעניק לחייבת הפטר לאלתר: "בדרך כלל, 

אישה במקלט לנשים מוכות, מתקשה ביותר, במשך מספר שנים להשתלב באופן מלא במעגל 

העבודה. לאור האמור, אני יכול לקבל את הטענה לפיה, בשלב הנוכחי, אין בידי החייבת למצות 

את כושר ההשתכרות שלה ומכאן כי במצב דהיום, לא ניתן לדרוש ממנה העלאה של התשלום 

החודשי והתוצאה הינה כי בכל מקרה, המשך ההליך לא יצמיח תועלת ממשית לנושים.38 לכך יש 

להוסיף שהנושה העיקרי, בנק פועלים, מסר בכתב שאין לו כוונה להתנגד לכל הסדר או הפטר 

שיינתן בתיק פשיטת הרגל וכי הוא סומך את ידו על הנאמן ונציג הכנ"ר שבפניהם פרוסה מלוא 

התמונה. אף אני סבור כי על בית המשפט במקרה הזה, ליתן את חלקו בהליך שיקומה של החייבת 

וזאת על דרך של מתן הפטר לאלתר, ללא תוספת לקופה וזאת על מנת שתתפנה החייבת לטפל 

כך  לו,  זקוקה  היא  והרגשית, שיקום אשר  מן הבחינה הכלכלית  ולשקם עצמה  בילדיה  בעצמה, 

עולה מן המסמכים, כמו אוויר לנשימה". 

פש"ר פלונית נ' הכונס הנכסים הרשמי באר שבע והדרום, החייבת יוצגה על-ידי עו"ד דקלה צרפתי-דלג'ו, סגנית   38
מנהלת מחוז מרכז, ממערך הייצוג הפנימי, מחוז מרכז.
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10.2 התחום המנהלי

משרד  והשיכון,  הבינוי  משרד  הרשויות:  עם  תכופים  מגעים  המשפטי  הסיוע  מלקוחות  לרבים 

היתר, בהגשת עתירות  בין  ניתן,  הייצוג ללקוחות  ועוד.  הפנים, משרד הרווחה, הרשות המקומית 

מנהליות וערעורים מנהליים ובהגנה מפני הליכים מנהליים הננקטים על-ידי הרשויות. בהליכים 

אלה עומד הסיוע המשפטי על זכויות לקוחותיו, תוך שהוא שב ומזכיר את חובות המדינה כלפי 

לבין  בין לקוחות הסיוע המשפטי  אזרחיה, לא כל שכן, אזרחיה המוחלשים. בשל פערי הכוחות 

רשויות ציבוריות, הסיוע המשפטי רואה חשיבות רבה במתן ייצוג בתחום המשפט המנהלי לשם 

וכן רואה חשיבות בהגשת עתירות בנושאים עקרוניים שיכולים  תיקון עוול שבוצע כלפי הפרט 

להביא לתיקון התנהלות בלתי תקינה של הרשויות מכאן ולהבא, באופן שייטיב עם כלל אוכלוסיית 

הלקוחות של הסיוע המשפטי. 

מבין כלל נושאי ההליכים המנהליים, ובהן עתירות מול משרד הביטחון בענייני זכויות נכי צה"ל, 

עתירות בנושא ארנונה, עתירות מול משרד החינוך בנוגע להתאמות לילדים עם מוגבלויות, ועוד 

נושאים רבים אחרים, נתמקד בדוח זה בעשייה בתחום הדיור הציבורי, תחום דגל בסיוע המשפטי; 

עורכי דין מטעם הסיוע המשפטי הם בעלי מומחיות מיוחדת והמייצגים העיקריים בתחום.

דיור ציבורי

בשנת 2019 נפתחו 1038 תיקי דיור ציבורי, גידול של 16.9% ביחס ל-888 תיקים שנפתחו בתחום 

2018. מדובר בהמשך המגמה שזוהתה בשנים קודמות של עליה במספר תיקי הדיור  זה בשנת 

הציבורי. 

למי  מסובסד  במחיר  המושכרות  המדינה,  בבעלות  דירות  של  מאגר  הוא  הציבורי  הדיור  כידוע, 

"משרד  )להלן:  והשיכון  הבינוי  משרד  של  בנהלים  שנקבעו  קריטריונים  לפי  לכך  זכאי  שנמצא 

ועוד(  )עמידר, עמיגור, חלמיש  ידי החברות המשכנות  על  מנוהל  הדיור הציבורי  השיכון"(. מלאי 

הדירות  ניהול  על  אמונות  אלה  חברות  והשיכון.  הבינוי  משרד  של  הארוכה  כזרועו  המשמשות 

ואחזקתן, וכן על גביית דמי השכירות. חברות אלה וחברות נוספות מטעם משרד הבינוי והשיכון 

גם אחראיות למתן סיוע בשכר דירה למי שהוכרה זכאותו לקבלת סיוע כאמור ממשרד השיכון. 

תחום הדיור הציבורי סובל מכשלים רבים, המרכזי שבהם הוא מחסור חמור בדירות, שבעקבותיו 

נאלצים מי שהוכרו כזכאים לדיור ציבורי להמתין תקופה ממושכת, ולעתים שנים ארוכות, לדיור. 

יתרה מכך, הסיוע המשפטי עד למספר לא מבוטל של פניות בנושא מצב הדירות, העדר תחזוקה 

וליקויים במצב הדירות )כגון עובש, רטיבות, בעיות בטיחות ועוד(. בהקשר זה יש להדגיש כי הזכות 

וראויים  הולמים  יהיו  המגורים  תנאי  כי  להבטיח  יש  אלא  גג,  לקורת  זכות  רק  לא  כוללת  לדיור 

למגורים כחלק מהזכות החוקתית לכבוד האדם, לרבות מגורים נגישים ומותאמים לאנשים עם 

מוגבלויות ולצרכיהם הרפואיים. 

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 לתיקון 
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ליקויים ושיפוץ דירות, בהתגוננות מפני תביעות לפינוי מדירות בדיור הציבורי, וכן בפניות לפי חוק 

חופש המידע לשם קבלת נתונים אודות הדיור הציבורי.

הסיוע המשפטי ממשיך לקדם את תחום הדיור הציבורי כתחום דגל בהיותו חלק מרכזי מהזכות 

לקורת גג הנמצאת בלב הזכות החוקתית לקיום בכבוד, ובהיותו תחום מובהק המאפיין אוכלוסיות 

פורום מקצועי ארצי בתחום הדיור הציבורי, אשר עוסק  פועל בסיוע המשפטי  כך,  בעוני. לשם 

עליהם,  ובקרה  המייצגים  הדין  לעורכי  והכשרות מקצועיות  עדכונים  בתחום,  מדיניות  בהתוויית 

והשתתפות בכנסים ובהשתלמויות; נציגי הפורום המקצועי נמצאים גם בקשר שוטף עם גורמים 

מהמגזר השלישי )פעילים ועמותות( העוסקים בתחום. 

בחודש אוגוסט 2019 ערכו עורכי הדין הפנימיים של הסיוע המשפטי אשר עוסקים בתחום הדיור 

הציבורי יום סיור בבתי גיל הזהב ובדיור הציבורי בעיר לוד. במסגרת הסיור, נפגשו נציגי הסיוע 

המשפטי עם נציגי משרד השיכון ועם חברות המנהלות את בתי גיל הזהב לשם היכרות ולמידה 

על מסגרות אלה וטיוב שיתוף הפעולה בין הגופים. כמו כן, במסגרת הסיור עמדו עורכי הדין של 

הסיוע המשפטי על הקשיים של דיירי הדיור הציבורי ובפרט מצבם התחזוקתי הקשה של הדירות 

והמענים הנדרשים לשם קידום תחום זה.  

נוסף על כך, בחודש ספטמבר 2019 קיים הסיוע המשפטי הכשרה ייחודית בתחום הדיור הציבורי 

לכ-40 עורכי דין ממערך הייצוג הפנימי והחיצוני של הסיוע המשפטי, לשם התמקצעות ולימוד 

תכנים מהותיים לייצוג בערכאות משפטיות בתחום זה. 

פסיקה נבחרת בשנת 2019 בתחום הדיור הציבורי

עתירה נגד משרד השיכון בגין החלפת דירה לעיר אחרת עקב מוגבלות נפשית 	 
וצורך בתמיכה משפחתית 

מסגרת עע"מ 6242/19 39 הסיוע המשפטי ייצג אדם, מתמודד נפש, שזכאותו לדיור ציבורי בצפון 

אושרה בוועדת חריגים לפני כחמש שנים. בחלוף השנים ולאור החמרה שחלה במצבו, הגיש האדם 

ליד משפחתו התומכת בהתמודדות עם  דירה על-מנת שיוכל לעבור להתגורר  בקשה להחלפת 

מצבו הנפשי; הבקשה נדחתה וכך גם העתירה שהוגשה על-ידי הסיוע המשפטי לבית המשפט 

המחוזי בנצרת כנגד החלטת הדחייה )עת"מ 65401-12-18 40(. על פסק הדין שניתן על-ידי בית 

המשפט המחוזי הוגש ערעור לבית המשפט העליון. 

בערעור נטען, בין היתר, כי ועדת ערר במשרד הבינוי והשיכון אינה רשאית לדחות בקשה להחלפת 

רפואי  ביועץ  להיוועץ  מבלי  פסיכיאטריות,  רפואיות  המלצות  על  הנסמכת  ציבורי  בדיור  דירה 

מתאים, ואף מבלי לדון האם יש מקום לאשר החלפת דיור בנסיבות כאמור ולו באופן חריג. עוד 

נטען, כי הדין בישראל אינו מבחין בין לקות פיזית או נפשית לעניין הגדרת "אדם עם מוגבלות", 

וכן כי הנוהל של משרד השיכון מאפשר בחינת קיומן של סיבות רפואיות שאינן מגבלות פיזיות 

על-ידי יועץ רפואי. 

עו"ד ערן נריה  עע"מ 6242/19 יגאל עין אלי נ' משרד השיכון )פורסם בנבו, 24.12.2019(. המערער יוצג על-ידי   39
ממערך הייצוג הפנימי, מחוז צפון.

עת"מ )נצ'( 65401-12-18 פלוני נ' משרד הבינוי והשיכון )פורסם בנבו, 25.6.2019(.   40
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חסם  להוות  יכולה  נפשית  מגבלה  לפיה  בישראל  הרפואית  ההסתדרות  עמדת  צורפה  לערעור 

ממשי בפני מגורים בדירה, ועל כן בבואה של הוועדה להכריע בבקשה שמתבססת על מאפיינים 

נפשיים, חשוב שהוועדה תיוועץ עם רופא מומחה בפסיכיאטריה. 

בעקבות כך הודיע משרד השיכון כי יבחן מחדש את עמדתו והסכים להחזיר את עניינו של העותר 

לוועדת חריגים; בסופו של יום אושרה זכאותו של המערער להחלפת דירה לעיר אחרת בוועדת 

החריגים. עוד הודיע משרד השיכון כי בכוונתו לקיים דיון בנושא הטיפול בבקשות של אנשים עם 

מוגבלות נפשית, בהתייעצות עם גורם מקצועי מתחום בריאות הנפש במשרד הבריאות וכן עם 

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. 

עתירה נגד משרד הקליטה בגין החלפת דירה לקומה נמוכה עקב מוגבלות 	 

בעת"מ 44881-10-19 41 הסיוע המשפטי ייצג בעתירה מנהלית אם חד הורית, אשר שלושה מילדיה 

מאובחנים עם פיגור, אוטיזם ואפילפסיה, וסובלים מהתקפים תכופים. המשפחה מתגוררת בדיור 

לקומה  דירה  להחלפת  האישה  של  בקשתה  מדרגות.   77 מובילות  אליה  רביעית,  בקומה  ציבורי 

מתאימה  דירה  לה  הוצעה  שלא  מאחר  אך  הקליטה,  משרד  על-ידי   2013 בשנת  אושרה  נמוכה 

הוגשה עתירה מנהלית לבית המשפט. 

בעתירה נטען, כי הצורך בנגישות חיוני ביתר שאת מקום שמדובר בבית המגורים אשר הוא מקומם 

הטבעי של החיים בו, שם הם מצויים רוב שעות היממה, הוא נקודת היציאה לכל פעילות באשר 

היא והוא מקום חזרתם. הנגישות לבית היא תנאי בלעדיו אין להשתלבות אדם בחברה, וכי בית 

מגורים הוא המקום אשר אמור להוות מבצרם הבטוח והמוגן של העותרת וילדיה. 

לאחר פניות הסיוע המשפטי קודם להגשת העתירה הוצעו לעותרת דירות בערים מרוחקות שלהן 

נאלצה העותרת לסרב בשל הפגיעה במשפחה בהרחקתה מעיר מגוריהם וסביבתם הטבעית זאת 

למוגבלות בסביבתם הטבעית. לאחר הגשת  מגוריהם  - התאמת מקום  הראוי  חלף מתן הפתרון 

העתירה נמצאה לעותרת דירה נגישה בעיר מגוריה וההליך המשפטי הסתיים. 

עתירה נגד משרד השיכון ועמידר לביצוע התאמות לדירה בה מתגוררים ילדים 	 
המרותקים לכיסא גלגלים 

במסגרת עע"מ 76740-07-19 42 הסיוע המשפטי ייצג משפחה עם שני ילדים המרותקים לכיסא 

גלגלים אשר הובטח להם על ידי משרד השיכון )בעתירה קודמת שהתנהלה בעניין זה( כי תוחלף 

להם הדירה או כי תורחב דירתם הנוכחית כך שיוכלו להביא הביתה מטפלים. 

השיכון  משרד  אישור  אף  על  עניינם  את  קידמה  לא  ועמידר  רב  זמן  התעכב  שהטיפול  לאחר 

כי  הבהיר  השיכון  משרד  שהתנהלה,  בעתירה  מנהלית.  עתירה  להגיש  הוחלט  הדירה,  להרחבת 

להגשת  תכנוני  מידע  לקבלת  יפעלו  כי  הצהירו  עמידר  הדירה,  להרחבת  תקציב  לעמידר  אישר 

עו"ד יעל קסטן-רבסקי ממערך  ק. נ' משרד הקליטה )לא פורסם(. העותרת יוצגה על-ידי  עת"מ 44881-10-19   41
הייצוג הפנימי, מחוז מרכז. מחמת זהירות יתרה לשמירה על פרטיות ילדי הלקוחה פרטי תיק בית המשפט אינם 

מפורסמים. 

הייצוג  ממערך  מנצור  עדי  עו"ד  על-ידי  יוצג  המערער  פורסם(.  )לא  השיכון  משרד  נ'  א.   76740-07-19 עע"מ   42
החיצוני, מחוז תל-אביב. 
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בקשה להוצאת היתר תוך 4 חודשים. בית המשפט קיבל את עמדת חברת עמידר וקבע בפסק דין 

את הצהרותיה לעניין זה. עוד פנה בית המשפט לעיריית אור יהודה ולעמידר לקדם את הדברים 

במהירות האפשרית, לשם הרחבת דירת המגורים של העותר. 

עתירה נגד משרד השיכון לאישור סיוע מוגדל בשכר דירה בזמן המתנה לאכלוס 	 
בדיור ציבורי לדירה שנמצאת בהליכי תמ"א 

56, גרושה, אם לארבעה ילדים.  במסגרת עת"מ 44782-08-19 43 הסיוע המשפטי ייצג אישה בת 

כשבע שנים לפני ההליך, אושרה זכאותה של האישה לדיור ציבורי. המועד הצפוי לאכלוס בדירת 

עמידר היה בחודש אוקטובר 2017, אך לאור העובדה שחלפו שנתיים בהן הדירה עדיין לא אוכלסה 

העתירה  בעקבות  אביב.  בתל  המחוזי  המשפט  לבית  מנהלית  עתירה  הוגשה  תמ"א,  הליכי  עקב 

הוסכם, כי ישולם לפונה סיוע מוגדל עד למועד האכלוס הצפוי בחודש פברואר 2020.

עוד קבעה השופטת אסתר נחליאלי חיאט בפסק הדין כך: "אני מקווה שהעותרת תקבל את דירתה 

בהקדם ולכל המאוחר בחודש פברואר 2020 ובכל מקרה וככל שהעותרת לא תקבל את הדירה עד 

פברואר 2020, אני ממליצה למשיבים להאריך את תקופת הסיוע המוגדל עד המועד שבו תקבל 

2020 הודיעה הפונה כי הופסק הסיוע המוגדל אך  הדירה  את הדירה". יצוין כי בחודש פברואר 

טרם אוכלסה. הסיוע המשפטי המשיך לסייע לה והוגשה עתירה נוספת להמשך תשלום הסיוע 

נוספת  המוגדל. ועדה מטעם משרד השיכון אישרה להמשיך בתשלום הסיוע המוגדל לתקופה 

ועד לאכלוס בפועל. 

הסיוע 	  לה  שהופסק  שואה  לניצולת  רטרואקטיבי  מוגדל  לסיוע  זכאות  אישור 
בשכר דירה

במסגרת עת"מ 22218-12-19 44 ייצג הסיוע המשפטי קשישה בת 82, ניצולת שואה במצב סיעודי, 

בעתירה מינהלית נגד משרד הבינוי והשיכון. העותרת, שהיתה זכאית לסיוע בשכר דירה משנת 

1998, גילתה כי הסיוע בשכר דירה הופסק החל משנת 2013 בעילה של "אי חידוש תעודת זכאות", 

וזאת מבלי שקיבלה על כך כל הודעה. העותרת פנתה למשרד הבינוי והשיכון בבקשה לקבל את 

כספי הסיוע אותם לא קיבלה במהלך השנים, אך בקשותיה נדחו. 

במסגרת העתירה נטען כי במהלך השנים, העותרת לא נדרשה לחדש את תעודת הזכאות לסיוע 

בשכר דירה; כי ננקטה כלפיה אפליה, שכן חבריה למקבץ הדיור הזכאים אף הם לסיוע בשכר דירה 

המשיכו לקבל את כספי הסיוע וזאת מבלי שהתבקשו לחדש את התעודה; כי נשללה מהעותרת 

זכות הטיעון שכן היא כלל לא קיבלה הודעה לעניין הפסקת הסיוע; וכי משרד השיכון נהג בעותרת 

בחוסר תום לב וההחלטה נגועה בהיעדר מידתיות וחוסר סבירות. 

לאחר דין ודברים בין הצדדים, הואיל משרד השיכון לבחון את עניינה של העותרת פעם נוספת 

בפני ועדת חריגים, והעתירה נמחקה בהסכמה. עניינה של העותרת נבחן והוחלט לשלם לה את 

כספי הסיוע במלואם בסכום כולל של כ-35,000 ₪.

עת"מ )ת"א( 44782-08-19 יעל יפרח בוזגלו נ' משרד הבינוי והשיכון )פורסם בנבו, 2.10.2020(. המערער יוצג על-  43
ידי עו"ד עדי מנצור ממערך הייצוג החיצוני, מחוז תל-אביב. 

ממערך  רוי חכמי  עו"ד  יוצגה על-ידי  )לא פורסם(. העותרת  והשיכון  נ' משרד הבינוי  מ.ג.  עת"מ 22218-12-19   44
הייצוג החיצוני, מחוז ירושלים.
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תיקונים 	  ביצוע  עקב  המשותף,  ברכוש  פגיעה  למניעת  צו  למתן  בתביעה  הגנה 
עצמים בדירת עמידר לקויה 

שהוגשה  תביעה  מפני  בהגנה  הנתבע  את  המשפטי  הסיוע  ייצג   45 35720-07-17 ת"א  במסגרת 

בבקשה למתן צו למניעת פגיעה ברכוש המשותף. הנתבע התגורר עם משפחתו בדירת עמידר 

כ-11 שנים. מדי חורף סבל הנתבע מנזילות רבות בביתו, אך פניות לתיקון הליקויים שנעשו בנושא 

אל חברת עמידר לא הועילו. לאור זאת, החל הנתבע לשפץ את הגג בעצמו ולאטום אותו מכספו 

שלו. 

נגדו תביעה בבית  גג הבניין הגישה  כי הנתבע החל לשפץ בעצמו את  משגילתה חברת עמידר 

משפט השלום בבית שמש. בית המשפט מינה מומחה מטעמו, ובעקבות חוות דעתו הגיעו הצדדים 

להסכמות על פיהן הנתבע יפנה את הגג ויחזיר את המצב לקדמותו בתוך חודשיים, ואילו חברת 

עמידר התחייבה לאטום את הגג תוך שלושה חודשים ממועד הפינוי.

לאחר שכל צד מילא את התחייבויותיו, הגישה חברת עמידר בקשה לחייב את הנתבע בתשלום 

יישא  צד  וכל  נדחית  הוצאות  לפסיקת  הבקשה  לפיו  דין  פסק  התקבל   28.4.19 ביום  הוצאות. 

בהוצאותיו, תוך שבית המשפט מדגיש ומציין את הדברים הבאים: 

"הבקשה לפסיקת הוצאות היא אכן מפתיעה בעניינו וזאת שעה שמדובר בבניין אשר הוזנח במשך 

דאגה  מכוח  ולא  לגג  הנתבע  של  פלישה  מכוח  רק  התעוררו  והם  עמידר  ידי  על  ארוכות  שנים 

לתושבי הבניין כפי שהדין מחייב אותם. איני סבורה כי המניעים של הנתבעים רלוונטיים וזאת 

שעה שהתגלתה בפני תמונה כל כך קשה של הזנחה וזלזול בדיירים של הדיור הציבורי". 

תביעה נגד חברת עמידר לצו עשה לתיקון ליקויים בדירה 	 

במסגרת תא 40603-06-17 46 הסיוע המשפטי ייצג פונה בן 89 בתביעה לצו עשה לתיקון ליקויים 

בדירה. הפונה, המתגורר בדירה בדיור ציבורי בהוד השרון בניהול עמידר פנה אל הסיוע המשפטי 

מהמסמכים  ורטיבות.  בצנרת  בעיות  שבורים,  תריסים  חשמל,  בעיות  לרבות  רבים  ליקויים  עקב 

רב של פניות  כי נעשו  לחברת עמידר מספר  שצירף הפונה בעת שפנה לסיוע המשפטי  עלה, 

מונה מפקח מטעם  לצו עשה  הועיל. במסגרת התביעה  רבות, אך ללא  והתנהלו עמה תכתובות 

בית המשפט. ביום  7.4.19 נחתם הסכם עם חברת עמידר לפיו  תוך 60 יום תתקן את כל הליקויים 

בדירה ונוסף על כך נפסק למשפחה פיצוי סמלי והוצאות.

אישור זכאות למרות קיומן של זכויות בירושה 	 

הסיוע המשפטי47 ייצג אישה צעירה, אם חד הורית ל-3 ילדים קטינים אחד מהם מקבלת גמלת 

ילד נכה, המתקיימת מקצבאות המוסד לביטוח לאומי ונעדרת כל תמיכה משפחתית. בקשתה של 

ת"א )בי"ש( 35720-07-17 עמידר נ' זוהר ברוך )לא פורסם(. הנתבע יוצג על-ידי עו"ד מיכאל סלם ממערך הייצוג   45
החיצוני, מחוז ירושלים.

ממערך  חכמוב  דוד  עו"ד  על-ידי  יוצג  התובע  פורסם(.  )לא  עמידר  נ'  ויספפר  פיוטר    40603-06-17 )ת"א(  ת"א   46
הייצוג החיצוני, מחוז תל-אביב.

תיק פנימי 51691/18. הפונה יוצגה על-ידי עו"ד אורית קורזרץ ממערך הייצוג הפנימי, מחוז דרום.   47
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הפונה לדיור ציבורי נדחתה על-ידי משרד הבינוי והשיכון בטענה כי יש לה חלק בדירה בירושה; 

זאת, למרות נסיבותיה של אותה אישה: העובדה שהיא לא הייתה מנויה בצוואה ולא קיבלה חלק 

בירושה מאביה המנוח, והעובדה כי לא היה לה כל קשר עם משפחתה נוכח אלימות שחוותה בעבר 

הסיוע  פניית  בעקבות  המנוח.  אביה  צוואת  קיום  אודות  מסמכים  להמציא  יכלה  לא  לפיכך  וכי 

לסיוע  הזכאית  דירה  כחסרת  ראשון  בשלב  האישה,  הוכרה  והשיכון  הבינוי  משרד  אל  המשפטי 

בשכר דירה, ולאחר פניה נוספת אושרה גם זכאותה לדיור ציבורי. 
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10.3 נושאים נוספים המטופלים במסגרת התחום האזרחי 

הציבורי,  והדיור  החובות  לתחום  בנוסף  וכולל,  ורחב  מגוון  הוא  והמנהלי  האזרחי  התחום  כאמור, 

תחומים נוספים כגון: עמידה על זכויות חוקתיות, עסקאות צרכניות, חוזים, נזיקין, עבודה, הפליה 

ועוד. המשותף לטיפול בכל הנושאים האמורים הוא החשיבות שרואה הסיוע המשפטי בהנגשת 

השירותים לאוכלוסיות מוחלשות, על-מנת שתוכלנה לעמוד על זכויותיהן, בין אם במישר יחסיהם 

יחסיהם עם  במישור  ובין אם  יחסיהם עם המעסיק שלהם,  במישור  בין אם  עם פרטים אחרים, 

הרשויות.

הפליה במוצרים ושירותים ציבוריים

כי סיוע משפטי  22 לחוק הסיוע המשפטי, הקובע  נכנס לתוקפו תיקון מספר  ביום 18.11.2018 

בתביעות לפי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, 

תשס"א-2000 יינתן על-ידי הסיוע המשפטי ללא בדיקת זכאות כלכלית. 

התיקון לחוק בא לעולם בעקבות המלצתו של הצוות למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה, בראשות 

מנכ"לית משרד המשפטים דאז עו"ד אמי פלמור, "על מנת לעודד הגשת תביעות ויצירת תביעות 

הממשלתית  היחידה  עם  פעולה  שיתוף  תוך  נעשה  החוק  יישום  תודעה".  משנה  פסיקה  ויצירת 

לתיאום מאבק בגזענות המפנה אל הסיוע משפטי תלונות המגיעות אליה, לצורך בדיקת הצורך 

והאפשרות בהגשת תביעה. פונים אחרים מגיעים אל הסיוע המשפטי באופן ישיר ועצמאי.

לאחר כניסת התיקון לתוקף נפתחו בסיוע המשפטי בשנת 2019, 33 תיקי איסור הפליה לעומת 8 

תיקים שנפתחו בשנת 2018. 

פסיקה נבחרת בתחום הפליה במוצרים ושירותים ציבוריים
לשנת 2019

תביעה נגד חברת "דן" בגין הפליה נערים בני העדה האתיופית	 

נערים ממוצא  "דן" שהוגשה בשם שבעה  נגד חברת התחבורה  ייצג48 בתביעה  הסיוע המשפטי 

סירבה  אשר  החברה  נהגת  על-ידי  הופלו   ,16 עד   13 בני  האירוע  בעת  שהיו  הנערים,  אתיופי. 

להעלותם לאוטובוס. כשנשאלה על-ידי הנערים ועוברי אורח לפשר הסירוב טענה נהגת החברה 

נזקים  לו  וגרמה  ימים לפי האירוע, קבוצת נערים ממוצא אתיופי התפרעה באוטובוס  כי מספר 

ולכן היא אינה מוכנה להעלותם, על אף שלא זיהתה איש מהתובעים כאחד מהנערים שהתפרעו 

וגרמו נזקים לאוטובוס בעבר. התביעה שהוגשה לבית משפט השלום בתל-אביב הופנתה לגישור 

מכתב  להם  תשלח  ובנוסף   ₪  115,500 לנערים  תשלם  "דן"  חברת  כי  הצדדים  הסכימו  שבסופו 

התנצלות.

תיק פנימי 10913/18 )ותיקים נוספים(. התובעים יוצגו על-ידי עו"ד בריהאן אבו קעוד ונטע ברק ממערך הייצוג   48
הפנימי, מחוז תל-אביב.
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הפליה בקבלת נערים בני העדה האתיופית לתלמודי תורה חרדיים 	 

במסגרת עת"מ 33492-08-19 49 הסיוע המשפטי ייצג שתי משפחות מהעדה האתיופית המנהלות 

אורח חיים דתי-חרדי בהגשת עתירה מינהלית בעילה של הפליה עקב סירובם של תלמודי תורה 

חרדיים לקבל את ילדיהן לרישום במוסד. העתירה הוגשה נגד ארבעה תלמודי תורה התואמים 

את אורחות חייהם ואשר נמצאים בסמיכות יחסית לאזור מגורי המשפחות, משרד החינוך ועיריית 

ירושלים. 

העותרות פנו לארבעה תלמודי תורה שונים, הגישו טפסי רישום במועד והמתינו לתשובה. תלמודי 

התורה סרבו לקבל את ילדיהן של העותרות למוסדיהם, וזאת מבלי שמרבית המוסדות החזירו כל 

מענה, או בדקו את התאמת הילדים, ומוסד אחד השיב כי "אין מקום".

תחושת העותרות היתה כי ילדיהם נדחו בשל מוצאם האתיופי. תחושה זו קיבלה חיזוק בדברים 

שהגיעו לאוזני העותרות מפי גורם שניסה לסייע להן, וגם ממצב הדברים בשטח לפיו, במשך שנים 

ובאופן עקבי, תלמידים ממוצא אתיופי לא מתקבלים ללימודים במוסדות החינוך של המשיבים 

ירושלים בבקשה לקבלת סיוע  או במוסדות דומים להם. העותרות פנו למינהל החינוך בעיריית 

בביצוע רישום ילדיהם לתלמודי התורה האמורים. לעותרות נשלחה תשובה מהעירייה כי מבירור 

של מנהל החינוך עלה לכאורה כי המוסדות האמורים מצאו את הילדים לא מתאימים, במכתב לא 

פורט מהי סיבת חוסר התאמתם של הילדים למוסדות אלו. העירייה הציעה לעותרות לשלוח את 

ילדיהן למוסדות אחרים אך המוסדות החלופיים אליהם הופנו העותרות רחוקים משמעותית מבית 

המשפחה ולא תאמו את העדפותיהן החינוכיות של המשפחות. 

לאחר הגשת העתירה הסכימו הצדדים להביא את הסוגיה לדיון בפני ועדת ערר של משרד החינוך. 

נדון במסגרת  הבנים שעניינם  שלושת  מבין  שניים  כי  הערר  ועדת  קבעה  בפניה  הדיונים  בתום 

העתירה ישובצו באחד מתלמודי התורה נגדו הוגשה העתירה. תלמוד התורה האמור הגיש כנגד 

ההחלטה עתירה מינהלית, וכן הגיש בקשה לעיכוב ביצוע. הבקשה לעיכוב ביצוע נדחתה על ידי 

בית המשפט ובכך למעשה עם תחילת שנת הלימודים, שהחלה ימים ספורים לאחר מתן ההחלטה, 

כאמור,  השנה  תחילת  עם  הילדים  משנקלטו  למוסד.  הבנים  את  לקלוט  התורה  תלמוד  על  היה 

ביקש תלמוד התורה למחוק את העתירה. 

עת"מ 33492-08-19 פלוניות נ' משרד החינוך ואח' )לא פורסם(. התובעות יוצגו על-ידי עו"ד מירב שיבק, ממונה   49
ועו"ד יפעת שרפלר, ממערך הייצוג  ארצית על התחום האזרחי, מערך הייצוג הפנימי, הנהלת הסיוע המשפטי 
הפנימי, מחוז ירושלים בשיתוף פעולה עם עוה"ד דן לרגמן ואלרן שפירא ממערך הייצוג החיצוני, מחוז ירושלים. 
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פסיקה נבחרת בנושאים נוספים המטופלים בתחום האזרחי 

דיני עבודה – פיצוי בגין עוגמת נפש בגין פיטורין לאחר יום עבודה אחד 	 

לעבודה האזורי  הדין  לבית  תביעה  הגיש  המשפטי  הסיוע   50 14022-10-16 סע"ש  במסגרת 

בתל-אביב בשם גננת ומורה מוסמכת, שהתראיינה לעבודה בגן שבבעלות הנתבעים. לאחר ראיון 

העבודה, התובעת התבקשה להגיע ליום התנסות. לגרסת התובעת, במהלך הביקור הנתבעים חתמו 

על חוזה עבודה. לגרסת הנתבעים, היה מדובר בטיוטה בלבד. מספר ימים לאחר מכן, הנתבעים 

הודיעו לתובעת בהודעת טקסט כי לא תתחיל לעבוד בגן. התובעת הלינה כי לא קיבלה כל הודעה 

מוקדמת לפיטוריה ולא נערך לה שימוע כדין.

בית הדין לא קיבל את טענתה המרכזית של התובעת לפיה נחתם עמה הסכם העסקה, אולם קבע 

בית הדין התייחס לעובדה שהנתבעים שקיימו  נגרמה לה עוגמת נפש מהתנהלות המעסיק.  כי 

עם התובעת מספר פגישות וזימנו אותה לשני ימי התנסות, הודיעו לה בהודעת טקסט, להבדיל 

מפגישה, שאין בכוונתם להעסיק אותה וקבע, כי עובדה זו לכשעצמה מצדיקה פיצוי. לפיכך, בית 

המשפט פיצוי בגין רכיב עוגמת נפש בסכום של כ-10,000 ₪. יש לציין כי מדובר בסכום פיצויים 

נטו  לא  לעבודה  הדין  בתי  לאחרונה  עד  נפש;  עוגמת  של  ברכיב  שמדובר  לכך  לב  בשים  גבוה, 

לפסוק פיצוי מיוחד בגין רכיב זה, שכן ההלכה קבעה שבכל מעשה פיטורים מלווה בעוגמת נפש. 

פסק הדין מבטא מגמה חדשה בנושא זה.

פינוי שלא כדין 	 

במסגרת תא"מ 12366-08-18 51 הסיוע המשפטי ייצג אישה שהתגוררה ביחד עם בעלה בשכירות 

בה התגוררו החליפה את מנעול  בחו"ל, בעלת הדירה  הזוג שהו  במשך שלוש שנים. בעת שבני 

את  ולפנות  להתארגן  להם  שאפשרה  מבלי  למחסן  הזוג  בני  של  חפציהם  את  פינתה  הדירה, 

חפציהם בעצמם, ומיד לאחר מכן הכניסה דייר חדש; תוך זמן מה חלק מהחפצים של הזוג נעלמו. 

לבית משפט השלום בפתח תקווה הוגשה תביעה בגין פינוי לא חוקי וכן תביעה להשבת החפצים 

החסרים ולפיצוי בשווי החפצים שהוחזרו במצב שאינו ניתן לשימוש לאור תנאי האחסון. בהתאם 

להמלצת בית המשפט התיק נסגר בהסכמת הצדדים, במסגרתה שולם לזוג סך כולל של 25,000 

ש"ח ב-25 תשלומים. 

הגנה מפני תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין 	 

בת"א 5832-01-18 52 הסיוע משפטי ייצג לקוח בהגנה מפני תביעה לפירוק השיתוף בנכס בדירת 

של  בדרך  פירוק  ביקש  התובע  הנתבע.  ושל  התובע  של  המשותפת  בבעלותם  המצויה  מגורים 

רישום המקרקעין.  הרישום בלשכת  ידי הסדרת  על  הנכס  רישומי של  לפיצול  וסירב  התמחרות 

סע"ש )ת"א( 14022-10-16 רוית אביאל נ' רויטל טרבולוס )פורסם בנבו, 2.9.2019(. התובעת יוצגה על-ידי עו"ד   50
רונית מאור קשלס ממערך הייצוג החיצוני, מחוז תל-אביב.

תא"מ )פ"ת( 12366-08-18 לוקה נ' שרייבר )לא פורסם(. התובעת יוצגה על-ידי עו"ד ניר אבישר ממערך הייצוג   51
החיצוני, מחוז תל-אביב.

עדי מנצור  עו"ד  יוצג על-ידי  הנתבע   .)24.9.20 בנבו,  )פורסם  חן  נ' איתי  )ת"א( 5832-01-18 יהודנין גרשל  ת"א   52
ממערך הייצוג החיצוני, מחוז תל-אביב.



82

משרד המשפטים  |  דוח הסיוע המשפטי 2019

טענתו של הנתבע הייתה כי התביעה היא דרכו של התובע לכפות על הנתבע למכור את זכויותיו 

בנכס ללא ניהול משא ומתן בתום לב, על מנת לרכוש בעלות מלאה נכס.

בית משפט השלום בתל-אביב פסק כי העושה שימוש בזכות חוקית הנתונה לו בדין נדרש לפעול 

בתום לב למימושה של אותה זכות, וכי הזכות לתבוע את פירוק השיתוף אינה יוצאת מכלל זה. 

הוסיף  התשכ"ט-1969  המקרקעין  בחוק  זכות,  במימוש  לב  תום  המחייב  הכללי  לעיקרון  בנוסף 

המחוקק עיקרון ספציפי המעוגן בסעיף 14 לחוק, הקובע כי זכויות במקרקעין אין בהן כשלעצמן 

כדי להצדיק עשיית דבר הגורם נזק לאחר. בית המשפט הגיע למסקנה כי מדובר בשימוש בהליך 

משפטי של פירוק שיתוף כדי להימנע מניהול מו"מ בתום לב למכירת הזכויות בנכס. נוכח זאת, 

בהעדר שיתוף של ממש בין הצדדים ובהעדר נזק לתובע, נדחתה התביעה לפירוק השיתוף.

פסלות שופט  	 

בע"א 3591/19 53 הסיוע המשפטי ייצג נתבע בערעור על החלטת בית משפט השלום בתל-אביב 

שלא לפסול עצמו מלדון בעניינו, לאחר שבטרם הוגשו הסיכומים בתביעה שהגשה נגדו, פורסם 

במערכת "נט המשפט" מסמך שסווג כפסק דין אשר כלל דיון עובדתי, ניתוח הראיות והחקירות 

לפיה  אופרטיבית  ובתוצאה  במסקנות  והסתיים  שבעובדה  וקביעות  מהימנות  קביעות  שנערכו, 

על המערער לשלם למשיב סכום מסוים, ואף הוצאות. המסמך שפורסם הופיע חתום והוא הורד 

מהמערכת כשעה לאחר פרסומו. לעמדת המערער מהמסמך שפורסם ברור כי עמדת בית המשפט 

סיכומיו  את  בינתיים  שהגיש   – )המשיב(  התובע  כי  נטען  בנוסף  הסיכומים.  הגשת  לפני  גובשה 

עצמו  לפסול  ביהמ"ש  על  כי  המערער  טען  משכך,  שפורסם.  המסמך  על  בסיכומים  התבסס   –

שפורסמה  בלבד  בטיוטה  מדובר  כי  הבהירה  בתיק  שדנה  השלום  שופטת  בתיק.  הדיון  מהמשך 

עקב טעות טכנית, כי כתיבת פסק הדין טרם הושלמה והיא תושלם לאחר עיון בסיכומי הצדדים, 

וכי פרסום המסמך לאחר דיון ההוכחות אינו מקים עילת פסלות.

נשיאת בית המשפט העליון קיבלה את הערעור וקבעה כי אין זה רצוי ואין זה מקובל כי שופט יורה 

לבעלי דין לסכם את טענותיהם כדי להתרשם מדבריהם ולהיות פתוח לשכנוע, ובד בבד יחליט 

בעניין העומד לדיון על-פי התרשמותו שלו בלבד, מחומר הראיות וללא כל הסתמכות על סיכומי 

הצדדים. 

