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 מבוא

עתירה זו נוגעת למדיניות המשיבים למנוע יצוג משפטי ממי שזכאים לו לפי חוק הסיוע המשפטי,  .1

רק משום שהם תושבים זרים. זוהי עתירה , (החוקאו חוק הסיוע המשפטי  :)להלן 1972-התשל"ב

שהביאה למחיקת העתירה , זהמשפט ם לבית חרף התחייבות המשיבימשום ששנייה בסוגיה, 

פגיעה קשה בזכויות לתיקון המצב הנורמטיבי. המשיבים מוסיפים לפגוע הם לא פעלו הקודמת, 

 .בניגוד לחוק ובהיעדר סמכותזאת ו ,אדם

אינם מחריגים  (התקנות :)להלן 1973-ותקנות הסיוע המשפטי, התשל"ג חוק הסיוע המשפטי .2

החרגה כזאת שמתחולתם את מי שאינו אזרח ישראל או תושב קבע בה, ואף אינם רומזים 

מי שידו אינה משגת הם מגדירים את האוכלוסייה הזכאית לשירות כ" ,נהפוך הוא ;מותרת

נמנע הסיוע המשפטי מלתת שירותים לתושבים  2006מאז . חרף זאת, לחוק( 2" )סעיף לשאת בהם

הצמצום הדרסטי של הוראת חוק ראשית, דרך החרגה של מקרים.  קטןזרים, להוציא במספר 

, דאז כמעט גורפת של אוכלוסייה שלמה, נעשה מכוח הנחיה פנימית של מנהל הסיוע המשפטי

 מבלי שהוענקה לו בחוק הסמכות לעשות כן. 

של  אדם אחרותות הקשה בזכות הגישה לערכאות ובזכוי הפגיעתנוכח ו וז מדיניותנגד  .3

האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' האגף  5262/16בג"ץ עתירה:  הוגשההאוכלוסייה המוחרגת, 

בתגובה לעתירה החלו המשיבים בהליך לתיקון החקיקה. (. 5262/16בג"ץ  :להלן) לסיוע משפטי

קבע בית המשפט הנכבד, כי "ככל שהנושא לא יקודם, ישקול בית המשפט ליתן  14.5.2018ביום 

למתן ייצוג משפטי לתושבים זרים  הניחו הצעת חוקצו על תנאי כפי שנתבקש בעתירה". המשיבים 

נמחקה העתירה על  29.11.2018יום ב. שונה, וזו עברה בקריאה ראבתחומים מצומצמים ביותר

כי טענות העותרים שמורות להם ככל שהחקיקה לא תקודם, וכי  קבע,פסק הדין  .זהרקע 

 טענותיהם לגבי חוקתיות החקיקה שמורות להם ככל שהחקיקה תקודם. מאז, במשך שלוש שנים

כמעט אך ורק ע המשפטי הסיובפועל נוהג למרות זאת,  .עודמה קודהונחה ולא לא החקיקה , וחצי

 . ובניגוד להוראות הדין הקיים ,מוצע בהפי ה-על

למדיניות זו תוצאות קשות ביותר: מהגרי עבודה אינם זכאים לסיוע בתביעות נגד מעסיקים  .4

שפגעו בהם וניצלו אותם בשלל הפרות שיטתיות של דיני העבודה; מהגרות עבודה שהוזמנו לעבוד 

בישראל וחלו אינן מקבלות סיוע בתביעות נגד חברות הביטוח; אימהות אינן זוכות לסיוע כדי 

נות עבור ילדיהן; דיירים אינם מקבלים סיוע על מנת לתבוע בעלי בתים שהונו אותם; לתבוע מזו

מי שנפלו קורבנות לתרמיות אינם ומהגרות שנקלעו לחובות אינן מקבלות סיוע בהוצאה לפועל; 

מיוצגים בתביעות נגד הפוגעים בהם. למותר לציין, כי כל אלה גם מתקשים להתגונן מפני הליכים 

ניתן סיוע משפטי גם לתושבים  5262/16לפני הגשת העתירה בבג"ץ בנוסף לכך, אם  ם.הננקטים נגד

(, הרי שמאז שהחלו הליכי החקיקה ניתן הסיוע )למעט 5מסוג א/רישיון ישיבה ארעיים )בעלי 

 בתחומים המצומצמים הכלולים בהצעה( רק לאזרחים ולתושבי קבע.

 משפטבית נדרשים העותרים לשוב ולפנות ל, קבניגוד לחונוכח הפגיעה המתמשכת בזכויות אדם  .5

 . ולבקש בשנית את התערבותו נכבד זה

  



3 

 

 הצדדים לעתירה

הגדול והוותיק אדם הארגון זכויות  היא, האגודה לזכויות האזרח בישראל )ע"ר(, 1העותרת  .6

הזכות לשוויון, לקידום זכויות אדם בישראל, ובתוך כך לקידום  1972מאז  תפועלא יה, ובישראל

פועלת העותרת  ,זכות הגישה לערכאות וקשת זכויות האדם של חברי קבוצות פגיעות. בין השאר

 מהגרי עבודה ומבקשי המקלט החיים בישראל. תושבים זרים ובהם זכויותיהם של לקידום 

א עמותה הפועלת להגנה על זכויות האדם של מהגרי ו, המוקד לפליטים ומהגרים )ע"ר(, ה2העותר  .7

היתר מפעילה העמותה קו חם בין  ופליטים בישראל ולמניעת סחר בבני אדם בישראל.עבודה 

 . מידע, ייעוץ וייצוג משפטי למהגרים ולפליטיםומספקת 

 הזכות פועלת לקידום והגנה עלהיא עמותה ה, עמותת רופאים לזכויות אדם )ע"ר(, 3העותרת  .8

לל זה מהגרי עבודה ופליטים. אחריות ישראל, ובכלבריאות של כלל האנשים המצויים תחת 

העמותה מגישה סיוע רפואי לחסרי מעמד שאינם מבוטחים בביטוח בריאות ומסייעת במיצוי 

 ת, מוסדות רפואיים וחברות ביטוח.רשויומול רפואיות זכויות 

-המעניקה סיוע פסיכוארגון סיוע לפליטים )ע"ר(, היא עמותה  –, עמותת א.ס.ף 4העותרת  .9

עם המסתייעים העמותה מפעילה מרכז סנגור ותמיכה, וולמבקשי מקלט. סוציאלי לפליטים 

בהם ניצולי עינויים, אנשים החיים עם מוגבלות נמנים הפגיעים שבין מבקשי המקלט,  הבשירותי

 הוריות. -ומשפחות חד

להגנה על זכויותיהם של העובדים  1991פועלת משנת  , עמותת קו לעובד )ע"ר(,5העותרת  .10

. העמותה מסייעת לעובדים שזכויותיהם הופרו שוק העבודה בישראלביותר בהמקופחים 

באמצעות סיוע פרטני ופעילות ציבורית כוללת. מדי שנה מסייעת העמותה לעשרות אלפי עובדים, 

 בהם מהגרי עבודה ומבקשי מקלט. 

לה מפעיארגון א ארגון המסייע לעולים ולמבקשי מקלט. הו, ה)ח"פ( , היא"ס ישראל6העותר  .11

 כדי לסייע להם בבירור ומיצוי זכויותיהם בישראל.  בונו למבקשי מקלט-סיוע משפטי פרותוכנית ל

, מנכ"ל 2שר המשפטים, הוא השר הממונה על ביצועו של חוק הסיוע המשפטי. המשיב , 1המשיב  .12

משרד המשפטים, הוא המופקד על ניהול ענייני המשרד ונושא באחריות הניהולית והמקצועית 

היועצת המשפטית לממשלה, היא הפרשנית  ,3הכוללת לעבודתו ולביצוע תפקידיו. המשיבה 

, 4המשיב המוסמכת של החוק מבחינת רשויות השלטון, כל עוד לא קבע בית המשפט אחרת. 

פטי במשרד המשפטים, הוא הגוף האמון על מתן ייעוץ וייצוג משפטי בתחומי מערך הסיוע המש

המשפט האזרחי, לזכאים לכך לפי חוק הסיוע המשפטי ותקנות הסיוע המשפטי. המערך פועל כדי 

לאפשר לאנשים מעוטי יכולת לממש את הזכויות המגיעות להם לפי כל דין. ייצוג מטעם הסיוע 

 י דין, לשכות ההוצאות לפועל ובוועדות מעין שיפוטיות. המשפטי ניתן בבתי משפט, בת
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 רקע עובדתי

 על סמכויות הסיוע המשפטי ועל ההחלטה לחדול מייצוג תושבים זרים

ותקנות שהותקנו על פיו, הוסמך שר המשפטים להקים לשכות סיוע  על פי חוק הסיוע המשפטי .13

למי שידם אינה משגת לשאת  ולשאת בעלויות הכרוכות בו, שתפקידן להעניק סיוע משפטי ,משפטי

 בנושאים שנקבעו בחוק ובתקנות. בכך, 

על פי התקנות, השירות הניתן כולל: ייעוץ משפטי ועריכת מסמכים משפטיים; ייצוג בפני בית  .14

ומערך חדלות  הוצאה לפועלהלשכות , בתי דיןאו בהליכים הכרוכים בהליכים משפטיים, המשפט, 

תשלום ההוצאות הכרוכות במתן השירות שלדעת ראש הלשכה היה הכרח להוציאן. ו; הפרעון

מתן השירות המתבססות, בין היתר, על הכנסותיו של זכאות להתקנות קבעו אמות מידה ל

הנושאים העיקריים שבהם ניתן סיוע משפטי בתחום האזרחי הם: ענייני המעמד האישי; המבקש. 

