
  ?לאן עלי לפנות כשמדובר בעניינים אישיים
  

רק בנושאים עקרוניים  אלא, ץ אינה מטפלת בעניינים אישיים של הפונים אליה" אומתנועת
בעניינים אישיים ניתן לפנות למוסדות אחרים . מסוימתאו לאוכלוסיה , הנוגעים לכלל הציבור

 .המעניקים סיוע משפטי ללא תשלום
  

ללא תשלום , בעניינים אישיים, עמותות המעניקות סיוע משפטילהלן רשימה של מוסדות ו
ויש גופים , יצוין כי סקירה זו היא חלקית בלבד.  אליה יש באפשרותך לפנות,למעוטי יכולת

  .וארגונים נוספים שאינם נכללים בה
  .המלצה על מוסד זה או אחר אין במידע זהוהרשימה מובאת כמידע בלבד , ךלתשומת לב
ץ כל אחריות " אומתנועתבלבד ואין ל ן על ידי המוסדות הוא באחריות המוסד הנותןהסיוע הנית

  .לגביו
  
  
  

   1משרד המשפטים האגף לסיוע משפטי
  

י תנאים "עפ,  למבקשים מעוטי יכולתבנושאים אזרחייםהאגף לסיוע משפטי מעניק סיוע משפטי 
 המבקשים בערכאות משפטיות הסיוע המשפטי כולל ייעוץ משפטי ואף ייצוג. מצטברים וקבועים

למעט תשלום אגרת , הסיוע המשפטי ניתן ללא תשלום .על ידי עורכי דין הממונים על ידי האגף
במסגרת האגף פועלות  .הסיוע בהתאם להכנסות מבקש,  בתקנות השתתפות בסכום שנקבע

ביב א- תללאזור מעניקה שירותים משפטיים -אביב -לשכת תל : לשכות לסיוע משפטי4כיום 
למעט (כולל אילת ,  ירושלים והדרוםלאזור  מעניקה שירותים משפטיים-לשכת ירושלים , והמרכז

לשכת ו,  חיפה והצפוןלאזור מעניקה שירותים משפטיים -לשכת חיפה , )באר שבע וסביבתה
 . מעניקה שירותים משפטיים לבאר שבע וסביבתה-באר שבע 

 
  SiuaMishpati/MOJHeb/il.gov.justice.www://http :לפרטים נוספים

  
  

  2 הציבוריתהסנגוריה –משרד המשפטים 
  

לנאשמים , לעצורים, לחשודים בעניינים פליליים הציבורית מעניקה ייצוג משפטי הסנגוריה
שהינם , דין-על צוות פנימי של עורכי הציבורית מבוססת הסנגוריהעבודת . ולנידונים הזכאים לכך

 כסנגוריםדין חיצוניים המשמשים -ועל מספר גדול של עורכי, הסנגוריהעובדים קבועים של 
 הציבורית הסנגוריההזכאים לקבלת ייצוג על ידי  .ציבוריים ופועלים ממשרדיהם הפרטיים

שתנה ממקרה הזכאות מ. 1995 -ו"התשנ,  הציבוריתהסנגוריה לחוק 18מוגדרים בסעיף 
חומרת העבירה ומצבו הכלכלי של מי שמבקש לקבל את , בהתאם לסוג ההליך המשפטי, למקרה
  . השירות

 
  SanegoriaZiborit/MOJHeb/il.gov.justice.www://http :לפרטים נוספים
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   3"שכר מצווה"ת  תוכני–הדין -לשכת עורכי
  

סיוע , "שכר מצווה"תכנית .  בלבדבתחומים אזרחייםהסיוע המשפטי במסגרת התכנית ניתן 
 ועד כה ניתן 2002פועלת החל מחודש ספטמבר , )פרו בונו(משפטי בהתנדבות למעוטי אמצעים 

 .הפרושות ברחבי הארץ, שהגיעו לתחנות הסיוע של הלשכה, סיוע וייעוץ משפטי למאות פונים
אם במתן ייעוץ משפטי לפונים , ד המסייעים בהתנדבות" עו1000כיום פועלים בתכנית מעל 

  .בתחנות הסיוע ואם בקבלת תיק לטיפול וייצוג
  .ד"י הקריטריונים שקבעה לשכת עוה"ייצוג משפטי ניתן בהתאם לזכאות עפ

 
  catID?asp.article/il.org.israelbar.www://http=167 :לפרטים נוספים

  
  

