
 
 
 

 ?אנחנו מי
 המשפט תחומי בשלל והדרכה יעוץ ,משפטי ייצוג מעניק המשפטים במשרד המשפטי הסיוע

  1972 ב”התשל המשפטי, הסיוע לחוק בהתאם משפטיות ערכאות של רחבה ובקשת האזרחי

  1973. ג”התשל ,המשפטי הסיוע ותקנות
 עם להתמודד - חברתית או כלכלית - יכולת מעוטי לאנשים לאפשר מנת על פועל הסיוע מערך

 .דין כל פי על להם המגיעות הזכויות את ולממש המורכבת המשפטית המערכת
 נפתחו האחרונות השנים מחמש אחת בכל .היקף רחב מידה בקנה לייצוג ערוך המשפטי הסיוע

 ,משפטי ייצוג בהם וניתן לקוחות, תיקי 70,000 -מ למעלה המשפטי בסיוע
 עובדים -280 כ כולל המשפטי הסיוע צוות .בשנה משפטיים הליכים-200,000 מ בלמעלה

 .חיצוניים דין עורכי -1100 וכ ) דין עורכי מחציתם(

 ירושלים ,מרכז ,אביב תל ,חיפה ,צפון – המשפטי הסיוע מחוזות וששת המשפטי הסיוע הנהלת

 מנת על הארץ רחבי בכל נוספות שלוחות -70 בכ גם קהל ומקבלים הארץ ברחבי פועלים  ודרום

 .המשפטי הסיוע שירותי את להנגיש
 

 משפטי סיוע הענקת של המשמעות
 כבעל העיקרי ייעודו את המשפטי הסיוע מגשים אליו הפונים ללקוחות משפטי ייצוג בהענקת

 ולהבטיח המתדיינים הצדדים בין השוויון עקרון על לשמור - הראשונה מהמעלה חוקתי תפקיד

 .הוגן משפטי הליך של קיומו את
 לפנות אדם כל של זכותו את המשפטי הסיוע מממש הלקוחות למען היומיומית בעשייתו

 חשוב תיאורטי מעקרון הזכות את הופך ובפועל ,משפטי סעד ולקבל המשפטיות לערכאות

 .פקטו-דה למעשה

 ,ללקוחותיו השירות שיפור על הפסק ללא שוקד המשפטי הסיוע ,לקוח ממוקדת גישה מתוך
 ההליכים את להנגיש  ,אלה שירותים בדבר לשירותיו הנזקקים את ליידע פועל זו ובמסגרת

 הגורמים בין התקשורת את ולשפר והביורוקרטיה הטפסים מערך את לפשט ,הסיוע לקבלת

 .פעילותם על והפיקוח השונים

 .השונות המשפטיות בערכאות לייצוג ובעיקר והדרכה לייעוץ זוכים הלקוחות
 העובדים התמקצעות על דגש שמים אנו ,הסיוע ניתן בהם המגוונים המשפטיים התחומים לאור

 משותפים ידע מאגרי והקמת תקופתיות בהכשרות מאמץ ומושקע ,השונים התחומים לפי

 .המשפטי הסיוע של שבטיפולו הרבים בנושאים

 
 תפקיד בני/בנות שירות לאומי בסיוע המשפטי

 בסיוע המשפטי רואים חשיבות רבה בשילוב בני ובנות השירות הלאומי. ואנ
נהלי בעבודה השוטפת כגון: פתיחת תיקים, ד ולצוות המשירות כוללת: סיוע לעוה"העבודה ב

עזרה בקבלת קהל במחוזות ומתן שירות פרונטלי ה טלפוני, מעקב ובקרה על נתונים, סיווגים, מענ
 ללקוחות הסיוע ולגורמי חוץ. 

 בני השירות נחשפים לעבודה מעניינת ומגוונת. 
 

 המשרות של בני/בנות השירות הלאומי הן בפריסה ארצית בשישה מחוזות הסיוע: ירושלים, 
 תל אביב, מרכז, חיפה, נצרת, באר שבע וכן בהנהלת הסיוע המשפטי בירושלים. 

 


