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 משרד המשפטי�

 

 

ת ר ו ק י ב ה ת  ו ל ו ע  פ

: ובעיקר נבדקו הנושאי� האלה, נבדק תפקודו של האג� לסיוע משפטי במשרד
פעולות האג� בתחו� הרחבת , יידוע הציבור בדבר זכאותו לייצוג משפטי

ניהול הפניות ; הזכאות לסיוע משפטי ושיתו� הפעולה שלו ע� גופי סיוע אחרי�
� שאינ� עובדי האג� והפיקוח והבקרה עליה�העסקת עורכי די; לסיוע משפטי ;

 .חוזי העסקה קבלניי�העובדי� בלשכות הסיוע על פי עורכי די� העסקת 

 

 מת� סיוע משפטי בתחו� האזרחי

 תקציר

משפטיי� המודרניי� עשוי האזרח להזדקק כלכליי�במציאות החיי� החברתיי�
� הללו נדרשי� לעתי� א� שהשירותי. לשירותי� משפטיי� כדי להג� על זכויותיו

יש שיד� של אוכלוסיות מסוימות אינה משגת לשאת , לש� הגנה על זכויות יסוד
 י�זקוקה אלהמדינת ישראל רואה לנכו� לסייע ללפיכ� . בעלויות הכרוכות בה�

 . לשל� בעד��אי� באפשרותשלשירותי� משפטיי� של עור� די� ו

 )החוקחוק הסיוע המשפטי או  להל�  (1972-ב"התשל, על פי חוק הסיוע המשפטי
להל�  (הוסמ� שר המשפטי� להקי� לשכות סיוע משפטי, והתקנות שהותקנו על פיו

לרבות ההוצאות ,  שירות משפטיהעניקשתפקיד� ל, ) הלשכה או לשכת הסיוע
אינה משגת לשאת �  שידאלהל, תקנותה ובהיק� כפי שקבעו נושאי�ב, הכרוכות בו

 ענייני :ה� בתחו� האזרחי בה� נית� סיוע משפטיהעיקריי� שנושאי� ה .בה�
; לרבות נזיקי�, ענייני� כספיי�; הגנה על זכויות הנוגעות למגורי�; המעמד האישי

נגד תביעות ; למעט ענייני� פליליי�, ענייני� שבית הדי� לעבודה מוסמ� לדו� בה�
סיוע לצור� יישו� החוק הוק� במשרד המשפטי� האג� ל. המוסד לביטוח הלאומי

המורכב מהנהלה ראשית ומחמש לשכות )  אג� הסיוע או האג�להל� (משפטי 
 .מחוזיות שהוקמו על פי החוק
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 פעולות הביקורת

תפקודו של אג� הסיוע  בדק משרד מבקר המדינה את 2010ספטמבר מרסבחודשי� 
פעולות האג� בתחו� יידוע : נבדקו בעיקר הנושאי� האלה. 1במשרד המשפטי�

בתחו� הרחבת הזכאות לסיוע משפטי ובתחו� , בר זכאותו לייצוג משפטיהציבור בד
סדרי העסקת� של ; ניהול הפניות לסיוע משפטי; שיתו� פעולה ע� גופי סיוע אחרי�

עורכי סדרי העסקת� של ; עורכי די� שאינ� מעובדי האג� והפיקוח והבקרה עליה�
הביקורת נעשתה . ניי�חוזי העסקה קבלבהמועסקי� , העובדי� בלשכות הסיועדי� 

בדיקות השלמה נערכו . ירושלי� ובאר שבע, בהנהלת אג� הסיוע ובלשכות חיפה
,  מרכז של הסניגוריה הציבוריתבמחוז תל אביב , בסניגוריה הציבורית הארצית

 .במחלקת ייעו( וחקיקה במשרד המשפטי� ובמשרד האוצר, בהנהלת בתי המשפט

 

 עיקרי הממצאי�

 שפטקידו� הנגישות למ

ק ד צ ל ת  ו ש י ג נ ה ת  ב ח ר מתו� ההכרה בחשיבות הזכות לקבלת ייצוג : ה
משפטי הוקמו במשרד המשפטי� אג� הסיוע המשפטי האחראי להעניק סיוע 

והסניגוריה הציבורית האחראית להעניק סיוע משפטי , משפטי בתחו� האזרחי
את התפיסה המסורתית של מת� סיוע  משק� חוק הסיוע המשפטי. בתחו� הפלילי

חוק הסניגוריה , לעומת זאת. סיעודיתהחברתיתיה יברא, משפטי למעוטי יכולת
כבוד : חוק יסודשל  1992בשנת שחוקק לאחר קבלתו , 1995ו"התשנ, הציבורית

קיומ� של הליכי� פליליי� תקיני� מחייב כי "מבטא תפיסה שלפיה , האד� וחירותו
בות השני� הרחיבו שינויי בתחו� הפלילי בר. 2"לנאש� יינת� ייצוג משפטי נאות

ג� ללא תלות , חקיקה את מעגל הזכאי� לקבל ייצוג משפטי מהסניגוריה הציבורית
 .במצב� הכלכלי

אשר מטרתו להביא למודרניזציה מקיפה במערכת , כחלק מתהלי� בחינה .1
ל משרד "מינה מנכ, כבוד האד� וחירותו: לאור הוראות חוק יסוד, בי� היתר, המשפט

 ועדה לגיבוש הצעות לרפורמה במערכת הסיוע 2000ז בנובמבר המשפטי� דא
 גיבשה הוועדה טיוטת 2002בשנת  ). הוועדהלהל� (המשפטי האזרחי ובנגישות לצדק 

יה רחבה בישראל אשר אי� ישכבת אוכלוסכי קיימת , בי� היתר, דוח שבה קבעה
מוש זכות  כראוי את מיהמבטיחעובדה שאינה ,  לממ� שירותי� משפטיי�ביכולתה

וכי אג� הסיוע אינו ערו� לספק שירותי ; היהיסוד לנגישות למשפט לכלל האוכלוסי
ייעו( משפטי כללי או ייעו( שמטרתו ליישב , מידע על זכויות וחובות משפטיות

בוררות , פישור, באמצעות גישור(סכסוכי� אזרחיי� ללא התדיינות משפטית 
 .רד המשפטי�דוח הוועדה לא נידו� בהנהלת מש). וכדומה

__________________ 

הסיוע "פרק , )È˙�˘ ÁÂ„ 44) 1993ראו , משרד מבקר המדינה עשה בעבר ביקורת על אג� הסיוע 1
  È˙�˘ ÁÂ„ 38ביקורות קודמות יותר הובאו ב. 526' עמ, "ירות לאזרחהליכי הטיפול והש�המשפטי

 ).1980 (È˙�˘ ÁÂ„· 31וכ' ) 1987(

 מיו, כג בסיוו' 2410הצעת חוק , 1995�ה"התשנ, מתו* דברי ההסבר להצעת חוק הסניגוריה הציבורית 2
 ).21.6.95(ה "התשנ
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משרד מבקר המדינה מעיר למשרד המשפטי� כי לצור� הכנת דוח הוועדה נעשתה 
בחינה מקצועית של מכלול התפיסות לגבי קידו� הנגישות למשפט וכי נכללו בו 
המלצות כבדות משקל שהיה בה� כדי לשדרג את טיב הייצוג המשפטי הנית� ולקד� 

שומה היה על , וניה וגיבשה דוחמשסיימה הוועדה את די. את הנגישות למשפט
 .ול+ רק מ� ההיבט העקרוני, הנהלת משרד המשפטי� לדו� בו ולבחו� דרכי� ליישומו

האג� מעניק סיוע משפטי בענייני� אזרחיי� לאזרחי מדינות החתומות על אמנת  .2
מת� סיוע , בי� היתר, אמנה זו מסדירה. 1954האג בדבר סדר הדי� האזרחי משנת 

 מעניק האג� שירות 2007מראשית , כמו כ�; יני המדינות החתומות עליהמשפטי לנת
ה� , משפטי לקטיני� זרי� שאינ� מלווי� בידי מבוגר השוהי� באר( שלא כדי�

בהליכי� בפני בית הדי� לביקורת משמורת של שוהי� שלא כדי� וה� בערעור על 
יע בסוגיית  נדרשה הנהלת משרד המשפטי� להכר2007כבר בספטמבר . החלטותיו

א� עד סיו� , מת� סיוע משפטי לתושבי� זרי� שאינ� אזרחי המדינות הללו
 .טר� הוכרעה הסוגיה, 2010בספטמבר , הביקורת

ביניה� לשכת עורכי , מלבד האג� מסייעי� גופי� נוספי� במת� ייעו( וייצוג משפטי
להסדרת יביא , בהיותו גו� ממלכתי, ראוי שהאג�. הדי� וגופי סיוע התנדבותיי�

שיתו� הפעולה בינו לבי� גופי הסיוע ההתנדבותיי� בתחו� של הפָניה הדדית של 
�תו� כדי הגדרת האחריות המוטלת על כל אחד מהצדדי� וקביעת , פוני� לפי הצור

האג� לא הביא להסדרת שיתו� פעולה כזה , חר� זאת. המעמד המוביל של אג� הסיוע
 .סיוע לתכנית הסיוע מטע� לשכת עורכי הדי�ולא קבע מנגנו� להפניית פוני� מאג� ה

 

 ניהול הפניות לסיוע משפטי

כדי לפעול לקיצור מש� הטיפול על האג� להקנות לעצמו יכולות לניטור זמני השלבי� 
לפילוח� לפי גורמי הטיפול ולניתוח הסיבות , השוני� של תהלי� הטיפול בפוני�

להפיק מהמערכות הממוחשבות את כעת אי� בידי האג� היכולות . א� היו, לעיכובי�
המידע הניהולי הנחו( כדי לקד� בצורה המיטבית את הטיפול בפניות לקבלת סיוע 

א� בשל היעדר יכולת לזהות באמצעות� את הסיבות לזמני טיפול ממושכי� , משפטי
בפוני� וא� בשל היעדר עדכו� המערכת בנתוני� הרלוונטיי� לצור� הטיפול בגורמי� 

 .ותהמעכבי� בלשכ

 

 מינוָי� והפיקוח עליה�, סדרי איתור עורכי הדי� החיצוניי�

 העסיקו לשכות 2010ביוני . רוב הסיוע המשפטי נית� על ידי עורכי די� חיצוניי� .1
, כל ראש לשכת סיוע עור� רשימה של עורכי הדי�.  עורכי די� חיצוניי�1,170הסיוע 

שנבחרו על ידיו ככשירי� להעניק , מבי� אלה שביקשו להתמנות כעורכי די� חיצוניי�
כדי להבטיח . ומעביר לה� תיקי� של פוני� בהתא� להתמחות�, שירות לפוני�

שוויו� הזדמנויות לכל עורכי הדי� העשויי� להתעניי� במת� שירותי� אלה וכדי 
נדרש הלי� פומבי ותחרותי , להבטיח שנותני השירות יהיו המתאימי� ביותר

קבע נהלי� לאיתור עורכי די� ואמות מידה לבחירת� ולא אג� הסיוע לא . לבחירת�
. פרס� פומבית מידע רלוונטי לאלה המעונייני� להיכלל במאגר שהוא מנהל
, פניותיה� של עורכי די� להיכלל במאגר זה לא זכו להתייחסות בתו� פרק זמ� סביר

 .ולעתי� כלל לא זכו להתייחסות
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די� במאגר ולהוצאת� ממנו של אלה אג� הסיוע לא קבע נוהל לרישו� עורכי  .2
 .שאינ� מתאימי�

ופיקוח האג� , אג� הסיוע לא קבע מדדי הערכה לבחינת תפקוד� של עורכי הדי� .3
 .על עבודת� של עורכי הדי� החיצוניי� בלשכות הסיוע לקה בחסר

תהלי� המינוי של עור� הדי� החיצוני לתיק לא התייחס לניסיונו המצטבר של  .4
לפיכ� עלול להיווצר מצב שבו עור� הדי� אינו מתאי� . בעבודה ע� הלשכהעור� הדי� 

 .והדבר עלול לפגוע בטיב השירות, באופ� מיטבי לפונה

 

 סיכו� והמלצות

 י�זקוקה אלהל, אמות המידה שנקבעו בחוקלפי , מדינת ישראל רואה לנכו� לסייע
 לש� כ� . לשל� בעד��אי� באפשרותא� , בתחו� האזרחילשירותי� משפטיי� 

במסגרת אג� הסיוע שבמשרד ,  לשכות למת� סיוע משפטי1975הוקמו בשנת 
שמתוכ� נמצאו זכאי� לקבלת ,  פוני�61,000 פנו לאג� כ2009בשנת . המשפטי�

 . פוני�43,000סיוע משפטי כ

על א� התחזקות ההכרה בצור� להגביר את הנגישות למערכת המשפט לכלל הציבור 
האג� ומשרד המשפטי� לא דנו בשינוי דפוסי הפעולה , שותובעיקר לשכבות המוחל

 .כדי לממש מטרה זו

על אג� הסיוע ליידע את הציבור בדבר זכותו לסיוע משפטי ולהנגיש את השירות 
לצור� ניצול של כלל האפשרויות למת� סיוע משפטי על ידי הגופי� , כמו כ�. לאזרח

. להגיע עמ� לשיתו� פעולה ולתיאו�, כגו� ממלכתי מוביל, נדרש אג� הסיוע, השוני�
 .כ� יורחב מעגל הזכאי� לסיוע משפטי ללא הגדלת ההוצאה הציבורית

על הנהלת משרד המשפטי� לסיי� את בחינת נושא מת� הסיוע המשפטי לתושבי� 
 שאינה  אוכלוסיית התושבי� הזרי� במצב כיו� יש אוכלוסייה מוחלשת . זרי�

עובדה זו .  הדי� הקיימות אינ� שוללות מת� סיוע כזהמקבלת סיוע א� על פי שהוראות
 .מקשה עליה� את נגישות� למערכת המשפט

על אג� הסיוע המשפטי להקנות לעצמו יכולות לניטור זמני השלבי� השוני� של 
א� , לפילוח� לפי גורמי הטיפול ולניתוח הסיבות לעיכובי�, תהלי� הטיפול בפוני�

 .היו

רי� ומחייבי� לצור� שיפור סדרי איתור עורכי די� על האג� לקבוע נהלי� ברו
יוענק שוויו� הזדמנויות לציבור , כ� תושג שקיפות. מינוָי� ופיקוח עליה�, חיצוניי�

 .עורכי הדי� ותתייעל פעילות האג�

על , ולאור מגמות החקיקה, בחלו� ארבעה עשורי� מאז חקיקת חוק הסיוע המשפטי
ובכלל זה את הצור� ברפורמה , דרי ניהול האג�משרד המשפטי� לחזור ולבחו� את ס

 .במערכת הסיוע המשפטי האזרחי בישראל

 

♦ 
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 מבוא

 לשירותי� י�זקוקה אלהל, אמות המידה שנקבעו בחוקלפי , מדינת ישראל רואה לנכו� לסייע .1
 1972-ב"התשל, על פי חוק הסיוע המשפטי.  לשל� בעד��אי� באפשרותשמשפטיי� של עור� די� ו

 )התקנות �להל�  (1973-ג"התשל, הסיוע המשפטי ותקנות )החוק, חוק הסיוע המשפטי � להל�(
לשכת ,  הלשכה�להל�  (הוסמ� שר המשפטי� להקי� לשכות סיוע משפטי, שהותקנו על פיו

 ובהיק$ נושאי�ב, לרבות ההוצאות הכרוכות בו,  שירות משפטיהעניקל הלשכות תפקיד). הסיוע
להקל על הציבור את נגישותו למערכת , בי� היתר,  והתקנות נועדו החוק.תקנותהכפי שקבעו 

 .המשפט

ייצוג בפני בית ; ייעו& משפטי ועריכת מסמכי� משפטיי�: השירות הנית� כולל, תקנותהעל פי 
תשלו� ההוצאות הכרוכות במת� השירות שלדעת ראש ; לשכות הוצאה לפועל, בתי די�, המשפט

על , בי� היתר, ותבססתלמת� השירות המאמות מידה ות קבעו תקנה. הלשכה היה הכרח להוציא�
 ענייני : ה� בתחו� האזרחיהענייני� העיקריי� שבה� נית� סיוע משפטי .הכנסותיו של המבקש

ענייני� שבית ; לרבות נזיקי�, ענייני� כספיי�; הגנה על זכויות הנוגעות למגורי�; המעמד האישי
להל� (נגד המוסד לביטוח הלאומי תביעות ; ענייני� פליליי�למעט , הדי� לעבודה מוסמ� לדו� בה�

 ). המוסד�

 �להל� (בתל אביב ובחיפה כיחידות נפרדות במשרד המשפטי� , הלשכות הוקמו בירושלי�
, ) אג$ הסיוע או האג$�להל� ( האג$ לסיוע משפטי � ה� אוגדו לאג$ במשרד 1975ובשנת , )המשרד

אג$ הסיוע מורכב מהנהלה . ר גיא רוטקופ$"ל המשרד ד"למנככפו$ , ד אייל גלובוס"שמנהלו עו
, לשכת ירושלי�,  מרכז�לשכת תל אביב : ראשית ומחמש לשכות מחוזיות שהוקמו על פי החוק

 . צפו��לשכת באר שבע ולשכת נצרת , לשכת חיפה

 �להל� (די� מעובדי הלשכה  עור�ידי על , בי� היתר,  יכול להינת� הסיוע המשפטי,תקנותעל פי ה
נכו� ).  עור� די� חיצוני�להל�  (די� שאינו מעובדי הלשכה עור�על ידי  או )עור� די� פנימי

 מועסקי� בחוזה 36שמה� ( עורכי די� פנימיי� 85:  עובדי�163 מועסקי� באג$ 2010לספטמבר 
 . עורכי די� חיצוניי�1,170כמו כ� מעסיק האג$ . 3 עובדי מינהלה78�ו) העסקה קבלני

. ומונו לפוני� עורכי די�, 42,975 בקשות סיוע שמתוכ� נענו בחיוב 60,926 קיבל האג$ 2009בשנת 
 .נקראת תיק סיוע משפטי, שנענתה בחיוב ומונה בה עור� די�, בקשת סיוע

פועלת במשרד הסניגוריה הציבורית , המעניק סיוע משפטי בתחו� האזרחי, בצד אג$ הסיוע .2
, ) חוק הסניגוריה הציבורית�להל�  (1995�ו"התשנ, ציבוריתשהוקמה מכוח חוק הסניגוריה ה

 .להעניק ייצוג משפטי בהליכי� פליליי�, בי� היתר, ותפקידה

חוק לשכת עורכי . נוס$ על מנגנוני הסיוע הממלכתיי� פועלי� ג� מנגנוני סיוע התנדבותיי� .3
כי הדי� רשאית לתת סעד קבע כי לשכת עור)  חוק לשכת עורכי הדי��להל�  (1961�א"התשכ, הדי�

בהתא� לסמכות זו יזמה הלשכה . משפטי למעוטי אמצעי� שאינ� זכאי� לכ� מהמדינה לפי חוק
באמצעות , על פי אמות מידה שקבעה, המעניקה סיוע משפטי" שכר מצווה" את תכנית 2002בשנת 

גו עורכי די�  ייצ2009בשנת ).  שכר מצווה�להל� (עורכי הדי� החברי� בה והפועלי� בהתנדבות 
דוגמת , כמו כ� פועלי� גופי סיוע התנדבותיי� נוספי�.  תיקי�244מתנדבי� בתכנית שכר מצווה 

 .המסייעי� במת� ייעו& וייצוג משפטיי�, קליניקות משפטיות באוניברסיטאות

__________________ 

 . בנות שירות לאומי31�מחי, ו מת12נוס� על עורכי הדי' ועל עובדי המנהלה העסיק האג�  3
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תפקודו של אג$ הסיוע במשרד  בדק משרד מבקר המדינה את 2010ספטמבר �מרסבחודשי�  .4
פעולות האג$ בתחו� יידוע הציבור בדבר זכאותו לייצוג : קו בעיקר הנושאי� האלהנבד. 4המשפטי�

ניהול ; בתחו� הרחבת הזכאות לסיוע משפטי ובתחו� שיתו$ פעולה ע� גופי סיוע אחרי�, משפטי
סדרי ; סדרי העסקת� של עורכי הדי� החיצוניי� והפיקוח והבקרה עליה�; הפניות לסיוע משפטי

הביקורת נעשתה בהנהלת . חוזי העסקה קבלניי�בהמועסקי� הפנימיי� די� העורכי העסקת� של 
בדיקות השלמה נערכו בסניגוריה הציבורית . ירושלי� ובאר שבע, אג$ הסיוע ובלשכות חיפה

במחלקת ייעו& , בהנהלת בתי המשפט,  מרכז של הסניגוריה הציבורית�במחוז תל אביב , הארצית
 .ובמשרד האוצר) מחלקת ייעו& וחקיקה �להל� (וחקיקה במשרד המשפטי� 

 

 

 הזכות לייצוג משפטי

 קידו הנגישות למשפט

�זכות הגישה לבית" :השופט מישאל חשי� קבע, המשנה דאז לנשיא בית המשפט העליו� .1
דר נורמות אחר ְסשייכת היא לִמ. יסוד�יסוד במובנו הרגיל של המושג זכות�המשפט אי� היא זכות

אלא שקיומה , לא עוד. יסוד� כי נעלה היא על זכות� וכ� אומר אני � ומרנית� ל. בשיטת המשפט
המשפט הינה צינור �זכות הגישה לבית. היסוד�הינו תנאי הכרחי וחיוני לקיומ� של שאר זכויות

 .5"התשתית לקיומ� של הרשות השופטת ושל שלטו� החוק. החיי� של בית המשפט

הנגישות : הנידונות במסגרת סוגיה נרחבת יותר והיאהדיו� בסוגיית הסיוע המשפטי מעלה שאלות 
, ללא סירוב, הינה זכותו של אד� לפנות אל בית המשפט ולקבל סעד, במובנה הרחב"זכות זו . לצדק

 .6"ללא עיכוב וללא משוא פני�

, מתו� ההכרה בחשיבות הזכות לקבלת ייצוג משפטי בהליכי� המתנהלי� בבית משפט הוקמו .2
 .משפטי� מנגנוני סיוע משפטי בתחו� האזרחי ובתחו� הפליליבמשרד ה, כאמור

זכות הייצוג נחשבת : " הודגש כי7יש לציי� כי בדברי ההסבר להצעה לתיקו� חוק לשכת עורכי הדי�
. לאחת מזכויות היסוד החשובות בישראל ולזכות המבטיחה את מימוש� של זכויות יסוד אחרות

אינ� ]  לייצוג משפטי למעוטי אמצעי� על ידי המדינההמסדירי� זכאות[ההסדרי� הקיימי� ...
בהצעת החוק מוצע לעג� ... ממצי� את האפשרות למימוש הזכות על ידי רבי� שיד� אינה משגת

בחוק את סמכות הלשכה למת� סעד משפטי למעוטי אמצעי� כסמכות שבחובה ובכ� לתרו� 
 ".להנגשת מערכת המשפט לקבוצות אוכלוסייה נוספות