בית המשפט ציין, כי הכנת טיוטת פסק דין לא מהווה, כשלעצמה, עילה לפסילה וכבר נפסק כי אין 

כל פסול בכך שביהמ"ש יערוך טיוטה כזו טרם מתן פסק הדין ויכלול בה בין היתר את התרשמותו 

מהראיות וממהימנות העדים. עם זאת, במקרה זה תוכנו של המסמך שפורסם מעיד עליו כי נחזה 

להיות פסק דין מוגמר ושלם הכולל מסקנה משפטית ברורה, תוצאה אופרטיבית חד משמעית 

ואף חיוב בהוצאות. לאור האמור נפסק כי הדיון יועבר למותב אחר בשל מראית פני הצדק, הן בשל 

הפגם שנפל בפרסום המסמך והן ובעיקר בשל תבניתו ותוכנו של המסמך שפורסם, הנחזה על 

פניו להיות פסק דין שלם ומוגמר. 

פאליק  אגור  עו"ד  על-ידי  יוצג  המערער   .)21.7.20 ביום  בנבו,  )פורסם  גיל  אליהו  קלימי נ'  3591/19 יוסף  ע"א   53
ממערך הייצוג החיצוני, מחוז תל-אביב.
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תביעה בסדר דין מהיר להשבת כספים שנגבו שלא כדין 	 

בתא"מ 17463-05-18 54 הסיוע המשפטי ייצג אדם בתביעה נגד חברת בזק בינלאומי בגין כספים 

שירותי  לקבלת  בינלאומי  בזק  חברת  עם  התובע  התקשר   2010 בשנת  כדין.  שלא  ממנו  שנגבו 

ולא  בעל-פה  נעשה  השירות  הסכם   .₪  63.90 על-סך  כולל  חודשי  בחיוב  וירוס  ואנטי  אינטרנט 

נשלח לתובע העתק מההסכם. לאחר שנים התברר כי החברה גובה מהתובע עבור שירותים שונים 

של  שברשותו  על-אף  וזאת  פלאפונים,  של  אבטחה  משחקים,  פקס,  שירותי  כגון  צורך  שאינו 

התובע היו טלפונים ניידים ללא גישה לאינטרנט ועל-אף ששירותים אלה לא התבקשו על-ידי 

התובע והוספו לחיוביו שלא כדין ובניגוד לתנאי ההתקשרות. התובע פנה לחברה וקיבל זיכוי חלקי 

בלבד. לאחר שפנייה נוספת לחברה באמצעות הסיוע המשפטי נותרה ללא מענה, הוגשה תביעה 

כספית להשבת סכום התביעה בגין חיובים ביתר ובניגוד להסכם שירות. לאחר תחילת ההליכים 

המשפטיים בבית משפט השלום בתל-אביב הצדדים הגיעו לפשרה במסגרתה הוסכם להחזיר 

לתובע כ-3,500 ₪ נוספים עבור חיובי יתר.

קצין תגמולים – רשלנות בניהול תביעה להכרה בנכות 	 

בת"א 19234-07-16 55 הסיוע המשפטי ייצג אדם שתבע את משרד הביטחון בגין רשלנות בניהול 

תביעה להכרה בנכות. התובע נפצע בהיותו חייל בצה"ל בפיגוע התאבדות. התובע הגיש תביעה 

 – בעניין אחד  הכרה  על  וההחלטה  עניינים שונים,  בנכות עקב שירותו הצבאי בשלושה  להכרה 

הוגשה  זה  רקע  על  מלאה.  רטרואקטיבית  הכרה  וללא  רב,  זמן  בחלוף  התקבלה  הנפשית  נכותו 

תביעה בגין התרשלות בניהול הליך בחינת הזכאות. 

בית המשפט קבע כי העיכוב של קצין התגמולים במתן החלטה הינו בלתי סביר בעליל, והתנהלותו 

הזמנים, בהעדר  לוחות  תיק התביעה של התובע, בהעדר מעקב אחרי  בניהול  משקפת רשלנות 

השונים  הגורמים  בין  תיאום  חוסר  ובשל  בתביעה,  הטיפול  של  וסביר  סדיר  ניהול  על  הקפדה 

הפועלים אצל קצין התגמולים. בית המשפט אף הפנה את תשומת הלב להיעדר מעקב מערכתי 

אחר הטיפול בבקשות. חוסר זה מקשה במיוחד על החלשים בחברה שאינם יכולים לשכור עורך 

דין על מנת לפנות שוב ושוב לקצין התגמולים לשם בירור סטטוס בקשתם, או שאינם מסוגלים 

הייתה רשלנית,  בניהול תביעתו של התובע  כי התנהלות קצין התגמולים  נקבע  לפנות בעצמם. 

וחרגה מסטנדרט ההתנהלות הראוי והתקין של רשות מנהלית. לאור האמור, בית המשפט פסק 

לתובע סך של 25,000 ₪ בגין עוגמת נפש, בתוספת הוצאות משפט בסך 5,000 ₪ ושכר טרחת עו"ד 

בסך 10,000 ₪. לאור הליקויים המערכתיים שנחשפו בהליך, בית המשפט אף ביקש כי פסק הדין 

יועבר לעיון המבקר הפנימי במשרד הביטחון.

תא"מ 17463-05-18 יליאשביץ נ' בזק בינלאומי בע"מ )לא פורסם(. התובע יוצג על-ידי עו"ד מיכאל פינקלשטיין   54
ממערך הייצוג החיצוני, מחוז תל-אביב.

מדינת ישראל - משרד הביטחון - אגף שיקום נכים - קצין תגמולים )פורסם  ת"א )ת"א( 19234-07-16 פלוני נ'   55
בנבו, 10.9.2019(. התובע יוצג על-ידי עו"ד עידן אדרי ממערך הייצוג החיצוני, מחוז תל-אביב.
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ביטוח לאומי

לחוק   397 סעיף  הוראת  מתוקף  הלאומי  הביטוח  בתחום  בייצוג  ייחודי  מעמד  המשפטי  לסיוע 

397 האמור,  הביטוח הלאומי )נוסח משולב( התשנ"ה-1995 )להלן: "חוק הביטוח הלאומי"(. סעיף 

קובע את זכאותו של כל מבקש יחיד לקבל ייצוג משפטי מטעם הסיוע המשפטי, בהליכים בבית 

חיקוק  או מכל  הביטוח הלאומי  הנובעים מחוק  בעניינים  להם,  צד  הוא  לעבודה שהמוסד  הדין 

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, 

ייצוג  וניידות. כמו כן ניתן  לרבות תאונות עבודה, נכות מעבודה, נכות כללית, שירותים מיוחדים 

בתביעות לדמי לידה, שמירת הריון, סיעוד, גמלאות זקנה ושארים, דמי אבטלה, שיקום, הבטחת 

זכאות  בדיקת  ללא  המשפטי  הסיוע  ידי  על  ניתנים  המשפטי  והייצוג  הייעוץ  ומזונות.  הכנסה 

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. 

המשפטי  לסיוע  מועבר  במסגרתו  הלאומי  לביטוח  המוסד  עם  פעולה  שיתוף  המשפטי  לסיוע 

החומר הרלוונטי לתיקים המצוי בידי המוסד, וכן מתקיימת, במקרים המתאימים, הידברות מוקדמת 

למניעת הליכים משפטיים.

בשנת 2019 נפתחו 7,369 תיקי ביטוח לאומי לעומת 6,943 תיקים שנפתחו בשנת 2018 )עליה 

של כ-6.3%(. 

1111
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תיקי הביטוח הלאומי בשנת 2019 בחלוקה לפי מחוזות תרשים  34 

34

 17%
חיפה

 14%
דרום

 10%
צפון

 4%
מרכז

 34%
תל אביב

 21%
ירושלים

תיקי הביטוח הלאומי בשנת 2019 בחלוקה לפי תחומי טיפול תרשים 35 

35

 27%
אחר

 35%
*נכות

 6%
גמלת 

ילד נכה

 2%
קצבת 

אזרח ותיק

 16%
נכות 

מעבודה

 2%
דמי אבטלה

 8%
השלמה 
והבטחת 

הכנסה

 4%
דמי לידה 

ושמירת הריון

נכות- לרבות גמלת ניידות, גמלת סיעוד, גמלת שירותים מיוחדים   *
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פסיקה נבחרת בתחום הביטוח הלאומי לשנת 2019

שמירת הטבות למי שהחלה לקבל קצבת שאירים חלף קצבת השלמת הכנסה 	 

במסגרת תיק ב"ל 2465-01-19 56 הסיוע המשפטי ייצג אישה סיעודית שהתקיימה מגמלת זקנה 

וגמלת השלמת הכנסה אשר עם מות בעלה החלה לקבל גמלת שארים במקום השלמת הכנסה 

ובתוך כך נשללו ממנה ההטבות הנלוות לגמלה זו. פסק הדין שניתן בבית הדין האזורי לעבודה 

בתל-אביב בהסכמה קבע כי ההטבות וההנחות שהיו לתובעת בגין זכאותה להשלמת הכנסה )כגון 

הנחות בתשלומי מים, חשמל, ארנונה ותרופות( יוסיפו להיות שמורות לה, גם מיום הפסקת זכאותה 

להשלמת הכנסה ואילך.

 מענק לימודים לאם חד-הורית פרודה מבעלה 	 

במסגרת תיק ב"ל 54224-09-19 57 הסיוע המשפטי ייצג אישה שבעלה נמצא בתאילנד מזה 15 

שנה, אינו נמצא בקשר עימה ואינו נושא במזונותיה, בתביעה לקבלת מענק לימודים. בית הדין 

האזורי לעבודה בתל-אביב קבע כי למרות שלא פתחה בהליך להשתחרר מקשר הנישואין התובעת 

תהא זכאית למענק לימודים, תוך שציין כי "אין זה סביר לצפות מהאישה לפעול בדרכים כאלה 

והכל על מנת  "היעלמותו" של בעלה או לחפש אחריו  ואחרות בחו"ל, על מנת להוכיח את דבר 

לזכות במענק לא גבוה הניתן להורים יחידים המטפלים בילד."

גמלת סיעוד 	 

72 שזכאותה לגמלת סיעוד  ייצג אישה בת  הסיוע המשפטי  ב"ל 40904-04-18 58  במסגרת תיק 

הופחתה בחצי עקב הכנסות גבוהות. מקורות ההכנסה של האישה היו גמלת זקנה, פנסיה ותוספת 

דחיית פרישה. האישה פנתה לביטוח לאומי בבקשה לבטל את זכאותה לדחיית פרישה שכן כך היא 

תוכל לקבל גמלת סיעוד, אך בקשתה סורבה. בתביעה שהוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל-

אביב הגיעו הצדדים להסכמה כי התובעת תוכל לוותר על התוספת לקצבת זקנה כך שהכנסותיה 

יקטנו והיא תהיה זכאית לקצבת סיעוד מלאה.

נכות כללית – חובת ההוכחה החלה על המוסד בתביעת חוב 	 

ייצג אישה אשר תבעה את המוסד לביטוח  במסגרת תיק ב"ל 19300-03-16 59 הסיוע המשפטי 

עקב  כללית  נכות  גמלת  בגין  שונים  חובות  צברה  כי  נמסר  לאישה  שקוזז.  חוב  להשבת  לאומי 

הכנסות מעבודה. הוועדה לביטול חובות בטלה את החוב אך לא הורתה על ביטול החוב שכבר 

הנטל  "לטעמינו,  כדלקמן:  וקבע  התביעה  את  קיבל  בתל-אביב  לעבודה  האזורי  הדין  בית  קוזז. 

תיק ב"ל 2465-01-19 מ.ל. נ' המל"ל )לא פורסם(. התובעת יוצגה על-ידי עו"ד עובד כהן ממערך הייצוג החיצוני,   56
מחוז תל-אביב.

הייצוג  ממערך  ליברמן  איתן  עו"ד  על-ידי  יוצגה  התובעת  פורסם(.  )לא  המל"ל  נ'  ג.ס.   54224-09-19 ב"ל  תיק   57
החיצוני, מחוז תל-אביב.

תיק ב"ל 40904-04-18 ב.מ. נ' המל"ל )לא פורסם(, התובעת יוצגה על ידי עו"ד מוטי זילבר, ממערך הייצוג החיצוני,   58
מחוז תל אביב. 

ב"ל )ת"א( 19300-03-16 נעמי ארז נ' המוסד לביטוח לאומי )פורסם בנבו, 10.3.2019(. התובעת יוצגה על-ידי עו"ד   59
שרון אשל אייל ממערך הייצוג החיצוני, מחוז תל-אביב.
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להוכיח את עצם קיומו של החוב וסכומו נח אל כתפי הנתבע – במקרה דנן לא עלה בידיו לעשות 

כן. תעודת עובד הציבור שהוגשה אינה מפרטת את החוב או מסבירה בדיוק כיצד נוצר החוב ואין 

עובד  תעודת  עורכת  התובעת.  של  קצבתה  קוזזה  בסיסו  ועל  שנעשה  החישוב  את  לבדוק  דרך 

הציבור, בחקירתה הנגדית, לא יכלה היתה להסביר זאת. אף בסיכומים אין פירוט או הסבר אודות 

גובה החוב וממה הוא מורכב, או כל הצגת תחשיב שהוא...". על רקע האמור הורה בית הדין להשיב 

לאישה את הסכומים שנוכו.

שמירת הריון בגין סיכון הנובע מהדרך לעבודה 	 

במסגרת תיק ב"ל 55183-06-18 60 הסיוע המשפטי ייצג אישה אשר תבעה גמלת שמירת הריון בגין 

סיכון הנובע מהדרך לעבודה. האישה שהתגוררה בבאר שבע ועבדה במועצה האזורית תמר נאלצה 

לנהוג לעבודה בדרך שהייתה תלולה ומפותלת ועקב כך סבלה מהקאות אשר סיכנו לטענתה את 

ההיריון. 

בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע דן בשאלה המשפטית העקרונית באשר תחולתה של "שמירת 

הריון" לפי סעיף 58)2( לחוק הביטוח הלאומי על סיכון הנובע מהדרך לעבודה להבדיל מהעבודה 

עצמה. בית הדין קבע כי לשון החוק מחייבת פרשנות מרחיבה לפיה יכול שמקור הסיכון להריון 

הוא בדרך לעבודה, וכי הדבר עולה בקנה אחד עם תכלית החוק. ההכרה בתביעה מותנית בהוכחת 

קיומו של מצב רפואי המסכן את ההיריון וכן בהיעדר חלופה שתאפשר למבוטחת להמשיך לעבוד 

מבלי שתעמוד בסיכון המשתקף מהדרך לעבודה. התביעה הועברה להמשך בחינה רפואית על-ידי 

המוסד.

הכרה בפגיעה נפשית כתאונת עבודה 	 

במסגרת תיק ב"ל 55104-06-16 61 הסיוע המשפטי ייצג אדם אשר תביעתו להכרה בלקות נפשית 

על  הסכימו  הצדדים  המוסד.  על-ידי  נדחתה  עבודה  כתאונת  חריג,  עבודה  יום  עקב  שהוחמרה 

מינוי פסיכיאטרית מומחית אשר קבעה כי יש קשר של החמרה בין אירועי אותו יום עבודה, שהחל 

בשעה 6:00 בבוקר והסתיים בשעה 22:00, לבין מצבו הנפשי של התובע שחווה אירוע דחק ולא 

חזר לעבוד מאז אותו יום. המוסד ניסה לערער על קביעתה של המומחית לעניין קיומו של קשר 

סיבתי ואולם ביה"ד האזורי לעבודה בבאר שבע, קיבל את התביעה.

דמי אבטלה – הגדלת ימי הזכאות בשל שינוי נסיבות במהלך התקופה הקובעת 	 

על  הארצי  הדין  לבית  בערעור  אדם  ייצג  המשפטי  הסיוע   62 72259-07-18 עב"ל  תיק  במסגרת 

דחיית תביעתו לקבלת דמי אבטלה. במוקד הערעור עמדה שאלה משפטית: האם מבוטח שהגיע 

ימי האבטלה העומדים  וכבר מיצה את מכסת  48 חודשים,  בת  35 במהלך תקופה קובעת  לגיל 

בל )ב"ש( 55183-06-18 מירי אזוט נ' המוסד לביטוח לאומי )פורסם בנבו, 11.3.2019(. התובעת יוצגה על-ידי עו"ד   60
לירון קמפו ממערך הייצוג החיצוני, מחוז דרום.

בל )ב"ש( 55104-06-16   בן שטרית נ' המוסד לביטוח לאומי )פורסם בנבו, 23.5.2019(. התובעת יוצגה על-ידי עו"ד   61
לירון קמפו ממערך הייצוג החיצוני, מחוז דרום.

עב"ל )ארצי( 72259-07-18 יעקוביאן נ' המוסד לביטוח לאומי )פורסם בנבו, 4.7.2018( התובע יוצג על-ידי עו"ד   62
יוסי גיתאי ממערך הייצוג החיצוני, מחוז ירושלים.
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לרשותו בתקופה זו בראי גילו בתחילת התקופה הקובעת, זכאי לתוספת ימי האבטלה הנובעים 

מכך שמלאו לו 35 שנים. 

ביה"ד קיבל את הערעור וקבע כי סעיף 171א לחוק מכיל את מודל הזכאות הדינמית לפיו מכסת ימי 

הזכאות עשויה לגדול במהלך התקופה הקובעת של 48 חודשים, ככל שנוצרו נסיבות המצדיקות 

הגדלה זו )כגון גיל או הולדת ילד נוסף(, וכי אין יסוד לצמצום כלל זה בנסיבות בהן המבוטח מיצה 

את ימי הזכאות ביחס לתקופה הקובעת על פי נתוניו במועד תחילת התקופה, כפי שהציע המוסד. 

קצבת שארים בגין קטין – כלל השיהוי יימנה מהגיעו של הקטין לגיל 18 	 

במסגרת תיק ב"ל 22751-02-19 63 הסיוע המשפטי ייצג אם ובנה בתביעה לקבלת קצבת שארים 

2005, ואילו התביעה הוגשה בנובמבר  עבור הבן. האב )שלא היה בן זוגה של האם( נפטר בשנת 

2018, לאחר שעובדת סוציאלית הפנתה את תשומת ליבה של האם לכך שהיא לא מקבלת קצבת 

19. המוסד  שארים עבור הבן. במועד הגשת התביעה גילו של הבן היה צעיר בכמה חודשים מ- 

לביטוח לאומי שילם לפונה קצבת שארים בגין שנה אחת בלבד, וזאת בהתאם לסעיף 296 לחוק 

הקובע כי כל תביעה לגמלת כסף, תוגש למוסד תוך שנים עשר חודשים מהיום שבו נוצרה עילת 

כי בכל הנוגע לקצבה שעילתה עבור  )כלל השיהוי(. במסגרת התביעה טענה התובעת  התביעה 

הקטין, יש למנות את כלל השיהוי )12 חודשים( מיום הגעתו של הקטין לגיל 18. התביעה התקבלה 

בהסכמת הצדדים, כך שבגין הקטין שולמה קצבת שארים משנת 2007 ואילך, תוך קיזוז תוספת 

התלויים ששולמה עבור הבן באותה תקופה.

שלילת תושבות – נטל ההוכחה החל על המוסד לביטוח לאומי 	 

במסגרת תיק ב"ל 10339-07-18 64 הסיוע המשפטי ייצג אישה בעלת אזרחות ישראלית בתביעה 

לבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב, בגין שלילת תושבותה באופן רטרואקטיבי, ובערעור לבית 

הדין הארצי לעבודה שהגיש המוסד לביטוח לאומי כנגד החלטת בית הדין לקבל את התביעה 

)ושנמחק בהמלצת בית הדין(. האישה נשואה בפעם השנייה לתושב שטחים ולזוג שלושה ילדים 

באופן  תושבותה  את  ושלל  ישראל  תושבת  אינה  היא  כי  קבע  לאומי  לביטוח  המוסד  קטינים. 

רטרואקטיבי. עד להחלטת המוסד לביטוח לאומי הפונה התקיימה רק מקצבת הבטחת הכנסה 

שנשללה ממנה עם שלילת תושבותה. 

בקשה  וכן  לאומי  לביטוח  המוסד  החלטת  כנגד  הדין  לבית  תביעה  הפונה  בשם  הוגשה  תחילה 

לסעד זמני דחוף לטיפולים רפואיים. בית הדין קיבל את הבקשה לסעד זמני בקובעו כי גם אם אין 

מדובר בסכנת חיים ילדי התובעת חולים לעיתים קרובות, ודחיית הבקשה בשלב זה עלולה להביא 

נזק כבד למבקשת וסבל רפואי משמעותי ומיותר. 

ביום 16.3.2019 נתן בית הדין פסק דין המקבל את התביעה לאחר שקבע כי לא עלה בידי המוסד 

ב"ל )י-ם( 22751-02-19 מטבייב נ' המוסד לביטוח לאומי )לא פורסם(. התובעים יוצגו על-ידי עו"ד רונית שנצר   63
ממערך הייצוג הפנימי, מחוז ירושלים.

יוצגה  ב"ל )ת"א( 10339-07-18 חדרה סרסור נ' המוסד לביטוח לאומי )פורסם בנבו, ביום 16.3.2019(. התובעת   64
בבית הדין האזורי לעבודה על-ידי עו"ד רונית מאור קשלס ממערך הייצוג החיצוני מחוז מרכז ובבית הדין הארצי 

לעבודה הצטרפו לייצוג עו"ד יעל קסטן-רבסקי ועו"ד מור אטיאס ממערך הייצוג הפנימי, מחוז מרכז.
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ישראל:  תושבת  להיות  הפסיקה  התובעת  כי  ולשכנע  ההוכחה  נטל  את  להרים  לאומי  לביטוח 

אשר  כלכלית  במצוקה  פעוטות,  לשלושה  אם  אישה,  של  תמונה  מצטיירת  שהובאו  "מהראיות 

מתנהלת תוך פירוד מבעלה שנכפה עליה, המחייב אותה לבחור בין חיי מצוקה ונדודים בישראל 

עם היתרונות של קבלת עזרת הוריה ומשפחת בעלה, קבלת גמלאות המוסד, עזרת הרווחה ומשרד 

השיכון, חינוך במוסדות ישראליים בחינם וטיפול רפואי משובח בחינם, מול בחירה בחיי משפחה 

מאוחדים עם בעלה בכפר חבלה, עם היתרונות של איחוד המשפחה ומגורים בבית נוח ומסודר. 

המוסד בסיכומיו טוען כי בחירה של התובעת באפשרות הראשונה אינה מתקבלת על הדעת, אינה 

סבירה ואינה הגיונית. דעתי שונה. משקיימים שיקולים שונים לכל אחת מהבחירות, וכולם כבדי 

משקל, כל בחירה עשויה להיות סבירה, הגיונית ומתקבלת על הדעת ... כלומר אין לקבל את ההנחה 

כי בהיות בני הזוג יחידה משפחתית אחת, לא ניתן לראות כל אחד מהם כבעל מרכז חיים נפרד".

הכרה במחלת מקצוע לנהג אוטובוס 	 

בתיק ב"ל 57118-07-17 65, הסיוע המשפטי ייצג נהג אוטובוס שנגרם לו קרע בגיד כתף ידו הימנית, 

לטענתו כתוצאה משימוש חוזר במכשיר הכרטוס האלקטרוני. התובע ביקש להכיר בנזק שנגרם 

הצליח  באיחור  הוגשה  שהתביעה  למרות  טראומה.  המיקרו  לתורת  בהתאם  מקצוע  כמחלת  לו 

התובע להתגבר על מחסום ההתיישנות ובית הדין האזורי לעבודה בנצרת קבל את התביעה. מדובר 

בחידוש שכן בעבר הוכרו לנהגי האוטובוסים פגיעות של צוואר וגב בלבד.

הכרה במחלת מריאות שהתפתחה לאחר 5 שנים מתאונת עבודה כמחלת מקצוע 	 

בתיק ב"ל 40485-03-18 66 הסיוע המשפטי ייצג קבלן שיפוצים שנפל מגג בניין ולאחר כ-5 שנים 

התפתחה אצלו מחלת ריאות, בתביעה לביה"ד לעבודה להכיר במחלת הריאות כמחלת מקצוע. 

לטענת התובע מחלת הריאות התפתחה כתוצאה מהנפילה ובצירוף המשך עבודה בסביבת אבק. 

התביעה הוכרה בשל שתי הסיבות. 

65  ב"ל )נצ'( 57118-07-17 חנן עבדל נ' המוסד לביטוח לאומי )פורסם בנבו, 24.7.2019(. התובע יוצג על-ידי עו"ד 
לימור אסלן ממערך הייצוג החיצוני, מחוז צפון.

ב"ל )נצ'( 40485-03-18 חנן שריקי נ'  המוסד לביטוח לאומי )פורסם בנבו, 22.7.2019(. התובע יוצג על-ידי עו"ד   66
לימור אסלן ממערך הייצוג החיצוני, מחוז צפון.
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 מעמד אישי

תחום המעמד האישי הוא אחד התחומים הגדולים בסיוע המשפטי. על חשיבות הייצוג המשפטי 

בהליכי משפחה עמד כב' השופט טירקל ברע"א 6810/97 67: 

יתירה  ועליו לנהוג בזהירות  זוג, שרוב רובו בסתר ואפס קצהו בגלוי...  "טבעו של סכסוך בין בני 

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 פרקליטים מלומדת. 

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 

הליכים  של  המיוחד  באופיים  ההכרה  מיוצג...בעקבות  להיות  משפחה  בענייני  בסכסוך  דין  בעל 

אלה, ועקב הצורך להעניק סיוע מיוחד למתדיינים כאלה".

תחום המעמד האישי בסיוע הוא הגדול מבין תחומי הסיוע, ומהווה כ 40% מכלל התיקים. בשנת 

הסיוע  והסטטוס.  בכל תחומי המשפחה  הליכים  במגוון  אישי,  תיקי מעמד   41,841 נפתחו   2019

והן בכלל בבתי הדין הדתיים המוכרים  ניתן בייצוג הן בבתי המשפט לענייני משפחה  המשפטי 

בארץ: רבניים, שרעיים - מוסלמים, שרעיים - דרוזים וכנסייתיים, ובפני כל ערכאות הערעור.

השונים  במחוזות  המשפטי  הסיוע  עובדי  דין  עורכי   40 באמצעות  פועל  האישי  המעמד  תחום 

ובאמצעות 640 עורכי דין חיצוניים המעניקים סיוע משפטי במיקור חוץ. 

בסיוע  מינויים בתחום המעמד האישי   49,480 ניתנו   2019 תיקים שנפתחו, בשנת   41,841 מתוך 

המשפטי.

בשנת 2019 ניתן לראות עליה משמעותית במספר התיקים והמינויים וירידה קלה באחוז הסירובים.

ברע"א 6810/97 בן שושן נ' בן שושן, נא )5( 378.  67

1212
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פילוח במספר התיקים, המינויים והסירובים בשנת 2019 תרשים  36 

36

6,346

41,841

49,480

תיקים מינויים
שנפתחו

סירובים
*כולל הרחבות 
מינוי בתיקים 

קיימים.

פילוח נושאי תיקי תחום המעמד האישי בשנת 2019  תרשים  37 
37)באחוזים( לעומת 2018

 1%
תיקון גיל 
ושינוי שם

 1%
התרת 

נישואין

 3%
אפטרופוסות 

בלעדית 
לקטין

 5%
ערעור

 5%
רכוש

 6%
אבהות

 14%
הסדרי 
ראייה 
ומשמורת

 13%
מזונות

 12%
צוים למניעת 
אלימות

 10%
גירושין, כתובה, 

מדור שקט

 7%
שינוי סדרי 

ראייה או 
מזונות

 10%
ירושה 
וצוואה

 10%
הוצאה לפועל 

מזונות

 3%
הסכמים, דמי 

שימוש ראויים, 
פינוי או סילוק 
יד במקרקעין, 
תביעת נזיקין
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ניתוח מגדרי של תיקי המעמד האישי בסיוע המשפטי שנת  תרשים 38 
2019

38

 63%
נשים

 1%
לא ידוע

 36%
גברים

חיזוק המקצועיות בתחום המעמד האישי

בשנת 2019 נמשכה עבודת שיפור איכות השירות, בין השאר על ידי עריכת הכשרות מקצועיות 

שונות. השתלמות "להלכה ולמעשה – הדין בבתי הדין הרבניים" נערכה על ידי הסיוע המשפטי68 

בשיתוף לשכת עורכי הדין, מחוז צפון, בבית הפרקליט בנצרת. בהשתלמות שנפרסה על פני שישה 

ונציגי הסיוע המשפטי.  הדין, אנשי אקדמיה  לבתי  היועץ המשפטי  נציג  דיינים,  הרצו  מפגשים 

השתלמות של שמונה מפגשים בנושא: "הכשרה מעשית לטיעון הלכתי" נערכה בירושלים, בשיתוף 

ארגון "יד לאשה" – סיוע למסורבות גט ועגונות" ולשכת עורכי הדין ועד מחוז ירושלים. בהשתלמות 

הרצו דיינים, רבנים ורבניות ונציגת המחלקה למשפט עברי במשרד המשפטים.

במשרד  וחקיקה  ייעוץ  מחלקת  עם  המשפטי  בסיוע  האישי  המעמד  מערך  ערך  לאלה,  נוסף 

המשפטים ובשיתוף נציגות יחידות הסיוע של משרד הרווחה, כנס לבחינת חוק הסדר התדיינויות 

– מהלכה למעשה. כיחידת שטח במשרד המשפטים המייצגת בעשרות אלפי תיקי מעמד אישי 

בבתי המשפט ברחבי הארץ, הסיוע המשפטי רואה אחריות לקדם שיתוף הפעולה והבנה טובה 

יותר של השלכות החוקים השונים בתחום המעמד האישי. בכנס השתתפו נציגים של הערכאות 

המשפטיות השונות, נציגי אקדמיה, נציגי יחדות הסיוע של משרד הרווחה שליד בתי המשפט, 

עורכי דין מייצגים ונציגי מחלקת ייעוץ וחקיקה. הכנס, בהובלתה של מנכ"לית המשרד דאז, עו"ד 

ובסיוע  הרבניים  הדין  בבתי  המשפט,  בבתי  המצטברים:  הנתונים  בבחינת  הן  עסק  פלמור,  אמי 

גבולות  וליישומו:  החוק  לתיקון  הנוגעות  בשאלות  והן  התדיינויות,  הסדר  לחוק  ביחס  המשפטי, 

בהליכי  ילדים  השתתפות  הסיוע;  ביחידות  גבוהה  בעצימות  הליכים  ניהול  הדחופים;  הסעדים 

ריכוז אקדמי עו"ד מיה שושטרי, סגנית מנהל מחוז צפון וממונה מחוזית על תחום המעמד האישי, מערך הייצוג   68
הפנימי,  הייצוג  ממערך  אישי,  מעמד  תחום  על  ארצית  ממונה  שרמן-שני,  בת-שבע  ועו"ד  צפון.  מחוז  הפנימי, 

הנהלת הסיוע המשפטי. 
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מהו"ת; הליכי מהו"ת בצל אלימות; הליכי מהו"ת ורגישות תרבותית. האחריות והדרך ליצירת הסכם 

מהנושאים  אחד  בכל  לגישור.  מהו"ת  מהליכי  המעבר  המהו"ת;  לאחר  הליכים  קיום  קיימא;  בר 

שנידונו, גובשו המלצות אופרטיביות, אשר חלקן כבר התקבלו והוטמעו בהצעה לתיקון חוק הסדר 

התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, תשע"ה-2014 והתקנות מכוחו. 

בכנס של מחוז מרכז בסיוע המשפטי – "משפט מותאם עוני ומגדר" - נבחן האופן שבו המשפט 

מתייחס להיבטים של עוני ברבדים שונים, וחלק מרכזי בו עסק בנושא האלימות במשפחה. 

בכנס הרצתה כב' השופטת פרופ' דפנה ברק ארז, וכן המפקחת על הבנקים )לשעבר( ד"ר חדוה 

בר. והתקיים פאנל משמעותי על מקרה שהגיע לסיוע המשפטי )מחוז מרכז( בעניינה של אישה 

שסירבה להיכנס למקלט, חרף היותה מאוימת ברמת סיכון גבוהה על ידי בני משפחתה. המשטרה 

בצעד חריג הגישה בעצמה לבית המשפט בקשה לצו הגנה עבור אותה אישה, לא במטרה להרחיק 

ממנו את הגורם המאיים )שזהותו לא הובאה לידיעת האישה(, אלא בכדי להורות לה ולחייב אותה 

כי אף המקלט עצמו סירב לקבלה  יצוין,  להיכנס למקלט לנשים בסכנת אלימות, חרף סירובה. 

מחשש להעדר שיתוף פעולה מצדה. ביהמ"ש נעתר לבקשת המשטרה וחייב את האישה להיכנס 

למקלט לתקופה של שבוע ימים, אולם משהמקלט סירב לקבלה הוחזקה האישה כעצורה מספר 

ימים בתחנת המשטרה. לבסוף הובא העניין בפני שופט נוסף אשר קיבל את הצעת האישה לעבור 

להתגורר אצל חברתה בצפון )הצעה שהמשטרה התנגדה לה בטענה כי האישה לא תהיה בטוחה 

שם( והורה על שחרורה לאלתר ביטול החיוב להכניסה למקלט בניגוד לרצונה. בפאנל עלו סוגיות 

מעניינות באשר לאופן הטיפול בנושא אלימות כלפי נשים, המענה )המספק או הבלתי מספק( 

מיוחדת  התייחסות  הוצגה  וכן  אחרים,  אפשריים  פתרונות  לצד  באלימות  לנשים  מקלטים  של 

לטיפול באלימות כלפי נשים בחברה הערבית. בנוסף על כך במסגרת הכנס נערך שיח משמעותי, 

בראי סיפור אישי שהוצג, בעניין אישה שחוותה אלימות כלכלית קשה מצד בעלה. הוצגה תופעת 

האלימות הכלכלית על היקפיה הנרחבים, הקושי של נשים )שהן לרוב הקרבנות של האלימות(, של 

ולהגדיר אותה, כמו גם העדר המודעות כלפיה והפעולות  החברה ושל המשפט להכיר בתופעה 

ומתן מענה לקורבנות האלימות הכלכלית אף במישור החובות שנוצרו  שיש לקדם לשם הכרה 

לאישה בעקבותיה. 

כמו כן בכנס הוצג המיצב "איננה עוד". פרויקט מחאה אמנותי המציג בגדי נשים שנרצחו. כן, הוצג 

שיתוף הפעולה של הסיוע המשפטי ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים במתן סיוע 

כספי, תמיכתי, טיפולי ונפשי למשפחות שאיבדו את יקיריהן כתוצאה מעבירות המתה במסגרת 

תוכנית סנ"ה.

הכנס האמור השתלב במסגרת תוכנית עבודה של מחוז מרכז להנגיש את שירותיו כלפי נשים 

באלימות, ולפעול למיצוי זכויותיהן במשפט ובכלל. כמו כן מחוז מרכז פועל להגברת המודעות 

על  הפיקוח  זה  ובכלל  שונים,  גופים  עם  פעולה  שיתוף  באמצעות  הכלכלית  האלימות  לנושא 

הבנקים בבנק ישראל שאף הציג בכנס את האמנה שגיבש עם הבנקים לזמינות בנקאית לנשים 

באלימות וטיפול בחובות שנוצרו עקב האלימות, וכן עם עמותת רוח נשית שהשתתפה אף היא 

בפאנל בנושא אלימות כלכלית. 
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פסיקה נבחרת בתחום המעמד האישי לשנת 2019

גירושי בני זוג המשתייכים לעדות שונות )נוצרי בן העדה האוונגלית ונוצריה בת 	 
העדה המארונית( בהתאם לעילות אזרחיות השואבות השראה מחוק ברית הזוגיות 

בעמ"ש 5361-12-17 69, נערך דיון ביחס לערכאה המוסמכת לדון בעניינם של הצדדים ונקבע כי על 

אף שהצדדים נישאו בכנסיה האוונגלית, המשיבה לא השלימה את ההליך להמרת העדה הדתית 

על פי פקודת העדה הדתית )המרה( המסתיים בשינוי הרישום במרשם האוכלוסין, ובהיעדר רישום 

כדין, המרת הדת חסרת תוקף משפטי-אזרחי והדין האישי החל על המשיבה הוא הדין האישי שחל 

עליה לפני נישואיה בהתאם לעדתה הקודמת. 

מאחר ומדובר בבני זוג, אזרחים ישראלים, המשתייכים לשתי עדות שונות, בתוך דת הנצרות, בית 

המשפט המוסמך לדון בענייני התרת הנישואין הוא בית המשפט לענייני משפחה. ביחס לברירת 

הדין נקבע, כי בהתאם לסעיף 5 לחוק שיפוט בענייני התרת נישואין )מקרים מיוחדים וסמכות בין 

לאומית(, התשכ"ט– 1969, הדין החל הוא הדין החל במקום מושבם הנוכחי, במקום מושבם האחרון 

והדין בארץ אזרחותם המשותפת – הוא הדין הפנימי בישראל.

פנימי  לדין  ומשמעותו  ביותר מבחינת מהותו  הקרוב  כי המקור הסטטוטורי  קובע,  בית המשפט 

ישראלי לעניין התרת נישואין ולבחינת התקיימות עילות אשר יש בכוחן להצביע על התפרקות 

קשר הנישואין, הלכה למעשה, והיעדר יכולת לשקמו – הוא חוק ברית הזוגיות לחסרי דת, תש"ע-

בדבר  בנוגע להעדר הסכמה  בו  לעילה הקבועה  הנישואין.  חלופות שונות להתרת  2010, המונה 

הסדר הסכסוך תוך ששה חודשים מיום הבקשה, ואחד הצדדים הודיע, כי הוא מעוניין בהתרת 

ברית הזוגיות, מוסיף בית המשפט את הדרישה כי בית המשפט השתכנע כי חיי הזוגיות נקלעו 

כלפי  הזוג  מבני  ולמשל התנהגות אלימה של אחד  ולשיקום,  לאיחוי  ניתן  למשבר עמוק שאינו 

בן זוגו או כלפי הילדים. עם זאת, בית המשפט מתבסס גם על עילת הרס חיי הנישואין )גירושין 

ללא אשמה(, וקובע כי "משהודה המערער כי הצדדים פרודים תקופה כה ממושכת, אין עוד מקום 

לבחון האם הנישואין הינם ברי שיקום, ויש לתת מעמד בכורה לאותו אינטרס של כבוד האדם, לפיו 

אין להותיר צד שאינו מעוניין להישאר כבול לנישואין שנהרסו, ואשר מלפניו נדחה האינטרס של 

שמירה על יציבות מוסד הנישואין." 

פסיקת כתובה על ידי בית הדין, ושקילת מצבו הנפשי והכלכלי של האיש בקביעת 	 
גובה הכתובה 

בתיק 1000569/3 70, התובעת יוצגה על ידי הסיוע המשפטי בתביעת חיוב כתובה. הזוג התגרש 

בהסכמה, והותיר לבית הדין הרבני סמכות לדון "בין לדין בין לפשרה, ועל פי שיקול דעת רחב" 

בשאלת החיוב בכתובה לאחר הגירושין, אשר סכומה הנקוב 555,555 ₪. זאת בשעה שבמקביל 

להליך זה התנהל הליך רכושי בבית משפט בתביעת האישה לחייב את האיש להשתתף בחובות 

אותם היא פורעת.

עמ"ש )חי'( 5361-12-17 ד׳ מ׳ נגד ס׳ מ׳ )פורסם בנבו 10.3.2019(. ייצוג המערער באמצעות עו"ד מוסטאפא ראפע   69
וייצוג המשיבה באמצעות עו"ד סאמר בשארה, שניהם ממערך הייצוג החיצוני, מחוז חיפה.

תיק 1000569/3 )פסק דין 22.5.2019( של בית הדין הרבני האזורי בחיפה. ייצוג על-ידי עו"ד מירב כהן, ממערך   70
הייצוג החיצוני, מחוז חיפה.
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בית הדין קבע, כי האיש הוא שעזב את בית המגורים, וכי יש בחומר הראיות כדי להוכיח כי סמוך 

לעזיבתו את הבית היה בקשר מיני עם נשים אחרות. האיש לא הצליח להוכיח את טענתו כי האישה 

היתה עם גבר אחר טרם הגירושין, ולכן יש לחייבו בתשלום הכתובה. עם זאת, סבור בית הדין כי 

הסכום הנקוב מוגזם ונכתב בה לכבוד ולא לחיוב, לצד שיקולים "הגוררים צמצום החיוב של האיש. 

