
 1189 משרד המשפטי�

 ממצאי מעקב

 מת� סיוע משפטי בתחו האזרחי 

 תקציר

מבקר המדינה ש� דגש מיוחד על הבטחת זכויותיה� של אוכלוסיות חלשות במדינת 
במסגרת זו לזכות הגישה לערכאות שיפוטיות . ישראל ועל קידומ� בכל תחומי החיי�

�ג זכותיסוד במובנו הרגיל של המוש�אי� היא זכות"שכ� , יש חשיבות מיוחדת במינה
כי נעלה היא על ... נית� לומר. שייכת היא למיסדר נורמות אחר בשיטת המשפט. יסוד
�אלא שקיומה הינו תנאי הכרחי וחיוני לקידומ� של שאר זכויות, לא עוד. יסוד�זכות

"היסוד
1

. 

מת� ייצוג משפטי ראוי הוא לעתי� כלי הכרחי לקיו� זכות הגישה לערכאות 
משפטיי� המודרניי� עלול האזרח �החיי� החברתיי�במציאות . שיפוטיות ולצדק

א� . להזדקק לשירותי� משפטיי� של עור� די� בהליכי� משפטיי� שוני�
יש שיד� של אוכלוסיות , שהשירותי� הללו נדרשי� לעתי� לש� הגנה על זכויות יסוד

מדינת ישראל רואה לנכו� לפיכ� . מסוימות אינה משגת לשאת בעלויות הכרוכות בה�
, השירותי� ניתני� בלא תשלו�. אוכלוסיות אלה במת� שירותי ייצוג משפטייע ללסי

-ב"התשל,  הסיוע המשפטיאמות המידה שנקבעו בחוקלפי , למעט אגרת השתתפות
 1973-ג"התשל, הסיוע המשפטיותקנות , )החוקחוק הסיוע המשפטי או  �להל�  (1972

 �לשכת הסיוע המשפטי תיתהחוק קובע כי . שהותקנו על פיו, )התקנות �להל� (
שירותי� משפטיי� למי שידו אינה משגת לשאת בעלות� ולזכאי� נוספי� שנקבעו 

לפי העניי� בתוספת לחוק
2

 ובה� ,למת� השירותאמות המידה  נקבעותקנות ב. 
 לצור� יישו� החוק הוק� במשרד המשפטי� האג� לסיוע .הכנסותיו של המבקש

האג� מורכב מהנהלה ראשית ומחמש לשכות ).  אג� הסיוע או האג��להל� (משפטי 
מחוזיות
3

. 

 

 פעולות הביקורת

הבדיקה נעשתה . תפקודו של אג� הסיועאת  בדק משרד מבקר המדינה 2010בשנת 
הרחבת הזכאות לסיוע משפטי ושיתו� פעולה ע� גופי סיוע : בעיקר בנושאי� האלה

ניהול הפניות ; ג משפטיפעולות האג� ליידע את הציבור בדבר זכאותו לייצו; אחרי�
סדרי העסקת� של עורכי די� ; המענה הטלפוני בלשכות הסיוע; לקבלת סיוע משפטי

חוזי בהמועסקי� פנימיי�  וסדרי העסקת� של עורכי די�; חיצוניי� והפיקוח עליה�

__________________ 

 ).1997 (631�632, 577, )3(ד נא"פ, Ú· ÌÂÈ�ÈÓÂÏ‡ ÏÙ¯‡"� Ó 'Ú· ˙ÂÈ˘Ú˙ ÏÈÏ˜"Ó 733/95א "ע 1
יש זכאי� שזכאות� נקבעת לפי , נוס# על הזכאי� לסיוע בשירות משפטי בגלל היות� מעוטי יכולת 2

בהתא� לקבוע , בלי שיידרשו לעמוד במבחני זכאות כלכלית, העניי% שבו נדרש השירות המשפטי
 .ובהיק# שנקבע בה, 1972-ב"התשל, הסיוע המשפטיבתוספת לחוק 

 . נמצאת בהקמה בעיר לוד� לשכת מרכז �לשכה נוספת , תנכו% למועד סיו� הביקור 3
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 בדוח שנתי קוד� של מבקר 2011ממצאי הבדיקה פורסמו במאי . העסקה קבלניי�
) הקודמת או הדוח הקוד� הביקורת�להל� (המדינה 

4
. 

�להל� ( עשה משרד מבקר המדינה ביקורת מעקב 2012אוגוסט �בחודשי� מאי 
כדי לבדוק את מידת תיקו� הליקויי� שצוינו בדוח הקוד� ואת אופ� ) ביקורת המעקב

נבדק בביקורת המעקב נושא קידומו של מת� ייצוג משפטי , כמו כ�. הטיפול בה�
 .�לקטיני� בהליכי� אזרחיי

 

 עיקרי הממצאי�

 אופ� הטיפול בליקויי�

משרד מבקר המדינה מציי� לחיוב את התייחסות� של האג� ושל משרד המשפטי� 
האג� תיק� את רוב הליקויי� הנוגעי� לטיפול . לממצאי� שהועלו בביקורת הקודמת

. בפניות לקבלת סיוע משפטי ולסדרי ההעסקה והמינהל שהועלו בביקורת הקודמת
החל האג� לתקנ� או שקל את המלצות משרד , ה� לא תוקנו הליקויי�במקרי� שב

 .מבקר המדינה והגיע למסקנות אחרות

נקבע שבכל גו� מבוקר , ]נוסח משולב [1958�ח"התשי, בחוק מבקר המדינה
ימנה ראש הגו� המבוקר צוות לתיקו� , שבביקורת שנעשתה בו התגלו ליקויי�

הדרג הבכיר , עוד קובע חוק זה כי רק השר. �ליקויי� בראשות המנהל הכללי של הגו
רשאי לאשר לצוות לתיקו� ליקויי� את דחיית תיקונו של , ביותר במשרד הממשלתי

 .החוק אינו מתיר לראש הגו� המבוקר לאצול סמכות זו לאחר. ליקוי

בביקורת המעקב הועלה כי במקרי� שבה� דחה הצוות לתיקו� ליקויי� את תיקונו של 
א� שהדבר נדרש בחוק , א פנה לשר המשפטי� לקבלת אישורו לדחייהליקוי הוא ל

 .מבקר המדינה

 

 הקלה בנגישות למשפט

 ניסחה ועדה לגיבוש הצעות לרפורמה במערכת הסיוע המשפטי האזרחי 2002בשנת 
ובנגישות לצדק
5

 טיוטת דוח שבה היו המלצות לרפורמה במערכת הסיוע המשפטי 
די לשפר את טיב הייצוג הנית� לאזרחי� במסגרת בהמלצות היה כ. האזרחי בישראל

בביקורת הקודמת הועלה כי . הסיוע המשפטי ולקד� את נגישות� למערכת המשפט
ל משרד "ועקב כ� הנחה מנכ, הנהלת משרד המשפטי� לא דנה בטיוטת הדוח

 להגיש תכנית עבודה 2011את מנהל האג� באוקטובר ) ל"המנכ�להל�(המשפטי� 
אוגוסט , במועד סיו� הביקורת. ית שייכללו בה רעיונות מהטיוטהשנת�שנתית או רב

 .עדיי� לא הכי� מנהל האג� תכנית עבודה כאמור, 2012

 

__________________ 

�1131' עמ, "מת� סיוע משפטי בתחו� האזרחי"בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„61·) 2011 , ראו מבקר המדינה 4
1164. 

 .ד שלמה גור"ל משרד המשפטי� דאז עו" מנכ2000שמינה בנובמבר  5
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 הרחבת הזכאות לקבלת סיוע משפטי

יה רחבה בישראל ישכבת אוכלוס, בדוח הקוד� צוי� כי על א� תיקוני החקיקה שנעשו
אי� א� ש, מהמדינהיוע משפטי  לקבלת סתתנאי הזכאות הכלכליב ומדתאינה עעדיי� 

התוצאה האפשרית היא . שירותי� משפטיי�את קבלת� של לממ� היכולת ה יביד
 זכות הגישה �בסיסית ויסודית שהוכרה על ידי בית המשפט העליו� זכות ב פגיעה

לערכאות משפטיות
6

. 

בביקורת המעקב נמצא שמשרד המשפטי� ואג� הסיוע קידמו בעצלתיי� תיקוני 
 :להל� פירוט. רחבת הזכות לקבלת סיוע משפטיחקיקה לה

א� שסוגיית מת� הסיוע המשפטי לתושבי� זרי� הועלתה לפני הנהלת משרד  .1
 גיבשה מחלקת ייעו. וחקיקה במשרד 2012רק ביוני , 2007המשפטי� כבר בספטמבר 

במועד סיו� . טיוטה לתיקו� חקיקתי)  מחלקת ייעו. וחקיקה�להל� (המשפטי� 
 .טר� הסתיימו הדיוני� בסוגיה במשרד המשפטי�, 2012אוגוסט , עקבביקורת המ

ל משרד המשפטי� דאז מר משה שילה את מחלקת " הנחה מנכ2007בפברואר  .2
ייעו. וחקיקה לפעול לכלול בתיקו� חקיקתי הוראה המאפשרת מת� סיוע משפטי 

מר . די�שלא כ לתושבי� זרי� קטיני� שאינ� מלווי� בידי מבוגר השוהי� בישראל
 .שילה התבסס בי� היתר על החלטה שיפוטית בעניי� זה

 הגישה מחלקת ייעו. וחקיקה את � כארבע שני� לאחר ההנחיה � 2011רק באפריל 
. לקבלת אישורו להפצתה כתזכיר חוק, טיוטת תזכיר החוק ללשכת שר המשפטי�

קיקה  נמסר ללשכת השר כי משרד האוצר סבור כי אי� להסדיר בח2011באוגוסט 
מאז טר� יושבה המחלוקת בעניי� זה בי� שני . סיוע משפטי לקטיני� שאינ� מלווי�

 .המשרדי�

במערכות משפט בעול� רווחת בשני� האחרונות הגישה התומכת בשיתו� ילדי�  .3
בי� היתר באמצעות עור� די� שייצג אות�, בהליכי� משפטיי� הנוגעי� לה�

7
ביוני . 

' ועדה בראשותה של השופטת בדימצחי הנגבי כ "ח , דאזשר המשפטי�מינה  1997
.  לבחינת עקרונות יסוד בתחו� הילד והמשפט ויישומ� בחקיקה,סביונה רוטלוי

ייצוג נפרד לילדי� "וזו בחנה את הנושא של , במסגרת הוועדה הוקמה ועדת משנה
 2009 בנובמבר . להסדיר אותו בחקיקה2003והמליצה עוד בשנת " בהליכי� אזרחיי�

רוטלוי לעמוד בראש ועדת ' יעקב נאמ� את השופטת בדימ' ינה שר המשפטי� פרופמ
לבחינת אופ� היישו� של המלצות ועדת ) פיילוט" (ניסוי חלו."יישו� שתבצע 

במועד סיו� ביקורת .  הציעה ועדת היישו� מתווה לניסוי2011באוקטובר . המשנה
 . התקיי� הניסויטר�, כתשע שני� לאחר שהוגש דוח ועדת המשנה, המעקב

 

__________________ 

* "בג; )1997 (631�630 ,577, )3(ד נא" פ,Ú· ÌÂÈ�ÈÓÂÏ‡ ÏÙ¯‡"� Ó 'Ú· ˙ÂÈ˘Ú˙ ÏÈÏ˜"Ó 733/95א "ע 6
9198/02 Á‡Â Ï‡¯˘È· ˙È‡ÂÙ¯‰ ˙Â¯„˙Ò‰‰ '� 'Á‡Â ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰',תק � .)2008(, די

בדוח זה . 43' עמ, 2003פברואר , " נפרד לילדי� בהליכי� אזרחיי�גייצו"ראו דוח ועדת המשנה בנושא  7
הוא מנגנו� " האפוטרופוס לדי�"ומצוי� בו כי , �יוחד מקו� לבחינת הדי� הזר בכל הקשור לייצוג ילדי

 . זילנד�באוסטרליה ובניו, אשר אומ* בארצות הברית, עתיק יומי� במשפט האנגלי
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 ניהול הפניות לסיוע משפטי

ובה� מש� , איכות השירות הנית� על ידי לשכות האג� נקבעת על פי כמה מדדי� .1
כדי לקצר את מש� הטיפול על האג� . הטיפול בפונה בתחנות הטיפול בלשכות הסיוע

 להיות מסוגל לבחו� את משכי הזמ� של השלבי� השוני� בתהלי� הטיפול ולנתח את
בביקורת הקודמת הועלה כי לא הייתה בידי האג� יכולת לזהות . הסיבות לעיכובי�

בביקורת המעקב עלה שעדיי� אי� . את הסיבות לזמני הטיפול הממושכי� בפוני�
 .לאג� יכולת לזהות סיבות אלה