זכויות הנוגעות למגורים; עניינים כספיים, לרבות נזיקין; עניינים שבית הדין לעבודה הגנה על 

תביעות נגד המוסד לביטוח הלאומי. לצורך יישום ומוסמך לדון בהם, למעט עניינים פליליים; 

לשכות ומשש משפטי, המורכב מהנהלה ראשית הסיוע המערך החוק הוקם במשרד המשפטים 

הסיוע המשפטי יכול להינתן על ידי עורך  .(צפון ודרוםחיפה, מרכז, אביב, -)ירושלים, תל מחוזיות

 דין מעובדי הלשכה או על ידי עורך דין חיצוני שאינו מעובדי הלשכה.

 מורה כדלקמן:  לחוק 2סעיף  .15

"לשכת סיוע משפטי תתן שירות משפטי, לרבות ההוצאות הכרוכות בו, בענינים 

אינה משגת לשאת בהם, או למי שנקבע  ובהיקף שנקבעו בתקנות, למי שידו

בתוספת בענינים ובהיקף שנקבעו בה; השירות יינתן על ידי עורך דין מבין עובדי 

לשכת הסיוע המשפטי או מחוצה לה, או על ידי אדם אחר הכשיר כדין ליתן את 

  השירות".

מי שידו ל "ככבאופן הרחב ביותר היינו, ם משפטיים מגדיר את הזכאי לשירותי, הסעיף כלומר .16

לחוק  4" ואינו עורך הבחנה לעניין זה על בסיס מעמד בישראל. סעיף אינה משגת לשאת בהם

מעניק לראש הלשכה סמכות לדחות "בקשת שירות משפטי, אם היה סבור שענינו של המבקש 

אינו אלא טרדני או קנטרני, או שאין לו על מה לסמוך, או שאין לו בסיס סביר מבחינת הדין, 

ות או הראיות". כלומר, העילות היחידות שבגינן מוסמך ראש הלשכה לדחות בקשה נוגעות העובד

 .או מעמדו בישראל הפונהלזהות לא למהות התיק, ובשום אופן 

, חוק הסיוע המשפטי אינו מתנה את הזכאות לייצוג באזרחות או בתושבות ישראלית, אם כן .17

שמצוי  עבודה או בעניין אחרעמד אישי, בענייני מותושבים זרים, אשר זכויותיהם נפגעות ב

כפי שנפרט בהרחבה בהמשך, , זכאים לפי הדין לסיוע ולייצוג. הסיוע המשפטיבתחומי פעילותו של 

 סבר כך.  ,שני דוחותבשעסק בסוגיה מבקר המדינה, גם 

למרות הוראות חוק הסיוע המשפטי, שאינן מחריגות תושבים זרים או מרמזות על  ,פועלב .18

למי שאינם תושבים שירותים מצומצמים ביותר משפטי האפשרות להחרגה שכזו, מעניק הסיוע 

)אינוס,  עבירות מיןנפגעי ייצוג  ;נפגעי סחר בבני אדם והחזקה בתנאי עבדותייצוג ישראלים: 

ייצוג  ;מעשי סדום, עבירות מין במשפחה ובידי אחראי על חסר ישע( בעילה בהסכמה של קטינה,

על סמך ) בהליכי נוערהורים ייצוג  ;במקרה של אשפוז פסיכיאטרי כפוי או טיפול פסיכיאטרי כפוי
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)בעקבות פסק דינו של השופט שפירא בעמ"ן  בלתי מלוויםזרים קטינים ייצוג ; (החלטה פנימית

; ייצוג מול הביטוח הלאומי במקרה של תאונת ((24.1.2007) משרד הפניםפלוני נ'  379/06)חי'( 

תושבים זרים שהם אזרחי מדינות החתומות על האמנה בדבר סדר הדין האזרחי ייצוג ועבודה; 

 .((אמנת האג :)להלן Convention of 1 March 1954 on civil procedure) 1954משנת 

מרכזיות מצומצמת, והיא אינה כוללת מדינות  האג אמנתרשימת המדינות החברות לנציין כי  .19

כך, בין היתר, לא חברות לאמנה הפיליפינים, . לישראל מהגרי עבודה ומבקשי מקלט יםשמהן מגיע

 לנקה, נפאל, סודן ואריתריאה. -תאילנד, הודו, וייטנאם, סרי

בהם הוא במרבית התחומים ש משפטיהסיוע התושבים זרים אינם זוכים, אם כן, לסיוע מאת  .20

כי  ,רוב-פי-על. שעה שתושב זר פונה אל לשכה של האגף ומבקש סיוע, יימסר לו לישראלים ניתן

בקשתו נדחתה "מאחר והעניין חורג מתחום טיפולנו". אין פירוש הדבר כי לפונה יכולת כלכלית, 

י; ואף שבגינה אינו זכאי לשירות; או כי העניין אינו מצוי בתחום הטיפול של האגף לסיוע משפט

 לא כי הוא נעדר עילה. הטעם היחיד הוא היותו זר. 

: )להלן  2010ב לשנת 61דוח  -כאמור, גם מבקר המדינה נדרש לסוגיות העולות כאן. בשני דוחות  .21

את השתלשלות המבקר ( מתאר דוח המעקב :)להלן 2012ג לשנת 63(; ודוח המדינה דוח מבקר

בין המדיניות להעניינים הרשלנית בהתמודדות המדינה עם הפער שבין הוראת החוק הברורה 

  מובהק לחוק.שעומדת בניגוד  ,בפועל

נמנע מהענקת שירותיו לתושבים זרים שאינם מגיעים הסיוע המשפטי על פי דוח מבקר המדינה,  .22

עוד בדוח, מציאות זו היא פועל יוצא  כאמור (.1139עמ' )שם,  אמנת האגממדינות החתומות על 

הנחיה זו,  )שם(. 2006שנת ב לראשי הלשכותדאז המשפטי הסיוע שניתנה על ידי מנהל של הנחיה 

החרגתה של אוכלוסייה שלמה, ניתנה תחולתה של הוראת חקיקה ראשית דרך המצמצמת את 

דוח מבקר המדינה ועמ' ל 1139)ר' עמ'  מבלי שהוענקה למנהל הסיוע כל סמכות בחוק לעשות כן

 לדוח המעקב(. 1191

  .1ע/ב ומסומנים ג מצ"63-ב ו61מבקר המדינה  ותהעתקי העמודים הרלוונטיים מדוח

התקיים דיון בלשכת מנכ"ל משרד  2007בחודש ספטמבר כבר עוד מלמד דוח מבקר המדינה, כי  .23

ראוי כי מדינת המשפטים דאז, מר משה שילה, לשם קביעת עקרונות כלליים למצבים שבהם 

ישראל תבחן מתן סיוע משפטי לתושבים זרים שאינם אזרחי המדינות החתומות על אמנת האג. 

חוות דעת שבה נקבע, כי הוראות  2008לבקשת המנכ"ל, גיבש מנהל האגף לסיוע משפטי ביוני 

הדין הקיימות אינן שוללות הענקת סיוע משפטי למי שאינו אזרח או תושב ישראל. לפיכך, 

היעדר הוראה האוסרת מתן סיוע לאלה שאינם תושבים או אזרחים, יש להעדיף פרשנות וב

 (.1140מרחיבה להוראות החוק, ויש להעניק להם סיוע משפטי )שם, עמ' 

ערך מנכ"ל משרד המשפטים דיון נוסף בנושא. בדיון הציג מנהל האגף לסיוע  2009בחודש ינואר  .24

, וציין כי מדינת ישראל ממלאת אמנם 2008ת מיוני משפטי את עמדתו כפי שהובאה בחוות הדע

את חובתה לייצג זרים לפי אמנת האג, שעליה היא חתומה, אך זו חובה מצומצמת, והלכה למעשה 

בראש תחום עניינים מי שעמדה אז נדרש ליישמה. לעומת זאת, הסיוע המשפטי כמעט שאין 

וק הסיוע המשפטי אינו מעניק את מינהליים במחלקת הבג"צים, עו"ד יוכי גנסין, קבעה: "ח

הזכות לסיוע לכל אדם, אלא למי שידו אינה משגת, ומונח זה אינו חייב להתפרש באופן גורף 

 נוכח טיבה של החקיקה הסוציאלית" )שם(. ואוניברסאלי, זאת
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חוות המשפטים גיבשה מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד  2009מאי חודש בכי עוד, דוח המבקר מציין  .25

כי חוק הסיוע המשפטי  ,. בחוות דעת זו נקבעמשפטיה סיועהיין ייצוג תושבים זרים על ידי דעת בענ

כי הזכות לסיוע משפטי נובעת  ,אזרח ישראלי. עוד נקבעהוא חל על כל אדם, בין שהוא זר ובין ש

כבוד האדם וחירותו, והיא אינה  :יסוד-מן הזכות החוקתית לגישה לערכאות, המעוגנת בחוק

כי פירוש חוק הסיוע המשפטי  ,. כמו כן צוין בחוות הדעתמעמד(תלויה בה) נובעת מזכות סוציאלית

 לפיהבגישה  תומכיםלאומיות שלהן מחויבת מדינת ישראל -ובחינת מקורותיו והאמנות הבין

 )שם(.  החוק יוחל על תושבים זרים ללא הגבלה

משפטי הסיוע המנהל גיבש  2009, ביוני 2009המשך לחוות הדעת ממאי בר, כי עוד מציין דוח המבק .26

מני מזוז, שבה הוצגו שתי עמדות שונות בסוגיית  מרטיוטת מכתב ליועץ המשפטי לממשלה דאז, 

עמדתה ו מזה, ומחלקת ייעוץ וחקיקההמשפטי מתן סיוע משפטי לתושבים זרים: עמדת הסיוע 

. מטרת המכתב הייתה שהיועץ המשפטי מזה ים במחלקת הבג"ציםשל ראש תחום עניינים מינהלי

 )שם(.אליו יוטת מכתב זו לא גובשה לכדי מכתב שנשלח ואולם, ט יכריע במחלוקת בסוגיה זו.