האחד, הבעיה הנפשית ממנה סובל האיש... השני, המצב הכלכלי הרעוע ושאין לצדדים נכסים 

מהם ניתן לגבות. הלוואות בשוק האפור באות בדרך כלל על רקע מצוקה כלכלית. לא סביר לחייב 

את האיש בסכומים אשר יותירו אותו חייב, כל חייו, במיוחד על רקע תקופת הנישואין הקצרה, בת 

כארבע שנים." 

על כן, בית הדין חייב אותו לשלם לאישה 48,000 ₪ עבור הכתובה וזאת ללא כל קשר לשאלת 

חלוקת החובות הנידונה בבית המשפט.

דחיית בקשה לביטול הסכם גירושין בטענה שנחתם כאשר האיש תחת השפעת 	 
סמים 

בתיק 132243/15 71, המשיבה יוצגה על ידי הסיוע המשפטי. התובע טען כי בעת שחתם על הסכם 

הגירושין ובעת שההסכם אושר, היה תחת השפעת סמים. כן טען, כי ההסכם אשר נוסח על ידי 

עורכת הדין של האישה, מוטה לרעתו, הוא לא הבין על מה חתם, והוא אינו מסוגל לעמוד בסכום 

המזונות אליו הסכים.

בפסק הדין נקבע, כי בהתאם להלכה, החותם על שטר, מתחייב בכל הכתוב בו ואינו יכול לטעון 

שלא ידע מה כולל השטר. בהסכם זה האיש חתם, ולא ניתן לומר שסמך על דברי עורכת הדין של 

הצד השני כיוון שיש עליו אחריות לקרוא מה שהוא חותם עליו. כלומר, בית הדין פוסק "שחזקה 

אדם קורא לפני שחותם – ואם לא עשה כן הרי שקיבל על עצמו אחריות הדברים מכח חתימתו אף 

אם לא קרא והבין". ביחס לטענתו, כי היה תחת השפעת סמים, בית הדין מדמה מצב זה לשיכור 

ע"ב(  סד,  )עירובין  מכר"  וממכרו  מקח  מקחו  "שיכור  בגמרא:  נקבע  עליו  התחייבות,  על  החותם 

וברמב"ם ובשו"ע נפסק כך אלא אם הוא "שיכור כלוט" – קרי, שיכור העושה ואינו יודע מה הוא 

"ולפי זה הסכם שניתן לו תוקף פסק דין בפני בית הדין דנן והבעל היה צריך לענות על  עושה. 

שאלות וענה כעניין, הרי ברור שהוא לא עונה לגדר זה של שיכור כלוט המופקע מהתחייבויותיו." 

בשולי הדברים מציין הדיין כי בהסכם יש תיקונים של האיש – כך שלא ניתן לומר שלא הבין על 

מה הוא חותם. ההסכם קיבל תוקף פסק דין, ולא היו אינדיקציות בדיון המצביעות על חשד כלשהו 

להתנהגות המצביעה על חוסר הבנה או השפעה של חומר כימי כלשהו.

נפסק כי טענת האיש קנטרנית ומטילה דופי בבאת כוח האישה ובבית הדין, ודינה להידחות. בית 

הדין התחשב במצבו של התובע ולא חייבו בהוצאות על אף שקבע כי ראוי היה לעשות כן. בנוסף, 

בית הדין הציע כי כדי למנוע טענות מסוג זה בעתיד הרי שבהסכמים הבאים לאישורו של בית הדין 

ולאחר קריאת ההסכם ובירור עם הצדדים אם הם מבינים את תוכנו ומסכימים לו, יאמרו לצדדים 

כי ירשם בפרוטוקול שהם מצהירים שקראו והבינו את תוכנו של ההסכם ובית הדין יציין לפרוטוקול 

דעתם. בשיקול  פגיעה  משום  בה  שיש  כלשהי  השפעה  תחת  אינם  שהצדדים  מתרשם  הוא  כי 

תיק 132243/15 )פסק הדין 5.2.2019( של בית הדין הרבני בבאר שבע. ייצוג המשיבה על-ידי עו"ד רונן דינצ'י   71
ממערך הייצוג החיצוני, מחוז דרום.
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ביטול מזונות בן סרבן 	 

ידי הסיוע המשפטי. בית המשפט קיבל את  יוצג על  במסגרת תלה"מ 8976-02-19 72 בו התובע 

תביעת האב לבטל חיובו במזונות בנו הקטין, בן ה 15 וחצי, בשל התנהגותו וסרבנותו להיות בקשר 

עם אביו. נקבע כי "מדובר בקטין מתנכר בצד החמור של הדברים, תוך שהקטין מקלל את אביו 

ומטיח בו האשמות ולא הועילה גם תובענה לאכיפת הסדרי ראיה שהגיש התובע גם לא הפחתת 

המזונות בשל הסרבנות אשר אירעה בשנת 2015." אשר על כן נקבע כי חוב האב במזונות הקטין, 

בטל לחלוטין מיום הגשת בקשתו האחרונה ליישוב הסכסוך.

קבלת תביעה למינוי בן זוגה לחיים של האם כאפוטרופוס נוסף לבתה הקטינה 	 

במסגרת תמ"ש 30567-06-18 73 התובעים יוצגו על ידי הסיוע המשפטי. התובעת טענה כי היא 

הכירה את אבי הבת הכרות קצרה, היא לא סיפרה לו על הריונה, הוא לא יודע דבר על כך, קיים 

בינם נתק מוחלט והיא אינה יודעת על מקום הימצאו ואין לה דרך לאתרו. התובע שהוא בן זוגה 

של האם מגדל את הילדה בת ה 13 בשש שנים האחרונות, שני התובעים יחד מספקים לה ולבנם 

טבעי  באופן  מתבקשת  והבקשה  משותפת  באחריות  והרגשיים  הפיזיים  צרכיהם  את  המשותף, 

מאורח חייהם. עוד טענו התובעים, כי אם חלילה יארע מקרה בו לא תוכל התובעת לטפל בקטינה, 

אין עוד מלבדה וניתן להסדיר מקרה כזה כבר כעת. ב"כ היועמ"ש התנגד לתביעה.

בית המשפט קבע כי בסעיף 14 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב-1962 נקבע, כי 

ההורים הם האפוטרופסיים הטבעיים של ילדיהם הקטינים. עם זאת, אין להתעלם מההתפתחויות 

הדרמטיות שהתרחשו בשנים האחרונות, התפתחויות שעיצבו ועודן מעצבים את מוסד המשפחה 

 28 והיא אינה מכירה כל אב אחר. סעיף  ועניין,  וההורות. הקטינה רואה בתובע כאביה לכל דבר 

מת  כאשר  לקטין  נוסף  אפוטרופוס  למנות  מאפשר  והאפוטרופסות,  המשפטית  הכשרות  לחוק 

הורה או נבצר ממנו למלא את תפקידו וחובותיו, וסעיף 30 לחוק מסייג זאת וקובע כי במקרים אלו 

ימנה בית משפט אפוטרופוס בנוסף להורה רק אם ראה סיבה מיוחדת לכך לטובת הקטין. נקבע על 

ידי בית המשפט כי במקרה זה אין צורך בהגנה הקבועה בסעיף 30 – והעתרות לבקשת התובעים 

יש בה כדי להיטיב עם הקטינה, על כן עמדת ב"כ היועמ"ש נדחתה והשופטת נעתרה ומינתה את 

התובע כאפוטרופוס נוסף על הקטינה.

תלה"מ )ת"א( 8976-02-19 ב. ב נגד ו. ב )פורסם בנבו, 11.4.2019(. התובע יוצג על ידי עו"ד עינת גריכטר ממערך   72
הייצוג המשפטי החיצוני, מחוז חיפה.

חיפה  החברתיים  והשירותים  הרווחה  לממשלה-משרד  המשפטי  היועץ  ל' נגד  30567-06-18 ר'  )חי'(  תמ"ש   73
)פורסם בנבו, 14.8.2019(. ייצוג התובעים על-ידי עו"ד יאנה קלוגרמן ממערך הייצוג החיצוני, מחוז חיפה.
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ריבית פיגורים מופחתת בעת תשלום פריסת חוב מזונות בהוצאה לפועל 	 

ובין  והצמדה  ריבית  בין תכליות הפרשי  ערך הבחנה  בית המשפט   ,74 26592-11-18 ע"ר  מסגרת 

והריבית משמשת  "תרגום" ערך הכסף לריאלי בהוספת הפרשי ההצמדה לקרן   - ריבית פיגורים 

כ"דמי השימוש" בכסף. 

בסיסית,  הבחנה  היא  פיגורים"  ל"ריבית  "ריבית"  בין  והצמדה  ריבית  פסיקת  שבחוק  "...ההבחנה 

המשקפת את הפער בין שני המהלכים. מהלך של הוספת ריבית "רגילה" לא נועד לענוש, אלא 

הכלכלי  להיבט  מעבר  חורג  זאת,  לעומת  פיגורים",  "ריבית  של  מהלך  ריאלית.  השבה  להבטיח 

שבהשבה ריאלית. הוא נועד "לקנוס" פלוני על אי ביצוע תשלום במועד שנקבע לכך. הוא נועד 

לתמרץ את החייב לבצע את התשלום במועד הפירעון. שיעור ריבית הפיגורים הוא גבוה משיעור 

הריבית ה"רגילה", וזאת על מנת שהחזקת הכסף מעבר למועד הפירעון – לא תשתלם."

ביחס לחיוב בריבית פיגורים על חובות הוצאה לפועל מזונות שנפרסו, נקבע שיש לפעול ברוח 

התשכ"ז-1967(,  לפועל,  ההוצאה  לחוק   63 תיקון  במסגרת  )נחקק  הוצל"פ  לחוק  התיקון  הצעת 

הקובע סכום ריבית פיגורים מופחת כל עוד החייב עומד בתשלומים שנקבעו, בתקופת העמידה 

הרי  לענייננו,  בדומה  התשלומים  להוראת  בהתאם  חובו  את  משלם  שהחייב  "...מאחר  תשלומים: 

שאין עוד צורך לתמרץ אותו לשלם את חובו באמצעות ריבית פיגורים. עם זאת, מאחר שהחייב 

אינו משלם את החוב במלואו אלא בתשלומים, יש צורך לעודד אותו להמשיך ולשלם את חובו וכן 

לפצות את הזוכה עבור הנזק שנגרם לו בשל האיחור בתשלום החוב. לפיכך הוצע בחוק העתידי 

בשיעור  פיגורים  ריבית  יישא  החוב  כי  קבע  המשפט  "בית  הפיגורים.  מריבית  חלק  רק  להפחית 

מופחת, ובמקרה זה 25% מריבית הפיגורים הרגילה.

חיוב בפיצוי של 75,000 ₪ בשל פניית סרק לצו הגנה 	 

במסגרת הט )נצ'( 47671-11-19 75, המשיב יוצג על ידי הסיוע המשפטי ולקטינים מונתה אפוטרופא 

לדין מטעם הסיוע המשפטי. נפסק כי אמם של שני הקטינים, בני 6 ו- 4 שנים, מגישה תלונות שווא 

במשטרה ובקשות כוזבות לצווי הגנה, ובהם טענות שווא לפגיעות מיניות מצד המשיבה – אשת 

ארוך,  דין  בפסק  המשיב.  האב  מצד  פיסית  ואלימות  לפדופיליה  שווא  וטענות  החדשה,  המשיב 

נפרסו טענות השווא של התובעת והסתירות להן, תוך תיאור המחיר של טענות אלו על הילדים, 

על זוגיותו החדשה של האב ועל אשתו החדשה. 

11 לחוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א-1991 מוסמך בית המשפט לקבוע  במסגרת סעיף 

מדובר  כאשר  הגנה  לצו  בקשה  שנדחית  בעת  שנפגע,  צד  ולטובת  המדינה  אוצר  לטובת  פיצוי 

השקר  את  "להרחיק  רק  אינה  הפיצוי  תכלית  כי,  השופט  קובע  דנן,  במקרה  קנטרנית.  בתביעה 

מהיכלי המשפט", אלא שואבת יסודותיה מדיני לשון הרע – השבת המצב לקדמותו בטרם נפגע 

שמו הטוב של הנפגע, ומימוש תכלית חינוכית הרתעתית – "לחנך את הציבור ולהחדיר לתודעה כי 

שמו הטוב של אדם אינו הפקר.

עו"ד אשרף שיח  ייצוג המערער על-ידי  )פורסם בנבו, 14.1.2020(.  )קריות( 26592-11-18 פלוני נ’ אלמונית  ע"ר   74
מוחמד וייצוג המשיבה באמצעות עו"ד אריאלה פלד, שניהם ממערך הייצוג החיצוני, מחוז חיפה.

75  הט' )נצ'( 47671-11-19 פלונית נ’ אלמונית )פןרסם בנבו, 24.12.2019(. ייצוג המשיב על-ידי עו"ד עינת רוזנבלט 
ועו"ד שלומית ברנס-זערור )אפוטרופא לדין לקטינים(, שניהם ממערך הייצוג החיצוני, מחוז צפון.
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בית המשפט פסק כי המשיב )האב( יפוצה ב- 25,000 ₪ והמשיבה )אשת האב( תפוצה ב- 50,000 

₪, זאת נוכח הטענות הקשות של התובעת, הפגיעה בילדים ובמשיבים, ועל אף טענות המבקשת 

קובע  בנוסף  בתרופות.  מטופלת  ואינה  סובלת  היא  ממנה  סכיזופרניה  מחלת  הדברים  ברקע  כי 

השופט כי נדרשת כאן התערבות באוטונומיה ההורית של האם בכל הנוגע לטיפול, חזקה ושהות 

האפשרות  את  האפשר  ככל  וממזערת  המצמצמת  ומשמעותית  מידית  התערבות  עמה.  הילדים 

וידיעות שאינם  של האם לפגוע בטובת הילדים באמצעות הסתתם נגד האב ושתילת זיכרונות 

קיימים, לצד שימור הקשר שלה עם הילדים. הדבר נעשה באמצעות הרחבה משמעותית של זמני 

שהות הילדים עם אביהם, חיוב האם בטיפול פסיכיאטרי מתאים והדרכה הורית, ומעקב הדוק של 

רשויות הרווחה. עוד קבע בית המשפט הגבלות על הקשר של בין הילדים וסבתם אשר נקבע כי 

היתה שותפה לטענות נגד האב ואשתו. 

ביטול צו עיכוב יציאה של הילדים 	 

את  מגדלת  התובעת  המשפטי.  הסיוע  ידי  על  יוצגה  התובעת   ,76 33939-06-18 עמ"ש  במסגרת 

הילדים לבד, והאב שיצא את הארץ שנתיים קודם ולא שב, אינו בקשר עם הילדים ולא שותף כלל 

בגידולם ובטיפול בהם, בערכאה מטה קבע בית המשפט בנוגע לבקשתה להוציא דרכון לילדים 

ולהוציאם לחו"ל, כי ניתן להוציא דרכונים לילדים בחתימת האם לבדה, אך קבע כי יציאתם מהארץ 

והמצאת  התקשרות,  דרכי  מתן  נסיעה,  מסלול  הנסיעה,  מועדי  )ציון  בטוחות  בהפרדת  תותנה 

היה  "נכון  נוכח המצב העובדתי המיוחד  כי  ונקבע  ערבים(. בערעור התקבלה בקשת המערערת 

שלא להורות על עיכוב יציאתם של הקטינים מן הארץ, ולא להגביל את זכות התנועה שלהם". לצד 

זאת בית המשפט מוסיף אזהרה כי "לאור הצהרת המערערת בדיון לפנינו היום, לפיה מרכז חייה 

וחיי הקטינים יישאר בישראל, אנו מבהירים כי הפרה של הצהרה זו כמוה כמעשה חטיפה על פי 

חוק אמנת האג )החזרת ילדים חטופים(, התשנ"א-1991, ולפני המשיב תהא פתוחה הדלת לפנות 

בתובענה מתאימה על פי הוראות אותו חוק."

קביעת מזונות ילדים אינה מעשה מתמטי גרידא 	 

במסגרת עמ"ש 12752-03-19 77, נידון מקרה בו חויב האב בבית המשפט לענייני משפחה ב-2,770 

ש"ח לחודש במזונות ילד, לא כולל הוצאות רפואה וחינוך. בערעור טען האב, כי פסק הדין של בית 

המשפט לענייני משפחה הותיר אותו ללא יכולת קיום. נקבע שפוטנציאל ההשתכרות שלו עומד 

על 6,000 ש"ח )ובאותה עת לא עבד כלל(, הוא סובל מבעיות רפואיות, ונושא במזונות של 1,500 

יכולה להסתדר עם  והיא  לילד מנישואים קודמים. לטענתו, מצבה הכלכלי של האם טוב  שקל 

מזונות נמוכים יותר. 

מנגד, טענה האם כי לאחרונה איבדה את מקום עבודתה וכי האב לא מקיים את הסדרי השהות עם 

הילד כך שהיא מגדלת אותו לבדה. בנוסף ציינה כי האב צבר חוב מזונות ולא מגיע למי שמתחמק 

מחובותיו לקבל סעד מבית המשפט.

עמ"ש )חי'( 33939-06-18 )לא פורסם(. ייצוג המבקשת על-ידי עו"ד יקטרינה דונאיביץ' ממערך הייצוג החיצוני,   76
מחוז חיפה.

עמ"ש )חי'( 12752-03-19 פלוני נ’ אלמונית )פורסם בנבו, 9.7.2019(. ייצוג המערער באמצעות עו"ד ירון אלטרזון   77
ממערך הייצוג החיצוני, מחוז חיפה.
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בית המשפט המחוזי בחיפה קיבל את הערעור והורה על הפחתת הסכום בשלב ראשון ל-2,000 

שקל ולאחר גיל 6 ל-1,600 שקל. נקבע כי הסכום שנפסק בבית המשפט למשפחה לא תואם את 

מצבו הרפואי, התעסוקתי והכלכלי של האב, ויותיר אותו ללא יכולת לשכור אפילו חדר לגור בו. 

גם את  על פסיקת המזונות לשקלל  אינו מעשה מתמטי,  חיוב המזונות  כי  השופט סילמן קבע 

משמעות הטלטלה העזה שעבר התא המשפחתי כאשר לפתע נצרכים הצדדים לכפל הוצאות,

כאשר מקור אשר הספיק לקיום תא, שוב אינו מספק שמיכה רחבה דיה. "בין היתר מתוך הבנה, כי 

אין מנוס מפגיעה ברמת החיים, תוך מתן לקטין להתכלכל ולשני הוריו להתקיים. אם בדין אישי 

ניתן להתעלם  ה(...לא  יח,  ויקרא   – בהם  וחי  )למעשה  בהם"  "וחיית  הנה  – מצוות הבסיס  עסקינן 

ממשמעות הסך הכולל והשפעתו על כיס המשלם וכיס המקבל.... ברור לחלוטין כי הותרת החיוב 

על כנו תותיר את המערער ללא יכולת קיום אמיתית”.
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12.1 סיוע בגביית מזונות מחייבים השוהים בחו"ל

הסיוע המשפטי פועל למעלה מארבעים שנה בתיקים בהם החייב בתשלום מזונות ילדיו על פי 

פסק דין יצא מן 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 Maintenance 78 )להלן "אמנת ניו-יורק"(. 

האמנה מאפשרת הגשת אכיפת חיוב מזונות שנפסק במדינה אחת החתומה על האמנה, במדינה 

אחרת, בה מתגורר החייב. 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%(.

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. מצב שזה השתנה, כאשר בשנת 2009 נחתם מזכר הבנות 

בין ישראל לבין ארה"ב, המאפשר גביה הדדית של מזונות מחייבי מזונות השוהים בשטחה של 

המדינה השנייה.

אמנת ניו יורק ומזכר 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. תחום מזונות חו"ל הוא תחום ייחודי ומורכב הדורש שילוב של ידע משפטי בתחום 

דיני משפחה, הוצאה לפועל ומשפט בינלאומי פרטי. ברקע הפעילות קיימת תודעה שהפעילות 

מהווה 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 

בזירה  ישראל  של  הכוללת  מהפעילות  חלק  היא  בישראל  המרכזית  הרשות  פעילות  לאמנה(.   4

הבינלאומית. 

הסיוע המשפטי בתחום ניתן על ידי צוות עורכי דין פנימי ואנשי מנהלה במחוזות הסיוע המשפטי 

החיצוני  לצוות  והן  הפנימי  לצוות  הן  ארצית.  בפריסה  דין  עורכי  כ-25  של  חיצוני  ייצוג  ומערך 

נערכו השתלמויות ייעודיות והכשרות עומק המעניקים כלים משפטיים לטיפול הן בתיקים אשר 

מתקבלים בישראל מחו"ל והן בתיקים אשר יוצאים מישראל לפורום הזר. לשם מימוש זכויותיהם 

של המשפחות לקיום בכבוד, הסיוע המשפטי מקדם שיתופי פעולה וקשרי עבודה שוטפים עם 

גורמים במשרד החוץ, המחלקה הבינלאומית של משרד הרווחה, משרד הבריאות, רשות האוכלוסין 

וההגירה ויחידות נוספות במשרד המשפטים להן ממשקים לנושא.

אמנה בדבר גביית מזונות בחו"ל, נחתמה בניו יורק ב 20.6.56, נכנסה לתוקף )בישראל( 25.5.57, פורסמה בכתבי   .78
אמנה 239.1. 
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נתונים והיקפי פעילות 

גם  התיקים.  9% במספר  של  גידול  חו"ל,  מזונות  תיקי   173 המשפטי  בסיוע  נפתחו   2019 בשנת 

בשנה זו נמשכה המגמה של שנים קודמות, לפיה 75% 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. 

התפלגות תיקי מזונות חו"ל בין השנים 2015 – 2019 תרשים 39 

39

118

158

98

173

148

2015 2016 2017 2018 2019

התפלגות תיקי מזונות לחו"ל ומחו"ל לשנים 2009 – 2018 תרשים 40 

40

69

49

120

38

67

31

130

43

108

40

2015 2016 2017 2018 2019

תיקים לחו"ל

תיקים מחו"ל

2019 עבור משפחות מישראל הינו כ-3 מיליון דולר,  סך הגביה ממדינות אחרות נכון לסוף שנת 

כאשר ממוצע הגביה למשפחה הוא כ-20,000 דולר. 
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מהפכה בנושא העברת כספי מזונות בהעברה בנקאית לזכאים

בשנת 2019 הסיוע המשפטי פתח חשבון בנק ייעודי לצורך העברת מזונות לזכאים במדינות זרות 

וממדינות זרות עבור זכאים בישראל, בעזרת חשבות משרד המשפטים ובשיתוף פעולה עם רשות 

האכיפה והגביה. עד כה, כספי המזונות שנגבו בהתאם לאמנות והסכמים בינלאומיים שישראל 

צד להם הועברו לזכאים בשיקים בדואר רגיל. כן, החל פיילוט עם מדינת הולנד ומדינת קליפורניה 

בארה"ב להעברת כספים באמצעות העברות בנקאיות, כדי להביא את כספי המזונות שנגבו לזכאים 

בזמן קצר וביעילות רבה, במטבע המקומי. יצוין כי רק מספר מצומצם של מדינות בעולם פועלות 

להעביר כספים בהעברה בנקאית, בין היתר נורבגיה, גרמניה ואנגליה. מדינת ישראל, באמצעות 

הסיוע המשפטי, גאה להצטרף לרשימת המדינות החלוצות בנושא העברת כספי מזונות בהעברה 

בנקאית. 

פסיקה נבחרת וגבייה משמעותית בתחום מזונות חו"ל לשנת 2019

שאלת  נדונה   ,79)14.8.2019 מיום  )החלטה   17833-10-18 תלה"מ  במסגרת  תקדימית  בהחלטה 

סמכותו של בית המשפט בישראל לדון בתביעת מזונות שהגישה תובעת שמתגוררת באנגליה 

נגד נתבע שמתגורר בישראל. כמו-כן, נדונה שאלת הפורום הנאות לדון בתביעה, שהתנהלה לפי 

אמנת ניו יורק. בפסק הדין נזכרה תכלית האמנה, "להבטיח את זכויות הילדים ולהקל על גביית 

מזונותיהם" ולכן נקבע, כי בית המשפט מוסמך לדון בתביעה וכי הנתבע לא עמד בנטל להוכיח כי 

המאזן נוטה בבירור המובהק של התביעה אל עבר הפורום הזר80. 

קבלת מזונות בסך 35,835 $ )כ-126,850 ש"ח( 	 

דין  פסק  ניתן  המשפטי  מהסיוע  עו"ד  באמצעות  בעצמה.  קטינה  בהיותה  בנה  את  ילדה  אישה 

מסוים  בשלב  קיבלה  האישה  לארה"ב.   2002 בשנת  הארץ  את  עזב  האב   .2001 בשנת  למזונות 

מעל  להשתכר  שהחלה  לאחר  הופסק  התשלום  אולם  לאומי  לביטוח  המוסד  באמצעות  מזונות 

רף הזכאות. האישה פנתה לסיוע המשפטי בבקשת עזרה גביית המזונות מהאב, ולמרות קשיים 

משמעותיים נוכח העדר מסמכים שנדרשו על ידה, הוגשה בקשה בארה"ב81 בשמה של האישה 

בשנת 2016. בקיץ 2019, לאחר ניהול התיק בארה"ב התקבל שיק לפקודתה בסכום האמור. 

קבלת מזונות התשלום החד-פעמי הגבוה ביותר בשיק בסך 88,688 $ 	 
)כ-313,940 ש"ח( – כספי מזונות של עשור 

הצדדים  בין  שנחתם  הגירושין  ובהסכם   ,2008 בשנת  שהתגרשה  אישה  יצג82  המשפטי  הסיוע 

ואושר בבימ"ש נקבעו מזונות בסך 3,000 $ לחודש. בפועל הגרוש לא שילם מעולם מרצונו. הגרוש, 

ממערך  מגל,  )טלי(  רויטל  עו"ד  על-ידי  ייצוג  פורסם(.  )לא  17833-10-18 פלונית נ’ אלמוני  )ראשל"צ(  תלה"מ   79
הייצוג החיצוני, מחוז תל-אביב.

חוות דעת של הסיוע המשפטי בעניין סמכות בית המשפט והפורום הנאות שהוכנה לקראת הדיון פורסמה באתר   80
הסיוע בכתובת: 

https://www.justice.gov.il/Units/SiuaMishpaty/OurScopes/Documents/23092019.pdf

תיק פנימי 45864/16. ייצוג על-ידי עו"ד צחי בריילובסקי, ממערך הייצוג המשפטי החיצוני של מחוז תל-אביב.  81

תיק פנימי 9967/11. ייצוג על-ידי עו"ד תאנה אקרמן, ממערך הייצוג המשפטי החיצוני של מחוז ירושלים.  82
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אזרח ישראלי בהליכי מעמד בארה"ב לא היה בעל רכוש בארץ, היה בנתק מבני משפחתו, וכתובתו 

הטלת  ובשל  ההבנות,  מזכר  הפעלת  במסגרת  כתובתו  איתור  לאחר  ידועה.  היתה  לא  בארה"ב 

סנקציות שונות על חייב במזונות במקום מושבו, הגרוש שילם את כל חוב העבר בתשלום אחד. 

בהיות ילדי הצדדים כבר בגירים, עם קבלת מלוא סכום המזונות הסתיים הטיפול בתיק.

גביה משמעותית במקרים אלה היא תוצאה של עבודת צוות ושיתוף פעולה בינלאומי בין עורכי 

והרשות לאכיפת  והצוות המנהלי בשתי היבשות מטעם המדינות: הסיוע המשפטי בישראל  דין 

תשלום מזונות ילדים בארה"ב. 
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 ייצוג קבוצות אוכלוסייה מיוחדות בסיוע המשפטי

כאמור לעיל הסיוע המשפטי ניתן ככלל לאוכלוסייה המצויה במצב של מוחלשות כלכלית. עם זאת 

המחוקק העניק 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. 

לערוך  לנכון  המשפטי  הסיוע  מצא  עבודתו,  שנות  עשרות  במהלך  שרכש  והניסיון  הידע  לאור 

ייחודים.  מאפיינים  בעלות  אוכלוסייה  לקבוצות  וארגונית  מקצועית  מבחינה  בשירותיו  התאמות 

הסיוע המשפטי רואה חשיבות רבה בהנגשת הטיפול הניתן על ידו לכל קבוצה בהתאם לצרכים 

לקבוצות  חדשות  התאמות  ביצירת  הצורך  את  לעת  מעת  לבחון  ממשיך  ואף  שלה,  הייחודיים 

נוספות באוכלוסייה. כך, גם בנושאים בהם קיים מבחן כלכלי למתן הסיוע המשפטי, ישנן קבוצות 

מיטבי  ייצוג  למתן  הדרושות  התאמות  הותאמו  שלמענן  ייחודיים,  מאפיינים  בעלות  אוכלוסייה 

ואיכותי כגון אנשים בעלי מוגבלויות, חיילים, קטינים, צעירים בסיכון ועוד. 

1313
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13.1 סיוע משפטי לניצולי שואה וללוחמים בנאצים

והיסטורי.  ומורכב הדורש שילוב של ידע משפטי  ייחודי  ניצולי השואה הוא תחום  זכויות  תחום 

מוענק  שמכוחו  המשפטי,  הסיוע  לחוק   11 מספר  תיקון  לתוקפו  נכנס   2013 אוקטובר  בחודש 

ייעוץ לניצולי שואה במיצוי זכויותיהם המשפטיות ברשות לזכויות ניצולי השואה )להלן: הרשות( 

וברשויות השונות, וכולל ייצוג משפטי בערכאות המשפטיות זאת ללא מבחן זכאות כלכלית אלא 

לפי בדיקת הסיכוי המשפטי של ההליך בלבד. 

15 ו-16 לחוק הסיוע המשפטי, לפיהם מוענק ייעוץ   ,13 2014 התקבלו תיקונים  בחודש דצמבר 

וייצוג לניצולים גם בהליכים בעניין שכר הטרחה שנדרש מהם על ידי עורכי דין ומתווכים שטיפלו 

בהכרה שלהם כניצולי שואה.

בסמוך למועד התיקון לחוק נבחר צוות ייעודי, המורכב מעורכי דין מהצוות הפנימי וממערך הייצוג 

החיצוני במחוזות הסיוע המשפטי. עורכי הדין מעניקים ייעוץ וייצוג משפטי לניצולי שואה, וכולם 

עברו הכשרות מקצועיות מקיפות ועוברים השתלמויות תקופתיות. בכל ששת מחוזות הסיוע נבחר 

צוות פנימי שבראשו עומד ממונה מחוזי ועובדת מנהלה המרכזת את התחום. על מנת להנגיש 

את השירות המשפטי ולהתאימו לצרכים המיוחדים של אוכלוסיית ניצולי השואה ניתנת קדימות 

בטיפול תיקים וכן ניתן לפי הצורך שירות טלפוני ובבית הלקוח. 

בשנת 2019 התקבלו החלטות המטיבות עם ניצולי השואה. גרמניה הכירה ב 20 גטאות ברומניה 

ככאלה שבגינם ניתן לקבל זכויות והטבות של ניצולי שואה. ניצולי שואה שהיו באחד מהגטאות 

שהוכרו, ייחשבו כניצולי שואה מהמעגל הראשון, ויהיו זכאים לכל הזכויות וההטבות המשתמעות 

מכך. הם עשויים להיות זכאים לפיצויים בדרך של קצבה חודשית, מענקים חד פעמיים, וכן זכאות 

לביטוח סוציאלי מגרמניה בגין עבודה בגטו. החלטה מיטבה נוספת קבעה השלמה לקצבת ניצולי 

השואה המקבלים קצבת נכות מגרמניה )BEG(. השלמת הקצבה נעה בין הסכומים 400 אירו ל-100 

ע"י  בשקלים  משולמת  ההשלמה  מגרמניה,  מקבלים  שהם  הקצבה  בסכום  ותלויה  לחודש  אירו 

הרשות.
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מספר התיקים שנפתחו בחלוקה לנושאים ומספר המינויים שניתנו תרשים 41 

 

41

190 136

2,746

2,237

ניצולי שואה - תיקי ייעוץ וזכויות ניצולי שואה - תיקי שכר טרחה

מספר מינויים

מספר תיקים שנפתחו

עליה  יש  כי  ניכר  הכולל.  התיקים  במספר  כ-12%  של  עלייה  משקפים   2019 שנת  של  הנתונים 

במספר תיקי הייעוץ במיצוי זכויות. העלייה נבעה משתי סיבות: הראשונה היא הרחבת הפעילות 

ניצולי השואה  בפריפריה בעקבות השתתפות הסיוע המשפטי בכנסים של מרכז הארגונים של 

ההליכים  במספר  הירידה  מגמת  למעלה.  שנזכרו  בדין  שינויים  בעקבות  היא  והשנייה  בישראל, 

כי  יצוין,  לערכאות.  לפנות  צורך  ללא  בהסכמה  מושג  הזכויות  שמיצוי  מכך  נובעת  המשפטיים 

ההליכים המשפטיים המתנהלים בערכאות הסתיימו לטובת הניצולים בשיעור של 65% 83, ומרביתם 

הסתיימו בהסכמה. הירידה בהליכי שכר טרחה נובעת הן מחלוף הזמן מאז תיקון החקיקה בעניין, 

והן מכך שרבים נעזרים בסיוע המשפטי ואין להם צורך בסיוע בענייני שכר טרחה מול עורכי דין 

פרטיים.

פסיקה נבחרת בתחום ייצוג ניצולי שואה לשנת 2019

הכרה לראשונה בלוחמים ניצולי שואה כנכי מלחמה	 

נכה מלחמה בנאצים )לוחם( הוא אדם אשר לקה בפגיעה, חבלה או במחלה )כולל פגיעה נפשית( 

תוך כדי ועקב שירותו הצבאי באחד מצבאות בנות הברית, או ביחידת פרטיזנים במלחמת העולם 

השנייה נגד גרמניה הנאצית ועוזריה, בתקופה שבין 1.9.1939 – 2.9.1945. לפי חוק נכי המלחמה 

בנאצים התשי"ד- 1954 )להלן: "חוק נכי המלחמה בנאצים"(, לוחם הזכאי לקבל קצבה, עשוי להיות 

זכאי לקצבה כפולה: גם כניצול שואה גם כלוחם. להלן שלוש דוגמאות של ניצולים שהוכרו גם 

כלוחמים, ושההכרה הסתיימה ללא צורך בפניה לערכאות.

תיקים בהם התקבל הערר באופן חלקי או מלא, בפסק דין או בהסכמה.   83
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בליטא.  קובנה  בגטו  בזמן המלחמה  1932, ששהה  יליד  לניצול  ייצוג  ניתן  סיוע משפטי84,  בתיק 

מידע  באיסוף  בנאצים  במלחמתם  וסייע  לפרטיזנים  הצטרף  ליערות,  לברוח  שהצליח  לאחר 

מודיעני אודות הימצאות המחנה שהקימו החיילים הגרמנים. הניצול מוכר בשל נרדפותו ע"י ועידת 

2 אך עד פנייתו לסיוע המשפטי לא הוכר כלוחם.  התביעות ומקבל קצבה חודשית מכוח סעיף 

עורכת הדין שמונתה לייצגו מטעם הסיוע המשפטי הגישה תביעה לרשות להכרתו כנכה מלחמה 

בנאצים ובעקבות התביעה הוכר כלוחם ומקבל כפל קצבאות, שהגדילו משמעותית את הכנסותיו 

החודשיות. 

1929, שהצליח לברוח מהגטו יחד עם  יליד שנת  ייצוג לניצול שואה  ניתן  בתיק סיוע משפטי85, 

מבני  היחיד  שרד.  המלחמה  בסיום  בנאצים.  עמם  ולחם  לפרטיזנים  הצטרף  ליערות,  משפחתו 

משפחתו. הוכר בגין נרדפותו ע"י גרמניה ומקבל קצבת נכות חודשית )BEG( אך עד פנייתו לסיוע 

המשפטי לא הוכר כלוחם. באמצעות הסיוע המשפטי עורכת הדין הגישה תביעה לרשות להכרה בו 

כנכה מלחמה לפי חוק נכה המלחמה בנאצים. הרשות הכירה בו כנכה מלחמה, לאור הכרתו מקבל 

כפל קצבאות גם כלוחם וגם כניצול שואה.

בתיק סיוע משפטי 86, ניתן ייצוג לניצול שואה יליד 1925 מיוון, שבתקופת הכיבוש חיילים נאצים 

 1941 והכו אותו למוות לעיניו. לאחר האירוע הקשה ברח, ובשנת  בזזו את בית העסק של אביו 

הצטרף לפרטיזנים, במהלך הלחימה בנאצים ובמשתפי פעולה נפצע מפגז מרגמה שנפל לידו, 

ופצע אותו בגב וביד שמאל. כאשר פנה לסיוע המשפטי היה מוכר מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים 

תביעה  בשמו  הגיש  המשפטי  הסיוע  כלוחם.  הוכר  לא  אך  שואה  כניצול  חודשית  קצבה  וקיבל 

להכרה בו גם כנכה מלחמה, בעקבות היותו פרטיזן שנפצע בעת הלחימה. ההכרה כלוחם אושרה 

לקצבה  בנוסף  וזאת  כלוחם  והטבות  הבראה  מענק  לקבל  זכה  ההכרה  ובעקבות   2019 באפריל 

ולזכויותיו כניצול שואה. 

הכרה בנרדפות לראשונה	 

גם בשנת 2019 עדיין ישנם ניצולי שואה שהוכרו לראשונה בשל נרדפותם. חלקם בעקבות תיקוני 

חקיקה והחלטות מטיבות, וחלקם בעקבות איתור מסמכים בעזרת הסיוע המשפטי המהווים ראיות 

לנרדפותם. כך לדוגמא, בתיק ו"ע 27819-04-19 87 ניצולת שואה ילידת 1933 מפולין, שעלתה לארץ 

בשנת 1969, פנתה אל הסיוע המשפטי לאחר שתביעתה לרשות לזכויות ניצולי השואה נדחתה 

מהנימוק כי לא נמצאה כל עדות לשהותה בגטו קאליש. באמצעות הסיוע המשפטי הוגש ערר 

בצירוף הצהרה בכתב של מכר שהיה באותה תקופה ילד בן שבע, וגר בשכנות למשפחתה בגטו 

קאליש. בעקבות ההצהרה של המכר אשר מוכר על ידי הרשות, הרשות הכירה בניצולה כזכאית 

לקצבה חודשית. 

מספר תיק סיוע 75354/18. ייצוג על-ידי עו"ד הגר זוסמן ממערך הייצוג החיצוני, מחוז תל אביב. התיק הסתיים   84
ללא הליכים בבית המשפט. 

תיק פנימי 27542/19. ייצוג על-ידי עו"ד עדי שבות ממערך הייצוג החיצוני, מחוז תל אביב. התיק הסתיים ללא   85
הליכים בבית המשפט. 

תיק פנימי 2027/18. ייצוג על-ידי עו"ד רבקה אורמן, ממערך הייצוג החיצוני, מחוז תל אביב.  86

ו"ע  27819-04-19 פאולינה וינגרטן נ' הרשות לזכויות ניצולי שואה )לא פורסם, 20.5.2020( )בית משפט השלום   87
בתל אביב – יפו(. ייצוג על-ידי עו"ד ליאת ביטון ממערך הייצוג החיצוני, מחוז מרכז.
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יובהר כי ההכרה אינה מחייבת תמיכה בעדות של ניצול אחר. עדות מהימנה יכולה לעיתים להספיק 

ולגבור אף על תיעוד היסטורי שגוי )למשל, מסמך שנת עליה או מסמכי בריחה לרוסיה שאינם 

נכונים(88. 