  4בישראלהתנועה למלחמה בעוני : ב"עמותת הל

. מתנדבי התנועה למלחמה בעוני בישראל מסייעים למיעוטי יכולת לממש את זכויותיהם במשפט
, וח הלאומילפונים לבית הדין לעבודה ולביט, הסיוע המשפטי ניתן לחייבים בהוצאה לפועל

. לעומדים בפני וועדות פסיכיאטריות ובהליכים משפטיים ומנהלתיים נוספים אל מול הרשויות
הסיוע המשפטי ניתן בהתנדבות וללא תמורה על ידי סטודנטים למשפטים הפועלים בהנחיית 

  .עורכי דין בעשרות מוקדי סיוע בכל רחבי הארץ

  /il.org.halev.www://http :לפרטים נוספים

  

  5 מרכזי זכויות בקהילה–" ידיד"עמותת 
  
 והחלה בפעילות העצמה ברמה האישית והקהילתית בקרב 1997הוקמה בנובמבר " ידיד"

במישור המקומי מתבצעת פעילות העמותה הן בדרך של הגשת . שכבות חלשות ועולים חדשים
יומיות והן בדרך של הקניית כלים לאחריות קהילתית -ות יוםסיוע פרטני בהתמודדות עם מצוק

במישור הארצי מתבצעת פעילות העמותה בדרך . ולהשתתפות פעילה בחיים בחברה דמוקרטית
  . של מאבקים ציבוריים ומשפטיים לשינוי מדיניות

ילית חצור הגל, קרית שמונה: שלושה עשר מרכזי זכויות ברחבי הארץ" ידיד"נכון להיום מפעילה 
. ודימונה קרית גת, רהט, אופקים, שדרות, אשקלון, אשדוד, תל אביב ,חיפה, נצרת, נצרת עלית ,

הנהנה מייעוץ ומסיוע חינם , בכל אחד מן המרכזים הללו מתקיימת שיגרה של קבלת קהל
  .בפתרון בעיות ומצוקות ברמת הפרט

  
  /il.org.yedid.www://http :נוספים לפרטים
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  6"סנגור קהילתי"עמותת 
  

עמותת סניגור קהילתי הינה ארגון מתנדבים קהילתי הפועל להגברת מודעות התושבים 
.  כביטוי להעצמתם הן כאינדיודואלים והן כקהילהלמימושן ולקידומן, לזכויותיהם החברתיות

עניקים לתושבים ייעוץ משפטי כדי  משפטי ובו עורכי דין מתנדבים המץלייעולעמותה מרכז 
  .בירושלים ובבאר שבע: לעמותה יש שני סניפים. להגביר את נגישותם למומחיות משפטית

  /il.org.advocacy.www://http :נוספים לפרטים
  
  

  7לשלום ולצדק חברתי" מחויבות"עמותת 
  

 את . מוקד זכויות מובטלים שהוא מרכז ארצי לסיוע לדורשי עבודההעמותה מפעילה בירושלים
הסיוע המשפטי נותנים סטודנטים למשפטים מהאוניברסיטה העברית המקבלים הכשרה במוקד 

הסיוע כולל . המדריך ומלווה את הסטודנטים בעבודתם, דין-ומנהל אותו עורך, והופכים ליועצים
המופעל ממשרדי המוקד , מוקד גם קו חם בשפה הרוסיתל. משפט בסוגיות עקרוניות-ייצוג בבית
  .וכן מרכז בשפה הערבית הפועל מרהט שבנגב, בירושלים
  /il.org.commitment.www://http :נוספים לפרטים

  
  

  8 אתיופיהאגודה ישראלית למען יהודי –עמותת טבקה 
  

בעיקר על ידי עורכי דין יוצאי , פטית רשומה המונהגת על ידי עורכי דיןטבקה הינה עמותה מש
אתיופיה בעלי חזון לשרת את הקהילה נאמנה על ידי בניית כאדר של מנהיגות משפטית 

. מנהיגות שתשתלב בעמדות מפתיח ותסיע במימוש ובהגנה של זכויות עולי אתיופיה, ומתנדבת
קידום נושאים ציבוריים ועקרוניים המקדמים : קריםפעילות טבקה מתמקדת בארבע תחומים עי