__________________ 

הסיוע "פרק , )È˙�˘ ÁÂ„ 44) 1993ראו , משרד מבקר המדינה עשה בעבר ביקורת על אג� הסיוע 4
  È˙�˘ ÁÂ„ 38ביקורות קודמות יותר הובאו ב. 526' עמ, "הליכי הטיפול והשירות לאזרח�המשפטי

 ).1980 (È˙�˘ ÁÂ„· 31וכ' ) 1987(

 .629, 577) 3(ד נא" פ,ÌÂÈ�ÈÓÂÏ‡ ÏÙ¯‡Ú· "Ú· ˙ÂÈ˘Ú˙ ÏÈÏ˜ „‚� Ó"Ó 733/95א "ע 5
 .25' עמ, )È˙˜ÂÁ ˙ÂÎÊÎ ˙Â‡Î¯ÚÏ ‰˘È‚‰ ˙ÂÎÊ) 1998˙, יור( רבי' 6
פורס( . 2009�ע"התש, )סעד משפטי למעוטי אמצעי() (34' תיקו' מס(הצעת חוק לשכת עורכי הדי'  7

 .11' עמ, )14.10.09(ע "מיו( כו בתשרי התש, 280ע "בהצעות חוק תש



 1137 משרד המשפטי(

משק$ את התפיסה המסורתית של מת� סיוע משפטי  1972שחוקק בשנת וע המשפטי חוק הסי
, כפי שהיא מתבטאת בהצעת חוק הסעד המשפטי, סיעודית�חברתיתה יבראי, למעוטי יכולת

 .8שגובשה מאוחר יותר כהצעת חוק הסיוע המשפטי, 1970�א"התשל

כבוד האד� : של חוק יסוד 1992 בשנתשחוקק לאחר קבלתו , חוק הסניגוריה הציבורית, לעומת זאת
קיומ� של הליכי� פליליי� תקיני� מחייב כי לנאש� יינת� ייצוג "מבטא תפיסה שלפיה  ,וחירותו

וברבות השני� , בתחו� הפלילי נית� סיוע ג� ללא תלות במצבו הכלכלי של הנאש�. 9"משפטי נאות
משפטי מהסניגוריה הציבורית ללא הרחיבו שינויי חקיקה באורח ניכר את מעגל הזכאי� לקבל ייצוג 

 11 הליכי�68,000� טיפלה הסניגוריה בכ2009בהקשר זה יצוי� כי בשנת . 10תלות במצב� הכלכלי
 מכלל ההליכי� 86%�וה� היו כ, שבה� עילות המינוי לא היו תלויות במצב� הכלכלי של הפוני�

 .12שבה� טיפלה הסניגוריה הציבורית

 שינויי חקיקה שאפשרו לקבוצות מוגדרות קבלת ייצוג 2003 ג� בתחו� האזרחי נערכו מאז שנת
 ).ראו להל�(א� כי בהיקפי� מצומצמי� יותר , ללא תלות במצב� הכלכלי

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

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

 .13"להוראות החוק החרות

ל "מינה מנכ, ציה כוללת במערכת המשפטכחלק מתהלי� בחינה אשר מטרתו להביא למודרניז .3
ועדה לגיבוש הצעות לרפורמה במערכת , 2000בנובמבר , מר שלמה גור, משרד המשפטי� דאז

בוועדה היו חברי� נציגי� ממחלקת ).  הוועדה�להל� (הסיוע המשפטי האזרחי ובנגישות לצדק 
מהאקדמיה , ורכי הדי�מלשכת ע, מהסניגוריה הציבורית, מהאג$ לסיוע משפטי, ייעו& וחקיקה

בראש הוועדה עמד ראש . ממשלתיי� העוסקי� בסיוע משפטי ובזכויות חברתיות�ומהארגוני� החו&
 .תחו� ייעו& במחלקת ייעו& וחקיקה

הוועדה התבקשה לבחו� את העקרונות אשר ראוי כי ינחו את הטיפול בנושא הסיוע המשפטי 
ת מערכת הסיוע המשפטי הקיימת בישראל או וכ� לשקול א� יש מקו� לשנות א, והנגישות לצדק

 גיבשה הוועדה טיוטת דוח שכללה המלצות מהותיות לגבי הצור� 2002בשנת . להוסי$ עליה
 ). דוח הוועדה�להל� (ברפורמה במערכת הסיוע המשפטי האזרחי בישראל 

את , רובי� הית,  ובעול�הוועדה את מער� שירותי הסיוע המשפטי בישראלבחנה במסגרת עבודתה 
 עורכיוממשלתיי� �חו& שירותי� שמעניקי� ארגוני� וכ�, משרד המשפטי�באג$ הסיוע המשפטי 

 .לטובת הציבורבהתנדבות די� הפועלי� 

__________________ 

בי' שירותי הסעד שמדינה מתקדמת נותנת "נקבע כי , 1970�א"התשל, בהצעת חוק הסעד המשפטי 8
 ".לנזקקי( מצוי ג( סעד משפטי

מיו( כג בסיוו' , 2410הצעת חוק , 1995�ה"התשנ, מתו, דברי ההסבר להצעת חוק הסניגוריה הציבורית 9
 ).21.6.95(ה "התשנ

מעניק זכות ייצוג לכל נאש( שבדעת , 2006�ו"התשס, ילי לחוק סדר הדי' הפל49לדוגמה תיקו'  10
 .התביעה לבקש לגזור עליו מאסר בפועל א( יורשע

הסניגוריה : שיטת ספירת התיקי( של הסניגוריה הציבורית נבדלת מזו של האג� לסיוע משפטי 11
על פי . בעוד האג� מונה את מספר התיקי( על פי ש( הפונה, הציבורית מונה את ההליכי( המשפטיי(

פונה בעל תיק משפטי אחד יוצג במסגרת אותו תיק בכמה הליכי( משפטיי( , שיטת הספירה של האג�
מספר ההליכי( המשפטיי( שבה( מוענק ייצוג מטע( האג� גבוה אפוא יותר ממספר . א( ישנ(, שוני(

 .תיקי הסיוע המשפטי
 ).2010אוגוסט " (2009�2008דוח פעילות ", הנתוני( מתבססי( על הסניגוריה הציבורית 12

, 451 'עמ, )ו"תשנ( מב ‰ËÈÏ˜¯Ù ,"כבוד האד( וחירותו וסדרי הדי' האזרחיי(: חוק יסוד ", לוי'למהש 13
 .375) 5(ד נא"פ, ·Ô˘Â˘ Ô· 'Ô˘Â˘ Ô � 6810/97א "עמדתו של השופט לווי' צוטטה ברע. 458
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מתפיסת סיוע משפטי הנית� כשירות : הוועדה סקרה התפתחויות שחלו בתפיסת הסיוע המשפטי
מי� העומדי� בפני האד� סעד ועד תפיסה חדשה שלפיה נית� הסיוע המשפטי כדי להסיר חס

באשר למצב בישראל ציינה הוועדה כי התפיסה הקיימת רואה . 14למימוש זכותו לגשת לערכאות
סיעודי הנית� לבעלי די� עניי� כדי לסייע לה� במימוש �עדיי� בסיוע המשפטי שירות חברתי

 רחבה בישראל יהישכבת אוכלוס  .א:   בי� היתר, היוחברי הוועדה מסקנות . זכויותיה� החוקיות
ה לממ� שירותי� יאי� בידא� ,  לקבלת סיוע משפטי ממלכתיתתנאי הזכאות הכלכליב ומדתאינה ע

 כראוי את מימוש זכות היסוד לנגישות למשפט לכלל ה מבטיחה אינציאות זומ. משפטיי�
אג$ הסיוע המשפטי אינו ערו� להעניק שירותי מידע על זכויות וחובות .  ב;   היהאוכלוסי

ייעו& משפטי כללי או ייעו& שמטרתו ליישב סכסוכי� אזרחיי� ללא התדיינות משפטית , טיותמשפ
 ).בוררות וכדומה, פישור, באמצעות גישור(

ותערו� רפורמה מקיפה בתחו� הסיוע  שמדינת ישראל תתווה מדיניות מסודרת הוועדה המליצה
החובה להבטיח את הנגישות  מוטלת � כגור� מסדיר ומתוו� �וקבעה כי על המדינה , המשפטי
,  פרטיי�:ידי מגוו� גורמי� ספקת השירותי� יכולה להיעשות עלעוד קבעה הוועדה כי ה. למשפט

את , בי� היתר ציינה את לשכת עורכי הדי�; אחרי�כאלה הנהני� ממימו� ציבורי או , ציבוריי�
רשויות את ה ,הדי� מכשירי� את דור העתיד של עורכיבהיות� אלה הי� ימוסדות האקדמה

 .ארגוני המתנדבי�ואת  לתושביה� עניקותה� משהשירותי� החברתיי�  במסגרת המקומיות

: באמצעי� אלה ,בי� היתר,  להבטיח את הנגישות למשפטהמדינה אחראיתועדה כי והלפיכ� קבעה 
ייעו& משפטי ויישובי סכסוכי� ללא התדיינות , פיתוח מרכזי� קהילתיי� להספקת שירותי מידע

הפיכת אג$ הסיוע לרשות עצמאית היכולה לגבש ולייש� ; פטית בפריסה גאוגרפית רחבהמש
. גיוס משאבי� והפעלת� בגמישות להשגת מטרותיה; מדיניות לאומית בתחו� הסיוע המשפטי

לפישוטו ולהפצתו בקרב גורמי� , הרשות תפעל להפיכת המידע המשפטי לנגיש לכלל הציבור
 . המוחלשותשיוכלו לעבדו למע� הקבוצות

חיזוק הכרת .  א:   לדעת הוועדה יתרונות הגישה השואפת לקד� נגישות למשפט במובנה הרחב ה�
ע� הרשויות וע� מוסדות המשפט ותגביר את תחושת השותפות , החוק תאפשר התמודדות ע� החוק

ת פתיחת אפיקי� לפתרו� מחלוקות שלא באמצעות בתי המשפט אשר תפחית מה� א.  ב;   האזרחית
  .העומס ותצמצ� את העלויות הכרוכות בהתדיינות המשפטית

Î�ÓÏ ‰Ï˘ ÁÂ„‰ ˙ËÂÈË ˙‡ ‰˘È‚‰ ‰„ÚÂÂ‰" ˙Ú ‰˙Â‡· Ò�Î�˘ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó Ï
Â„È˜Ù˙Ï ,ıÈ·ÂÓ¯·‡ ÔÂ¯‰‡ ¯Ó . ‰„ÚÂÂ‰ ÁÂ„ ˘‚Â‰ ‡Ï ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰

Î�Ó‰ ˙„ÓÚ˘ È�ÙÓ ÈÙÂÒ ÁÂ„Î"Ò�Î�‰ Ï ,ÂÈÏ ‰¯ÒÓ�˘ ÈÙÎ"‰„ÚÂÂ‰ ¯ , ÔÈ‡ ÈÎ ‰˙ÈÈ‰
ÔÓÂ˘ÈÈ· ˙ÂÎÂ¯Î‰ ˙ÂÈÙÒÎ‰ ˙ÂÈÂÏÚ‰ Ï˘· ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ Ì˘ÈÈÏ Â˙�ÂÂÎ· , ‡Â‰ ÈÎÂ

‰Ï‡ ˙ÂÈÂÏÚ ¯˘‡È ‡Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó˘ ¯Â·Ò . „¯˘Ó ˙Ï‰�‰· ÔÂ„È� ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÁÂ„
ÌÈËÙ˘Ó‰. 

 ‰ËÏÁ‰ Ï·˜ÏÂ ˘‡¯ „·ÂÎ· ‰È˙ÂˆÏÓ‰· ÔÂ„Ï ‰„ÚÂÂ‰ ‰∆p«Ó¿Ó ˙‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ ÔÈ˜˙ Ï‰�ÈÓ È¯„Ò
ÓÂ ˙˜ÓÂ�ÓÔ˙ÈÈÁ„ Â‡ ÔˆÂÓÈ‡ È·‚Ï ˙„ÚÂ˙ . 

__________________ 

, )Council of Europe (ופהג( מועצת אירבסקרה את ההתפתחויות שחלו בעול( ציינה הוועדה כי  14
 המלצות וכללי( המחייבי( את המדינות 1978קבעה עוד בשנת , אשר בה לישראל מעמד של משקיפה

 35 מחייבי( את, הכללי(. להעניק שירותי( משפטיי( ולהבטיח גישה שוויונית לצדק החברות בארגו'
 אות' לגבש מדיניות (אלצימ והמדינות החברות במועצת אירופה להבטיח גישה אפקטיבית לצדק

 .לאומית כוללת בתחו( הנגישות לצדק
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 מסר האג$ כי אכ� יש מקו� לרפורמה מקיפה בחוק 2010בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
וכי בכוונת האג$ לפעול , הסיוע המשפטי תו� כדי התאמתו למציאות שלאחר חקיקת חוקי היסוד

 .ו� עניי� זהבשיתו$ פעולה ע� הנהלת משרד המשפטי� וע� מחלקת ייעו& וחקיקה לקיד

 כי הדוח נער� על 2010מחלקת ייעו& וחקיקה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
רקע למידה של שירותי הסיוע המשפטי במדינות העול� ועל רקע בחינת התפתחות� במהל� המאה 

בעת מינוי הוועדה לא הייתה תמונת הסיוע המשפטי בעול� ידועה להנהלת משרד . העשרי�
משנפרסה התמונה . אפשר היה לחזות את טיב הרפורמה שעליה המליצה�וממילא אי, �המשפטי

, המשנה את דפוסי הפעולה, אפשר ליישמה בלא תוספת תקציב משמעותית�בפניה התברר כי אי
, זאת בפרט לאור המדיניות המפורשת של שר המשפטי�. שלפיה� פועל הסיוע המשפטי זה שני�

י הסיוע המשפטי באורח כולל אלא באורח נקודתי בהתא� לצרכי� שאי� להרחיב את היק$ שירות
 .המתעוררי� הלכה למעשה

 ˙‡ ÈÚÂˆ˜Ó Á¯Â‡· ÔÁ· ‰„ÚÂÂ‰ ÁÂ„ ÈÎ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÁ¯Ê‡Ï Â˙Â˘È‚� ÌÂ„È˜Â ÈËÙ˘Ó‰ ÚÂÈÒ‰ ˙ÏÁ‰ È·‚Ï ˙ÂÒÈÙ˙‰ ÏÂÏÎÓ , È�ÈÈÙ‡Ó ˙Â·¯Ï

‰ÈÎ¯ˆÂ Ï‡¯˘È· ÈËÙ˘Ó‰ ÚÂÈÒ‰ ˙Î¯ÚÓ. È„Î Ô‰· ‰È‰˘ Ï˜˘Ó ˙Â„·Î ˙ÂˆÏÓ‰ Â· ÂÏÚÂ‰ 
ËÙ˘ÓÏ ˙Â˘È‚�‰ ˙‡ Ì„˜ÏÂ Ô˙È�‰ ÈËÙ˘Ó‰ ‚ÂˆÈÈ‰ ·ÈË ˙‡ ‚¯„˘Ï . ˙‡ ‰„ÚÂÂ‰ ‰ÓÈÈÒ˘Ó

ÁÂ„ ‰˘·È‚Â ‰È�ÂÈ„ , ÌÈÎ¯„ ÔÂÁ·ÏÂ Â· ÔÂ„Ï ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ˙Ï‰�‰ ÏÚ ‰È‰ ‰ÓÂ˘
ÂÓÂ˘ÈÈÏ ,È�Â¯˜Ú‰ Ë·È‰‰ ÔÓ ˜¯ eÏÂ .ÍÎÓ ‰¯˙È :‰ ˙ÓÈÈ˜ ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰�ÈÁ·‰Ó ÔÈÈˆÏ ‰·ÂÁ

ÚÂ„Ó ˜Ó�ÏÂ ˙ÂÁ„Ï ËÏÁÂ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰Ó ˙ÂˆÏÓ‰ ÂÏÈ‡. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÈËÙ˘Ó‰ ÚÂÈÒ‰ ˜ÂÁ ˙˜È˜Á Ê‡Ó ÌÈ¯Â˘Ú ‰Ú·¯‡ ÛÂÏÁ·
‰˙„Â·Ú ˙‡ ‰„ÚÂÂ‰ ‰ÓÈÈÒ Ê‡Ó ¯Â˘Ú ËÚÓÎÂ , ˙‡ ÔÂÁ·ÏÂ ¯ÂÊÁÏ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÏÚ

ÈËÙ˘Ó‰ ÚÂÈÒ‰ ˙Î¯ÚÓ· ‰Ó¯ÂÙ¯· Í¯Âˆ‰ .Ë¯Ù· ˙‡Ê ,Â�˘ ÔÂÂÈÎ ˘ÂÓÈÓÏ ·Â˘Á ‰Ê ‡˘
˜„ˆÏ ˙Â˘È‚�‰ Ï˘ „ÂÒÈ‰ ˙ÂÎÊ. 

 

 

 הרחבת הזכאות לקבלת סיוע משפטי

שמה� מהגרי עבודה המשתייכי� לאוכלוסייה , בישראל יש מאות אלפי תושבי� זרי� .1
אוכלוסייה המאופיינת בחסמי שפה ותרבות ובמצב כלכלי שאינו מאפשר מימו� של : מוחלשת

 .התדיינות משפטית

אול� הלכה למעשה מעניק האג$ .  אינו מתנה את הזכאות לייצוג באזרחות ישראליתחוק הסיוע
סיוע משפטי בענייני� אזרחיי� לאזרחי מדינות החתומות על האמנה בדבר סדר הדי� האזרחי משנת 

 �להל� (מת� סיוע משפטי לנתיני המדינות החתומות על האמנה , בי� היתר,  אשר מסדירה1954
 מעניק האג$ שירות משפטי לקטיני� זרי� שאינ� מלווי� 2007מראשית שנת , כמו כ�). אמנת האג

ה� בהליכי� בפני בית הדי� לביקורת משמורת של שוהי� שלא כדי� , בידי מבוגר השוהי� שלא כדי�
חלק גדול מבי� הזרי� הנמצאי� בישראל אינ� תושבי מדינות , ע� זאת. וה� בערעור על החלטותיו

 .גהחתומות על אמנת הא

 הנחה מנהל האג$ דאז את ראשי לשכות הסיוע שלא להעניק סיוע משפטי לפוני� 2006ביולי  .2
שאינ� תושבי� או שאינ� בעלי אזרחות ישראלית למעט אזרחיה� של המדינות החתומות על אמנת 

 . האג
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לש� קביעת , מר משה שילה, ל משרד המשפטי� דאז" התקיי� דיו� בלשכת מנכ2007בספטמבר 
ות כלליי� למצבי� שבה� ראוי כי מדינת ישראל תבח� מת� סיוע משפטי לתושבי� זרי� עקרונ

גיבש מנהל אג$ הסיוע ביוני , ל"לבקשת המנכ. שאינ� אזרחי המדינות החתומות על אמנת האג
 חוות דעת שבה נקבע כי הוראות הדי� הקיימות אינ� שוללות הענקת סיוע משפטי למי שאינו 2008

ובהיעדר הוראה האוסרת מת� סיוע לאלה שאינ� תושבי� או , לפיכ�. ראלאזרח או תושב יש
 .ויש להעניק לה� סיוע משפטי, יש להעדי$ פרשנות מרחיבה להוראות החוק, אזרחי�

בדיו� הציג מנהל האג$ את עמדתו כפי . ל משרד המשפטי� דיו� נוס$ בנושא" ער� מנכ2009בינואר 
� כי מדינת ישראל ממלאת אמנ� את חובתה לייצג זרי� לפי וציי, 2008שהובאה בחוות הדעת מיוני 

והלכה למעשה כמעט שאי� האג$ נדרש , א� זו חובה מצומצמת, שעליה היא חתומה, אמנת האג
, ד יוכי גנסי�"עו, צי�"העומדת בראש תחו� ענייני� מינהליי� במחלקת הבג, לעומת זאת. ליישמה

, אלא למי שידו אינה משגת, זכות לסיוע לכל אד�חוק הסיוע המשפטי אינו מעניק את ה: "קבעה
 ".זאת נוכח טיבה של החקיקה הסוציאלית, ומונח זה אינו חייב להתפרש באופ� גור$ ואוניברסאלי

 גיבשה מחלקת ייעו& וחקיקה במשרד חוות דעת בעניי� ייצוג תושבי� זרי� על ידי אג$ 2009במאי 
בי� שהוא זר ובי� שאזרח , שפטי חל על כל אד�בחוות דעת זו נקבע כי חוק הסיוע המ. הסיוע

המעוגנת , עוד נקבע כי הזכות לסיוע משפטי נובעת מ� הזכות החוקתית לגישה לערכאות. ישראלי
כמו כ� צוי� בחוות הדעת כי . והיא אינה נובעת מזכות סוציאלית, בחוק יסוד כבוד האד� וחירותו

לאומיות שלה� מחויבת מדינת ישראל �נות הבי�פירוש חוק הסיוע המשפטי ובחינת מקורותיו והאמ
 .מצדדי� בגישה כי החוק יוחל על תושבי� זרי� ללא הגבלה

 מנהל אג$ הסיוע טיוטת מכתב ליוע& המשפטי 2009גיבש ביוני , 2009בהמש� לחוות הדעת ממאי 
בי� שבה הוצגו שתי עמדות שונות בסוגיית מת� סיוע משפטי לתוש, ד מני מזוז"עו, לממשלה דאז

עמדת אג$ הסיוע ומחלקת ייעו& וחקיקה בצד עמדתה של ראש תחו� ענייני� מינהליי� : זרי�
 .מטרת המכתב הייתה שהיוע& המשפטי יכריע במחלוקת בסוגיה זו. צי�"במחלקת הבג

 ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ ÁÏ˘�˘ ·˙ÎÓ È„ÎÏ ‰˘·Â‚ ‡Ï ÂÊ ·˙ÎÓ ˙ËÂÈË ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
‰Ï˘ÓÓÏ. 

 מרפרנט אג$ 2009ביקשה באוגוסט , ד אורית קור�"עו, )חקיקה(לה המשנה ליוע& המשפטי לממש
אשר , הסיוע במחלקת ייעו& וחקיקה לרכז במסמ� פנימי נוס$ את הדעות השונות במשרד המשפטי�

 .יוגש לה לצור� קבלת החלטה והכרעה בעניי�

˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „Ú , ¯·ÓËÙÒ·2010 ,˙Ó ˙ÈÈ‚ÂÒ ‰Ú¯ÎÂ‰ Ì¯ËÂ ÈÓÈ�Ù‰ ÍÓÒÓ‰ ˘·Â‚ Ì¯Ë Ô
ÌÈ¯Ê ÌÈ·˘Â˙Ï ÚÂÈÒ. 