טרם הוכרעה סוגיית מתן בו הסתיימה ביקורת מבקר המדינה, שהמועד , 2010ספטמבר חודש ב .27

בנובמבר מחלקת ייעוץ וחקיקה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה  סיוע לתושבים זרים.ה

כי באשר למתן סיוע משפטי לאוכלוסיות שאמנת האג אינה חלה עליהן, מדובר בסוגיה , 2010

סבוכה ומורכבת המעלה את שאלת היקפן של האמנה החברתית ושל הערבות ההדדית של אזרחי 

 ם(.)ש המדינה ותושביה בכל הנוגע לתושבים זרים

 מבקר המדינה חותם את פרק הביקורת לעניין זה כך: .28

"משרד מבקר המדינה מעיר כי סוגיית מתן הסיוע המשפטי לתושבים זרים 

. מדובר בסוגיה 2007הועלתה בפני הנהלת משרד המשפטים כבר בספטמבר 

הנוגעת לאלפי אנשים, בין היתר, למהגרי עבודה הנמצאים בישראל. במצב זה 

מוחלשת, דוגמת אוכלוסיית התושבים הזרים, אינה זכאית לסיוע. אוכלוסייה 

משרד מבקר המדינה סבור כי על משרד המשפטים לקיים דיון ולהכריע בסוגיה 

  זו" )שם(.

המדינה מסר משרד ראש הממשלה, כי מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד  במענה לדוח מבקר .29

הצעה לתיקון החקיקה, וזו הובאה גיבשה משפטי וגורמים נוספים הסיוע ההמשפטים בשיתוף 

ץ המשפטי לממשלה. עוד נמסר, כי גובשה המלצה לחקיקה לדיון אצל המשנה ליוע 13.2.2011ביום 

ב 61מדינה )ר' הערות ראש הממשלה לדוח מבקר ה 2011וזו תגובש להצעת חקיקה עד לחודש יולי 

 (.299(, עמ' 2011)מאי 

 .2ע/ב מצ"ב ומסומן 61העתק העמוד הרלוונטי מהערות משרד ראש הממשלה לדוח המבקר 

מצא כי לא חלה התקדמות ממשית בנושא. הדוח , 2013מאי שפורסם בשל המבקר, דוח המעקב  .30

-מגדיר את התנהלות משרד המשפטים והסיוע המשפטי בהקשר זה "התקדמות בעצלתיים". על

יוע המשפטי לתושבים זרים הועלתה לפני הנהלת משרד המשפטים אף שסוגיית מתן הספי הדוח, "

גיבשה מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים טיוטה  2012, רק ביוני 2007כבר בספטמבר 

, טרם הסתיימו הדיונים בסוגיה במשרד 2012לתיקון חקיקתי. במועד סיום המעקב, אוגוסט 

 המשפטים". 
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כנסת בנושא "הלשכות לסיוע משפטי ונגישותן במסמך שהכין מרכז המחקר והמידע של ה .31

-תשובתה של עו"ד קארן שוורץ, מופיעה 2013לציבור", לקראת דיון בוועדה לפניות הציבור ביוני 

 :פי התשובה-עלסיוע משפטי דאז, בנוגע למתן סיוע משפטי לתושבים זרים. האמיגה, סגנית מנהל 

תושבות ו/או אזרחות  "החוק אינו מגדיר מבחן רביעי )כתנאי לזכאות( של

פי נהלים שהוטמעו בהנחיות פנימיות לפני שנים רבות, ככלל, -ישראלית, אולם על

מוענק סיוע משפטי אך ורק לתושב קבע או אזרח ישראל. יש מקרים חריגים לכלל 

הדין לעבודה בגין זכויות של עובדים זרים במוסד לביטוח -זה, כגון ייצוג בפני בתי

אדם וקטינים בלתי מלווים במשמורת, ייצוג -ות סחר בבנילאומי, ייצוג קורבנ

לאומיות, כגון אמנת האג לחטיפת ילדים, אמנת -בהליכים מכוח אמנות בין

הפרוצדורה האזרחית, הכוללת בין היתר מתן סיוע משפטי, ואמנות לגביית 

 .מזונות ילדים

מעת לעת,  לאחר שסוגיית ייצוג מי שאינו תושב קבע או אזרח ישראלי שבה ועלתה

החל דיון בסוגיה בהנהלת משרד המשפטים. מטרת הדיון להסדיר הוראות דין 

מפורשות בעניין, שיקבעו למי מבין הזרים יוענק סיוע משפטי, ובאילו מקרים. 

העניין עדיין בשלבי בחינה במשרד המשפטים. כיום ישנם עובדים זרים הפונים 

לאור הנהלים שהוטמעו, לא לקבלת סיוע משפטי בתחומי משפט שונים, אולם 

מוענק להם סיוע משפטי והם מקבלים מכתב סירוב בגין כך שהם אינם תושבי 

 .(10)שם, בעמ'  קבע ו/או אזרחי מדינת ישראל"

 .3ע/ומסומן העתק העמוד הרלוונטי ממסמך מרכז המחקר והמידע של הכנסת מצ"ב 

 הפגיעה בזכויות אדםעל 

אדם הפגיעה קשה בזכויות היא שנים ארוכות  ומתמשכתוק תוצאת המדיניות העומדת בניגוד לח .32

 של האנשים הפגיעים והמודרים ביותר במדינת ישראל. 

כתוצאה מכך, מי שנאלצים לתת מענה לצרכים אלה הם ארגוני זכויות אדם שמספקים יעוץ  .33

 ,משפטי, מיצוי זכויות ואף יצוג משפטי לחלק קטן מן האוכלוסייה שנזקקת לשרותים משפטיים

פגיעות בזכויות שונות של ליום יום נחשפים בין השאר בשל משאביהם המוגבלים. ארגונים אלה 

תושבים זרים בכל תחומי החיים, ועם היכולת הדלה שלהם למצות זכויותיהם מול רשויות, 

 תאגידים ואנשים פרטיים. 

צורפים המשמעות הקריטית של העדר יצוג משפטי לאוכלוסיה עניה ומוחלשת, מ תמחשהלשם  .34

תצהירה של עו"ס מרים מאייר, מנהלת תצהיריהם של עובדים בארגונים אלה. מצורפים לעתירה 

ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל;  –סוציאלית בעמותת א.ס.ף -המחלקה הפסיכו

, מנהלת מחלקת מהגרים וחסרי מעמד והמרפאה הפתוחה (Ph.D) זואי גוטצייטד"ר תצהירה של 

תצהירה של  תצהירו של עו"ד אלעד כהנא מעמותת קו לעובד;אים לזכויות אדם; בעמותת רופ

ומכתבה של עו"ד מירב שובל צפוני, המשמשת  ;ישראל - עמותת היא"סעו"ד רחל פרידמן מ

עוד מצורף מכתבה של ומכתבה . כעורכת דין של שלושה מקלטים לנשים נפגעות אלימות במשפחה

מרכז סיוע ומידע  –עובדת סוציאלית והמנהלת לשעבר של מסיל"ה של גב' מירי ברברו אלקיים, 

 יפו )מכתב שצורף לעתירה בבג"ץ-אביב-לקהילה הזרה במינהל השירותים החברתיים בעיריית תל

של הארגון והמייגע מתארים בפירוט את העיסוק האינטנסיבי מהם כל אחת ואחד  .(5262/16
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עוטי יכולת בתחומים שבהם עוסקים הארגונים: במסגרתו הם פועלים לסיוע לתושבים זרים מ

רווחה, זכויות סוציאליות, מעמד אישי, בריאות, עבודה ועוד. מכלל התצהירים עולה תמונה קשה 

ביותר של אוכלוסיה מעוטת יכולת, המצויה במקרים רבים במצבי מצוקה קיצוניים, חשופה 

ואשר זקוקה לסעד משפטי ומתקשה  לניצול ולהפרות שיטתיות של זכויות אדם וזכויות בעבודה,

, ידם של ארגוני המגזר השלישי קצרה מלספק כאמור לקבלו בשל היעדר ייצוג. במצב דברים זה

 שירות משפטי בתחומים האמורים לכל מי שהוא נחוץ לו. 

