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איתך-מעכי, משפטניות למען צדק חברתי

המשפט בשירות הקהילה, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב 

ציבורית,  ומדיניות  למנהל  המחלקה  המשפטית),  (הקליניקה  לקהילה  משפטית  לעזרה  התכנית 
המכללה האקדמית ספיר

פורום מען - פורום ארגוני נשים בדואיות

עמותת סינגור קהילתי

כוח לעובדים - ארגון עובדים דמוקרטי

פורום נגב לצדק חברתי במשפט הוקם בסיוע ובהנחיית שתיל בדרום.



          תודות  
הקהילה“,         בשירות  ”המשפט  בתוכנית  חברתית  דין  עריכת  תחום  רכזת  אלון,  אלה  לעו“ד      

אוניברסיטת תל אביב, על הייעוץ והסיוע בהכנת המידעון.

     מידעון זה הוכן בחסות הגב' שרון ווינטראוב והקרן החדשה לישראל בקנדה.

With thanks to Ms. Sharon Weintraub and NIF Canada for their support of this program.

 

הכנת החוברת

איסוף וארגון החומר: רוני מיקל, אוניברסיטת בן גוריון, עמיתת תוכנית אברט לצדק    
חברתי. 

עיצוב: מיכל סטריער

צילום העטיפה: תמיר סטריער

האמור במידעון זה מבוסס על  מידע שנמסר על ידי הארגונים המוצגים בו ועל 
המתפרסם באתרי אינטרנט ובמקורות נוספים. 
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מבוא
צדק  לקדם  המבקשים  ומשפטיים  חברתיים  ארגונים  של  יוזמה  פרי  הינו  זה  מידעון 
חברתי בנגב, באמצעות הנגשה של מערכת המשפט לתושבי הנגב, העצמה משפטית-

קהילתית ותמיכה משפטית במאבקים ציבוריים.

מטרתו של מידעון זה: לספק מידע לתושבים, לארגונים ולנותני שירותים בדבר מסגרות 
בהן ניתן לקבל יעוץ ו/או סיוע משפטי באזור הנגב, וכן בדבר מסגרות ארציות המפעילות 

שרות טלפוני או נכונות לתיאום פגישה.

נגישות לידע משפטי יכולה לסייע בידי תושבי הנגב לפעול למימוש זכויותיהם ולהגנה 
עליהן.

וכולל:  הפנייה  ודרכי  הסיוע  סוגי  את  המפרט  באופן  בנוי  המידעון  המידעון:  מבנה 
ארגונים הפועלים בנגב באופן ישיר, ארגונים ארציים וארגונים ממשלתיים.

http://shatil.org.il/files/meidaon.pdf המידעון מופיע גם באינטרנט בכתובת הבאה

נשמח לקבל תיקונים ועדכונים כדי לשמור את המידע המתפרסם נגיש ועדכני. 

לפרטים אודות הפורום והמידעון הבא ניתן לפנות לדר‘ גילי ברוך, רכזת תחום צדק חברתי-
כלכלי בשתיל באר שבע בדוא“ל:  gilib@shatil.nif.org.il  או בטלפון 0732-445445.
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מסגרות לייעוץ 

ולסיוע משפטי



התכנית לעזרה משפטית לקהילה (הקליניקה המשפטית), 
המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית, המכללה האקדמית ספיר

בתחומי  תשלום  ללא  משפטי  וסיוע  מידע  הסטודנטים  ע“י  ניתן  התכנית  במסגרת 

הבטחת  קצבת  אבטלה,  דמי  עבודה,  נפגעי  נכות,  גמלת  הלאומי,  בביטוח  זכויות  מימוש 
תיווך  כולל   הצורך,  במידת  הניתן  פרטני,  משפטי  טיפול  כולל  השירות  זקנה.  וקצבת  הכנסה 
מול הרשויות השונות, ולעיתים גם ייצוג ע“י מנהל הקליניקה בפני ועדות וערכאות משפטיות לפי 

שיקול דעתו המקצועי.  