 כי באשר למת� סיוע 2010מחלקת ייעו& וחקיקה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
הרי מדובר בסוגיה סבוכה ומורכבת , שאמנת האג אינה חלה עליה�, משפטי לאוכלוסיות נוספות

תושביה המעלה את שאלת היקפ� של האמנה החברתית ושל הערבות ההדדית של אזרחי המדינה ו
 .בכל הנוגע לתושבי� זרי�

 È�Ù· ‰˙ÏÚÂ‰ ÌÈ¯Ê ÌÈ·˘Â˙Ï ÈËÙ˘Ó‰ ÚÂÈÒ‰ Ô˙Ó ˙ÈÈ‚ÂÒ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ¯·ÓËÙÒ· ¯·Î ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ˙Ï‰�‰2007 .ÌÈ˘�‡ ÈÙÏ‡Ï ˙Ú‚Â�‰ ‰È‚ÂÒ· ¯·Â„Ó , ÔÈ·

¯˙È‰ ,Ï‡¯˘È· ÌÈ‡ˆÓ�‰ ‰„Â·Ú È¯‚‰ÓÏ .˙˘ÏÁÂÓ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ‰Ê ·ˆÓ· , ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ˙Ó‚Â„
ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ·˘Â˙‰ ,ÚÂÈÒÏ ˙È‡ÎÊ ‰�È‡ . ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÏÚ ÈÎ ¯Â·Ò ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

ÂÊ ‰È‚ÂÒ· ÚÈ¯Î‰ÏÂ ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜Ï. 
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במסגרת תיקוני� אלו נוספו .  נערכו תיקוני חקיקה במסגרת חוק הסיוע המשפטי2003משנת  .3
ייצוג נפגעי : תכמה ענייני� שבה� יינת� סיוע משפטי ללא מבחני הזכאות הקבועי� בחוק ובתקנו

ייצוג חולה ; 15וסחר בבני אד� למטרות עבדות ועבודת כפייה" החזקה בתנאי עבדות"עברות 
המאושפז על פי הוראת אשפוז או הנמצא בטיפול מרפאתי בדיוני� בפני ועדה פסיכיאטרית 

ייצוג קטי� שב� משפחתו הגיש בקשה למת� צו ; 16ובדיוני� בערעור על החלטת ועדה פסיכיאטרית
 .18)קוד� שהופסקה(וייצוג משתתפי תכנית ויסקונסי� ; 17גנה מפניוה

 תיקי� על 4,039� ב2009ובשנת ,  תיקי�3,130� טיפל האג$ ב2008בשנת , על פי נתוני אג$ הסיוע
 .פי העילות דלעיל

תנאי הזכאות ב ומדת עדיי�יה רחבה בישראל אינה עישכבת אוכלוסעל א$ תיקוני חקיקה אלה 
 ה אינציאות זומ. ה לממ� שירותי� משפטיי�יאי� בידא� , סיוע משפטי ממלכתי לקבלת תהכלכלי
 . כראוי את מימוש זכות היסוד לנגישות למשפטהמבטיח

 

 

 קידו� יישוב סכסוכי� ללא התדיינות משפטית

ו חלק ממער� הסיוע המשפטי ישיהמשפטי בשירותי ייעו& ניכר ר ֶסועדה הצביעה על ֶחועבודת ה
מציאות זו . בית המשפט סכסוכי� מחו& לכותלי יישובשימוש באמצעי� ל�על אילימדה בישראל ו

שבאמצעותה אפשר לזהות סכסוכי� בשלבי� , "מניעתית"גישה נקיטת �מלמדת אפוא על אי
א$ החלטות מועצת אירופה הוועדה ציינה כי . מוקדמי� ולהתערב כדי לפתור אות� בעוד� כאלה

 ליישוב חלופיי�הספקת שירותי ייעו& ואמצעי� גישות שמד  והמלצותיהבתחו� הנגישות לצדק
כי הוועדה   הדגישהע� זאת. 19 סיוע משפטי מודרני�חלק ממערהיא , המדינהעל ידי , סכסוכי�

 חידוש יחסי ג� במדינות המתקדמות בתחו� נחשבאימו& גישה מניעתית לטיפול בסכסוכי� 
 .ירות והדרגתיות בעניי� זהיש לנקוט זההטעימה הוועדה כי לפיכ� . הנגישות לצדק

אלא , הוועדה הציעה כאמור לַפ6ֵח אפיקי� לפתרו� מחלוקות שלא באמצעות בתי המשפט
היתרונות . א� בטר� ההתדיינות המשפטית וא� במהלכה, פישור או בוררות, באמצעות הליכי גישור

� העלויות הפחתת העומס על בתי המשפט ועל אג$ הסיוע וצמצו, בי� היתר, בכ� היו לדעתה
 .המלצות אלה לא נידונו על ידי הנהלת משרד המשפטי�, כאמור. הכרוכות בהתדיינות המשפטית

ייעו& : תקנות הסיוע המשפטי מגדירות את השירות המשפטי שיספק אג$ הסיוע ואת היקפו, כאמור
וצאה בפני בתי די� ובפני לשכות ה, וכ� ייצוג בפני בתי משפט, משפטי ועריכת מסמכי� משפטיי�

קבע האג$ כי הלשכות לא יעניקו סיוע משפטי בתהליכי� שאינ� נעשי� בפני , בהתא� לכ�. לפועל
למעט בנסיבות חריגות שבה� הערכאה , פישור או גישור, כגו� הלי� של בוררות, ערכאות משפטיות

 .המשפטית הפנתה את הצדדי� להלי� הגישור

ÈÒÂÈ˘ ‰˜È˜Á ÔÂ˜È˙ ÌÂÊÈÏ ÏÂ˜˘È Û‚‡‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ˙Â¯˘Ù‡ ˜È�ÚÓ ‡Â‰˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÏÚ Û
ËÙ˘Ó‰ ˙È· ÈÏ˙ÂÎÏ ıÂÁÓ ˙Â�ÈÈ„˙‰ Ï˘ ‰¯˜Ó· Ì‚ ÚÂÈÒ Ô˙ÓÏ . ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÏÒ ·Á¯ÂÈ ÍÎ

ÌÈ�ÂÙÏ ˜È�Ú‰Ï ÏÎÂÈ Û‚‡‰˘. 

__________________ 

2008�ט"התשס, 9תיקו' , ש(; 2006�ז"התשס,  לחוק הסיוע המשפטי6תיקו'  15. 

2004�ד"התשס, 4תיקו' , ש( 16. 
2007�ז"התשס, 7תיקו' , ש( 17. 

2008�ח"התשס, 8תיקו' , ש( 18. 

2� ו1סעיפי( , )1 (93 המלצת מועצת אירופה משללו רא 19. 
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ולפיה ראוי היה לשקול ליזו� תיקו� , בתשובתו מסר האג$ כי הוא תומ� עקרונית במסקנת הדוח
, ואול�. יווי בהליכי� שמחו& לכותלי בית המשפטחקיקה שיוסי$ על השירותי� שהוא מעניק ג� ל

עניי� זה אינו כלול , לנוכח מורכבות הנושא וריבוי ההיבטי� המערכתיי� והתקציביי� הכרוכי� בו
האג$ העלה כמה קשיי� הקשורי� בייצוג במסגרת ההליכי� . בסדרי העדיפויות של האג$

ל רבי� ממקבלי הסיוע להשתת$ התאמת� ש�אי.  א:   המתקיימי� מחו& לכותלי בית המשפט
שכ� יחסי הכוחות בי� הצדדי� להלי� יכולי� להיות לא , בהליכי� מחו& לכותלי בית המשפט

 ; והלי� גישור במצב לא שוויוני עלול להוביל להסכמה לא מאוזנת לרעת הצד החלש, שוויוניי�

 הוא צפוי לזכות יש קושי משפטי בהובלת לקוח להלי� של פשרה במקו� שבו מצא האג$ כי.  ב
שילוב הליכי גישור במסגרת הסיוע המשפטי יחייב את האג$ לפקח על .  ג;   בהלי� א$ ללא פשרה

, עוד הוסי$ האג$. א� כיו� אי� בידי האג$ הכלי� והמשאבי� למער� פיקוח מסוג זה, המגשרי�
ולכ� היא , סתכי המסקנה שלפיה הליכי גישור יקלו את העומס אינה מבוס, 2011בתשובתו מינואר 

 .שלא נעשתה, טעונה בדיקה אמפירית

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÌÈ�ÂÙÏ ˜È�Ú‰Ï ÏÎÂÈ Û‚‡‰˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÏÒ ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï È„Î ,
 ÚÂÈÒÏ ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ ÌÈ¯˜Ó‰ ˙‡ ‰ÈÂ‡¯‰ ˙Â¯È‰Ê· ÔÂÁ·Ï ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÏÚÂ Û‚‡‰ ÏÚ

‰Ê ‚ÂÒÓ ,ÔÂ„È�· ‰˜È˜Á ÔÂ˜È˙ ÌÂÊÈÏ ÏÂ˜˘Ï ÂÊ ‰�ÈÁ· ˙Â‡ˆÂ˙Ï Ì‡˙‰·Â. 

 

 

 שיתו� פעולה ע� לשכת עורכי הדי� וע� גופי סיוע התנדבותיי�

 הפָניה לגופי סיוע התנדבותיי�

, לשיתו$ הפעולה בי� רשויות השלטו� לבי� הגופי� התורמי� וההתנדבותיי� נודעת חשיבות רבה
מבקר המדינה העלה בעבר כי הסדרת מערכת . והוא עשוי לשפר את יעילות פעולת� של גופי� אלה

סי� בי� משרדי הממשלה לבי� הגופי� הללו מחייבת דיו� משות$ ע� נציגיה� כדי לברר את היח
במסגרת זו יהיה צור� לקבוע עקרונות . הסוגיה העקרונית באשר למקומ� במער� הסיוע לאוכלוסייה

מוסכמי� להשתלבות� במער� זה ולהבטיח את קיומ� של ערוצי תקשורת ותיאו� בי� הממשלה 
 .20אלהלבי� הגופי� ה

להביא להסדרת היחסי� בינו לבי� גופי , כגו$ ממלכתי, ג� דוח הוועדה עמד על כ� שעל האג$
להרחבת , בכוחו של שיתו$ פעולה זה להביא להחלשת החסמי� מפני הגישה לצדק. הסיוע האחרי�

מעגל הזכאי� לסיוע משפטי ללא הגדלת ההוצאה הציבורית ולהעלאת ר$ הזכאות הכלכלית לקבלת 
 .סיוע

 �להל� ( קוב& הנחיות מקצועיות 2007פרס� בשנת , מנהל לשכת ירושלי� של הסיוע המשפטי דאז
בקוב& ההנחיות נקבע כי עקב הנחיית מנהל האג$ והיוע& המשפטי של משרד ). קוב& ההנחיות

לגור� חיצוני כלשהו שאינו , שבקשת� לסיוע משפטי נדחתה, המשפטי� חל איסור להפנות פוני�
מנהל . לרבות רשויות מקומיות ולמעט תכנית שכר מצווה של לשכת עורכי הדי�, מדינהגור� של ה

שהאג$ עלול לקבל על עצמו לגבי טיב הטיפול שבו " אחריות המסוימת"האג$ נימק את האיסור ב
 .יזכה הפונה על ידי הגור� החיצוני

__________________ 

היערכות "הפרק �בתת, "רכישת שירותי( חברתיי("בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„55 ·)2005 , ראו מבקר המדינה 20
754�751' עמ, "משרדי ממשלה לרכישת שירותי( חברתיי( ממקורות חו/. 
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האג$ הוא . תנדבותיי�בתשובתו מסר האג$ כי יש שונות רבה בי� האג$ כגו$ ממשלתי לבי� גופי� ה
. ממשלתיי��אשר אינ� חלות על גופי� חו&, וחלות עליו חובות של שירות המדינה, גו$ סטטוטורי

א� לעתי� קרובות האינטרסי� אינ� , לעתי� יש לאג$ ולארגוני� מסוימי� אינטרסי� משותפי�
י� התנדבותיי� עוד מסר האג$ כי הוא פועל לשיתו$ פעולה פורה ע� גופ. משותפי� וא$ מנוגדי�

 .לרבות העברת ידע מקצועי, שוני�

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÚÂÈÒ ÈÙÂ‚ ÔÈ·Ï Â�È· ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ˙¯„Ò‰Ï ‡È·‰Ï Û‚‡‰ ÏÚ
Í¯Âˆ‰ ÈÙÏ ÌÈ�ÂÙ Ï˘ ˙È„„‰ ‰È»�Ù‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈÈ˙Â·„�˙‰ , ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙¯„‚‰ È„Î ÍÂ˙

ÚÂÈÒ‰ Û‚‡ Ï˘ ÏÈ·ÂÓ‰ „ÓÚÓ‰ ˙ÚÈ·˜Â ÌÈ„„ˆ‰Ó „Á‡ ÏÎ ÏÚ ˙ÏËÂÓ‰. 

 

 

 הפָניה לתכנית שכר מצווה של לשכת עורכי הדי�

. על פי חוק לשכת עורכי הדי� רשאית הלשכה לתת סעד משפטי למעוטי אמצעי�, כאמור .1
 תוק� חוק 2009באוקטובר .  את תכנית שכר מצווה2002במסגרת זאת יזמה לשכת עורכי הדי� בשנת 

 .קידי הלשכהלשכת עורכי הדי� וקבע שמת� הסעד המשפטי יהיה אחד מתפ

 ,2009�ט"התשס, )תיקו� תפקידי הלשכה(בדברי ההסבר להצעת התיקו� לחוק לשכת עורכי הדי� 
, זאת. זכות הייצוג הינה זכות יסוד העומדת בבסיס מארג זכויות האזרח במדינת ישראל: "נכתב

ה ולקבל את ההגנ, משעה שערכ� של זכויות המוקנות לאד� תלוי באופ� מוחלט ביכולתו לממש�
אד� שאי� ביכולתו להביא את עניינו לפתחו של בית המשפט כדי לממש את . המגיעה לו לצור� כ�

 ".כמוהו כמי שזכויות אלה לא ניתנו לו מלכתחילה, זכויותיו

, תכנית שכר מצווה של לשכת עורכי הדי� פועלת כתכנית משלימה לשירותי� שמעניק אג$ הסיוע
 ר$ זכאות כלכלית גבוה יותר מר$ הזכאות הכלכלית שעל התכנית קבעה. והיא אינה חופפת אות�

 תעניק התכנית סיוע משפטי למשפחה המונה שלוש 2009נכו� לשנת , לדוגמה. פיו פועל אג$ הסיוע
הר$ הכלכלי שעל פיו פועל אג$ (ח ברוטו " ש5,512נפשות בתנאי שהכנסתה החודשית תהיה מעל 

בטר� הפיכת מת� הסיוע המשפטי לתפקיד חובה , 2009בשנת . ח ברוטו" ש6,992�ומתחת ל) הסיוע
 . פוני�244ייצגו עורכי די� מתנדבי� בתכנית שכר מצווה , של הלשכה

, הפיכת מת� סיוע המשפטי למעוטי היכולת לאחד מתפקידי החובה של לשכת עורכי הדי� .2
� בי� לשכת מעצימה את הצור� בהגברת התיאו, 2009בהתא� לתיקו� חוק לשכת עורכי הדי� משנת 

 .עורכי הדי� לבי� אג$ הסיוע

ובו מפורטת , במכתב על דחיית בקשתו, אשר אינו עומד בתנאי הזכאות, אג$ הסיוע מודיע לפונה
 .א� ישנ�, סיבת דחיית הבקשה ומוצגי� נימוקי הדחייה והמלצות נוספות

עה על דחיית ובה� הוד,  הנחתה הנהלת האג$ את הלשכות לשלוח לפוני� אלה מכתבי�2009בשנת 
, מתכונת זו כוללת התייחסות לרקע המשפטי הרלוונטי לדחייה. בקשת� בהתא� למתכונת קבועה

מתכונת מכתבי הדחייה , ואול�. א� ישנ� כאלה, לנימוקי הדחייה ולהמלצה על דרכי פעולה אחרות
 שקבעה הנהלת האג$ אינה כוללת את הפניית הפוני� שבקשת� נדחתה לתכנית שכר המצווה של

 .לשכת עורכי הדי�

בתשובתו הודיע האג$ כי אכ� כל הלשכות הונחו למסור מידע לפוני� על אודות תכנית שכר 
האג$ הוסי$ כי אי� הוא רואה שונות מהותית בי� הודעה בכתב . א� בכתב וא� בעל פה, המצווה

 .לבי� הסבת תשומת לבו של הלקוח בעל פה
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‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÈÈ ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î ˙ÂÙÒÂ�‰ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡‰ ¯·„· ÌÈ�ÂÙ‰ ÚÂ„
ÈËÙ˘Ó ÚÂÈÒ ˙Ï·˜Ï , ˙È�Î˙Ï ÌÈ�ÚÓ�‰ ˙‡ ‰�ÙÈ ¯˘‡ ‰ÈÈÁ„ È·˙ÎÓÏ ÁÒÂ� ˘·‚Ï Û‚‡‰ ÏÚ

ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ˙Î˘Ï Ï˘ ‰ÂÂˆÓ‰ ¯Î˘. 

 

 

 יידוע הציבור בדבר זכאותו לייצוג משפטי

מי� על פי התפיסה המודרנית הסבורה שתפקיד הסיוע המשפטי הממלכתי הוא לפעול להסרת חס
ראוי להשקיע מאמצי� בהפצת מידע לציבור לגבי זכויותיו , העומדי� בפני הנגישות לצדק

כדי להביא למיצוי הזכות לקבלת סיוע משפטי ובכ� להקל את הנגישות לערכאות . וחובותיו
 .השיפוטיות על אג$ הסיוע להביא לידיעת הציבור את האפשרות בדבר קבלת סיוע משפטי

רת בדי� במפורש חובת יידוע בדבר האפשרות לפנות ללשכות הסיוע בכמה תחומי� מוזכ .1
ההוראות מתייחסות . תו� כדי מת� מידע על הדר� לעשות זאת, המשפטי ולזכות בשירותיה�

הליכי הוצאה ; 21ייצוג מאושפזי� בכפייה בפני ועדות פסיכיאטריות מחוזיות: לתחומי� האלה
ועררי� ; 22ר נגד החייב והליכי פינוי מדירת מגורי�לפועל שבמסגרת� נידוני� ביצוע פקודות מאס

� היה מספר התיקי� בשלושת התחומי� הללו גבוה יותר מ2009בשנת . 23על החלטות המוסד
במקרי� הללו היידוע מבוצע באמצעות .  מכלל התיקי� שבה� טיפל האג20%$� שה� כ12,000

י לשכות ההוצאה לפועל ועל ידי על יד, הודעה על גבי טפסי� המונפקי� ונשלחי� על ידי המוסד
 .בתי החולי� הפסיכיאטריי�

תביעות , נזיקי�, דיני עבודה: כמו, ואול� אי� חובה דומה לגבי שאר תחומי העיסוק של האג$
לדברי מנהל אג$ הסיוע . מזונות ומשמורת, גירושי�, אפוטרופסות, צווי מניעה, צווי הגנה, כספיות

ולפיו מת� סיוע משפטי על ידי המדינה הוא , 1972סיוע משנת חובת היידוע מתבססת על חוק ה�אי
 .הטבה סוציאלית ואינו זכות חוקתית בסיסית המחייבת את המדינה לממשה

 לשכת עורכי הדי� לציבור השופטי� 2007הצור� ליידע את הציבור עלה ג� במכתב שהפנתה ביולי 
כתב ציינה הלשכה כי תכנית שכר במ. במטרה ליידע� בדבר קיומה של תכנית שכר המצווה מטעמה

שלא ידעו כלל על זכות� לקבל ,  פוני�6,000� לאג$ הסיוע למעלה מ2007מצווה הפנתה עד שנת 
 הפנתה לשכת עורכי הדי� לאג$ הסיוע 2009עוד יצוי� כי בשנת . עור� די� מייצג מטע� המדינה

 .24 פוני� שלא ידעו על האפשרות לקבל סיוע משפטי מהמדינה1,669

ל משרד המשפטי� לערו� בלשכת " מנהל אג$ הסיוע למנכ2009 רקע זה הציע בנובמבר על
בשיתו$ , ) ניסיו� היידוע�להל� (ירושלי� ניסוי חלו& ליידוע מתדייני� בפני ערכאות משפטיות 

במסגרת המצאת , על פי ההצעה. לשכת עורכי הדי� והנהלת בתי המשפט, פעולה בי� אג$ הסיוע
$ בית המשפט עלו� הסברה המפרט את אפשרותו של בעל הדי� להיעזר במקרה כתבי בית די� יצר

הפיילוט נועד לבחו� את השלכותיו על עומס . הצור� בשירותי האג$ או בתכנית שכר המצווה
 . העבודה של האג$

__________________ 

2006�ו"התשס, )ייצוג משפטי בטיפול כפוי( לתקנות טיפול בחולי נפש 2תקנה  21. 

1967�ז"התשכ, וצאה לפועללחוק הה) ג(70וסעי� ) 1א(38סעי�  22. 
1978�ח"התשל, )סיוע משפטי(לתקנות הביטוח הלאומי ) ב(2תקנה  23. 