 הכרה במחלות 	 

כדי להכיר במחלות לצורך קביעת אחוזי הנכות של ניצולי השואה, על הניצולים להוכיח כי המחלה 

בה הם לוקים נגרמה כתוצאה מהנרדפות. חלק מהמחלות הוכרו באופן גורף כמחלות אשר נגרמו 

דוח  בעקבות  מונתה  אשר  שני,  פרופ'  של  בראשותו  מומחים  ועדת  ידי  על  מהרדיפות  כתוצאה 

וועדת דורנר. לגבי מחלות אלה, ניצולי שואה לא נדרשים להמציא חוות דעת על מנת להוכיח את 

הקשר בין הנרדפות למחלה, אלא רק אישור מרופא על מועד פרוץ המחלה. 

פגימות שיניים – לא נכללו במחלות שהוכרו על ידי ועדת שני, ולגביהן על ניצולי השואה להוכיח 

הסובלים  השואה  לניצולי  לסייע  מנת  על  פועל  המשפטי  הסיוע  מהנרדפות.  כתוצאה  נגרמו  כי 

מפגימות ואובדן שיניים בהוכחת הקשר הסיבתי לנרדפות. לדוגמה בתיק ו"ע 4957-07-15 89 ניצול 

שואה יליד רומניה, שהיה בן 7 בתום הרדיפות, בגיל צעיר סבל מאובדן שיניים. פנה להכרה בפגימת 

השיניים לרשות, לאחר שבקשתו נדחתה, פנה לסיוע המשפטי. הסיוע המשפטי העניק לו ייצוג 

הטיעונים  לנרדפות,  השיניים  פגימת  בין  הסיבתי  הקשר  להוכחת  המשפטיים,  בהליכים  משפטי 

נסמכו על חוות דעת רפואית של ד"ר גיא טוביאס. ד"ר גיא טוביאס הסתמך בחוות הדעת הפרטנית 

על עבודת מחקר מקיפה שעשה בהנחיית פרופ' הרולד סגן כהן. מסקנת המחקר הוכיחה כי קיים 

קשר סיבתי בין התנאים והנרדפות בתקופת השואה לבריאות פה הניצולים, הגורמת להם לאובדן 

שיניים בגיל צעיר. לאחר דיונים ושמיעת המומחים של שני הצדדים, נתקבלה הסכמה של הרשות 

דין,  פסק  של  תוקף  קיבלה  ההסכמה  לנרדפות.  שיניים  אבדן  פגימת  בין  הסיבתי  בקשר  להכיר 

ובעקבות ההכרה בתיק זה הסכימה הרשות להכיר במספר מקרים דומים. 

הכרה באסטמה - בתיק ו"ע 41299-12-18 90 נדחתה תביעת ניצול שואה מהרשות לניצולי שואה 

להכרה במחלת האסטמה כמחלה שנגרמה כתוצאה מהרדיפות. בערר שהוגש באמצעות הסיוע 

בו התגורר לאחר עלייתו  המשפטי לוועדת עררים, נתמכה טענתו בהצהרתה של אחות הקיבוץ 

הוכרה  והמחלה  לנרדפות,  האסטמה  מחלת  בין  סיבתי  קשר  הוכח  כי  קבע  המשפט  בית  לארץ. 

במלואה.

ו"ע )חי'( 52183-04-19 פלוני נ' הרשות לזכויות ניצולי השואה )פורסם בנבו, 29.4.2019(. ייצוג עו"ד יוסף בן משה   88
ממערך הייצוג המשפטי החיצוני, מחוז צפון; ו"ע 2389-06-19 אלקה מושקוביץ נ' הרשות לזכויות ניצולי שואה 
עו"ד רעות מיכאלי ממערך הייצוג  )לא פורסם, 8.11.2020( )בית משפט השלום בתל אביב – יפו(. ייצוג על-ידי 

החיצוני, מחוז תל אביב. 

ו"ע 49257-07-15 ברקת נ' הרשות לזכויות ניצולי שואה )לא פורסם, 24.9.2019(. ייצוג על-ידי עו"ד עידית פוגלר   89
ממערך הייצוג החיצוני, מחוז תל אביב.

ו"ע )ת"א( 41299-12-18 פלוני נ' הרשות לזכויות ניצולי השואה משרד האוצר )פורסם בנבו, 2.12.2019(. ייצוג על-  90
ידי עו"ד עידית פוגלר ממערך הייצוג החיצוני, מחוז תל אביב.
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השבת שכר טרחה 	 

בעקבות תיקוני חקיקה המגבילים רטרואקטיבית שכר טרחה שנגבה מניצולי שואה על ידי עורכי 

דין ואחרים שטיפלו בתביעות ניצולי שואה לקבלת זכויותיהם המשפטיות, פנו ניצולי שואה רבים 

יוצאי לוב לסיוע המשפטי בבקשה לייצגם בהליכים להשבת שכר בהתאם לתיקונים בחקיקה. כך 

למשל בייצוג הסיוע המשפטי, אוחדו למעלה מעשרים תובעים בשתי תביעות להשבת שכר טרחה 

ובתא"מ 26392-03-16.  דין, בתא”מ 28225-07-16 91  ידי נתבעת שאינה עורכת  שנגבה ביתר על 

בית המשפט דן במכלול השיקולים: הסתמכות, תום הלב הנזק שייגרם לנתבעות, ולבסוף חייב את 

הנתבעת בהשבת שכר טרחה בשיעור של 40%. בהליך השני נגד אותה נתבעת פסק בית המשפט 

גם הוצאות לתובעים נוסף להשבת שכר הטרחה92. 

השוואת תנאים לניצולי שואה שקבלו קצבה מישראל, ועברו לקבל קצבה מגרמניה	 

ניצול שואה בן 90 שעבר נרדפות קשה מאוד, קיבל בעבר קצבה ממדינת ישראל מכוח חוק נכי 

רדיפות הנאצים, ועבר לקבל קצבה מגרמניה. הניצול ביקש מרשות לניצולי שואה את השלמת 

3ו לחוק ובקשתו נדחתה. הוועדה לעררים בבית משפט שלום  הזכויות והקצבה בהתאם לסעיף 

בת"א קיבלה את עמדת הסיוע המשפטי93. פסק הדין משמעותי ביותר שכן, הניצול וניצולי שואה 

בין  ההפרש  לקבלת  זכאים  מגרמניה(,  קצבה  לקבל  ועברו  מישראל  קצבה  )קיבלו  דומה  במצב 

התגמולים, וזכויותיהם הושוו בהקשר זה לניצולי שואה המקבלים את הקצבאות מכוח חוק נכי 

רדיפות הנאצים. הרשות לזכויות ניצולי שואה ערערה על פסק הדין לבית המשפט המחוזי בתל 

אביב, אומנם ערעור הרשות התקבל, אולם התוצאה האופרטיבית שנקבעה בפסק הדין נותרה על 

כנה בהסכמת הצדדים.94 

ניצולי שואה הודיעה על שינוי מדיניותה95 וקבעה  בעקבות ההליכים שהתנהלו הרשות לזכויות 

שהניצולים יהיו זכאים להפרש לאחר שיערך תחשיב בין הקצבאות. כמו כן, השינוי במדיניות כולל 

זכאות לקבלת תגמול מוגדל לזכאים.

תאמ )ראשל"צ( 28225-07-16 ליאורה בלולו נ' רחל דואני )פורסם בנבו, 6.10.2019(. ייצוג על-ידי עו"ד כוכי טבקה   91
ממערך הייצוג החיצוני, מחוז תל אביב.

תא"מ 26392-03-16 זריס ואח' נ' דואני ואח' )לא פורסם(. ייצוג על-ידי עו"ד כוכי טבקה ממערך הייצוג החיצוני,   92
מחוז תל אביב.

תיק פנימי 10641/18. ייצוג על-ידי עו"ד שרי ורדי ועו"ד הילה תמרי, ממערך הייצוג הפנימי, מחוז תל אביב; ו"ע   93
2783-06-18 אלמוני נ' הרשות לזכויות ניצולי שואה )לא פורסם, 23.10.2019( )ועדת עררים בימ"ש השלום תל 

אביב – יפו(.

ע"ו )ת"א( 66173-12-19 הרשות לזכויות ניצולי השואה משרד האוצר נ' יעקב בן דור )לא פורסם, 25.6.2020(.  94

השינוי במדיניות פורסם בשנת 2020.  95
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13.2 מאושפזים בכפייה

ניתנת בעניינו הוראה  הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מעניק סיוע משפטי לכל אדם אשר 

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 

המשפטי  הסיוע  משפטי.  סיכוי  או  כלכלית  זכאות  בדיקת  ללא  וזאת  המחוזית,  הפסיכיאטריות 

מעניק סיוע גם בהליכי ערעור על החלטת הוועדות הפסיכיאטריות בכפוף לבדיקת סיכוי משפטי. 

מתן סיוע המשפטי ללא בדיקת זכאות כלכלית, מובילה לייצוג אנשים מכלל האוכלוסייה בישראל 

ומכל מגזר ומעמד. רבים מהמיוצגים מצויים במצב כלכלי קשה ומשתכרים בעיקר מקצבת נכות. 

מקצועות  בעלי  יותר,  מבוססות  לאוכלוסיות  המשפטי  הסיוע  נחשף  מקרים  מעט  בלא  אולם, 

חופשיים ממעמד הביניים, הנתקלים, לפעמים לראשונה, במערכת בריאות הנפש. 

43 עורכי דין חיצוניים אשר נבחרו  הסיוע המשפטי בתחום אשפוז כפוי ניתן בעיקרו באמצעות 

במסגרת הליך מכרזי ייעודי לתחום זה. עורכי הדין מייצגים מאושפזים בכ-15 בתי חולים ומחלקות 

וועדה פסיכיאטרית יש עורך דין תורן מטעם הסיוע המשפטי  פסיכיאטריות ברחבי הארץ. בכל 

שמעניק ייצוג לאלו שהיו מעוניינים בייצוג מראש, וזמין גם לפניות של אנשים שמובאים בפני 

הוועדה אך לא היו מודעים לזכותם לייצוג או לא הספיקו לפנות לקבל סיוע משפטי, ומעוניינים 

בייצוג משפטי בפני הוועדה. עורכי הדין מקבלים הנחיה, הכשרה וליווי 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 הסיוע המשפטי. הממונה המחוזי מפקח על הייצוג המשפטי שניתן על ידי עורכי הדין 

החיצוניים ועורכי הדין מתייעצים עמו בעניין כל הליך ערעור על החלטת הוועדה הפסיכיאטרית 

בכפיה  האשפוז  בתחום  ועקרוניים  משמעותיים  בהליכים  נוספות.  מקצועיות  וסוגיות  המחוזית 

הייצוג נעשה על ידי הצוות הפנימי של הסיוע המשפטי.

במהלך שנת 2019 נפתחו כ-6311 תיקים בתחום האשפוז הכפוי96 עלייה של יותר מ- 620 תיקים 

לעומת שנת 2018. בשנה זו נפתחו כ-373 תיקי ערעור בפני בתי המשפט המחוזיים וחלה עלייה 

של יותר מ- 70 ערעורים לעומת שנת 2018. 

מהנתונים של שנת 2019 עולה כי במחוז ת"א )המחוז הגדול ביותר( מתוך 4858 הליכי ייצוג משפטי 

בוועדות הפסיכיאטריות, 4221 הליכים )כ-86%( הם בגין הוראות אשפוז דחופות ומיידיות )סעיף 

9)א( לחוק לטיפול בחולי נפש, 553 הליכים בגין הוראות אשפוז/בקשות להארכת אשפוז על סיכון 

לא מיידי )סעיף 9)ב( לחוק טיפול בחולי נפש( וכ-84 תיקים בגין טיפול מרפאתי בקהילה )סעיף 7 

לחוק טיפול בחולי נפש(. 

כל הליך משפטי בעניינו של מאושפז בכפיה מוגדר בסיוע המשפטי כ"תיק" ועל כן בעניינו של לקוח אחד   96
יכולים להיות מספר תיקים במהלך שנה אחת – במקרה של אשפוזים חוזרים, עררים או ערעורים. 
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סקר מאושפזים בכפייה

ברחבי הארץ  בכפייה  למיוצגים  ערך הסיוע המשפטי שאלון מקיף שהופנה   2019 במהלך שנת 

1318 שאלונים מולאו97,  הבודק את תנאי אשפוזם ונתונים נוספים חשובים הנוגעים לאשפוזם. 

שעיקרם מובא להלן:

כ 75% מהמשיבים השיבו שכשאושפזו בכפייה ונלקחו לבית החולים איש לא הציג בפניהם את 

הוראות האשפוז מכוחה ניתן לאשפזם בכפייה. 

רק ב- 92 מקרים מונה לאדם אפוטרופוס ומכאן שלרוב המכריע )94%( של המאושפזים בכפייה 

אין אפוטרופוס. ניתן להסיק מכך, כי מרבית המאושפזים בכפייה מקבלים טיפול וחוזרים לתפקד 

בחברה ללא סיוע של אפוטרופוס. 

לעניין טיפול בנזעי חשמל )ect( למאושפזים בכפייה, נבדק האם התבקשה הסכמה של המטופל 

ב-6 מקרים התבקשה הסכמה של  כי  ונמצא,  בכפייה  נעשה  כולו  זה למרות שהאשפוז  לטיפול 

המטופל ואילו ב-5 מקרים לא התבקשה הסכמה. 

לעניין קשירת מטופלים נמצא כי ב-102 מקרים אירעו אירועי קשירה שדווחו על ידי המאושפזים. 

מדובר בצמצום ניכר של מספר אירועי הקשירה ביחס לשנים קודמות, המלמד שהמאבק סביב 

ביטול הקשירה והבידוד של מטופלים בבתי חולים פסיכיאטרים נשא פירות ומחדד את ההצדקה 

של פרסומו של חוזר מנכ"ל המגביל את הקשירה בצורה ניכרת 98. עמדת הסיוע המשפטי היא כי 

יש לעגן נושא זה בחוק. מתוך מקרי הקשירה שנבדקו עולה כי ב- 30 מקרים אירעו אירועי אלימות 

כלפי אנשי צוות, 20 מקרי אלימות כלפי מטופלים אחרים ו- 8 מקרים של פגיעה עצמית. ביתר 

המקרים )44 מקרים( מדובר במקרים שלא הצדיקו קשירה כגון היעדר אלימות בכלל )9 מקרים(, 

מקרים(.   6( רפואי  טיפול  לקבלת  והתנגדות  מקרים(   12( צוות  אנשי  עם  אלימים  לא  סכסוכים 

במקרה אחד נקשר אדם לטענתו בשל בקשתו לשוחח עם עו"ד. 

לעניין שחרור מקשירה לצרכים בסיסיים, עולים נתונים מדאיגים כי מעט פחות ממחצית מהמקרים 

המטופל שוחרר מהקשירה לצורך הליכה לשירותים ובכ-60% מהמקרים שוחרר מקשירה לצורך 

הליכה למקלחת.   

לעניין בידוד של מטופלים, ב-83 מקרים דווח על בידוד. 26 מקרים מדובר בניסיון לתקוף אנשי 

צוות, 17 מקרי אלימות כלפי מטופלים אחרים, 13 מקרי סכסוכים לא אלימים עם אנשי צוות, 6 

מקרי פגיעה עצמית. יתר המקרים כוללים סיבות שונות, ובהן הרצון של מאושפז להיות בבידוד, 

ואף מקרה אחד של היעדר מיטה בחדר הרגיל. מתוך 33 מקרים שנבדקו לגבי תנאים בסיסים של 

בידוד בחדרים עולה כי ב 23 מקרים קיים ריהוט בסיסי )מיטה ושולחן( וב- 10 מקרים אין בכלל 

תנאים הולמים. 

ופגיעות  המטופלים,  של  זכויותיהם  לגבי  נוסף  רב  מידע  להצפת  סייע  המאושפזים  סקר 

אפשרויות בהן. 

אחת  מפעם  יותר  השיב  אדם  אותו  מהמקרים  בחלק  שכן  השאלונים,  ממספר  קטן  שהשיבו  האנשים  מספר   97
לשאלון אם עניינו עלה בשנית בפני ועדה פסיכיאטרית. 

 health.gov.il/hozer/mk10_2018.pdf https://www. , 10/2018 חוזר מנכ"ל משרד הבריאות  98
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פסיקה נבחרת בתחום אשפוז כפוי לשנת 2019

זכויות בסיסיות של מאושפזים במהלך האשפוז 	 

זו  ובמצב פסיכוטי? סוגיה  גופה כשהיא נמצאת בהיריון  זכות להחליט על  קיימת  האם לאישה 

נידונה בע"ו 40825-06-19 99 בו אישה רווקה בת 39 שאושפזה בכפייה בבית החולים בשבוע ה- 16 

בית החולים בטענה שאינה כשירה  ידי  על  אולם סורבה  ביקשה לבצע הפלה  להריונה. האישה 

לוועדה  הופנתה  ה-24  בשבוע  במצבה.  רגיעה  לאחר  מחדש  ייבחן  והנושא  כזו  החלטה  לקבל 

להפסקת היריון אשר נעתרה לבקשתה. אולם, בית החולים סירב לבצע את ההפלה בטענה שהיא 

"פסיכוטית". הוועדה הפסיכיאטרית האריכה את אשפוזה בשל החשש "שתנסה לפגוע בעצמה" 

)זאת למרות שפנתה כנדרש לוועדה להפסקת היריון(. המאושפזת הסכימה בסופו של יום לאשפוז, 

ופסק דין אישר את ההסכמה. אולם, בפסק הדין נקבע מפורשות כי זכותה של האישה להחליט 

ביקש התכנסות  בית המשפט  לעניין ההפלה  בכפייה.  נמצאת מאושפזת  גם כשהיא  גופה  על 

ועדה אחד, שלא  זו החליטה בשני קולות מול חבר  שלישית של הוועדה למניעת היריון אשר 

לאפשר ביצוע הפלה. 

חשיבות ייצוג משפטי למאושפזים בכפייה	 

בשני פסקי דין ע"ו 48490-11-19 100 וכן ע"ו 16467-10-19 101 מיום 10.11.19 ומיום 26.11.19 )מחוזי 

חיפה( קבע בית המשפט חובה פוזיטיבית על הוועדות הפסיכיאטריות לוודא שאדם יקבל ייצוג 

משפטי ועומד על חשיבות הזכות לייצוג משפטי כקבוע בסעיף 29 )א( לחוק.

29א'  בסעיף  הכתוב  לפי  לחולה  מוקנית  הייצוג  "זכות  כי  לעיל  הנזכר  בהליך  גם  נקבע  זו  ברוח 

של החוק, וזכות זו חשובה כשלעצמה, ובמיוחד חשובה היא שעה שהייצוג הוא של אדם הסובל 

ממחלת נפש, שזהו אשפוזו הראשון ונטען כלפיו כי כושר שיפוטו ובקרת המציאות שלו פגומים 

במידה ניכרת, )כנדרש על פי הכתוב בס' 6 וס' 9 של החוק( וכי הוא מסוכן. יש לשער, שנוכח מצבו 

זה, אין זה מן הנמנע שהוא יתקשה מאוד להגן על עצמו, לפרט טענותיו כראוי, ולהביא את דבריו 

באופן ברור בפני הוועדה. כאמור, עשויים להיות מצבים שבדיון בוועדה החולה אינו מיוצג משום 

שסירב לכך ועמד על דעתו. אך מכל מקום, בכל מקרה שהדיון בוועדה מתנהל ללא ייצוג משפטי, 

חייבת הוועדה לציין זאת בדו"ח שהיא מוציאה, וכן עליה להסביר מדוע הדיון מתקיים בפניה ללא 

ייצוג משפטי של החולה102."

ע"ו 40825-06-19 פלונית נ' משרד הבריאות )לא פורסם(. ייצוג על-ידי עו"ד רן שחם ממערך הייצוג החיצוני, מחוז   99
חיפה. 

עו )חי'( 48490-11-19 פלוני נ' הוועדה הפסיכיאטרית - מרכז בריאות הנפש מזרע )פורסם בנבו, 26.11.2019(.  100

עו )חי'( 16467-10-19 פלוני נ'  הוועדה הפסיכיאטרית - מרכז בריאות הנפש מזרע )מזור( )פורסם בנבו, 10.11.2019(.  101

לעיל, הערה 99.  102
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התנגדות בני המשפחה או המאושפז לשחרור מכוח הוראות סעיף 31 לחוק טיפול 	 
בחולי נפש 

חודשים  מספר  חולים  בבית  ששהה  אדם  של  במקרה  המשפט  בית  דן   103 59537-09-19 בע"ו 

הנושא  את  העביר  החולים  ובית  לשחרור  התנגדה  משפחתו  להשתחרר.  וביקש  בהסכמתו 

הוועדה  בית החולים. בערעור על ההחלטה,  וזה האחרון אישר את החלטת  לפסיכיאטר המחוזי 

בית  והורתה על השארתו באשפוז. בערעור על החלטת הועדה קבע  קיבלה את ערר המשפחה 

המשפט שסעיף 31 לחוק שעניינו התנגדות לשחרור, לא חל במקרה של אדם שמגיע בהסכמתו 

לבית החולים. זאת להבדיל מאדם שמבקש להשתחרר מכפייה. עוד קבע בית המשפט, כי משפחה 

המבקשת להתנגד לשחרור מאושפז שאינו מאושפז בכפייה, צריכה להיעשות על ידי הגשת ערר 

על סירובו של הפסיכיאטר המחוזי להוציא הוראת אשפוז.  

בית  בניגוד לעמדת  ייצוג משפטי לאדם שביקש להישאר באשפוז  הוענק  בע"ו 7523-10-19 104 

החולים שביקש לשחררו. הוועדה החליטה לשחררו מאשפוז ועל כך הוגש ערעור. בית המשפט 

ועדות  בין חברי הועדה בשתי  המחוזי קיבל את הערעור שהוגש בשל סתירות מהותיות שמצא 

והשנייה שהחליטה להשאירו באשפוז(,  )האחת שהחליטה לשחררו  פסיכיאטריות שדנו בעניינו 

והורה להתירו באשפוז. 

מעבר מבית חולים רגיל לבית חולים "בטחון מירבי" מכוח סעיף 32 לחוק טיפול 	 
בחולי נפש 

בפסק דין מיום 10.6.19 בע"ו 12248-06-19 105 )מחוזי חיפה( דן בית המשפט במקרה של העברת 

טענה  רקע  על  אחר,  חולים  בבית  מרבי  לביטחון  למחלקה  מאושפז  היה  בו  חולים  מבית  אדם 

לתקיפת מאושפזים אחרים. בית המשפט קבע שהוועדה הפסיכיאטרית שגתה כאשר שקלה רק 

את עניינם של מטופלים אחרים ולא התייחסה גם לטובתו של האדם עצמו במעבר האמור. בית 

המשפט קיבל את הערעור וקבע שבית החולים לא הוכיח שהמעבר לבית חולים אחר מיטיב עם 

המאושפז, התלונות נגדו היו ישנות ולא נחקרו לעומקן, ולא נבחנה אפשרות להעבירו למחלקה 

אחרת באותו בית חולים. 

הסכמה של אדם לאשפוז 	 

בע"ו 45338-01-19 106 דן בית המשפט בשאלת הדרישות להסכמה מדעת. באותו המקרה דובר 

הפסיכיאטרית  הועדה  יום.  באותו  בו  וחזר  מרצון  לאשפוז  הסכמה  טופס  על  שחתם  במערער 

13 לחוק  האריכה בחודש ימים את אשפוזו. בית המשפט קבע, כי אין להחיל את הוראות סעיף 

עו )חי'( 59537-09-19 פלוני נ' הוועדה הפסיכיאטרית )לא פורסם(. ייצוג באמצעות עו"ד רן שחם, מערך הייצוג   103
החיצוני, מחוז חיפה.  

הייצוג  מערך  עצמון,  יוריסטה  סיגל  עו"ד  על-ידי  ייצוג  פורסם(.  )לא  היועמ""ש  נ'  פלוני   7523-10-19 )מר(  עו   104
החיצוני, מחוז תל אביב-מרכז.

עו )חי( 12248-06-19 פלוני נ' היועמ"ש )לא פורסם(. ייצוג על-ידי עו"ד דנה מירטנבאום, מערך הייצוג החיצוני,   105
מחוז חיפה. 

עו )חי'( 45338-01-19 פלוני נ’ מרכז בריאות הנפש מזרע )פורסם בנבו, 13.5.2020(. ייצוג על-ידי עו"ד סמי חיר,   106
מערך הייצוג החיצוני, מחוז חיפה. 
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זכויות החולה, תשנ"ו-1996 לעניין ההסכמה ומפרט מהן הדרישות להסכמה מדעת: קביעה קודמת 

של רופא כי המטופל סובל ממחלת נפש; קביעה של הרופא כי יש צורך באשפוז; ההסכמה תיעשה 

בדרך ובפרוצדורה הקבועה בחוק. 

בעניין זה נקבע בפסה"ד כי על הרופא המטפל להסביר לחולה את כל הנדרש ועל הרופא להשתכנע 

כי הדברים הובנו על ידי האדם וכי ההסכמה שלו מבטאת הסכמה נאותה להתאשפז בבית החולים.

זכויות דיוניות הנוגעות לנוכחות המאושפז בדיון וקיום הדיון בהזדמנות הראשונה	 

בע"ו 21220-11-1 107 )מחוז ת"א( נקבע שוועדה פסיכיאטרית שמסיימת את דיוניה בשעה 15:00 

בלא ששמעה את כל העררים המובאים בפניה ודוחה את הדיונים ליום אחר, פועלת שלא כדין. בית 

המשפט )כב' השופט קאפח( קבע כי:   

... ציינתי כי רוח החוק ולשונו מזכירים במידת-מה  "בפסק דין שניתן על ידי בע"ו 36366-11-18 

את דיני המעצרים, לפי שמדובר בחירותם של אנשים. לאורכו ולרוחבו של החוק שזורות הוראות, 

הקוצבות את תקופות האשפוז הכפוי והצורך בביקורת של וועדה שהיא גוף מֵעין שיפוטי, ּומאוחר 

יתקיים  וועדה  בפני  דיון  כי  הדווקנית  ...הדרישה  הצורך.  בעת  בית-משפט  של  ביקורת  אף  יותר 

כהלכתו ובמועדו אינה בבחינת פרוצדורה ותו לא. ... יש לומר כי הותרת חולה באשפוז כפוי ללא 

קיום דיון בעניין ו- גם אם הוא מצוי במתקן רפואי - משולה להותרת עצור בבית המעצר ללא צו 

שופט"... לא היה מקום לביקורת ב"כ המדינה על עצם הגשת הערעור. זכותם של באי כח הסיוע 

המשפטי להגיש ערעור כל אימת שהם סבורים שיש מקום לכך. אל לנו לשכוח כי הם מייצגים 

אנשים "שקופים" המצויים הרחק מתשומת הלב הציבורית". 

היעדר תשתית ראייתית 	 

בע"ו 66328-01-20 108 )מחוז ת"א( נדון עניינה של אישה, מתמחה בראיית חשבון בת 35 עם עבר 

אובדני, שבבוקר מסוים לא הגיבה לטלפון ועוררה את דאגתם של בני משפחתה ואושפזה בכפייה. 

בית המשפט מדגיש את הצורך לבירור העובדות לפני מתן הוראת אשפוז, על רקע שורה של אי 

הבנות ו"טלפון שבור" בין בני המשפחה השונים. 

בפסק דין מיום 17.4.19 בע"ו 20637-04-19 109 )מחוזי ת"א( נקבע, כי אמירה של אישה שמתווכחת 

על הטיפול הרפואי, מטרידה את משטרת ישראל ו"מושכת אש" כהגדרת הוועדה הפסיכיאטרית 

אינה נחשבת כמסוכנות פיזית שמצדיקה אשפוז לפי סעיף 9 )ב( לחוק. 

107  עו )ת"א( 21220-11-1 פלוני נ' היועמ"ש )לא פורסם( ייצוג על-ידי עו"ד מירב עידה- עוז, מערך הייצוג החיצוני, 
מחוז תל אביב-מרכז.

108  עו )ת"א( 66328-01-20 פלונית נ' היועמ"ש )לא פורסם(. ייצוג על-ידי עו"ד תמר נבו, מערך הייצוג החיצוני, מחוז 
תל אביב-מרכז. 

109  עו )ת"א( 20637-04-19, פלונית נ' היועמ"ש )לא פורסם(. ייצוג על ידי עו"ד סיגל נוימן, מערך הייצוג החיצוני, מחוז 
תל אביב-מרכז. 
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13.3 ייצוג קטינים - "עו"ד משלי"

מזה כשש שנים מפעיל הסיוע המשפטי מערך ייצוג קטינים הנקרא "עו"ד משלי", ומעניק סיוע 

משפטי לילדים ולנוער 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.

מרבית הקטינים מופנים לסיוע המשפטי על ידי בתי המשפט לנוער, בתי המשפט למשפחה ובתי 

הדין הדתיים, הקובעים בהחלטותיהם כי יש למנות לקטין אפוטרופוס לדין או עורך דין שייצגו 

משלי"  "עו"ד  למערך  פונים  ונוער  ילדים  בנוסף,  בעניינו.  ועומדים  התלויים  משפטיים  בהליכים 

לאחר  חייהם,  ולנסיבות  המשפטיים  לצרכיהם  לגילם,  המותאם  ייצוג  ומקבלים  עצמאי,  באופן 

ההורים(,  כלל  )בדרך  שלו  האפוטרופוס  לבין  הקטין  בין  עניינים  לניגוד  פוטנציאל  קיום  בחינת 

באופן העלול לפגוע בזכויות הקטין. 

שמו של מערך ייצוג הקטינים - "עו"ד משלי" - משקף תפיסה מקצועית השמה דגש על מערך 

ההליכים  במוקד  הקטין  את  להעמיד  המבקש  ונוער,  לילדים  ומותאם  נגיש  איכותי,  דין  עורכי 

ידי כ-90 עורכי דין ממערך הייצוג  ניתן על  והסיוע המשפטי  המשפטיים בעניינו. הייצוג, הליווי 

החיצוני הפזורים ברחבי הארץ ומתמחים בתחום ייצוג ילדים ונוער וכן על ידי הממונים המחוזיים 

הסיוע  מטעם  קטינים  המייצגים  הדין  עורכי  כל  המשפטי.  הסיוע  במחוזות  קטינים  ייצוג  על 

ידי הממונים המחוזיים על תחום  על  באופן הדוק  ומלווים  המשפטי מקבלים הכשרה מעמיקה 

ייצוג קטינים, שהם עורכי דין מהצוות הפנימי בסיוע המשפטי.

בכל אחד מששת מחוזות הסיוע המשפטי פועל צוות ייצוג קטינים פנימי המורכב מעורכ/ת דין 

)ממונה מחוזי/ת על ייצוג קטינים(, רכז/ת מנהלי/ת – ייצוג קטינים וממונה שכר טרחה קטינים. 

בשנת 2019 הוענק אות משרד המשפטים למצוינות צוותית לשנת 2018 לכל הצוות הפנימי של 

מערך ייצוג קטינים בסיוע המשפטי, הכולל 21 עובדים בפריסה ארצית. האות ניתן על יצירת מודל 

עבודה חדשני בסיוע המשפטי, על הישגים מקצועיים יוצאי דופן ועל שיתופי פעולה חוצי מחוזות, 

משרדים ומגזרים. 

ייצוג קטינים בשנת 2019 – נתונים

בשנת 2019 יוצגו 4604 לקוחות-קטינים חדשים על ידי מערך ייצוג קטינים בסיוע המשפטי. מדובר 

 3,822 ל-  ייצוג  ניתן  )במהלכה   2018 לשנת  בהשוואה  שנפתחו  התיקים  בהיקף   20% של  בעליה 

בהליכים  קטינים   7,890 המשפטי  הסיוע  ידי  על  מיוצגים  היו   ,2019 שנת  לסוף  נכון  קטינים(.110 

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 

בעניין זה נפלה שגגה בנתון שנרשם בדו"ח לשנת 2018 והנתון שנרשם – 4,367 קטינים – איננו נכון. שם, בעמ' 84.  110
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ייצוג  "חוק הנוער"( בבית המשפט לנוער,  )להלן:   1960 )טיפול והשגחה(, התש"ך  לפי חוק הנוער 

ייצוג  ייצוג קטינים בהליכי אימוץ,  קטינים בהליכי מעמד אישי בבתי המשפט לענייני משפחה, 

קטינים בהליכי אשפוז כפוי, ייצוג קטינים נפגעי עבירות מין חמורות בהליכים פליליים והליכים 

מנהליים ואזרחיים נלווים )ביניהם בקשת  מגבלות על חזרתו של עבריין לסביבת נפגע העבירה( 

וייצוג קטינים בהליכים אזרחיים כלליים. 

החדשים  התיקים  היקפי  מבחינת  המוביל  התחום  תת  להיות  המשיך  הנוער  תחום   2019 בשנת 

שנפתחו בתחום ייצוג קטינים )2,176 תיקי ייצוג חדשים(, אך תחום המעמד האישי אינו רחוק ממנו 

במספרים ומשקף עליה משמעותית מאד בהיקף הייצוג בתחום זה )2002 תיקים חדשים שנפתחו 

בשנת 2019 - עליה של קרוב ל- 80% בהשוואה לשנת 2018(.

תיקי ייצוג קטינים בחלוקה לתתי תחומים תרשים 42 
42

 44%
ייצוג קטין 

בהליכי 
מעמד אישי

 1%
ייצוג קטין 
בהליכי 
אימוץ

 1%
ליווי קטין 
נפגע עבירת 
מין חמורה

 1%
אזרחי

 1%
בקשות לפי 
חוק מגבלות

 5%
אשפוז כפוי 
)קטין מעל 

גיל 15(

 47%
ייצוג בחוק 

נוער )טיפול 
והשגחה(

כמו בשנת 2018 גם בשנת 2019 מחוז תל אביב היה המחוז המוביל מבחינת היקפי הייצוג בתחום 

מחוז  אחריו  אביב(;  תל  מחוז  מטעם  קטינים   1,510 ל-  ייצוג  הוענק   2019 )בשנת  קטינים  ייצוג 

קטינים  לקוחות   764 עם  חיפה  ומחוז   )2019 בשנת  חדשים  קטינים  ייצוג  תיקי   798( ירושלים 

ייצוג חדשים  כ-500 תיקי  ובאר שבע פועלים בהיקפים דומים של  חדשים. מחוזות מרכז, צפון 

שנפתחו בכל אחד מהמחוזות במהלך שנת 2019. 

הנתונים אודות הגידול המשמעותי במספר התיקים הנפתחים בתחום המשפחה מעידים על שינוי 

נוער  ובני  ילדים  של  לזכותם  ביחס  הדתיים  הדין  בתי  ודייני  המשפחה  שופטי  בעמדות  מהותי 

לייצוג עצמאי במסגרת הליכי מעמד אישי. הדבר בא לידי ביטוי גם בהחלטות רבות המשבחות 

את עבודתם של האפוטרופוסים לדין בתיקים אלה. כך לדוגמא מצאה לנכון כב' השופטת רותם 

קודלר עייאש )כתוארה דאז( מבית המשפט לענייני משפחה באשדוד, להקדיש התייחסות נפרדת 
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הורי  סכסוך  חותם  הדין  פסק  לדין.  האפוטרופוסית  של  לעבודתה  שנתנה,  דין  פסק  במסגרת 

ומורכבת בעומק  13 אשר היה מעורב בצורה אקטיבית  בן  בעוצמות חריפות במרכזו עמד קטין 

הסכסוך. וכך כתבה: 

בצורה  תפקידה  את  ביצעה  בימ"ש  שלהתרשמות  לדין,  אפוט'  הקטין  את  ליוותה  זה  "בתיק 

ל.ר.(....]זאת[ על  )ההדגשה במקור,  יכול לבצע עבור קטין  המיטבית שניתן לדמיין שאפוט' לדין 

אף עוצמת הקונפליקט החריגה בין ההורים לבין עצמם, בחלקים מסוימים של הזמן בין הקטין 

ובין אימו ואפילו בין ב"כ הצדדים, ליצור מערכת אמון מבוססת ותקינה שאפשרה לה הן לקיים 

תקשורת בעצמה עם כלל הגורמים והן לאפשר העברת מסרים המשרתים את טובתו של הקטין 

לכלל הגורמים. סבורני במקרה זה שלעו"ד ירמיהו היה חלק גדול בהצלחת ההסתגלות של הקטין 

לנסיבות חייו הנוכחיות, כאשר אפשרו לו כלים להעברת עמדתו, מסרים מטעמו, בקשות מטעמו, 

שהועברו בצורה מבוקרת תוך שהוא מקבל מסרים ישירות מהאפוט' לדין כ"מבוגר אחראי" תוך 

שמובהר לו שהוא יכול להעביר בקשתו, אך אין הכרח כי בקשתו תתקבל, ומצד שני בנקודות שהיו 

קריטיות עבורו, כאשר הביע חששות וחרדות אמיתיים, דאגה לטפל בענייניו, לוודא שההורים יגיעו 

להסכמה ו/או בית המשפט יגיע להכרעה בעניין קונקרטי שיכול להפחית חרדה של הקטין ובכך 

סבורני כי מילאה את שליחותה כלפי הקטין באופן הטוב ביותר111. 

קידום זכויותיהם של קטינים נפגעי עבירות מין חמורות

2017 נוסף תחום אחריות חדש ומורכב לתתי התחומים בהם עוסק המערך – סיוע  בשלהי שנת 

משפטי לקטינים נפגעי עבירות מין חמורות )בעקבות תיקון מס' 20 לחוק הסיוע המשפטי(. בשנת 

2019 ראינו את פירותיו של תיקון זה ואת חשיבותו של הייצוג בתחום כפי שיובא להלן בפסיקה. 

כמו כן שנה זו התאפיינה בהתמקצעות בשלל הסוגיות אשר תחום זה מביא עמו, קיום הכשרות 

עומק )לרבות הכשרה הכוללת סימולציות במכון מסר( וביסוס מאגר פסיקה בתחום. בין היתר היה 

מערך ייצוג קטינים שותף לקידום נהלי עבודה מול המרכז לגביית קנסות והאפוטרופוס הכללי 

בכל הנוגע לניהול כספי פיצויים שנפסקו לקטין נפגע עבירה. 

בנוסף, מערך ייצוג קטינים הגיש עמדה לצוות בדיקה פנימי אשר מינתה כב' הנשיאה אסתר חיות 

להעדת  ביחס  עבודה  "סדרי  בעניין  העליון  המשפט  בית  נשיאת  נוהל  מפרסום  שנתיים  בחלוף 

קטינים נפגעי עבירה". במסגרת עמדה זו סקרנו את הסוגיות העולות מן התיקים בהם אנו מייצגים 

ועמדנו על כך שההגנות הקיימות בדין, לרבות במסגרת נוהל הנשיאה, אינן מיושמות דיין ובפועל 

קטינים נפגעים שוב ושוב במסגרת ההליך הפלילי לא בהכרח בגין העדות עצמה אלא בגין כרסום 

מתמשך במעטפת התמיכה לה הם זכאים112. 

תלה"מ 9654-01-18 פלוני נ' פלונית )פסק דין מיום 10.4.19 בבית המשפט לענייני משפחה באשדוד(. עו"ד שרון   111
ירמיהו אפוטרופוסית לדין, ממערך הייצוג החיצוני, מחוז ירושלים. 