אוכלוסיית היעד: כל מי שנזקק לסיוע ללא מבחני הכנסות.

קבלת קהל: מתנ“ס שדרות הישן ליד הסינמטק, רח‘ הדקל 4, שדרות.

ימי פעילות: בימי ד‘ בין השעות 09:00 עד 15:00 וכן בין השעות 18:00 עד 20:00,
בימי ה‘ בין השעות 09:00 -13:00.

קבלת קהל: משרד שי“ל, שדרות עופר בשכונת שמשון, אשקלון.

ימי פעילות: בימי ד‘ בין השעות 09:30 עד 11:30

דרכי התקשרות:

טלפון: 6898468 – 08,  פקס: 6610867 -08 

קישור לאתר הקליניקה: 

http://www.sapir.ac.il/generalpage.asp?div=administrationandpolicy&subdiv=clinica
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                  עמותת סנגור קהילתי

ארגון לשינוי חברתי, המושתת על המעורבות של תושבי הקהילה לקידום מודעות 
התושבים לזכויותיהם החברתיות בתחומי החינוך, הרווחה, הביטוח הלאומי, דיור 
והתעסוקה ואף למימושן.  במסגרת העמותה מופעלים בבאר שבע שני מרכזי זכויות 

במסגרתם ניתן לקבל מידע, הכוונה, סיוע ואף סנגור למימוש זכויות חברתיות.
סוג הסיוע הניתן:

קבלת מידע והכוונה למימוש זכויות חברתיות המוענקות לתושבים.- 
קבלת מידע והכוונה בדבר שירותים ממשלתיים ואחרים העומדים לרשות התושבים.- 
סיוע בניסוח פניות בכתב.- 
סיוע במילוי טפסים.- 
סיוע ביצירת קשר ועריכת בירורים עם הגורמים הרלוונטיים במוסדות.- 
מתן ייעוץ משפטי על ידי עורכי דין מתנדבים.- 

מרכז גילת:
אוכלוסיית היעד:  דוברי עברית ורוסית

קבלת קהל:  מרכז גילת, באר שבע.
ימי פעילות: ימים א‘-ד‘ בין השעות 10:00-12:00, ימים א‘ ו-ד‘ גם  בין השעות 17:00-18:30.

דרכי התקשרות: טלפון: 08-6480108, פקס: 08-6480110 
 beersheva@advocacy.org.il    :מייל

סניף באר אלסבע:
אוכלוסיית היעד: דוברי ערבית

קבל קהל:  בניין רסקו הישן, שדרות רגר 28/10, באר שבע
דרכי התקשרות: טלפון:08-6227575, פקס: 08-9100927

beeralsaba@advocacy.org.il :מייל
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              עמותת טבקה

יוצאי  ברובם  דין,  עורכי  ידי  על  המונהגת  ארצית  עמותה  באמהרית,  צדק“  ”עושה  ”טבקה“- 
משפטית  מנהיגות  של  קאדר  בניית  ידי  על  נאמנה  הקהילה  את  לשרת  חזון  בעלי  אתיופיה, 

ומתנדבת אשר תשתלב בעמדות מפתח ותסייע במימוש ובהגנה של זכויות עולי אתיופיה. 

הפעילות כוללת: קידום נושאים ציבוריים ועקרוניים המקדמים את מעמד הקהילה, הכוון וייעוץ 
משפטי, העצמה וסיוע משפטי.

תחומי הסיוע: דיור ציבורי, תעסוקה וחינוך, אפליה, גזענות

אוכלוסיית היעד: עולי אתיופיה.

כתובת:  מוקד הקליטה בית סמואל, רחוב חת“ם סופר 3 באר שבע.