 . הפניות הטלפוניות שקיבלה הלשכה5,785מכלל  24
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ואול� להבדיל מהצעת האג$ לצר$ לכתבי בית די� את ,  הוחל בביצוע ניסיו� היידוע2010בספטמבר 
נמסר המידע לבעלי הדי� בעמדות הסיוע לחסרי ייצוג המוצבות בבתי המשפט , ברהעלו� ההס

 .ומאוישות על ידי מתנדבי�

,  כי בהתא� לתקנות סדר הדי� האזרחי2011האג$ מסר למשרד מבקר המדינה בתשובתו מינואר 
אה עוד מסר האג$ בתשובתו כי הוא רו. אפשר לצר$ את העלו� למסמכי בית די�� אי1984�ד"התשמ

ולכ� הוא אינו מסתפק ביידוע אלא פועל ג� , בהנגשת הסיוע המשפטי אחד מיעדיו החשובי� ביותר
. להנגשת שירותיו למגוו� ציבור הזכאי� לסיוע משפטי תו� כדי התייחסות למצוקותיו השונות

האג$ הרחיב את הנגשתו הפיזית ;  לשכת סיוע במחוז צפו�2008במסגרת זו הקי� האג$ בשנת 
האג$ הוביל לתיקו� חקיקתי ;  מוקדי� שנקבעו לצור� זה60� חלק נכבד מהראיונות ביותר מומקיי�

 .שעניינו מת� פטור אוטומטי מאגרה למקבלי הסיוע המשפטי בערכאות השיפוט האזרחיות

 כי מערכת בתי המשפט 2010הנהלת בתי המשפט מסרה למשרד מבקר המדינה בתשובתה מדצמבר 
ור את האפשרות לקבל סיוע משפטי באמצעות עמדות הסיוע לחסרי בחרה להביא לידיעת הציב

 .ייצוג וכי דר� זו התקבלה בהחלטה משותפת ע� אג$ הסיוע

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÔÈ„‰ ÏÚ· ˙‡ Ú„ÈÈÓ ÔÈ„‰ ˙È· È·˙ÎÏ ‰¯·Ò‰‰ ÔÂÏÚ ÛÂ¯Èˆ
‰ÚÈ·˙‰ ·˙Î ˙Ï·˜ Ú‚¯Ó ¯·Î ÈËÙ˘Ó‰ ÚÂÈÒ‰ È˙Â¯È˘ ¯·„· ,˘Â¯„‰ ÔÓÊ‰ ˙‡ ÂÏ ˜È�ÚÓÂ 

ÚÂÈÒÏ Â˙Â‡ÎÊ ˙˜È„·Â Û‚‡Ï ‰ÈÈ�Ù Í¯ÂˆÏ ,ÔÈ„ Í¯ÂÚ· ‰ÂÂÏÓ ÈËÙ˘Ó‰ ÔÂÈ„Ï ‰Ú‚‰ Í¯ÂˆÏÂ .
˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ , ÔÈ„‰ ÈÏÚ·˘ ˙Ú· ÌÈ˙ÚÏ Úˆ·˙Ó ‚ÂˆÈÈ È¯ÒÁÏ ÚÂÈÒ‰ ˙Â„ÓÚ ˙ÂÚˆÓ‡· ÚÂ„ÈÈ

ÔÈ„ Í¯ÂÚ ÈÂÂÈÏ ‡ÏÏ ËÙ˘Ó‰ ˙È·· Ì‰Ï Ú·˜�˘ ÔÂÈ„Ï ÌÈÚÈ‚Ó , Ì˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ˙‡ ·ÎÚÏ ÏÂÏÚÂ
ÈËÙ˘Ó‰ ÔÂÈ„Ï .ÈÈ˜˘ ÏÎÎ˙Â�˜˙· ÈÂ�È˘· Í¯Âˆ Ì ,ÌÈ�ÂÙ‰ ÚÂ„ÈÈ·˘ ˙Â·È˘Á‰ ¯Â‡ÏÂ , ÈÂ‡¯

¯ÂÓ‡Î ÔÂÏÚ‰ ˙˜ÂÏÁ ˙‡ ¯˘Ù‡È˘ ‰˜È˜Á· ÈÂ�È˘ ÏÂ˜˘Ï Û‚‡ÏÂ ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Ï‰�‰Ï. 

 

✯ 

 

 ¯Â·Èˆ‰ ÏÏÎÏ ËÙ˘Ó‰ ˙Î¯ÚÓÏ ˙Â˘È‚�‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï Í¯Âˆ· ‰¯Î‰‰ ˙Â˜ÊÁ˙‰ Û‡ ÏÚ
˙Â˘ÏÁÂÓ‰ ˙Â·Î˘Ï ¯˜ÈÚ·Â ,ÂÚÙ ÈÒÂÙ„ ÈÂ�È˘Ï È„ ‰˘Ú ‡Ï Û‚‡‰Â˙Ï : „¯˘Ó ˙Ï‰�‰

 ˙�˘Ó ‰„ÚÂÂ‰ ÁÂ„· ‰�„ ‡Ï ÌÈËÙ˘Ó‰2002 ÚÂÈÒ‰ ˙Î¯ÚÓ· ‰Ó¯ÂÙ¯· Í¯Âˆ‰ È·‚Ï 
ÌÈ¯Ê ÌÈ·˘Â˙Ï ÚÂÈÒ Ô˙Ó ˙ÈÈ‚ÂÒ· ‰ÚÈ¯Î‰ Ì¯ËÂ ÈËÙ˘Ó‰ ; ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘ÓÂ ÚÂÈÒ‰ Û‚‡

 ÈÏ˙ÂÎÏ ıÂÁÓ ÌÈÏ‰�˙Ó‰ ÌÈÎÈÏ‰· Ì‚ ÈËÙ˘Ó ÚÂÈÒ Ô˙ÓÏ ÌÈÈÂ‡¯‰ ÌÈ¯˜Ó‰ ˙‡ Â¯È„‚‰ ‡Ï
ËÙ˘Ó‰ È˙· ;Ò‰ ‡Ï Û‚‡‰ ÚÂÈÒ ÈÙÂ‚Â ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ˙Î˘Ï ÔÈ·Ï Â�È· ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ˙‡ ¯È„

ÌÈ�ÂÙ Ï˘ ˙È„„‰ ‰È»�Ù‰ Ï˘ ÌÂÁ˙· ÌÈÈ˙Â·„�˙‰ ,È˙ËÈ˘Â ÌÂÊÈ ÔÙÂ‡· ‡È·Ó Â�È‡Â ,
ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Î¯ÚÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ,ÚÂ„ÈÈ ˙·ÂÁ ÔÈ„· ÔÈ‡ Ì‰·˘ ÌÈÓÂÁ˙· , ˙‡ ¯Â·Èˆ‰ ˙ÚÈ„ÈÏ

È˙ÎÏÓÓ ÈËÙ˘Ó ÚÂÈÒ ˙Ï·˜Ï ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡‰ ˙‡Â ÂÓÂÈ˜ ¯·„ .· ˙‡ ÂÈ„ ¯È·‚Ó Â�È‡ Û‚‡‰ ÍÎ
ÈËÙ˘Ó ‚ÂˆÈÈÏ ˙ÂÎÊ‰ ˙·Á¯‰· ÚÈÈÒÓ Â�È‡Â ËÙ˘Ó‰ ˙Î¯ÚÓÏ ˙Â˘È‚�‰. 

 

 



 ב61דוח שנתי  1146

 ניהול הפניות לסיוע משפטי

 מקצועיי� לטיפול בפנייה לקבלת סיוע משפטי�הסדרי� מינהליי�

 פונה נפתח בלשכה תיק הלאחר קבלת, מיוחדבקשה לסיוע משפטי מוגשת על גבי טופס  .1
 המתגוררי�  להקל על הפוני�כדי, במקרי� מסוימי�.  מטעמהעור� די�איו� ע� ילר� והפונה מוזמ

בלשכות הרווחה הקרובות פוני� מראייני� עורכי הדי� מטע� הלשכות את ה ,במקומות מרוחקי�
 .למקו� מגוריה�

נמצא זכאי למי שמסוימי� בתחומי המשפט האזרחי ענייני� הלשכות מעניקות סיוע משפטי ב .2
 :בחוק ובתקנותות הקבוע) ותמצטבר(אמות מידה פי לכ� ל

È � È È � Ú ‰  Ô Á · Ó משפחה ענייני : סיוע משפטי יינת� בענייני� האלה, על פי התקנות, כאמור: ‰
לרבות , ענייני� כספיי�; הגנה על זכויות הנוגעות למגורי�; ) בקשות בענייני המעמד האישי�להל� (

 בקשות �להל�  (למעט ענייני� פליליי�, לדו� בה�ענייני� שבית הדי� לעבודה מוסמ� ; 25נזיקי�
או זכויות אחרות לנכי� או שיקו� תביעות על פי חיקוק המעניק גמלאות ; )בענייני� אזרחיי�
  .26) בקשות בענייני הביטוח הלאומי�להל�  (למשפחות נספי�

 30,578: שהתפלגו באופ� הזה,  בקשות סיוע משפטי60,926, כאמור,  קיבל האג2009$בשנת 
 בקשות בענייני הביטוח 8,558� בקשות בענייני המעמד האישי ו21,790, בקשות בענייני� אזרחיי�

 .הלאומי

˙ È Ï Î Ï Î ‰  ˙ Â ‡ Î Ê הסיוע המשפטי קובעות שני סוגי מבחני� למת� השירות תקנות : ‰
מבח� . ומבח� הרכוש)  מבח� ההכנסה�להל� (מבח� ההכנסה ומספר הנפשות במשפחה : לפונה

 החודשית הכוללת ברוטו אינה עולה על סכו� 27בע כי פוני� שהכנסת� המשפחתיתההכנסה קו
מבח� הרכוש מתנה את הסיוע המשפטי בכ� שלפונה לא . 28הזכאות הנקוב בחוק יהיו זכאי� לסיוע

 .29יהיה רכוש שנית� למימוש או שבשלו יוכל ליטול הלוואה

È Ë Ù ˘ Ó ‰  È Â Î È Ò ר שהעניי� אינו אלא א� הוא סבו"בקשה  לדחותרשאי ראש הלשכה : ‰
העובדות או , או שאי� לו על מה לסמו� או שאי� לו בסיס סביר מבחינת הדי�, טרדני או קנטרני

 ".הראיות

 סיוע עניקא� יש מקו� לה 30) עור� הדי� המחליט�להל� (מחליט עור� הדי� איו� י הרלאחר .3
את , יוע המשפטי שיינת�קובע עור� הדי� המחליט את היקפו של הס, א� החלטתו חיובית. משפטי

__________________ 

, חוק מס רכוש וקר' פיצויי(, 1976�ו"התשל, חוק מס ער, מוס�, למעט ענייני( לפי פקודת מס הכנסה 25
1963�ג"תשכה,  או חוק מס שבח מקרקעי'1961�א"התשכ. 

, )סיוע משפטי(ותקנות הביטוח הלאומי  1995�ה"התשנ, ]נוסח משולב[על פי חוק הביטוח הלאומי  26
אד( בהליכי( �בני� שאינו חבר� מעניקות לשכות הסיוע שירותי( משפטיי( לכל מבקש 1978-ח"התשל

כל חיקוק אחר בענייני( הנובעי( מחוק הביטוח הלאומי או מ, בבית הדי' לעבודה שהמוסד צד בה(
למעט בהליכי( שעניינ( תביעה לתשלו( דמי ביטוח או תביעה נגד ,  פיה(שהמוסד משל( תשלומי( על

 . לחוק הביטוח הלאומי369מעביד לפי סעי� 

של בת זוגו ושל שאר בני המשפחה המתגוררי( , החישוב נעשה לפי ההכנסה החודשית של הפונה 27
 .עמ(

שלוש נפשות תהיה זכאית לסיוע משפטי מאג� הסיוע בתנאי משפחה המונה , 2010נכו' לשנת  28
 .ח" ש5,512שההכנסה המשפחתית ברוטו לא תעלה על 

 .לעניי' זה לא יראו בדירה שבה מתגורר הפונה רכוש הנית' למימוש 29

 לחוק לאשר בקשה 4� ו3המוסמ, על פי סעיפי( , עור, הדי' המחליט פועל בשמו של ראש הלשכה 30
 . לדחותהלסיוע משפטי או
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ברוב הלשכות מועברת החלטת עור� הדי� . ההלי� המשפטי המתאי� ואת הערכאה המתאימה
עובד זה ממנה לפונה עור� די� חיצוני מרשימת עורכי הדי� החיצוניי� . המחליט לעובד מינהלה

 .31ומנפיק לעור� הדי� הנבחר כתב מינוי, הפעילי� של הלשכה

לפונה החלטה אמור עור� הדי� המחליט למסור , ניק סיוע משפטישלא להעהיא החלטה ה א�
 שבתחו� סמכותו נמצאת הלשכה  רשאי לערער עליה בפני בית המשפט המחוזיהפונה .מנומקת

 .32שטיפלה בו

פי כתב מינוי המגדיר   לעורכי די� חיצוניי� הממוני� עלהייצוג המשפטי בתיקהתיקי� מועבר רוב ב
שכר טרחת� של עורכי הדי� הללו משול� בהתא� לתעריפי� . ויקפיהאת  ו מינוָי�את תחומי

 .הקבועי� בתקנות

 

 

 מידע ניהולי לצור� הטיפול בפניות לקבלת סיוע משפטי

. שוויוני ואיכותי, ועליה� לספק לו שירות יעיל, לשרת את הציבור, בי� היתר, רשויות השלטו� נועדו
מש� הטיפול הנית� לפונה בתחנות הטיפול השונות ובה� , איכות השירות נקבעת על פי כמה מדדי�

 .בלשכות הסיוע

על האג$ להקנות לעצמו יכולות לניטור זמני השלבי� השוני� של , כדי לפעול לקיצור מש� הטיפול
לצור� . א� היו, לפילוח� לפי גורמי הטיפול ולניתוח הסיבות לעיכובי�, תהלי� הטיפול בפוני�
תח אג$ מערכות מידע במשרד עבור אג$ הסיוע תוכנת מחשב ניהולי פי�קבלת מידע סטטיסטי

וביניה� דוחות המספקי� מידע על פרקי , )BI דוחות �להל� (ניהוליי� �המפיקה דוחות סטטיסטיי�
 .זמ� הטיפול

 ÈÏÂ‰È�‰ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ˙Â·˘ÁÂÓÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ‰Ó ˜ÈÙ‰Ï ˙ÂÏÂÎÈ‰ Û‚‡‰ È„È· ÔÈ‡ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
Ë‰ ˙‡ ˙È·ËÈÓ‰ ‰¯Âˆ· Ì„˜Ï È„Î ıÂÁ�‰ÈËÙ˘Ó ÚÂÈÒ ˙Ï·˜Ï ˙ÂÈ�Ù· ÏÂÙÈ , Ï˘· Ì‡

 ÔÂÎ„Ú ¯„ÚÈ‰ Ï˘· Ì‡Â ÌÈÎ˘ÂÓÓ ÏÂÙÈË È�ÓÊÏ ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ Ô˙ÂÚˆÓ‡· ˙Â‰ÊÏ ˙ÏÂÎÈ ¯„ÚÈ‰
ÌÈÈË�ÂÂÏ¯‰ ÌÈ�Â˙�· ˙Î¯ÚÓ‰ .ËÂ¯ÈÙ ÔÏ‰Ï: 

 

 היעדר יכולת זיהוי גורמי העיכוב

1. „ Ò Â Ó ‰  Ì � È È � Ú ˘  Ì È ˜ È ˙ ·  Ô Â È ‡ È ¯ Ï  ‰ � ˙ Ó ‰ ‰  Í ˘ Ó :אג$ הסיוע , כאמור
ת לסיוע משפטי שעניינ� ערעור על החלטת המוסד ללא צור� שהפונה ישל� אגרה מטפל בבקשו

האג$ בוח� א� מהבחינה המשפטית יש מקו� להגיש את . וללא עריכת בדיקת זכאות כלכלית לפונה
שולחת , כדי שלא להכביד על הפוני� בצור� לפנות עצמאית להשגת המסמכי� מהמוסד. הערעור

ורק לאחר קבלת התיק קובעת מועד לריאיו� ע� הפונה , יק הפונההלשכה בקשה למוסד לקבלת ת
 .לבדיקת זכאותו לסיוע

הוראות הדי� קובעות מועדי� מרביי� להגשת ערעור בבית הדי� האזורי לעבודה על החלטות 
 . בהתא� לסוג הערעור,  יו� לבי� שנה מהיו� שבו נמסרה ההחלטה למערער60הנעי� בי� , המוסד

__________________ 

 .שבה עור, הדי' המחליט ממנה עור, די' חיצוני כדי לייצג את הפונה, פרט ללשכת באר שבע 31
דחיית בקשת הסיוע ניתנת לפוני( שאינ( עומדי( בקריטריוני( הקבועי( בחוק לקבלת הסיוע ולפוני(  32

 .אותשלא הציגו ללשכה את האישורי( המתאימי( בתו, פרק הזמ' שהיא קבעה לש( הוכחת הזכ
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לעתי� מדובר . 33י חול$ זמ� רב עד קביעת ריאיו� לפונה בתיקי� שעניינ� המוסדהביקורת העלתה כ
 מהתיקי� שעניינ� המוסד עלה מש� הזמ� מפתיחת התיק ועד 68%�בלשכת חיפה ב: בכמה חודשי�

 42%�ובלשכת באר שבע ב;  מהתיקי�39%�בלשכת ירושלי� ב;  ימי�60קביעת ריאיו� על 
 .מהתיקי�

. ועלול להביא להוצאות מיותרות, � לסרבול הטיפול בפוני� בלשכותמצב הדברי� האמור גור
ורק לאחר , הלשכה נאלצת לעתי� למנות עור� די� לדיו� בבית המשפט בערעור על החלטת המוסד

יכולה לשכת הסיוע לבחו� את סיכוייו , במהל� הדיו� או לאחריו, קבלת המסמכי� מהמוסד
 .אי להמש� קבלת הסיוע או לאוהמשפטיי� של התיק ולהחליט א� הפונה זכ

 ˙˘˜· „ÚÂ ÚÂÈÒ‰ ˙˘˜· „ÚÂÓÓ ÛÏÂÁ˘ ÔÓÊ‰ ÏÚ ÌÈ�Â˙� Û‚‡‰ È„È· ÔÈ‡ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
„ÒÂÓ‰Ó ÌÈÎÓÒÓ‰ ,‰�ÂÙ‰ ÌÚ ÔÂÈ‡È¯ ˙ÚÈ·˜ „ÚÂ „ÒÂÓ‰Ó ÌÈÎÓÒÓ‰ ˙Ï·˜ „ÚÂÓÓ ÔÎÂ .

 Â˙ÂÈ¯Á‡· ÌÈ�Â˙�‰ ÔÓÊ‰ È˜¯Ù ˙‡ „„Â·Ï È„Î ıÂÁ�‰ Ú„ÈÓ‰ Û‚‡‰ È„È· ÔÈ‡ ‰Ê ·ˆÓ·
ˆÈ˜Ï ÏÂÚÙÏÂÌ¯Â . ÏÂÚÙÏÂ ÌÈ·ÂÎÈÚÏ ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ Á˙�Ï ÂÏ Â¯˘Ù‡È˘ ÌÈÏÎ Á˙ÙÏ Û‚‡‰ ÏÚ

ÌÈ·ÎÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ˙¯Ò‰Ï. 

2. Ô È „  Í ¯ Â Ú  È Â � È Ó Ï  ‰ � ˙ Ó ‰ ‰  Í ˘ Ó :2008החל בדצמבר , האג$ קבע תק� שלפיו ,
משו� . האג$ ביטל תק� זמ� זה .34 ימי� מפתיחת התיק60 מהפניות ימונה עור� די� עד 85%�ב

, מהיר ואיכותי, עור� די� לפונה הוא גור� חשוב במת� שירות משפטי יעילשפרק הזמ� עד מינוי 
 .בדק משרד מבקר המדינה את העמידה ביעד זה א$ שבוטל על ידי האג$

 מהפניות 64%�בכ, בבקשות בענייני� אזרחיי� שטופלו, הבדיקה העלתה כי בלשכת חיפה )א(
 70%�בלשכת באר שבע בכ; ) מהיעד25%�חריגה של כ( ימי� מפתיחת בתיק 60מונה עור� די� עד 

 בלשכת ירושלי� ; ) מהיעד18%�חריגה של כ( ימי� מפתיחת התיק 60מהפניות מונה עור� עד 

 ). מהיעד16%�חריגה של כ( ימי� מפתיחת התיק 60 מהפניות מונה עור� די� עד 71%�בכ

נה עור� די�  מהפניות מו69%�בכ, בבקשות בענייני המעמד האישי שטופלו, בלשכת חיפה )ב(
 מהפניות מונה 71%�בלשכת באר שבע בכ; ) מהיעד19%�חריגה של כ( ימי� מפתיחת התיק 60עד 

 מהפניות 80%�בלשכת ירושלי� בכ; ) מהיעד16%�חריגה של כ( ימי� מפתיחת התיק 60עור� עד 
 ). מהיעד6%�חריגה של כ( ימי� מפתיחת התיק 60מונה עור� די� עד 

� ההמתנה למינוי תלוי במידה רבה בשיתו$ הפעולה מצד הפוני� האג$ מסר בתשובתו כי זמ
 .וכי יכולתו לשפר היבט זה היא חלקית ביותר, בהמצאת המסמכי� הרלוונטיי�

 ÈÂ�ÈÓÏ ‰�˙Ó‰‰ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó ÔÈ· ÔÈÁ·‰Ï ÂÏ Â¯˘Ù‡È˘ ÌÈ�Â˙�‰ ÔÈ‡ Û‚‡‰ È„È· ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
 ÏÚ ¯˙È ˙Î˘Ó˙Ó ÔÈ„ Í¯ÂÚ‰·Ï ‰�ÂÙÏ ˙Â¯Â˘˜‰ ˙Â·ÈÒ Ï˘· ‰„ÈÓ Ú·Â� Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó ÔÈ

Û‚‡Ï ˙Â¯Â˘˜‰ ˙Â·ÈÒÓ ·ÂÎÈÚ‰ .‰�ÂÙÏ ·Â˘Á ÔÈ„‰ Í¯ÂÚ ÈÂ�ÈÓ „ÚÂÓ , Ú·Â˜ ‡Â‰˘ È�ÙÓ
Â�ÈÈ�Ú· ÈËÙ˘Ó‰ ÏÂÙÈË‰ ˙ÏÈÁ˙ „ÚÂÓ ˙‡ ‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ . ÌÈ˜È˙ Ï˘ ‰Â·‚‰ Ì¯ÂÚÈ˘ ÁÎÂ�Ï

˙Î˘ÂÓÓ ÈÂ�ÈÓÏ ‰�˙Ó‰‰ Ì‰·˘ , ÔÈ„‰ Í¯ÂÚ ÈÂ�ÈÓ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó‰ ˙‡ ÔÈÈÙ‡Ï Û‚‡‰ ÏÚ
‡ ÏÏ‚· ·ÎÚ˙ÓÈ-‰�ÂÙ‰ „ˆÓ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ , ÔÓÊ Ô˜˙ ÚÂ·˜Ï ÂÈÏÚÂÂÓÂ˘ÈÈÏ ÏÂÚÙÏÂ ÈÂ�ÈÓÏ. 

3. ‰ ˘ ˜ · ‰  ˙ ‡  ‰ Á Â „ ‰  ‰ · Â ˘ ˙ Ï  ‰ � ˙ Ó ‰ ‰  Í ˘ Ó : נדחו 2009בשנת 
נסגר , עמידת הפונה בקריטריוני��א� הבקשה נדחית בשל אי.  מהפוני�30%�בקשותיה� של כ

__________________ 

את מש, ההמתנה לריאיו' בבקשות סיוע שענייניה' , BIעל בסיס דוחות , משרד מבקר המדינה בדק 33
 .ירושלי( ובאר שבע,  בלשכות חיפה2009הבדיקה נעשתה עבור בקשות שהתקבלו בשנת . המוסד

 .למעט בתיקי המוסד 34
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� הנדרשי� לאחר עריכת הריאיו� נוהגות הלשכות א� לא המציא הפונה את המסמכי. התיק בלשכה
, א� לא המציא את המסמכי�, לאחר פרק זמ� נוס$. ולעתי� א$ תזכורת נוספת, לשלוח לו תזכורת

 תיקי פוני� 4,065 סגרה לשכת חיפה 2009בשנת ).  סגירה לאחר דחייה�להל� (נסגר התיק בלשכה 
 . תיקי�1,751לשכת באר שבע סגרה ו,  תיקי�2,142לשכת ירושלי� סגרה , לאחר דחייה

 ¯˘‡· ‰È˙ÂÎ˘Ï ÏÏÎ ˙‡ ˙Â·ÈÈÁÓ‰ ˙ÂÈÁ�‰ ‰Ú·˜ ‡Ï Û‚‡‰ ˙Ï‰�‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰
Ì˙˘˜· ‰Á„È˙ Ï· ÌÈÎÓÒÓ ‡ÈˆÓ‰Ï Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈ�ÂÙÏ ÚÈ„Â‰Ï ˘È ÌÎÏ‰Ó·˘ ÔÓÊ‰ È˜¯ÙÏ :

 ˙ÂÚ„Â‰ ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈÎÒÓÓ‰ ˙‡ Â‡ÈˆÓ‰ ‡Ï˘ ÌÈ�ÂÙÏ ˙ÂÁÏÂ˘ Ú·˘ ¯‡·Â ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÂÎ˘Ï
ÈÈÁ„ ÏÚÈ‡ ˙ÓÁÓ ‰- ¯Á‡Ï ˙Â‡ÎÊ ˙ÁÎÂ‰40˙Â�ÂÈ‡¯‰ ÌÂÈ˜ ÌÂÈÓ ÌÈÓÈ  , ÌÎÏ‰Ó·˘

˙Â¯ÂÎÊ˙ Ì‰ÈÏ‡ ˙ÂÁÏ˘� , ¯Á‡Ï ˙‡Ê ‰˘ÂÚ ‰ÙÈÁ ˙Î˘Ï ÂÏÈ‡Â30ÌÈÓÈ . 