 עו"ס מרים מאייר מעמותת א.ס.ף מעידה: .35

ע משפטי "בחלק לא מבוטל מהמקרים שמגיעים אלינו עולה הצורך בהנגשת סיו

-פרטני. סיוע זה נדרש למשל בהקשרים של תביעות למזונות של אימהות חד

הוריות שנשארות חסרות אונים אל מול השתמטות אבות הילדים לזון את 

ילדיהם; שוכרי ושוכרות דירות המנוצלים בדרכים שונות על ידי המשכירים, בין 

בענייני חוזה וכספים;  אם בהזנחת הדירה, בין אם בפינוי בניגוד לחוק, ובין אם

מבקשי מקלט שמבוצעות בהם עוולות הגורמות להם לנזקים כלכליים וגופניים 

וזקוקים לפיצוי; מבקשי מקלט שבצר להם שכרו שירותי עורך דין פרטי ורומו; 

ועוד. ניצול זה מתאפשר, בין היתר, בשל פערים תרבותיים וקשיי שפה, המנוצלים 

 לרעה בדרכים שונות. 

קרים הללו וברבים נוספים נדרש סיוע וייצוג משפטי לפונים אלינו, אלא בכל המ

שלצערי ידם אינה משגת לשלם עבור הסיוע המשפטי הנדרש, וכאמור, לעיתים 

כשהם מצליחים לשכור את שירותיו של עורך דין גם שם מנוצלים לרעה חוסר 

נים הישע וקשיי השפה שלהם. כתוצאה מכך להערכתי רובם המכריע של הפו

אלינו הנזקקים לסיוע משפטי אינם זוכים לקבלו, וזכויותיהם נפגעות באופן 

 חמור".

 .4ע/מאייר מצ"ב ומסומן העתק תצהירה של עו"ס מרים 

 זואי גוטצייט מרופאים לזכויות אדם מוסיפה:ד"ר  .36

"ברבים מהמקרים שמגיעים אלינו עולה הצורך בהנגשת סיוע משפטי פרטני. סיוע 

בהקשרים של הסדרת אפוטרופסות במקרה של מטופלים שאינם זה נדרש למשל 

כשירים לקבל החלטות לגבי המשך הטיפול בהם; בהקשר של הכרה באבהות על 

קטינים שהם ילדים לאב ישראלי, על מנת לאפשר הסדרת מעמדם והנגשת זכויות 

סוציאליות ורפואיות; במקרים של חולים סופניים שמבקשים לחבר צוואות; 

בהקשרים של הנגשת סיוע רפואי חיוני והסרת חסמים המונעים את  ובמיוחד

קבלתו. כך למשל עולה הצורך לערער על החלטות של חברות ביטוח פרטיות למנוע 

ביטוח עקב חולי קשה, או למנוע טיפול חיוני ממבוטחים; לערער על סירובה של 

ל מחלה חברת ביטוח להאריך פוליסת ביטוח ברצף או על קביעה של החרגה ש

כלשהי ממסגרת הכיסוי הביטוחי בשל קביעתה כמצב רפואי קודם; בהתמודדות 

רפואית, וכן במקרים של צבירת חובות לבתי החולים בגין טיפולי  תעם רשלנו

 חירום".

  .5ע/ומסומן וטצייט מצ"ב גהעתק תצהירה של גב' זואי 
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ה והיכרות חלקית עם זכויות, על רקע עוני, הדרבתחום דיני העבודה, על השלכות היעדר ייצוג  .37

 מעיד עו"ד אלעד כהנא מקו לעובד:

"מהגרים ומבקשי מקלט, שמעמדם בישראל אינו יציב, העובדים בשכר נמוך 

ופעמים רבות ללא רכוש, ידם אינה משגת לממן שירותים משפטיים. משכך, 

 נפוצה התופעה של פניות עצמאיות לבתי הדין לעבודה, ללא ייצוג, באופן שחושף

את העובדים ללחצים כבדים לפשרה ולוויתור על זכויות מגן. עוד ידוע לנו, כי יש 

שאינם עורכי דין כדי להגיש תביעות לבתי  עובדים שמסתייעים ב"מאכערים"

הדין לעבודה תוך תשלום סכומים מופקעים, והללו זוכים לייצוג שסופו לפגוע 

 בזכויותיהם.

כת לא פעם את התביעה ללא משתלמת עוד נציין שהתקשרות עם עורך דין הופ

עבור העובדים; לא מאפשרת לחלקם למצוא עו"ד שיאות לייצגם בתביעות בהן 

 –אחוזי הזכייה לא יניבו סכום גבוה דיו; ובכל מקרה מביאה לכך שזכויותיהם 

 –לא פעם שכר שנוכה שלא כדין, הפרשות סוציאליות שלא הופרשו מעולם ועוד 

 כיסו של עורך דינם".מגיעות בסופו של דבר ל

 .6ע/ומסומן העתק תצהירו של עו"ד אלעד כהנא מצ"ב 

 2013נציין כי גם בית הדין לעבודה, על אף שלא דן בשאלת חוקיות המצב הקיים, הצביע עוד בשנת  .38

על העיוות שבהחרגת אוכלוסיית מהגרי העבודה מפעילות הסיוע המשפטי, ועמד על הצורך בשינוי 

 המצב:

"דעתי היא שייתכן שהגיעה השעה לדאוג לכך שעובדים זרים המסיימים לעבוד  

בישראל יזכו לסיוע משפטי, ללא תשלום או בתשלום מינימלי, על מנת שגורם 

אובייקטיבי יוודא שאכן קיבלו את כל המגיע להם בטרם הם עוזבים את הארץ, 

. עובדים זרים וככל שלא כך, יפעל אל מול המעסיק לתשלום כל המגיע ]...[

המסיימים את עבודתם בישראל עומדים בפני הדילמה הקשה: או לוותר על ייצוג 

משפטי בכלל, שכן זה יקר מדי עבורם, או לחלופין, ועל אף שהפרוטה אינה מצוייה 

בכיסם, להסכים לשלם לעורך דין שייצג אותם חלק משמעותי מתוך סכומי הכסף 

הכל כדי לעמוד על זכויותיהם הקוגנטיות. הלא גבוהים שהרוויחו בזיעת אפם, ו

 50406-10-13מצב דברים זה אפשר לשנות, וצריך לדעתי לשנות". )סע"ש )ת"א( 

NETNAPA CHAIYUN - עניין( )להלן: 11.11.2013) טוליפ פרחים בע"מ 

NETAPA לפסה"ד של השופט ספיבק(. 16-ו 14(, פסקאות 

צג מבקשי מקלט בתחום של דיני משפחה, מעידה עו"ד רחל פרידמן מארגון היא"ס ישראל, המיי .39

 על ההשלכות של היעדר ייצוג בתחום זה:

בין בני היעדר הזכאות לסיוע משפטי יוצר פערי כוחות בלתי אפשריים בסכסוכי "

מבקש מקלט והשני ישראלי, ובין גברים לנשים מבקשות אחד מהם כאשר זוג 

הכוחות שכבר קיימים  . פעריאף מצומצמת יותר תמקלט, שיכולתן הכלכלי

רבות מהלקוחות שלנו הן אימהות מתעצמים ויכולים להגיע לפגיעה ממשית בילד. 

הן נדרשות  ..[.] שמגדלות בגפן את ילדיהן כאשר אבי הילדים אינו משלם מזונות

 לקבל סיוע משפטי כדי לגשת לערכאות ולעמוד על זכויותיהן וזכויות ילדיהן. 
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הליכים שיכולים לחרוץ  –ם בהליכים שנפתחו נגדם חלק מלקוחותינו הם המשיבי

את גורלם ואת גורל ילדיהם, וללא יכולת לעמוד על זכויותיהם בבית משפט. 

מבקשת מקלט בליווי של עובדת סוציאלית שלוותה אותה בתהליך יציאה ממעגל 

 -האדם שסרסר בה  -הזנות, מצאה את עצמה כמשיבה כאשר בן זוגה לשעבר 

שמורת על בנה. האם, ששרדה אלימות קשה וסבלה מסטיגמות הגיש תביעה למ

ומבושה, הייתה חסרת אונים ולא ידעה כיצד לשטוח בפני בית המשפט את 

העובדות. רק באמצעות ייצוגנו, היא השיבה לתביעה ועמדה על הצורך בבדיקת 

 אבהות שבאמצעותה נודע שהתובע כלל אינו אבי הילד".