  . העצמה וסיוע משפטי, הכוון וייעוץ משפטי, את מעמד הקהילה
  pageid?asp.content/newsite/il.co.iaej.www://http=545 :נוספים לפרטים

  
  

  9 האזרחהאגודה לזכויות
  

 האגודה לזכויות האזרח הוקמה במטרה להגן על זכויות האדם והאזרח בישראל ובשטחים
  .הנתונים בפועל לשליטתה ובכל מקום שבו הפגיעה נעשית על ידי רשויות ישראליות

האגודה מפעילה קו חם . האגודה פועלת בכמה מישורים במטרה להגן על זכויות האדם והאזרח
  .טלפון המיועד לאנשים שזכויותיהם הופרו קו –לזכויות האזרח 

  asp.index/engine/acri-hebrew/il.org.acri.www://http :נוספים לפרטים
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  10עמותת בזכות
  

.  נפשית או שכלית,פועלת לקידום זכויותיהם של אנשים בעלי מוגבלות פיזית" בזכות"עמותת 
  .בבסיס פעילות העמותה עומדת זכותו של אדם בעל מוגבלות לשוויון ולכבוד

בארגון פועלת מחלקה משפטית שנותנת שירותים משפטיים לאנשים בעלי מוגבלות כאשר 
הדין לעבודה בגין אפליה בעבודה ובייצוג בוועדות -כגון בתביעות לבית(נפגעת אחת מזכויותיהם 

  ).ערר
נציגי ארגונים הפועלים לקידום רווחתם של , בני משפחותיהם, בעלי מוגבלות מכל סוגאנשים 

  .אנשים עם מוגבלות ואנשי מקצוע יכולים לפנות לעמותה בבקשת ייעוץ וסיוע
  /il.org.bizchut.www://http :נוספים לפרטים

  
  

  11עמותת המשפט בשירות הזקנה
  

הינה ארגון שלא לצרכי רווח הפועל באמצעות כלים משפטיים  עמותת המשפט בשירות הזקנה
  .להגנת זכויות האדם והאזרח של הזקנים בישראל

  
  /il.org.elderlaw.www://http :נוספים לפרטים

  
  

  12אביב-אוניברסיטת תל, הפקולטה למשפטים
  

הוקמה מתוך מטרה  אביב-כנית לחינוך משפטי קליני בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תלהתו
ומתוך כוונה להביא , להגביר את מעורבותם של אנשי משפט בקידום צדק משפטי וחברתי

כמו כן ניתן סיוע משפטי ישיר ליחידים  .ייבת לצדק חברתיוחמליצירת תרבות משפטית ה
  .ולקבוצות כדי שיוכלו למצות את זכויותיהם המשפטיות

  
  /clinics/law/il.ac.tau.www://http :נוספים לפרטים

  
 

  13האוניברסיטה העברית, הפקולטה למשפטים
  

ות אדם ולאחריות חברתית פועל במסגרת הפקולטה המרכז לחינוך משפטי קליני לזכוי
בד , במטרה להעניק סיוע משפטי ליחידים ולקבוצות מוחלשיםלמשפטים באוניברסיטה העברית 

   .בבד עם חינוך דור העתיד של הקהילה המשפטית לאחריות חברתית במקצוע
  /clinics/1law/il.ac.huji.mscc.law://http :נוספים לפרטים
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  14ויצו
  

העובדים במאות הפרויקטים והשירותים שמפעילה ויצו ,  איש5,000-בוויצו מועסקים למעלה מ
 פדרציות בעולם וכל חברות ההנהלה עושות עבודתן 50לויצו . למען החברה והקהילה בישראל

בשנים . קות בסיוע משפטי בנושא המעמד האישילויצו ישנן לשכות המשפטיות העוס. בהתנדבות
תפקידם העיקרי של . האחרונות ניתן בחלק מן הלשכות גם ייעוץ משפטי בתחום דיני העבודה

לרבות סיוע בנושא של צוואות (הלשכות המשפטיות ייעוץ משפטי ראשוני בענייני משפחה 
סיוע בתהליכי . שבר הגירושיןתמיכה בנשים בזמן מ,ובחלק מהלשכות גם בענייני עבודה) וירושות

גישור בגירושין והפצת חומר הסברה הנוגע לזכויות ,קבלת ההחלטות במסגרת חיי הנישואין
  . נשים והשירותים להם הן זכאיות