בביקורת המעקב נמצא כי עדיי� המענה הטלפוני לשיחות בלשכת ירושלי� לקה  .2
, נוס� על כ�.  תל אביב וחיפה לא היה כלל מענה אנושי לשיחותוכי בלשכות, בחסר

עלו בביקורת המעקב ליקויי� בנוגע לאפשרות להשאיר בלשכות בשעות שאינ� שעות 
 .וכ� בנוגע למענה להודעות אלה, פעילות� הודעות במקרי� דחופי�

 

 סדרי העסקה ומינהל

תור עורכי די� חיצוניי� בביקורת הקודמת הועלה כי אג� הסיוע לא קבע נהלי� לאי
וכ� לא פרס� בציבור מידע הנוגע לעורכי הדי� המעונייני� , ואמות מידה לבחירת�

בעקבות הביקורת הקודמת קבע אג� . להיכלל במאגר שמנהלי� ראשי לשכות הסיוע
נוהל גיוס וניהול מאגר עורכי די� חיצוניי� בלשכות הסיוע  "2011הסיוע בנובמבר 

 2011החל האג� באוקטובר , כמו כ�. אותו באתר האינטרנט שלווא� פרס� " המשפטי
. בניסוי חלו. לגיוס� של עורכי די� חיצוניי� ללשכת ירושלי� וללשכת באר שבע
, בסופו של הניסוי אמור מאגר עורכי הדי� החיצוניי� הקיי� בלשכות אלה להימחק

עותיה� לייצוג ובמקומו אמור להיות מוק� מאגר חדש שבו ייכללו עורכי הדי� שהצ
 .נבחרו

 

 סיכו� והמלצות

שירותי�  �קובע כי לשכת הסיוע המשפטי תית ,1972-ב"התשל,  הסיוע המשפטיחוק
לש� כ� הוק� . למי שידו אינה משגת לשאת בעלות� וכ� לזכאי� נוספי�משפטיי� 

  ייצוג משפטי 2011וזה העניק בשנת , במשרד המשפטי� האג� לסיוע משפטי

 . פוני�54,925�ל

מאז פרסו� הדוח הקוד� עשו משרד המשפטי� ואג� הסיוע רבות לתיקונ� של 
על משרד המשפטי� להמשי� לקד� תיקוני חקיקה , ע� זאת. הליקויי� שצוינו בו

כדי להגביר את נגישות� של קבוצות , שעניינ� הרחבת הזכות לקבלת סיוע משפטי
ינה לגישה לערכאות  זאת נוכח זכות היסוד המיוחדת במ�חלשות למערכת המשפט 

 .לאומיות של מדינת ישראל�שיפוטיות והמחויבויות הבי�

 

♦ 
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 מבוא

מבקר המדינה ש� דגש מיוחד על הבטחת זכויותיה� של אוכלוסיות חלשות במדינת ישראל  .1
במסגרת זו לזכות הגישה לערכאות שיפוטיות יש חשיבות מיוחדת . ועל קידומ� בכל תחומי החיי�

שייכת היא למיסדר נורמות . יסוד�יסוד במובנו הרגיל של המושג זכות�היא זכותאי� "שכ� , במינה
אלא שקיומה הינו תנאי , לא עוד. יסוד�כי נעלה היא על זכות... נית� לומר. אחר בשיטת המשפט

 .8"היסוד�הכרחי וחיוני לקידומ� של שאר זכויות

. ה לערכאות שיפוטיות ולצדקמת� ייצוג משפטי ראוי הוא לעתי� כלי הכרחי לקיו� זכות הגיש
משפטיי� המודרניי� עלול האזרח להזדקק לשירותי� משפטיי� של �במציאות החיי� החברתיי�

א� שהשירותי� הללו נדרשי� לעתי� לש� הגנה על זכויות . עור� די� בהליכי� משפטיי� שוני�
מדינת לפיכ� . יש שיד� של אוכלוסיות מסוימות אינה משגת לשאת בעלויות הכרוכות בה�, יסוד

השירותי� ניתני� בלא . אוכלוסיות אלה במת� שירותי ייצוג משפטיישראל רואה לנכו� לסייע ל
 1972-ב"התשל,  הסיוע המשפטיאמות המידה שנקבעו בחוקלפי , למעט אגרת השתתפות, תשלו�

, )ותהתקנ �להל�  (1973-ג"התשל, הסיוע המשפטיותקנות , )החוקחוק הסיוע המשפטי או  �להל� (
 שירותי� משפטיי� למי שידו אינה �החוק קובע כי לשכת הסיוע המשפטי תית. שהותקנו על פיו

לצור� יישו� החוק . 9משגת לשאת בעלות� ולזכאי� נוספי� שנקבעו לפי העניי� בתוספת לחוק
 ). אג� הסיוע או האג��להל� (הוק� במשרד המשפטי� האג� לסיוע משפטי 

 עור� די� �להל� ( מעובדי לשכת הסיוע המשפטי עור� די�השירות את  יית� ,תקנותהחוק והעל פי 
 את לתת או אד� אחר הכשיר כדי� ) עור� די� חיצוני�להל� (לשכה ל%  מחועור� די�, )פנימי

על הכנסותיו של ות בי� היתר בססתמה ,השירותמת� לאמות המידה  נקבעותקנות ב .השירות
, משפטה תיפני בלייצוג ; טי ועריכת מסמכי� משפטיי�השירות הנית� כולל ייעו% משפ .המבקש

תשלו� ההוצאות הכרוכות במת� השירות שלדעת ראש הלשכה ו; הוצאה לפועלהלשכות ודי� הבתי 
; משפחהענייני ובה� , � הקבועי� בתקנותענייניב נית�  בתחו� האזרחימשפטיהסיוע ה. יות הכרח�ה

ענייני� שבית הדי� לעבודה מוסמ� ; לרבות נזיקי�, י�ענייני כספ; הגנה על זכויות מגורי�ענייני 
תביעות הנוגעות ; נגד המוסד לביטוח הלאומיתביעות ; למעט ענייני� פליליי�, לדו� בה�

�ב"תשי, חוק האזרחות, �1950י"תש, תביעות לפי חוק השבות; לזכויותיה� של חיילי� משוחררי�
 . רישוי עסקי�וענייני; �1965ה"תשכ, חוק מרש� האוכלוסי�, 1952

שמנהלו , המופקד על נתינת� של שירותי הסיוע המשפטי הוא כאמור האג� לסיוע משפטי .2
�להל�(ר גיא רוטקופ� "ל משרד המשפטי� ד"כפו� למנכ)  מנהל האג��להל� (ד אייל גלובוס "עו

לשכת , לשכת תל אביב: אג� הסיוע מורכב מההנהלה הראשית ומחמש לשכות מחוזיות). ל"המנכ
 95:  עובדי�175 הועסקו באג� 2012במר% . 10לשכת באר שבע ולשכת צפו�, לשכת חיפה, רושלי�י

האג� , כמו כ�. 11 עובדי מינהלה�80ו)  מה� הועסקו בחוזה העסקה קבלני�36ש(עורכי די� פנימיי� 
 . עורכי די� חיצוניי�1,001נעזר בשירותיה� של 

: ענו בחיוב נמצא זה שני� במגמת עלייהמספר הבקשות לסיוע משפטי ומספר� של הבקשות שנ
 קיבל האג� 2011בשנת ; 42,975ומה� נענו בחיוב ,  בקשות לסיוע60,926 קיבל האג� 2009בשנת 

גידול של  (54,925ומה� נענו בחיוב , )2009 לעומת שנת �18%גידול של כ( בקשות לסיוע 71,677
 ).2009 לעומת שנת �28%כ

__________________ 

 ).1997 (631�632, 577, )3(ד נא"פ, Ú· ÌÂÈ�ÈÓÂÏ‡ ÏÙ¯‡"� Ó 'Ú· ˙ÂÈ˘Ú˙ ÏÈÏ˜"Ó 733/95א "ע 8
יש זכאי� שזכאות� נקבעת לפי , יכולתנוס# על הזכאי� לסיוע בשירות משפטי בגלל היות� מעוטי  9

בהתא� לקבוע , בלי שיידרשו לעמוד במבחני זכאות כלכלית, העניי% שבו נדרש השירות המשפטי
 .ובהיק# שנקבע בה, 1972-ב"התשל, הסיוע המשפטיבתוספת לחוק 

 . נמצאת בהקמה בעיר לוד� לשכת מרכז �לשכה נוספת , נכו% למועד סיו� הביקורת 10
 . בנות שירות לאומי�32 מתמחי� ו11העסיק האג# , עורכי הדי% הפנימיי� ועל עובדי המינהלהנוס# על  11
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הבדיקה נעשתה . תפקודו של אג� הסיועאת קר המדינה  בדק משרד מב2010במש� שנת  .3
; הרחבת הזכאות לסיוע משפטי ושיתו� פעולה ע� גופי סיוע אחרי�: בעיקר בנושאי� האלה

; ניהול הפניות לקבלת סיוע משפטי; פעולות האג� ליידע את הציבור בדבר זכאותו לייצוג משפטי
וסדרי ; כי די� חיצוניי� והפיקוח עליה�סדרי העסקת� של עור; המענה הטלפוני בלשכות הסיוע

ממצאי הבדיקה פורסמו בדוח . חוזי העסקה קבלניי�בהמועסקי� פנימיי�  העסקת� של עורכי די�
 .12) הביקורת הקודמת או הדוח הקוד�"להל� (שנתי קוד� של מבקר המדינה 

 הליקויי�  עשה משרד מבקר המדינה ביקורת מעקב אחר מידת תיקו�2012אוגוסט "בחודשי� מאי
כמו כ� נבדק בביקורת ).  ביקורת המעקב"להל� (שצוינו בדוח הקוד� ואחר אופ� הטיפול בה� 

 .המעקב נושא קידומו של מת� ייצוג משפטי לקטיני� בהליכי� אזרחיי�

 

 

 הטיפול בליקויי� שצוינו בדוח הקוד�

טי� לממצאי� משרד מבקר המדינה מציי� לחיוב את התייחסות� של האג� ושל משרד המשפ .1
זמ� לא רב אחר פרסומו של הדוח מינה מנהל האג� עובדת מטעמו לרכז . שהועלו בביקורת הקודמת

 וביוני 2011באוקטובר , הנהלת משרד המשפטי� דנה פעמיי�, כמו כ�. את הטיפול בתיקו� הליקויי�
 .בממצאי הדוח, 2012

ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È· ÈÎ ‰Ê ·Ï˘· ¯·Î ÔÈÈˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ·Â¯ ˙‡ Ô˜È˙ Û‚‡‰˘ ‰˙
 ˙¯Â˜È·· ÂÏÚÂ‰˘ ‰˜ÒÚ‰‰ È¯„ÒÏÂ ÈËÙ˘Ó ÚÂÈÒ ˙Ï·˜Ï ˙ÂÈ�Ù· ÏÂÙÈËÏ ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰

˙Ó„Â˜‰ .ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ Â�˜Â˙ ‡Ï Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó· , Ì�˜˙Ï ÏÁ‰ Û‚‡‰ ÈÎ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È· ‰˙ÏÚ‰
˙Â¯Á‡ ˙Â�˜ÒÓÏ ÚÈ‚‰Â ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ Ï˜˘ Â‡ . ˙¯Â˜È· È‡ˆÓÓ ÔÏ‰Ï

·˜ÚÓ‰: 

נקבע שבכל , ) חוק מבקר המדינה"להל� ] (נוסח משולב [1958"ח"התשי, בחוק מבקר המדינה .2
ימנה ראש הגו� המבוקר צוות לתיקו� ליקויי� , גו� מבוקר שבביקורת שנעשתה בו התגלו ליקויי�

ראש " הגדיר כי בכל משרד ממשלתי יהיה חוק מבקר המדינה. בראשות המנהל הכללי של הגו�
בתו� שישי� ימי� מהמועד הקובע על הצוות לדו� .  השר האחראי לאותו גו�" "הגו� המבוקר

כהגדרתו , לקבל החלטות בדבר תיקונ� ולדווח לראש הגו� המבוקר, בדרכי� לתיקו� הליקויי�
 . ימי� מיו� קבלת ההחלטות15על הדיוני� וההחלטות בתו� , בחוק מבקר המדינה

ל ראש הגו� המבוקר לאשר לצוות לתיקו� ליקויי� בחוק מבקר המדינה ג� נקבע כי בסמכותו ש
עוד . החוק אינו מתיר לראש הגו� המבוקר לאצול סמכות זו לאחר; לדחות את תיקונו של ליקוי

נקבע בחוק מבקר המדינה כי על ראש הגו� המבוקר לדווח למבקר המדינה בי� השאר על החלטות 
על הדרכי� לתיקו� הליקויי� ועל ; בחוקעל פי המועדי� שנקבעו לכ� , הצוות לתיקו� ליקויי�

 .וכ� על הליקויי� שהוחלט לדחות את תיקונ� ועל הנימוקי� לכ�; המועד לתיקונ�

סקירת דיוני הצוות לתיקו� ליקויי� שהוק� באג� הסיוע והחלטותיו מעלה כי הצוות ד� בדרכי� 
קיבל ,  המדינהלתק� את הליקויי� שהועלו בביקורת הקודמת בפרק הזמ� שנקבע בחוק מבקר

__________________ 

 .1131�1164' עמ, "מת% סיוע משפטי בתחו� האזרחי"בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„61·) 2011 , ראו מבקר המדינה 12
 ˘�˙ÁÂ„ È, ראו מבקר המדינה. חו+ מביקורת זו עשה משרד מבקר המדינה עוד ביקורות על אג# הסיוע

, )1987 (È˙�˘ ÁÂ„38 ; 526' עמ, "הליכי הטיפול והשירות לאזרח�הסיוע המשפטי"בפרק , )1993 (44
 .414�418' עמ, "סיוע משפטי"בפרק , )ÁÂ„  È˙�˘31) 1980ו ; 448�450' עמ, "סיוע משפטי"בפרק 
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 על " ראש הגו� המבוקר "החלטות בדבר תיקונ� של רוב הליקויי� ויידע כנדרש את שר המשפטי� 
 .ל למבקר המדינה על ההחלטות שהתקבלו בדיוני הצוות"דיווח המנכ, כמו כ�. החלטותיו

ליקויי� את תיקונ� של כמה , לאחר דיו�, סקירת דיוני הצוות לתיקו� ליקויי� מעלה ג� שהצוות דחה
 .שהועלו בביקורת הקודמת

 ÌÈËÙ˘Ó‰ ¯˘Ï ‰�Ù ‡Â‰ ‰Ï‡ ÌÈÈÂ˜ÈÏ Ï˘ Ì�Â˜È˙ ˙‡ ˙ÂÂˆ‰ ‰Á„ ¯˘‡Î ÈÎ ‡ˆÓ� ‡Ï
‰ÈÈÁ„Ï Â¯Â˘È‡ ˙Ï·˜Ï ,‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ˜ÂÁ· ˘¯„� ¯·„‰˘ Û‡ .ÔÎ ÂÓÎ , ÌÈÎÓÒÓ‰ ÏÚ

Î�Ó‰ ÌÂ˙Á ‰È‰ ˙ÂÂˆ‰ È�ÂÈ„Ï Ú‚Â�· ‰�È„Ó‰ ¯˜·ÓÏ Â¯ÒÓ�˘"Ï , ¯˜Â·Ó‰ ÛÂ‚‰ ˘‡¯ ‡ÏÂ- 
‰ ¯˘ÌÈËÙ˘Ó. 

 כי יקפיד בעתיד לקבל את 2012משרד המשפטי� מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
 מסר שר 2012בתשובתו למבקר המדינה מנובמבר ; אישור שר המשפטי� לדחיית תיקונו של ליקוי

וכ� להגיש , ל משרדו לקבל את אישורו לדחיית תיקונ� של ליקויי�"המשפטי� כי הנחה את מנכ
 .תו את הדיווחי� למשרד מבקר המדינהלחתימ

 

 

 הזכות לייצוג משפטי

 הקלה בנגישות למשפט

, שגובשה אחר כ� להצעת חוק הסיוע המשפטי, 197013"א"התשל, בהצעת חוק הסעד המשפטי
 .סיוע משפטי למעוטי יכולת, כֵשירות סעד, שיש לתת התפיסה מתבטאת

 " לדו� בה� במסגרת דיו� בסוגיה רחבה יותר הדיו� בסוגיית הזכות לסיוע משפטי מעלה שאלות שיש
זכותו של אד� לפנות אל בית המשפט ולקבל ... במובנה הרחב"זכות זו היא . זכות הנגישות לצדק

 .14"ללא עיכוב וללא משוא פני�, ללא סירוב, סעד

התייחס במאמר , השופט העליו� בדימוס שלמה לוי�, המשנה לנשיא בית משפט העליו� לשעבר
: לאור הוראות חוק יסודל הצור� להרחיב את היק� הזכאי� לסיוע משפטי בתחו� האזרחי שפרס� א

א� אי� זה ... שאלה שיהיה צור� לבחו� אותה בעתיד"שאלה זו היא , לדבריו. כבוד האד� וחירותו
לקבוע את סמכותו של בית המשפט למנות עור� די� בהליכי� , לאור הוראת חוק היסוד, מ� הראוי

 .15היסודחוק " � מעבר להוראותאזרחיי� ג

ד שלמה גור ועדה לגיבוש הצעות לרפורמה "ל משרד המשפטי� דאז עו" מינה מנכ2000בנובמבר 
במסגרת תהלי� אשר מטרתו להביא , 16במערכת הסיוע המשפטי האזרחי ובנגישות לצדק

__________________ 

נה מתקדמת בי% שירותי הסעד שמדי"נקבע כי , 907ח "ה, �1970א"התשל, בהצעת חוק הסעד המשפטי 13
 ".נותנת לנזקקי� מצוי ג� סעד משפטי

 .25' עמ, )È˙˜ÂÁ ˙ÂÎÊÎ ˙Â‡Î¯ÚÏ ‰˘È‚‰ ˙ÂÎÊ) 1998˙, יור� רבי% 14

, 451 'עמ, )ו"תשנ( מב ,‰ËÈÏ˜¯Ù ,"כבוד האד� וחירותו וסדרי הדי% האזרחיי�: חוק יסוד ", לוי%למהש 15
  378, 375) 5(ד נא"פ, Ô˘Â˘ Ô· '·Ô˘Â˘ Ô � 6810/97א "עמדתו של השופט לוי% צוטטה ברע. 458

)1997.( 

, מהסנגוריה הציבורית, מהאג# לסיוע משפטי, בוועדה היו חברי� נציגי� ממחלקת ייעו+ וחקיקה 16
ממשלתיי� העוסקי� בסיוע משפטי ובזכויות �מהאקדמיה ומהארגוני� החו+, מלשכת עורכי הדי%

 .וחקיקהבראש הוועדה עמד ראש תחו� ייעו+ במחלקת ייעו+ . חברתיות
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שבה  גיבשה הוועדה טיוטת דוח 2002בשנת . 17"מודרניזציה כוללת במערכת הסיוע המשפטי"ל
דוח ).  דוח הוועדה"להל� (נכללו המלצות לרפורמה במערכת הסיוע המשפטי האזרחי בישראל 

לרבות מאפייני מערכת , הוועדה בח� את מכלול הנושאי� הנוגעי� למת� סיוע משפטי לאזרחי�
בדוח ניתנו המלצות שנועדו לשפר את טיב הייצוג הנית� לאזרחי� . הסיוע המשפטי בישראל וצרכיה

 .ולהקל עליה� את הגישה למערכת המשפט, ת הסיוע המשפטי האזרחיבמסגר

משרד מבקר המדינה . בביקורת הקודמת הועלה כי הנהלת משרד המשפטי� לא דנה בדוח הוועדה
יציי� אילו , יבח� את הדרכי� ליישומו, העיר בעניי� כי מ� הראוי שמשרד המשפטי� ידו� בדוח

בייחוד נוכח חשיבותו של נושא זה למימוש , ת ההחלטותמהמלצות הוועדה הוחלט לדחות וינמק א
 .18זכות היסוד של הגישה לערכאות משפטיות

ל בעניי� המלצות " דיו� בלשכת המנכ2011בעקבות ממצאי הביקורת הקודמת התקיי� באוקטובר 
 שנתית "ל את מנהל האג� להגיש תכנית עבודה שנתית או רב"בסיו� הדיו� הנחה המנכ. דוח הוועדה

 .ה יהיו רעיונות שנכללו בדוחשב

˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú , ËÒÂ‚Â‡2012 ,¯ÂÓ‡Î ‰„Â·Ú ˙È�Î˙ Û‚‡‰ Ï‰�Ó ÔÈÎ‰ ‡Ï ,
ÔÂÈ„Ï ‰˙Â‡ ˘È‚‰ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ. 

, 2012 למשרד מבקר המדינה כי נוכח אילוצי התקציב הוחלט ביולי 2012מנהל האג� מסר באוגוסט 
 .במועד שבו יהיה אפשר ליישמה, עתידלשקול להכי� את תכנית העבודה ב, ל"בהסכמת המנכ

 ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÍÈ˘Ó‰Ï Û‚‡‰ ÏÚÂ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰„ÚÂÂ‰ ÁÂ„· ÂÏÏÎ�˘ ˙Â�ÂÈÚ¯‰ ˙‡ Ì˘ÈÈÏ. 

 

 הרחבת הזכאות לקבלת סיוע משפטי

. חוק הסיוע המשפטי אינו מתנה את הזכאות לייצוג לא באזרחות ישראלית ולא בתושבות .1
, ) תושבי� זרי�"להל� (ל� למעשה אג� הסיוע אינו מעניק סיוע משפטי לפוני� שאינ� במעמד זה ואו

או , 195419למעט לאזרחיה� של המדינות החתומות על אמנת האג בדבר סדר הדי� האזרחי משנת 
יצוי� כי רבי� מהתושבי� הזרי� הנמצאי� בישראל אינ� אזרחיה� של . על אמנות והסכמי� אחרי�

 מעניק האג� סיוע משפטי לקטיני� זרי� שאינ� מלווי� 2007מראשית שנת . ת האמורותהמדינו
ה� בייצוג� לפני בית הדי� לביקורת , 1952"ב"התשי,  לפי חוק הכניסה לישראל,בידי מבוגר

 .20משמורת שוהי� שלא כדי� וה� בייצוג� לפני ערכאות הערעור על החלטותיו של בית הדי�

__________________ 

 .דוח הוועדה לגיבוש הצעות לרפורמה במערכת הסיוע המשפטי האזרחי ובנגישות לצדק: המקור 17
 ,Ú· ÌÂÈ�ÈÓÂÏ‡ ÏÙ¯‡"� Ó 'Ú· ˙ÂÈ˘Ú˙ ÏÈÏ˜"Ó 733/95א "עעל זכות הגישה לערכאות משפטיות ראו  18

‰Á‡Â Ï‡¯˘È· ˙È‡ÂÙ¯‰ ˙Â¯„˙Ò‰‰ '� ' ıÚÂÈ 9198/02+ "בג; )1997 (630�631 ,577, )3(ד נא"פ
Á‡Â ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰' ,2008(, די%תק(. 

מדינת ישראל . אמנה אשר מסדירה בי% היתר את מת% הסיוע המשפטי לאזרחי המדינות החתומות עליה 19
�ט"התשכ, )סדר הדי% האזרחי (1954מיישמת את הוראות האמנה באמצעות התקנות לביצוע אמנת האג 

1968. 
החלטת בית הדי% לביקורת משמורת שוהי� שלא כדי% נתונה , �1952ב"התשי, לפי חוק הכניסה לישראל  20

והחלטותיו של בית משפט זה נתונות לערעור בבית המשפט , לערעור בבית המשפט לענייני� מינהליי�
ג� א� ה� אזרחי מדינות שאינ% חתומות על אמנת האג או , סיוע האג# נית% לכל הקטיני� הזרי�. העליו%

 .אמנות והסכמי� אחרי�
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בתיקוני� אלו .  נעשו בחוק הסיוע המשפטי כמה תיקוני�2003 משנת בדוח הקוד� צוי� כי .2
נקבעו כמה נושאי� שבה� יינת� סיוע משפטי בלי שהמבקש לקבלו יידרש לעמוד בכללי הזכאות 

משרד . על הכנסותיו של המבקשי� בי� היתר בססתהמ ,הקבועי� בחוק הסיוע המשפטי ובתקנות
יה רחבה בישראל ישכבת אוכלוס� תיקוני חקיקה אלה מבקר המדינה העיר בדוח הקוד� כי על א

היכולת ה יאי� בידא� ש, מהמדינהסיוע משפטי   לקבלתתנאי הזכאות הכלכליב ומדתאינה עעדיי� 
בסיסית ויסודית זכות ב פגיעה התוצאה האפשרית היא. 21שירותי� משפטיי�את קבלת� של לממ� 

 .22לערכאות משפטיות הזכות לגישה "שהוכרה על ידי בית המשפט העליו� 

נוס� על , וכעת מעניק האג�, 23מאז פורס� הדוח הקוד� תוקנה התוספת לחוק באמצעות תיקו� עקי�
ובלי לייש� את מבחני הזכאות הקבועי� בחוק הסיוע , הסיוע המשפטי בענייני� המנויי� בתוספת

"א"התשמ, ילדי� לחוק אימו/ 24זאת לפי הוראות סעי� , סיוע משפטי להורי�, המשפטי ובתקנות
כ� לדוגמה נית� סיוע משפטי להורי� בהליכי� להכרזת הילד כבר אימו/ או בהליכי� . 1981