קבלת קהל: ימי ה‘ בשעות 9:00-17:00 

דרכי התקשרות:

טלפון משרד ראשי בנתניה: 09-8351963

טלפון הסניף במוקד הקליטה בבאר שבע: 08-6199076

 www.tebeka.org.il  :אתר האינטרנט

4 מידעון סיוע משפטי בנגב, מעודכן ליוני 2010



               ”אתך - מעכי“ - משפטניות למען צדק חברתי

לרוב  אשר  לנשים,  משפטי  סיוע/ייעוץ  המעניקה  עמותה 
מערכת  מול  אל  לבד  עצמן  ומוצאות  לזכויותיהן  מודעות  אינן 
צרכיהן  את  לשקול  מבלי  לרוב  שעוצבה  בירוקרטית  ממסדית 
או לשמוע את קולן. הפניות של הנשים מתקבלות ומועברות לעו“ד למתן ייעוץ משפטי. במידת 

הצורך, מלוות עו“ד של העמותה את הפונה עד למשפט.

לתיקים  עדיפות  תינתן  ולעומס,  ליכולת  בכפוף  תשלום  בלא  משפטי  וייצוג  ייעוץ  כולל:  הסיוע 
בעלי ערך תקדימי. תחומי העיסוק הנם בעיקר: דיור, זכויות בביטוח לאומי, תעסוקה והוצאה 
לפועל. בעדיפות שנייה נטפל בהטרדה מינית, בריאות וחינוך (לא כולל דיני משפחה, למעט 

טיפול במזונות מביטוח לאומי).

נותני הסיוע והשפות המדוברות: בבאר-שבע מתקבלות הפניות ”בקו-החם“, על ידי מתנדבות 
שעובדות במקום, בשפה הערבית ובשפה העברית (רוסית ואמהרית בתיאום מראש). הטיפול 

המשפטי נעשה על- ידי עו“ד בקי כהן- קשת ועו“ד אינסאף אבו-שארב. 

אוכלוסיית היעד: נשים משכבות מוחלשות כלכלית וחברתית, נשים יהודיות  ונשים בדואיות.

קבלת קהל: רחוב רמב“ם 38/4, באר שבע.

ימי פעילות: השארת הודעה בקו החם: 6270718- 08. 
ניתן להגיע למשרד העמותה בימי ג‘ מ- 8:30 – 10:30.

דרכי התקשרות: 
טלפון:  6652656- 08, פרידה.  פקס:6652658- 08, 

  frida@itach.org.il  או   becky@itach.org.il :דוא“ל
  www.itach.org.il :אתר אינטרנט
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                  מען - הפורום לארגוני נשים ערביות בנגב

הערביות  הנשים  ארגוני  של  הגג  ארגון  הוא  בערבית)  (’ביחד‘  מען  פורום 
(בדואיות) בנגב. הארגון נוסד על ידי נשים ערביות מארגונים שונים על מנת 
לקדם את זכויות האישה הבדואית על ידי יצירת קול אחד היוזם פרויקטים משותפים והעוסק 

בסוגיות של אלימות, פוליגמיה, דיני משפחה (גירושין, משמורת ילדים).

סוגי הסיוע הניתנים בארגון: 

מרכז הסיוע המשפטי - מתן ייעוץ וסיוע משפטי לנשים בדיני משפחה, ללא תשלום, בשפה - 
הערבית.

שולחנות עגולים של נשים וגברים שדן בנושא מעמד האישה על מנת לשנות מחשבה על - 
נשים בחברה בכלל ומעמדן.

קורס להכשרת נשים ונערות בדואיות למנהיגות - ”נשים למען זכויות“.- 

אוכלוסיית היעד: נשים בדואיות

קבלת קהל: רחוב לייב יפה 19/3 באר שבע.

ימי פעילות: ימי שני בשעות 9:00-12:00

דרכי התקשרות:

טלפון- 08-6651434

 maanegev@walla.co.il :דוא“ל
 www.maanforum.org :אתר אינטרנט
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               ידיד - מרכזי זכויות בקהילה

סיוע  ומעניקים  הדרום  איזור  בכל  פרושים  ”ידיד“  של  הזכויות  מרכזי 
לכל דורש בתחומים של דיור, תעסוקה וזכויות עובדים, חוקי ביטוח 
חינוך  תקשורת,  וחברות  בנקים  הבריאות,  במערכת  זכויות  לפועל,  והוצאה  חובות  לאומי, 

רווחה ואחרים. 