  /org.wizo.www://http :נוספים לפרטים
  
  

  15 תנועת נשים עובדות ומתנדבות-נעמת 
  

בתי ספר , מעונות לגיל הרך, ייעוץ משפטי וסיוע בבעיות אלימות במשפחהיתן לקבל בנעמת נ
  .ועוד, מלגות, טכנולוגיים
  /il.org.naamat.www://http :נוספים לפרטים

  
  

  16 אנשים שאיכפת להם–מרכז ברירה 

 התנדבות ללא תמורה אקדמאית או - 1998המרכז קם כארגון סטודנטים התנדבותי בשנת 
  . כספית

ש "בימ, ש שלום"בימ, פ"הוצל: במרכז אגף לסיוע משפטי בענייני.  מתנדבים350מונה כיום כ 
  .נפש-עבודה וחולי

  asp.index/site-html/brera/il.ac.huji.mscc.websites://http :נוספים לפרטים

  

  17 למען נפגעי עבירה-מרכז נוגה  

מרכז נגה הוקם מתוך תפיסה אידיאולוגית המבקשת לשנות את מערך ההתייחסות של בתי 
כולה לפגיעה בזכויותיהם של נפגעי עבירות חמורות ובכך לתת מענה  המשפט ומערכת המשפט

לרבות תקיפה  ,אלימות נפגעי עבירות :ל המרכזמטפנפגעי עבירות בהם  .למצוקת הנפגעים
מעשי סדום ומעשים , לרבות אונס ,מין נפגעי עבירות  ,הריגה ורצח, התעללות, חמורה
לרבות עבירות מין ואלימות  ,ילדים נפגעי עבירות חמורות  ,הטרדה מינית נפגעי עבירת ,מגונים

 ייצוג בפני רשויות  ,כים בבית המשפטבהלי וליווי ייצוג : השירותים הניתנים כוללים.  במשפחה
עמדת הנפגע  תסקירי נפגע וייצוג, משטרה ופרקליטות לרבות פגישות בנושא הסדרי טיעון ,החוק
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 מעקב אחר סטטוס עבריינים  ,על תיקים שנסגרו עררים הגשת  ,לקראת שלב הטיעונים לעונש
  ,החנינה חרורים ולוועדתהגשת התנגדויות לוועדות ש, הנתונים במשמורת שירות בתי הסוהר

 עזרה במימון הליכים אזרחיים  ,שלישיים אחראים אזרחיות כנגד הפוגע וצדדים הגשת תביעות
  ,ליווי בהליכים משמעתיים  ,באמצעות קרן אשר הקימה הקריה האקדמית אונו, לחסרי אמצעים

ובד בשיתוף פעולה מרכז נגה ע   .שונות לשם קבלת סיוע לנפגעים ייצוג בפני וועדות ממשלתיות
  בנפגעים השומר לצורך טיפול-עם בית חולים תל

  htm.index/il.org.noga.www://http :נוספים לפרטים
  
  

 Line 18 משפט און
  

הוצאה לפועל ומשפט , תביעות קטנות: אתר באינטרנט המגיש מידע וטפסים לאזרח בנושאים
  .ינטרנטבא

  html.default/il.co.info-court.www://http :נוספים לפרטים

  

  19 סיוע משפטי קהילתי-פרו בונו ישראל  

מרכז " כפרויקט התנדבות של -הפועל ללא תמורה, פרו בונו ישראל הוא פורום גולשים שיתופי
זאת , ולעודד את תרומתם של מגזר עורכי הדין לקהילה, במטרה לקדם עשייה חברתית, "ברירה

להפגיש בין עורכי הדין  ,המאפשרת בצורה הקלה ביותר, דרך הפעלת סביבה אינטראקטיבית
  וידם , עורך דיןלבין אלו הזקוקים לייצוג של, ללא תמורה -לקוחות מעוטי יכולת המבקשים לייצג

  .אינה משגת

  /il.org.probono.www://http :נוספים לפרטים

  20האגף המשפטי

בעל פורום יעוץ משפטי המעניק אפשרות לקבל יעוץ משפטי ראשוני ואנונימי לאנשים שנפגעו 
 :נוספים לפרטים .שמעוניינים לברר ולעזור, מינית או למקורבים אליהם

asp.intro-legal/il.org.macom.www://http  
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