ניתן לעיין בעמדה המלאה באתר האינטרנט של הסיוע המשפטי בכתובת:  112
https://www.gov.il/BlobFolder/news/11670519/he/11670519.pdf 
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סטודנטים  ובקרב  בכלל  באקדמיה  ילדים  לייצוג  המודעות  העלאת 
למשפטים בפרט 

2019 נפתח קורס ראשון מסוגו בפקולטה למשפטים במכללת ספיר. את הקורס לימדה  בשנת 

עורכת דין הממונה המחוזית על ייצוג קטינים במחוז תל אביב113 והוא נקרא "להיות עו"ד לילדים 

או ייצוג קטינים בהליכים אזרחיים בישראל". הקורס שם לעצמו למטרה לחבר בין עולם האקדמיה 

לבין התפתחויות משמעותיות בפרקטיקת עריכת הדין בישראל ולספק לסטודנטים למשפטים 

ידע תיאורטי ומעשי אשר הצטבר בסיוע המשפטי בתחום ייצוג קטינים בהליכים אזרחיים )בדגש 

על הליכי הגנה על קטינים – הליכי נזקקות בבית משפט לנוער, הליכי אימוץ בבית המשפט לענייני 

וכן בייצוג קטינים  משפחה וסכסוכי משפחה הנוגעים לקטינים בבית המשפט לענייני משפחה 

נפגעי עבירה(. 

מחקר אורך על מערך ייצוג קטינים בסיוע המשפטי במשרד המשפטים
– "עו"ד משלי"

הוחלט,  תועלתה  את  ולבחון  משלי"  "עו"ד  בתכנית  העבודה  דרכי  את  ולטייב  להמשיך  מנת  על 

בשיתוף עם ארגון ג'וינט-אשלים, לערוך מחקר אשר יעריך את אפקטיביות המערך ויסייע בתכנון 

פעילותו, ניטורה והערכת תוצאותיה לטווח הארוך. מכון ברוקדייל נבחר לערוך את המחקר אשר 

לצורך הובלתו המקצועית הוקמה ועדת היגוי המלווה את תהליך הפיתוח, עוקבת אחר התפתחותו 

ומסייעת בקבלת החלטות מפתח בהיבטים המקצועיים, היישומיים והאתיים של המחקר. מחקר 

זה יצא לדרך במהלך שנת 2019 ונמצא בשלבים מתקדמים של עבודה. כך למשל, אחד הממצאים 

המובהקים שעלו הוא תרומתה המכרעת של הכשרת האקרדיטציה לעורכי הדין המייצגים קטינים, 

שנערכת בשיתוף מכון "חרוב", לאיכות הייצוג שניתן לקטינים מטעם המערך.

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

קטינים בתחום

הסתה,  לעיתים  )המכונה  גירושין  מסכסוך  כחלק  לילדיהם  הורים  בין  בקשר  ההפרעה  סוגיית 

סרבנות קשר או ניכור הורי( היא אחת הסוגיות המקצועיות המאתגרות ביותר עמן נאלץ מערך 

הדין114  עורכות  לפעול  המשיכו   2019 שנת  במהלך  האחרונות.  בשנים  להתמודד  קטינים  ייצוג 

מערכת  לטיפול  הנוגע  בכל  שלהן  הידע  את  ולהעמיק  ללמוד  הפנימי  המשפטי  הייצוג  ממערך 

זו ואף הרצו והשתתפו בכנסים רבים בנושא. מומחיותן בתחום מסייעת לטייב  המשפט בסוגיה 

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. 

הקורס הועבר על ידי עו"ד נטע ברק, ממונה מחוזית ייצוג קטינים, מערך הייצוג הפנימי, מחוז תל אביב.   113

עו"ד מיה שושטרי, סגנית מנהל מחוז צפון וממונה מחוזית על תחום המעמד האישי, מערך הייצוג הפנימי, מחוז   114
צפון. עו"ד נטע ברק, ממונה מחוזית על ייצוג קטינים, מערך הייצוג הפנימי, מחוז תל אביב.
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כמו כן, במהלך 2019, נערך במחוזות חיפה והצפון מפגש עמיתים רבעוני בנושא ניכור הורי עם כלל 

עורכי הדין המייצגים קטינים בבית משפט לענייני משפחה. במסגרת מפגש זה נפגשו עורכי הדין 

עם אנשי טיפול המייצגים עמדות שונות ואף מקוטבות אודות הנושא, שמעו סקירה משפטית 

מקיפה אודות התחום וניהלו דיאלוג פתוח אודות הסוגיה. 

הטמעת מערך היועצים הטיפוליים להתייעצות בתיקים מורכבים 

בשנים האחרונות התגבשה בעולם ההכרה, כי יש להעניק לקטינים ייצוג רב-תחומי, אשר משלב 

יועץ טיפולי המסייע לעורך הדין המייצג ילדים ובני נוער בעבודתו. מטבע הדברים, סיוע משפטי 

הפסיכולוגיה,  מתחום  שאלות  גם  משפטיות,  לסוגיות  בנוסף  מערב,  נוער  ובני  לילדים  איכותי 

הפסיכיאטריה, העבודה הסוציאלית והקרימינולוגיה. לשם יצירת יחסי אמון עם הילד-לקוח, הבנת 

מצבו ההתפתחותי, הרקע המשפחתי והחברתי שלו, יחסים עם גורמים משמעותיים בחייו ובחינת 

מתחום  לבר-משפטי  ידע  נדרש  ביתית(,  חוץ  השמה  חלופות  )לרבות  בעניינו  טיפול  חלופות 

העולם הטיפולי. 

מערך היועצים הטיפוליים יצא לדרך בחודש דצמבר 2017 ובמהלך 2018 נערך מיפוי וגיוס מקיף 

של יועצים והמערך החל בפעולתו. 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, והדבר הביא להגברת השימוש המערך במהלך שנת 2019. במחוזות 

יועצים טיפוליים להעביר הרצאות עיוניות ולהנחות קבוצת  חיפה, צפון, תל אביב ומרכז הוזמנו 

עמיתים של עורכי הדין המייצגים קטינים באותו מחוז, בשיח מקצועי סביב דילמות שעולות בייצוג. 

2019 הוטמעה השתתפותם  שביעות הרצון הגבוהה מאד ממפגשים אלה הביאה לכך שבמהלך 

הקבועה של יועצים טיפוליים במפגשי העמיתים של מחוזות חיפה והצפון. 

השתלמויות, כנסים וימי עיון

בעירית  נוער  לחוק  ולעו"סים  קטינים  המייצגים  לעו"ד  משותף  כנס  התקיים   26/2/19 ביום 

בין העובדות הסוציאליות העירוניות לבין הממונות  זה  ירושלים. השיח הקבוע שמתנהל במחוז 

המחוזיות על ייצוג קטינים סייע לא אחת בפתרון סוגיות מקצועיות וביצירת דיון מעמיק בהיבטים 

הקשורים לחייהם של ילדים בסיכון. בהתאם לכך הכנס שם לעצמו כמטרה לייצר מודל דומה גם 

בקרב עורכי הדין המייצגים והעו"סים המטפלים, לחזק את התקשורת ביניהם, לבחון את החסמים 

הקיימים ולאפשר שיח בריא ושיתופי פעולה עתידיים. 

באשר  עולמה  תפיסת  על  דיברה  אשר  מולד  אביטל  ד"ר  השופטת  כב'  של  הרצאה  כלל  הכנס 

שסייע  פלייבק  תאטרון  של  מופע  הנוער;  חוק  ועו"ס  לדין  האפוטרופוס  של  השונה  לתפקידם 

להצפת תכנים מורכבים מהעבודה המשותפת וקבוצות דיון משותפות. מסיכום הכנס עלה כי הוא 

היה משמעותי ונגע בצורך חיוני העולה מהעובדים בשטח. 

הבינלאומית  האמנה  של  לתוקף  לכניסתה  שנה   30 לציון  החגיגות  במסגרת   2019 שנת  בשלהי 

ידי האגודה הבינלאומית לדיני  התקיים כנס בינלאומי חגיגי אשר אורגן על  זכויות הילד  בדבר 

משפחה, בשיתוף מכון "חרוב" ומכללת שערי משפט. פאנל המליאה החגיגי אשר פתח את היום 
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השני של הכנס אורגן בשיתוף עם מערך ייצוג קטינים בסיוע המשפטי והוקדש כולו לנושא "זכות 

הנגישות לצדק של ילדים". בפאנל נשאו דברים כב' נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר 

חיות, אורח הכבוד של הכנס – ד"ר פיליפ יפה )Dr. Philip Jaffe( , חבר וועדת האו"ם לזכויות הילד 

והממונה הארצית על ייצוג קטינים בסיוע המשפטי115. 

כנס ארצי בנושא ייצוג קטינים בסיכון בחברה הערבית מטעם הסיוע המשפטי ומכון "חרוב" נועד 

לקדם את הטיפול בסוגיות רוחב שאותם מזהה מערך ייצוג קטינים. יום העיון השנתי של מערך 

הכנס  את  הערבית.  בחברה  בסיכון  קטינים  ייצוג  של  לנושא   2019 בשנת  הוקדש  קטינים  ייצוג 

אירגנה עורכת דין הממונה על תחום ייצוג קטינים במחוז חיפה116, בשותפות עם מכון חרוב. עורכי 

בסוגיות  המחוזות  בכלל  ביומו  יום  מדי  נתקלים  המשפטי  הסיוע  מטעם  קטינים  המייצגים  דין 

החברתיים,  ומאפייניו  מחוז  כל  גווניה.  על  הערבית,  מהחברה  הקטינים  את  המייחדים  וחסמים 

התקשורת  בכלי  משמעותית  לתהודה  זכה  אשר  העיון,  יום  הייחודיים.  וגיאוגרפיים  דמוגרפיים 

השונים, הציף את הנושא למודעות וקידם שיח בין-מקצועי פתוח ביחס לסוגיות המיוחדות אשר 

מאפיינות הליכים משפטיים להגנה על קטינים בסיכון בחברה הערבית. 

בנוסף במהלך שנת 2019 לקח מערך ייצוג קטינים חלק בהשתלמויות שופטי בית המשפט לענייני 

משפחה וכן דייני בית הדין הרבני. 

שותפות מערך ייצוג קטינים בתהליכים משרדיים ובין-משרדיים

חלק  לקחת  המשיך  המחוזיים,  הממונים  באמצעות  קטינים,  ייצוג  מערך   2019 שנת  במהלך 

בתהליכים בין-משרדיים לגיבוש מדיניות ושינויי חקיקה הקשורים לתחום ייצוג קטינים: במסגרת 

שותפות בוועדה הבין-משרדית בתחום צמצום ומניעת עבריינות נוער היה הסיוע המשפטי שותף 

לפורום שיקום קטינים עוברי חוק ואף ערך ביקור בכלא אופק לצורך הנגשת השרות של הסיוע 

ייצוג קטינים118 נבחרה לשמש  המשפטי לנערים השוהים שם במאסר117. כמו כן, נציגה ממערך 

כנציגת משרד המשפטים בצוות ההיגוי הארצי של תוכנית "יתד" – התוכנית הלאומית לצעירים 

המייעצת  בוועדה  חלק  לוקחת  קטינים  ייצוג  מערך  מטעם  קבועה  ונציגות  להלן(;  )ראו  בסיכון 

לנציבות תלונות לילדים בהשמה חוץ ביתית. 

קידום סוגיות רוחביות הנוגעות לילדים ונוער בסיכון- בג"ץ המעונות 
הנעולים119 

להשמה  ההמתנה  רשימות  בעניין  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה  משרד  נגד  עתירה 

עו"ד לידיה רבינוביץ, ממונה ארצית על תחום ייצוג קטינים, מערך הייצוג הפנימי, הנהלת הסיוע המשפטי.  115

עו"ד ג'יהאן קראקרה בכריה, ממונה מחוזית על תחום ייצוג קטינים, מערך הייצוג הפנימי, מחוז חיפה.  116

בועדה לקחה חלק עו"ד נטע ברק, ממונה מחוזית על ייצוג קטינים, מערך הייצוג הפנימי, מחוז תל אביב.  117

עו"ד רחלי ירדן, ממונה מחוזית על ייצוג קטינים, מערך הייצוג הפנימי, מחוז ירושלים.  118

בג"ץ 2511/17 פלוני נ' שר העבודה והרווחה ואח'. העתירה הוגשה על ידי עו"ד לידיה רבינוביץ, ממונה ארצית על   119
תחום ייצוג קטינים, מערך הייצוג הפנימי, הנהלת הסיוע המשפטי, עו"ד נטע ברק, ממונה מחוז תל אביב על תחום 
ייצוג קטינים, ועו"ד ערן נריה, ממונה מחוז צפון על תחום ייצוג קטינים. כל אלו ממערך הייצוג המשפטי הפנימי. 
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התקיים  בה  ודיון   2017 בשלהי  הוגשה  הנוער,  חסות  רשות  של  והאבחוניות  הנעולות  במסגרות 

בינואר 2018. במהלך 2018 הגישו המשיבים עדכונים מטעמם מעת לעת אשר מהם עלה כי רשימות 

וכי לא  ההמתנה ומצוקת המקומות עבור קטינים הנמצאים בקצה הרצף ובסיכון גבוה מחריפה 

חלה התקדמות של ממש בתכניות הבינוי והשיפור אודותיהן עדכנו המשיבים. הסיוע המשפטי 

הגיב לכל אחד מהעדכונים והציף את החסרים, הפערים והמצוקות בשטח הנובעות מהיעדר מקום 

לקטינים בקצה רצף הסיכון במעונות הנעולים. בפברואר 2019 עדכנו המשיבים את בית המשפט 

הנכבד בדבר החלטת מנכ"ל משרד הרווחה על הקמת וועדת בדיקה מטעמו לעניין חסות הנוער. 

במהלך 2019 העתירה נותרה  תלויה ועומדת בהמתנה להמלצות ועדת בדיקה שהוקמה במשרד 

הרווחה אך לבסוף פוזרה ללא כל המלצות. 

המשפטי  הסיוע  נציגי  ביניהם  שונים,  גורמים  עם  ישיבות  של  רב  מספר  קיימה  הבדיקה  וועדת 

ובהתאם לכך אף הוגשה מטעם המשיבים בקשה לארכה בטענה כי "נוכח המידע שהצטבר, עומק 

הדיונים והצורך בהשלמות נוספות" נדרש עוד זמן לעבודת הצוות. כעבור קרוב לשנה, במהלכה 

אירעו טרגדיות של ממש בקרב נערים ונערות הממתינים להשמה במעונות הנעולים, הודיע מנכ"ל 

משרד הרווחה על סיום עבודתו של הצוות וזאת בשל העובדה שחברי הצוות לא הצליחו להגיע 

להסכמות בדבר הפתרון המתאים לבעיית המעונות הנעולים. הודעה זו מדגישה את חוסר התועלת 

שבתקופת ההמתנה להמלצות הצוות בעוד קטינים ממשיכים להיפגע. נוכח המצוקה הרבה העולה 

לטיפול  הזקוקים  קטינים  להימצא  מוסיפים  בהם  והחמורים  הקיצוניים  הסיכון  ומצבי  מהשטח 

שוב  הגיש  ולאחרונה  בשטח  בנעשה  בג"ץ  את  לעדכן  המשפטי  הסיוע  מוסיף  נעולה,  במסגרת 

בקשה לקביעת דיון נוסף דחוף ואף ביקש כי בג"ץ יורה למשיבים להמציא לבית המשפט דיווח 

מלא על עבודת הצוות ועל המחלוקות שהובילו לסיום עבודתו וכן יורה להם להציג תכנית ביניים 

אופרטיבית עבור הנערים והנערות הממתינים כעת להשמה במעון נעול עד שיושג פתרון מלא 

להשמתם הקבועה.

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, המשפחתית והתעסוקתית באופן שיאפשר להם 

להשתלב ולתרום לחברה ולקהילה. התכנית פועלת להשגת רווחה ב-4 תחומי חיים עיקריים: השכלה, 

תעסוקה ומיומנויות; רווחה ובריאות רגשית; קיום פיסי ומוגנות; השתייכות חברתית ומשפחתית. 

בינואר 2017 מונתה הממונה מחוזית על ייצוג קטינים במחוז ירושלים120, לשמש כנציגת המשרד 

במסגרת ועדת ההיגוי הבין-משרדית לתכנית יתד. בשנת 2018 הוקמו צוותי העבודה המשותפים 

למשרד המשפטים ותוכנית יתד, במטרה לבחון את הצרכים והפתרונות המשפטיים של הצעירים 

בסיכון. 

עו"ד רחלי ירדן, ממונה מחוזית על ייצוג קטינים, מערך הייצוג הפנימי, מחוז ירושלים.  120



123

משרד המשפטים  |  דוח הסיוע המשפטי 2019 

הצורך המרכזי שזוהה בתחום המשפט האזרחי 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. בהתאם לכך, נערך בחודש אוקטובר 2018 שולחן עגול 

 2019 שנת  במהלך   .)2018 לשנת  המשפטי  הסיוע  בדוח  )ראו  בסיכון  צעירים  של  חובות  בנושא 

התקיימה הכשרה ייעודית ל-30 עורכי דין מטעם הסיוע המשפטי במחוזות השונים, למתן מענה 

משפטי ספציפי לטיפול בחובות של צעירים121. בתום ההכשרה נבנה מודל ייצוג משפטי הוליסטי 

עבור צעירים בחובות ונקבעו רפרנטים ליישום מודל זה בכל מחוז ומחוז. 

בנוסף, הסיוע המשפטי היה שותף לתהליך של למידת עומק בתחום החובות אשר כלל הזמנת 

הקיימים  והמודלים  בעולם  צעירים  אצל  החובות  תופעת  היקף  אודות  נרחבת  ספרות  סקירת 

בעולם להתמודדות עם הבעיה, וממשיך לסייע בימים אלה לתהליך של הכרות בין רשמי ההוצל"פ 

לאוכלוסיית צעירי יתד ולגיבוש מתווה טיפול מותאם לצעירים על רצף מצבי סיכון. 

פסיקה נבחרת בתחום ייצוג קטינים לשנת 2019

החלטת בית המשפט העליון בעניין צו מגבלות המונע את שיבתו של הפוגע לבית 	 
הוריו בכפר מגוריו של הנפגע122

בית המשפט העליון דחה ערר אותו הגיש הפוגע על החלטת בית המשפט המחוזי המורה על צו 

מגבלות לפי חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, התשס"ה-2004 לפיו 

הוריו.  ולהתגורר בבית הוריו המצוי בכפר מגוריו של הנפגע, סמוך לבית  נאסר על העורר לשוב 

בית המשפט דחה את בקשת רשות הערעור וקבע כי אינו חייב למנות מומחה לעניין הנזק הנפשי 

כי הדבר  כן אם סבור  )הגם שהוא רשאי לעשות  הנוסף שייגרם ערב חזרת הפוגע לבית מגוריו 

דרוש(. זאת כחלק ממגמתו הכללית של החוק "להקל את סבלו של קורבן העבירה, ולחסוך ממנו, 

בכך".  הנפשי הכרוך  קורות האירועים עקב הקושי  ולשחזר את  ניתן, את הצורך לשוב  כשהדבר 

באשר לטענה בדבר חוסר מידתיות קבע בית המשפט כי "עצמת הפגיעה הצפויה במשיב )הנפגע( 

חמורה יותר ומכריעה את הכף". 

החלטה תקדימית של בית המשפט לענייני משפחה על המשך תמיכה במשפחה 	 
מאמצת באותה רמה שהייתה לה כמשפחת אומנה, ערב האימוץ123 

הסיוע המשפטי ייצג קטין כבן 4 אשר בסמוך לאחר לידתו הוכרז כקטין נזקק והועבר למשפחה 

והמשפחה  אימוץ  בהליכי  פתיחה  על  הוחלט  לחייה  קץ  שמה  הביולוגית  שאמו  לאחר  אומנת. 

עו"ד מרב שיבק, ממונה ארצית )אזרחי(, מערך הייצוג הפנימי, הנהלת הסיוע המשפטי  ריכוז מקצועי בשיתוף   121
ובמימון של תכנית יתד.

בש"פ 6891/19 פלוני נ' פלוני ומדינת ישראל )פורסם בנבו, 4.11.2019(. ייצוג המשיב 1 באמצעות עו"ד ג'ומאנה   122
דאמוני-חורי, ממערך הייצוג החיצוני, מחוז צפון בליווי עו"ד מיה שושטרי, סגנית מנהל מחוז צפון וממונה מחוזית 

על תחום המעמד האישי, מערך הייצוג הפנימי, מחוז צפון.

אימוץ )באר שבע( 32/19 ב"כ היועמ"ש נ' פלוני )ניתן ביום 30.10.19(. ייצוג על ידי עו"ד אלה שיינפלד, ממערך   123
הייצוג החיצוני, מחוז דרום. 
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הוא  מורכב  וגנטי  רפואי  רקע  ולקטין  הואיל  לאמצו.  הסכמתה  את  הביעה  באומנה  שהה  אצלה 

זקוק לתמיכה רבה. האפוטרופא לדין שייצגה אותו עמדה על היתרונות של מוסד האימוץ הבאים 

לידי ביטוי ביציבות וקביעות לעומת היתרונות של מוסד האומנה הבאים לידי ביטוי בשירותי ליווי 

ועוד(  חודשית  קצבה  רגשי/דיאדי,  טיפול  עו"ס,  של  ליווי  הורית,  )הדרכה  משמעותיים  ותמיכה 

וביקשה כי האימוץ לא יגרע ממנו את התמיכה לה הוא זכאי במסגרת האומנה. בפסק דין תקדימי 

שאינו  באופן  זה  בעניין  עדכון  מבקש  ואף  לדין  האפוטרופא  של  זו  טענה  מקבל  המשפט  בית 

מותיר את שאלת היקף התמיכה לשיקול דעתם הבלעדי של שירותי הרווחה אלא מאפשר הפעלת 

ביקורת שיפוטית. 

 החלטה בדבר זכותו של קטין להגיש תביעה עצמאית124 	 

הסיוע המשפטי ייצג קטינה בתביעה עצמאית, במסגרתה ביקשה מבית המשפט לענייני משפחה 

להתיר לה ללמוד במסגרת חינוכית דתית לאומית בעיר מגוריה, בניגוד לעמדת אביה, שעמד על 

הסמכות  לפיו  גירושין  הסכם  נחתם  ההורים  בין  אחרת.  בעיר  חרדית  במסגרת  תלמד  שהיא  כך 

הנמשכת הוקנתה לבית הדין הרבני. האב, בעמדתו, התנגד נחרצות לעצם ההכרה בזכותה של הבת 

להגיש תביעה עצמאית וכן טען כי ממילא תביעה כזו צריכה להידון בפני בית הדין הרבני. בית 

המשפט לענייני משפחה קיבל את טענות ב"כ הקטינה ודחה את טענות האב, הן לעצם זכותה 

של הקטינה להגיש תביעה עצמאית והן לעניין סמכותו של בית המשפט לענייני משפחה. לעניין 

זה,  בנושא  והפסיקה  הדין  את  סוקר  המשפט  בית  עצמאית,  תביעה  להגיש  של הקטינה  זכותה 

וקובע באופן שאינו משתמע לשתי פנים כי לקטינה יש זכות קנויה בחוק להגיש תביעה עצמאית 

של  העצמאי  ולייצוגו  לזכויות  כמושאים  בקטינים  לראות  הנה  והפסיקה  המחוקק  "מגמת  שכן 

הקטין בנסיבות מסוימות יכול ותהא חשיבות חוקתית מירבית". 

נוכחות ב"כ נפגע עבירה בדיונים בדלתיים סגורות125	 

הסיוע המשפטי ייצג קטין נפגע עבירה בבקשה להתיר את נוכחות באת כוחו בדיונים המתנהלים 

לנוער בתל אביב,  בית המשפט השלום  הוא קטין.  בדלתיים סגורות בשל העובדה שהפוגע אף 

קיבל את הבקשה. בהחלטה מתייחסת כב' השופטת קפלן רוקמן 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 להיות נוכח בדיונים, 

וקובעת כי "באיזון הנדרש בין מחד שמירה על זכויות נפגע העבירה כפי מצוות חוק נפגעי עבירה 

לבין זכויותיו של נאשם קטין אשר מובא עניינו לבית משפט לדיון בדלתיים סגורות תוך איסור 

פרסום כל פרט, קיים מרחב לשיקול דעת שיפוטי, כל מקרה לפי נסיבותיו מגדר הגדרת "רשאי" 

9 לחוק הנוער. מוצאת אני באיזון במקרה זה להרשות לב"כ נפגע העבירה להיות נוכחת  בסעיף 

בדיונים וכך גם להורי נפגע העבירה למעט בכל דיון או חלק ממנו בו ידון פרט אישי לגבי הנאשם 

תלה"מ )פ"ת( 38653-06-19 פלונית )קטינה( נ’ פלוני )האב( )פורסם בנבו, 15.7.2019(. ייצוג על ידי עו"ד קרן   124
ארקין חן ממערך הייצוג החיצוני, מחוז תל אביב.

ת"פ 54686-02-18 החלטה מיום 31.1.19 )לא פורסם(. ייצוג באמצעות עו"ד ויוי רכניץ, מערך הייצוג החיצוני,   125
מחוז תל אביב. 
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עצמו". ההחלטה עסקה מפורשות בהיתר לב"כ נפגע העבירה להיות נוכח בדיונים בדלתיים סגורות 

אף כאשר נפגע העבירה עצמו אינו נוכח בהם. 

ועדות 	  של  הסדיר  קיומן  אי  את  המבקרת  המחוזי  המשפט  בית  של  החלטה 
פסיכיאטריות לילדים ונוער126

במחלקה  אשפוזו  להארכת  בקשה  מפני  בהגנה  חדשים  ו-10   17 בן  קטין  ייצג  המשפטי  הסיוע 

פסיכיאטרית. אשפוז קטינים מוסדר בשני חוקים – חוק הנוער וחוק טיפול בחולי נפש – שאינם 

פסיכיאטרית  ועדה  אך  נפש,  בחולי  טיפול  חוק  מכוח  אושפז  הקטין  אחד.  בקנה  תמיד  עולים 

למבוגרים סירבה לדון בעניינו של קטין, והמלצות ועדה לילדים ונוער לא נמסרה כמצוות החוק 

נוכח סמכותה של  לדון  אינו מוסמך  כי  לנוער סבר,  בית המשפט  גדול בהתכנסותה.  עיכוב  וחל 

הועדה הפסיכיאטרית לפי חוק הטיפול בחולי נפש. בערעור לבית המשפט המחוזי )על אף שעד 

באשפוז(,  שהותו  להמשך  הסכמתו  את  נתן  משהקטין  לתיאורטי  זה  הפך  בערעור  הדיון  למועד 

מצא בית המשפט המחוזי לנכון להפנות את תשומת לב הגורמים האחראיים על הפעלתה של 

הועדה הפסיכיאטרית לילדים ונוער למחדל הקיים בנושא זה תוך שהוא מציין: "לא ניתן להשלים 

עם מצב בו לא מתכנסת ועדה בתקופה כה ארוכה של יותר משבועיים.... אשפוז קטינים בניגוד 

לרצונם לצורך טיפול פסיכיאטרי הוא נושא שהוא בבחינת דיני נפשות. לא לחינם הורה המחוקק 

שהחלטה בנושא זה תתקבל רק לאחר שתוגש חוות דעת של וועדה פסיכיאטרית מחוזית לילדים 

ונוער שבדקה את הקטין".

החלטה לפיה אשפוזו של קטין ושלילת חירותו יעשו כמוצא אחרון127	 

הסיוע המשפטי ייצג קטין בן 16 וחצי בהגנה מפני בקשה למתן החלטת ביניים לפיה הוא יאושפז 

בבית חולים פסיכיאטרי לצורך טיפול בהתאם להוראות סעיף 3ה' לחוק הנוער )טיפול והשגחה(. 

ב"כ הקטין התנגד לבקשה בטענה כי לא עולה מחוות הדעת המצורפת לבקשה מסוכנות ואף לא 

בית  נמצא אבחון למחלה ספציפית. עוד עלו טענות בדבר כשלים פרוצדורליים רבים בבקשה. 

המשפט קיבל את עמדת ב"כ הקטין ועל פירוט הכשלים ציין כי "אשפוזו של קטין ושלילת חירותו 

– יעשו כמוצא אחרון". 

החלטה בעניין אשפוז סוציאלי128	 

הסיוע המשפטי ייצג קטינה בת 17 בהגנה מפני בקשה להארכת צו אשפוז בהתאם להוראות סעיף 

והצביעה על כשלים  ב"כ הקטינה התנגדה להמשך האשפוז  והשגחה(.  )טיפול  הנוער  3ה' לחוק 

העובדה  לאור  המשך האשפוז  על  להורות  עילה  העדר  על  וכן  הבקשה  הגשת  בדרך  משפטיים 

ענ"א )ת"א( 27199-10-19 ד' צ' )קטין( נ' המרכז לבריאות הנפש – גהה )פורסם בנבו, 27.10.2019(. ייצוג באמצעות   126
עו"ד ויוי רכניץ, מערך הייצוג המשפטי החיצוני, מחוז תל אביב. 

)לא   29.10.19 בנצרת  לנוער  המשפט  בבית  ואח',  פלונית  נ'  חברתיים  לשירותים  מחלקה   62958-09-19 צב"נ   127
פורסם(. ייצוג על ידי עו"ד יוסי רז, מערך הייצוג החיצוני, מחוז צפון.

צב"נ 73259-12-18 עו"ס לחוק נוער נ' פלוני ואח', בבית המשפט לנוער בנתניה מיום 1.1.19 )לא פורסם(. ייצוג   128
ע"י עו"ד סיגל יוריסטה עצמון, ממערך הייצוג החיצוני, מחוז תל אביב.
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שחוות הדעת של הפסיכיאטר המחוזי קובעת שלא קיים צורך באשפוז כלל. ב"כ הקטינה הסבה 

זקוקה  "אינה  כי הקטינה  צוין מפורשות  לכך שבחוות הדעת  בית המשפט  לבו של  את תשומת 

להמשך טיפול באשפוז וזקוקה למסגרת טיפולית פנימייתית ממושכת". בית המשפט קיבל את 

הטענה ודחה את הבקשה לאשפוז תוך שהוא מציין כי "הפסיכיאטריים המטפלים עומדים על כי 

ייטב לקטינה להישאר באשפוז עד למציאת מסגרת מתאימה ונראה כי אכן כך הוא. אולם אין בכל 

שהועלה, ומבלי שייעלם מעיני החשש הנלווה להתדרדרות אפשרית, להצדיק אשפוז פסיכיאטרי 

של הקטינה באופן כפוי כמבוקש". 
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13.4 ייצוג הורים בהליכי נוער

מוגשת  כנגדם  כאשר  הורים  והשגחה(  )טיפול  הנוער  חוק  לפי  בהליכים  מייצג  המשפטי  הסיוע 

ממשמורת  ילד  בהוצאת  עוסקים  ההליכים  מן  גדול   )חלק  ילדיהם.  נזקקות  על  להכרזה  בקשה 

הוריו –שהיא  אחת מדרכי הטיפול בקטין נזקק כפי שמפרט החוק(. 

הסיוע המשפטי רואה חשיבות עליונה בייצוג הורים בהליכי הנוער בשל ההשלכות מרחיקות הלכת 

בהתערבות המדינה בתא המשפחתי ובאוטונומיה ההורית ולאור העובדה כי היעדר ייצוג במקרים 

באוכלוסייה  מדובר  הוגן.  ולהליך  לערכאות  לגישה  משפחה,  לחיי  בזכות  פגיעה  משמעותו  אלה 

ממוחלשות  מעוני,  הסובלים  שפתי,  מחסום  עם  הורים   - סוציו-אקונומית  מבחינה  ביותר  חלשה 

ומהדרה חברתית ותרבותית. על כן  הסיוע המשפטי שם לו למטרה להנגיש ככל הניתן את אפשרות 

הייצוג המשפטי להורים. 

בשל החשיבות שרואה הסיוע המשפטי בתחום זה, מונתה בחודש ספטמבר 2019, ממונה ארצית 

ייעודית לתחום זה, לצד הממונה הארצית בתחום ייצוג הורים בהליכי אימוץ. 

צוות ייצוג ההורים בחוק הנוער, מונה בנוסף לממונה הארצית, ממונים מחוזיים הפרוסים בששת 

מחוזות הסיוע המשפטי  האמונים על  הליווי הפיקוח  הריכוז  ההדרכה וההנחיה של עורכי הדין 

-  בתחום ייחודי זה. בתחום ייצוג ההורים פועלים כ-100 עורכי דין חיצוניים, אשר מייצגים מידי 

יום את הפונים לסיוע משפטי בהליכי הנוער.  

נתונים והיקפי פעילות 

בשנת 2019 נפתחו בכלל מחוזות הסיוע המשפטי 1242 תיקי ייצוג הורים בהליכים לפי חוק הנוער 

)טיפול והשגחה(. מדובר בעלייה של 12% משנת 2018. 

תיקי ייצוג הורים בחלוקה למחוזות 129  תרשים  43 
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הנתונים המובאים פה הם בהערכת חסר בשל קשיי סיווג במערכת הממוחשבת )לדוגמא תיקים שתחילתם בתיק   129
מעמד אישי וממשיכים להליכי נוער.
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הליכי הנוער מתנהלים בבתי המשפט לנוער ברחבי הארץ והם במהותם תהליכיים וזמניים ובעלי 

הליך  ישנו  בבית המשפט למשפחה כאשר  נוער מתנהלים  הליכי  לעיתים  אופי משפטי-טיפולי. 

משפחה קודם כגון הליך גירושין או סכסוך משמורת. 

התוכנית  הנוער.  בתחום  ייעודית  עבודה  תוכנית  ואושרה  הוגשה   2019 דצמבר  חודש  במהלך 

המקצועית משתרעת לתקופה שעד סוף שנת 2021. מדובר בתוכנית דו שנתית המפרטת תהליכים 

אפיקים  במספר  פועל  המשפטי  הסיוע  בתחום.  המרכזיים  היעדים  הגשמת  לצורכי  טווח  ארוכי 

לצורך שיפור הייצוג והשמעת קולם של ההורים – ביסוס היכולות של צוות מקצועי מיומן וזמין 

המייצג את המשפחות בין השאר על ידי קיום הכשרות והכנת הנחיות ונהלי עבודה; בניית ממשקי 

ובמגזר  המקומיות  ברשויות  הממשלה,  במשרדי  הרלבנטיים  הגורמים  עם  משותפים  עבודה 

השלישי; מעורבות בהליכי חקיקה בהם מובא ניסיון ההתנהלות בשטח; התמקדות בתתי התמחויות 

)כגון הליכים לפני חוק האומנה, הליכי אשפוז כפוי(.

הנגשה להורים - שיתוף פעולה עם שופטי בתי המשפט לנוער ועם 
רשויות הרווחה 

הרווחה  רשויות  ועם  לנוער  המשפט  בתי  עם  פעולה  בשיתוף  לפעול  ממשיך  המשפטי  הסיוע 

לצורך הפניית הורים בהליכים לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה( להגשת בקשה לקבל ייצוג בסיוע 

פגישות תכופות עם  קיימו  הורחב, הממונים המחוזיים  הנוער. שיתוף הפעולה  המשפטי בהליכי 

לשכות הרווחה ברחבי הארץ ובנו מערך של תקשורת רציפה ושיתוף פעולה יום יומי למען ההורים 

בין הרווחה הקהילתית העירונית לבין עורכי הדין של הסיוע המשפטי. בסיום שנת 2019 לתוך שנת 

2020 החל פיילוט ראשון מסוגו חשוב ופורץ דרך במחוז צפון של הסיוע המשפטי ביזמה ובשיתוף 

הנהלת בית המשפט ושופטי הנוער. במסגרת הפיילוט, בית המשפט באמצעות מזכירות הנוער 

לוקח חלק אופרטיבי בהפניית ההורים לסיוע המשפטי לאחר הגשת בקשה מטעם גורמי הרווחה. 

כך, מאפשר בית המשפט להורים, אשר עד כה לא היו מיוצגים, לבדוק זכאותם לייצוג ללא תיווך 

הצד שכנגד. 

הקמת קליניקה בתחום ייצוג הורים בהליכי נוער

בחודש נובמבר 2019 הוקמה קליניקה ראשונה מסוגה בתחום ייצוג הורים-חוק הנוער. הקליניקה 

לייצוג הורים בהליכי נוער" משותפת לסיוע המשפטי עם הקריה האקדמית אונו130. כשלב ראשון 

במהלך השנה נפתחה הקליניקה בשלוחת ירושלים של הקריה האקדמית עם מחוז ירושלים בסיוע 

המשפטי.  את הקליניקה הראשונה הנחו עורכות דין ממערך הייצוג הפנימי של הסיוע המשפטי131.

במסגרת הקליניקה למדו הסטודנטים את עיקרי החוק והפסיקה בתחום, נפגשו עם דמויות מפתח 

יוזמה משותפת של ד"ר ג'ודי ברודר ועו"ד יפעת כהן פוליצר, ממונה ארצית בתחום ייצוג הורים, מערך הייצוג   130
הפנימי, הנהלת הסיוע המשפטי.

ועו"ד יפעת כהן  עו"ד אביה גולדין טשיל, ממונה מחוזית על ייצוג הורים, מערך הייצוג הפנימי, מחוז ירושלים   131
פוליצר, ממונה ארצית בתחום ייצוג הורים, מערך הייצוג הפנימי, הנהלת הסיוע המשפטי.
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בתחום, בין היתר, עם עו"ס עירונית לחוק נוער ונשיא בימ"ש השלום בירושלים, הסטודנטים חוו 

תהליכיים  אספקטים  המשלבת  זה,  בתחום  דין  עריכת  המייחדים  האלמנטים  בהבנת  והעמיקו 

החיצוניים  הדין  עורכי  של  בעבודתם  שולבו  הסטודנטים  הקליניקה  מתוכנית  כחלק  ואנושיים. 

הכוונה להרחיבו  בפיילוט מוצלח שיש  וסייעו בעבודה מעשית. מדובר  הנוער  המייצגים בתחום 

בשלוחות השונות של המרכז האקדמי ולהפכו לפרויקט ארצי משותף. 

פסיקה נבחרת בתחום ייצוג הורים לשנת 2019

לא ניתן לכפות בדיקת מסוגלות הורית ללא רצונו של ההורה 	 

במסגרת ענ"א 35963-10-19 132 נבחנה שאלת היכולת לכפות על הורה ביצוע בדיקת מסוגלות 

הורית. בבית המשפט לנוער התנהל הליך נזקקות, במסגרתו ביקשו גורמי הרווחה לחייב אם לעבור 

בדיקת מסוגלות הורית. בית המשפט לנוער כפה על האם לעבור את בדיקת המסוגלות ההורית, גם 

אם תוך קביעה כי עריכת בדיקת מסוגלות להורה על אף התנגדותו, הינה הוראה חריגה. על החלטה 

זו הוגש ערעור. ביום 13.11.19 קבע בית המשפט המחוזי כי לא ניתן להכריח הורה לבצע בדיקה 

שאין  כך  על  מחלוקת  היתה  "...לא  בפרט:  הנוכחי  ובמקרה  בכלל  הנוער  הליכי  במסגרת  כאמור 

סמכות לכפות על המערערת לבצע את בדיקת המסוגלות ההורית, מקום שבו היא מתנגדת לכך". 