 .7ע/פרידמן מצ"ב ומסומן העתק תצהירה של עו"ד רחל 

לטים של שלושה מק רכת דיןלעתירה מצורף גם מכתבה של עו"ד מירב שובל צפוני, המשמשת כעו .40

 :לנשים נפגעות אלימות במשפחה

"במשך השנים הגיעו למקלטים מהגרות רבות נפגעות אלימות במשפחה, רובן 

 בות שונות.ל מארצות שונות ובנסיככולן חסרות מעמד. נשים אלה הגיעו לישרא

חלקן הגיעו כמבקשות מקלט ונשואות לגברים שגם הם מבקשי מקלט, וחלקן 

שוהות בישראל מכוח קשרי הזוגיות שקשרו עם גברים אזרחי המדינה, המנצלים 

נשים אלה נמצאות בישראל לבדן, . את מעמדם לצורך הדיכוי ונקיטת האלימות

ב כלכלי. כולן נקלעו כשהן תלויות בבעל האלים, ללא משפחה תומכת וללא ג

. כולן ןבמהלך הקשר למסכת של אלימות והתעללות בלתי נפסקת מצד בני זוג

ביקשו לנתק עצמן ממערכת היחסים האלימה, אך נתקלו בשורה של חסמים רבי 

 .עוצמה, אשר עמדו בדרכן והפכו את ניסיונן לקשה עד בלתי אפשרי

המציאות המשפטית כיום, בה הנשים חסרות המעמד )הסובלות גם כך  ]...[

מהיעדר מעגל תמיכה( אינן זכאיות לייצוג משפטי, מביאה לריכוז עוצמה רבה 

בידיו של הגבר המתעלל, המתועלת להגברת הפגיעה באישה ולהישארותה בעל 

 כורחה במעגל האלימות. מתן ייצוג משפטי באמצעות הסיוע המשפטי הנו בעל

חשיבות רבה לשם יצירת מנגנונים משפטיים וחברתיים אשר יסייעו לנשים אלו 

 להיחלץ מידיו של בן הזוג האלים". 

 .8ע/ומסומן העתק מכתבה של עו"ד מירב שובל צפוני מצ"ב 

מרכז סיוע ומידע לקהילה הזרה  –ומוסיפה עו"ס מירי ברברו אלקיים, לשעבר מנהלת מסיל"ה  .41

 יפו:-אביב-החברתיים בעיריית תלבמינהל השירותים 

"בפרקטיקה היום יומית של התנהלותנו עם הקהילה הזרה, עולה הצורך פעמים 

רבות בקבלת סיוע משפטי עבור אנשי הקהילה הזרה, בנושאים משפחתיים 

ואזרחיים שונים, כגון: הסדרי ראייה, משמורת, מזונות, בעיות מול מעסיקים, 

 סכסוכים עם בעלי בית ועוד.

ונות למסיל"ה נשים רבות במצבים נפשיים, משפחתיים וכלכליים קשים ביותר, פ

אשר נקלעו לסכסוכים עם בעליהן ונותרו לבדן לשאת בעול גידול הילדים, אך 

מכיוון שאין ביכולתן לממן עלות של עורך דין שיסדיר את מצבן, הן נותרות במצב 

 הישרדותי ובלתי נסבל זה.
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למקרים בהם עולה הצורך בסיוע משפטי בתביעות נזיקין ]...[ כמו כן, אנו עדים 

שונות. דוגמא לכך היא בפניות אשר קיבלנו ממספר גברים אשר עבור תקיפות 

פיזיות על רקע גזעני. ]...[ מכיוון שאין ביכולתם לשלם לעו"ד פרטי, הם נותרים 

את  במצבם, חלקם מוגבלים פיזית ונפשית לאחר הפגיעה, ויכולתם לעבוד ולכלכל

 עצמם נפגעת מאוד. 

]...[ תחום נוסף בו אנו מרגישים את הצורך בייצוג הוא במקרה שיש מעורבות של 

עו"ס לחוק הנוער. ]...[ במקרים אלה ההורים חסרי המעמד נותרים ללא יכולת 

לייצג את ענייניהם בבתי המשפט שדנים בגורל ילדיהם. למרות שאנו מאמינות 

הילד מחזקת הוריו במצבים מסוימים, אנחנו עדיין שיש צורך מוצדק להוציא את 

 מאמינים שלהורים מגיע ייצוג בבית המשפט".

 .9ע/אלקיים מצ"ב ומסומן העתק מכתבה של גב' מירי ברברו 

בעניינים הסיוע המשפטי לסייע נחלץ סירוב הגורף להעניק סיוע משפטי, הרי שגם כאשר על רקע ה .42

(, שהזכירה חוק הנוער)להלן:  1960-כמו סוגיית חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך –מסוימים 

 רק .והמסייעים להם מגיעים לידיעת הנזקקים לכך ינם, הדברים כמעט שאגב' ברברו אלקיים

קשי מב 30-ייצג הסיוע המשפטי כ 2018נודע לעותרים באמצעות כתבה בעיתון, כי מאז  2020ביוני 

המתנהלים הליכים מקלט בבתי המשפט לנוער, בהליכי נזקקות, משמורת והשמה חוץ ביתית )

שעומדת למול הסירוב הגורף להעניק סיוע לתושבים מכוח חוק הנוער(. כיוון שמדובר במדיניות 

כי קיימת אפשרות  ,חשופה לציבור, הורים, כמו גם עובדים סוציאלים, כלל לא ידעואינה וזרים, 

ייצוג משפטי. מדובר בחלק קטן ממספר המקרים הנדונים בבתי המשפט לנוער בנוגע  לקבל

לילדיהם של תושבים זרים, ועל רקע זה, נמסר בכתבה, כי גורם שיפוטי בכיר העלה את הקושי 

יוע מתחת לשולחן': 'סשבניהול מאות הליכי נוער בעוד ההורים אינם מיוצגים )ר' אור קשתי "

מטעם מענה ם בג(. 10.6.2020)הארץ " משרד המשפטים סיפק סיוע לכמה עשרות מבקשי מקלט

 260יש כי בישראל  , נמסראגודה לזכויות האזרחשל הלבקשת חופש מידע מערך הסיוע המשפטי 

 . אכן לא מספקהוא בלבד מקרים  30-שהיצוג ב ך, כילדים שבעניינם הופעל חוק הנוער

של בעדותה דוגמה לחשיבות של מתן ייצוג בהליכים המתנהלים מכוח חוק הנוער, ניתן למצוא  .43

 עו"ד רחל פרידמן מארגון היא"ס ישראל: 

הושמה במשפחת אומנה בעיר מרוחקת מהוריה. הילדה הוצאה "ייצגנו אב שבתו 

בהסכמת ההורים לאחר שנזקקה לטיפול רפואי מורכב ולהשגחה צמודה, שהוריה 

בים חששו שאינם יכולים לממן ולהעניק לה, בשל מצבם הכלכלי ובהיעדר האוה

זכויות סוציאליות בישראל הנובעים ממעמדם. כאשר בנוסף לכך ההורים גם לא 

היו זכאים לייצוג משפטי, קולם לא נשמע ביחס לחשיבות בקרבה גיאוגרפית כך 

ר שהתחלנו שהוריה יוכלו לבקר אותה בתדירות ולשמור על קשר אתה. רק לאח

 לייצג את האב, הוא הצליח לחזור להיות בקשר עם הבת".

החסם אמנם כי ממילא תושבים זרים סובלים מחסמים רבים בגישתם לערכאות.  ,על כך נוסיף .44

ובראשם  –הכלכלי הנו חסם משמעותי ביותר, אך לצדו ניצבים חסמים משמעותיים לא פחות 

עם מערכת המשפט הישראלית )ר' יובל אלבשן שליטה בלתי מספקת בעברית והיכרות מוגבלת 

 ((. 2004) 507, 497( 2ג)עלי משפט "נגישות האוכלוסיות המוחלשות בישראל למשפט" 

https://bit.ly/3MSrRO7
https://bit.ly/3MSrRO7
https://bit.ly/3MSrRO7
https://bit.ly/3MSrRO7
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נוסיף, כי לא רק בסכסוכים אזרחיים בין צדדים פרטיים עסקינן, אלא בהליכים שנוקטות עוד  .45

הרווחה בהליכי הוצאה למשל הליכים שנוקטות רשויות  –רשויות שונות כנגד תושבים זרים 

ממשמורת, רשויות מקומיות הנוקטות הליכים בגין חובות שונים, גופים דו מהותיים כגון חברת 

 ועוד.  ,החשמל הנוקטים בהליכים לגביית חובות באמצעות ניתוקי חשמל

 ולאחריו 5262/16על ההליך בבג"ץ 

עתרו שישה  30.6.2016ביום ר כבשלא נענו, רבות למשיבים, ולאחר פניות , המתואר לעילעל רקע  .46

באותם ארגוני זכויות אדם  לעיל(. מדובר 5262/16)בג"ץ  ארגוני זכויות אדם נגד המשיבים

במצוקה להתמודד עם הצורך האקוטי ביעוץ וסיוע משפטי של אנשים כמתואר לעיל,  שנאלצים,

להעניק סיוע משפטי לתושבים זרים, בכל  המתדפקים על דלתותיהם. בעתירתם הם דרשו

 .ובתקנות העניינים שבהם ניתן סיוע משפטי כאמור בחוק הסיוע המשפטי

בה, פורסם תזכיר חוק. משרד המקדמי , כשנתיים לאחר הגשת העתירה וערב הדיון 8.5.2018ביום  .47

במצב המשפטי המשפטים הודה בתגובה לעתירה, כי יש יסוד לטענה שתושבים זרים זכאים לסיוע 

, חתם בית המשפט באמירה שככל 14.5.2018-. את החלטתו בתום הדיון, שהתקיים בהקיים

כבוד ההרכב, ראש נאמר מפי אף בדיון צו על תנאי. הוא ישקול מתן  –שהחקיקה לא תקודם 

 כי העתירה מוצדקת.  ,השופט עמית

 .10ע/"ב ומסומן מצ 14.5.2018מיום  5262/16העתק פרוטוקול הדיון בעתירה בבג"ץ 

  .11ע/מצ"ב ומסומן  14.5.2018מיום  5262/16העתק החלטת בית המשפט בעתירה בבג"ץ 

בתקשורת, בדבר הצורך בחקיקה שתמנע את  שאינן אמתפרסום תזכיר החוק לווה באמירות  .48

לא מוענק  2006זאת אף על פי שכאמור, מאז הזוכים כביכול לסיוע משפטי. "ריבוי המסתננים" 

 סיוע משפטי לתושבים זרים, עוד טרם הגעתם של מבקשי מקלט לישראל. 