מרכזי הזכויות מעניקים סיוע לכל דורש ובכל גיל ומתמחים בין השאר בזכויות קשישים וניצולי 
שואה, משפחות חד הוריות וזכויות עולים.  

הסיוע במרכזי הזכויות מקיף קשת רחבה של סוגי טיפול החל מתרגום או כתיבת מכתב, הסבר 
לגבי זכויות ועד לייצוג משפטי במידת הצורך. 

במרכזי הזכויות מעודדים ומסייעים לקבוצות המבקשות לשנות מדיניות עירונית או ממשלתית 
וכן מפעילים פרויקטים מיוחדים להעצמת התושבים כדי שיוכלו להגדיל את מעורבותם כאזרחים 

פעילים.
סוגי הסיוע הניתנים בארגון: סיוע פרטני לאנשים במימוש זכויותיהם ברמה האישית. בנוסף 

פועל הארגון ברמת ההשפעה על מדיניות תוך עידוד הקהילה להובלת  מאבקים.

עברית,  דוברי  צוות  ואנשי  מתנדבים  ידי  על  ניתן  הסיוע  המדוברות:   והשפות  הסיוע  נותני 
ערבית, אמהרית, רוסית ואנגלית. 

אוכלוסיית היעד: כלל האוכלוסייה ובפרט עולים חדשים, השכבות החלשות.

פרטי התקשרות למנהל רשת מרכזי הזכויות עו“ד יובל אלבשן: 
כתובת:  ת“ד 53151 ירושלים טלפון: 02-6790710   91531 פקס: 02-6790340   

www.yedid.org.il    :אתר אינטרנט     yedid@yedid.org.il :דוא“ל
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למרכזים בדרום:

 ofakim@yadid.org.il  :אופקים

טלפון: 08-9925532

קבלת קהל: יום א‘ 9:00-19:30, ימים ב‘-ג‘, ה‘ 9:00-14:00, ימי א‘-ג‘, ה‘ 16:30-19:30

ashqelon@yedid.org.il  :אשקלון

 רחוב הבעל שם טוב 1 טלפון: 08-6782213   פקס: 08-6845296

קבלת קהל: ימים א‘ – ה‘ 08:30-16:30

 Dimona@yedid.org.il  :דימונה

רחוב יגאל אלון 209/29  טלפון: 08-6571106   

שעות קבלת קהל:  ימים ב‘, ה‘ : 08:30-13:00

 kiryatgat@yedid.org.il   :קריית גת 

רחוב משעול פז 6  טלפקס: 08-6885565, 08-6818342 

שעות קבלת קהל:  ימים א‘ – ה‘ 09:00-15:00

rahat@yedid.org.il   :רהט

ת.ד. 930, רהט 85357  טלפון: 08-9910211, 08-9910211,  פקס: 08-9910463

 קבלת קהל:  א‘ - ה‘ 08:30-16:00, ברמדאן: 08:30-14:00

 sderot@yedid.org.il  :שדרות

רחוב הורד 17.2  טלפון: 08-6612721, 08-6612721 

קבלת קהל:  ימים  ב‘ ו- ה‘ 09:00-14:00
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שדולת הנשים

בכנסת  לובי  חקיקה,  באמצעות  האישה  מעמד  קידום  למען  הפועלת  שדולה 
מעגל  להרחבת  פועלת  השדולה  ומחקר.  חינוך  ציבורית,  מודעות  והעלאת 
הנשים הפעילות והמודעות לצורך בשינוי, בעיקר בפריפריה ובקרב אוכלוסיות 

ייחודיות, וכן מעודדת נשים להגיע לעמדות מנהיגות ולתפקידים נבחרים.