בית המשפט לנוער לא יכריז על נזקקות ללא שהוגש תסקיר דרכי טיפול 	 

בירושלים  לנוער  בית המשפט  בו  ראשוני  דיון  נקבע   133  16400-12-19 נוער תנ"ז  הליך  במסגרת 

התבקש להכריז על נזקקות בעניין אחים קטינים. הקטינים, היו מצויים במרכזו של סכסוך הורי 

מטעם  לייצגו  מונה  אשר  האב  כוח  בא  משפחתי.  משבר  בעקבות  אירע  אשר  גבוהה  בעצימות 

הסיוע המשפטי התנגד לנזקקות. לאור התנגדותו בית המשפט קבע כי הנזקקות תהא לחצי שנה 

המשפחתי.  הטיפול  את  לתכן  מנת  על  הרווחה  וגורמי  האב  בין  הדברות  לאפשר  מנת  על  בלבד 

במסגרת וועדת תכנון טיפול בעניינם, האב טען כי לא יעלה על הדעת שתתבקש בקשה להכרזה 

על נזקקותם של קטינים ללא תוכנית מטיבה עבורם שכן זו כל מהות הבקשה – טובת הקטינים 

באוטונומיה המשפחתית. האב טען  ו"מנדט" ההתערבות  ולא עצם ההכרזה  בהם  ודרכי הטיפול 

באמצעות בא כוחו כי המבקשים - גורמי הרווחה לא צירפו לבקשת הנזקקות מסמכים המעידים 

על תוכנית טיפול עבר הקטינים וההורים. תוכנית הטיפול היא לב ליבה המהותי של הליך הנוער. 

לאחר דברים אלה, גורמי הרווחה חזרו בהם מבקשתם להכריז על הקטינים כנזקקים ובית המשפט 

לנוער בירושלים סגר את התיק. 

ענ"א )ירושלים( 35963-10-19 פלונית נ' המחלקה לשירותים חברתיים )ניתן 13.11.2019( ייצוג על ידי עו"ד ריבי   132
אוחיון מזרחי, מערך הייצוג החיצוני, מחוז ירושלים ובליווי עו"ד אביה גולדין טשיל, ממונה מחוזית ייצוג הורים, 

מערך הייצוג הפנימי, מחוז ירושלים. 

תנ"ז )ירושלים( 16400-12-19 המחלקה לשירותים חברתיים נ' פלוני )ניתן ביום 10.12.19( ייצוג באמצעות עו"ד   133
ייצוג  טשיל, ממונה מחוזית  עו"ד אביה גולדין  ובליווי  ירושלים  יוסף מאיר אלבז ממערך הייצוג החיצוני, מחוז 

הורים, מערך הייצוג הפנימי, מחוז ירושלים. 



130

משרד המשפטים  |  דוח הסיוע המשפטי 2019

67 לחוק אומנה 	  אישור רישוי אומנה לקרובי משפחה - הגשת עררים לפי סעיף 
לילדים תשע"ו – 2016 

חוק האומנה מעניק אפשרות לאדם המעוניין לשמש כהורה אומן להגיש לממונה על רישוי אומנה 

לוועדת  לערור  זכות  מקנה  גם  החוק  בחוק.  הקבועים  התנאים  בהתקיים  רישיון,  לקבלת  בקשה 

ערר על החלטות בעניין מתן רישיון אומנה חידושו או ביטולו. יישומם בפועל של ההסדרים החל 

בשנת 2018. במהלך שנת 2019 נתקל צוות ייצוג ההורים במקרים רבים בהם ילדים קטינים טופלו 

אך  והסבתות(,  הסבים  כלל  )בדרך  משפחה  קרובי  ידי  על  ובהצלחה  במסירות  ארוכה  לתקופה 

כאומנה.  הנ"ל  קרובי המשפחה  סירב לאשר את  והרווחה  העבודה  האומנה במשרד  על  המפקח 

תוצאת החלטתו הייתה ניתוק הקטינים מסביבה מוכרת ומטיבה. הודות לעררים רבים אשר הוגשו 

בשם המשפחות באמצעות מערך ייצוג ההורים במהלך שנת 2019, התקבלו מספר החלטות לפיהן 

על גורמי הרווחה לתקן את החוק או לחלופין לקבוע נהלי יישום של החוק בנושא זה. 

והטענות מתקבלות בטרם  בוועדה  לדיון  כלל  אינם מגיעים  מן העררים  כי חלק  יוער  זה  בעניין 

הדיון. כך לדוגמא במחוז חיפה נדחתה בקשת סבתא להיות משפחת אומנה בעניין נכדיה בשל 

עברה הפלילי לכאורה. הסבתא חזרה וטענה, כי אין ולא היה לה מעולם עבר שכזה, ואכן באמצעות 

בדיקה של באת כוחה והגשת ערר מטעמה במינוי הסיוע המשפטי134, קיבלה הסבתא רישוי אומנה 

אחר,  במקרה  קרובים.  אומנת  שאינה  זרה  לאומנה  יצאו  שהנכדים  מבלי  בוועדה  דיון  ללא  אף 

דחה המפקח על האומנה בקשה של סבתא לשמש אומנה למרות שהנכדה גדלה אצלה בשנים 

האחרונות וזאת בנימוק כי לסבתא עבר פלילי. בעקבות ערר שהוגש על ידי הסיוע המשפטי ניתן 

רישיון לסבתא ללא דיון בוועדה, כאשר התקבלה טענת עורכת דינה של הסבתא, כי אין קשר בין 

סוג התיקים פליליים ומועד ביצוע העבירות בעבר הרחוק, ובין בקשתה לשמש כאומנה לנכדה135.

בתיק תנ"ז 39964/19  - ערר 34/1, מיום 3.7.2019 136 הוגש ערר על החלטתו של הממונה על הרישוי 

משפחות אומנה אשר סרב לבקשתה של מ. לשמש משפחת אומנה לאחיינה. יצוין כי האחיין, תינוק 

בן יומו שהה אצל העוררת מיום היוולדו שכן אחותה של העוררת סבלה עם לידת בנה, מהחמרה 

במצבה הנפשי וביקשה את עזרת אחותה. גורמי הטיפול, כמו גם האפוטרופא לדין אשר מונתה 

דודתו.  אצל  ולשהות  להמשיך  הפעוט  טובת  אכן  כי  וסברו  העוררת  בבקשת  תמכו  הקטין  עבור 

הממונה על רישוי האומנה דחה את הבקשה והורה להוציאו למשפחת אומנה אחרת, הזרה לו, תוך 

נימוק, כי התנהל תיק נזקקות ביחס לבתה הביולוגית של הדודה העוררת לפני מספר שנים והיא 

לא עמדה בתנאי הנזקקות הקבועים בסעיף 38)ג()3( לחוק אומנה לילדים, תשע"ו-2016. סעיף זה 

לחוק קובע כי לא יינתן רישוי אומנה במידה והתנהל תיק נזקקות בעניין המבקשת לשמש אומנה, 

עו"ד מיכל שוויקה, מערך  משרד הרווחה תיקן את עמדתו לאחר הגשת הערר ללא צורך בדיון. הייצוג על-ידי   134
הייצוג החיצוני, מחוז חיפה ובפיקוח עו"ד אמנון גבעוני ועו"ד לוריין גפן בניה הממונים המחוזיים על תחום הנוער, 

מערך הייצוג הפנימי, מחוז חיפה.

כבוד סגן הנשיאה השופט א. גביזון יו"ר הוועדה במסגרת תיק ערר )ב"ש( 15/19 פלונית נגד הממונה על רישוי   135
האומנה )החלטה מיום 11.6.2019(. ייצוג על-ידי עו"ד מיכל שוויקה, מערך הייצוג החיצוני, מחוז חיפה ובליווי עו"ד 

אמנון גבעוני ועו"ד לוריין גפן בניה הממונים המחוזיים על תחום הנוער, מערך הייצוג הפנימי, מחוז חיפה. 

נ' הממונה על רישוי  פלונית  יו"ר הוועדה במסגרת תיק ערר )ב"ש( 34/18  כבוד סגן הנשיאה השופט א. גביזון   136
האומנה )החלטה 3.7.2019( ייצוג על ידי עו"ד יאנה קסלר גולד, מטעם מערך הייצוג החיצוני, מחוז מרכז ובליווי 

עו"ד טיגיסט גטהון סמואל, ממונה מחוזית ייצוג הורים, מערך הייצוג הפנימי, מחוז מרכז.  
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3 שנים מהכרזת הנזקקות. הערר שהוגש התמקד בכך כי הממונה לא בחן את התיק  ולא חלפו 

מבחינה מהותית. סגן נשיאת בימ"ש לענייני משפחה במחוז דרום )כתוארו אז(, השופט גביזון קיבל 

את הערר במלואו על טיעוניו תוך שהוא מעביר ביקורת על התנהלות ההליך. וכך נקבע: 

"הוועדה סבורה כי פרשנות תכליתית של הסייגים המפורטים סעיף 38)ג()3( לחוק האומנה, תוך מתן 

העדפה לאומנת קרובים, מאפשרת לממונה את שיקול הדעת לבחון האם קיימת זיקה כלשהיא 

בין הנזקקות של הילד הביולוגי לבין כשרות המועמד לאומנה ביחס לקטין הספציפי". בשים לב 

למספר העררים שהתקיימו בפני הוועדה בשנה האחרונה, ועת עסקינן בחוק חדש, סבורה הועדה 

כי החוק מחייב תיקון מספר תיקוני חקיקה, אשר בין היתר יותירו שיקול דעת כלשהוא לממונה, 

ו/או לוועדה עת סעיפי הסף למתן רישיון לא מתקיימים לכאורה" בין היתר סבורה הוועדה כי יש 

להותיר לממונה שיקול דעת מטעמים מיוחדים שיירשמו ליתן רישוי אומנה חריג לתקופה קצובה 

אף אם תנאי הסף אינם מתקיימים תוך פירוט טעמים מיוחדים. כאמור הדבר מחייב תיקוני חקיקה".  

בערר 13/18 137 נדון עניינה של תינוקת בת חמישה חודשים כחלק מהליך נזקקות. במסגרת ההליך 

נטען, כי טובת הקטינה אצל הסבתא המטפלת גם באח התינוקת בן השבע. גורמי הטיפול הביעו 

דאגה כי טיפול בקטינה יעמיס על הסבתא אשר מטפלת בקטין אשר לו קשים רגשיים ואחרים 

אולם סברו כי הסבתא מטיבה עם התינוקת. המבקשים הפנו את בית המשפט הנכבד לעובדה, כי 

הממונה על רישוי האומנה דחה את בקשת הסבתא לרישוי. בית המשפט לנוער הפנה את הסבתא 

להגיש ערר על ההחלטה באמצעות הסיוע המשפטי וקבע, כי מאחר והקטינה מטופלת על הצד 

הדברים.  לבירור  ועד  אצלה  זמני  בצו  הקטינים  מהשארת  מנוס  אין  הסבתא  אצל  ביותר  הטוב 

לא  הממונה  כי  התברר  הערר  בוועדת  ארוכים  דיונים  שני  במהלך  ערר.  כאמור  הגישה  הסבתא 

התייחס לפרוטוקול וועדת תכנון הטיפול אשר התקיימה בעניין הקטינה ומנגד הסתמך בהחלטתו 

כפי שהעיד על מסמכים ישנים ושאינם רלבנטיים. כמו כן התברר, כי יום לפני מתן החלטתו נפגש 

הממונה עם הסבתא וערך לעצמו תרשומת אישית, אולם לא ניהל פרוטוקול של הפגישה. על כן לא 

היה בידיו תיעוד מוסדר של הפגישה והוא התקשה מאוד להסביר בוועדה על סמך מה החליט את 

החלטת הסירוב עבור הסבתא. במהלך חודש מרץ 2019 החליטה ועדת הערר כי החלטת הממונה 

על רישוי אומנה תבוטל שכן ניתנה באופן לא תקין, וכי על הממונה לבחון מחדש את החלטתו. 

הממונה שקל מחדש ולבסוף אישר את האומנה. 

נ' הממונה על רישוי  פלונית  יו"ר הוועדה במסגרת תיק ערר )ב"ש( 13/18  כבוד סגן הנשיאה השופט א. גביזון   137
האומנה )החלטה מיום 26.3.19 ( ייצוג על-ידי עו"ד מיכל שווקה, מערך הייצוג החיצוני, מחוז חיפה ובפיקוח עו"ד 

אמנון גבעוני ועו"ד לוריין גפן בניה הממונים המחוזיים על תחום הנוער, מערך הייצוג הפנימי, מחוז חיפה. 
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13.5 ייצוג בהליכי אימוץ

 1981  – ילדים, התשמ"א  8 לחוק אימוץ  תיקי אימוץ הם מהקשים ומהמורכבים שבדין138. תיקון 

שילדם  ביולוגיים  הורים  לייצג  המשפטי  הסיוע  את  הסמיך   2010 משנת  האימוץ"(  "חוק  )להלן: 

מועמד לאימוץ בהגנה בפני בקשה להכריז על ילדם כבר אימוץ, ובערעור על פסקי הדין בהליך 

ייבדק  הערעור  בערכאות  ראשונה;  )בערכאה  משפטי  סיכוי  או  כלכלית  זכאות  בדיקת  ללא  זה, 

הסיכוי המשפטי בלבד(. מעת כניסתו של תיקון 8 לתוקף הסיוע המשפטי, הסיוע המשפטי הוא 

הגוף המרכזי המעניק ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי לרוב רובם של ההורים הביולוגיים בהליכי אימוץ 

בישראל. 

בנוסף לכך הסיוע המשפטי מייצג קרובי משפחה ביולוגיים בהליכי אימוץ שונים, הורים ביולוגיים 

שילדיהם אומצו ומבקשים לקבל מידע אודותיהם או לחדש קשר עמם, מאומצים בגירים, ועוד. 

הסיוע בתיקים אלו יינתן בכפוף לעמידת מבקש הסיוע בתנאי הזכאות הכלכלית והסיכוי המשפטי 

הקבועים בחוק. 

על  נמנית  אלו  בהליכים  הביולוגיים  ההורים  אוכלוסיית  מכרעת.  חשיבות  האימוץ  בתיקי  לייצוג 

האוכלוסיות המוחלשות ביותר בחברה הישראלית. הרבה מההורים הם בעלי מוגבלויות, ולחלקם 

תחלואה כפולה. הם סובלים ממוחלשות חברתית וכלכלית, ומרביתם חי בעוני. אלו, וחסמים נוספים 

יכולתם  על  מקשים  וכו'(,  חברתיים  שפתיים,  תרבותיים,  חסמים  )ובכללם  מתמודדים  הם  עמם 

לעמוד על זכויותיהם ולהשמיע את קולם נכוחה. נוסף לייצוג בהליכים בבית המשפט, פועל מערך 

הייצוג להשמעת קולם של ההורים בהליכי חקיקה בתחום האימוץ. 

הליכים על פי חוק האימוץ ניצבים בלב ליבם של "דיני הנפשות" ואף משולים לעתים להליכים 

בעוצמה  היא  אלו  בהליכים  המשפחתי  ובתא  ההורית  באוטונומיה  הריבון  התערבות  פלילים.139 

הגבוהה ביותר הקיימת, ובעלת השפעה גורלית, מוחלטת ורוחבית על כלל המשפחה. יחסי הכוחות 

ומוחלשותם המובהקת של  וההורים מצד שני,  ניצבת המדינה מצד אחד  הלא שוויוניים שבהם 

ההורים - לעולם יציבו את האחרונים בנקודת פתיחה חלשה יותר. 

בהליך  הביולוגי  ההורה  של  הבסיסיות  זכויותיו  על  לשמור  נועד  אלו  בתיקים  המשפטי  הייצוג 

המשפטי, להבטיח את תקינות ההליך המשפטי כלפיו, את מימוש זכותו לצדק, את זכותו לקבל 

את יומו המלא בבית המשפט במאבקו בבקשת המדינה להכריז על ילדו כבר אימוץ, וכל זאת – תוך 

התאמת הייצוג והנגשתו להורה למגבלותיו. 

לשם הגשמת מטרות אלו, נוקט מערך אימוץ מספר צעדי הנגשה מיוחדים. כך למשל, הראיונות 

מסייע  המשפטי  הסיוע  אחרים.  סיוע  כבתיקי  פרונטליים  ולא  טלפוניים  ככלל  הם  אלו  בתיקים 

להורים להתגבר על החסמים הבירוקרטיים לשם קבלת הסיוע, באמצעות פניה ישירה של הסיוע 

"קשים הם דיני ממונות, קשים מהם דיני נפשות, קשים מכולם דיני אימוץ ילדים, והם בקודש הקודשים של דיני   138
נפשות...התחת אלוהים הוא השופט שינתק קשר דם בין אם ואב לבין בן ובת, שייטול בת ובן מאם ומאב וייתנם 
בידי אם ואב שלא הרו אום ולא ילדו אותם?..." כבוד השופט מ. חשין בדנ"א 7015/94 היועץ המשפטי לממשלה 

נ' פלונית, פ"ד נ )1( 48, 87. 

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,   139
פד"י לב )ג( בעמ' 431-432. 
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הליכים  של  במקרים  להליכים.  הדרושים  מסמכים  קבלת  לשם  הרלוונטיים  לגורמים  המשפטי 

משפטיים מיידים, יוענק ייצוג משפטי דחוף על מנת למנוע פגיעה בלתי הפיכה בזכויות ההורה 

בשל עיכוב במתן הסיוע המשפטי. 

הייצוג בתיקים אלו מתבצע על ידי מערך ייעודי ארצי של עורכי דין ואנשי מנהלה מכל מחוזות 

הסיוע המשפטי, שנמצאו מתאימים לטפל בסוג הליכים זה, התמקצעו בהם והוכשרו לכך במיוחד. 

המערך עובר השתלמויות מקצועיות מטעם הסיוע המשפטי ומלווה על ידי ממוני תחום אימוץ 

במחוזות הסיוע המשפטי באופן רציף בכל שלבי ניהול ההליך המשפטי. 

בנוסף לכך, ולשם קידום זכויותיה של אוכלוסייה זו ושמירה עליהן, פועל מערך אימוץ להבניית 

ממשקי עבודה משותפים עם גורמי חוץ ולהעמקתם. באופן זה, מתקיימים קשרי עבודה ושיתופי 

וביניהם עם בתי המשפט, רשויות הרווחה, השירות  גורמים שונים,  פעולה של מערך אימוץ עם 

לזכויות  מוגבלות במשרד המשפטים, הקליניקה  זכויות לאנשים עם  שוויון  נציבות  הילד,  למען 

האזרח,  לזכויות  האגודה  הציבורית,  הסנגוריה  אילן,  בר  באוניברסיטת  מוגבלויות  עם  אנשים 

הייצוג השונים בתוך הסיוע המשפטי  ומערכי  ועבדות, משרד הביטחון,  המקלט לקורבנות סחר 

נוער,  בהליכי  הורים  ייצוג  קטינים,  )ייצוג  המיוצגים  להורים  רבות  ופעמים  להליכים  הרלבנטיים 

אשפוז כפוי, כשרות משפטית( ועוד.

נתונים ופעילות בתחום האימוץ

בשנת 2019 נפתחו בכלל מחוזות הסיוע המשפטי 158 תיקי אימוץ140. במרבית התיקים )77%( ניתן 
ייצוג.141

ברובם המוחלט של התיקים שנפתחו מכוח תיקון 8 לחוק האימוץ )94%( ניתן ייצוג להורים ביולוגיים 

בהגנה בפני הליכי אימוץ בעניין ילדיהם142. 

בשנת 2019 התקיים יום הכשרה ארצי לכלל מערך המייצגים בתיק אימוץ ולצוות הפנימי הייעודי 

המטפל בתיקים אלו בסיוע המשפטי )עורכי דין פנימיים וצוות המנהלה הייעודי(. 

הממונה  באמצעות  אימוץ,  מערך  אחרים.  ארגונים  של  לפעילויות  גם  שותף  היה  האימוץ  מערך 

הארצית, משתתף בצוות בינמשרדי בהובלת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד 

המשפטים, אשר פועל למימוש, מיצוי וקידום של הזכות להורות של אנשים עם מוגבלות והוקם 

בשנת 2018. בצוות חברים גם נציגים של משרד הבריאות, משרד הרווחה, נציגי אקדמיה, ארגוני 

מגזר שלישי, הורים עם מוגבלות ועוד.

בשנת 2019 השתתף מערך אימוץ גם בכנס השנתי של הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות 

השונים,  במרחבים  וטיפול  במשפט  עסק  הכנס  אילן.  בר  באוניברסיטת  למשפטים  בפקולטה 

והממונה הארצית השתתפה כדוברת בפאנל שעסק במשפט טיפול וזכויות אנשים עם מוגבלויות. 

הנתון מאגד את כלל תיקי האימוץ שנפתחו בסיוע המשפטי בנושאים השונים, לרבות ערעורים לבית המשפט   140
המחוזי ובקשות רשות ערעור לבית המשפט העליון. 

יתר התיקים נסגרו מסיבות מנהלתיות או ממתינים להחלטה. רק בכ–4% מהמקרים ניתן סירוב למתן ייצוג משפטי.   141
הסירוב ניתן בפניות שאינן מכוח תיקון 8 לחוק אימוץ, מחמת העדר זכאות כלכלית או העדר סיכוי משפטי.

ביתר התיקים ההורה בחר לוותר על הייצוג מטעם הסיוע המשפטי או לא אותר.   142
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פסיקה נבחרת בתחום האימוץ לשנת 2019

מחיקת בקשה להכריז על קטין כבר אימוץ כלפי אמו וסגירת תיק האימוץ, לנוכח 	 
הליך שיקום מוצלח שעוברת האם 

כלפי  אימוץ  כבר   4.5 בן  קטין  על  להכריז  בקשה  הוגשה  חיפה(143  )משפחה   55/17 אמ"צ  בתיק 

הוריו, וזאת, בטענה כי ההורים חסרי מסוגלות הורית לגדלו. הקטין הוצא ממשמורת האם בהיותו 

גדל אצל משפחה המיועדת לאמצו. לאורך ההליך עברה האם הליך שיקום  ומאז  כבן שנתיים, 

משמעותי: האם שיתפה פעולה עם רשויות הרווחה, לומדת, עובדת, מתנדבת, משתתפת בקבוצות 

תמיכה, ויכולותיה ההוריות השתפרו לאין שיעור.

הקטין  כי  המליץ  האם  של  ההורית  מסוגלותה  לבדיקת  המשפט  בית  מטעם  שמונה  המומחה 

לא יוכרז כבר אימוץ, כי תיק האימוץ יישאר פתוח לשנתיים וכי התמדת האם בתכנית השיקום 

תאפשר לדון אז בהשבת הקטין לחזקתה. על אף המלצת המומחה, הורה בית המשפט לענייני 

ולאחריה תיערך לאם בדיקת מסוגלות  יוקפאו לשנה אחת,  כי ההליכים בתיק האימוץ  משפחה 

הורית חוזרת. האם הגישה ערעור באמצעות הסיוע המשפטי על ההחלטה144, ובעקבותיו חזר בו 

היועמ"ש מבקשתו להכריז על הקטין כבר אימוץ כלפי אמו, ובהתאם הליך האימוץ בוטל והתיק 

נסגר. 

חשיבות ההיכרות של ילד את שורשיו מגיל קטנות 	 

בתיק אמ"ץ 26/19 )משפחה ירושלים(145, נדון עניינם של שני אחים, ילידי 2017 ו- 2018, שגדלים 

המשפט  בית  הוריהם.  עם  סדירים  ראיה  הסדרי  ומקיימים  לשנה  מעל  חסויה  אומנה  במשפחת 

כבר מקטנות,  בירושלים הדגיש את החשיבות בהכרת הקטינים את שורשיהם  לענייני משפחה 

דחה את הטענה כי די בכך שיתאפשר לילד לקבל מידע לאחר שיגיעו לבגרות, והורה על קיום 

מפגש שנתי בין הקטינים להוריהם. "שורשיו של אדם מלווים אותו בשלבים רבים של חייו, אם 

לו את שורשיו,  ובד בבד להכיר  וביטחון,  יציבות  ניתן להעניק לילד  בו  ביומו. מקום  יום  לא מדי 

דומני שיש להעדיף אפשרות זו." וכן - "אף אם ההורה הביולוגי רב קשיים דומני, כי הסתרתו מפני 

ילדו, לא תתרום ככלל להתפתחות הילד. זאת כמובן עת הקשר בין ההורה לבין הילד נעשה באופן 

מותאם לגילו, התפתחויותיו ויכולותיו של הילד, ותוך תיווך ופיקוח מתאימים." 

פסק הדין מיום 4.11.19 וההחלטה מיום 27.6.19 הותרו לפרסום ללא פרטים מזהים. ייצוג האם בכל הערכאות   143
על-ידי עו"ד כינרת זמור פרנקו, ייצוג האב על ידי עו"ד חן שטח – שתיהן ממערך הייצוג החיצוני, מחוז חיפה. 

עמ"צ 5793-08-19 )מחוזי חיפה(, פסה"ד מיום 9.9.19 הותר לפרסום ללא פרטים מזהים. לנוכח בקשת היועמ"ש   144
למחיקת הבקשה לאימוץ, התייתר הצורך בערעור והוא נמחק. 

ומטעם  הותר לפרסום ללא פרטים מזהים. ערעורים הדדיים שהוגשו מטעם ההורים   24.11.19 מיום  דין  פסק   145
הייצוג  אלבז,  מאיר  יוסף  עו"ד  על-ידי  ההליכים  בכל  יוצגו  ההורים  נדחו.  והרווחה  העבודה  במשרד  היועמ"ש 

החיצוני, מחוז ירושלים.
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חובת רשויות הרווחה לספק מעטפת טיפולית להורים הביולוגיים באימוץ עם קשר 	 

בהחלטה מיום 24.9.19 בתיק אמ"ץ 28/18 )משפחה באר שבע(146 בית המשפט לענייני משפחה 

בבאר שבע הורה על הכרזתו של קטין )כבן שש אז( כבר אימוץ כלפי אמו, אשר סובלת מבעיות 

נפשיות ורפואיות ועברה מסכת חיים קשה. הקטין הוצא ממשמורתה בסמוך לאחר הלידה וגדל 

תוצאות  צמצום  על  הורה  המשפט  בית  לאמצו.  המיועדת  אומנה  במשפחת  שנים  מספר  מזה 

האימוץ באופן שהקטין יפגוש באמו ארבע פעמים בשנה, וזאת, בניגוד להמלצת המומחה לקיים 

מפגש חד שנתי בלבד. בצד הזכות של האם והקטין להמשך הקשר ביניהם, הדגיש בית המשפט 

כי הקביעה לאימוץ פתוח מגלמת בתוכה מחויבות גורמי הרווחה לספק מעטפת טיפולית מתאימה 

לכל הנוגעים בדבר, לצורך הבטחת המשך הקשר בין המשיבה לקטין והתמודדות עם המורכבות 

ועם הקשיים הכרוכים במפגשים. ובכלל זאת ליווי, עיבוד רגשי של המפגשים, תיווך בין הקטין 

לאמו, בכל כלי טיפולי והדרכתי הדרוש בנסיבות העניין.

חשיבות קיום מפגשים בין אם לבנה הקטין במהלך ניהול תיק אימוץ 	 

אם  של  בקשה  נדונה  ירושלים(147  )משפחה   22020-5-19 אמ"ץ  בתיק   ,1.7.19 מיום  בהחלטה 

למפגשים עם בנה הקטין, בן ארבעה חודשים, אשר הוצא ממשמורתה בסמוך ללידתו, ומאז לא 

התקיימו ביניהם הסדרי ראיה. האם סובלת ממחלת נפש ומאושפזת בבית חולים פסיכיאטרי מכוח 

צו אשפוז כפוי, בתוקף לשלוש שנים. בית המשפט הורה על קיום מפגשים אחת לחודש בין האם 

לבין הקטין, קודם לבדיקת מסוגלות הורית לאם, ודחה את טענת משרד הרווחה כי כל עוד האם 

אף  הקטין,  של  ולטובתו  לשלומו  חשש  בכך  יש  "פעיל",  אינו  אם  אפילו  פסיכוטי,  במצב  מצויה 

להכריזו  האם  החלטה  כי  קטין  של  "טובתו  כי  קבע  המשפט  בית  קשר.  במרכז  מפוקח  במפגש 

הביולוגית,  אמו  של  ההורית  מסוגלותה  של  מדוקדקת  בחינה  לאחר  תישקל  אימוץ  כבר  בהליך 

המשיבה. אלא, שבמקרה הנתון, אין למשיבה הזדמנות ליצור מסוגלות הורית ביחס לקטין בהעדר 

כל אינטראקציה עם הקטין, אשר הועבר למשפחת אומנה ימים ספורים לאחר לידתו. מכאן, שלא 

רק געגועיה ותחינתה של המשיבה לפגוש את בנה עומדים לנגד עיניי, אלא גם )ובעיקר( טובתו 

אליו,  ביחס  אמו  של  התנהגותה  תיבחן  למען  המשיבה,  לבין  בינו  מפגש  של  בקיומו  הקטין  של 

ושמירת קשר ולו מינימלי ביניהם".

ייצוג האם על ידי עו"ד אביבה חזות גדקר, ייצוג האב על ידי עו"ד אדוארדו ווסר - שניהם ממערך הייצוג החיצוני,   146
מחוז דרום.

ייצוג האם על ידי עו"ד ישראל קדמי, מערך הייצוג החיצוני, מחוז ירושלים. ייצוג האב על-ידי עו"ד יאנה קסלר   147
גולד, מערך הייצוג החיצוני, מחוז מרכז. 
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13.6 ייצוג זקנים וכשרות משפטית

מערך המייצגים בתחום הכשרות המשפטית ובתחום ייצוג זקנים נרתם לקדם ולפתח זכויות של 

אנשים זקנים ואנשים עם מוגבלויות, וכן להטמיע תפיסה חדשה בחברה ובמשפט לגבי "זיקנה" 

ו"זקנים" ולגבי "מוגבלויות". זאת, הן בייצוג במקרים פרטניים, 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 

בייצוג  ובעיקר  ייחודיות,  בסוגיות  התמחה  המקצועי  המערך  המיטבי.  לייצוגם  הנחוצים  והכלים 

במצבים של הליכים משפטיים עם השלכות קשות על זכויות – בהם אנשים לא היו מיוצגים ואף 

לא השתתפו, כעניין שבשגרה, כמו הליכי כשרות משפטית שעניינם מינוי אפוטרופוס או כפיית 

פעולה בניגוד לרצון האדם. כן שם לו המערך למטרה – להכשיר עורכי דין לפרופסיה חדשה של 

"מייצגי לקוחות זקנים" ומייצגים של אנשים עם מוגבלויות – זאת תוך שימוש בהתאמות הנדרשות 

ופיתוח התאמות נחוצות חדשות בייצוג.

לאיתור  הלקוחות,  עם  פועלים  המשפטי  הסיוע  מטעם  הדין  עורכי  המשפטית,  הכשרות  בתחום 

וליצירת פתרונות והסדרים משפטיים חלופיים לאפוטרופסות, מידתיים יותר, תוך דגש על ייצוג 

בבקשות למינוי אפוטרופסות, תכנון משפטי ועריכת ייפוי כח מתמשך. עוד במוקד הטיפול בתחום 

זה: הטמעת הזכות דיור בקהילה וייצוג בהתנגדות לכפיית דיור מוסדי; התנגדות לכפיית טיפולים 

רפואיים; ייצוג במצבים של סכסוכים בין ילדים על גבו של ההורה המבוגר; מצבים של ניכור בזיקנה, 

ניצול  של  למניעה  מנגנונים  ויצירת  ייצוג  אבות;  בבתי  זכויות  ומיצוי  שמירת  והזנחה;  התעללות 

כלכלי; זכויות בביטוח סיעודי; הסדרת הסכמה או התנגדות להארכת חיים באמצעים מלאכותיים; 

זיהוי קבוצות מוחלשות בתוך קבוצת הזקנים, ושמירת זכויותיהם של אנשים זקנים עריריים. מערך 

רווחים  ובדפוסים  מיושנות  בפרוצדורות  במנגנונים שהשתרשו,  רחב  שינוי  ליצירת  פועל  הייצוג 

של הדרה של קבוצות אלה מההליך המשפטי בעניינם, תוך ניפוץ סטיגמות וניעור דעות קדומות. 

הייצוג המשפטי נועד לתפור "חליפה משפטית" לאדם יחד עמו, לבטל שיח רווח "מעל הראש", 

ולסייע בהשמעת הרצון בבית המשפט באופן המיטבי, בדיון מכבד ומותאם. 

עורכי הדין המייצגים בעניין הספציפי, בודקים אם ישנם עניינים משפטיים נוספים שנחוץ בהם 

סיוע, מתוך הסתכלות נטולת שיפוטיות ותמיד מתוך עולמו האישי ובחירותיו של האדם. הייצוג 

הוא בגדר "עריכת דין טיפולית", תוך שימוש בכלים מעולם עריכת הדין ומהעולם הטיפולי, במטרה 

לקדם את עניינו של האדם – יחד עמו. במרכז נמצאים רצונו והעדפותיו של האדם, החוויה האישית 

שלו, ויחד הדברים מובנים לתוך מסגרת משפטית.

מערך זיקנה וכשרות משפטית בסיוע המשפטי תרם רבות לקידום הזכות לייצוג, למשל באמצעות 

פישוט לשוני שערך לטופס הבקשה לסיוע משפטי, הן לשפה העברית והן לשפה הערבית באופן 

המותאם למענה עבור אדם עם מוגבלות שכלית או הנמכה אחרת )למשל סביב דמנציה או אירוע 

ייצוג משפטי מפאת  ונגיש במיוחד גם למי שלא פונה בעצמו לקבלת  מוחי(. מערך הייצוג זמין 

קושי או מוחלשות – על ידי יצירת זמינות מלאה לבית המשפט המבקש למנות עורך דין מייצג 
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לאדם שיש לו קושי בניהול ענייניו בהליך. כפי שמעידים מחקרים בתחום, האדם בעצמו במקרים 

רבים מסוג זה, אינו מגיע באופן עצמאי לקבלת ייצוג משפטי. 

עורכי הדין של מערך מייצגים זה מעניקים ייצוג מותאם ללקוח, גם במפגש בביתו, בבית אבות, 

בהוסטל או בבית חולים. עורכי הדין פוגשים בלקוח בסביבתו, מתוודעים למעגלי התמיכה ולמרחבי 

חייו, ופועלים יחד עמו לייצוגו המיטבי בהליך ולשמירת זכויותיו ורצונותיו וחיפוש מענה מותאם 

לצרכיו.

הסיוע המשפטי הוא המייצג המרכזי והמוביל בהטמעת מנגנון "קבלת החלטות נתמכת", שנכנס 

לחוק בהשפעת הסיוע המשפטי ועקב פעילות ענפה לשם כך, לרבות בדיונים בועדת חוקה ובפיתוח 

התחום בפסיקה, תוך ייצוג בקבלת החלטות תקדימיות למינוי, עוד טרם כניסת המנגנון לחוק. עד 

כה בייצוג הסיוע המשפטי ניתנו מעל מאה החלטות למינוי תומכים בקבלת החלטות ברחבי הארץ, 

וכן בוטלו מינויי אפוטרופוס רבים לטובת הסדרים מידתיים יותר, כמו הגבלות בחשבון על סכום 

משיכת הכספים החודשית ורישום הערות אזהרה על נכסים למניעת ניצול. 

דין  עורכי  משפטית.  כשרות  להליכי  ייעודית  דין  עורכי  קבוצת  ידי  על  ניתן  המשפטי  הסיוע 

אלה עוברים הכשרות מחוזיות, למשל יום עיון מקיף במחוז תל אביב עם שורת מרצים ולמידה 

המחיזו  אשר  זקנות,  נשים  של  קהילתי  בתיאטרון  שנערכה  מרכז,  במחוז  הכשרה  וכן  משותפת, 

מצבים שכיחים בהליכים בתחומים של זקנה וכשרות משפטית, ולאחריהם התקיים דיון משותף 

במשמעויות המשפטיות – של עורכי הדין ושחקניות התיאטרון. 

עבור כלל עורכי הדין של התחום מכל הארץ - התקיים כנס שנתי גדול ב"אלין-בית נועם" שנערך 

במשותף עם אנשים עם מוגבלויות שכליות, שכלל הרצאות ושיח משותף, כולל לימוד פרקטיקות 

בתקשורת ובהנגשה קוגניטיבית באמצעות מומחים לתחום הפישוט הלשוני. אחד הדברים שייחד 

את יום ההכשרה, היה הישיבה עם האנשים עם המוגבלויות, המלווים על-ידי ה"מגבירים" – מנגישי 

התקשורת החלופית, עם לוחות תקשורת ועזרים נוספים. השאלות נשאלו במשותף, הדיון נעשה 

יחד, וחוויית עורכי הדין עם מקבלי השירות במקום, היוותה עוד כלי ללימוד משמעותי של דרכי 

התקשורת התומכת החלופית וחשיבותה. בין היתר, נשאלו שאלות כמו "מה זה אפוטרופוס?", או 

"האם אני רוצה את האפוטרופוס שמינו לי", והתקיים שיח משותף בישיבה יחד במעגל, שהלימוד 

ממנו היה משמעותי ומרגש.  

נתונים מספריים

בשנת 2019 נפתחו 4154 תיקים בתחום הזיקנה והכשרות המשפטית בכל מחוזות הסיוע המשפטי. 

שתחום  ידוע  כאשר  זאת,  וכל  מטה.  בתרשים  כמתואר  ביותר  משמעותי  גידול  בהמשך  מדובר 

הכשרות המשפטית סבל מהעדר השתתפות של האדם עצמו בהליכים בעניינו, שלפי מחקרים 

עמדה בעבר על כ-4% בלבד, ומייצוג אפסי. בזכות מערך עורכי דין מיוחד, ניתנת מעטפת משפטית 

וייצוג מותאם וזמין לאנשים שזכותם לכשרות משפטית עומדת לדיון. 
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מספר תיקים שנפתחו בתחום הזקנה בשנים 2016 – 2019 תרשים 44 

44

1,600

3,213

4,154

2,634

2016 2017 2018 2019

פעילות ענפה בחברה ובקהילה המקצועית

על מנת להגיע לקשת רחבה של קהלים ולקדם שיתופי פעולה, נעשתה במהלך שנת 2019 פעילות 

ענפה בחברה בכלל, ובקהילה המקצועית בפרט. כך, בין היתר, נערכו שורת הרצאות מקצועיות – 

יום הכשרה; בתכנית ללימודי המשך  לצוות בכיר במחלקות לטיפול נמרץ מכל הארץ במסגרת 

עמק  במכללת  העולמית;   Inclusion ו-  אקים  בכנס  אביב;  תל  באוניברסיטת  לרפואה  בפקולטה 

יזרעאל בכנס בנושא "סוף החיים"; בכנס משרד המשפטים "הכר את החברה הישראלית – אנשים 

עם מוגבלות"; בכנס ביחידת האפוטרופוס הכללי; בכנס לשכת עורכי בדין באילת; ביום עיון של 

קליניקות במרכז הבינתחומי בהרצליה; בכנס משותף עם כלל הגריאטריים של קופ"ח מכבי תוך 

רווחה  נוסף לאלה, התקיימו מפגשים בלשכות  והטמעת תפיסות חדשות.  קידום שיתוף פעולה 

יצירת  הדרכתם,  ולצורך  הסוציאליים  העובדים  בשיתוף  הארץ  ברחבי  חולים  ובבתי  מקומיות 

מטעם  הדין  בעורכי  להסתייע  והאפשרות  לאפוטרופסות  חלופיים  כלים  והצגת  פעולה  שיתופי 

הסיוע המשפטי לשם כך. 

שיתוף פעולה עם המערכת המשפטית

בכנס השופטים השנתי שנערך תחת הכותרת "גיל במשפט" באוניברסיטת חיפה, התקיימה הכשרה 

לשופטים מכלל הערכאות בכל הארץ, כולל שופטי עליון בהווה ובדימוס. במסגרת הכנס ניתנה 

הרצאה מקיפה בסוגיות רחבות של כשרות משפטית, ועל שינוי תפיסתי, סטריאוטיפים וסטיגמות 

סביב זקנה ומוגבלויות והשלכותיהם בהליך, לרבות על האפשרויות לייצוג משפטי לשם איזון של 

אדם שכשרותו המשפטית עומדת לדיון. התקיימה גם הרצאה לעוזרים משפטיים בבתי משפט 

לענייני משפחה ומפגשים עם שופטי משפחה בחלק מהמחוזות.