ב"הארץ": "בשנים האחרונות מסתננים  , ח"כ אילת שקד,כך למשל, צוטטה שרת המשפטים דאז .49

רבים ניצלו פרצה בחוק הסיוע המשפטי והציפו את המערכת בבקשות לסיוע משפטי. הסאגה 

השרה שקד מקדמת שלילת סיוע משפטי חינם ממבקשי הזאת תיפסק בקרוב" )רויטל חובל "

 (. 188.5.20)הארץ " מקלט ומהגרי עבודה

גם בדברי ההסבר לתזכיר החוק נכתב כי "בשנים האחרונות חלה עליה במספר הפניות של אנשים  .50

העיתונאית רויטל חובל מעיתון שאינם אזרחים או תושבים לסיוע המשפטי". ואולם, כאשר 

"הארץ" פנתה למשרד המשפטים בבקשה לברר כמה בקשות לסיוע משפטי הוגשו על ידי תושבים 

מן הסיוע המשפטי נמסר שאין ברשותם נתונים על מספר הזרים הפונים  ,2006ת זרים מאז שנ

איילת שקד אמרה שמבקשי מקלט רויטל חובל "שקיבלו סיוע בפועל ) לבקש סיוע משפטי או אלה

 (. 2018.15.5)הארץ " נוהרים לסיוע המשפטי. האמנם?

לגופם של דברים, הצעת החוק שגובשה על יסוד התזכיר לא קבעה שתושבים זרים אינם זכאים  .51

לסיוע, אלא הגדירה תחומים מצומצמים שבהם יינתן סיוע למי שאינם אזרחים או תושבי קבע: 

בנוגע להליכים לפי חוק הכניסה לישראל,  –בענייני החזקה בתנאי עבדות וסחר בבני אדם 

; בהליכי אשפוז פסיכיאטרי כפוי אלה מביצוע עבירותיכים אזרחיים הנובעים ולהל 1952-התשי"ב

וטיפול מרפאתי כפוי; להורה בהליכי אימוץ; ולנפגעות עבירות מין בנוגע להליך הפלילי, ככל 

https://bit.ly/3xuCPnd
https://bit.ly/3xuCPnd
https://bit.ly/2sllzxJ
https://bit.ly/2sllzxJ
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שמתקיים. עוד יינתן סיוע בהתאם לרשימה מצומצמת של הסכמים בינלאומיים. המדובר, ככלל, 

  קרים שבהם יינתן סיוע.של מביותר בהיקף מצומצם 

 .12ע/ב ומסומן מצ" 2018-(, התשע"ט23העתק הצעת חוק הסיוע המשפטי )תיקון מס' 

תזכיר החוק, במכתב ששלחו למשנה ליועץ העירו בהרחבה על  5262/16 הארגונים העותרים בבג"ץ .52

לקראת ההצבעה על הצעת בחוק בקריאה ראשונה במליאת  .29.5.2018יום בהמשפטי לממשלה 

 12.11.2018ביום הכנסת, הפיצו הארגונים נייר עמדה ובו הביעו את התנגדותם להצעת החוק. 

  .אושרה הצעת החוק בקריאה ראשונה

 .13ע/למשנה ליועץ המשפטי לממשלה מצ"ב ומסומן  5262/16העתק מכתבם של העותרים בבג"ץ 

 .14ע/יועץ המשפטי לממשלה מצ"ב ומסומן משנה להמענה מטעמו של 

 .15ע/ומסומן  בהעתק נייר העמדה מטעם העותרים מצ"

למחוק את  5262/16לאחר אישור החקיקה בקריאה ראשונה ביקשו הארגונים העותרים בבג"ץ  .53

פסק הדין  .הורה בית המשפט על מחיקת העתירה 29.11.2018ביום עתירתם תוך שמירת זכויות. 

ציין כי טענותיהם של העותרים שמורות ככל שהחקיקה לא תקודם, וכי טענותיהם הנוגעות 

 –במשך כשלוש שנים וחצי  –לחוקתיות החקיקה שמורות ככל שהחקיקה תקודם. מאז ועד היום 

והמצב הפוגעני או הצעה אחרת,  . הממשלה לא שבה והניחה את הצעת החוק,לא קודמה החקיקה

 .כנונותר על 

 .16ע/מצ"ב ומסומן  29.11.2018העתק פסק הדין מיום 

בניגוד לחוק הסיוע ו –הסיוע המשפטי על פי שהוצע בה נוהג ככלל , קידום הצעת החוק-חרף אי .54

מסוג רישיון ישיבה )בעלי  המשפטי. כמו כן, אם בעבר ניתן סיוע משפטי גם לתושבים ארעיים

הכלולים , הרי שמאז שהחלו הליכי החקיקה ניתן הסיוע )למעט בתחומים המצומצמים (5א/

 ( רק לאזרחים ולתושבי קבע.בהצעה

פנתה האגודה לזכויות ום החקיקה, דקי-ואיהקשה, כמתואר לעיל, וכח התמשכות הפגיעה נ .55

המשפטי  סיועההמורה אחרת, ינהג  חוקבדרישה כי כל עוד אין  האזרח אל המשיבים מספר פעמים

עניינים המצויים לתושבים זרים ב שירותיםויעניק ולתקנות חוק הסיוע המשפטי בהתאם ל

 נפרט:. בטיפולו

. אבי ניסנקרוןמר  ,עו"ד משכית בנדל, לשר המשפטים דאזהח"מ, בנושא פנתה  27.5.2020ביום  .56

 אך מענה לא התקבל.  גבי הפנייה,לתזכורת נשלחה  10.9.2020ביום 

מן האגודה, חיו -פנו בנושא הח"מ ועו"ד דבי גילד, 36-לאחר הקמת הממשלה ה, 23.8.2021ביום  .57

. לאחר שלא לגבי פנייה זו נשלחה תזכורת 26.10.2021גדעון סער. ביום מר  ,לשר המשפטים

ובו צוין כי האגודה לזכויות האזרח , סערשר מכתב נוסף ל 6.2.2022התקבל מענה, נשלח ביום 

, 6.2.2022-לגבי הפנייה מנשלחה תזכורת  1.5.2022יום צעדיה המשפטיים. בהמשך את  שוקלת

 .הפניות לא נענו. נשלחה תזכורת נוספת 26.5.2022וביום 

, 26.10.2021, מיום 23.8.2021, מיום 10.9.2020, מיום 27.5.2020העתקי פניות ותזכורות מיום 

 .17ע/מצ"ב ומסומנים  26.5.2022, ומיום 1.5.2022, מיום 6.2.2022מיום 
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 הטיעון המשפטי

על זכות הגישה לערכאות ועל הפגיעה בזכויות האדם של התושבים הזרים שאינם מקבלים סיוע 

 משפטי

לכל אדם בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו היא זכות הגישה לערכאות. בין הזכויות המובטחות  .58

זכותו של האדם לפנות אל בית המשפט ולקבל סעד, ללא סירוב, ללא עיכוב וללא משוא פנים זוהי 

(; 2000) 217 5 המשפטמזכות רגילה לזכות חוקתית"  -)ר' יורם רבין "זכות הגישה לערכאות 

, אשר גרוניס, אליעזר ריבלין ספר שלמה לויןאהרן ברק "זכות הגישה למערכת השיפוטית" 

((. הזכות הוכרה בשורה זכות הגישה למערכת השיפוטית( )להלן: 2013ורכים )ומיכאל קרייני ע

 544/89ארוכה של פסקי דין עוד בטרם חקיקתו של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו )ר' רע"א 

 5(, פסקה 1990) 650, 647( 1, פ"ד מד)( בע"מ נ' נילי מפעלי מתכת בע"מ1985אויקל תעשיות )

 22( פסקה 1988) 441( 2, פ"ד מב)רסלר נ' שר הביטחון 910/86ג"ץ לפסה"ד של השופט לוין; ב

לפסה"ד של  13(, פסקה 1994) 862( 2, פ"ד מח)לוין נ' לוין 3833/93לפסה"ד של השופט ברק; ע"א 

 : ארפל אלומיניוםעל מעמדה המיוחד עמד בהרחבה השופט חשין בפרשת  השופט זמיר(.