 .בהליכי� לביטול הסכמת ההורה למסירת ילדו לאימו/ ועוד, לביטולה של הכרזה כזאת

 Û‚‡Â ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó Â˘Ú˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È·· ˜„· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È Ï˘ ÔÓÂ„È˜Ï ÚÂÈÒ‰ ÚÂÈÒ Ï·˜Ï ˙Â¯„‚ÂÓ ˙ÂˆÂ·˜ Ï˘ ˙ÂÎÊ‰ ˙·Á¯‰Ï ‰˜È˜Á È�Â˜È˙Ï ˙ÂÓÊ

ÈËÙ˘Ó .ÌÈÈ˙ÏˆÚ· Ì„˜˙‰ ‰Ï‡ ˙ÂÓÊÈ Ï˘ ÔÓÂ„È˜˘ ‡ˆÓ� .ËÂ¯ÈÙ ÔÏ‰Ï: 

Ì È ¯ Ê  Ì È · ˘ Â ˙ Ï  È Ë Ù ˘ Ó  Ú Â È Ò  Ô ˙ Ó:  בדוח הקוד� העיר משרד מבקר המדינה כי
ר בספטמבר סוגיית מת� הסיוע המשפטי לתושבי� זרי� הועלתה לפני הנהלת משרד המשפטי� כב

. טר� התקבלה החלטה בעניינה, שלוש שני� מאז הועלתה הסוגיה, 2010אול� בספטמבר , 2007
אשר , ובה� מהגרי עבודה השוהי� בישראל, בדוח הקוד� צוי� כי הסוגיה נוגעת לאלפי אנשי�

. חלק� סובלי� מחסמי שפה ותרבות וממצב כלכלי שאינו מאפשר לה� לממ� התדיינות משפטית
 .בקר המדינה כבר העיר בשעתו כי על משרד המשפטי� לדו� בסוגיה זו ולהכריע בהמשרד מ

 התקיי� דיו� אצל המשנה 2011 כי בפברואר 24משרד ראש הממשלה ציי� בהערותיו לדוח הקוד�
וסוכ� בו כי עד יולי , בנוגע למת� סיוע משפטי לתושבי� זרי�) חקיקה(ליוע/ המשפטי לממשלה 

בשיתו� אג� , ) מחלקת ייעו/ וחקיקה"להל� (/ וחקיקה במשרד המשפטי�  תכי� מחלקת ייעו2011
 .ל לדיו�"הצעת חוק בעניי� ותגיש אותה למנכ, הסיוע

 È�ÂÈ· ˜¯ ÈÎ ‰ÏÚ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È··2012 ÔÂ˜È˙Ï ‰ËÂÈË ‰˜È˜ÁÂ ıÂÚÈÈ ˙˜ÏÁÓ ‰˘·È‚ 
È˙˜È˜Á .·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È· ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· , ËÒÂ‚Â‡2012 ,‰È‚ÂÒ· ÌÈ�ÂÈ„‰ ÂÓÈÈ˙Ò‰ Ì¯Ë 

ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó·. 

 È „ È ·  Ì È Â Â Ï Ó  Ì � È ‡ ˘  Ì È � È Ë ˜  Ì È ¯ Ê  Ì È · ˘ Â ˙ Ï  È Ë Ù ˘ Ó  ‚ Â ˆ È È  Ô ˙ Ó
Ô È „ Î  ‡ Ï ˘  Ï ‡ ¯ ˘ È ·  Ì È ‰ Â ˘ ‰  ¯ ‚ Â · Ó: מעניק האג� 2007מראשית שנת , כאמור 

 שאינ� מלווי� בידי ב� משפחת� או אפוטרופוס� הנמצאי� 25סיוע משפטי לתושבי� זרי� קטיני�
בית הדי� לביקורת משמורת של שוהי� שלא כדי� וה� ה� בייצוג� לפני , בישראל ללא אישור ישיבה

__________________ 

נגישות האוכלוסיות ", ר יובל אלבש%"ראו ד, בעניי% הקושי של שכבות באוכלוסייה לפנות לערכאות 21
 .497�530' עמ, )2003נובמבר (, ËÙ˘Ó ÈÏÚ, "המוחלשות בישראל למשפט

 .18ראו הערת שוליי�  22
�ב"התשל, חוק הסיוע המשפטי; �2010א"התשע, )8' תיקו% מס(במסגרת תיקו% לחוק אימו+ ילדי�  23

 ).116' עמ, א"ח התשע"ס (10'  מס� 1972
 ).2011מאי  ('·�È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ„Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ˙Â¯Ú‰61‰ , משרד ראש הממשלה 24

 .�1950י"התש, קטי% שאינו אזרח ישראל או עולה לפי חוק השבות 25
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סיוע זה מוענק מתוק� החלטתו של . בייצוג� לפני ערכאות הערעור על החלטותיו של בית הדי�
מר שילה ג� הנחה את . 2007ל משרד המשפטי� דאז מר משה שילה בעניי� זה בפברואר "מנכ

 .מעגנת את החלטתומחלקת ייעו/ וחקיקה לפעול כדי שבתקנות תיכלל הוראה ה

 וה� על תפיסה הומניטרית אשר רואה 26החלטתו של מר שילה התבססה ה� על הפסיקה הישראלית
במת� סיוע משפטי לקטי� זר שאינו מלווה דבר החיוני להגנה על זכויותיו ודבר התוא� את עקרונות 

 1989ת � בשנ"שאומצה על ידי עצרת האו, האמנה. לאומית בדבר זכויות הילד"האמנה הבי�
מחייבת בי� השאר לאפשר לילד שהחופש נשלל ממנו גישה , 199127ואושררה על ידי ישראל בשנת 

 .28מהירה לעזרה משפטית

על פי הנחייתו של מר שילה וזמ� קצר אחרי החלטתו גיבשה מחלקת ייעו/ וחקיקה טיוטת תזכיר 
 ). התזכיר"להל� (חוק 

 ÏÈ¯Ù‡·2011 -Ó Ï˘ Â˙ÈÈÁ�‰ ¯Á‡Ï ÌÈ�˘ Ú·¯‡Î  ‰ÏÈ˘ ¯- ‰˜È˜ÁÂ ıÂÚÈÈ ˙˜ÏÁÓ ‰˘È‚‰ 
ÌÈËÙ˘Ó‰ ¯˘ ˙Î˘ÏÏ ¯ÈÎÊ˙‰ ˙ËÂÈË ˙‡ ,˜ÂÁ ¯ÈÎÊ˙Î ‰˙ˆÙ‰Ï Â¯Â˘È‡ ˙‡ Ï·˜Ï È„Î. 

 מסר מנהל יחידת התקצוב במשרד המשפטי� ללשכת שר המשפטי� כי משרד 2011באוגוסט 
דרה מחשש שהס, מלווי� האוצר סבור כי אי� להסדיר בחוק את הסיוע המשפטי לקטיני� שאינ�

מאז . כזאת תביא לדרישה לבצע בחוק עוד תיקוני� שעניינ� הרחבת הזכות לקבלת סיוע משפטי
בפנייתו . מתקיימת בעניי� התכתבות בי� מחלקת ייעו/ וחקיקה ובי� אג� התקציבי� במשרד האוצר

 ביקש רפרנט אג� הסיוע במחלקת ייעו/ וחקיקה לקבל את 2011מנובמבר , האחרונה למשרד האוצר
 .בתה של המחלקה המשפטית במשרד האוצר על התזכירתגו

˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú , ËÒÂ‚Â‡2012 , ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰˜ÏÁÓ‰ Ï˘ ‰˙·Â‚˙ ‰Ï·˜˙‰ ‡Ï
¯ÈÎÊ˙‰ ÏÚ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó·. 

 כי הוא אינו רואה צור� 2012משרד האוצר מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 
וכי הסדרת ייצוג קטיני� , צעת באופ� תקי�בקידו� חקיקה אשר מסדירה פעילות קיימת שמתב

פוגעת ביכולתה של , וכ� הסדרה בחקיקה של נושאי� דומי� אחרי�, שאינ� מלווי� בחקיקה
 .הממשלה לקבוע את סדרי עדיפויותיה

ÈËÙ˘Ó‰ ÚÂÈÒ‰ ˜ÂÁ· ÏÂÏÎÏ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ¯Â·Ò ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÏÚÂÙ ÚÂÈÒ‰ Û‚‡˘
ÂÁÂÎÓ , ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó˘ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡ ÌÈ˙Â¯È˘ Â�ÓÓ Ï·˜Ï ˙ÂÈ‡ÎÊ Ô‰ ÈÎ ËÈÏÁ‰

ÌÈÈËÙ˘Ó . „¯˘Ó ÔÈ· ˙˜ÂÏÁÓ‰ ˙‡ ·˘ÈÈÏ ˙�Ó ÏÚ ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯Â·Ò „ÂÚ
¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÔÈ·Â ÌÈËÙ˘Ó‰ ,ÔÈ· ˙Â˜ÂÏÁÓ ·Â˘ÈÈÏ ÌÈÏ·Â˜Ó‰ ÌÈ�Â�‚�ÓÏ ˙Â�ÙÏ ˘È-

˙ÂÈ„¯˘Ó ,˙˜ÂÏÁÓ‰ ‡˘Â�· ÏÂÙÈËÏ ˙È„ÂÚÈÈ ÌÈ¯˘ ˙„ÚÂ Â‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó ÔÂ‚Î. 

ˆ È ÈÌ È È Á ¯ Ê ‡  Ì È Î È Ï ‰ ·  Ì È � È Ë ˜ Ï  „ ¯ Ù �  È Ë Ù ˘ Ó  ‚ Â:  1 . במערכות משפט
, בעול� רווחת בשני� האחרונות הגישה התומכת בשיתו� ילדי� בהליכי� משפטיי� הנוגעי� לה�

__________________ 

‡�ÈË˜ ( ¯ÙÒÓ ˙¯ÊÁÂÓ67885)  ÛÂÁ ˙ÈÁ¯Ê‰(È�ÂÏÙ˙  412/07) חיפה(נ "כפי שבאה לידי ביטוי בעמ 26
�˘‰·‰ (� 'Á‡Â Ï‡¯˘È ˙�È„Ó ,'%תקדי,) 2007.( 

 .221�248' עמ, 31כר/ , �Ó‡ È·˙Î ,1038‰, "אמנה בדבר זכויות הילד" 27

 .לאמנה) ד(37סעי#  28
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לאומית בדבר "גישה זו באה לידי ביטוי באמנה הבי�. 29בי� היתר באמצעות עור� די� שייצג אות�
 ואושררה על ידי מדינת ישראל �1989 בשנת "די עצרת האואשר כאמור אומצה על י, זכויות הילד

 .1991בשנת 

אלא , יודגש כי באשרורה של האמנה בידי ממשלת ישראל אי� כדי להפו� אותה לחוק ישראלי
. 30להדגיש את מחויבותה של המדינה לקיי� את הוראות האמנה ולהתאי� את חוקי המדינה לה�

להגשי� את , בי� היתר, זקה עלינו כי תכליתו של חוק היאח"/ כי "בהקשר זה תודגש קביעתו של בג
בי� המשפט ' חזקת התאמה'ישנה ... הוראות המשפט הבינלאומי ולא לעמוד בסתירה לה�

 .31"הבינלאומי הפומבי ובי� החוק המקומי

ההליכי� המשפטיי� העיקריי� הנוגעי� לילדי� והמשפיעי� במידה ניכרת על חייה�  .2
הליכי� אלה נוגעי� לדרכי . פט לנוער או בבתי המשפט לענייני משפחהמתקיימי� בבתי המש

 .להליכי אימו/ ולסכסוכי� בי� ההורי� או בי� ההורי� לילדי�, הטיפול בילדי� ולהשגחה עליה�

לבחינת עקרונות יסוד בתחו� הילד  ועדה צחי הנגביכ " דאז ח שר המשפטי�מינה 1997ביוני 
"היסוד של הוועדה הייתה הטמעת� של הוראות האמנה הבי�מטרת . והמשפט ויישומ� בחקיקה

והיא פעלה באמצעות מליאה שבה היו חברי� מומחי� , לאומית בדבר זכויות הילד בחוק בישראל
במסגרת הוועדה הוקמו שש . סביונה רוטלוי' בדימ השופטת עמדה  הוועדהבראש. מתחומי� שוני�

ייצוג נפרד " תמר מורג אשר בחנה את הנושא של ר"ובה� ועדת משנה בראשותה של ד, ועדות משנה
 ). ועדת המשנה"להל� " (לילדי� בהליכי� אזרחיי�

א� שהוכרה סמכות� של )  1( וקבעה בי� היתר כי   2003ועדת המשנה פרסמה את המלצותיה בשנת 
 בשל כ� בתי המשפט. לא הוסדרה מסגרת ציבורית שתית� ייצוג זה, בתי המשפט למנות מייצג לילד

חוק הסיוע )  2(;   מוצאי� את עצמ� בלא כתובת שיוכלו לפנות אליה על מנת למנות לילד מייצג
בהירות בנוגע לחיוב למנות מייצג "וקיימת בו אי, המשפטי אינו עוסק במפורש בייצוג קטיני�

לא נקבעו הסדרי� לתשלו� שכר , כמו כ�. ולפיכ� לא הותא� אג� הסיוע לייצוג� של קטיני�, לקטי�
הטרחה של עורכי הדי� המייצגי� קטיני� אשר יתבטא בה� כראוי תפקידו המיוחד של מייצג 

היעדרו של מער� הכשרה לעורכי הדי� המייצגי� ילדי� מרתיע שופטי� מלמנות )  3(;   הקטי�
, נוס� על כ�. מאחר שה� חוששי� כי הנזק בכ� עלול להיות מרובה מהתועלת, עורכי די� כאלה
ועדת . משו� שהמערכת אינה מתגמלת אות� כראוי, מ� אינ� נוטי� לייצג ילדי�עורכי הדי� עצ

את , להסדיר בחקיקה את הייצוג הנפרד לילדי� בהליכי� אזרחיי�, בי� היתר, המשנה המליצה
 .העילות למינוי מייצג עצמאי לילד ואת אופ� הייצוג

עורכי די� , ה של חקיקהבי� היתר על פי החלטות שיפוטיות ולא מכוח, אג� הסיוע ממנה .3
מספר התיקי� בבתי המשפט לנוער שבה� מעניק האג� ייצוג . המייצגי� קטיני� בהליכי� אזרחיי�

 2010בשנת ,  תיקי�540" העניק האג� ייצוג לקטיני� ב2009בשנת : משפטי לקטיני� נמצא בעלייה
 . תיקי�540" ב2012ובמחצית הראשונה של שנת ,  תיקי�890" ב2011בשנת ,  תיקי�640"ב

 את 2009יעקב נאמ� בנובמבר ' בהמש� לדוח ועדת המשנה מינה שר המשפטי� פרופ .4
להל� ; פיילוט" (ניסוי חלו/" אשר תבצע 32סביונה רוטלוי לעמוד בראש ועדת יישו�' השופטת בדימ

ייצוג נפרד לילדי� בהליכי� "לבחינת אופ� היישו� של המלצות ועדת המשנה בנושא )  הניסוי"
 .2010 ועדת היישו� החלה בעבודתה במר/ ".רחיי�אז

__________________ 

בדוח זה . 43' עמ, 2003פברואר , " נפרד לילדי� בהליכי� אזרחיי�גייצו"ראו דוח ועדת המשנה בנושא  29
הוא מנגנו% " האפוטרופוס לדי%"ומצוי% בו כי , יצוג ילדי�יוחד מקו� לבחינת הדי% הזר בכל הקשור לי

 . זילנד�באוסטרליה ובניו, אשר אומ+ בארצות הברית, עתיק יומי% במשפט האנגלי
 .25' עמ, "ייצוג נפרד לילדי� בהליכי� אזרחיי�"דוח ועדת המשנה בנושא : המקור 30
 ).2000 (743�744, 721, )1(ד נד"פ, ˘¯ ‰·ÌÈ�ÂÏÙ 'ÔÂÁËÈ � 7048/97פ "דנ 31

 .הקמה וליווי תכנית חלו+ לייצוג ילדי� בהליכי� משפטיי� אזרחיי�, תכנו%, ועדת היגוי 32
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, על פי המתווה. וכ� הגישה תחשיב תקציבי לביצועו,  הציעה הוועדה מתווה לניסוי2011באוקטובר 
, הכשרת�, ויגובשו הנחיות בנוגע למיו� המייצגי�, ייתנו את הייצוג עורכי די� מאג� הסיוע

וכ� ינוסחו קוד אתי וכללי , הפיקוח עליה�הערכת פעילות� ו, התגמול שיינת� לה�, הדרכת�
 מיליו� 4 " ח"ש מיליו� 5.8יעלה הניסוי , על פי התחשיב התקציבי. התנהגות לעור� הדי� המייצג

 .ואת יתרת העלות יממנו קרנות ועמותות שהביעו את הסכמת� לכ�, ח יממ� משרד המשפטי�"ש

� את הזמ� שנית� לו להיער� תקציבית ל מיושבת ראש ועדת היישו� להארי" ביקש המנכ2012במאי 
 .לביצוע הניסוי

בישיבה ציי� . יעקב נאמ�'  שר המשפטי� פרופ2012סוגיית הניסוי נידונה בישיבה שקיי� ביולי 
ל משרדו למנות צוות אשר יקבע בתו� "וביקש ממנכ, השר כי הוא רואה חשיבות רבה בייצוג ילדי�
במטרה לפתור את הבעיות התקציביות הקשורות , סויחודש מה� האמצעי� הנדרשי� לקיי� את הני

 .וכי יימצא פתרו� לבעיות התקציביות, ל ציי� באותה ישיבה כי הניסוי יתחיל בתו� חודש"המנכ. בו

·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È· ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ,‰�˘Ó‰ ˙„ÚÂ ÁÂ„ ˘‚Â‰˘ ¯Á‡Ï ÌÈ�˘ Ú˘˙Î , ÌÈ�˘ ˘ÂÏ˘ÎÂ
·Ï ‰¯ÂÓ‡ ‰˙ÈÈ‰˘ ÌÂ˘ÈÈ ˙„ÚÂ ‰�ÈÓ ÌÈËÙ˘Ó‰ ¯˘˘ ¯Á‡ÏÈÂÒÈ�‰ ˙‡ Úˆ , ÚˆÂ· Ì¯Ë

ÈÂÒÈ�‰. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈ�ÈË˜Ï „¯Ù� ÈËÙ˘Ó ‚ÂˆÈÈ Ô˙ÓÏ ÏÂÚÙÏ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÏÚ
ÌÈÈÁ¯Ê‡ ÌÈÎÈÏ‰· ,Ì‰Ï˘ „ÂÒÈ‰ ˙ÂÈÂÎÊ· ÏÏÎ�‰ ,ÔÈ·‰ ˙Â�Ó‡‰ ˙‡ ÌÈÈ˜ÏÂ- ˙ÂÈÓÂ‡Ï

ÂÊ ‰·Â˘Á ‰È‚ÂÒ· ÂÚ·˜�˘. 

 2003 כי משנת 2012במבר מחלקת ייעו/ וחקיקה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנו
, חלק� של התיקוני� היו בתחילה הצעות חוק פרטיות. הוכנסו כמה תיקוני� בחוק הסיוע המשפטי

מאחר שסבר שראוי , משרד המשפטי� תמ� ביזמות חקיקה אלה. וחלק� הצעות חוק ממשלתיות
החקיקה היו בקידו� יזמות , לדבריה. להרחיב את הסיוע המשפטי ולכלול בו אוכלוסיות נזקקות

עיכובי� בי� היתר מכיוו� שמדובר בנושאי� מורכבי� שיש בעניינ� עמדות משפטיות שונות ובשל 
 .ענייני� תקציביי�

 

 סיוע ביישוב סכסוכי� בלא התדיינות משפטית

שהמלצותיה , הוועדה לגיבוש הצעות לרפורמה במערכת הסיוע המשפטי האזרחי ובנגישות לצדק
פישור או , המליצה ליישב מחלוקות באמצעות הליכי גישור, 2000"ות הפורסמו כאמור בראשית שנ

, להליכי� אלה יש לדעתה של הוועדה יתרונות. לפני ההתדיינות המשפטית או במהלכה, בוררות
ובה� הפחתת העומס על בתי המשפט בכלל ועל אג� הסיוע בפרט וצמצו� העלויות הכרוכות 

 .ד המשפטי� לא דנה בהמלצות אלההנהלת משר, כאמור. בהתדיינות המשפטית

, בדוח הקוד� העיר משרד מבקר המדינה כי כדי להרחיב את השירותי� שיוכל האג� לתת לפוני�
ראוי שהאג� ייזו� תיקו� חקיקה שבו ייקבע כי בשירותי� שהוא מעניק ייכלל ג� סיוע בהתדיינות 

על משרד המשפטי� לבחו� משרד מבקר המדינה הוסי� כי על האג� ו. מחו/ לכותלי בית המשפט
 .ולפי התוצאות ליזו� את תיקו� החקיקה, בזהירות הראויה את המקרי� המתאימי� לסיוע מסוג זה
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 שהיה באחריותו ,  סגר משרד המשפטי� את המרכז הארצי לגישור וליישוב סכסוכי�2009ביוני 

 שר המשפטי� ממשי�  עלה כי2011בדיוני הצוות לתיקו� ליקויי� מאוקטובר , ע� זאת.  שני�11"כ
 .33"ת"מהו"לקד� תהלי� של בוררות חובה וכ� את תכנית 

 דנה הנהלת האג� במת� סיוע בהתדיינות מחו/ לכותלי בית המשפט והחליטה שלא 2010בדצמבר 
עמדת . ועד שתגובש עמדתו של משרד המשפטי� בסוגיית הגישור, לקדמו נוכח המחסור במשאבי�

 .ני הצוות לתיקו� ליקויי� ואושרה על ידה לפ2011האג� הוצגה באוקטובר 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ ÌÈ¯˜Ó‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÏÚÂ Û‚‡‰ ÏÚ
‰Ê ‚ÂÒÓ ÚÂÈÒÏ ,‡˘Â�‰ ˙‡ Ì„˜Ï ÈÂ‡¯ Ì‡ ÏÂ˜˘Ï ÂÊ ‰˜È„· È‡ˆÓÓÏ Ì‡˙‰·Â. 

 

 

 יידוע הציבור בדבר זכאותו לייצוג משפטי

וע להביא לידיעת הציבור את האפשרות לקבל סיוע בדוח הקוד� המלי/ מבקר המדינה לאג� הסי
זאת על פי התפיסה שתפקיד הסיוע המשפטי הממלכתי הוא לפעול להסרת החסמי� , משפטי

 .המקשי� על הציבור את הנגישות לצדק

יש תחומי� שבה� קיימות חקיקה ראשית או תקנות המחייבות יידוע בדבר האפשרות לפנות 
החקיקה והתקנות קיימות . פורטות בהוראותיה� הדרכי� לעשות זאתוכ� מ, ללשכות הסיוע המשפטי

הליכי הוצאה ; 34ייצוג מאושפזי� בכפייה לפני ועדות פסיכיאטריות מחוזיות: בתחומי� האלה
לפועל שבמסגרת� נידוני� הוצאה לפועל של פקודות מאסר נגד החייב והליכי פינויו מדירת 

במקרי� אלה היידוע מבוצע באמצעות . 36וח לאומיועררי� על החלטות המוסד לביט; 35המגורי�
 .לשכות ההוצאה לפועל או המוסד לביטוח לאומי, הודעה ששולחי� בתי החולי� הפסיכיאטריי�

ואול� קיימי� תחומי� אחרי� שהאג� עוסק בה� אשר לגביה� לא מעוגנת בחקיקה ראשית או 
, צווי מניעה, צווי הגנה, ת כספיותתביעו, נזיקי�, כמו דיני עבודה, בחקיקת משנה חובת היידוע

 .מזונות ומשמורת, גירושי�, אפוטרופסות

ל וביקש ממנו לעשות בלשכת " פנה מנהל האג� למנכ2009בביקורת הקודמת עלה כי בנובמבר 
ירושלי� ניסוי חלו/ ליידוע מתדייני� לפני ערכאות משפטיות בדבר האפשרות לקבל סיוע משפטי 

בהמצאת כתבי בית די� יצר� בית המשפט עלו� הסברה , על פי הצעת האג�).  ניסוי היידוע"להל� (
של לשכת " שכר מצווה"המפרט את אפשרותו של בעל הדי� להיעזר בשירותי האג� או בתכנית 

 .ניסוי היידוע נועד לבחו� את השפעותיו של היידוע על עומס העבודה של האג�. 37עורכי הדי�

אול� להבדיל מהצעת האג� לצר� ,  היידוע בלשכת ירושלי� הוחל לבצע את ניסוי2010בספטמבר 
נמסר המידע לבעלי הדי� בעמדות הסיוע לחסרי ייצוג המוצבות , לכתבי בית די� את עלו� ההסברה

בתשובתו למשרד מבקר המדינה בביקורת הקודמת מסר . בבתי המשפט והמאוישות במתנדבי�
"אי, ) תקנות סדר הדי� האזרחי"להל�  (1984"ד"התשמ, האג� כי לפי תקנות סדר הדי� האזרחי

__________________ 

היא תכנית פיילוט במסגרתה מוסרי� בתי המשפט המשתתפי� ) ותיאו�, היכרות, מידע(ת "תכנית מהו 33
 .ח למגשר הנבחר במכרז" ש�50,000בה את הטיפול בתביעות בסכומי� של יותר מ

 .�2006ו"התשס, )ייצוג משפטי בטיפול כפוי( לתקנות טיפול בחולי נפש 2קנה ת 34

 .�1967ז"התשכ, לחוק ההוצאה לפועל) 1ג(70וסעי# ) 1א(38סעי#  35
 .�1978ח"התשל, )סיוע משפטי(לתקנות הביטוח הלאומי ) ב(2תקנה  36