המשפטים,  במשרד  השונות  היחידות  עם  וחשובים  עמוקים  פעולה  שיתופי  מתקיימים  כן,  כמו 

ונציבות לשוויון זכויות של אנשים עם  ובכלל זה אגף האפוטרופוס הכללי, הסנגוריה הציבורית 

חברתי,  לשוויון  המשרד  של  ותיקים  לאזרחים  המוקד  כגון  נוספים  משרדים  עם  וכן  מוגבלויות, 

הנהלת בנק ישראל והפיקוח על הבנקים. 
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יחסי עבודה קבועים ושיתופי פעולה עמוקים מתקיימים גם עם עמותות וארגוני החברה האזרחית 

לייצוג  מוגבלויות  עם  ואנשים  זקנים  לקוחות  של  בעניינם  רבים  מקרים  מועברים  זו  ובמסגרת 

באמצעות הסיוע המשפטי. 

לסיעוד  החוג  ועם  ולמשפט  אתיקה  לביו  המרכז  עם  פעולה  שיתוף 
בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב

במסגרת שיתוף הפעולה יזם הסיוע המשפטי פרויקט משותף לעריכת ייפוי כח מתמשכים בשיתוף 

דין מטעם המערך המקצועי בתחום הכשרות המשפטית בסיוע המשפטי עם  עורכי  מעשי של 

אחים/ אחיות בלימודי תואר שני בבית הספר לסיעוד בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, 

ונערך מקרה פיילוט ללמידה משותפת. שיתוף הפעולה נועד למקרים בהם ישנו ערך מוסף רלוונטי 

לשילוב הבין-דיסציפלינארי ולעריכת המסמך יחד. נערכו הכשרות משותפות והרצאות לצוותים, 

על מנת להכשיר את המיומנות לעבודה יחד. מקרה הפיילוט היה בעניין מ., אשר בשל ניוון שרירים 

מתקשר באמצעי תקשורת חלופיים. ובמפגש בביתו נערכו ייפוי כח מתמשך רכושי על-ידי עורכת 

דין מטעם הסיוע המשפטי, וייפוי כח רפואי על-ידי אחות שהיא חברת סגל בבית הספר לסיעוד 

באוניברסיטת תל אביב כמסמך משותף מאוחד.  

מיצוי זכויות לקבוצת הזקנים יוצאי אתיופיה

משנמצא שישנם חסמים בגישה לקבלת ייצוג וסיוע משפטי ובמיצוי זכויות בקרב הזקנים יוצאי 

אתיופיה, נערכו כנסים ייחודיים למיצוי זכויות לזקנים יוצאי אתיופיה, כחלק מפרויקט משותף עם 

המוקד לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי. הכנסים נערכו במוקדי הקליטה בכל רחבי 

על  המחוזיים  הממונים  דין  עורכי  על-ידי  בזקנה  זכויות  על  הרצאות  במסגרתם  נערכות  הארץ, 

תחום הזיקנה וכשרות משפטית, וזאת לפי הצרכים המקומיים של האוכלוסייה המבוגרת, לאחר 

פגישות הכנה ולימוד מוקדם של הצרכים והאתגרים הייחודיים באותו אזור. 

בעצמה  הגיעה  שלא  לאוכלוסייה  רבות  אזרחיות  בסוגיות  משפטי  סיוע  ניתן  הכנסים  בעקבות 

לקבלת הסיוע, ובין היתר בוטל פיטורם שלא כדין של ארבעה עשר עובדי ניקיון יוצאי אתיופיה 

בגיל זיקנה מאותה עיר, והם הושבו לעבודתם.

מיצוי זכויות לקבוצת הזקנים בחברה הדרוזית

המערך המקצועי הפעיל פרויקט חדש וייחודי למיצוי ראשוני של זכויות זקנים בחברה הדרוזית – 

ביוזמה עצמאית ובשיתוף פעולה של נציגים בחברה הדרוזית. במסגרת הפרויקט, נערכו הרצאות 

במרכזי יום לאוכלוסייה מבוגרת בחברה הדרוזית בעיר דאלית אל כרמל בסוגיות משפטיות רווחות, 

לאחר לימוד והכנה עם מנהלי המרכזים ועם עו"ס הזקנים בעיר. ניתן במקום מענה לשאלות וייעוץ 

משפטי נקודתי, וניתנו פרטים ליצירת קשר לקבלת סיוע ולייצוג משפטי. ההרצאות ניתנו במרכזי 

היום של הגברים והנשים, מתוך התייחסות לסוגיות משפטיות שעלו בהתאמות הנחוצות.
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פסיקה נבחרת בתחום הזקנים והכשרות המשפטית לשנת 2019

ייצוג בתביעה נזיקית נגד אפוטרופוסית 	 

אפוטרופוסית,  לה  היתה  שהיא  אישה  מהארץ  הוציאה  אפוטרופוסית   ,148 56638-09-16 בתמ"ש 

בשלבי הריון מתקדמים, ומיד לאחר לידת התינוק השיבה אותה לארץ וקידמה הליך אימוץ של 

הקטין בקהילה יהודית בארה"ב בניגוד לרצונה, תוך ניצול מוחלשותה של האישה והחתמתה בכוח 

על מסמכים למסירת בנה. עם שובה, פעל הסיוע המשפטי להחלפת אפוטרופסות מיידית ואף 

הגיש בשמה תביעה נזיקית בגין הטעייתה וכפייתה למסירת בנה לאימוץ. בית המשפט התייחס 

לפגיעה הקשה בזכויותיה של האישה ובנפשה, וחייב את הנתבעת בפיצוי בסך 600,000 ₪. 

מניעת הוצאה כפויה מהבית למוסד לאשה בת 67 החיה באגרנות והמאובחנת עם 	 
סכיזופרניה

בתיק א"פ 58088-06-19 149, נדון עניינה של אישה שהתבקש מינוי אפוטרופוס לענייניה, בין השאר 

לצורך הוצאתה לבית אבות. חוות דעת פסיכיאטרית שגיבתה את הבקשה להוצאה כפויה למוסד 

ולכן  ושיפוט  תובנה  לה  אין  בהתנהגותה,  חלה החמרה  קשה,  עצמית  בהזנחה  האישה  כי  קבעה, 

זקוקה למינוי אפוטרופוס קבוע לכל ענייניה. בית המשפט הסמיך את העוזרת המשפטית לערוך 

ביקור בביתה בשם השופט וזו סיפרה על חדר שלם מלא בחפצים ואשפה שנאספה במהלך שנים, 

פסולת בכל מקום, צחנה ומספר רב של חתולים. הסיוע המשפטי ייצג את האישה בהתנגדותה 

נשיא בתי המשפט למשפחה בבתי משפט השלום למחוז צפון,  להוצאתה הכפויה למוסד. סגן 

כב' השופט אסף זגורי, הורה על הותרת האישה בביתה תוך שהוא קובע כי: "פלונית הביעה עמדה 

נחרצת לגבי חוסר רצונה לעבור לבית אבות, ואף נראה כי הדבר הזה מבחינתה הוא 'העונש החמור 

ביותר'... ברור שאם הדבר תלוי בפלונית היא לא תעשה כל שינוי בחייה. היא אינה מודעת כלל 

לסכנות לבריאותה מאופן התנהלותה.....באופן אירוני, אחת המגרעות של ההליך השיפוטי בעניין 

האפוטרופסות הינה השיפוטיות... מחויב אני להיזהר משיפוטיות כלפי אורח חייה. עלי לזכור כי 

משך שנים רבות חיה פלונית באופן שבו היא חיה. כך בחרה, וזוהי זכותה. עלי להיזהר מפטרנליזם 

וקביעת "מה הנכון" עבור פלונית, מקום שעבורה קביעה שכזו היא גזירת מוות במקרה הרע, ורמיסת 

זכויות פוגענית ופולשנית במקרה הפחות רע. אמנם לבית משפט סמכות למנות אפוטרופוס, אך 

זו לא צריכה להיות ברירת מחדל ראשונה רק בשל אורח החיים של פלונית "שהינו שונה" או נראה 

"אקסנטרי".... חייבים אנו לזכור את הקשר נפש-גוף. אי אפשר להציל את האחד ולפגוע באחר. 

הנה שוב מדוע עקרון ההשתתפות בהליך של אותו אדם צריך להיות עקרון מקודש... איני מקבל 

את עמדת כל הגורמים שסבורים שיש להעבירה למוסד ועוד בכפייה... אם יש אפשרות לקיים את 

רצונה תוך שמירה על חייה, זו האפשרות הראשונה והיחידה שיש לבחור בה. את אותם משאבים 

מרובים ויקרים שהיתה החברה אמורה להשקיע בפלונית אם תשהה במוסד סיעודי, יש להשקיע 

בפלונית בביתה ונראה כי אלו יהיו בעלויות פחותות...התועלות עבור פלונית יהיו עצומות...לא מוצו 

כלל אפשרויות הטיפול והסיוע לפלונית בקהילה". 

148  תמ"ש )נצ'( 56638-09-16 י׳ ל׳ נגד ר׳ ס׳ )פורסם בנבו, 19.11.2019(. ייצוג על ידי עו"ד אליק ביטר, מערך הייצוג 
החיצוני, מחוז צפון.

אפ' )נצ'( 58088-06-19 פלונית נ' פלונית )פורסם בנבו, 27.11.2019(. ייצוג על-ידי עו"ד שלומית ברנס,  ממערך   149
הייצוג החיצוני, מחוז צפון.
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קבלת עמדת האדם בהתנגדות לכפיית ניתוח 	 

בהפ 15798-04-20 150 הוגשה על ידי בית החולים באמצעות משרד הרווחה בקשה לכפיית ניתוח 

קטיעת רגל על אדם המאובחן עם ירידה קוגניטיבית. עורך הדין מטעם הסיוע המשפטי ייצג את 

ייחוס "חוסר הבנה"  וכן עמד על כך שיש לכבד את רצונו וטען נגד  האדם ועמד על התנגדותו, 

לעמדתו. בית המשפט קבע כי: "בית המשפט מודה מאד לאפוטרופוס לדין. נוכח התנגדותו של 

האדם שמונה לו אפוטרופוס לניתוח כריתת הרגל, לא יבוצע הניתוח, בייחוד נוכח העובדה שמדובר 

בניתוח שלא נועד להצלת חיים. בית המשפט מודה שוב לאפוטרופוס לדין ומאחל בריאות טובה 

ואריכות ימים לאדם שמונה לו אפוטרופוס".

דחיית בקשה למינוי אפוטרופוס לאדם זקן החי בהזנחה והמאובחן עם מוגבלות 	 
שכלית התפתחותית 

מוגבלות  בעל  זקן  לאדם  אפוטרופוס  למינוי  משפחה  בני  בקשת  נדונה   151 55180-01-19 באפ' 

ביקשו  כן  ידם.  ואשר טופל על  והחי בהזנחה  ילדותו  בבית  לבדו  שכלית התפתחותית המתגורר 

למינוי  בתוקף  וסרב  המשפט,  בבית  להופיע  סרב  האדם  למוסד.  מהבית  להוציאו  הקרובים 

אפוטרופוס ולהוצאתו מביתו. עורכת הדין עמדה על כך, שמינוי אפוטרופוס לא יפתור את בעיית 

ההתנהגות וחוסר שיתוף הפעולה שלו עם גורמי הטיפול, והתנגדה בשמו להוצאתו הכפויה למוסד. 

בית המשפט קיבל את עמדת עורכת הדין, וקבע כי מינוי אפוטרופוס אינו עומד באמות המידה 

של החוק והפסיקה, ויהיה בו יותר כדי לפגוע מאשר להיטיב עם האיש. כפיית יציאת האיש מביתו, 

בו גדל מאז לידתו, תהווה לעמדת בית המשפט פגיעה אנושה בכבודו ובמשמעות חייו והניסיון 

מלמד, כי מעבר כזה ללא הסכמה עלול להיות טראומטי. 

בניגוד 	  אבות  לבית  הוצאתה  ומניעת  בביתה   97 בת  לאשה  טיפולי  מענה  מתן 
לרצונה 

בתיק אפ' 2200-08-17 152 נדון עניינה של א'. אישה ערירית, אשר עניינה הובא בפני בית המשפט 

מאז שנת 2017 עת היתה בת 95 שנים, כשבית המשפט נדרש לבקשות להוצאתה בכפייה מהבית 

על ידי אפוטרופוס מקצועי. א' יוצגה על ידי הסיוע המשפטי מאז ההליך הראשוני בעניינה ועמד 

על עמדתה הברורה והנחרצת – לסיים את חייה בביתה. בהמ"ש קבע, כי על המדינה לתת פתרון 

שהאישה  כפי  זר,  עובד  העסקת  מעלויות  יקרות  למוסד  העברה  כשעלויות  זה,  למצב  חקיקתי 

"איני סומך, במצב הקיים, על אופן  הייתה רוצה ונדרשת לסיוע כספי לשם כך. בהמ"ש קבע, כי 

הפיקוח של גורמי המדינה השונים על בתי האבות, ובתחום זה על המדינה לעשות עוד רבות..... 

הוצאת קשיש מביתו-מבצרו, למוסד חוץ ביתי- בית אבות, הנה פעולה משמעותית וקיצונית עת 

הדבר נעשה בניגוד לדעתו ולרצונו של הקשיש...יש בה לא רק משום פגיעה בחירותו, אלא שינוי 

באורחות חייו כפי שהיה רגיל אליהם משך שנים. במציאות הקיימת ובהעדר פיקוח מספק על בתי 

ה"פ 15798-04-20 עו"ס שירותים חברתיים פתח תקווה נ' פלוני )בהמ"ש השלום בפתח תקווה(. ייצוג על ידי עו"ד   150
יפתח עצמון, ממערך הייצוג החיצוני, מחוז תל אביב.

עו"ד גילה ברזילי, ממערך הייצוג  ידי  ייצוג על  )פורסם בנבו, ביום 25.12.19(.  )חי'( 55180-01-19 ר' נגד ע’  אפ'   151
החיצוני, מחוז חיפה. 

לממשלה  המשפטי  היועץ  בחסויים נ'  לטיפול  הקרן  לאפוטרופסות  הישראלי  2200-08-17 המרכז  )ב"ש(  אפ'   152
)פורסם בנבו, 2.7.2019(. ייצוג על-ידי עו"ד אלה שיינפלד, ממערך הייצוג החיצוני, מחוז דרום.
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אבות, מדובר לעתים אף בפגיעה בכבודו של הקשיש". נשיא בית המשפט )כתוארו היום( אף ביקר 

בביתה כדי להתרשם מרצונה וממצבה וקבע, כי הוצאתה הכפויה מביתה תהווה "פגיעה בזכויות 

יסוד שלה – פגיעה בכבודה, בחירותה ובזכותה לכתוב בעצמה את גורלה במהלך זיקנתה" והחליט, 

כי היא תישאר בביתה והתיק בעניינה ייסגר. אחרי שלוש שנים של התדיינויות חוזרות ונשנות, תוך 

עמידה על רצונה להישאר בביתה, הלכה א' לעולמה בביתה בגיל 97, כפי שביקשה ובחרה. בדרכה 

האחרונה ליוו אותה קומץ אנשים, בהם נשיא בתי משפט השלום שישב בתיק, כב' השופט אלון 

גביזון, הממונה הארצית והממונה המחוזית לתחומים זיקנה וכשרות משפטית, עובדת סוציאלית, 

נציגת האפוטרופוס, שכנה וקרוב אחד שהגיע רק לצורך הלוויה מחו"ל.
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13.7 ייצוג נפגעי עבירות סחר בבני אדם והחזקה בתנאי עבדות

משנת 2004 ניתן סיוע משפטי לנפגעי עבירות סחר בבני אדם )לפי סעיף 377א )א( לחוק העונשין, 

העונשין(  לחוק  375א  סעיף  )לפי  עבדות  בתנאי  החזקה  העונשין"(,  "חוק  )להלן:  התשל"ז-1977; 

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 

מטעמים  בישראל  מעמד  והסדרת  ממשמורת  שחרור  שיקום,  למטרת  ישיבה  לרישיון  בקשה 

הומניטריים.

תופעת הסחר בבני אדם ועבדות מודרנית היא תופעה קשה הפוגעת ככלל באוכלוסיות חלשות. 

עבודה  ומכשירי  חפצים  כאל  הוא  אליהם  והיחס  אדם  בבני  שימוש  נעשה  התופעה  במסגרת 

העוברים מיד ליד, תוך פגיעה בכבודם, ביטול רצונם החופשי ושלילת האנושיות שלהם. התחום 

וזאת בשל  המועד לפורענות מבחינת עבירת החזקה בתנאי עבדות הוא תחום העובדים הזרים 

יחסי הכוחות הלא שווים המאפיינים מגזר זה. סחר בבני אדם יכול שיהיה למטרות שונות, למשל 

למטרות זנות, למטרת עבדות ועבודת כפייה ואף לשם נטילת איברים מן הגוף.

בהתאם לנוסחו של חוק הסיוע המשפטי נתונה לסיוע המשפטי הסמכות להחליט אם אדם יוכר 

האכיפה,  רשויות  להחלטת  כפופה  אינה  ההחלטה  משפטי.  סיוע  קבלת  לצורך  העבירות  כנפגע 

ויתרה מכך-רף הראיות הנדרש בהליכים אזרחיים ומינהליים נמוך משמעותית מרף הראיות הנדרש 

בהליך הפלילי, ולפיכך שיקול הדעת המקצועי שמפעיל הסיוע המשפטי עצמאי ושונה משיקול 

הדעת של רשויות האכיפה אם להעמיד לדין פלילי את מבצעי העבירות.

יודגש כי נפגעי עבירות סחר בבני אדם והחזקה בתנאי עבדות אינם נדרשים לעמוד במבחנים 

הקבועים בחוק להוכחת זכאות כלכלית לצורך קבלת סיוע משפטי. הסיוע המשפטי ניתן חינם, 

והזכות לקבלת סיוע משפטי אינה מותנית בשיתוף פעולה עם רשויות האכיפה.

נפגעות  של  היו  הפניות  מכלל   23 מבקשים.  של  פניות   86 המשפטי  בסיוע  טופלו   2019 בשנת 

עבירת הסחר לעיסוק בזנות או עבירות נלוות, 24 פניות היו של נפגעי עבירת החזקה בתנאי עבדות 

לצורך עבודה או שירותים אחרים, 18 פניות של מבקשי סיוע שהיו בעבר חלק ממשפחות בעלות 

 1980 בשנת  שנסחרה  אישה  של  ייחודי  מקרה  עבדות(,  )כנפגעי  פוגעניות  כתות  של  מאפיינים 

בקובה ו- 4 פניות בעניינם של קטינים. הפניות הנותרות היו של 16 מבקשי מקלט מאפריקה, אשר 

בטרם הגיעו לישראל הוחזקו בחצי האי סיני בתנאים קשים שחלקם הוכרו לאחר מכן כתנאים 

העולים כדי החזקה בתנאי עבדות לצורך מתן שירותים.
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התפלגות עבירות סחר בבני אדם תרשים 45 

45

 18%
החזקה בחצי 

האי סיני בתנאי 
עבדות

 27%
נפגעות עבירת 
הסחר לעיסוק 
בזנות

 28%
נפגעי עבירה 
והחזקה בתנאי 
עבדות

 1%
סחר אישה 

בקובה

 5%
פניות בעניין 

קטינים

 21%
מבקשי סיוע עם 
מאפיין של כתות 

פוגעניות

פסיקה נבחרת בתחום הסחר בבני אדם לשנת 2019

מתן מעמד לקורבן עבירת סחר לזנות שנים לאחר העסקתה בזנות כפויה 	 

אזרחית מדינת ברית המועצות לשעבר פנתה לסיוע המשפטי בבקשה להסדרת מעמד בישראל 

ושחרורה ממתקן משמורת "גבעון" בו הוחזקה למטרת הרחקה מישראל. האישה נסחרה לישראל 

לעיסוק בזנות בשנת 2004 והועסקה בזנות כפויה. במהלך עבודתה נרקם קשר זוגי בינה לבין אחד 

הלקוחות והם נישאו בחו"ל. לאחר הנישואין גרו בני הזוג בישראל ונולדה להם בת משותפת. עם 

זאת, בקשת בני הזוג להסדיר את מעמד האישה בישראל מכוח נישואיהם לא צלחה. 

על רקע התמכרות לסמים, שדדו בני הזוג עוברת אורח לצורך מימון סמים, הוגש נגדם כתב אישום 

ונגזר עליהם עונש מאסר. בשל מעצרם הועברה הקטינה למשפחת אומנה ונקבעו לה ביקורים 

שוטפים אצל הוריה. לאחר שסיימה לרצות את עונש המאסר הועברה האישה למתקן משמורת 

ושחרור  בישראל  מעמדה  בהסדרת  משפטי  סיוע  וביקשה  מישראל  הרחקה  למטרת  "גבעון" 

ממשמורת. 

מטעמים  בישראל  מעמד  להסדרת  בקשה  האישה  עבור  המשפטי  הסיוע  הגיש   2018 בשנת 

והרחקתה  במשמורת  כליאתה  על  אביב  בתל  לעררים  הדין  בבית  ערר  הגיש  וכן  הומניטריים153, 

הצפויה מישראל. הערר התקבל, והאישה שוחררה ממתקן המשמורת. בנוסף פנה הסיוע המשפטי 

בש"פ 4419/18 מדינת ישראל נ' אבישי בן דוד )פורסם בנבו, ביום 6.6.18(. ייצוג על ידי עו"ד מיכל פומרנץ   153
ממערך הייצוג החיצוני, מחוז תל אביב. 
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הסחר  עבירת  כנפגעת  באישה  להכיר  בבקשה  אדם  בבני  בסחר  המאבק  של  המשטרתי  למרכז 

ולמרות  בזנות  לעיסוק  חרף העובדה שחלף למעלה מעשור מאז שנסחרה  זאת  בזנות.  לעיסוק 

הרשעתה בפלילים. לטענת הסיוע המשפטי ניכר שהאישה זקוקה לשיקום. מצבה הנפשי הירוד 

הסיוע  בקשת  בפלילים.  ולמעורבותה  לסמים  להתמכרותה  הובילו  בחייה  זוגה  בן  של  ושליטתו 

המשפטי התקבלה, והאישה הוכרה כנפגעת עבירת הסחר בבני אדם לעיסוק בזנות. 

מעמד  להענקת  ההומניטרית  הוועדה  בהמלצת  האוכלוסין,  רשות  מנכ"ל  החליט   2019 בשנת 

לקבל את בקשת הסיוע המשפטי ולהעניק לאישה רישיון ישיבה מסוג ב/1, המאפשר  בישראל, 

עבודה בישראל, בשלב הראשון לתקופה של שנה.

הסדרת מעמד בישראל לקורבן סחר ללא תלות בשהות במקלט ייעודי לקורבנות 	 
סחר 154 

אישה מאתיופיה שהוכרה בשנת 2018 ע"י משטרת ישראל כקורבן סחר בבני אדם לצורכי עבודת 

ב/1  כפייה שנאלצה לבצע בחצי האי סיני בדרכה לישראל, ביקשה לקבל אשרת עבודה מסוג 

ייעודי  במקלט  השוהים  ועבדות  אדם  בבני  סחר  לקורבנות  שיקום  למטרת  ניתנת  אשר  לשנה 

לקורבנות סחר כחלק מסל השיקום במקלט. זאת, על אף שהיא ויתרה על זכותה לעבור למקלט, 

על מנת לא לנתק את בתה הקטינה מבית הספר שבו היא לומדת בעיר אחרת כאשר מעבר למקלט 

פירושו חיוב לעבור לבית ספר אחר.

הסיוע המשפטי הגיש בשמה של האישה בקשה לרשות האוכלוסין שנדחתה בטענה כי רישיון 

מסל  כחלק  במקלט  השוהות  לנפגעות  רק  ניתן  שיקום  שנת  במסגרת  בישראל  ועבודה  ישיבה 

השיקום במקלט, ואין זכות נפרדת דווקא לאשרת עבודה מחוץ למקלט. 

על ההחלטה הוגש ערר ובמסגרתו התבקש בית הדין להכריע בשאלה העקרונית - האם יש להתנות 

את מתן האשרה במסגרת שנת שיקום רק בתנאי שהנפגע יתגורר במקלט לקורבנות סחר או שמא 

אין לדרוש מן הנפגע להיכנס למקלט לצורך קבלת אשרת עבודה.

בחודש 10/19 ניתן פסק דין בבית הדין לעררים בירושלים המקבל את הערר ומורה על הענקת 

אשרה מסוג ב/1 למשך שנת שיקום מבלי שהעוררת תחויב לשהות במקלט כתנאי לקבלת האשרה.

"כאשר קורבן סחר שנפל קורבן מחוץ לישראל מצליח להרים את  כי  בית הדין קבע בהחלטתו 

נטל ההוכחה ולהראות כי נגרם לו או לקטין הנלווה עמו עוול קשה, ניתן לסטות מהחלטת מנכ"ל 

רשות האוכלוסין ולהחיל על קורבן כזה את נוהל נפגעי עבדות וסחר בבני אדם כלשונו ולא לחייב 

את הקורבן לשהות במקלט כתנאי לקבלת אשרת עבודה לשנת שיקום, וזאת בכפוף לכך כי בית 

הדין אכן ישתכנע כי סיכויי השיקום של הקורבן מצדיקים מתן אשרת עבודה במנותק מהשהות 

במקלט". 

שנת  במסגרת  ב/1  מסוג  עבודה  אשרת  להתנות  ניתן  לא  כי  הקובע  תקדימי  דין  בפסק  מדובר 

שיקום בתנאי למגורים במקלט.

ערר )י-ם( SARA HAILMRIAM  6757/18  נ' משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה )פורסם בנבו, ביום 22.10.19(.   154
ייצוג על ידי עו"ד כרמל פומרנץ, ממערך הייצוג החיצוני מחוז תל אביב. 
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חידוש רישיון ישיבה ועבודה בישראל לקרבן עבדות עד קבלת החלטת הוועדה 	 
להסדרת מעמד מטעמים הומניטריים155 

אישה מאתיופיה שהוכרה כנפגעת עבירת העבדות לצורך שירותי מין בשל קורותיה בחצי האי 

סיני בדרכה לישראל. האישה קיבלה סיוע משפטי בבקשה להסדרת מעמד מטעמים הומניטריים, 

בין היתר בשל מחלת סכרת בדרגת חומרה גבוהה שפרצה בישראל. לפי אישור רפואי שהומצא, 

האישה הייתה זקוקה לתרופות מצילות חיים שלטענתה לא יכולה לקבל באתיופיה, ועל כן החזרה 

לאתיופיה מעמידה אותה בסכנת חיים.

האישה שהתה במקלט הייעודי לקורבנות סחר ובחודש 11/18 סיימה את תקופת השהות במסגרת.

הסיוע המשפטי הגיש עבור האישה בקשה להארכת רישיון הישיבה והעבודה בישראל מסוג ב/1 

שעמד לפוג, ושבו החזיקה בתקופת השהייה במקלט, על מנת שלא תישאר ללא רישיון ישיבה 

ועבודה בתוקף, עד לדיון בבקשה ההומניטרית שהוגשה עבורה להסדרת מעמד בישראל. הבקשה 

נדחתה ע"י רשות האוכלוסין ובבית הדין לעררים ניתן סעד זמני של מניעת הרחקה מישראל, אך 

לא ניתן צו להארכת האשרה. 

על כן הוגשה בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בטענה, כי לא נשקלו נסיבותיה האישיות 

המיוחדות של האישה, לרבות היותה קורבן עבירת הסחר בבני אדם, וכן השלכות אי חידוש האשרה 

על מורכבות מצבה.

בית הדין המחוזי קיבל את הבר"ע והורה על חידוש רישיון הישיבה מסוג ב/1. בנימוקיו ציין בית 

המשפט כי: "לא ניתן להתעלם מכך שהמבקשת שוהה בישראל שנים רבות כדין, כאשר במהלך 

שנת השיקום שלה קיבלה רישיון ישיבה מסוג ב/1 שאפשר לה לעבוד בצורה חוקית אצל מעסיק 

שנמצא לה בעזרת מקלט "מעגן" לשיקום קורבנות סחר בבני אדם ועבדות, בו שהתה. אני סבור 

כי לאור נסיבות אלו ראוי שיתאפשר למבקשת לעבוד ולכלכל את עצמה בכבוד בזמן שממתינה 

היא להחלטה על הערר הפנימי שהגישה על החלטת המשיבה בבקשתה להסדרת מעמד מטעמים 

אבות, מקום  בבית  בבני אדם, שעובדת  עבירת סחר  כקורבן  במי שהוכרה  מדובר  הומניטאריים. 

עבודה שנמצא לה בתיאום עם המקלט לשיקום קורבנות סחר ועבדות כחלק מהליך השיקום אותו 

עברה המבקשת ואין מקום לפגוע במבקשת הן מבחינה כלכלית והן מבחינת תהליך השיקום."

שחולט 	  ברכוש  לטיפול  הייעודית  החילוט  מקרן  הנפגעים  עבור  כספים  קבלת 
ובקנסות שהוטלו בתיקי סחר בבני אדם והחזקה בתנאי עבדות 

נוסף להליכים האזרחיים והמנהליים, הסיוע המשפטי פועל להגשת בקשות עבור נפגעי עבירות 

ברכוש  לטיפול  הייעודית  החילוט  מקרן  כספים  לקבלת  עבדות  בתנאי  והחזקה  אדם  בבני  סחר 

החילוט"(.  "קרן  )להלן:  עבדות  בתנאי  והחזקה  אדם  בבני  סחר  בתיקי  שהוטלו  ובקנסות  שחולט 

קרן החילוט הוקמה מכוח חוק איסור סחר בבני אדם תיקוני חקיקה, התשס”ו-2006 ומופקדים בה 

נכסים ששימשו לעבירות אלה או כספי קנסות שהוטלו על מבצעיהן.

155  רעמ )ת"א( 45392-09-19 ט.ה נ' מדינת ישראל- משרד הפנים )פורסם בנבו, 7.10.2019(. ייצוג על ידי עו"ד רעות 
מיכאלי, ממערך הייצוג החיצוני, מחוז תל אביב. 
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על פי החוק, תפקידה של הקרן הוא לסייע לנפגעים באמצעות חלוקת הנכסים המופקדים בה 

למימוש מספר מטרות, וביניהן שיקום של נפגעי העבירות ותשלום פיצוי שנקבע בפסק דין לנפגע 

עבירה שלא הצליח לגבותו בהליכי הוצאה לפועל.

בשנת 2019 הגיש הסיוע המשפטי בקשות בשם 32 נפגעי עבירות הסחר לעיסוק בזנות והחזקה 

קרן החילוט הקצתה לנפגעי העבירות שיוצגו ע"י  בתנאי עבדות לקבלת כספים מקרן החילוט. 

הסיוע המשפטי 278,485 ₪.
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13.8 סיוע משפטי למשפחות שיקיריהן נרצחו ולמשפחות שכולות

סיוע לנפגעי עבירת המתה

בחודש נובמבר 2009 אומץ דוח הועדה הבין-משרדית ובין-ארגונית לגיבוש תכנית כוללת בנושא 

זכויות נפגעי עבירה. בעקבות הדוח התקבלה החלטת ממשלה המאמצת את המלצות הדוח למתן 

סיוע למשפחות נפגעי עבירות המתה )להלן: "תוכנית סנ"ה"(. 

)באמצעות  והשירותים החברתיים  הרווחה  ידי משרד העבודה,  הוקמו על  במסגרת תכנית סנ"ה 

המתה  עבירות  נפגעי  משפחות  לבני  סיוע  מרכזי  שמונה  החיים"(  "בשביל  ועמותת  "אלה"  מרכז 

כאשר  ותמיכתיים,  טיפוליים  כספיים,  שירותים  סל  מתן  באמצעות  למשפחות  לסייע  שנועדו 

הייצוג המשפטי מוענק באמצעות הסיוע המשפטי במשרד המשפטים, תוך שיתוף פעולה מלא 

בין שני המשרדים. 

מערך ייצוג נפגעי עבירות המתה כולל ממונה ארצית, צוות פנימי במחוזות הסיוע המשפטי וצוות 

חיצוני הכולל כ-25 עורכי דין. הן הצוות הפנימי והן הצוות החיצוני עברו הכשרה ייחודית לייצוג 

עובדים  ידי  על  הדין מלווים  עורכי  כן  כמו  והדרכות מקצועיות.  עיון שנתיים  ימי  וכן  המשפחות 

סוציאליים לצורך התמודדות עם הייצוג המורכב והכלת המשפחות והמקרים הקשים, תוך היכרות 

עם נושא הטראומה המשנית וחיזוק עורכי הדין בהיבט זה.

במהלך המשפט הפלילי המתנהל נגד הפוגע, מלווה עורך דין מטעם הסיוע המשפטי את משפחת 

ניתן למשפחת  ומייצג אותה למול הגורמים האמונים על מערכת אכיפת החוק. כמו כן,  הקורבן, 

הגורמים  מול  המשפטיות  הזכויות  את  למצות  מנת  על  האזרחי  במישור  משפטי  ייצוג  הקורבן 

ייצוג  ניתן  כן,  ועוד.  עיריות  ביטוח,  חברות  לפועל,  ההוצאה  לאומי,  לביטוח  כגון המוסד  השונים, 

בהגשת תביעות אזרחיות הנובעות מהרצח כגון תביעת נזיקין נגד הפוגע. 

הסיוע המשפטי ניתן ללא בדיקת הקריטריונים של זכאות הקבועים בחוק הסיוע המשפטי, למעט 

משפחה  אם  ומחליטה  המקרה  נסיבות  את  הבוחנת  התכנית  מטעם  זכאות  ועדת  של  בדיקתה 

זכאית לסיוע באמצעות תכנית סנ"ה. 

120 תיקים חדשים במסגרת תוכנית סנ"ה, במסגרתם ניתן  2019 נפתחו בסיוע המשפטי  בשנת 

סיוע למשפחות ב- 70 תיקים של ליווי בהליכים פליליים ו-47 תיקים של ייצוג בהליכים אזרחיים. 

ב-9 תיקים ניתן ליווי אף בהליכי הערעור. 
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תיקים שנפתחו בתחום האזרחי בשנת 2019 בחלוקה לתחומים תרשים  46 

בתחום האזרחי ניתן סיוע משפטי בעשרות הליכים אזרחיים, כגון: חובות כתוצאה מהרצח, הוצאת 

צווי ירושה, קצבאות מול המוסד לביטוח לאומי, מימוש ביטוחים וקרנות פנסיה של המנוח, תביעות 

46נזיקין נגד הפוגע ועוד. כל זאת, לפי החלוקה להלן:
 3%

אפוטרופוסות 
לגוף
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אישי
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חובות
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צו ירושה

 3%
משרד הפנים

 3%
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פנסיה
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זכויות 

מקרקעין

הרפורמה בעבירות המתה והשפעתה על המשפחות המיוצגות 
במסגרת תוכנית סנ"ה

 ,)137 )תיקון  2019 נכנסה לתוקף הרפורמה בעבירות המתה בהתאם לחוק העונשין  יולי  בחודש 

התשע"ט-2019 )להלן: "תיקון 137"(156. עד מועד זה, ניתן היה ליחס לנאשם שגרם במודע למותו של 

אדם, עבירת רצח )הכוללת גם רצח בכוונת תחילה שעונשה מאסר עולם חובה( או עבירת הריגה, 

שעונשה עד עשרים שנות מאסר. תיקון 137 הרחיב את מנעד העבירות שניתן לייחס לנאשם תוך 

הלימה בין חומרת העונש לבין התיוג שלה והעונש בצידה. בהתאם לכך, עבירת ההריגה בוטלה 

ונקבע מדרג חדש לעבירות המתה: רצח בנסיבות מחמירות )מאסר עולם כעונש חובה(, רצח )עונש 

החוק מתבסס על מסקנות ועדה שהוקמה בשנת 2007 בראשותו של פרופ' מרדכי קרמינצר, אשר מסקנותיה   156
הוגשו לשר המשפטים בשנת 2011. המלצת הצוות עניינה יצירת מדרג חדש של עבירות ההמתה, וכן תיקון סעיף 

21 לחוק העונשין, המגדיר את יסודות הרשלנות לגבי העבירות הפליליות כולן. 
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מרבי מאסר עולם( , המתה בנסיבות של אחריות מפוחתת )עד 15 שנות מאסר( והמתה בקלות דעת 

)עד 12 שנות מאסר(. , 

פרט לשינוי מדרג עבירות ההמתה, נקבעו בתיקון הוראות מעבר לפיהן עונשיהם של מי שהורשע 

יהיה העונש המירבי שירצה  בעניינו  חלוט  דין  וניתן פסק  מופחתת  בנסיבות של אחריות  ברצח 

של  נסיבות  קיימות  כי  ונקבע,  ברצח  שהורשע  אדם  למשל  כך  מאסר.  שנות  עשרים  המורשע 

שנות  לעשרים  יקוצר  העונש  מאסר,  שנות  מעשרים  גבוה  שנגזר  העונש  אך  מופחתת,  אחריות 

מאסר מקסימום ובאופן רטרואקטיבי. לאור האמור, בחודש יולי, עם כניסתו של תיקון 137 לתוקף, 

הוגשו כ-11 בקשות לתיקון פקודת המאסר של נאשמים בתיקי רצח בהם נקבע, כי קיימות נסיבות 

יקיריהן נאלצו להתבשר על ההפחתה  זו, משפחות שאיבדו את  של אחריות מופחתת. במסגרת 

בתקופת המאסר כאמור בלא שהייתה למשפחות יכולת להתנגד לבקשות אלו. בשורה זו היתה 

בהליך  מיוצגות  היו  אשר  המשפחות  את  צמוד  באופן  ליווה  המשפטי  והסיוע  למשפחות  קשה 

הפלילי ברגע קבלת הבשורה ובמקרים מסוימים גם בדיונים בבית המשפט בהמשך לבקשות תיקון 

פקודות המאסר – זאת על אף שההליכים הפליליים בתיק הרצח הסתיימו זה מכבר, ועל אף העדר 

טענות משפטיות בשים לב לקיומו של תיקון החקיקה המפורש. 

סיוע משפטי למשפחות שכולות

עבירות  לנפגעי  המשפטי  הסיוע  הרחבת  שעניינה  ממשלה  החלטת  התקבלה   2017 יוני  בחודש 

שנספו  חיילים  משפחות  בחוק  )כמשמעותם  הביטחון  משרד  של  שכולות  למשפחות  המתה 

1950( ומשפחות שיקיריהן נרצחו כתוצאה מפעולות איבה  במערכה )תגמולים ושיקום(, התש"י- 

)כהגדרתן בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התשל"ב-1970(, וזאת ללא צורך בבחינת זכאות 

כלכלית או סיכוי משפטי, במסגרת הליכים אזרחיים ופליליים. 

בשנת 2019 נפתחו בסיוע המשפטי 146 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.

פסיקה נבחרת בתחום סיוע משפטי למשפחות שיקיריהן נרצחו 
לשנת 2019

וקבלת תביעתם הכספית של 	  ובאונס  דחיית ערעור הנאשם על הרשעתו ברצח 
הורי המנוחה157 

הערב  בשעות  מעבודתה  הביתה  דרכה  שעשתה  לאחר  ונרצחה  נאנסה  המנוחה   ,2005 בשנת 

שנלקחו  אף  על  חיים.  רוח  ללא  לשיח  מתחת  מוטלת  כשהיא  היום  למחרת  ונמצאה  המאוחרות 

דגימות DNA מגופה, הרצח לא פוענח שנים רבות. בשנת 2014 נעצר הנאשם באופן אקראי ודגימת 

תמי קלנברג-לוי ממערך   עו"ד  על-ידי  ייצוג   .)2019 נבו,  )מאגר  ישראל  מדינת  נ'  בילאל שאכר   10033/17 ע"פ   157
הייצוג החיצוני של תוכנית סנ"ה, מחוז תל אביב.
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ה-DNA שניטלה ממנו נמצאה מתאימה לשלוש דגימות שניטלו מגופתה של המנוחה בשנת 2005. 