 90 מהפוני� הודעות דחייה מעל 76%בבקשות בענייני� אזרחיי� נמצא כי בלשכת חיפה קיבלו 
 365�181 בי� 20%�כ,  ימי�180�91 קיבלו הודעות בי� 55%�כ: ימי� ממועד הגשת בקשת הסיוע

 ימי� 90 מהפוני� הודעות דחייה מעל 19%בלשכת ירושלי� קיבלו .  ימי�730�366 בי� 1%�ימי� וכ
.  ימי�365�181 בי� 6%� ימי� וכ180�91 קיבלו הודעות בי� 13%�כ: ממועד הגשת בקשת הסיוע

: ממועד הגשת בקשת הסיוע ימי� 90 מהפוני� הודעות דחייה מעל 14%בשלכת באר שבע קיבלו 
 . ימי�365�181 בי� 3%�וכ,  ימי�180�91 קיבלו הודעות בי� 11%�כ

 90 מהפוני� הודעות דחייה מעל 70%בבקשות בענייני המעמד האישי נמצא כי בלשכת חיפה קיבלו 
 בי� 1%� ימי� וכ365�181 בי� 13%�כ,  ימי�180�91 בי� 56%�כ: ימי� ממועד הגשת בקשת הסיוע

�181 בי� 9%�כ,  ימי�180�91בי�  מהפוני� הודעות 25%בלשכת ירושלי� קיבלו .  ימי�730�366
 מהפוני� הודעות דחייה מעל 17%בלשכת באר שבע קיבלו .  ימי�730�366 בי� 2%� ימי� וכ365

 . ימי�365�181 בי� 2%� ימי� וכ180�91 בי� 15%�כ:  ימי� ממועד הגשת בקשת הסיוע90

האג$ מסר בתשובתו כי הסיבה לעיכוב נובעת במקרי� רבי� משיתו$ פעולה חלקי מצד הפונה 
, התחשבותו במגבלות הפוני� בהמצאת המסמכי�, לדברי האג$. המצאת המסמכי� הדרושי��ומאי

על לקביעת נוהל אגפי אחיד שיקבע עוד מסר כי יפ. מביאה אותו שלא למהר להוציא הודעות דחייה
 .מסגרות זמ� לשליחת הודעה לפונה על דחיית בקשתו לסיוע

 Ô˙Ó· ·ÂÎÈÚ‰ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó ÔÈ· ÔÈÁ·‰Ï ÂÏ Â¯˘Ù‡È˘ ÌÈ�Â˙�‰ ÔÈ‡ Û‚‡‰ È„È· ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
 Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó ÔÈ·Ï ‰�ÂÙÏ ˙Â¯Â˘˜‰ ˙Â·ÈÒ Ï˘· Ì¯‚� ‰�ÂÙ‰ ˙˘˜· ˙‡ ‰ÁÂ„‰ ‰·Â˘˙

˙Â¯Â˘˜‰ ˙Â·ÈÒÓ ·ÂÎÈÚ‰ Ú·Â�Û‚‡Ï  . ÌÈ�ÂÙÏ ‰ÈÈÁ„‰ ˙ÂÚ„Â‰ Ô˙Ó· ÌÈÎ˘ÂÓÓ ÌÈ·ÂÎÈÚ
˙Â‡Î¯ÚÏ Ì˙˘È‚· ÚÂ‚ÙÏ ÌÈÏÂÏÚ. 

 

 עדכו� מערכת המחשוב�אי

1. Ë È Ï Á Ó ‰  Ô È „ ‰  Í ¯ Â Ú  È „ È  Ï Ú  Ï Â Ù È Ë ‰  ˙ Â Î ˘ Ó ˙ עור� הדי� , כאמור: ‰
בדבר זכאות� לסיוע , בש� ראש הלשכה, המחליט אחראי לראיי� את הפוני� ולקבל החלטה

לקבוע ; להחליט א� למנות עור� די� לפונה או לדחות את בקשתו: י� ה�ריהעיק ויתפקיד. משפטי
ולסגור את התיק ; להמלי& בפני עור� הדי� החיצוני על דר� הטיפול בה; את הסוגיה המשפטית

 על ביצוע מגוו� פעולות במסגרת  מופקדואכמו כ� ה. בלשכה לאחר סיו� הטיפול המשפטי בו
קבלת דיווחי� מעורכי הדי� החיצוניי� המטפלי� : דוגמת, תיקהמעקב השוט$ אחר ההתפתחויות ב

אישור בקשותיו של עור� הדי� לטפל בנושאי� , דיווח�בתיקי הפוני� ובירור הסיבות במקרה של אי
טיפול בתלונות הפוני� והגשת כתבי בית די� לבית המשפט המחוזי , משפטיי� נוספי� של הפונה

 .לסיוע משפטי נדחובהליכי ערעור של פוני� שבקשותיה� 
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א� עיכוב בביצוע , אמנ� האג$ לא קבע תקני זמ� למגוו� הפעולות המוטלות על עור� הדי� המחליט
 .ביצוע� עלולי� לפגוע בטיב השירות הנית� לפונה�הפעולות או אי

:  תיקי�34,137ירושלי� ובאר שבע , עד סו$ יולי היה מספר התיקי� הפתוחי� בלשכות חיפה
 . בבאר שבע6,777� בירושלי� ו10,317 , בחיפה17,043

אול� , נמצאו מאות תיקי� שדרשו את טיפול� של עורכי הדי� המחליטי�, 2010נכו� לסו$ יוני 
 209בלשכת ירושלי� , 35 תיקי�303בלשכת חיפה :  ימי�90במערכת נמצא כי ה� לא טופלו מעל 

 . תיקי�12ובלשכת באר שבע , תיקי�

 ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ ÌÈËÈÏÁÓ‰ ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ È„È ÏÚ ÏÂÙÈË· ·ÂÎÈÚ
ÌÈ�ÂÙÏ Ô˙È�‰ ˙Â¯È˘‰ ·ÈË·. 

קיי� קושי לטפל במהירות בכל התיקי� , האג$ מסר בתשובתו כי לנוכח העומס הרב בלשכות הסיוע
למשל שוחח טלפונית , יש מקרי� שבה� עור� הדי� המחליט טיפל בתיק. ויש צור� לתעדו$ הטיפול

כמו כ� במקרי� אחדי� מדובר ; אול� לא הזי� את פרטי הטיפול במערכת המחשובו, ע� הפונה
היק$ התיקי� בפועל , לפיכ�. בעיכוב מכוו� מצד עור� הדי� המחליט אשר נועד לצרכי� מקצועיי�

 .נמו� הרבה יותר מ� האמור בדוח הביקורת, שבה� חל עיכוב מצד עור� הדי� בטיפול בתיק

Î ¯Â·Ò ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó˜È˙· ÏÂÙÈË È ,·˘ÁÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰ÏÂÚÙ‰ „ÂÚÈ˙ ‡ÏÏ , Ú‚ÂÙ
ÏÂÙÈË· ·ÂÎÈÚ ÏÁ ÔÎ‡ Ì‡ ˙Ú„Ï Û‚‡‰ ˙ÏÂÎÈ· , ˙·ÈÒ ˙‡Â ·ÎÚÓ‰ Ì¯Â‚‰ ˙‡ ˙Â‰ÊÏ

·ÂÎÈÚ‰ . ·˜ÚÓÂ ‰¯˜· Úˆ·ÏÂ ÌÈ˜È˙· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ¯Ë�Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ Û‚‡‰Ó ˙Ú�Ó� ÍÎ
Ì‰ÈÏÚ .Ì‰˘ ‰ÏÂÚÙ ÏÎ ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ· „Ú˙Ï ÂÈ„·ÂÚ ˙‡ ˙ÂÁ�‰Ï Û‚‡‰ ÏÚ ÌÈ˘ÂÚ 
˜È˙· .Ì‰· ÏÙËÏÂ ÌÈ·ÎÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ˙‡ ¯Ë�Ï ¯˘Ù‡˙È ÍÎ ˜¯. 

2. ‰ Ï ‰ � È Ó ‰  È „ · Â Ú  È „ È  Ï Ú  Ï Â Ù È Ë ‰  Ô Ó Ê  ˙ Â Î ˘ Ó ˙ בתחנות הטיפול : ‰
קבלת טופס : לדוגמה, השונות שבה� עובר תיק של פונה מבצעי� עובדי המינהלה מגוו� פעולות

 הגשת בקשות לקבלת מסמכי� ;חישוב שכר הטרחה לעורכי הדי�; הבקשה וקביעת מועד הריאיו�
בלשכות חיפה וירושלי� ג� ממליצי� עובדי . סגירת התיק בתו� הטיפול המשפטי; מהמוסד

 .המינהלה לעור� הדי� המחליט על מינוי עור� הדי� החיצוני המתאי� לתיק

ÈÏ‰�ÈÓ ÏÂÙÈË ˘¯„� ÌÈ·¯ ÌÈ˜È˙· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ , ÌÏÂ‡˙Î¯ÚÓ· ‡ˆÓ� ÈÎ  Ì‰‡Ï 
ÂÏÙÂË ÏÚÓ 90 ÓÈÌÈ . ‰ÙÈÁ ˙Î˘Ï·1,141 ÍÂ˙Ó ÌÈ˜È˙ 17,043 ÌÈÁÂ˙Ù‰ ÌÈ˜È˙‰ )Î-7%( ,

 Ú·˘ ¯‡· ˙Î˘Ï·Â595 ÍÂ˙Ó ÌÈ˜È˙ 6,777) Î-9%.( 

בתשובתו מסר האג$ כי ברוב התיקי� שבה� חלו עיכובי� בטיפול על ידי עובדי המינהלה לא היה 
עקב העומס הרב ולמע� עוד הוסי$ האג$ ש. כ� שלא נגר� כל נזק לפונה, צור� בטיפול משפטי נוס$

היעילות תועדפו תיקי� אלה בעדיפות נמוכה בהשוואה לתיקי� אחרי� המצריכי� טיפול משפטי 
 90� העביר האג$ למשרד מבקר המדינה רשימות ע� הסבריו לעיכוב מעל ל2010בדצמבר . מיידי

 . תיקי� בלשכת חיפה27�הרשימות התייחסו ל. יו� בטיפול בתיקי�

__________________ 

לתיקי( הדורשי( לשכת חיפה החלה לטפל בתיקי( אלה אחרי שהביקורת הסבה את תשומת לבה  35
 .טיפול של עור, הדי' המחליט בלשכה
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Û‚‡‰ È¯·Ò‰ ˙�ÈÁ·· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ -13 ‰ÙÈÁ ˙Î˘Ï Ï˘ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ˜È˙‰Ó )Î-48% ( ‡Ï
ÂÏ·˜˙‰˘ ÔÈ„ È˜ÒÙ· ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ˙‡ ‰Î˘Ï‰ ‰�Î„Ú . ‰˜ÙÈÒ ‡Ï ‡È‰ ÔÎ ÏÚ

ÌÈËÈÏÁÓ‰ ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚÏ , Í˘Ó‰ È·‚Ï ÌÈÈ�ÂˆÈÁ‰ ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ˙‡ ÔÂÂÎÏÂ ˙ÂÁ�‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡‰
‰Ï‡ ÌÈ˜È˙· ÈËÙ˘Ó‰ ÏÂÙÈË‰ ,Ì˙ÓÈ˘Ó ÈÂÏÈÓÏ ˘Â¯„‰ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ÂÊ . 

È‡- ÏÚ Û‚‡‰ Ï˘ ‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÏÂÎÈ· Ú‚ÂÙ ˙Ó‡ ÔÓÊ· ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ÔÂÎ„Ú
ÌÈ�ÂÙ‰ ÍÎÓ Ú‚ÙÈ‰Ï ÌÈÏÂÏÚ Û‡ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯˜Ó·Â Â˙ÂÈ¯Á‡·˘ ÌÈ˜È˙‰ ÏÂ‰È� . „¯˘Ó

Ì˙˙ÁÙ‰Ï ÏÂÚÙÏÂ ‰Ï‡ ÌÈ·ÂÎÈÚÏ ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ ˜Â„·Ï Û‚‡‰ ÏÚ ÈÎ ¯Â·Ò ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó. 

 

 

 מענה טלפוני לפניות

 מאפשר טיפול מהיר ויעיל בפונה ומקל את עומס הפוני� ללשכות בהיותו משמש השימוש בטלפו�
זהו כלי זמי� ונוח לשימוש שעלותו נמוכה . לעתי� תחלי$ להתייצבות אישית של פוני� בלשכות

 ההמתנה שזמ�כדי לנצל את יתרונותיו בשיפור השירות לציבור חשוב שיינת� מענה טלפוני ו. יחסית
. די לתת שירות טלפוני הול� ראוי להפעיל מרכזת ממוחשבת ידידותית לפוני�כ .קצר יהיה למענה

רצוי שהמרכזת תאפשר בקרת שיחות באמצעות הפקת דוחות סטטיסטיי� על מש� ההמתנה למענה 
כדי לאפשר קשר טלפוני זמי� ע� . בכל התקשרות ועל עומס הפוני� בשעות השונות של היו�

 .ת של האג$הציבור יש צור� בהיערכות מינהלי

כולל ציו� שעות קבלת הקהל בה� ואת , אתר האינטרנט של האג$ מפרט את דרכי הפנייה ללשכות
 .מספרי הטלפו� ליצירת קשר

ל משרד המשפטי� דאז מר "בפגישה שקיי� ע� מנכ,  העלה מנהל האג2007$כבר בנובמבר  .1
ה נוספת שהתקיימה בלשכת בישיב. במיקור חו&, את הצור� בהקמת מוקד טלפוני ארצי, משה שילה

 ביקש שוב מנהל אג$ הסיוע להקי� מוקד טלפוני 2009ל משרד המשפטי� מר שילה באפריל "מנכ
אול� , ל תומ� עקרונית בנושא"בישיבה סוכ� כי המנכ. ח" מיליו� ש1�בעלות שנתית מוערכת של כ

: ות באג$ הסיועלצור� גיבוש החלטה הוא מבקש לערו� בדיקה לפילוח מאפייני השיחות שמתקבל
 וכמה שיחות הדורשות מת� לכ� שיוכשרו שירות נותני אות� לנהל שיכולי� טכניות שיחות כמה

 .ולפיכ� נדרשי� לנהל אות� עורכי די�, מידע מהותי

˙¯Â˜È·‰ ÌÂÎÈÒ ¯Á‡Ï ˜¯ , ¯‡Â�È ÛÂÒ·2011 , È�ÈÈÙ‡Ó ÁÂÏÈÙÏ ‰˜È„· ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ˘·È‚
Î�Ó‰ ˙ËÏÁ‰Ï Ì‡˙‰· ˙ÂÏ·˜˙Ó‰ ˙ÂÁÈ˘‰"Ï ;Èˆ¯‡ È�ÂÙÏË „˜ÂÓ ÌÈ˜‰ Ì¯Ë Û‚‡‰. 

לכל ,  מהפניות הטלפוניות שיתקבלו תהיה90%�אג$ הסיוע קבע כי ההמתנה למענה טלפוני ב .2
 .2009החל בדצמבר ,  דקות3�2, היותר
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 ÌÈ�˘Ï ‰„Â·Ú‰ ˙È�Î˙ È„ÚÈ ÚÂˆÈ· ÏÚ Û‚‡‰ ˙Ï‰�‰ ÁÂÂÈ„·2008-200936 ‰Ê „ÚÈ ÈÎ ÔÈÂˆ 
ÚÂˆÈ· ÈÎÈÏ‰˙· ‡ˆÓ� ,‡Ï ÌÏÂ‡ Â· „ÂÓÚÏ È˘Â˜ ‰È‰È Â· ÌÈÎÂ¯Î‰ ÌÈˆÂÏÈ‡‰Â Â˙Â·Î¯ÂÓ ¯Â

Ú·˜�˘ „ÚÂÓ· .˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ ÔÂÎ� , ¯·ÓËÙÒ·2010 , ˙„È„ÓÏ ÈÏÎ Û‚‡‰ ˘·È‚ Ì¯Ë
˙ÂÁÈ˘Ï ‰�ÚÓ‰ ÔÓÊ È˜¯Ù . ˜ÙÒÓ ‡Â‰˘ È�ÂÙÏË‰ ˙Â¯È˘‰ ·ÈË ÏÚ Ú„ÈÓ Û‚‡Ï ÔÈ‡ ÍÎÈÙÏ

¯Â·ÈˆÏ. 

לטיפול במקרי� )  נוהל הכוננות�ל� לה( קבעה הנהלת האג$ נוהל כוננות 2009במרס  .3
הנוהל קבע כי בכל לשכה ישוב& מדי יו� עור� די� כונ� לצור� מת� מענה . המחייבי� טיפול דחו$

מדי . 24:00�16:00למקרי� דחופי� וכי יהיה קו טלפו� המיועד להשארת הודעות קוליות בשעות 
חזור לפוני� שלפי שיקול דעתו שעה ימשו� עור� הדי� הכונ� את ההודעות מ� המענה הקולי וי

 .עניינ� מחייב טיפול משפטי דחו$

צוות משרד מבקר המדינה התקשר כמה פעמי� למספרי הטלפו� שפורסמו באתר האינטרנט של אג$ 
הוא עשה זאת ה� בשעות . בחיפה ובבאר שבע, הסיוע כמספרי הטלפו� של לשכות הסיוע בירושלי�

 :נמצא כי. � פעילותהפעילות וה� בשעות שבה� הלשכות אינ

)‡( ÌÈÏ˘Â¯È ˙Î˘Ï· ,‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ÂÂˆ ¯˘˜˙‰ Ô‰·˘ ÌÈÓÚÙ‰ ÏÎ· , Ô˙È� ‡Ï
È‡Â ‰Î˘Ï‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙ÂÚ˘· È�ÂÙÏË ‰�ÚÓ-˙ÈÏÂ˜ ‰Ú„Â‰ ¯È‡˘‰Ï ‰È‰ ¯˘Ù‡ . Ô�È‡˘ ˙ÂÚ˘·

 Í‡ ‰Î˘Ï· Ï‰˜‰ ˙Ï·˜ ˙ÂÚ˘ ˙‡ Ë¯ÈÙ˘ ËÏ˜ÂÓ ÈÏÂ˜ ‰�ÚÓ ‰È‰ ‰Î˘Ï‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙ÂÚ˘
È‡-¯È‡˘‰Ï ‰È‰ ¯˘Ù‡˙ÈÏÂ˜ ‰Ú„Â‰  , ‰�ÚÓ ˙Ï·˜ Í¯ÂˆÏ ÔÂÙÏË ¯ÙÒÓ ¯‡˘Â‰ ‡ÏÂ

˙Â��ÂÎ‰ Ï‰Â� Ú·˜˘ ÈÙÎ ÌÈÙÂÁ„ ÌÈ¯˜Ó·. 

בשעות שאינ� . בלשכת חיפה עונות בנות השירות הלאומי לטלפוני� בשעות פעילות הלשכה )ב(
צוות . שעות פעילות הלשכה מפנה מענה קולי מוקלט מקרי� דחופי� לטלפו� של עור� הדי� התור�

 .וקיבל מענה מיידי מטע� עור� הדי�, ד מבקר המדינה התקשר למספר זהמשר

בשעות . ג� בלשכת באר שבע עונות בנות השירות הלאומי לטלפוני� בשעת פעילות הלשכה )ג(
שאינ� שעות פעילות הלשכה לא היה מענה קולי ולא הושאר מספר טלפו� לצור� קבלת מענה 

 במקו� זאת תלתה הלשכה על דלת הכניסה ללשכה .כוננותהבמקרי� דחופי� כפי שקבע נוהל 
 .ובה טלפוני� ניידי� אישיי� של עורכי די� כונני�, מודעה

ÌÈ�ÂÙÏ ‰�ÚÓ Ô˙Â� Ú·˘ ¯‡· ˙Î˘Ï ˘‡¯ Ú·˜˘ ¯„Ò‰‰ Ì‡ ˜ÙÒ , ˙Ï„ ÏÚ ‰Ú„ÂÓ˘ È�ÙÓ
ÂÈÏ‡ ˙Â�ÙÏ Ô˙È�˘ ÔÈ„ Í¯ÂÚ Ï˘ ÔÂÙÏË ¯ÙÒÓ ¯ÒÓ� Â·˘ ÈÏÂ˜ ‰�ÚÓÏ ÛÈÏÁ˙ ‰�È‡ ‰ÒÈ�Î‰. 

�ÚÓ ¯„ÚÈ‰ ˙ÂÎÈ‡· ÌÈÚ‚ÂÙ Í¯Âˆ‰ ˙Ú˘· ÚÂÈÒ‰ ˙ÂÎ˘ÏÏ ˙Â�ÙÏ ˙Â¯˘Ù‡ ¯„ÚÈ‰Â È�ÂÙÏË ‰
ÌÈ�ÂÙÏ ˙Â¯È˘‰ ,Â˙Â¯È‰Ó·Â ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÏÈÚÈ· : ˙ÂÚ˘· ‡Ï˘ ÌÈÙÂÁ„ ÌÈ¯˜ÓÏ ‰�ÚÓ ÔÈ‡

˙ÂÏ·Â˜Ó‰ ‰„Â·Ú‰ ; ÒÓÂÚ‰ ˙‡ ÍÎ· ÌÈÏÈ„‚ÓÂ ˙ÂÎ˘Ï· ˙È˘È‡ ·ˆÈÈ˙‰Ï ÌÈˆÏ‡� ÌÈ�ÂÙ‰
˙ÂÎ˘Ï·. 