הקו הפתוח: יעוץ משפטי חינם בנושאים הקשורים לאפליית נשים בעבודה כגון פיטורי נשים 
שלא כדין, זכויות נשים בהריון, טיפולי פוריות, הטרדה מינית וייצוג הולם. 

ימי פעילות: ימים א‘, ב‘, ה‘ בין השעות 17:00-19:00 

הקו החם:  03-6120000

קבלת קהל: שדולת הנשים בישראל, רחוב התע“ש 8, רמת גן.

דרכי התקשרות:

טלפון:  6123990- 03 

פקס:   6123991- 03 

 office@iwn.org.il :דוא“ל
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קו לעובד

זכויות  על  להגן  שמטרתה  רווח  כוונת  ללא  עמותה  הנה  לעובד  קו 
העובדים המקופחים ביותר במשק הישראלי, בעיקר: מהגרי עבודה, 
ואזרחים  מקלט  ומבקשי  פליטים  הכבושים,  מהשטחים  פלסטינים 
ישראלים בעלי הכנסה נמוכה. העמותה עוסקת בסיפוק מידע לעובדים ברמות השכר הנמוכות 
בעניין זכויות בעבודה. העזרה לעובדים כוללת גם סיוע בסוגיות ביטוח לאומי, תאונות עבודה, 

מעמד חוקי בישראל והסדרת רישיונות עבודה. 
בנוסף, פועלת העמותה למען הגברת ההגנה על זכויות עובדים גם שלא באמצעות פניה לבתי 
למעסיקים  שלילי  פרסום  ידי   על  המדינה   רשויות  של  האכיפה  במנגנוני  ושימוש  המשפט, 
פוגעניים והמרצת עובדים וצרכנים שלא להתקשר עם מעסיקים המפרים את זכויות עובדיהם. 

קבלת קהל:  נחלת בנימין 75, קומה ד‘, תל אביב                 
ימי פעילות:

אנגלית, רומנית, צרפתית ורוסית09:00-15:00יום אעובדי סיעוד

סינית18:00-21:00יום בעובדים סינים

מהגרי עבודה 
ומבקשי מקלט

09:00-14:00יום ג

16:00-18:30

אנגלית, ערבית, צרפתית

מהגרי עבודה, 
מבקשי מקלט 

וישראלים

אנגלית, צרפתית, רומנית09:00-16:00יום ה

דרכי התקשרות:  טלפון: 03-6883766 
 www.kavlaoved.org.il  :לקבלת סיוע באינטרנט
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המרכז לפלורליזם יהודי 

המרכז מהווה את הזרוע המשפטית והציבורית של התנועה 
משפטיים  מאבקים  מוביל  בישראל,  מתקדמת  ליהדות 
על  שנערכו  בגיורים  הכרה  ובהם:  הישראלית  החברה  של  יומה  סדר  על  העומדים  בנושאים 
נשים  בין  הפרדה  הראשית,  הרבנות  ידי  על  מוכרים  ושאינם  אורתודוכסים  לא  רבנים  ידי 
בנציגים לא  במוסדות חינוך וכן הכרה  הציבורית, החלת תכנית הליבה  וגברים בתחבורה 

אורתודוכסים למועצות הדתיות. 

זו  במסגרת  לעולים.  משפטי  לסיוע  ארצי  מרכז  יהודי  לפלורליזם  המרכז  מפעיל  אביב  בתל 
מקבלים העולים סיוע משפטי בבעיות הקשורות לניצול מצוקתם ובעיקר בתחום מעמדם בארץ 
(סוגיות מול משרד הפנים). המרכז מסייע לעולים על ידי סיוע משפטי פרטני ומלא לרבות ייצוג 

בערכאות, ובאמצעות הבאת הסוגיות האופייניות לידיעת הרשויות המתאימות. 

נותני הסיוע והשפות המדוברות: הסיוע בכל התחומים ניתן בשפות העברית והאנגלית. במרכז 
הסיוע המשפטי לעולים ניתן סיוע גם בשפות רוסית ואמהרית. 