 עורכי הדי% הוא מת% אחד מתפקידי החובה של לשכת, �1961א"התשכ, על פי חוק לשכת עורכי הדי%  37
שכר "הסיוע נית% באמצעות תכנית , סיוע משפטי למעוטי אמצעי� שאינ� זכאי� לכ/ מהמדינה לפי חוק

 ".מצווה
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משרד מבקר המדינה הביע בדוח הקוד� את דעתו כי נוכח . אפשר לצר� את העלו� לכתבי בית די�
ראוי כי הנהלת בתי המשפט והאג� ישקלו לשנות את תקנות סדר הדי� , החשיבות ליידע את הפוני�

 .�ולקבוע בה� היתר לצר� את העלו� לכתבי בית די, האזרחי

ל נייר עמדה בנושא יידוע " מנהל האג� למנכ2011בעקבות ממצאי הביקורת הקודמת שלח ביולי 
 מטרה "מנייר העמדה עלה כי האג� הגדיר בתכנית העבודה שלו את יידוע בעלי הדי� . בעלי די�

וכדי לקד� נושא זה הקי� צוות עבודה אשר בח� את הדרכי� להביא לידיעת בעלי , שיש לבצעה
לתק� את , בדומה לעמדת משרד מבקר המדינה, מנהל האג� הציע בנייר העמדה. ת זכויותיה�הדי� א

ולכלול בו הודעה למתדייני� בדבר אפשרות� , נוסח ההזמנה לדי� הקבוע בתקנות סדר הדי� האזרחי
 .לקבל ייצוג משפטי מאג� הסיוע

,  כי הנושא נמצא בניסויל" ציי� המנכ2011בישיבת הצוות לתיקו� ליקויי� שהתקיימה באוקטובר 
 .2012 או עד תחילת שנת 2011וכי החלטה בו תתקבל על פי תוצאות הניסוי עד סו� שנת 

 ËÒÂ‚Â‡ ÛÂÒ· ˜¯2012 ÈÂÒÈ� Ï˘ ÂÈ˙Â‡ˆÂ˙ ˙ÂË¯ÂÙÓ Â·˘ ÌÎÒÓ ÁÂ„ ÚÂÈÒ‰ Û‚‡ ÔÈÎ‰ 
ÌÈÏ˘Â¯È ˙Î˘Ï· ÚÂ„ÈÈ‰ , ¯·ÂË˜Â‡· ˜¯Â2012Î�Ó ÌÚ ‰·È˘È Û‚‡‰ Ï‰�Ó ÌÈÈ˜ " „¯˘Ó Ï

ÌÈËÙ˘Ó‰‰Î˘Ï „ÂÚÏ ÈÂÒÈ�‰ ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï ËÏÁÂ‰ ‰·˘ . 

 

✯ 

 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙ÂÈËÂÙÈ˘ ˙Â‡Î¯ÚÏ ‰˘È‚Ï ‰�ÈÓ· ˙„ÁÂÈÓ‰ „ÂÒÈ‰ ˙ÂÎÊ ÁÎÂ� ,
‰˙·Á¯‰ÏÂ ÈËÙ˘Ó ÚÂÈÒ Ï·˜Ï ˙ÂÎÊ‰ ÌÂÈ˜Ï ÏÂÚÙÏ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÏÚ , ˙ÂÚˆÓ‡· Ô‰

¯Â·Èˆ‰ ÚÂ„ÈÈ ˙ÂÚˆÓ‡· Ô‰Â ‰˜È˜Á È�Â˜È˙ .ÔÎ ÂÓÎ ,˜Ï ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÏÚ ˙‡ ÌÈÈ
ÔÈ·‰ ˙Â�Ó‡‰-‰Ê ÔÈÈ�Ú· ˙ÂÈÓÂ‡Ï ,ÔÈ·‰ ‰È˙ÂÈÂ·ÈÂÁÓ ÁÎÂ�-Ï‡¯˘È ˙�È„Ó Ï˘ ˙ÂÈÓÂ‡Ï. 

 

 

 ניהול הפניות לסיוע משפטי

איכות השירות . שוויוני ואיכותי,  לספק לו שירות יעילוועלי, לשרת את הציבור  נועדאג� הסיוע
ה� מש� הטיפול בפונה בתחנות וב, הנית� על ידי לשכות האג� נקבעת בי� היתר על פי כמה מדדי�

כדי לקצר את מש� הטיפול על האג� להיות בעל יכולות לניטור זמני השלבי� השוני� של . השונות
 .תהלי� הטיפול ולנתח את הסיבות לעיכובי�

בביקורת הקודמת הועלה כי המערכת הממוחשבת לא סיפקה לאג� את המידע הניהולי הנחו/ לו 
ה� משו� שהמערכת לא עודכנה בנתוני� , ניות לקבלת סיוע משפטיכדי לקצר את מש� הטיפול בפ

הנוגעי� למש� הטיפול וה� משו� שהאג� לא יכול לזהות באמצעותה את הסיבות לזמני הטיפול 
 :להל� פירוט הממצאי� שעלו בביקורת המעקב. הממושכי�

1.  „ Ò Â Ó ‰  Ì � È È � Ú ˘  Ì È ˜ È ˙ ·  Ô Â È ‡ È ¯ Ï  ‰ � ˙ Ó ‰ ‰  ˙ Â Î ˘ Ó ˙ ‰ Ï  ˙ Â · È Ò ‰
È Ó Â ‡ Ï  Á Â Ë È · Ï:  אג� הסיוע מטפל בבקשות לסיוע משפטי בערעור על החלטות המוסד

הוראות . ובלי שתיעשה לו בדיקת זכאות כלכלית, בלי שיהיה על הפונה לשל� אגרה, לביטוח לאומי
 60הדי� קובעות כי ערעור על החלטות המוסד לביטוח לאומי יוגש בבית הדי� האזורי לעבודה בתו� 
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פרק הזמ� המרבי נקבע על פי סוג ( ההחלטה למבקש לערער יו� עד שנה מהיו� שבו נמסרה
 .38)הערעור

שבה נבדקו בי� היתר בקשות לסיוע משפטי בערעור על החלטות המוסד לביטוח , בביקורת הקודמת
הועלה כי עבר זמ� רב מהגשת , ירושלי� ובאר שבע,  בלשכות חיפה2009לאומי שהתקבלו בשנת 

וכי לא היו בידי האג� הכלי� הדרושי� לנתח את הסיבות , יינההבקשה עד שנקבע לפונה ריאיו� בענ
 .לעתי� מדובר בכמה חודשי�. לעיכובי�

ביקורת המעקב בנוגע לבקשות לסיוע משפטי בערעור על החלטות המוסד לביטוח לאומי שהתקבלו 
פחת במעט שיעור התיקי� ) חיפה וירושלי�( העלתה כי בשתי לשכות 2011בשלוש הלשכות בשנת 

אול� בלשכה אחת ,  ימי� לעומת המצב בעת הביקורת הקודמת60מ� ההמתנה לראיו� עלה על שז
 .הוא גדל) באר שבע(

 ·ÂÎÈÚÏ ˙Â·ÈÒ‰ Ô‰Ó ÚÂ·˜Ï ÂÏ ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÏÎ Û‚‡Ï ÔÈ‡ ÔÈÈ„Ú ÈÎ ‡ˆÓ� ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È··
ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÏÚ ¯ÂÚ¯Ú· ÈËÙ˘Ó ÚÂÈÒ Ï·˜Ï ‰�ÂÙÏ ÔÂÈ‡È¯‰ ˙ÚÈ·˜·. 

 כי בחלק מהמקרי� אי� מדובר 2012ע מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר אג� הסיו
אלא בתיקי ערעור על החלטות בית הדי� האזורי לעבודה המוגשי� , בעיכובי� בקביעת ראיונות

מאחר , בתיקי� אלה אי� צור� בזימו� לריאיו� ע� עור� די� בלשכה. לדיו� בבית הדי� הארצי לעבודה
 .ית בה� מצויה בידיו והוא נדרש לבחו� את התיק בחינה משפטית בלבדשהתשתית העובדת

 ÔÈ„‰ ˙È·· ÌÈ�Â„È�‰ ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ·‰ È˜È˙· ÈÎ ÚÂÈÒ‰ Û‚‡Ï ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÈ„ Í¯ÂÚ ÌÚ ÔÂÈ‡È¯Ï ‰�ÂÙ‰ ˙‡ ÔÓÊÏ Í¯Âˆ ˘È Ì‰·˘Â ‰„Â·ÚÏ È¯ÂÊ‡‰ , ˙‡ ÚÂ·˜Ï ˘È

ÔÂÈ‡È¯‰ ˙ÚÈ·˜· ·ÂÎÈÚÏ ˙Â·ÈÒ‰. 

2. Ó ˙ ‰ Ï  ˙ Â · È Ò ‰Ô È „  Í ¯ Â Ú  È Â � È Ó Ï  ‰ � ˙ Ó ‰ ‰  ˙ Â Î  משרד מבקר המדינה :˘
מכיוו� , בדק בביקורת הקודמת את מש� הזמ� בי� פתיחת התיק ובי� מינויו של עור� די� לפונה

בביקורת הקודמת הועלה . מהיר ואיכותי, שפרק זמ� זה הוא מרכיב חשוב במת� שירות משפטי יעיל
חי� בי� מקרי� שבה� התמשכה ההמתנה בשל סיבות כי לא היו בידי האג� נתוני� שיאפשרו לו להב

 .ובי� מקרי� שבה� התעכב המינוי בשל סיבות הקשורות לאג�, הקשורות לפונה

 ÌÈ¯˜Ó ÔÈ· ÔÈÁ·‰Ï ÂÏ ÌÈ¯˘Ù‡Ó‰ ÌÈ�Â˙� Û‚‡‰ È„È· ÔÈ‡ ÔÈÈ„Ú˘ ‰ÏÚÂ‰ ˙ÈÁÎÂ�‰ ˙¯Â˜È··
‰�ÂÙÏ ˙Â¯Â˘˜ ÔÈ„ Í¯ÂÚ ÈÂ�ÈÓÏ ‰�˙Ó‰‰ ˙ÂÎ˘Ó˙‰Ï ˙Â·ÈÒ‰ Ì‰·˘ ,¯˜Ó ÔÈ·Â Ì‰·˘ ÌÈ

Û‚‡Ï ˙Â¯Â˘˜‰ ˙Â·ÈÒ Ï˘· ·ÂÎÈÚ‰ Ì¯‚�. 

3. ‰ È È Á „ ‰  ˙ Ú „ Â ‰  ˙ Ï · ˜  „ Ú  Ô Ó Ê ‰  Í ˘ Ó:פוני� ללשכות הסיוע 71,677" מ 
מכיוו� שלא עמדו באמות המידה הקבועות , )23%"כ (16,752 נדחו בקשותיה� של 2011בשנת 

פרטי בכתב להוכחת  מידעמהמבקש ראש הלשכה רשאי לדרוש , על פי החוק. בחוק ובתקנות
 .הבקשה

הביקורת הקודמת העלתה כי הנהלת האג� לא קבעה הנחיות המחייבות את כל לשכותיה בנוגע 
 תידחה "ולא , לפרקי הזמ� שבמהלכ� יש להודיע לפוני� שעליה� להמציא מסמכי� הנדרשי�

הנחיות בדבר  "2011בעקבות ממצאי הביקורת הקודמת קבעה הנהלת האג� בנובמבר . בקשת�

__________________ 

 .�1977ז"התשל, )מועד להגשת ערעור על החלטות מסויימות(תקנות הביטוח הלאומי  38
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הנוהל קבע פרק זמ� לשליחת הודעת דחייה . 39"י� מהפוני� ופרקי הזמ� להמצאת�דרישת מסמכ
 . ימי� ממועד הגשת בקשת הסיוע81שלא יעלה על 

בביקורת המעקב נמצא כי שיעור התיקי� בה� זמ� ההמתנה עד לקבלת הודעת דחייה בבקשות 
יפה ובלשכת באר  בלשכת ח2011 יו� פחת בשנת 90לסיוע משפטי בענייני� אזרחיי� היה מעל 

 .שיעור זה עלה בלשכת ירושלי�. לעומת המצב בעת הביקורת הקודמת, שבע

שיעור התיקי� בה� זמ� ההמתנה עד לקבלת הודעת דחייה , אשר לבקשות בענייני המעמד האישי
 לעומת "ירושלי� ובאר שבע ,  חיפה" בשלוש הלשכות שנבדקו 2011 יו� פחת בשנת 90היה מעל 

 .רת הקודמתהמצב בעת הביקו

4. Ë È Ï Á Ó ‰  Ô È „ ‰  Í ¯ Â Ú  Ï ˘  Ï Â Ù È Ë ‰  ˙ Â Î ˘ Ó ˙ עור� הדי� המחליט אחראי : ‰
הוא מופקד על ביצוע מגוו� , כמו כ�. לראיי� את הפוני� ולקבל החלטה בדבר זכאות� לסיוע משפטי