 

✯ 

 

__________________ 
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 1153 משרד המשפטי(

, נות מעניקי� את הסמכויות למת� סיוע משפטי לראשי הלשכותהאג$ מסר בתשובתו כי החוק והתק
, בשל כ�. ואלה ה� האחראי� בפועל להענקת הסיוע המשפטי במגוו� ההיבטי� לקהל הפוני� אליה�

מינתה בעבר עור� די� אחד , שהוקמה לאחר החקיקה ולאחר התחלת פעילות הלשכות, הנהלת האג$
התנהלות זו גרמה לחוסר אחידות . חר הופנה אל הלשכותוכוח אד� א, הוא הממונה על האג$, בלבד

עלתה התובנה שיש , 2007ע� מינויו של מנהל האג$ הנוכחי בשנת . בפעילות הלשכות השונות
לרבות יצירת ההאחדה , צור� בשינוי מהותי בדרכי הפעולה של האג$ בכלל ושל הלשכות בפרט

לפיכ� פועל האג$ להאחדה מדורגת . האג$הנדרשת ומתוק$ זאת ג� שינוי סמכותו של הממונה על 
 .הג� שזה שני� רבות ובהתא� לדי� פעלו הלשכות עצמאית כמעט, של דרכי פעולת הלשכות

 ˙ÚÈ·˜ „Ú ÌÈÎÂ¯‡ ÔÓÊ È˜¯Ù ÏÚ ÌÈ„ÓÏÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙¯Â˜È· ‰˙ÏÚ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰
„ÒÂÓ‰ Ì�ÈÈ�Ú˘ ÌÈ˜È˙· ˙ÂÎ˘Ï· ‰�ÂÙÏ ÔÂÈ‡È¯ ,˙ Ô˙Ó „ÚÂ ÔÈ„ Í¯ÂÚ ÈÂ�ÈÓ „Ú ‰�ÂÙÏ ‰·Â˘

˙ÈÁ„� Â˙˘˜· Ì‡ .ÌÏÂ‡ , ˙‡ ˙Â·˘ÁÂÓÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ‰Ó ˜ÈÙ‰Ï ˙ÂÏÂÎÈ‰ ÔÈ‡ Û‚‡‰ È„È·
ÈËÙ˘Ó ÚÂÈÒ ˙Ï·˜Ï ˙ÂÈ�Ù· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ˙È·ËÈÓ‰ ‰¯Âˆ· Ì„˜Ï È„Î ıÂÁ�‰ ÈÏÂ‰È�‰ Ú„ÈÓ‰ .

¯ÒÁ· ‰˜ÂÏ È�ÂÙÏË ‰�ÚÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÂÎ˘ÏÏ ÌÈ�ÂÙÏ ˜ÙÂÒÓ‰ ˙Â¯È˘‰ ·ÈË Ì‚. 

 

 

 סדרי העסקה ומינהל

 מינוָי	 והפיקוח עליה	, ור והגיוס של עורכי הדי� החיצוניי	סדרי האית

 מאגר עורכי די� חיצוניי�

התקנות מסמיכות את ראש לשכת הסיוע למנות עורכי די� חיצוניי� לתת שירות למבקשי סיוע 
 העסיקו 2010וביוני , רובו של הסיוע המשפטי נית� על ידי עורכי די� חיצוניי�, כאמור. 37משפטי

מבי� אלה , כל ראש לשכת סיוע עור� רשימה של עורכי די�.  עורכי די� חיצוניי�1,170יוע לשכות הס
ומעביר לה� תיקי� של , שביקשו להתמנות כעור� די� חיצוני ונמצאו כשירי� להעניק שירות לפוני�

 ).מאגר עורכי הדי�,  המאגר�להל� (פוני� בהתא� להתמחות� 

וכדי , רכי הדי� העשויי� להתעניי� במת� שירותי� אלהכדי להבטיח שוויו� הזדמנויות לכל עו
על פי תקנות . נדרש הלי� פומבי ותחרותי לבחירת�, להבטיח שנותני השירות יהיו המתאימי� ביותר

בתקנות אלה  ,ואול�. 38בהלי� של מכרזעורכי די�  אי� הכרח למנות 1993�ג"התשנ, חובת המכרזי�
ינהל את ההליכי� לקראת , שרות שלא באמצעות מכרז שהחליט לבצע התק, כי גו$ ציבורינקבע

בטיח את מרב המ,  הוג� ושוויוני,באופ� שקו$ ככל הנית� בנסיבות העניי�"ההתקשרות האמורה 
 לכל מי התפקיד על ותלהבטיח מת� הזדמנות שווה להתמודדההלי� על . 39"היתרונות לגו$ הציבורי

פרסו� פומבי של :  הלי� זה אמור לכלול.40 ביותרהמתאי� ולבחור במועמד ושמתאי� לדרישותי

__________________ 

 .לתקנות הסיוע המשפטי) 1)(ב(4סעי�  37
 מאפשר למשרד ממשלתי להתקשר בפטור 1993�ג"התשנ, לתקנות חובת המכרזי() 2)(א(5סעי�  38

 .לרבות עריכת די', לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמו' מיוחדי(ממכרז 
 לתקנות קבעה 42תקנה ;  חובת המכרזי( בתקנות42 שהחלי� את תקנה 2009תיקו' מינואר , א1סעי�  39

לעשות בדר, של מכרז ג( את ההתקשרויות , וסביר בנסיבות העניי' ככל שמוצדק, משרד להעדי� כי על
 .שאפשר לפטור ממכרז או שאינ' חייבות במכרז

היבטי( בעבודת הוועדות הרפואיות לקביעת זכויות "בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„60·) 2010 , מבקר המדינה 40
 . 1145' עמ, "נכי(
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פרסו� דרישות הס$ הנדרשות מעורכי הדי� הרואי� את ; האפשרות להיכלל במאגר עורכי הדי�
לעורכי הדי� שאינ� נבחרי� , מנומק במידת האפשר, מת� מענה; עצמ� כשירי� להיכלל במאגר

 .למאגר

עקרונות )  נוהל גיוס סניגורי��להל�  ( בנוהל2006כ� למשל הסניגוריה הציבורית קבעה עוד בשנת 
נוהל . ופרסמה את הנוהל באתר האינטרנט שלה, לרישו� עורכי די� ברשימת הסניגורי� הציבוריי�

יכולת הייצוג בהלי� : 41ובה�, גיוס הסניגורי� קובע קריטריוני� לבחירת� של עורכי הדי� החיצוניי�
; מידת התאמה לצרכי� מיוחדי�; בלקוחמידת השקעת עבודה ומאמ& בטיפול בתיק ו; הפלילי

 .והתרשמות כללית; ניהולית�יכולת ארגונית

עוד קובע נוהל גיוס סניגורי� כי עור� די� המעוניי� להיכלל במאגר עורכי הדי� יגיש בקשה בכתב 
עור� די� שנמצא מתאי� יוזמ� ; באמצעות טופס שיפורס� באתר האינטרנט של הסניגוריה הציבורית

לצור� בדיקת עמידתו . שכת הסניגור המחוזי לגיבוש התרשמות מכישוריו ומאישיותולריאיו� בל
, בקריטריוני� שנקבעו מתבקש עור� הדי� להביא לריאיו� פרוטוקולי� של דיוני� שבה� הופיע

וכי לא , הנוהל קובע כי המראיי� יערו� תרשומת מהריאיו�. המלצות ואסמכתאות על שנות ניסיו�
 .יו� הריאיו� יודיע הסניגור המחוזי למועמד על החלטתו יו� מ60�יאוחר מ

 ˙È·ÓÂÙ ÌÒ¯Ù ‡ÏÂ Ì˙¯ÈÁ·Ï ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡Â ÔÈ„ ÈÎ¯ÂÚ ¯Â˙È‡Ï ÌÈÏ‰� Ú·˜ ‡Ï ÚÂÈÒ‰ Û‚‡
¯‚‡Ó· ÏÏÎÈ‰Ï ÌÈ�ÈÈ�ÂÚÓ‰ ÔÈ„ ÈÎ¯ÂÚÏ ÈË�ÂÂÏ¯ Ú„ÈÓ. 

 ¯‚‡ÓÏ ÔÈ„ ÈÎ¯ÂÚ ˙ÂÙÈÒÂÓ ÚÂÈÒ‰ ˙ÂÎ˘Ï˘ ‡ˆÓ� ‰ÓÂÊÈ ‰ÈÈ�Ù ÒÈÒ· ÏÚÔÈ„ Í¯ÂÚ „ˆÓ .
Ï ˘‡¯¯˙ÂÈ· ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ Ì‰ Â˙Ú„Ï˘ ‰Ï‡ ˙‡ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ÔÈ·Ó ¯ÁÂ· ÚÂÈÒ‰ ˙Î˘ , ÏÏÂÎÂ

ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ¯‚‡Ó· Ì˙Â‡ . È·ÓÂÙ ÍÈÏ‰· ‡ÂÙ‡ ˙È˘Ú� ‰�È‡ ÔÈ„ ÈÎ¯ÂÚ ¯Â˙È‡Ï Û‚‡‰ ˙ÏÂÚÙ
‰ÙÂ˜˘ ‰�È‡Â . ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ˙¯ÈÁ·Â ˙ÂÈÂ�Ó„Ê‰‰ ÔÂÈÂÂ˘ ÌÈÁË·ÂÓ Ì�È‡ ÍÎ

¯˙ÂÈ·. 

 ˙�˘· ÈÎ „ÂÚ ¯ÚÂÈ2007‡ ÔÈÎ‰  ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ¯Â·ÈˆÏ ‰�ÓÊ‰ ˙ËÂÈË ÚÂÈÒ‰ Û‚" ˘È‚‰Ï
 ¯‡· Â‡ ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ ÈËÙ˘Ó‰ ÚÂÈÒ‰ ˙Î˘Ï Ï˘ ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ¯‚‡ÓÏ Û¯Ëˆ‰Ï ˙Â„ÓÚÂÓ

Ú·˘ ."„È˜Ù˙Ï ÌÈ˘¯„�‰ ÛÒ‰ È‡�˙ ÂÚ·˜� ‰ËÂÈË·42 . ‰¯˘È‡ Ì¯Ë ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·
‰ËÂÈË‰ ˙‡ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó· ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰. 

 Û‚‡˘ ‡„ÂÂÏ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÏÚÔÈ„ ÈÎ¯ÂÚ ¯Â˙È‡Ï Ï‰Â� ÔÈÎÈ ÚÂÈÒ‰ , ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÏÂÏÎÈ˘
Ì˙¯ÈÁ·Ï . ÈÎ¯ÂÚ ¯‚‡Ó· ÏÏÎÈ‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ˙È·ÓÂÙ ÌÒ¯ÙÏ ÂÈÏÚ ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ�‰ÔÈ„. 

האג$ מסר בתשובתו כי יפעל לקבוע נוהל לגיוס עורכי די� חיצוניי� ולפרסמו בקרב ציבור עורכי 
 .הדי�

 

 מת� מענה למועמדי� להיכלל במאגר

כ� לדוגמה . הל תקי� מחייבי� מת� מענה בתו� זמ� סביר לפניות המופנות לרשות ציבוריתכללי מינ
, נוהל גיוס הסניגורי� של הסניגוריה הציבורית קבע כי על הסניגור המחוזי לשלוח למגיש הבקשה

אישור על כ� שבקשתו התקבלה וכ� התייחסות להמש� תהלי� ,  ימי� מיו� קבלתה30במהל� 
__________________ 

 ".עריכתה של רשימת הסניגורי( הציבוריי("נוהל  41
על המועמד להחזיק ברישיו' עריכת די' או בתעודת הסמכה : בי' תנאי הס� שנקבעו בטיוטת ההזמנה 42

על המועמד להיות בעל ניסיו' ; תנכו' למועד האחרו' להגשת ההצעו, כטוע' דתי במש, שנתיי( לפחות
דיני ,  ביטוח לאומי,אזרחי, מעמד אישי: של שנה לפחות בטיפול באחד או ביותר מ' התחומי( האלה

 .עבודה או הוצאה לפועל
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$ מחייב לציי� במכתב התשובה לעור� הדי� שבקשתו נדחתה כי הוא רשאי להגיש הנוהל א. הקבלה
 .בקשה נוספת כעבור שנה וחצי מסיו� הטיפול בבקשתו הקודמת

ד אלחנ� זוכוביצקי את ראשי הלשכות " הנחה מנהל האג$ דאז עו2006בפברואר : אשר לאג$ הסיוע
עליה� להשיב לו במכתב , ור� בעורכי די�בזמ� שללשכה אי� צ, כי כאשר מתקבלת פנייה מעור� די�

, א� יש צור� בעורכי די�. האומר שהלשכה קיבלה את פנייתו א� לעת עתה אי� לה צור� בעור� די�
בהנחיה לא נקבע זמ� מרבי למענה לפניות של . יש להודיעו על כ� במכתב, א� הפונה אינו מתאי�

 .עורכי די�

˘ ÔÏÂÙÈË ÔÙÂ‡ ˙‡ ˜„· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÂ˜„·�˘ ˙ÂÎ˘Ï‰ Ï , ÔÈ„ ÈÎ¯ÂÚ Ï˘ ˙ÂÈ�Ù·
ÌÈÈ�ÂˆÈÁ‰ ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ¯‚‡Ó· ÏÏÎÈ‰Ï . È·˙ÎÓÏ ÂÎÊ ‡Ï ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ Ï˘ Ì‰È˙ÂÈ�Ù ÈÎ ‡ˆÓ�

¯È·Ò ÔÓÊ ˜¯Ù ÍÏ‰Ó· ‰·Â˘˙ ,ÏÏÎ ÍÎÏ ÂÎÊ ‡Ï ÌÈ˙ÚÏÂ: 

1.  Â˜„·� ‰ÙÈÁ ˙Î˘Ï·7 ÍÂ˙Ó 96ÔÈ„ ÈÎ¯ÂÚÏ ÂÁÏ˘�˘ ‰·Â˘˙ È·˙ÎÓÏ ÌÈ˜˙Ú‰  ,
 ¯·ÓËÙÒ ÌÈ˘„ÂÁ·2009Ú  È‡Ó „2010 , Ï·˜Ï ÌÈÓÈ‡˙Ó ‡Ï Â‡ˆÓ� Ì‰ÈÈÁ ˙Â¯Â˜ ÍÓÒ ÏÚ˘

‰Î˘Ï‰Ó ÌÈ˜È˙ ,ÔÂÈ‡È¯Ï Â�ÓÊÂ‰ ‡Ï ÔÎÏÂ . Â‡ˆÓ� ÌÎÂ˙Ó6 ˙ÂÈ�ÙÏ ‰·Â˘˙ È·˙ÎÓ 
 ÌÈ�˘· „ÂÚ ‰Î˘Ï· ÂÏ·˜˙‰˘2007Â -2008 , ‰Î˘Ï‰ ‰·È˘‰ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ¯˜Ó· ¯ÓÂÏÎ

‰ÈÈ�Ù‰ ˙Ï·˜ ¯Á‡Ï ÌÈÈ˙�˘ „Ú ‰�˘ ˜¯ ÌÈ�ÂÙÏ. 

 ÈÎ¯ÂÚ ˙ÂÓÈ˘¯ ˙�ÈÁ·ÔÈ„‰ , È�ÂÈ È�ÙÏ ‰Î˘Ï· ÔÂÈ‡È¯Ï Â�ÓÂÊ˘2009 Â‡ˆÓ� ‡Ï Í‡ 
ÌÈÓÈ‡˙Ó ,È‡ ÏÚ ·˙Î· Ì˙Â‡ ‰Ú„ÈÈ ‡Ï ‰ÙÈÁ ˙Î˘Ï ÈÎ ‰˙ÏÚ‰-Ì˙Ó‡˙‰ ,‰ÈÁ�‰Ï „Â‚È�· ;
 È�ÂÈÓ ˜¯2009‰Î˘Ï‰ ˘‡¯ ˙ÈÈÁ�‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈ�ÂÙÏ ‰·Â˘˙ È·˙ÎÓ ÁÂÏ˘Ï ‰ÏÁ‰ . 

2.  Â˜„·� ÌÈÏ˘Â¯È ˙Î˘Ï·13 ÍÂ˙Ó 44�˘ ‰·Â˘˙ È·˙ÎÓ Ï˘ ÌÈ˜˙Ú‰  ÔÈ„ ÈÎ¯ÂÚÏ ÂÁÏ˘
 È‡Ó·2010ÌÈÓÈ‡˙Ó ‡Ï Â‡ˆÓ�˘  . Â‡ˆÓ� ÌÎÂ˙Ó2 „ÂÚ ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂÈ�ÙÏ ‰·Â˘˙ È·˙ÎÓ 
 ˙�˘Ó2008 , ¯Á‡Ï ÌÈÈ˙�˘ „Ú ‰�˘ ˜¯ ÌÈ�ÂÙÏ ‰Î˘Ï‰ ‰·È˘‰ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ¯˜Ó· ¯ÓÂÏÎ

‰ÈÈ�Ù‰ ˙Ï·˜. 

3.  ˙ÂÏ·˜Ó Ô�È‡ ÌÈÓÈ‡˙Ó ‡Ï Â‡ˆÓ�˘ ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ Ï˘ Ì‰È˙ÂÈ�Ù Ú·˘ ¯‡· ˙Î˘Ï·
‰�ÚÓ. 

ÂÎ˘ÏÔÈ˜˙‰ Ï‰�ÈÓ‰ ÈÏÏÎ ÈÙÏ ‚Â‰�Ï ˙Â˘¯„� ÚÂÈÒ‰ ˙ ,¯˙È‰ ÔÈ·Â : ÔÓÊ ˜¯Ù ÍÂ˙· ÒÁÈÈ˙‰Ï
ÔÈ„ ÈÎ¯ÂÚ Ï˘ Ì‰È˙ÂÈ�ÙÏ ¯È·Ò ,È‡ Â‡ Ì˙¯ÈÁ· È˜ÂÓÈ� ˙‡ „Ú˙Ï- ‰�ÚÓ ÁÂÏ˘ÏÂ Ì˙¯ÈÁ·

¯È·Ò ÔÓÊ ˜¯Ù· ÌÈ�ÂÙÏ ,Â‡Ï˘ ÔÈ· Â¯Á·�˘ ÔÈ·. 

 .קבלו מענה ובמועדבתשובתו ציי� האג$ כי בכוונתו לוודא כי עורכי די� הפוני� לאג$ י

 

 ניהול המאגר

¯ ‚ ‡ Ó ‰  Ô Â � Ú ניפוי והוצאה של עורכי די� : ניהול המאגר מחייב את רענונו מעת לעת: ¯
או כאלה אשר אינ� מעונייני� לספק שירותי� , שאינ� עוני� על אמות המידה של הייצוג האיכותי

ובכלל זה , י הרענו�הליכ. וקליטת עורכי די� חדשי� בהתחשב בצורכי לשכות אג$ הסיוע, לאג$
כמו כ� צריכה . מנומקי� ומתועדי�, צריכי� להיות שקופי�, הלי� הפסקת ההתקשרות ע� עור� הדי�

 .להשמיע את טיעוניו, המועמד להיות מוצא מהמאגר, להינת� הזדמנות לעור� הדי�

 רשימת שנוהל גיוס הסניגורי� מטע� הסניגוריה הציבורית קובע כי מעת לעת יש לפתוח את, יצוי�
כמו כ� . הסניגורי� לבחינה מחודשת ולבחו� פניות חדשות של עורכי די� מדי שישה חודשי� לפחות
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לרבות , יש לתעד את הפרטי� הדרושי� לגבי כל עורכי הדי� המבקשי� לשמש סניגורי� חיצוניי�
 .עורכי די� שפנו א� נדחו

‡ Û‡Â ¯‚‡Ó‰ ÔÂ�Ú¯Ï Ï‰Â� Ú·˜ ‡Ï ÚÂÈÒ‰ Û‚‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ ˙È˙ËÈ˘ ÏÚÂÙ Â�È
¯‚‡Ó‰ ÔÓ ÌÈÓÈ‡˙Ó Ì�È‡˘ ÔÈ„ ÈÎ¯ÂÚ ˙‡ˆÂ‰Ï. 

Ô È „ ‰  È Î ¯ Â Ú Ï  Ì È ˜ È ˙  ˙ È È � Ù ‰  ˙ ˜ Ò Ù מנהלי הלשכות נוהגי� להפסיק להפנות : ‰
שביעות רצו� מתפקוד� ולעתי� בעקבות בקשת� של עורכי �לעתי� מפאת אי, תיקי� לעורכי די�

עור� הדי� אמור , ור� די� מסוי�א� מנהל לשכה מחליט להפסיק להעביר תיקי� לע. הדי� עצמ�
 ".לא פעיל"או בתור " ללא מינויי�"להיות מסומ� במערכת המחשוב של האג$ בתור 

, או הלי� הדומה לו,  הנחה מנהל האג$ את ראשי הלשכות להנהיג הלי� של שימוע2009בנובמבר 
ית במידה רבה במקרי� שבה� יחליטו שלא להעביר לטיפולו של עור� הדי� תיקי� נוספי� או להפח

הלי� השימוע אמור היה לכלול מת� הודעה מנומקת בכתב . את כמות התיקי� המועברת לטיפולו
, לעור� הדי� על החלטת ראש הלשכה ומת� אפשרות לעור� הדי� להגיב על הטענות שהועלו כנגדו

בצירו$ , בסיו� ההלי� אמור לקבל עור� הדי� החלטה מנומקת. בי� בכתב ובי� בפגישה עמו
 .התייחסות לטענותיו

 Â‡ˆÓ� ÌÈÏ˘Â¯È ˙Î˘Ï·9 ÏÏÎÓ ÔÈ„ ÈÎ¯ÂÚ 322 È„È ÏÚ ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÌÈÈ�ÂˆÈÁ‰ ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ 
ÌÈÏÈÚÙÎ ¯‚‡Ó· Â�ÓÂÒ˘ ‰Î˘Ï‰ , ˙�˘ Ê‡Ó ÌÈ˜È˙ ÂÏ·È˜ ‡Ï ÏÚÂÙ· ÌÏÂ‡2008 . ÔÈ„ ÈÎ¯ÂÚ

ÌÈÏÈÚÙ ‡Ï ÔÈ„ ÈÎ¯ÂÚ ˙˜ÊÁ· ‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ Ì‰ ‰Ï‡ . Ì˙Â‡Ï ‰ÚÈ„Â‰ ‡Ï ÌÈÏ˘Â¯È ˙Î˘Ï
‰ ÈÎ¯ÂÚÏ Ì„ÓÚÓ ÈÂ�È˘ ÏÚ ÔÈ„"ÌÈÏÈÚÙ ‡Ï ." Ï˘ ÍÈÏ‰ ÌÈÈ˜Ó Â�È‡ Ú·˘ ¯‡· ˙Î˘Ï ˘‡¯

 ˙˜ÒÙ‰ ÏÚ Ì‰Ï ÚÈ„ÂÓ Â�È‡Â ÌÏÂÙÈËÏ ÌÈ˜È˙ ˙¯·Ú‰ ˙˜ÒÙ‰ È�ÙÏ ÔÈ„ ÈÎ¯ÂÚÏ ÚÂÓÈ˘
ÌÏÂÙÈËÏ ˙¯·ÚÂÓ‰ ÌÈ˜È˙ Ï˘ ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ‰˙ÁÙ‰ ÏÚ Â‡ ÌÏÂÙÈËÏ ÌÈ˜È˙ ˙¯·Ú‰ . ˙Î˘Ï·

‰ÙÈÁ , È�ÂÈ „Ú2010 ,˙ÂÚ„Â‰Ï „ÂÚÈ˙ ‡ˆÓ� ‡Ï Ï˘ ÌÏÂÙÈËÏ ÌÈ˜È˙ ˙¯·Ú‰ ˙˜ÒÙ‰ ÏÚ 
ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ,¯ÂÓ‡Î ˙ÂÚ„Â‰ Â‡ˆÓ� „ÚÂÓ Â˙Â‡ÓÂ. 