על אף הכחשתו של הנאשם את המיוחס לו, בשנת 2017 הורשע הנאשם בגין רצח בכוונת תחילה, 

אינוס תוך גרימת חבלה והתעללות ומעשה סדום תוך גרימת חבלה והתעללות, על יסוד ראיות 

נסיבתיות, ובין היתר, התאמה לדגימת DNA והעובדה שבמועד הרצח עבד באזור בו אירע הרצח. 

בגין עבירות אלו, הנאשם נידון למאסר עולם ו-15 שנות מאסר במצטבר. 

הנאשם הגיש ערעור על הרשעתו, חומרת העונש והפיצוי הכספי להורי המנוחה. בחודש דצמבר 

2019, נדחה ערעורו של הנאשם על ידי בית המשפט העליון ובמקביל, ניתן פסק דין בתיק האזרחי 

בו הוגשה תביעה אזרחית נגררת להרשעה בפלילים באמצעות עו"ד מטעם הסיוע המשפטי, אשר 

חייב את הרוצח בתשלום פיצוי למשפחתה של המנוחה בסך של 3.5 מיליון 158₪.

והרשעת הנאשם בעבירת 	  ביטול החלטה לעיכוב הליכים, חידוש ההליך הפלילי 
הריגה 9 שנים לאחר האירוע159 

3 שנים המשטרה  2011, נדקר המנוח למוות במהלך קטטה שפרצה סמוך לביתו. במשך  בשנת 

לא הצליחה לפענח את המקרה עד אשר אמו של המנוח הצליחה לדובב את העד המרכזי בתיק, 

ההליך  רצח.  בגין   2014 בשנת  הוגש  אישום  כתב  למשטרה.  הראיה  את  והביאה  אותו,  הקליטה 

הפלילי החל להתנהל, אולם העד המרכזי והיחידי בתיק נמלט לחו"ל ולא ניתן היה להמשיך ולנהל 

את ההליך הפלילי. הרוצח שוחרר לביתו. לאחר השקעת משאבים ומאמצים מצד המשטרה, אותר 

וידאו(, אלא  Video Conference )שיחת  העד בחו"ל ואף נקבע מועד להמשך הוכחות באמצעות 

שכשהגיע מועד הדיון, העד נעלם פעם נוספת ולא ניתן היה להמשיך לנהל את ההליך הפלילי. 

עו"ד מטעם  עיכוב הליכים בתיק. אם המנוח הגישה באמצעות  היועמ"ש על  הורה   2016 בשנת 

הסיוע המשפטי בקשה להסרת צו איסור פרסום על הפרשיה שניתן בשנת 2014, אשר כלל בין 

היתר איסור על פרסום פרטי העד. מטרת הבקשה הייתה לחשוף את פרטי העד המרכזי ולהביא 

ידי  הוגש על  כך  ועל  בית המשפט המחוזי דחה את הבקשה,  לאיתורו כדי לאפשר את העדתו. 

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, 

העד.  של  לאיתור  המבוצעות  החקירה  פעולות  אודות  ביהמ"ש  את  לעדכן  נדרשה  והפרקליטות 

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. בשנת 2019, היועמ"ש 

החליט לבטל את עיכוב ההליכים ולחדש את ההליך הפלילי, 8 שנים לאחר אירוע הרצח.

בסוף חודש אוקטובר 2019, הורשע הנאשם בהריגתו של המנוח במסגרת הסדר טיעון ונדון לחמש 

שנות מאסר.

עו"ד תמי  ידי  ייצוג על   .)2020 נ' בילאל שאכר )מאגר נבו,  עזבון המנוחה רינת רואס  )ב"ש( 55876-05-15  ת"א   158
קלנברג-לוי ממערך הייצוג החיצוני, מחוז תל אביב.

ממערך הייצוג  עו"ד תומר בן-חמו  )נבו, 31.5.2019(.ייצוג על ידי  תפ"ח 40408-05-14 מדינת ישראל נ' בן שושן   159
החיצוני- מחוז חיפה.
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תביעה אזרחית נגררת להרשעה בפלילים160 	 

בשנת 2016, נדקר המנוח למוות באמצעות סכין מטבח לאחר קטטה בין מספר נערים, וביניהם 

הנתבע שביצע את אירוע ההמתה. בשנת 2019, הורשע הנתבע בעבירת הריגה והוריו של המנוח 

הגישו כנגדו תביעה אזרחית נגררת להרשעה בפלילים באמצעות עו"ד מטעם הסיוע המשפטי, 

לאחר שהנתבע הורשע במסגרת הסדר טיעון והודה בעובדות כתב אישום מתוקן.

לאור כך, המחלוקת בין הצדדים נסבה סביב השאלה האם יש לייחס למנוח אשם תורם ולגובה 

הפיצוי ולא לגבי אחריותו של הנתבע לפצות את התובעים.

בית המשפט דחה את טענתו של הנתבע וקבע בהחלטתו, כי "האשם התורם מהווה הגנה למזיק לא 

מפני עצם האחריות בנזיקין, אלא מפני החובה לפצות את הניזוק על מלוא נזקיו. בקביעת קיומו 

של אשם תורם יש לבחון את התנהגות הניזוק בנסיבות העניין לחלק את האחריות לפגיעה על פי 

מבחן האשמה המוסרית, דהיינו יש להשוות ולהעריך את מידתם ומשקלם של מעשיו ומחדליו של 

כל צד”. 

במקרה דנן, הנסיבות בהן פרצה הקטטה לא היו ברורות. כמו כן, לא היה ברור האם המנוח הוא זה 

שהחל את הקטטה או שנגרר אליה. משכך נדחתה הטענה לאשם תורם של המנוח. לעניין גובה 

הפיצוי, בית המשפט דחה את טענתו של הנתבע, כי בקביעת גובה הפיצוי יש להתחשב בעובדה 

שהנתבע נגרר לתגרה שמלכתחילה לא היה חלק ממנה, נדון ל-14 שנים בכלא, וכאשר ישתחרר 

מהכלא, פסק דין בסכום גבוה יכביד עליו ולא יאפשר לו להשתקם.

זה  עיקרון  ועל בסיס  עיקרון השבת המצב לקדמותו  ניתן על בסיס  הנזיקין  דיני  פי  הפיצוי על 

חושבו הפיצויים. היינו, על פי אובדן השתכרות בשנים האבודות, כאב וסבל וקיצור תוחלת חיים, 

הוצאות קבורה ומצבה ובסך הכל תשלום פיצוי למשפחת של המנוח בסך של 1.8 מיליון ₪.

ביטוח תאונות אישיות161 	 

המעשה.  ביצוע  לאחר  מיד  שהתאבדה  אמם,  ידי  על  קטינות  ארבע  למוות  נרצחו   2017 בשנת 

במסגרת מיצוי זכויות למשפחת המנוחות עלתה השאלה האם אירוע הרצח מהווה תאונה כהגדרתה 

בפוליסת ביטוח תאונות אישיות הקיימת לכל תלמיד, המזכה את הקטינות בפיצוי כספי. ביטוח 

תאונות אישיות לתלמיד מקנה למעשה זכאות לפיצויים במקרה של נכות זמנית, נכות קבועה או 

מוות, הנגרמים כתוצאה מתאונה. תאונה מוגדרת כאירוע פיזי, חיצוני, גלוי לעין, בלתי צפוי, הגורם 

לנזק גופני. הפיצוי במסגרת הפוליסה אינו קשור לשאלה באשמת מי נגרמה התאונה או מי אחראי 

לה. הביטוח מוענק לתלמיד באמצעות הרשות המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך 

שבו הוא לומד. 

לאורך השנים טוענות חברות הביטוח, כי אירוע רצח אינו מהווה תאונה כהגדרתה בפוליסה ואינו 

תא )מרכז( 32189-01-19 פלונים נ' גביהו טגנה )מאגר נבו, 14.1.2020(. ייצוג על ידי עו"ד תמי קלנברג-לוי, ממערך   160
הייצוג החיצוני, מחוז תל אביב.

תיק פנימי 3516/17, ייצוג על ידי עו"ד אתי גוהר ממערך הייצוג החיצוני, מחוז ירושלים.  161
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מזכה את היורשים בפיצוי. חברות הביטוח הפנו לפסיקה בנושא162, בה הוגדר, כי ביטוח תאונות 

אישיות נועד לכיסוי במקרי תאונות שכיחות ושגרתיות, מקרי היום-יום, בעוד אירועי אלימות אינם 

מהווים מעשי "יום יום".

על אף האמור, בשנים האחרונות חברות הביטוח התפשרו ושילמו את כספי הביטוח - לפעמים את 

מלוא הסכום ובחלק מהמקרים שילמו רק את חלקו. 

במקרה דנן, לאחר דין ודברים מול חברת הביטוח שילמה חברת הביטוח את סכום הפיצויים עבור 

שלושת הקטינות שנרצחו, שגילן היה מעל שלוש שנים בעת מות האם. 

ת"א 1503/05 פרגון רוית נ' המגן )פורסם בנבו(  162
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13.9 סיוע משפטי לנפגעות ולנפגעי עבירות מין

מערך ייצוג נפגעות ונפגעי עבירות המין פועל בסיוע המשפטי מאז אוגוסט 2017, עת תוקן חוק 

הסיוע המשפטי והוכרה זכותם של נפגעי עבירות מין לקבל סיוע משפטי גם במסגרת ההליכים 

הפליליים המתנהלים נגד הפוגע. ייצוג זה נוסף על סוגי ההליכים האחרים שבהם ניתן סיוע משפטי 

לנפגעי עבירות המין עוד קודם לכן: בקבלת צו מגבלות )להרחקת הפוגע מקרבת הנפגע/ת לאחר 

שחרורו מהמאסר(, בהגשת תביעת נזיקין נגד הפוגע ובהליכים אזרחיים שונים.

מערך ייצוג נפגעי עבירות המין )בגירים( כולל ממונה ארצי, צוות פנימי במחוזות הסיוע המשפטי 

וצוות חיצוני הכולל כ-30 עורכות ועורכי דין חיצוניים, בעלי ניסיון בייצוג נפגעי עבירה, הפועלים 

בהכשרות  לעת,  מעת  משתתפים,  במערך  הדין  עורכי  כלל  המשפטי.  הסיוע  מחוזות  בכלל 

ובהשתלמויות ייעודיות העוסקות הן בתכנים משפטיים הן במאפיינים הייחודיים לייצוגו של מי 

ייצוגם של נפגעי עבירה שהם קטינים נעשה בידי עורכי דין ממערך ייצוג  שנפגע מעבירת מין. 

במיוחד  הוכשרו  כאמור,  המין  עבירות  בתחום  ההכשרה  מלבד  אשר  המשפטי,  בסיוע  הקטינים 

לייצוג ילדים ובני נוער.  

בשנת 2019, השתתפו כלל חברי מערך הייצוג, הן עורכי הדין בצוות הפנימי הן עורכי הדין החיצוניים, 

בהשתלמות עומק מקצועית בת שלושה ימים, שבין היתר כללה גם סימולציות מקצועיות, ייחודיות 

וייעודיות, שהתקיימו ב"מרכז מסר".  

מאז הוקם מערך ייצוג נפגעי עבירות המין באוגוסט 2017 ועד לסוף שנת 2019, התקבלו בסיוע 

המשפטי פניותיהם של למעלה מ-500 נפגעות ונפגעי עבירות מין.

בשנת 2019, התקבלו בסיוע המשפטי 270 פניות של נפגעות ונפגעי עבירות מין - עלייה של 41% 

ביחס לנתוני שנת 2018.

פניות נפגעי עבירות מין אל הסיוע המשפטי בשנת 2019,  תרשים 47 
בחלוקה לתחומים

47

 38%
בקשר להליכים אזרחיים

102 פניות

 16%
בקשר לצווי מגבלות
44 פניות

 46%
בקשר להליכים פליליים
124 פניות
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ייצוג נפגעות ונפגעי עבירות מין במסגרת ההליכים הפליליים נגד 
הפוגע ובמסגרת בקשות של הפוגע להקלה בנשיאת עונשו

למי שנפגע מביצוע עבירה פלילית, מעמד ייחודי במסגרת ההליכים הפליליים שמנהלת המדינה 

נגד הנאשם בביצוע הפגיעה. הדבר כמו מתבקש ומובן מאליו, שכן אין המדובר בֵעד "רגיל", אלא 

במי שבו בוצעה העבירה והוא שנפגע ממנה במישרין. מעמדו הייחודי של נפגע העבירה מתבטא 

בזכויות מהותיות שקיימות לו במסגרת ההליכים הפליליים, המעוגנות בחוק זכויות נפגעי עבירה, 

התשס"א-2001 ובפסיקת בתי המשפט, כגון: זכות להיות מלּווה במהלך חקירת המשטרה; זכות 

 - בדיונים  נוכח  להיות  זכות  האישום;  מכתב  עותק  לקבל  זכות  הפלילי;  ההליך  על  מידע  לקבל 

אף אלה המתקיימים "בדלתיים סגורות"; זכות להבעת עמדה בצמתים שונים של ההליך, למשל: 

כשהתביעה שוקלת לחתום על הסדר טיעון עם הפוגע; כשהפוגע מבקש לקבל לידיו או לעיין 

במסמכים אישיים של הנפגע; כשהפוגע מבקש להשתחרר בשחרור מוקדם מהמאסר או לקבל 

שלנפגעי  באופן  בו,  שבוצעה  העבירה  מסוג  נגזר  העבירה  נפגע  של  זכויותיו  היקף  ועוד.  חנינה 

עבירות מין ואלימות עומדות זכויות בהיקף רחב יותר מזה של נפגעי עבירות אחרות.

על אף המעמד הייחודי והזכויות כאמור, שיטת המשפט בישראל אינה מכירה בנפגע העבירה כצד 

לבין הנאשם  מן הצד האחד  בין הרשות התובעת  רשמי להליך הפלילי, המתנהל באופן פורמלי 

יותר  בביצוע העבירה מן הצד השני. התביעה מייצגת את האינטרס הציבורי הכולל, שהוא רחב 

מהאינטרס של נפגע העבירה, ומתוך כך היא מחויבת לשקול גם שיקולים שאינם בהכרח בטובתו 

או מעניינו של הנפגע, כמו צרכי ומשאבי המערכת וכן זכויותיו של הנאשם עצמו. מתוך כך, הרי 

העבירה.  נפגע  של  הייחודי  האינטרס  את  מייצגת  אינה  היא  בפועל  ואף  יכולה  התביעה  שאין 

מעבר לכך, ובשל קשיים שונים ומרובים, המציאות מלמדת כי נפגעי עבירה רבים אינם מודעים 

לזכויותיהם ומתקשים לממש אותן במלואן. 

על רקע זה, כאמור, תוקן חוק הסיוע המשפטי והוכרה זכותם של נפגעות ונפגעי עבירות מין לקבל 

סיוע משפטי במסגרת ההליכים הפליליים - בהליך העיקרי )המשפט(; בהליכי המעצר של הפוגע 

הנלווים למשפט; בהליך של ערעור על תוצאת המשפט; וכן במסגרת בקשות של הפוגע להקלות 

בנשיאת העונש שנגזר עליו - בקשה להשתחרר שחרור מוקדם )"קיצור שליש"( או בקשת חנינה 

שהוגשה לנשיא המדינה. 

עיגון זכויותיהם של נפגעי עבירות המין לקבלת סיוע משפטי בהליכים הפליליים מבטא הכרה 

כי על  ונושא עמו אמירה ערכית,  של המדינה בקשיים הניצבים בפניהם במסגרת הליכים אלה 

אף שמעמדם של נפגעי העבירה בהליכים הפליליים אינו כשל צד פורמלי, הרי שכדי להבטיח 

שזכויותיהם ימוצו ושקולם ועמדותיהם יישמעו, יש לאפשר להם ייצוג עצמאי. עורכי הדין מטעם 

בדיונים  נוכחים  המשפט,  ובבתי  התביעה  רשויות  בפני  הנפגעים  את  מייצגים  המשפטי  הסיוע 

המשפטיים, מתווכים לנפגעים את ההליך הפלילי המורכב ומסייעים להם למצות את זכויותיהם.

הייצוג ניתן ללא עלות וללא תלות במצבו הכלכלי של הנפגע וזכאי לו כל מי שנפגע מעבירת מין 

ושנגד הפוגע בו הוגש כתב אישום )לבית המשפט או לבית הדין הצבאי( באחת או יותר מהעבירות: 

או  משפחה  בן  בידי  בקטין  שבוצעה  מין  עבירת  סדום;  מעשה  בהסכמה;  אסורה  בעילה  אינוס; 
שבוצעה באדם חסר ישע בידי אחראי עליו.163

163   לפי סעיפים 345, 346)א(, 347)א( או )ב( ו-351 לחוק העונשין התשל"ז-1977, בהתאמה. 
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בשנת 2019, התקבלו בסיוע המשפטי פניותיהם של 124 נפגעות ונפגעי עבירות מין לקבלת סיוע 

משפטי במסגרת הליכים פליליים המתנהלים נגד הפוגע - עלייה של 11% ביחס לנתוני שנת 2018. 

ל-95 מהפונים )77%( מונה עורך דין מייצג ולאחרים ניתנו ייעוץ והכוונה, בין היתר על דרך הפנייה 
לגורמים מסייעים אחרים.164

ייצוג נפגעות ונפגעי עבירות מין בקבלת צווי מגבלות 

לחוק  בהתאם  בהליכים  מין  עבירות  ונפגעי  נפגעות  המשפטי  הסיוע  מייצג   ,2015 משנת  החל 

להגן  נועד  זה  חוק  התשס"ה-2004.  העבירה,  נפגע  לסביבת  מין  עבריין  של  חזרתו  על  מגבלות 

על נפגע העבירה מפני נזק נפשי שעלול להיגרם לו כתוצאה מכך שהפוגע יחזור לנהל את חייו 

בסביבת חייו של הנפגע. לשם כך, ניתן לקבל מבית המשפט צו האוסר על הפוגע לאחר שחרורו 

מהמאסר להתגורר, לעבוד או ללמוד בקרבתו של הנפגע.

העיקרון העומד בבסיס החוק הוא הרצון והצורך לשמור על שלוות נפשו של נפגע העבירה ועל 

הליכי שיקומו מהפגיעה, גם במחיר של פגיעה מסוימת בזכותו של הפוגע להתגורר או לעבוד כל 

היכן שיחפוץ, לאחר שסיים לרצות את עונשו. לעניין זה, יפים דברי בית המשפט העליון בבש"פ 

נגד  ייצג הסיוע המשפטי נפגעת עבירת מין שעתרה למתן צו מגבלות  8887/17 165 בהליך שבו 

יתו משכבר הימים,  אביה, שפגע בה בילדותה ולאחר שחרורו מהמאסר ביקש לשוב ולהתגורר בבֵֵ

באותו יישוב שבו היא ובני משפחתה מתגוררים: "לא נעלם מעיניי כי המגבלות המבוקשות ישליכו 

]אך[  מבוטלת...  לא  בפגיעה  מדובר  וכי  עבודתו,  מקום  על  הן  ]הפוגע[  של  מגוריו  מקום  על  הן 

שוכנעתי כי מתן אפשרות ]לפוגע[ להתגורר או לעבוד ביישוב, לא רק שיערער את מצבה הנפשי 

]של הנפגעת[, אלא שלא מן הנמנע שאם הבקשה לא תיענה, תיאלץ ]הנפגעת[, שגרה ביישוב 

יזכה  לאחרונה,  אך  ליישוב  ששב  ואביה,  המקום,  מן  לעקור  ילדיה,  את  שם  ומגדלת  מילדותה 

או  ]הפוגע[ להתגורר  על  ייאסר  כי  מורה  אני  חייה...  הריסות  חייו, על  לבנות שם את  בהזדמנות 

לעבוד ביישוב."

כאמור, שלוות נפשו של נפגע העבירה ושיקומו הם שעומדים במוקד, שעל כן צו המגבלות כלל 

אינו תלוי במידת המסוכנות של הפוגע בעת שחרורו מהמאסר. ייתכן שהפוגע השתקם במהלך 

ששובו  ככל  עדיין,  בפרט.  לנפגע  ולא  בכלל  לחברה  לא  מסוכן  אינו  כבר  והוא  המאסר  תקופת 

להשתקע ולבנות את חייו בסביבתו של הנפגע עלולה להסב לנפגע נזק נפשי, ניתן לאסור עליו 

לעשות כן באמצעות צו מגבלות.  

הסיוע המשפטי בקבלת צו מגבלות ניתן לנפגעי כל עבירות המין, ללא עלות וללא תלות במצבו 

הכלכלי של נפגע העבירה.

לפונים אלה לא ניתן היה למנות עורך-דין, על פי רוב משום שהתברר כי עניינם אינו בא בגדר תחולת התיקון לחוק   164
הסיוע המשפטי, לדוגמה: במקרים שבהם הפרקליטות טרם החליטה האם להגיש כתב אישום, או שהחליטה 
שנכללו  המין  מעבירות  מה  כולל  שאינו  אישום  כתב  שהגישה  או  אישום,  כתב  להגיש  מבלי  התיק  את  לסגור 

בתיקון לחוק הסיוע המשפטי ושצוינו לעיל.

בש"פ 8887/17 פלונית נ' פלוני )פורסם בנבו, 27.3.2018(. הנפגעת יוצגה על ידי עו"ד טלי איזנברג, מערך הייצוג   165
החיצוני, מחוז חיפה. 



157

משרד המשפטים  |  דוח הסיוע המשפטי 2019 

בשנת 2019, התקבלו בסיוע המשפטי פניותיהם של 44 נפגעות ונפגעי עבירות מין, לקבלת סיוע 

משפטי בקבלת צווי מגבלות - עלייה של 70% ביחס לנתוני שנת 2018. ל-38 מהנפגעים )86%( 
מונה עורך דין מייצג.166

ייצוג נפגעות ונפגעי עבירות מין בתביעות נזיקין ובהליכים 
אזרחיים שונים

נוסף על הייצוג בהליכים הפליליים ובחוק המגבלות כאמור, זכאים נפגעי כל עבירות המין )כמו גם 

נפגעי עבירות פליליות 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.167 

2019, התקבלו בסיוע המשפטי פניותיהם של למעלה מ-100 נפגעות ונפגעי עבירות מין  בשנת 

לקבלת סיוע משפטי בהליכים אזרחיים )בגירים וקטינים( וניתן ייצוג לכ-70% מהם.

פסיקה נבחרת בתחום ייצוג נפגעי עבירות מין לשנת 2019

מניעת פרסומים הפוגעים בפרטיותו של נפגע העבירה ופעולות להסרת 	 
פרסומים מפרים 

מערך ייצוג נפגעי עבירות מין פועל פעמים רבות למנוע פגיעה נוספת בנפגע העבירה על דרך 

של פגיעה בפרטיותו. תיקי עבירות מין מתנהלים בדלתיים סגורות ועל פי רוב תחת צו של בית 

פרוטוקולי  האישום,  )כתב  ההליך  מסמכי  ומתוך  הדיונים  מתוך  פרטים  לפרסם  האוסר  המשפט 

נפגע העבירה. במקרים  בו להביא לזיהויו של  וכן על כל פרט שיש  וכד'(  הדיונים, הכרעת הדין 

)למשל  נוספים, מלבד שמו של הנפגע, שפרסומם עלול להביא לזיהויו  ישנם פרטים  מסוימים, 

במקרה של פגיעה בתוך המשפחה או בתוך קהילה מצומצמת או במקום יישוב קטן, גם פרסום 

שמו של הפוגע עצמו או פרסומם של פרטים מסוימים מתוך עובדות אירוע הפגיעה, יש בהם כדי 

לזהות את הנפגע(. בתיק מטכ"ל )מחוזי( 217/18 168, כללו כתב האישום והכרעת הדין המרשיעה 

עובדות אודות אירוע הפגיעה בנפגעת העבירה. בית המשפט נענה לבקשה שהגישה עורכת הדין 

המייצגת לבקשת הנפגעת והורה על איסור פרסום כל עובדות המקרה, למעט נוסח תמציתי ודל 

מאוד בפרטים, שפרסומו היה מקובל גם על הנפגעת ואושר בפרסום. חרף זאת, שעה קלה בלבד 

כאלה  גם  הפגיעה,  אירוע  אודות  רבים  פרטים  במרשתת  אתרים  במספר  פורסמו  הדיון,  לאחר 

שפרסומם נאסר כאמור. פנייה דחופה שנעשתה מטעם הסיוע המשפטי אל האתרים המפרסמים 

הביאה להסרתם המהירה של אותם פרסומים מפרים. 

לאחרים לא/טרם מונה עורך דין מייצג, על פי רוב לאחר שנמצא כי מועד השחרור של הפוגע ממאסרו רחוק   166
ולפיכך טרם הגיעה העת להגשת הבקשה לקבלת צו המגבלות.

הסיוע בהליכים אזרחיים אלה ניתן אף הוא ללא עלות, אך כפוף לקיומה של זכאות כלכלית לנפגע ולקיומו של   167
סיכוי משפטי לקבלת בקשתו.

מטכ"ל )מחוזי( 217/18, התובע הצבאי נ' פחימה )לא פורסם, החלטה מיום 22.8.2019(. הנפגעת יוצגה על ידי עו"ד   168
ורד אנוך, ממערך הייצוג החיצוני, מחוז מרכז. 
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מניעת חשיפתם של מסמכים ומידע אישי של נפגעת עבירה בפני הפוגע 	 

שטיפלה  פסיכולוגית  שערכה  תרשומות  לידיו  לקבל  הנאשם  ביקש   ,169 68205-02-19 בתפ"ח 

בנפגעת העבירה, בשנתיים שקדמו לפגיעה. במקרה אחר, בתפ"ח 37564-05-19 170, ביקש הנאשם 

לקבל לידיו את התיק הסוציאלי של הנפגעת וכן "כל חומר אחר" שקיים במסגרת שבה שהתה 

הנפגעת בתקופה שבה נפגעה. במקרים אלה, כמו גם במקרים נוספים, הצביעו עורכי הדין המייצגים 

חומרים הרחוקים מנושא  בלתי מבוססות, לקבלת  כך שמדובר בבקשות  בית המשפט על  בפני 

האישום, שבהעברתם לנאשם אין כדי לתרום מהותית להגנתו, אך יש כדי לגרום לפגיעה קשה 

ובלתי מידתית בפרטיותן של הנפגעות, ובסופו של יום העברת החומרים לידי הנאשמים נמנעה. 

יש לזכור כי אל מול זכותו של הנאשם להליך הוגן, עומדת זכותו של נפגע העבירה לפרטיות וכן 

הרצון לעודד נפגעי עבירה לעבור הליכים טיפוליים שיקומיים ולפתוח בפני המטפלים את סגור 

לבם, מבלי לחשוש כי הדברים שהם מוסרים במהלך הטיפול ייחשפו בפני גורם אחר, ודאי לא בפני 

מי שפגע בהם.

קבלת התנגדותה של נפגעת עבירה להסדר טיעון מקל עם הפוגע	 

עם  לחתום  התביעה  שוקלת  שעליו  טיעון  להסדר  ביחס  עמדה  להביע  זכות  מין  עבירת  לנפגע 

כדי  מראש,  יום   14 לפחות  המתגבש  ההסדר  פרטי  על  הנפגע  את  ליידע  התביעה  על  הנאשם. 

רבים  עבירה  נפגעי  בפועל,  עמדתו.  את  ולגבש  הנתונים  את  לעבד  מספקת  שהות  לו  לאפשר 

מתוודעים להסדר הטיעון מאוחר מדי, לפעמים ממש ערב הדיון בבית המשפט שבו עתיד ההסדר 

הנימוקים  ואת  ההסדר  פרטי  את  מהתביעה  מקבל  הנפגע  את  המייצג  הדין  עורך  מוצג.  להיות 

להגעה אליו, מסביר לנפגע את היתרונות ואת החסרונות שבקבלת ההסדר ומסייע לו לגבש לגביו 

מייצג  דין  עורך  של  שמעורבות  מלמד,  הניסיון  זכויותיו.  של  מיטבי  מיצוי  תוך  מושכלת,  עמדה 

לנפגע העבירה מגדילה את הסיכוי לכך שהתביעה תתחשב בעמדת הנפגע ביחס להסדר כולו או 

לפרט מפרטיו.

עם  לחתום  כוונתה  על  העבירה  לנפגעת  התביעה  הודיעה   ,171 46453-11-19 בתפ"ח  למשל,  כך 

במקור,  האישום  בכתב  שצוין  כפי  באונס  יורשע  לא  הוא  שבמסגרתו  טיעון  הסדר  על  הנאשם 

עורכת הדין המייצגת את הנפגעת שטחה בפניה את המשמעויות  יותר.  מין קלה  אלא בעבירת 

וההשלכות של קבלת ההסדר או דחייתו ולאחר שהנפגעת קיבלה החלטה להתנגד להסדר המוצע, 

הציגה עורכת הדין את העמדה בפני התביעה, וזו החליטה לקבל את עמדת הנפגעת.

תפ"ח )מחוזי ת"א( 68205-02-19, מדינת ישראל נ' פלוני. הנפגעת מיוצגת על ידי עו"ד ליאור שני, ממערך הייצוג   169
החיצוני, מחוז ירושלים.

תפ"ח )מחוזי ת"א( 37564-05-19, מדינת ישראל נ' בלולו )לא פורסם(. הנפגעת יוצגה על ידי עו"ד תמי קלנברג לוי   170
ממערך הייצוג החיצוני, מחוז תל-אביב. 

תפ"ח 46453-11-19 )מחוזי נצ'(, מדינת ישראל נ' דנינו. הנפגעת מיוצגת על ידי מערך הייצוג הפנימי, באמצעות   171
עו"ד שירי שחף-אופק, ממונה מחוזית על ייצוג נפגעי עבירות מין, מחוז צפון.
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שמירה על זכותה של נפגעת עבירה לקבלת פיצוי ללא דיחוי 	 

יחויב  שבמסגרתו  טיעון  להסדר  הצעה  הנפגעת  בפני  התביעה  הניחה   ,172 51774-08-19 בתפ"ח 

בנסיבות כאלה, מלבד הפגיעה  הדין.  גזר  רק בעתיד, במועד מאוחר למתן  הפוגע לפצות אותה 

שבעצם דחיית התשלום, עלול הפוגע אף שלא לשלם לנפגעת את הפיצוי בכלל או לעכב את 

התשלום, שכן ההקלה בעונש כבר ניתנה לו. כדי להבטיח שהפיצוי אכן ישולם לנפגעת במלואו 

עם  הטיעון  שהסדר  כך  על  ועמדה  לתביעה  הנפגעת  את  המייצגת  הדין  עורכת  פנתה  ולאלתר, 

מתן  לפני  עוד  המשפט,  בית  בקופת  הפיצוי  מלוא  את  להפקיד  עליו  שלפיו  תנאי  יכלול  הפוגע 

גזר הדין. התביעה קיבלה את הבקשה והסדר הטיעון תוקן, כך שהובטח תשלום הפיצוי לנפגעת 

במלואו וללא דיחוי. 

צו מגבלות – הגבלת הפוגע מלשוב לכל המוקדים שבהם מקיים הנפגע את חייו	 

כאמור, בצו מגבלות מגביל בית המשפט את הפוגע מלשוב ולהשתקע, לאחר שחרורו מהמאסר, 

בסביבה שבה מנהל הנפגע את חייו. כדי להפיק מהצו את המרב, לומד עורך הדין המייצג מהנפגע 

על אורחות חייו ומנסח את הבקשה כך שתכלול את הרחקת הפוגע מכל האזורים הרלוונטיים, תוך 

שימת לב מיוחדת למקרים שבהם מחלק הנפגע את מגוריו או את עבודתו בין מספר מקומות, וכן 

או לעתים מזומנות. במח"ע 34085-10-19 173 לבקשת  ממקומות שבהם שוהה הנפגע דרך קבע 

עורכת הדין המייצגת את הנפגעת, נאסרה כניסתו של הפוגע, למשך 3 שנים, לא רק לתחומי העיר 

בצפון הארץ שבה מתגוררת הנפגעת באופן קבע, אלא גם לתחומי עיר גדולה במרכז הארץ שבה 

נוהגת הנפגעת לבקר באופן תדיר. כמו כן, נאסרה שהייתו בכל האזור התיירותי של העיר אילת, 

למשך שבועיים בכל שנה שבהם נוהגת הנפגעת לשהות באזור.    

תפ"ח )מחוזי ת"א( 51774-08-19, מדינת ישראל נ' סאלח )לא פורסם(. הנפגעת יוצגה על ידי עו"ד ליקול טמסוט,   172
ממערך הייצוג החיצוני, מחוז דרום. 

טלי  עו"ד  ידי  על  יוצגה  הנפגעת   .)10.11.2019 פורסם,  )לא  אוחיון  נ'  פלונית  חי'(,  )מחוזי   34085-10-19 מח"ע   173
איזנברג ממערך הייצוג החיצוני, מחוז חיפה.
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13.10 סיוע משפטי לחיילים בצבא הגנה לישראל

בחודש אפריל 2016 נוצר שיתוף פעולה בין נציגי הסיוע המשפטי174 לבין הצבא בחסות ראש אכ"א, 

במסגרתו סוכם על שיתוף פעולה בין שני הגופים להנגשת שירותי הסיוע המשפטי לחיילים. מקורו 

של שיתוף הפעולה הוא בדוחות ונתונים שנחשף אליהם הסיוע המשפטי175, המעידים על הקשיים 

הסוציואקונומיים של חיילים והקשר המובהק ביניהם לבין עריקות משירות )לצרכיי עבודה וכיסוי 

חובות(, ושחרורם המוקדם של חיילים אלה ללא ההטבות הכלכליות להן זוכה חייל שסיים שירות 

מלא. הטבות אלו נחוצות להם במיוחד כדי להתגבר על חסמים כלכלים, לרכוש השכלה ולהשתלב 

בחברה האזרחית.

מטרת שיתוף הפעולה היא, בין היתר, להנגיש את שירותי הסיוע המשפטי לחיילים, ובכך לסייע 

"האזרחיות"  המשפטיות  בעיותיהם  עם  להתמודד  קשה  סוציואקונומי  במצב  המצויים  לחיילים 

ולהשלים שירות צבאי מלא על כל ההשלכות החיוביות הנובעות מכך. במסגרת שיתוף הפעולה 

פעל הסיוע המשפטי מול מערך הת"ש )תנאי השירות( בצבא. בכלל זאת מועברות הדרכות קבועות 

של הסיוע המשפטי בכל מחזור גיוס של משקיות ת"ש וקצינות ת"ש בעיר הבה"דים, וכן מועברות 

הדרכות לסגלים פיקודיים בבסיסים שונים, ובכלל זה בבסיסי כליאה ובבסיס מחווה אלון. 

המאפשר  חיילים",  "וואטסאפ   - ייחודי  תקשורת  ערוץ  הקמת  מפעיל  המשפטי  הסיוע  כן  כמו 

לחיילים לפנות ולבקש סיוע משפטי דרך אפליקציית הוואטסאפ במכשיר הנייד שלהם. כל זאת 

מתוך רגישות לזמינותם המוגבלת של החיילים, נוכח אופי שירותם הצבאי. כיום מרבית הפניות של 

החיילים לסיוע המשפטי מגיעות באמצעות הוואטסאפ.

הסיוע המשפטי מינה במחוזותיו רפרנטים ייעודיים לטיפול בתיקי חיילים שמטרתם לרכז ולפקח 

על פניות חיילים לסיוע המשפטי, ולשמש מענה עבור הדרג הפיקודי של מערך הת"ש בצבא. 

נוסף לאמור הנגשה מיוחדת של שירותי הסיוע המשפטי נעשית עבור חיילים כלואים בצה"ל, וזאת 

לאור הקשר שבין עריקויות מצה"ל על רקע מצב כלכלי לבין כליאת החייל. כך בשיתוף פעולה עם 

מפקדי בסיסי הכליאה ובהתאם לפניות חיילים לסיוע המשפטי דרך מערך הת"ש, מגיע עורך דין 

מהסיוע המשפטי לפגוש חיילים כלואים בבתי הכלא הצבאיים ומעניק להם מענה משפטי. 

בשנת 2019 הודקו קשרי שיתוף הפעולה ותוקפו בפגישה חוזרת עם ראש אכ"א במסגרתה הוצג 

והידוקו.  הפעולה  שיתוף  העמקת  על  והוחלט  הפעולה,  שיתוף  תוצרי  בדבר  אכ"א  לראש  דיווח 

במסגרת זאת, ניתן דגש על סיוע משפטי לחיילים בודדים וקיום קשר הדוק עם רמ"ד בודדים 

בצה"ל. 

כמו כן בסוף שנת 2019 הצטרף הסיוע המשפטי כחבר בפורום ארגוני החיילים שהוקם בשנת 2016 

יו"ר ועדת עליה וקליטה בכנסת. הפורום כולל נציגות ממספר משרדי  לבקשתו של ח"כ נגוסה, 

בהובלת עו"ד דקלה צרפתי-דלג'ו, סגנית מנהלת מחוז מרכז.  174

וביניהם פרוטוקול ישיבה מס' 14 של הוועדה לפניות הציבור, הכנסת ה-19 )9.7.2013(.  175
   https://oknesset.org/committee/meeting/8228/?page=2 )נצפה לאחרונה ביום 1.10.2017(. 
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ממשלה, צה"ל וארגונים חברתיים, ומטרתו היא לתכלל את העשייה למען החיילים הבודדים באשר 

הם )חסרי עורף ועולים(. 

מראשיתו של מיזם שיתוף הפעולה )כארבע שנים( ועד למועד כתיבת הדוח הגיעו לסיוע המשפטי 

1890 תיקי חיילים, כרבע מהם הם חיילים ששהו בבתי הכלא הצבאיים במועד פתיחת התיק. בשנת 

2019 בלבד פנו 608 חיילים לבקש סיוע משפטי 63% אחוז מהפניות היו בענייני חובות. 

מיפוי תיקי החיילים בסיוע המשפטי שנפתחו בשנת 2019 

פילוח תיקי חיילים בשנת 2019 באחוזים לפי נושאים  תרשים  48 

48
 1%
ביטוח 
לאומי

 9%
תצהירים

 7%
ייצוג 

בתביעות 
כספיות

 2%
אחר

 4%
נזיקין

 66%
חובות

 4%
עבודה

 7%
מעמד 
אישי 

אחר

חוב  הסדרי  וקיום  גבייה  הליכי  לעיכוב  המשפטי  הסיוע  פועל  חובות  בתיקי  הטיפול  במסגרת 

מיטיבים לחיילים וכל זאת חלף הליכים משפטיים שתוצאתם היא גדילת החוב כתוצאה מהפרשי 

הצמדה וריבית. הסדרי החוב מתגבשים באמצעות שיתוף פעולה שקיים בין מחוז מרכז של הסיוע 

המשפטי שאמון על הטיפול בפניות חיילים מבית הכלא הצבאי בצריפין- פיילוט של שיתוף פעולה 

פועלים  דיסקונט,  )לאומי,  בנקים  וארבעה  ופלאפון(  סלקום  )פרטנר,  סלולר  חברות  שלוש  עם 

ובינלאומי(. ממועד מיסוד פיילוט הסדרי החוב קודמו בסיוע המשפטי מחוז מרכז 95 הסדרי חוב 

חלף ניהול הליכים משפטיים. 
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עריכת הדוח:

עו"ד הדס גבריאל-זני, עו"ד אביטל בגין, גב' אורטל גברילוב ומר יוסי אלבז – הנהלת הסיוע המשפטי.
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