עיכוב בטיפול של עור� הדי� המחליט . פעולות במסגרת המעקב השוט� אחר ההתפתחויות בתיק
בביקורת הקודמת הועלה כי מאות תיקי� שדרשו את . השירות הנית� לפוני�עלול לפגוע בטיב 

 . ימי�90"טיפול� של עורכי הדי� המחליטי� לא טופלו יותר מ

מתשובת האג� לממצאי הביקורת הקודמת עלה כי בחלק מהמקרי� טיפל עור� הדי�  )א(
ד מבקר המדינה כי על כ� העיר משר. ואול� לא הזי� את פרטי הטיפול במחשב, המחליט בתיק

 .היעדר התיעוד פוגע ביכולת האג� לדעת א� אכ� חל עיכוב בטיפול ולזהות את הסיבה לו

 לתעד במערכת הממוחשבת כל פעולה 2011בעקבות הדוח הקוד� הנחה האג� את עובדיו במאי 
 .שה� עושי� בתיק

ו בידי עורכי בביקורת המעקב הועלה כי חלה ירידה ניכרת במספר התיקי� אשר לא טופל )ב(
 תיקי� שנמצאו 303לעומת ,  תיקי� כאלה161בלשכת חיפה נמצאו :  יו�90"הדי� המחליטי� יותר מ

 תיקי� שנמצאו בביקורת 209לעומת ,  תיקי� כאלה104בלשכת ירושלי� נמצאו ; בביקורת הקודמת
 .ודמת תיקי� שנמצאו בביקורת הק12לעומת ,  תיקי� כאלה4ובלשכת באר שבע נמצאו ; הקודמת

Ó ¯˙ÂÈ ÂÏÙÂË ‡Ï˘ ÌÈ˜È˙‰ ¯ÙÒÓ˘ Û‡-90‰„È¯È· ‡ˆÓ� ÌÂÈ  , ÚÂ„Ó ÚÂ·˜Ï Ô˙È� ‡Ï ÔÈÈ„Ú
·¯ ‰Î ÔÓÊ ÌÈÏÙÂËÓ Ì�È‡˘ ÌÈ˜È˙ Â¯˙Â�. 

5. ‰ Ï ‰ � È Ó ‰  È „ · Â Ú  Ï ˘  Ï Â Ù È Ë ‰  Ô Ó Ê  ˙ Â Î ˘ Ó ˙ בביקורת הקודמת הועלה  :‰
הלה לא  מהתיקי� הפתוחי� בלשכות חיפה ובאר שבע שדרשו את טיפול� של עובדי המינ7%"כי כ

 חלה בלשכות שנבדקו ירידה ניכרת 2011בביקורת המעקב נמצא כי בשנת .  ימי�90"טופלו יותר מ
לעומת שיעור� בעת הביקורת ,  ימי�90"בשיעור התיקי� שדרשו טיפול מינהלי ולא טופלו יותר מ

 בלשכת 3%"וכ;  בעת הביקורת הקודמת7% "לעומת כ, 2011 בלשכת חיפה בשנת 3%"כ: הקודמת
 . בעת הביקורת הקודמת9%"לעומת כ, 2011ר שבע בשנת בא

 

 המענה הטלפוני לפוני�

בדוח הקוד� ציי� משרד מבקר המדינה כי השימוש בטלפו� מאפשר לתת לפונה טיפול מהיר  .1
, חשוב שיינת� לו מענה טלפוני, כדי לשפר את השירות לציבור. ויעיל ומקל את העומס בלשכות

 .קצר יהיה למענה ההמתנה שזמ�ו

__________________ 

. ממועד הגשת בקשת הסיוע ימי� 90בביקורת הקודמת נבדק שיעור הפוני� שקבלו הודעות דחייה מעל  39
 .ביקורת המעקב נערכה ביחס לפרק הזמ% שנבדק בביקורת הקודמת
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כאשר אי� מענה בשעות שאינ� שעות העבודה של הלשכות למקרי� שבה� דרוש טיפול משפטי 
ובכלל , אתר האינטרנט של האג� מפרט את דרכי הפנייה ללשכות. עלול להיגר� נזק לפוני�, דחו�

 .זה את שעות קבלת הקהל בה� ואת מספרי הטלפו� ליצירת קשר

הנוהל . כוננות לטיפול במקרי� המחייבי� טיפול דחו� קבעה הנהלת האג� נוהל 2009במרס  .2
וכי בכל לשכה , קבע כי בכל לשכה יוצב בכל יו� עור� די� כונ� אשר יית� מענה למקרי� דחופי�

עוד נקבע בנוהל כי בכל . 24:00"16:00יהיה קו טלפו� המיועד להשארת הודעות קוליות בשעות 
 הקולי וייצור קשר ע� הפוני� שלפי שיקול דעתו שעה יאזי� עור� הדי� הכונ� להודעות מ� התא

 .עניינ� מחייב טיפול משפטי דחו�

בביקורת הקודמת התקשרו נציגיו של משרד מבקר המדינה כמה פעמי� למספרי הטלפו� של לשכות 
ונמצא כי המענה  ,בחיפה ובבאר שבע שפורסמו באתר האינטרנט של אג� הסיוע, הסיוע בירושלי�

 .שכות לקה בחסרהטלפוני בשלוש הל

 פועלת משרד המשפטי� הנהלת הודיע מנהל אג� הסיוע למשרד מבקר המדינה כי 2012ביוני  .3
 ,ניסוי חלו/ בלשכת ירושלי�  לבצע2012תחיל האג� במר/ ה כ� לש�. באג� טלפוני מוקד להקמת
 .המוקד הקמתההשפעות של  לבדיקת

בחיפה , ללשכות הסיוע בירושלי�בביקורת המעקב התקשרו נציגי משרד מבקר המדינה  .4
הבדיקה נעשתה ה� בשעות הפעילות של הלשכות וה� . ובבאר שבע וג� ללשכות תל אביב והצפו�

 .בשעות שבה� הלשכות אינ� פעילות

¯ÒÁ· ‰˜Ï ÌÈÏ˘Â¯È ˙Î˘Ï· ˙ÂÁÈ˘Ï È�ÂÙÏË‰ ‰�ÚÓ‰ ÔÈÈ„Ú ÈÎ ‡ˆÓ� ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È·· , ÈÎÂ
‡ ‰�ÚÓ ÏÏÎ ‰È‰ ‡Ï ‰ÙÈÁÂ ·È·‡ Ï˙ ˙ÂÎ˘Ï·È˘Â� .ÍÎ ÏÎ ÛÒÂ� , ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È·· ÂÏÚ

 ‰Ú„Â‰ Ô˙ÂÏÈÚÙ ˙ÂÚ˘ Ô�È‡˘ ˙ÂÚ˘· ˙ÂÎ˘Ï· ¯È‡˘‰Ï ‰�˙È�˘ ˙Â¯˘Ù‡Ï Ú‚Â�· ÌÈÈÂ˜ÈÏ
ÌÈÙÂÁ„ ÌÈ¯˜Ó· ,‰Ï‡ ˙ÂÚ„Â‰Ï ‰�ÚÓÏ Ú‚Â�· ÔÎÂ. 

 כי בעקבות ממצאי ביקורת 2012אג� הסיוע מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
המצב על מנת שבכל הלשכות תהיה אפשרות להשאיר הודעה קולית המעקב בוצעו פעולות לתיקו� 

 .או לשוחח ישירות ע� עור� די� הכונ� ביו� השארת ההודעה

 

 

 סדרי העסקה ומינהל

 מינוָי� והפיקוח עליה�, סדרי האיתור והגיוס של עורכי הדי� החיצוניי�

י� למבקשי הסיוע התקנות מסמיכות את ראש לשכת הסיוע המשפטי למנות עורכי די� חיצוני
ראש לשכת הסיוע מכי� רשימה של מי שביקשו להתמנות לעורכי די� חיצוניי� ונמצאו . המשפטי

תיקי� , לפי תחו� התמחות�, ומוסר לטיפול�, ) מאגר עורכי הדי� או המאגר"להל� (כשירי� לכ� 
 .של מבקשי סיוע

לא קבע אמות ,  די� חיצוניי�בביקורת הקודמת נמצא כי אג� הסיוע לא קבע נהלי� לאיתור עורכי
עורכי הדי� נכללו . מידה לבחירת� ולא פרס� הנחיות לעורכי הדי� המעונייני� להיכלל במאגר

נמצא כי האג� לא קבע נוהל , כמו כ�. במאגר על פי פניית� והחלטת לשכות הסיוע בנוגע אליה
 .לרענו� המאגר ולהוצאה של עורכי די� שאינ� מתאימי� ממנו
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 המדינה העיר בדוח הקוד� כי פעולת האג� לאיתור עורכי די� אינה נעשית בהלי� משרד מבקר
ולכ� אי� מובטחי� בה שוויו� ההזדמנויות ובחירת עורכי הדי� המתאימי� , פומבי ואינה שקופה

 .ביותר

נוהל גיוס וניהול מאגר עורכי  "2011בעקבות ממצאי הביקורת הקודמת קבע אג� הסיוע בנובמבר 
. וא� פרס� אותו באתר האינטרנט שלו)  הנוהל"להל� " (יי� בלשכות הסיוע המשפטידי� חיצונ

א� יש מקו� , או מי מטעמו, יבח� ראש הלשכה, ופע� בשנה לפחות, בנוהל נקבע כי מדי פע� בפע�
 .להוסי� על המאגר או לגרוע ממנו עורכי די�

Ì È È � Â ˆ È Á  Ô È „  È Î ¯ Â Ú  Ò Â È ‚ Ï  Ê ¯ Î Ó  Ì Â Ò ¯ Ù: ג� בניסוי  החל הא2011 באוקטובר
במסגרת הניסוי פורסמה . חלו/ לגיוס� של עורכי די� חיצוניי� ללשכת ירושלי� וללשכת באר שבע
ג� עורכי הדי� המצויי� . הזמנה לעורכי די� להציע הצעות לייצוג משפטי מטע� שתי הלשכות

סו� ב. וא� ייבחרו תימש� העסקת�, במאגר עורכי הדי� בלשכות אלה נדרשו להציע הצעות לייצוג
ובמקומו היה אמור להיות מוק� מאגר , הניסוי היה אמור המאגר הקיי� בשתי הלשכות להימחק

על פי תוצאות הניסוי בשתי הלשכות . חדש שייכללו בו עורכי הדי� שהצעותיה� לייצוג נבחרו
 .האג� אמור להחליט א� לייש� דג� גיוס זה ג� בשאר הלשכות, והלקחי� שיופקו בעקבותיו

 . הביקורת טר� סיימו שתי הלשכות לקיי� את הראיונות ע� מציעי ההצעותבמועד סיו�

 ÍÈÏ‰· ÌÈÈ�ÂˆÈÁ ÔÈ„ ÈÎ¯ÂÚ ÒÈÈ‚Ï Û‚‡‰ Ï˘ Â˙ÏÂÚÙ ˙‡ ·ÂÈÁÏ ÔÈÈˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÛÂ˜˘Â È·ÓÂÙ . Â¯Á·ÈÈ ÈÎ ÈÂÎÈÒ‰ ˙‡Â ˙ÂÈÂ�Ó„Ê‰‰ ÔÂÈÂÂ˘ ˙‡ ¯È·‚‰Ï È„Î Â· ˘È ‰ÊÎ ÍÈÏ‰

¯˙ÂÈ· ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ. 

 

 מענה למועמדי� להיכלל במאגרמת� 

בנוהל נקבע כי עור� די� המעוניי� לשמש עור� די� חיצוני יגיש בקשה ללשכה המחוזית שבה הוא 
עוד נקבע בנוהל כי הלשכה תשלח למגיש המועמדות מכתב המאשר את . מעוניי� לתת את השירות

 שהתקבל טופס  ימי� מהיו�45קבלת הבקשה ואת המש� הטיפול בה או דחייתה על הס� עד 
 .הבקשה בלשכה

משרד מבקר המדינה בדק את אופ� טיפולה של לשכת חיפה בבקשותיה� של עורכי די� לשמש 
 .2012 יוני " 2011עורכי די� חיצוניי� מטעמה שהתקבלו בפרק הזמ� נובמבר 

Ï‰Â�Ï „Â‚È�· ,ÎÏ ‰ÙÈÁ ˙Î˘Ï ‰ÁÏ˘ ˙˜„·�‰ ‰ÙÂ˜˙· ÈÎ ‡ˆÓ�-54% ˙Â˘˜·‰ È˘È‚ÓÓ 
ÓÊ ˜¯Ù· ÂÁ„�˘Ó ¯˙ÂÈ ¯Á‡Ï Ô˙ÈÈÁ„ ÏÚ ‰Ú„Â‰ ‰Ê Ô-45 ÒÙÂË Ï·˜˙‰ Â·˘ ÌÂÈ‰Ó ÌÈÓÈ 
 ‰Î˘Ï· ‰˘˜·‰40. 