ÏÈÚÙ ‡ÏÎ ÔÈ„ Í¯ÂÚ ¯„‚ÂÈ ÂÈ¯Á‡Ï˘ È·¯Ó‰ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù ˙‡ ÚÂ·˜Ï ˙ÂÎ˘Ï‰ ÏÚ . „ÚÂÓ ÛÂÏÁ·
¯‚‡Ó‰ ÔÓ Ì‡ÈˆÂ‰Ï Ì‡ ËÏÁÂÈÂ ÔÂÈ„ Í¯ÚÈÈ ‰Ê ,Â�ÓÓ Ì˙‡ˆÂ‰Ï ˙Â·ÈÒ‰ ÂÓ˘¯ÈÈÂ .ÔÎ ÂÓÎ ,

Î¯ÂÚÏ ÚÈ„Â‰Ï ˙ÂÎ˘Ï‰ ÏÚÌÈ˜È˙ Ì‰Ï ¯È·Ú‰Ï ˙Â˜ÈÒÙÓ Ô‰˘ ÔÈ„‰ È , Ì‰Ï Â�˙�˘ È¯Á‡
ÚÂÓÈ˘ ˙ÂÚˆÓ‡· ÔÂÚÈË ˙ÂÎÊ. 

 

 

 הערכת טיב השירות: סדרי הפיקוח והבקרה על עורכי הדי	 החיצוניי�

על . סדרי מינהל תקי� מחייבי� לפקח על עבודת� של עורכי הדי� החיצוניי� ולהערי� את טיבה
, ת� יש ליצור כלי הערכה שיאפשרו את דירוג עורכי הדי�בסיס נתוני הפיקוח והבקרה על עבוד

הדבר אמור ג� לסייע בניהול מאגר עורכי . ובהתא� את ויסות מספר התיקי� המועברי� לטיפול�
 .הדי� כ� שיוצאו ממנו אלה בעלי רמת תפקוד נמוכה
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 רכיבי הפיקוח על פי התקנות

ש לשכת הסיוע די� וחשבו� על המש� התקנות מחייבות את עורכי הדי� החיצוניי� להעביר לרא
. עליה� לעשות זאת מדי שלושה חודשי� או בכל מועד אחר שיקבע ראש הלשכה. טיפול� בתיקי�

עמידה בדרישת הדיווח על פי התקנות נועדה לאפשר לראשי הלשכות לעמוד על מהותו ועל טיבו 
 .של הטיפול ולוודא שעורכי הדי� אכ� מספקי� שירות הול� ללקוחותיה�

המערכת הממוחשבת מתריעה על כ� ויוזמת , א� לא התקבל דיווח מעור� די� במועד המתאי�
. שולחת אליו הלשכה תזכורת נוספת, א� אינה מתקבלת תגובה מעור� הדי�. שליחת תזכורת אליו

 .שולחת אליו הלשכה התראה, א� לאחר שתי התזכורות אי� מתקבל מענה מעור� הדי�

Î ‰˙Á�‰ ‡Ï Û‚‡‰ ˙Ï‰�‰ È¯Á‡ Ì‚ ÔÈ„‰ Í¯ÂÚÓ ÁÂÂÈ„ Ï·˜˙Ó ÔÈ‡˘ ‰¯˜Ó· ‚Â‰�Ï „ˆÈ
‰‡¯˙‰ ÂÈÏ‡ ‰ÁÏ˘�˘ .˙ÏÚÂÙ ‰Î˘Ï ÏÎ ÍÎÈÙÏ ,‰�Â˘ ‰¯Âˆ· , „ÓÂÚ‰ Ï˘ ÂÈ˙ÂÈÁ�‰ ÈÙ ÏÚ

‰˘‡¯·: 

Ì È Ï ˘ Â ¯ È ·  Ú Â È Ò ‰  ˙ Î ˘ Ï :  1  . קוב& 2001ראש הלשכה בירושלי� דאז פרס� בשנת 
בהקשר של חובת ). חיית עורכי הדי� הנ�להל� (הנחיות לעורכי די� המקבלי� מינויי� מהלשכה 

הדיווח הנחה את עורכי הדי� החיצוניי� להעביר ללשכה את כל הפעולות הנעשות בתיק בצירו$ 
בהנחייתו ִאפשר מנהל הלשכה . החלטות ופסקי די� וכ� מועדי הדיוני�, פרוטוקולי�, כתבי בית די�

 .דאז לצר$ את הדיווח האמור לטופס בקשה לשכר טרחה

‰˘ ‡ˆÓ� Ì‰˘ ÌÈÈÓÈ�Ù‰ ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚÏ Â¯·ÚÂ‰ ‡Ï ‰Á¯Ë‰ ¯Î˘ ˙˘˜·Ï ÂÙ¯Âˆ˘ ÌÈÁÂÂÈ„
ÌÈ˜È˙‰ Ì˙Â‡· ¯˘˜‰ È˘�‡. 

האג$ בתשובתו מסר כי לדעתו אי� צור� שכל דיווח של עור� די� חיצוני יועבר לעור� די� בלשכה 
קשה הדיווח מבוצע בעיקר במסגרת הב. לנוכח אילוצי כוח האד�, והדבר א$ עלול להיות לא יעיל

ה� בעלי ניסיו� במסמכי� משפטיי� , שה� עובדי מינהלה, עובדי מחלקת שכר הטרחה. לשכר טרחה
 .וערוכי� לבחו� באילו מקרי� ראוי להעביר את הדיווח לעורכי הדי� הרלוונטיי�

È‡ ÈÎ ¯Â·Ò ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó- ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚÏ ÌÈÈ�ÂˆÈÁ‰ ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ Ï˘ Ì‰ÈÁÂÂÈ„ ˙¯·Ú‰
ÌÈÈÓÈ�Ù‰ ,È˘�‡ Ì‰˘ÌÈ˜È˙‰ Ì˙Â‡· ¯˘˜‰  , ÏÚ ˙È˙¯‚˘ ‰¯˜· Úˆ·Ï Ì‰Ï ˙¯˘Ù‡Ó ‰�È‡

‰Ï‡ ÌÈ˜È˙· ÌÈÈ�ÂˆÈÁ‰ ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ Ï˘ ÌÏÂÙÈË ÔÙÂ‡ . ÔÈ‡ ‰Á¯Ë‰ ¯Î˘ ˙˜ÏÁÓ È„·ÂÚÏ
ÌÈÈ�ÂˆÈÁ‰ ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ÌÈ˜ÙÒÓ˘ ÈËÙ˘Ó‰ ‚ÂˆÈÈ‰ ·ÈË ˙�ÈÁ·Ï ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ú„È‰. 

 עור� הדי� החיצוני ללשכה דיווח של�בהנחיית עורכי הדי� צוי� כי ראש הלשכה רואה באי .2
סימ� לכ� שזמנו של עור� הדי� אינו מאפשר לו התייחסות לפניותיה וכי הוא אינו פנוי לקבלת 

 .לכ� לא יועברו לו מינויי� חדשי�. מינויי� ממנה

שבה� , בצורה של תיקיות ממוחשבות, לשכת ירושלי� מנהלת תיקי מעקב לעורכי די� חיצוניי�
 תיקי 197הביקורת סקרה . תלונות ותשבחות של פוני� ומכתבי ביקורת, תהתראו: למשל, מרוכזי�

 .מעקב של עורכי די� חיצוניי�
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 עורכי די� 50�ו,  התראות5�1 עורכי די� קיבלו 117,  תיקי� שנבדקו197מתו� , 2009�2008בשני� 
 .43 התראות5קיבלו מעל 

ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚÓ Ú·¯Î ÈÎ ÌÈ�Â˙�‰Ó ‰ÏÂÚ ,50¯ÙÒÓ·  , ÏÚÓ Â¯·ˆ5  ÌÈ�˘· ˙Â‡¯˙‰2008-
2009 . ÍÂ˙Ó50 ÏÚÓ ÂÏ·È˜˘ ÔÈ„ ÈÎ¯ÂÚ 5˙Â‡¯˙‰  ,11 ˙�˘· ÂÏ·È˜ 2009 ¯ÙÒÓ ÌÏÂÙÈËÏ 

 ˙�˘· ÂÏ·È˜˘ ‰ÊÓ ¯˙ÂÈ ‰Â·‚ ÌÈ˜È˙2008 .‰Î˘Ï‰ ˘‡¯ ˙ÈÈÁ�‰ Û‡ ÏÚ ˙‡Ê , Í¯ÂÚ ‰ÈÙÏÂ
ÌÈ˘„Á ÌÈÈÂ�ÈÓ Ï·˜È ‡Ï ˘¯„�Î ÁÂÂ„Ó Â�È‡˘ ÔÈ„. 

 הדי� ה� רק אחד הקריטריוני� המשפיעי� על מספר בתשובתו ציי� האג$ כי הדיווחי� מטע� עור�
 .התיקי� שהוא מקבל

 ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜‰ Û‚‡‰ ¯ÒÓ˘ „ÂÚÈ˙· Â‡ˆÓ� ‡Ï ÏÏÎÎ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚÏ ÌÈ˜È˙ ˙Âˆ˜‰Ï ˙ÂÎ˘Ï‰ ˙ÂËÈÏÁÓ Ì‰ÈÙÏ˘ ,˙Â‡¯˙‰ Ï˘ ·¯ ¯ÙÒÓ Â¯·ˆ˘ ;

˜È˙ Ï˘ ·¯ ¯ÙÒÓ ˙‡ˆ˜‰Ï ÌÈ˜ÂÓÈ�‰ Â‡ˆÓ� ‡Ï Ë¯Ù· ÂÏÚ˘ ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ Ì˙Â‡Ï ÌÈ
˙¯Â˜È··. 

‰ Ù È Á · Â  Ú · ˘  ¯ ‡ · ·  Ú Â È Ò ‰  ˙ Â Î ˘ Ï :  1  . שתי לשכות אלה דורשות מעורכי הדי�
 .החיצוניי� לצר$ את הדיווחי� לטופס בקשת שכר הטרחה

ÌÏÂ‡ ,ÌÈÏ˘Â¯È ˙Î˘ÏÏ ‰ÓÂ„· , ÌÈ¯·ÚÂÓ Ì�È‡ ‰Á¯Ë‰ ¯Î˘ ˙˘˜·Ï ÌÈÙ¯ÂˆÓ‰ ÌÈÁÂÂÈ„‰
‰ È˘�‡ Ì‰˘ ÌÈÈÓÈ�Ù‰ ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚÏÌÈ˜È˙‰ Ì˙Â‡· ¯˘˜ , ‰¯˜· Úˆ·Ï Ì‰Ó Ú�Ó� ÍÎ·Â

‰Ï‡ ÌÈ¯˜Ó· ÌÈÈ�ÂˆÈÁ‰ ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ Ï˘ ÌÏÂÙÈË ÔÙÂ‡ ÏÚ ˙È˙¯‚˘. 

על ראשי הלשכות לקבוע הנחיות בעניי� , כדי שדיווחי עורכי הדי� ישמשו כלי פיקוח יעיל .2
 וקבלת תיעוד המקרי� בתיקי מעקב, שליחת התראות: ובכלל זה, עורכי הדי� שאינ� מדווחי�

 .החלטה בשאלת הוצאת עורכי די� מהמאגר

התזכורות וההתראות ; לשכות באר שבע וחיפה אינ� מנהלות תיקי מעקב לעורכי הדי� החיצוניי�
 .תויקו בתיקי הפוני�, על כ� שלא דיווחו בזמ� כנדרש בתקנות, שנשלחו לעורכי הדי� החיצוניי�

È‡ ÔÈ‚· ˙Â‡¯˙‰‰ „ÂÚÈ˙-‡ÏÂ ÌÈ�ÂÙ‰ È˜È˙· ÁÂÂÈ„ ˙‡ ‰˘˜Ó ÔÈ„ ÈÎ¯ÂÚ ·˜ÚÓ È˜È˙· 
ÔÈ„‰ Í¯ÂÚ Ï˘ Â„Â˜Ù˙ ÏÚ ‰¯˜·‰ :ÌÈÂÒÓ ÔÈ„ Í¯ÂÚ Ï·È˜˘ ˙Â‡¯˙‰‰ ¯ÙÒÓ ˙˜È„· ,

ÌÈ�ÂÙ È˜È˙ ˙Â¯˘Ú· ÔÂÈÚ ˙·ÈÈÁÓ ,ÔÈ„ Í¯ÂÚ Â˙Â‡ ÏÙÈË Ì‰·˘ . ˙Â�˜ÒÓ ˜ÈÒ‰Ï ‰˘˜ ÍÎ
„È˙Ú· ÂÏÂÙÈËÏ Â¯·ÚÂÈ˘ ÌÈ˜È˙‰ ¯ÙÒÓ È·‚Ï ˙ÂÈÏÂ‰È�. 

 לקבלת BIא ִאפיי� מערכת ממוחשבת שתאפשר להנפיק דוחות האג$ בתשובתו מסר כי לאחרונה הו
 .ובכלל זה על אודות תלונות והתראות, מידע רוחבי על אודות עורכי הדי�

 

__________________ 

 7,  התראות30�21 עורכי די' קיבלו 3,  התראות20�11 קיבלו 13,  התראות10�6 עורכי די' קיבלו 25 43
 . התראות50�41 עורכי די' קיבלו 2�ו, ת התראו40�31עורכי די' קיבלו 
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 קביעת מידת הפיקוח

ראוי , כדי להביא לניצול טוב יותר של משאבי כוח האד� המוגבלי� העומדי� לרשות האג$ .1
, בי� היתר, שיטה זו תגדיר סדר עדיפויות המתחשב. י�לקבוע שיטת פיקוח על עבודת� של עורכי הד

בהתא� לנתוניה� , בהבחנה בי� סוגי התיקי� בהתא� לרמת הקושי שלה� ובהבחנה בי� עורכי הדי�
תו� כדי ליווי ,  א� הפיקוח יהיה צמוד�קביעת מידת הפיקוח . ולניסיו� המצטבר בעבודה את�

 סמ� בדיקת התוצאה הסופית של ההלי� המשפטי שוט$ לכל התפתחות בתיק או א� הוא יתבצע על
 . עשויה לסייע בניהול רשימת עורכי הדי� החיצוניי��בלבד 

האחראית לניתוב התיק , מחלקת המינויי�, מרכז של הסניגוריה הציבורית�במחוז תל אביב, לדוגמה
ת הפיקוח קביעת מיד. קובעת ג� את מידת הפיקוח שתופעל עליו, ולמינוי סניגור חיצוני מתאי�

תיקי� שבה� יבוצע פיקוח במהל� הטיפול המשפטי . א: מתבססת על מיו� התיקי� לשתי קבוצות
קביעת מידת הפיקוח . תיקי� שבה� יבוצע פיקוח לאחר תו� הטיפול המשפטי בתיק. ב; בתיק

 .נובעת מסוג ההלי� או מסוג התיק וכ� מניסיונו של עור� הדי� המטפל בו

‡‰ Ï˘ ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ˙„ÈÓ ÈÙ ÏÚ ÌÈ˜È˙ ÔÓÒÏ ÌÈËÈÏÁÓ‰ ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚÏ ˙¯˘Ù‡Ó Û‚
Ì‰Ï ‰ˆÂÁ�‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ . ÈÎ¯ÂÚ Ï˘ Ì˙„Â·Ú ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ ÌÈ„„Ó Ú·˜ ‡Ï ÚÂÈÒ‰ Û‚‡˘ ‡ˆÓ�

˙Â¯È˘‰ ˙ÂÎÈ‡ Ï˘ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡· ÈËÙ˘Ó‰ ˙Â¯È˘‰ Ï˘ Â˙„ÈÓÚ ˙ÁË·‰Ï ÌÈÈ�ÂˆÈÁ‰ ÔÈ„‰ ,
‰�Â˘ ‰¯Âˆ· ˙ÏÚÂÙ ‰Î˘Ï ÏÎ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰Â .˙Â‡Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï: 

מעקב " הנחיה ובה קבע מאפייני� לתיקי� הדורשי� 2007פרס� בשנת , לשכת ירושלי� דאזמנהל 
ההנחיה קבעה כי בתיקי� אלה כל עדכו� וכל . 44ואשר יסומנו ככאלה במערכת המחשוב" צמוד

. בקרה והנחיות לפעולה, מסמ� הקשור לתיק יועברו לעיונו של עור� הדי� המחליט לצור� מעקב
 מס� התיקי� המועברי� לטיפולו 10%�5%עור� של תיקי� אלה לא יעלה על ההנחיה קבעה כי שי

 .של עור� הדי� המחליט

בלשכות חיפה ובאר שבע לא נקבעו אמות מידה לסיווג תיקי� על פי מידת הפיקוח , לעומת זאת
 .ועורכי הדי� המחליטי� אינ� מסווגי� תיקי� על פי מידת הפיקוח, הנחוצה

 È Î ¯ Â Ú  Ï ˘  Ì „ Â ˜ Ù ˙  ˙ Î ¯ Ú ‰Ô È „ קביעת מדדי הערכה אחידי� לבחינת תפקוד� : ‰
 .של עורכי הדי� היא כלי חשוב של פיקוח המאפשר את דירוג� ועריכת השוואה ביניה�

ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ Ï˘ Ì„Â˜Ù˙ ˙�ÈÁ·Ï ‰Î¯Ú‰ È„„Ó Ú·˜ ‡Ï ÚÂÈÒ‰ Û‚‡ ÈÎ ‡ˆÓ�. 

את עורכי הדי�  בניסיו� להערי� 2010בעניי� זה יצוי� כי לשכת הסיוע בחיפה החלה בראשית שנת 
מבי� עורכי הדי� המחליטי� מונו ארבעה ראשי מדורי� . החיצוניי� על בסיס קביעת מדדי הערכה

; תלונות על עורכי הדי� החיצוניי�: דוגמת, האחראי� לגיבוש ההערכות על פי מגוו� מדדי�
 על .התרשמות מקריאת פרוטוקולי� של דיוני� שבה� השתתפו; מילוי הנחיות�התראות בגי� אי

כ� למשל עור� די� שקיבל . סמ� תוצרי ההערכות נוקטת הלשכה פעולות המש� מול עור� הדי�
 .הערכות נמוכות מוזמ� לשיחת בירור לדיו� לגבי המש� העסקתו בלשכה

__________________ 

התיק ": מעקב צמוד"ההנחיה קבעה כי תיקי( העוני( על אחד לפחות מ' התנאי( האלה יסומנו כתיקי  44
עור, הדי' החיצוני שמונה לטפל בו חדש ; התיק בעל חשיבות משפטית מיוחדת; מורכב במיוחד

 .תפקודו של עור, הדי' מחייב בדיקה; בתפקידו
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 ÈÙÎ ÌÈÈ�ÂˆÈÁ‰ ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ˙Î¯Ú‰ ÚÂˆÈ·Ï ÔÂÈÒÈ�‰ ˙‡ ·ÂÈÁÏ ÔÈÈˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ÙÈÁ ˙Î˘Ï· ‰˘Ú�˘ ,„Ó ÈÎ ÔÈÈˆÓ Í‡‰˙È˘‡¯· ÔÈÈ„Ú ˙‡ˆÓ�‰ ˙ÈÓÂ˜Ó ‰ÓÊÈ· ¯·Â. 

 הביקורת �להל� ( עשתה יחידת הביקורת הפנימית של משרד המשפטי� 2006�2005בשני�  .2
שבה נמצא כי רמת " מינוי עורכי די� חיצוניי� באג$ הסיוע המשפטי"ביקורת בנושא ) הפנימית

 .ד לגבי איכות עבודת�וכי אי� תיעו" אינה ברורה"הפיקוח על עורכי הדי� החיצוניי� 

 ÏÈ¯Ù‡·2007Î�Ó‰ ˙Î˘Ï· Â�Â„È� "ÁÂ„‰ È‡ˆÓÓ Ï , ˙·È˘È Ú·˜È˙ ÈÎ ËÏÁÂ‰ ÔÂÈ„‰ ÌÂÈÒ·Â
˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ÏÂ ÁÂ„‰ ˙‚ˆ‰Ï Í˘Ó‰ .‰¯ÂÓ‡‰ ‰·È˘È‰ ‰Ú·˜� ‡Ï ÈÎ ‡ˆÓ�. 

האג$ סבר כי יש לשפר . והסכי� ע� ממצאיו,  בדוח הביקורת הפנימית2007אג$ הסיוע ד� בנובמבר 
בהמש� לכ� פנה אג$ הסיוע להנהלת משרד המשפטי� בבקשה לשינוי . ת אמצעי הפיקוחולשכלל א

 .מבנה ארגוני ולהקמת יחידת ביקורת לפיקוח

ÌÈ�˘ ˘ÂÏ˘Ó ‰ÏÚÓÏ ¯Â·ÚÎ ˜¯ , ËÒÂ‚Â‡·2010 , ˙¯·Á ÌÚ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ¯˘˜˙‰
ÈËÙ˘Ó‰ ÚÂÈÒ‰ Û‚‡ ¯Â·Ú· È�Â‚¯‡ ıÂÚÈÈ Í¯ÂˆÏ ıÂÚÈÈ .� Ì¯Ë ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú Í¯Ú

ÌÈÈ�ÂˆÈÁ‰ ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ Ï˘ Ì˙„Â·Ú ÏÚ ‰¯˜· ÌÂÈ˜Ï „¯˘Ó‰ . 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ,ÏÈÚÏ Â¯‡Â˙˘ ÈÙÎ , ÈÎ ÍÎ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ
 ˙Ï‰�‰ È„È ÏÚ ÈÂ‡¯Î ÂÏÙÂË ‡Ï ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ‰‡ˆÓ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰

„¯˘Ó‰ .‰˘ È¯Á‡ ÌÈ�˘ ˘ÂÏ˘Â ÂÊ ˙¯Â˜È· ÚÂˆÈ· ¯Á‡Ï ÌÈ�˘ ˘ÓÁ ÚÂˆÈ·· Í¯Âˆ‰ ¯ÎÂ
 ÌÈÈ�ÂˆÈÁ‰ ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ÏÚ ‰¯˜·-‰ÚÂˆÈ·Ï Í¯ÚÈ‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÁ‰ Ì¯Ë . 