קבלת קהל: רחוב דוד המלך 13 ת.ד 31936 ירושלים.

ימי פעילות:
ירושלים: ימים א‘ – ה‘ בין השעות 9:00 - 17:00. 

במרכז לסיוע משפטי לעולים מענה טלפוני בימים א‘ - ה‘ בין השעות 10:00 – 15:00. 

תל אביב: בתאום מראש.  חיפה ובאר שבע: קבלת קהל בתאום מראש, לפי דרישה. 

reut@irac.org :פרטי התקשרות: טלפון: 02-6203323   פקס: 02-62056260   דוא“ל
 www.irac.org.il  :אתר אינטרנט
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”שכר מצווה“

הדין,  עורכי  לשכת  ידי  על  שנים  כ-8  לפני  הוקמה  אשר  תוכנית 
דין  עורכי  ידי  על  האזרחי  בתחום  משפטי  סיוע  להעניק  במטרה 
מתנדבים, בסיוע של סטודנטים מתנדבים בכ-50 מרכזי זכויות ברחבי הארץ. התוכנית מעניקה 

גם סיוע ראשוני וגם ייצוג מלא בבתי המשפט בהתאם לקריטריונים שקבעה הלשכה.

אימוץ,  אבהות,  ילדים,  אחזקת  (גירושין,  ומשפחה  אישי  מעמד  התוכנית:  של  הסיוע  תחומי 
אפוטרופסות, צווי מניעה, צווי הגנה), פשיטת רגל, הוצאה לפועל, שטרות, דיני עבודה, דיור 
סיוע  הנתבע),  הינו  הפונה  (כאשר  כספיות  תביעות  שכנים,  סכסוכי  מדירה,  ופינוי  ציבורי 

לעובדים זרים ופליטים, צרכנות.

קבלת קהל:

קרית גת:  מחלקת הרווחה, רחוב התמרים 1

ימי פעילות: יום א‘ 12:00-17:00   לתיאום פגישה בטלפון: 08-6601375  

שדרות: בית המתנדב, רחוב הדקל 4 (מול הסינמטק), המתנ“ס הישן.

ימי פעילות: יום ה‘ 10:00-17:00  לתיאום פגישה בטלפון: 08-6621805

נתיבות: בניין העירייה, רחוב ירושלים 1, חדר ישיבות לשכת ראש העיר

ימי פעילות: יום ג‘ 10:00-16:00  לתיאום פגישה בטלפון: 08-9938700

***הקו החם, הארצי: 1700-505-500 הקו פועל בימים א-ה בין השעות 09:00-18:00 ונותן 
מענה ב-5 שפות שונות.

רכזת הפרויקט בדרום: עו"ד ורה אולשנסקי  050-2070985
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עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל

הערבים  הפלשתינים  ש  ל  האדם  זכויות  על  בהגנה  העוסק  אדם  זכויות  ארגון 
אזרחי ישראל, ועל זכויותיהם של הפלשתינים בשטחים הכבושים. עדאלה פועל 
להשגת זכויות אישיות וקולקטיביות למיעוט הערבי הפלסטיני בישראל בתחומים 
הבאים: זכויות בקרקע ובתכנון; זכויות פוליטיות ואזרחיות; זכויות כלכליות, 
החיים  הפלסטינים  של  האדם  זכויות  על  מגן  גם  הוא  אסירים.  זכויות  ותרבותיות;  חברתיות 
תחת הכיבוש, בהתבסס על המשפט הבינלאומי ההומניטרי והמשפט הבינלאומי לזכויות אדם. 

סוגי סיוע:
ופנייה -  המדינה  ולרשויות  הישראליים  המשפט  לבתי  עקרוניות  ועתירות  תביעות  הגשת 

למוסדות ולפורומים בינלאומיים.
ייעוץ משפטי ליחידים, עמותות ומוסדות.- 
ארגון סמינרים וכנסים ופרסום דו״חות העוסקים בסוגיות משפטיות אקטואליות.- 
ניהול פעילות נרחבת בתקשורת המקומית והבינלאומית- 
הענקת הכשרה למתמחים במשפטים ולעורכי-דין צעירים  בתחום זכויות האדם.- 

אוכלוסיית היעד: הפלשתינים הערבים אזרחי ישראל והפלשתינים בשטחים הכבושים.