 

__________________ 

�61שבעה מגישי בקשות קיבלו הודעה בתו/ ;  ימי�46�60שלושה מגישי בקשות קיבלו הודעה בתו/  40
ששה מגישי בקשות קיבלו הודעה ;  ימי�76�90שבעה מגישי בקשות קיבלו הודעה בתו/ ;  ימי�75

ששה מגישי בקשות ;  ימי�106�120שבעה מגישי בקשות קיבלו הודעה בתו/ ;  ימי�91�105בתו/ 
שני ;  ימי�136�150שלושה מגישי בקשות קיבלו הודעה בתו/ ;  ימי�121�135קיבלו הודעה בתו/ 

 . ימי�151�165מגישי בקשות קיבלו הודעה בתו/ 
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 הפיקוח על עורכי הדי� החיצוניי�

התקנות שהסמיכו את ראש לשכת הסיוע המשפטי למנות עורכי די� חיצוניי� הביאו להפרטה 
ורכי הדי� במצב דברי� זה יש לפקח על פעילות� של ע. חלקית של השירות המשפטי הציבורי

יש לדרג את , לדעת משרד מבקר המדינה. 41החיצוניי� ולוודא שהשירות שה� נותני� יהיה מיטבי
עורכי הדי� החיצוניי� על פי הממצאי� העולי� מהפיקוח ולקבוע את מספר התיקי� שיימסרו 

 .וכ� להוציא מהמאגר את עורכי הדי� שרמת השירות שה� נותני� נמוכה, לטיפול�

ות את עורכי הדי� החיצוניי� להגיש לראש לשכת הסיוע כל שלושה חודשי� או בכל התקנות מחייב
 .מועד אחר שיקבע ראש הלשכה דוח על טיפול� בתיקי�

השתמשה   קיבלו עורכי די� חיצוניי� שלשכת ירושלי�2009בביקורת הקודמת עלה כי בשנת  .1
 2009"2008 א� שצברו בשני� ,2008בשירותיה� מספר תיקי� גבוה ממספר התיקי� שקיבלו בשנת 

הדבר מנוגד להנחיית . דיווח לראש לשכת הסיוע על טיפול� בתיקי�"מספר רב של התראות בשל אי
 .ראש לשכת ירושלי� שלפיה עור� די� שאינו מדווח כנדרש לא יקבל לטיפולו תיקי� חדשי�

הלשכה יקה מנהלת לשכת ירושלי� מסרה למשרד מבקר המדינה כי מאז הביקורת הקודמת הפס
בעקבות . מאחר שאלה לא הגישו לה דוח על טיפול� בתיקי�, עורכי די� חיצוניי� חמישה ע� לעבוד

 . חודשה עמ� העבודהולכ�, את כל הדיווחי�עורכי די� אלה  השלימו הפסקת העבודה עמ�
 .המנהלת הוסיפה כי עורכי די� אלה ממשיכי� לדווח כנדרש

באר שבע ולשכת חיפה אינ� מנהלות תיקי מעקב בנוגע בביקורת הקודמת נמצא כי לשכת  .2
התזכורות וההתראות שנשלחו . לפעילות� של עורכי הדי� החיצוניי� שה� משתמשות בשירותיה�

דבר המקשה את , לעורכי די� חיצוניי� שלא דיווחו בזמ� שנדרש בתקנות תויקו רק בתיקי הפוני�
 .הבקרה על תפקוד� של עורכי די� אלה

 טבלה שבה מצוי� מספר מכתבי ההתראה 2010מעקב נמצא כי לשכת חיפה מנהלת מיוני בביקורת ה
 קבעה לשכת 2010במר/ . קיו� הנחיות הלשכה"דיווח ואי"שנשלחו לעורכי די� חיצוניי� בשל אי

והמש� ההתקשרות עמו , חיפה כי עור� די� שקיבל מספר רב של התראות יוזמ� ללשכה לבירור
 .יישקל

·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È·· Ì˙ÂÏÈÚÙÏ Ú‚Â�· ·˜ÚÓ È˜È˙ ˙Ï‰�Ó ‰�È‡ ÔÈÈ„Ú Ú·˘ ¯‡· ˙Î˘Ï ÈÎ ‡ˆÓ� 
Ì‰È˙Â¯È˘· ˙˘Ó˙˘Ó ‡È‰˘ ÌÈÈ�ÂˆÈÁ ÔÈ„ ÈÎ¯ÂÚ Ï˘ ; ÂÁÏ˘�˘ ˙Â‡¯˙‰‰Â ˙Â¯ÂÎÊ˙‰

 È˜È˙· ˜¯ ˙Â˜ÈÂ˙Ó ÔÈÈ„Ú ˙Â�˜˙· ˘¯„�˘ ÔÓÊ· ÂÁÂÂÈ„ ‡Ï ÈÎ ÏÚ ÌÈÈ�ÂˆÈÁ ÔÈ„ ÈÎ¯ÂÚÏ
ÌÈ�ÂÙ‰. 

Á Â ˜ È Ù  Ï ‰ Â � Â  ‰ Î ¯ Ú ‰  È „ „ Ó  ˙ Ú È · טיב לנצל את המספר המוגבל של כדי להי :˜
ראוי כי האג� יקבע נוהל פיקוח על עבודת� של עורכי , עורכי הדי� החיצוניי� העומד לרשות האג�

 ליווי שוט� של התיק ושל כל התפתחות בו או "בנוהל זה יש להגדיר את מידת הפיקוח . הדי�
רמת הקושי , וגי התיקי� בי� היתר על פי ס"בדיקת התוצאה הסופית של ההלי� המשפטי בלבד 

 .שלה� וההבחנה בי� עורכי הדי� על פי נתוניה� והניסיו� בעבודה את�

בביקורת הקודמת נמצא כי אג� הסיוע לא קבע מדדי הערכה לבחינת תפקוד� של עורכי הדי� 
ולא הנחה את הלשכות כיצד עליה� לנהוג כאשר עור� , החיצוניי� והערכת טיב השירות שה� נותני�

 .צוני אינו מדווח ג� אחרי שנשלחה אליו התראהדי� חי

__________________ 

) 2007(  לז,ÌÈËÙ˘Ó ,"תי� ציבוריי�חוקיות ההפרטה של אספקת שירו"יואב דות% וברק מדינה ראו  41
 .722' עמ, "רכישת שירותי� חברתיי�"בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„55·) 2004 , מבקר המדינה ;287' עמ
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הערכת : סדרי פיקוח ובקרה על עורכי הדי� הממוני�" קבע אג� הסיוע נוהל בדבר 2012באוקטובר 
תחילת יישומו של . המסדיר את הפיקוח על עורכי הדי� החיצוניי� בלשכות השונות, "טיב השירות

 .2013נוהל זה נקבע לינואר 

Â È ¯ Â ˘ È Î  Ô È ·  ‰ Ó ‡ ˙ ‰Á Â ˜ Ï ‰  È Î ¯ Â ˆ  Ô È · Â  Ô È „ ‰  Í ¯ Â Ú  Ï ˘  מת� שירות : 
מיטבי וייצוג הול� ללקוחות אג� הסיוע מחייבי� את האג� להקפיד על התאמה מרבית בי� כישוריו 

בביקורת הקודמת הועלה כי אג� הסיוע לא . של עור� הדי� לצורכי הלקוח ולאופי ההלי� המשפטי
 .קבע נוהל אשר יבטיח התאמה כאמור

". נוהל לבחירת עור� די� לייצוג "2011 הביקורת הקודמת קבע האג� באוגוסט בעקבות ממצאי
ובה� התאמת תחו� התמחותו וכישוריו המקצועיי� , בנוהל זה נקבעו אמות המידה למינוי עור� די�

קרבה מספקת של משרדו למקו� שבו מתקיי� ההלי� המשפטי או למקו� מגורי ; לדרישות הייצוג
 .ומידת התחשבותו בבקשות מיוחדות של הלקוח; ע הנדרשזמינותו לסיו; המיוצג

 

 העסקת עורכי די� פנימיי� בחוזי העסקה קבלניי�

, העסקת אד� בחוזה העסקה קבלני כאשר המאפייני� של ההעסקה, על פי פסיקת בית הדי� לעבודה
לא . ד יש בה כדי לכונ� בינו ובי� מעסיקו יחסי עובד מעבי"ה� של עובד , כפי שנקבעו בפסיקה

 .42הכינוי שנית� להעסקה הוא שקובע אפוא את טיב היחסי� אלא מהות�

 עורכי די� 36בדוח הקוד� העיר משרד מבקר המדינה כי על משרד המשפטי� לקבוע כי מעמד� של 
. יהיה מעמד של עובדי מדינה) retainer(פנימיי� המועסקי� באג� הסיוע בחוזי העסקה קבלניי� 

,  לא חל שינוי במספר עורכי הדי� המועסקי� באג� בחוזי העסקה קבלניי�בביקורת המעקב נמצא כי
 .לעומת הביקורת הקודמת

ב צוי� כי ההחלטה בעניי� 61מתגובת אג� הסיוע שפורסמה בהערות ראש הממשלה לדוח שנתי 
ובה� נציבות שירות המדינה ואג� התקציבי� , מעמד� של עורכי די� אלה תלויה בגורמי� חיצוניי�

 .43ולא במשרד המשפטי�, ד האוצרבמשר

.  נחת� מסמ� עקרונות מוסכ� בי� הסתדרות העובדי� הכללית החדשה ובי� האוצר2012בפברואר 
 עורכי די� המועסקי� באג� בחוזי העסקה 36במסמ� נקבע כי יושלמו ההליכי� לקביעת מעמד� של 

 .קבלניי� כעובדי מדינה

ר המדינה שנושא קליטת� של עורכי הדי� המועסקי�  מסר מנהל אג� הסיוע למשרד מבק2012ביוני 
הבוח� את תנאי קליטת� של עורכי , באג� בחוזי העסקה קבלניי� נמצא בטיפול משרד המשפטי�

 .די� אלה

 

 

__________________ 

 ).1992(, 540�542' עמ, 535ע כד "פד, '�È¯‰Ï‡ ‰‡ÈÏÚ ÔÒÁ 'Á‡Â ˙Â¯ ¯ÙÎ‡˙ � 3 � 142/ע נב"ראו דב 42
 .304' עמ, )2011מאי  ('·Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ„Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ˙Â¯Ú‰ ‰�È61„, משרד ראש הממשלה 43
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 סיכו�

˜ÂÁÈËÙ˘Ó‰ ÚÂÈÒ‰  ,Ï˘˙‰"·-1972,  Ô˙È˙ ÈËÙ˘Ó‰ ÚÂÈÒ‰ ˙Î˘Ï ÈÎ Ú·Â˜ ÌÈ˙Â¯È˘
 ÌÈÈËÙ˘Ó ÔÎÂ Ì˙ÂÏÚ· ˙‡˘Ï ˙‚˘Ó ‰�È‡ Â„È˘ ÈÓÏÌÈÙÒÂ� ÌÈ‡ÎÊÏ . Ì˜Â‰ ÍÎ Ì˘Ï

ÈËÙ˘Ó ÚÂÈÒÏ Û‚‡‰ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó· , ˙�˘· ˜È�Ú‰ ‰ÊÂ2011Ï ÈËÙ˘Ó ‚ÂˆÈÈ -54,925 
ÌÈ�ÂÙ. 

 ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ Ï˘ Ì�Â˜È˙Ï ˙Â·¯ ÚÂÈÒ‰ Û‚‡Â ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó Â˘Ú Ì„Â˜‰ ÁÂ„‰ ÌÂÒ¯Ù Ê‡Ó
Â· Â�ÈÂˆ˘ .˙‡Ê ÌÚ , ˙·Á¯‰ Ì�ÈÈ�Ú˘ ‰˜È˜Á È�Â˜È˙ Ì„˜Ï ÍÈ˘Ó‰Ï ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÏÚ

‰ÈËÙ˘Ó ÚÂÈÒ ˙Ï·˜Ï ˙ÂÎÊ , ËÙ˘Ó‰ ˙Î¯ÚÓÏ ˙Â˘ÏÁ ˙ÂˆÂ·˜ Ï˘ Ô˙Â˘È‚� ˙‡ ¯È·‚‰Ï È„Î
-ÔÈ·‰ ˙ÂÈÂ·ÈÂÁÓ‰Â ˙ÂÈËÂÙÈ˘ ˙Â‡Î¯ÚÏ ‰˘È‚Ï ‰�ÈÓ· ˙„ÁÂÈÓ‰ „ÂÒÈ‰ ˙ÂÎÊ ÁÎÂ� ˙‡Ê -

Ï‡¯˘È ˙�È„Ó Ï˘ ˙ÂÈÓÂ‡Ï. 

 



 

 


