
 

 

 
 
 

 שלום רב, 
 

 

אנו שמחים להודיע לך כי בקשתך לקבלת סיוע משפטי אושרה, ומונה לך עורך דין מטעמנו שייצג אותך בהליך  .1
 עם פגישתך לאחר רק .המשפטי לסיוע זכאותך בחינת לצורך בלבד ראשוני במינוי מדובר כי ליבך תשומתהמשפטי. 

 רק לתוקף ייכנס המינוי. ומהותו המשפטי הסיוע היקף ייקבע משפטי סיוע לקבלת זכאותך שתאושר ולאחר רך הדיןעו
 זכאי אינך כי יימצא אם. בעניינך לטפל מונה אשר רך הדין עו י"ע ומאושר ידך על חתום תצהיר למשרדנו שישלח לאחר
 .החלטה אליך ותישלח למחוז עניינך יוחזר משפטי סיוע לקבל

חשוב לנו לציין בפנייך כי עורך הדין נבחר לייצג אותך בשל הידע הנרחב, הניסיון המגוון והמומחיות שרכש בתחום בו  .2
 נדרש הייצוג, ואנו סומכים עליו כי ינהל את ההליך המשפטי שלך באופן מקצועי, יעיל, שירותי ומותאם עבורך.

הנלווה למכתב זה, מופיעים פרטי עורך הדין שייצג אותך: שמו, כתובת משרדו ומספר הטלפון ליצירת בכתב המינוי  .3
קשר. כתב המינוי נשלח גם אל עורך הדין והוא מעודכן בעניין המשפטי שלך ובמועדים לצורך קידום ההליך המשפטי 

 בעניינך.

הדין לתאום פגישת עבודה ותאום ציפיות לקראת  עם עורך קשר טלפוניליצור  עליךעל מנת לקדם את ההליך המשפטי  .4
לתאריכים הנדרשים בהליך הייצוג בהליך המשפטי. הפגישה תקבע במועד המתאים לך ולעורך הדין ובהתאם 

 המשפטי.

 למשרד עורך הדין ללא תאום מראש. ולהימנע מהגעהחשוב להגיע לפגישה בשעה שנקבעה,  .5

 ך הדין ולקבוע פגישה חדשה.אם אין באפשרותך להגיע, יש לעדכן את עור .6

לפגישה עליך להביא את כל המסמכים המשפטיים הנוגעים להליך המשפטי שלך: מסמכים מתיק בית משפט, רשימת  .7
עורך הדין להתחיל את הטיפול בהליך  ללא מסמכים אלו, לא יוכלתיקים בהוצאה לפועל, מסמכים רפואיים ועוד. 

 המשפטי שלך.

מתו בנוגע להתקדמות הטיפול בהליך שלך, לכן אין צורך להתקשר אל עורך הדין ואין עורך הדין יעדכן אותך ביוז .8
 להגיע למשרדו. בהתאם לצורך, יקבע אתך עורך הדין פגישות נוספות. 



הייצוג המשפטי בהליך ייעשה אך ורק על ידי עורך הדין שלך, ואסור לך להתנהל באופן עצמאי מול הערכאות  .9
התנהלות עצמאית, תגרום להפסקת ט, רשות אכיפה והגביה, בית הדין לעבודה ועוד. המשפטיות לדוגמה, בית משפ

 .הייצוג המשפטי של עורך הדין בהליך שלך

אין לשלם לעורך הדין שכר כלשהוא ו/או החזר הוצאות. עליך לשלם אגרות בית משפט בלבד )במידה ולא נתקבל  .11
 פטור(.

שעמדת בתנאי הזכאות הכלכלית והסיוע המשפטי. עורך כל כ רתאושבקשתך לקבלת סיוע משפטי  1כמפורט בסעיף  .11
הדין שלך מחויב  להתעדכן בתנאים אלו במהלך ניהול ההליך. במקרים בהם חל שינוי שעשוי להשפיע על ניהול ההליך 
המשפטי, עליך ליצור קשר טלפוני עם משרד עורך הדין. במידה ועורך הדין אינו זמין לקבל את שיחתך, אנא השאר 

 שעות.  48ודעה ועורך הדין יצור אתך קשר עד ה

, בהם יחול שינוי במצבך הכלכלי או בסיכוי המשפטי בעניינך, תבחן זכאותך להמשך קבלת ייצוג במקרים חריגים .12
 משפטי מטעמנו, וייתכן כי נאלץ לסיים את הייצוג המשפטי.

ההליך המשפטי בעניינך. התנהגות אלימה,  שיתוף פעולה והתנהגות עניינית ומכבדת מצדך יסייעו לניהול מיטבי של .13
 פוגענית ומזלזלת מצדך, תביא לסיום הייצוג המשפטי מטעמנו ולא תתאפשר החלפה לעורך דין מייצג אחר. 

 

 

 שמחים לתת שירות, 

 הסיוע  המשפטי

 

 

 דוא"ל כתובת שם המחוז
 

 
מוקד טלפוני 
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08:00 – 16:00 

, בנין ופה סנטר 3047רח' תאופיק זיאד  צפוןמחוז 
 , נצרת5קומה 

Naz-Siyua@justice.gov.il 

 Haf-Siyua@justice.gov.il , חיפה11א' קומה  15רח' פל ים  חיפהמחוז 

 Tlv-Siyua@justice.gov.il , תל אביב4רח' הנרייטה סולד  אביב -תל מחוז 

 Mz-Siyua@justice.gov.il , לוד13 רח' אבא הילל סילבר מרכזמחוז 

 ירושליםמחוז 
 

, 2, בית מצפה, קומה 1הסורג רח' 
 ירושלים

Jer-Siyua@justice.gov.il 

, 5, ) בית קרסו( קומה 4קרן היסוד רח'  דרוםמחוז 
 באר שבע ) מול בנק טפחות(

Bsh-Siyua@justice.gov.il 

 

 

 ימי קבלת קהל במחוזות:

 . ביום ד', לא מתקיימת קבלת קהל במחוזות.15:11-17:11. ביום ג', גם בין השעות 18:31-12:31ה' בין השעות -ימים א' ב' ג' ו
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	שלום רב,