המעלה העליונה ]...[. דעתי שלי היא,  "הכל מסכימים כי המדובר הוא בזכות מן

-יסוד במובנו הרגיל של המושג זכות-משפט אין היא זכות-כי זכות הגישה לבית

וכך אומר  –יסוד. שייכת היא למיסדר נורמות אחר בשיטת המשפט. ניתן לומר 

יסוד. לא עוד, אלא שקיומה הינו תנאי הכרחי לקיומן -כי נעלה היא על זכות –אני 

מעש, -היסוד. ]...[ באין מתדיינים יישב בית המשפט בטל וחסר-ויותשל שאר זכ

-היה ]...[. חסימת הדרך לבית-לא-משפט שאין מתדפקים על שעריו כמו-ובית

 raison-ולו באורח חלקי, חותרת תחת ה –בין במישרין בין בעקיפין  –משפט 

d'tre  של הרשות השופטת. ופגיעה ברשות השופטת פירושה פגיעה ביסוד

משפט ייעלם ואיננו הדיין, -הדימוקרטי של המדינה ]...[. בחסימת הדרך לבית

ארפל אלומיניום בע"מ נ' קליל  733/95)ע"א  .ובאין דיין ייעלם אף הדין איתו"

 חשין(.  לפסה"ד של השופט 31(, פסקה 1997) 577( 3, פ"ד נא)תעשיות בע"מ

אומץ עיקרון פרשני, לפיו יש להעדיף פרשנות המקיימת את הזכות על פני לאור מעמדה של הזכות  .59

 פרשנות שאינה מקיימת אותה:

"יש להעדיף את הפתרון המקיים את זכותו של האזרח למצות הליכים כדי 

להעלות את טענותיו ]...[. עמדה פרשנית זו מעוגנת בזכותו הבסיסית של כל אדם 

הביא את עניינו לפני הערכאות השיפוטיות המוסמכות. זכות זו הוגדרה בפסיקה ל

כזכות יסוד. זכותו של כל אדם שלא יועמדו בדרכו מכשולים, אשר ימנעו ממנו 

את מימושה המעשי של זכותו לפנות לבתי המשפט או אשר יכבידו על זכות זו 

ת. הם גם אמורים באופן בלתי סביר ]...[. הדברים אמורים בהגבלות פיסיו

בהגבלות נורמטיביות ]...[. על רקע דברים אלה, נראה לי כי יש לאמץ עיקרון 

פרשני, שלפיו בפרשנות הוראות שבדין יש להעדיף את הפרשנות אשר אין בה 

 .להגביל או להציב מכשול לפני מי שמבקש להביא את עניינו לביקורת שיפוטית"

(, 1997) 549( 4, פ"ד נ)שבח מקרקעין חיפה ראובן יעקב נ' מנהל מס 3115/93)ע"א 

 לפסה"ד של השופט אור(. 11פסקה 
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בעלת היבט שלילי, שפירושו איסור פגיעה בה, ובעלת היבט חיובי  אהיזכות הגישה לערכאות  .60

שפירושו חובה להגן עליה ולהבטיח את מימושה )ר' "זכות הגישה למערכת השיפוטית"(. אחד 

זכות הגישה לערכאות בתחום המשפט האזרחי הוא מתן שירותים המימושים להיבט החיובי של 

 פיו. -, מכוח חוק הסיוע המשפטי והתקנות שהותקנו עלמשפטיים בחינם למעוטי יכולת

עמדנו בפרק העובדתי על היקפם של החוק והתקנות, ועל כך שלא החריגו מתוכם תושבים זרים.  .61

היא, הרי שמעמדה של זכות הגישה  אפילו היה מתעורר ספק של ממש בפרשנות החוק, ולא

לערכאות, והעיקרון הפרשני שאומץ במסגרתה, מחייבים את הפרשנות המקיימת לפיה החוק חל 

 על התושבים הזרים:

"]...[ כבר נפסק, כי על עובד זר השוהה בישראל חלים העקרונות החוקתיים 

, אשר נועדו להגן על חייו, יסוד: כבוד האדם וחירותו-חוקהבסיסיים המעוגנים ב

גופו, כבודו, קניינו, חירותו האישית, חופש התנועה שלו לצאת מישראל, פרטיותו 

-עומד האדם. חוק האדם וחירותו יסוד: כבוד-חוק וצנעת חייו. במרכזו של

' מושתתות על ההכרה בערך 'האדם בישראלקובע כי זכויות היסוד של  היסוד

חורין, וכי הן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה -האדם, בקדושת חייו ובהיותו בן

' לכבוד ולחירות, האדםאת זכותו של '(. הוא מעגן 1סעיף על הקמת מדינת ישראל )

.(. א1סעיף תוך מתן ביטוי לערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית )

'; 'אין אדם באשר הוא אדם פי החוק, 'אין פוגעים בחייו, בגופו, או בכבודו של-על

זכאי להגנה על חייו, על גופו ועל כבודו'  כל אדםו''; אדם פוגעים בקניינו של

היסוד, המגביל את -לחוק )ב(6סעיף  ; ההדגשות אינן במקור(. למעט2-4סעיפים )

לארץ, יתר סעיפי -השוהים בחוץ שראליםאזרחים יזכות הכניסה לישראל רק ל

היסוד מתפרשת, אפוא, -". תחולת חוקאדםהחוק פורשים את חסותם על ה"

בעיקרה, על כל אדם הנמצא בישראל, ללא קשר למעמדו האזרחי, דתו, פועלו, 

השקפותיו וכיוצא באלה. עמד על כך הנשיא ברק בספרו בנושא הפרשנות 

 החוקתית:

הזכויות  [...]עומד 'האדם'.  יסוד: כבוד האדם וחירותו-חוק 'במרכזו של

היסוד הן זכויות אדם, והן מוענקות לאדם. ... על כן מוענקות -המוענקות בחוק

כל אדם  הזכויות לאדם הבגיר ולאדם הקטין; לאזרח, לתושב, למבקר ולתייר.

היסוד, יהא מינו אשר יהא, תהא -ת הקבועות בחוק'באשר הוא אדם' זכאי להגנו

גם אדם שאינו מכיר בכבודם של  .דתו אשר תהא, ויהיו השקפותיו אשר יהיו

מכאן, שאין זה מדויק לתאר זכויות אלה כזכויות  [...]אחרים זכאי להגנת כבודו. 

ברק  אזרח. הן אינן מוגבלות לאזרח או לתושב. הן מוענקות לכל אדם ..." )אהרן

(, ההדגשה אינה 1994)כרך שלישי,  435-436 פרשנות חוקתית –פרשנות במשפט 

 ברק((. במקור )להלן:

האיסור לפגוע בזכויותיו של אדם לחיים, לשלמות הגוף ולכבוד מתייחס, אפוא, 

היסוד אינה מוגבלת לאזרח -לכל אדם באשר הוא אדם. הגנה זו מכוח חוק

ולתושב, אלא היא מוענקת לכל אדם, לרבות למי שנכנס לישראל שלא כדין. 

על העובד הזר נדונה בעבר בהקשר  יסוד: כבוד האדם וחירותו-חוק תחולתו של

שר זה כי לעובד לחוקיותו של הסדר הכבילה בין העובד למעסיק, ונקבע בהק

http://www.nevo.co.il/law/70320
http://www.nevo.co.il/law/70320
http://www.nevo.co.il/law/70320/1
http://www.nevo.co.il/law/70320/1
http://www.nevo.co.il/law/70320/1
http://www.nevo.co.il/law/70320/1a
http://www.nevo.co.il/law/70320/2;3;4
http://www.nevo.co.il/law/70320/2;3;4
http://www.nevo.co.il/law/70320/2;3;4
http://www.nevo.co.il/law/70320/6.b
http://www.nevo.co.il/law/70320
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/359
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/359
http://www.nevo.co.il/law/70320
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", בעמ' קו לעובד" עומדות זכויות יסוד לכבוד, לחירות ולאוטונומיה אישית )ענין

-חוק(. נקודת המוצא היא, אפוא, כי עיקר הזכויות החוקתיות המנויות ב377-378

)בג"ץ  .מוקנות לעובדים הזרים השוהים בישראל" יסוד: כבוד האדם וחירותו

לפסק דינה של  36, פסקה 122( 3, פ"ד סד)קו לעובד נ' משרד הפנים 11437/05

 ((.2011השופטת פרוקצ'יה )

של הסיוע המשפטי מתעצמת ביחס לתושבים זרים בכלל, ובפרט למי מהם שמועסקים חשיבותו  .62

שרות לא נחשקות, הכוללות מאמץ רב בעבור בשוק העבודה בישראל. מדובר במי שעובדים במ

תמורה נמוכה. זכויותיהם בעבודה מופרות תדיר והם לא פעם מנוצלים עקב פערי הכוחות בינם 

 : קו לעובדלבין מעסיקיהם הישראלים. עמד על כך השופט לוי בעניין 

"בחינת מציאות העסקתם של עובדים זרים בישראל במהלך שנים אלו מגלה 

פי רוב, נמוך, -מכבידה ]...[. השכר המשתלם לעובדים זרים הנו, עלתמונה קשה ו

המינימום ]...[. אף תנאי העבודה והמחייה המוצעים לעובדים -תכופות אף משכר

דיור קשים -ירודים, ונמצא כי רבים מהם מתגוררים בצפיפות רבה ובתנאי –זרים 

..[. הם חשופים ]...[. הם אינם נהנים מהגנתה האפקטיבית של חקיקת המגן ].