קבלת קהל: שדרות רגר, בניין רסקו הישן,  אגף ב‘ קומה ג חדר 38 , באר שבע.

ימי פעילות: העמותה פועלת בכל ימות השבוע

דרכי התקשרות: טלפון: 08-6650740, פקס: 08-6650853               

   adalah@adalah.org :מייל 

  www.adalah.org:אתר 

  מידעון סיוע משפטי בנגב, מעודכן ליוני 132010



שי“ל - שירות ייעוץ לאזרח

אשר  הרווחה  ולמשרד  המקומיות  לרשויות  משותף  ארגון  הינו  שי“ל  ארגון 
מתמחה במתן שירות מידע וייעוץ לאזרח על זכויותיו וחובותיו, עזרה בהכרת 
צרכיו  בהבעת  וסיוע  והארצית  המקומית  ברמה  לרשותו  העומדים  השירותים 
בצורה יעילה. בבאר שבע שי“ל עוסק בקבלת קהל ובמענה טלפוני בעיקר בנושאי יחסי עובד 

מעביד, בכל הקשור בעזרה  ויעוץ משפטי. 

מקצועית, בריאות, מילוי  והכשרה  לאומי, תעסוקה  ביטוח  הבאים :  בנושאים  ניתן  הייעוץ 
טפסים, דיור ושיכון, יחסי עבודה, מיסים ואגרות, שיקום וזכויות נכים.

הדין  בבתי  לייצוג  משפטי  ראשוני,  טוען  לייעוץ  מתנדב  עו“ד  עם  פגישה  כולל  משפטי  סיוע 
לתביעות קטנות, מגשר קהילתי ליישוב סכסוכים בקהילה, בשכונה ובעבודה. בנוסף ניתן לקבל 

יעוץ כלכלי לניהול חובות ומוצא ממצוקה כלכלית.

קבלת קהל: רחוב הרצל 88, באר שבע.

ימי פעילות:

במוקד הפניות הארצי: מוקד ומרכז המידע של שי“ל - משרד הרווחה: טל: 1800-50-60-60  

ימים א‘-ה‘ בשעות 8:30- 18:00.

בסניף באר שבע:  ימים א‘-ה‘ בשעות 9:00-12:00 

דרכי התקשרות:

יגאל קמין, מפקח מחוז דרום: 03-7964703                      

שרה גדסי, מנהלת שי“ל באר שבע: טל. 08-6270017, פקס. 08-6284614
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ההסתדרות הכללית החדשה

לחברי  ניתן  המשפטי  הייעוץ  משפטי:  ייעוץ 
הן  כפרט,  עובד  לזכויות  הקשור  בכל  הסתדרות 
וחוזים  הרחבה  צווי  קיבוציים,  הסדרים   / הסכמים  מכוח  והן  חוק  מכוח  לעובד  המגיעות  זכויות 

אישיים (לא בנושאי ביטוח לאומי ופנסיה). הייעוץ הוא ללא תמורה לחברי ההסתדרות.

ייצוג משפטי: ייצוג משפטי ניתן  בחינם לכל מי שחבר בהסתדרות שנתיים לפחות. לחברים 
חדשים ומשלמי דמי טיפול, ניתן הייצוג תמורת תשלום סמלי. הלשכות המשפטיות מייצגות את 

העובדים בבתי הדין לעבודה, בבוררויות ובועדות פריטטיות. 

קריטריונים למתן ייצוג משפטי:

עילת תביעה אשר בגינה ניתן לפנות לבית הדין לעבודה.. 1

קיים בסיס סביר מבחינת הדין, העובדות או הראיות, לקבלת הסעד המבוקש.. 2

קבלת קהל:  רחוב שדרות רגר, ת.ד. 627 באר שבע.