 

 שימוש בתוצרי הפיקוח בהלי� הקצאת התיקי� לעורכי הדי� החיצוניי�

 עורכי הדי� החיצוניי� שהאג$ מעסיק לש� מת� סיוע לפוני� נבדלי� זה מזה בתחומי 1,170
כללי המינהל התקי� מחייבי� כי הלי� .  וביכולותיה�במאפייניה� האישיי�, התמחות� וניסיונ�

 ישמור על �הלי� המינוי של עור� די� לתיק ספציפי ,  דהיינו�ניתוב התיקי� לעורכי הדי� הללו 
אגב הקפדה על מת� ייצוג הול� , שקיפות ועל שוויוניות בי� עורכי הדי� בעלי כישורי� דומי�

משרד מבקר המדינה סקר את הליכי . ביותר עבור�ללקוחות אג$ הסיוע והספקת השירות הטוב 
 .המינוי של עורכי הדי� החיצוניי�

Ì È È Â � È Ó  Ï ‰ Â מינוי " התקינה הסניגוריה הציבורית נוהל בנושא 2006בשנת , לדוגמה: �
בנוהל נקבע כי מינוי סניגור ).  נוהל מינוי סניגורי��להל� " (סניגורי� בתיקי הסניגוריה הציבורית

התאמת , עשה תו� כדי העדפת עור� די� שביכולתו לתת את הייצוג האיכותי ביותרלייצג בתיק יי
 והתחשבות בזמינותו 45הקפדה על עקרו� המשכיות הייצוג, אפיוני עור� הדי� לאפיוני הלקוח

 .וברצונו של עור� די� לייצג בתיק

 Ô˙Ó ÁÈË·È˘ ÌÈ�ÂÙ ‚ÂˆÈÈÏ ÔÈ„ ÈÎ¯ÂÚ ÈÂ�ÈÓÏ Ï‰Â� ÔÈÎ‰ ‡Ï ÚÂÈÒ‰ Û‚‡ ÈÎ ‡ˆÓ� ‚ÂˆÈÈ
ÌÏÂ‰ .ÍÎÓ ‰¯˙È : ÌÚ Ì˙„Â·Ú· ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ Ï˘ ¯·ËˆÓ‰ Ì�ÂÈÒÈ� ÏÚ ÌÈ�Â˙� Û‚‡Ï ÔÈ‡

ÚÂÈÒ‰ ˙ÂÎ˘Ï. 

__________________ 

זאת בשל ההיכרות , די' שייצג את הלקוח בתיקי( קודמי( ימשי, לייצגו ג( בתיקי( הבאי(עור,  45
 .ביניה( התורמת לאיכות הייצוג
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‰ � Â Ù Ï  È Ë Ù ˘ Ó  Ú Â È Ò  Ô ˙ Ó Ï  È � Â ˆ È Á  Ô È „  Í ¯ Â Ú  È Â � È Ó  Í È Ï המידע על : ‰
אודות מאפייניה� של עורכי הדי� אמור להתעדכ� בהתא� להערכת טיב עבודתו של עור� הדי� ע� 

בהתא� ליכולתו להשקיע זמ� ומאמ& בטיפול בתיק ובלקוח , מקצועיתבהתא� לרמתו ה, הלשכה
יכולת האג$ להתחשב במידע זה חשובה כדי להתאי� היטב את עור� הדי� . ובהתא� לגישתו ללקוח

המסתמכת , הקיימת באג$" תוכנת סיוע"בחירת עור� הדי� החיצוני מתבצעת בעזרת . ללקוח ולתיק
כל . על מקו� מגוריו של הפונה ועל שפת הא� שאותה הוא דובר, על תחו� התמחותו של עור� הדי�

על סמ� נתוני� אלה . זאת בכפו$ למגבלה חודשית על מספר התיקי� שרשאי לקבל כל עור� די�
. מפיקה תוכנת הסיוע רשימת עורכי די� העוני� על החת� המבוקש מבי� אלה הנמצאי� במאגר

 צרי� להפעיל שיקול דעת ולבחור � המחליט  העובד המינהלי או עור� הדי��הגור� הממנה 
 .מביניה� עור� די� לתיק

ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ Ï˘ Ì„Â˜Ù˙ ˙�ÈÁ·Ï ‰Î¯Ú‰ È„„Ó ¯„ÚÈ‰· , ÔÈ„‰ Í¯ÂÚ Ï˘ ÈÂ�ÈÓ‰ ÍÈÏ‰˙
 ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î ‰Î˘Ï‰ ÌÚ ÔÈ„‰ Í¯ÂÚ Ï˘ ¯·ËˆÓ‰ Â�ÂÈÒÈ�Ï ÒÁÈÈ˙Ó Â�È‡ ˜È˙Ï È�ÂˆÈÁ‰

‰�ÂÙ‰ ‚ÂˆÈÈÏ Â˙Ó‡˙‰ .¯ÂÚ ÔÈ· ˙È·ËÈÓ ‡Ï ‰Ó‡˙‰ ·ÈË· ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ ‰�ÂÙÏ ÔÈ„‰ Í
ÂÏ Ô˙È�‰ ˙Â¯È˘‰. 

 

 

 תשלו� שכר טרחה לעורכי די� חיצוניי�

 תעריפי שכר הטרחה המשולמי� לעורכי הדי� החיצוניי�

תקנות הסיוע המשפטי מפרטות את גובה שכר הטרחה המשול� לעורכי הדי� החיצוניי� בהתא� 
 לסניגורי�שכר טרחה ( הציבורית הסניגוריהיצוי� שתקנות . לסוג הפעולה ולסוג ההלי� המשפטי

מפרטות את תערי$ שכר הטרחה המשול� )  תקנות שכר טרחה�להל�  (1996�ו"התשנ, )ציבוריי�
 .לסניגורי� החיצוניי� בהתא� לסוג הפעולה ולסוג ההלי� המשפטי

& ל משרד המשפטי� דאז מר אהרו� אברמובי"אל מנכ,  פנה מנהל אג$ הסיוע דאז2002בפברואר 
וציר$ השוואה שער� , " סיוע משפטי מול סניגוריה ציבורית�השוואת תעריפי שכר הטרחה "בנושא 

 135%�35%�מההשוואה עלה כי ברוב הפעולות בנות ההשוואה יש פערי� של כ. בי� שני התעריפי�
 .לטובת שכר הטרחה הגבוה יותר שמשלמת הסניגוריה הציבורית

העלתה כי בתעריפי� המשולמי� עבור , 2010נכו� למאי , ג� סקירה שעשה משרד מבקר המדינה
 .אות� הפעולות קיימי� פערי� ניכרי�

בתשובתו ציי� האג$ כי יש מקו� להעלאת שכר הטרחה של עורכי הדי� החיצוניי� המייצגי� 
טע� האג$ כי אי� מקו� להבחנה ולפער בתשלו� שכר טרחה המוענק לעורכי הדי� , כמו כ�. מטעמו

שכר� מהמדינה בתחו� הפלילי לבי� אלו המייצגי� מטע� המדינה בתחו� המשפט המקבלי� את 
 .האזרחי

בתשובתה ציינה הסניגוריה כי כדי לשפר את המצב ה� בסניגוריה הציבורית וה� בסיוע המשפטי יש 
לשכר המשול� לעורכי , המשול� לעורכי הדי� החיצוניי� בגופי� אלה, לדעתה להשוות את השכר

השכר , עוד הוסיפה כי נכו� להיו�. י� שמעסיקה הפרקליטות כדי לייצג את המדינההדי� החיצוני
שמשלמת פרקליטות המדינה לעורכי די� שהיא מעסיקה במיקור חו& גבוה פי כמה וכמה מזה 

 . המשול� לעורכי הדי� החיצוניי� המועסקי� על ידי הסניגוריה או על ידי אג$ הסיוע
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ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚÏ ÌÏÂ˘Ó‰ ‰Á¯Ë‰ ¯Î˘ ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ¯‚‡Ó· ÏÏÎÈ‰Ï Ì˙ËÏÁ‰· ·Â˘Á ·ÈÎ¯ ‡Â‰ 
ÌÈÈ�ÂˆÈÁ‰ ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈÚÂˆ˜ÓÂ ÌÈÈ˘È‡ ÌÈÏÂ˜È˘ „ˆ· .ÌÈ¯ÎÈ� ÌÈ¯ÚÙ ,ÔÓÊ Í¯Â‡Ï ÌÈÎ˘Ó�‰ ,

˜Â˘· ˙Â¯Á‡ ˙ÂÙÂÏÁ ÔÈ·Ï Û‚‡‰ ÌÏ˘Ó˘ ‰Á¯Ë‰ ¯Î˘ ˙ÂÓ¯ ÔÈ· , ÔÂ�ÈÒÏ ‡È·‰Ï ÌÈÏÂÏÚ
 Û‚‡ ¯Â·Ú ‰Ï‡ ÌÈ‡�˙· „Â·ÚÏ ÌÈÓÈÎÒÓ‰ ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ Ï˘ ÈÏÈÏ˘ÚÂÈÒ‰ , ÏÚ ‚ÂˆÈÈÏ ÌÂ¯‚ÏÂ

˙ÂÁÙ ÌÈ·ÂË ÌÈ¯Â˘ÈÎ ÈÏÚ· È„È , ˙ÂÈÙÂÏÁ ˙Â¯‚ÒÓ· ‰˜ÂÒÚ˙ Â‡ˆÓ ‡Ï˘- ˜Â˘‰ ÂÓÎ 
‰�È„Ó‰ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù Â‡ ÈË¯Ù‰. 

 ˙‡ Â�Á·ÈÂ Â¯ÊÁÈ ÚÂÈÒ‰ Û‚‡Â ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó˘ ÌÂ˜Ó ˘È ÈÎ ¯Â·Ò ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Û‚‡‰ Ï˘ ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚÏ ÌÏÂ˘Ó‰ ¯Î˘‰ ,˘‰ ÔÈ· ÌÈÈ˜‰ ¯ÚÙ‰ ÁÎÂ� ˙‡ÊÂ ÌÏ˘Ó Û‚‡‰˘ ¯Î

‰�È„Ó‰ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù ˙ÓÏ˘Ó˘ ¯Î˘‰ ÔÈ·Ï. 

 

 

 העסקת עורכי די� פנימיי� בחוזי העסקה קבלניי�

בשל הגבלת מספר התקני� .  עורכי די� פנימיי�85 העסיק האג$ 2010בספטמבר , כאמור .1
ל אג$ הסיוע נוהג זה שני� להעסיק שיעור ניכר ש, )�" נש�להל� (שמאשרת נציבות שירות המדינה 

להל� (בחוזי העסקה קבלניי� , בתפקידי� דומי� לאלה של עורכי הדי� שה� עובדי מדינה, עורכי די�
חלק� מועסקי� שני� ;  רטיינרי� פנימיי�36נכו� למועד האמור העסיק האג$ ).  רטיינרי� פנימיי��

 .1986הוותיק מביניה� עוד משנת , רבות

 כאשר המאפייני� והסממני� �זה העסקה קבלני העסקת אד� בחו, על פי פסיקת בית הדי� לעבודה
 עשויה לכונ� בינו לבי� מעסיקו יחסי עובד �ה� של עובד , כפי שנקבעו בפסיקה, של ההעסקה

 .46לא הכינוי שנית� להעסקה קובע את טיב היחסי� אלא מהות�. מעביד

בלתי צמיתה  פרסמה נציבות שירות המדינה את נוהל העסקת עובדי� בעבודה 1992ביולי , בהתא�
כי אד� לא יועסק בחוזה העסקה קבלני , 47בי� היתר, שקבע) �" נוהל נש�להל� (בשירות המדינה 

מבצע עבודות או מספק שירותי� בנושא מוגדר לתקופה קצובה , אלא א� כ� הוא בעל עסק עצמאי
ד� לא קבלני� ועובדי חברות כוח א. ומוגדרת ואינו משולב במער� הפונקציונלי הקבוע של המשרד

לא ישתלבו בהייררכיה שלו ולא ייהנו , יהיו מעורבי� בפעילות בתחומי� הייעודיי� של המשרד
כל זאת כדי למנוע תביעות על רקע קיו� יחסי עובד . מזכירות וטלפו�, חדר: כגו�, משירותי משרד

 . ומעביד

רת  הביקו�להל�  (48 במשרד המשפטי�2004בביקורת שער� משרד מבקר המדינה בשנת  .2
� ובלי שנבדק א� "כי קבלני� רבי� הועסקו בתנאי� ובתפקידי� המנוגדי� לנוהל נש, עלה) הקודמת

חלק� הועסקו . אופ� העסקת� עלול להביא להכרה ביחסי עובד ומעביד על פי מבחני הפסיקה
בקרה , כגו� תפקידי ניהול, בתפקידי� אשר על פי הפסיקה והנוהל ראוי היה שעובדי המדינה ימלאו

, הקבלני� שהועסקו במשרד המשפטי� עשו את עבודת� דר� קבע בתו� המשרד עצמו. פיקוחו
 .השתמשו בציודו והשתלבו בתכניות העבודה שלו

� מיפוי כולל של צורות ההעסקה "בעקבות הממצאי� שהועלו בביקורת הקודמת עשתה נש
 רטיינרי� 400�� כהמיפוי במשרד המשפטי� העלה כי במשרד מועסקי. הקיימות בשירות המדינה

__________________ 

142� 3/ע נב"ראו דב 46 � ˙‡�È¯‰Ï‡ ÔÒÁ 'Á‡Â ˙Â¯ ¯ÙÎ' ,535ע כד "פד. 
 .20/נו� ו48/( נב"הודעות נש 47

' עמ, "ינת כוח אד( במשרדי הממשלההעסקה ותק"בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„55·) 2005 , ראו מבקר המדינה 48
39�60. 
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 מתוכ� מתקיימי� התבחיני� של יחסי עובד 160וכי לגבי , פנימיי� באמצעות חוזה העסקה קבלני
 הגיע 2007בשנת . 1959�ט"התשי, )מינויי�(ולפיכ� העסקת� מנוגדת לחוק שירות המדינה , ומעביד

ירת המשרות יצ.  משרות170�משרד המשפטי� לסיכו� ע� משרד האוצר להקצאת תקציב ליצירת כ
 .עוכבה עד קבלת החלטת ממשלה בנושא הסדרת קליטת קבלני� בשירות המדינה

 על מת� 2008כדי להסדיר את קליטת� של קבלני� בשירות המדינה החליטה הממשלה בנובמבר 
ובלבד שהמועמד מועסק ברציפות תקופה , בפטור ממכרז, אפשרות למינוי למשרה בשירות המדינה

 .49בשירות המדינהשל חמש שני� ומעלה 

 להנהלת משרד המשפטי� 2009בהמש� להחלטת הממשלה פנה מנהל האג$ בפברואר  .3
 מה� במעמד של עובדי 8נקלטו , בהמש�. בהצעה לקלוט את הריטניירי� הפנימיי� כעובדי מדינה

 פנה פע� נוספת מנהל 2009ביולי . 36, כאמור, כ� שמספר� נכו� למועד סיו� הביקורת היה, מדינה
המועסקי� באג$ במש� " עורכי די� נוספי� 13ל משרד המשפטי� בהצעה לקלוט "האג$ למנכ

, 2010ספטמבר , עד מועד סיו� הביקורת".  שני�5תקופות הנעות בי� שלוש שני� וחצי לבי� מעל 
 .ל משרד המשפטי� לפנייה זו של מנהל אג$ הסיוע"לא התקבלה תגובת מנכ

טיינרי� הפנימיי� המועסקי� באג$ מעל לתקופה של חמש במועד סיו� הביקורת מספר� של הר
מספר� של אלה המועסקי� במש� תקופה העולה על שלוש שני� וחצי היה במועד ; 12שני� היה 

 .18זה 

ÂÈ˙Â·˜Ú· ‰Ï·˜˙‰˘ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ Ê‡ÓÂ ˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰ ÁÂ„ ÌÂÒ¯Ù Ê‡Ó , ‰˘Ú
ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ¯ÙÒÓ ÌÂˆÓˆÏ ÌÈÎÏ‰Ó ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó Û‚‡· ÌÈÈÓÈ�Ù ÌÈ¯�ÈÈË¯Î 

ÚÂÈÒ‰ ,„¯È Ì¯ÙÒÓÂ .˙‡Ê ÌÚ , ÌÈ¯�ÈÈË¯‰ Ï˘ Ì„ÓÚÓ ˙¯„Ò‰Ï ˙ÈÎ˘Ó‰ ‰ÏÂÚÙ ¯„ÚÈ‰·
Â¯‡˘�˘ ÌÈÈÓÈ�Ù‰ ,‰˜ÒÚ‰ ˜˙Â ÌÈÈ˙�È· ÌÈ¯·Âˆ‰ , „·ÂÚ ÈÒÁÈ Ï˘ Ì˙Â¯ˆÂÂÈ‰Ó ˘˘Á‰

ÌÈÈ˜˙‰Ï ÍÈ˘ÓÈ „È·ÚÓÂ. 

 

 

 סיכו�

ÚÈÈÒÏ ÔÂÎ�Ï ‰‡Â¯ Ï‡¯˘È ˙�È„Ó , ÈÙÏ˜ÂÁ· ÂÚ·˜�˘ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ,Ï‰Ï‡ ‰˜Â˜ÊÌÈ 
 ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈ˙Â¯È˘ÏÈÁ¯Ê‡‰ ÌÂÁ˙· , Í‡˙Â¯˘Ù‡· ÔÈ‡ÌÌ„Ú· ÌÏ˘Ï . ÂÓ˜Â‰ ÍÎ Ì˘Ï 

 ˙�˘·1975ÈËÙ˘Ó ÚÂÈÒ Ô˙ÓÏ ˙ÂÎ˘Ï  ,ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó·˘ ÚÂÈÒ‰ Û‚‡ ˙¯‚ÒÓ· . ˙�˘·
2009Î Û‚‡Ï Â�Ù -61,000Î ÈËÙ˘Ó ÚÂÈÒ ˙Ï·˜Ï ÌÈ‡ÎÊ Â‡ˆÓ� ÌÎÂ˙Ó˘ ÌÈ�ÂÙ -43,000 
ÌÈ�ÂÙ. 

¯Î‰‰ ˙Â˜ÊÁ˙‰ Û‡ ÏÚ ¯Â·Èˆ‰ ÏÏÎÏ ËÙ˘Ó‰ ˙Î¯ÚÓÏ ˙Â˘È‚�‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï Í¯Âˆ· ‰
˙Â˘ÏÁÂÓ‰ ˙Â·Î˘Ï ¯˜ÈÚ·Â , È„Î ‰ÏÂÚÙ‰ ÈÒÂÙ„ ÈÂ�È˘· Â�„ ‡Ï ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘ÓÂ Û‚‡‰

ÂÊ ‰¯ËÓ ˘ÓÓÏ . 

Á¯Ê‡Ï ˙Â¯È˘‰ ˙‡ ˘È‚�‰ÏÂ ÈËÙ˘Ó ÚÂÈÒÏ Â˙ÂÎÊ ¯·„· ¯Â·Èˆ‰ ˙‡ Ú„ÈÈÏ ÚÂÈÒ‰ Û‚‡ ÏÚ .
ÔÎ ÂÓÎ ,ÓÏ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡‰ ÏÏÎ Ï˘ ÏÂˆÈ� Í¯ÂˆÏÌÈ�Â˘‰ ÌÈÙÂ‚‰ È„È ÏÚ ÈËÙ˘Ó ÚÂÈÒ Ô˙ ,

ÚÂÈÒ‰ Û‚‡ ˘¯„� ,ÏÈ·ÂÓ È˙ÎÏÓÓ ÛÂ‚Î ,ÌÂ‡È˙ÏÂ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘Ï ÌÓÚ ÚÈ‚‰Ï . ·Á¯ÂÈ ÍÎ
˙È¯Â·Èˆ‰ ‰‡ˆÂ‰‰ ˙Ï„‚‰ ‡ÏÏ ÈËÙ˘Ó ÚÂÈÒÏ ÌÈ‡ÎÊ‰ Ï‚ÚÓ. 

__________________ 

16.11.08�מ, 4263' החלטה מס 49. 
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ÌÈ¯Ê ÌÈ·˘Â˙Ï ÈËÙ˘Ó‰ ÚÂÈÒ‰ Ô˙Ó ‡˘Â� ˙�ÈÁ· ˙‡ ÌÈÈÒÏ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ˙Ï‰�‰ ÏÚ .
ÈÒÂÏÎÂ‡ ˘È ÌÂÈÎ ·ˆÓ· ˙˘ÏÁÂÓ ‰È- ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ·˘Â˙‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ - Û‡ ÚÂÈÒ ˙Ï·˜Ó ‰�È‡˘ 

‰ÊÎ ÚÂÈÒ Ô˙Ó ˙ÂÏÏÂ˘ Ô�È‡ ˙ÂÓÈÈ˜‰ ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰˘ ÈÙ ÏÚ . ˙‡ Ì‰ÈÏÚ ‰˘˜Ó ÂÊ ‰„·ÂÚ
ËÙ˘Ó‰ ˙Î¯ÚÓÏ Ì˙Â˘È‚�. 

 ÍÈÏ‰˙ Ï˘ ÌÈ�Â˘‰ ÌÈ·Ï˘‰ È�ÓÊ ¯ÂËÈ�Ï ˙ÂÏÂÎÈ ÂÓˆÚÏ ˙Â�˜‰Ï ÈËÙ˘Ó‰ ÚÂÈÒ‰ Û‚‡ ÏÚ
ÌÈ�ÂÙ· ÏÂÙÈË‰ ,ÙÏ ÔÁÂÏÈÙÏÌÈ·ÂÎÈÚÏ ˙Â·ÈÒ‰ ÁÂ˙È�ÏÂ ÏÂÙÈË‰ ÈÓ¯Â‚ È ,ÂÈ‰ Ì‡. 

ÌÈÈ�ÂˆÈÁ ÔÈ„ ÈÎ¯ÂÚ ¯Â˙È‡ È¯„Ò ¯ÂÙÈ˘ Í¯ÂˆÏ ÌÈ·ÈÈÁÓÂ ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏ‰� ÚÂ·˜Ï Û‚‡‰ ÏÚ ,
Ì‰ÈÏÚ ÁÂ˜ÈÙÂ Ì»È Â�ÈÓ .˙ÂÙÈ˜˘ ‚˘Â˙ ÍÎ , ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ¯Â·ÈˆÏ ˙ÂÈÂ�Ó„Ê‰ ÔÂÈÂÂ˘ ˜�ÚÂÈ
Û‚‡‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚÈÈ˙˙Â. 

 ˙˜È˜Á Ê‡Ó ÌÈ¯Â˘Ú ‰Ú·¯‡ ÛÂÏÁ·ÈËÙ˘Ó‰ ÚÂÈÒ‰ ˜ÂÁ ,‰˜È˜Á‰ ˙ÂÓ‚Ó ¯Â‡ÏÂ , „¯˘Ó ÏÚ
Û‚‡‰ ÏÂ‰È� È¯„Ò ˙‡ ÔÂÁ·ÏÂ ¯ÂÊÁÏ ÌÈËÙ˘Ó‰ , ˙Î¯ÚÓ· ‰Ó¯ÂÙ¯· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ‰Ê ÏÏÎ·Â

Ï‡¯˘È· ÈÁ¯Ê‡‰ ÈËÙ˘Ó‰ ÚÂÈÒ‰. 

 