בין היתר בשל היעדר הידע והממון  –להתעמרות, ניצול ועושק ]...[, ומתקשים 

להביא את  –הנדרשים לצורך ניהול הליך משפטי, והתלות הרבה במעסיקיהם 

עמותת "קו לעובד" נ' ממשלת  4542/02)בג"ץ  .עניינם לפתחן של ערכאות"

 ה"ד של השופט לוי(.לפס 27(, פסקה 2006) 346( 1, פ"ד סא )ישראל

 : קיניאנג'ויאף הוא על כך בעניין בית הדין לעבודה עמד  .63

-"בפני העובדים הזרים ניצב מגוון מכשולים המקשים על גישתם אל מערכת בתי

הדין. על מכשולים אלה ניתן למנות את מחסום השפה, המחסור באמצעים 

הכרת המערכת המשפטית על כלליה. לאמור, יש להוסיף את -כלכליים ואי

מי העובדה שהעובדים הזרים תלויים במעסיקם לא רק כמקור פרנסה, אלא גם כ

שמחזיק ברישיונות השהייה שלהם בארץ. כתוצאה מכך, עמידתו של עובד זר על 

זכויותיו עלולה להוביל להפסקת עבודתו ולגירושו מהארץ. משכך, יש להימנע ככל 

-הניתן מהערמת מכשול נוסף על דרכם של עובדים זרים במימוש זכויותיהם בבית

, ות עפר כבישים ופיתוח בע"מאוליצקי עבוד -קיניאג'וי  1064/00הדין." )ע"ע 

 NETAPA; עניין לפסה"ד של השופט אדלר 14(, פסקה 2000) 625פד"ע לה 

 .לעיל(

בהקשר של הגנה על זכויות עובדים, חשיבות מתן סיוע משפטי לתושבים זרים נובעת גם מהצורך  .64

ל להגן על זכויותיהם ותנאי העסקתם של כלל העובדים במשק. המצב שבו בפועל נגישותם ש

תושבים זרים, המשולבים בשוק העבודה, למערכת המשפט אינה מלאה, מביאה לשחיקת דיני 

העבודה הקוגנטים ולערעור נורמות ההעסקה בקרב כלל המעסיקים, באופן שמשליך על תנאי 

 העבודה במשק כולו.

משפטי מעניק גישה לבתי המשפט בעניינים הלא רק בדיני עבודה עסקינן. כאמור, הסיוע אך  .65

שונים, הנוגעים לזכויות יסוד רבות ומגוונות: לבריאות, לרווחה, לדיור, לקיום בכבוד, להורות 

http://www.nevo.co.il/law/70320
http://www.nevo.co.il/law/70320
http://www.nevo.co.il/law/70320
http://www.nevo.co.il/law/70320
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ועוד ועוד. הוא מסייע בהגנה על זכויותיהן של קבוצות מוחלשות כגון: אימהות חד הוריות, ילדים, 

 אנשים עם מוגבלויות, קורבנות עבירה וכולי. 

הבסיס של שיטת משפטנו האדוורסרית, שמניחה שני צדדים בעלי  מקעקע אתעדרו של סיוע ה .66

במקרה  , למשל,כלים בסיסיים שווים, הניצבים זה מול זה באולם בית המשפט. הפגיעה בולטת

, בפרט כשהמדינה, רשות מטעמה או גוף דו בו מתנהל הליך משפטי בעניינם של זרים כמשיביםש

בהליכי גביית חובות חשמל כאשר על הפרק ניתוק חשמל שהוא חלק דוגמה, מהותי נוקט בו )ל

רוזנצווייג מויסה נ' הרשות לשירותים ציבוריים  4988/19בג"ץ ר'  ,מזכות היסוד לקיום בכבוד

 (. (20.1.2022)חשמל 

לעיתים צד אחד הוא בעל דין ישראלי, שזכאי לייצוג מן המדינה או שהוא בעל אמצעים לרכוש  .67

בשוק הפרטי, ואילו הצד השני שהוא מלכתחילה מוחלש יותר ופגיע, כלל אינו מיוצג. הסיכוי כזה 

בבית המשפט הוא נמוך מאוד. מצב זה מעורר חשש רב לקיומם של הליכים  ושיוכל לקבל את יומ

 משפטיים בלתי הוגנים ובלתי מאוזנים, באופן שחותר תחת שיטת משפטנו. 

אמור מחסמים רבים בגישתם לערכאות: חסם כלכלי, היעדר תושבים זרים סובלים כאם כן,  .68

שליטה בשפה העברית והיכרות מוגבלת עם מערכת המשפט. על המשיבים חובה להסיר חסמים 

 או להתגונן בהליך שננקט נגדו. ,אלה, ולהבטיח, כי גם לתושב הזר תישמר זכותו לפנות לערכאות

 רק בהליכים שבהם מייצג הסיוע המשפטי.כאמור, שורה ארוכה של זכויות אדם עומדת על הפ

 תאורטי עתידיחובת הרשות לנהוג על פי הדין הקיים, ולא על פי דין 

שניתנו ללא  ,בהנחיות פנימיותמסיוע משפטי המחריגה תושבים זרים  מקורה של המדיניות .69

המצב בו רשות מנהלית פועלת על סמך הנחיותיה, . ובניגוד לחוק הסיוע המשפטי הסמכה

העומדות בניגוד לאמור בחקיקה ראשית, מהווה פגיעה בשלטון החוק ובעיקרון הפרדת הרשויות. 

כי על הרשות מוטלת  הוא,פסיקה כלל שנקבע בחוק לא הבשילה לכדי חקיקה. ההצעת גם כאמור, 

 ,אם בכלל ,עתידית, שאין לדעת מתיחובה לפעול על בסיס הדין הקיים ולא על בסיס חקיקה 

 תיכנס לתוקף: 

"על כל רשות מינהלית לפעול ולהפעיל סמכותה בהתאם לדין הקיים, ואין היא 

רשאית שלא לעשות כן בגלל אפשרות שחקיקה עתידית תשנה את התמונה 

ותפתור בדרך כלשהי את הבעיה המתעוררת עתה בבית המשפט... לכנסת סדרי 

ין לדעת מתי תידון הצעת החוק, אם בכלל, כמה זמן יימשך עדיפויות משלה, וא

מיטראל נ' ראש  3872/93)בג"ץ  .הליך החקיקה ומה יהיה תוכנו של החוק"

 (. 1993) 497, 485( 5פ"ד מז) הממשלה ושר הדתות

 (, שם נקבע: 1995) 815, 804( 3פ"ד מט)צרפתי נ' שר הבריאות  3674/94ר' גם בג"ץ 

סמכויותיה אין בכוח הרשות להסתמך על חקיקה צפויה, ושומה "בהפעילה את 

  .עליה לפעול על פי המצב החקיקתי הקיים"

 ( שם נקבע: 11.1.2022) 15, פס' ח'טיב נ' שרת הפנים 7917/21 םבר"כן ו

כי  –וכמוסבר לעיל הדברים הם בגדר מושכלות ראשונים  –"יש מקום להבהיר 

 הקיים בלבד". עול בגדרו של הדיןעל המשיבים לפ
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קודם הליך אלמלא  כיעובר לפסק הדין,  5262/16בבג"ץ בהחלטתו בית המשפט ציין כאמור,  .70

כי זכויות העותרים שמורות בפסק הדין הבהיר בית המשפט,  .מתן צו על תנאיחקיקה היה שוקל 

החקיקה לא קודמה. אף שעברה וחצי.  מאז חלפו שלוש שניםלהם ככל שהחקיקה לא תקודם. 

במהלך תקופה , לא הוחל עליה דין רציפות, והיא לא הונחה שוב. 20-יאה ראשונה בכנסת הבקר

, ואולם אלה לא הניחו עוד את הצעת החוק ולא קידמו שזכו באמון הכנסת זו כיהנו שתי ממשלות

מטעם הממשלה, רבים לא למותר לציין, כי בתקופה זו קודמו, ואף אומצו, דברי חקיקה . אותה

מהחקיקה המצומצמת שהוצגה  מקיפים ומורכבים יותרלרבות מטעם משרד המשפטים, שהיו 

  .ושכז כדי לקדם חקיקה מספקשחלף זמן הפרק כי  . אין ספק,5262/16במסגרת בג"ץ 

 .לחוקלפעול בניגוד המצב החוקי נותר כשהיה, המשיבים מוסיפים משלא תוקנה החקיקה  .71

, ולאחר קבלת עמדת הנכבד ליתן צו על תנאי כמבוקש מכל הטעמים האלה מתבקש בית המשפט

 המשיבים לעשותו למוחלט.

 2022לי ביו 24

__________________ 

 משכית בנדל, עו"ד

 ב"כ העותרים