ימי פעילות: ימים א‘ ו-ג‘ בשעות 8:00-13:30, 16:00-19:00 ובימי ב‘, ד‘, ה‘ בשעות -8:00
16:00

דרכי התקשרות:

עו“ד אלקנה רובין: 08-646304

  www.histadrut.org.il :אתר ההסתדרות

 http://www.histadrut.org.il/index.php?page_id=7  :קישור לייעוץ המשפטי
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האגף לסיוע משפטי - משרד המשפטים

האגף מעניק סיוע משפטי בנושאים אזרחיים למבקשים מעוטי יכולת, שזכאים 
לכך בהתאם להוראות הדין. הסיוע המשפטי כולל ייעוץ משפטי וייצוג בפני 
ניתן  הסיוע   האגף.  ידי  על  הממונים  דין  עורכי  ידי  על  משפטיות,  ערכאות 
ללא תשלום, למעט אגרת השתתפות בסכום שנקבע בתקנות, בהתאם 
להכנסות ואף ישנם מקרים בהם יהיו המבקשים פטורים מתשלום אגרה.

באופן  בדואר/בפקס/מסירה  ללשכה  ושליחתו  לסיוע  בקשה  טופס  מילוי  ידי  על  נעשית  הפניה 
אישי. עם קבלת הבקשה, יזומן הפונה לשיחה לבדיקת זכאות כלכלית וסיכוי משפטי.

הזכאות למתן סיוע משפטי מותנית בקיום שלושה תנאים מצטברים והם:

הסיוע המשפטי נדרש באחד או יותר מהנושאים בהם ניתן לקבל סיוע משפטי.- 

מבקש הסיוע זכאי מהבחינה הכלכלית לקבלו.- 

קיים סיכוי משפטי לבקשה.- 

 * בנושאים הקשורים לתביעות בביטוח הלאומי אין מבחן זכאות כלכלית לקבלת הסיוע המשפטי.

סיוע  למתן  בקשה  טופס   ,₪33 בסך  אגרה  תשלום  זהות,  תעודת  להביא:  יש  לאגף  בפניה 
משפטי.

קבלת קהל: בית נועם, רחוב שדרות שזר 33, באר שבע.

ימי פעילות: ימים א‘-ה‘ בשעות 8:30-12:30, ימים ב‘ ו-ד‘ גם בין השעות 15:00-17:00

דרכי התקשרות:  טלפון: 08-6404526 

 /http://www.justice.gov.il/MOJHeb/SiuaMishpati/DvarMemune :אתר האינטרנט
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משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, אגף האכיפה

אגף האכיפה פועל בשלושה מישורים:

הפלילי . 1 בתחום  המזוהות  התלונות  עבודתם.  מקום  על  עובדים  תלונות  ציבור-  פניות 
לארגונים  מופנות  האזרחית  האכיפה  בתחום  והפניות  המשרד,  ע“י  ומטופלות  נחקרות 

שונים כגון ההסתדרות, עו“ד פרטיים, קו לעובד.  

פעילות יזומה.. 2

ברמה . 3 הנעשים  יזומים  אכיפה  מבצעי  חמישה  במסגרת  פועל  האגף  ארציים-  מבצעים 
הארצית.

דרך הגשת התלונה- עובד אשר מעוניין להגיש תלונה למשרד התמ“ת יכול לעשות זאת במספר 
דרכים:

פנייה טלפונית: 08-6264052. 1

פנייה בפקס: 08-6264055. 2

3 .www.moital.gov.il :פנייה דרך אתר האינטרנט

הגעה למשרד התמ“ת- שדרות שזר 21 , בית נועם, קומה רביעית.. 4

קבלת קהל:  בימים א‘- ה‘ בשעות 8:00-16:00

   מומלץ לצרף לפנייה הראשונית:
תלושי משכורת- 
חוזה עבודה- 
רישומי נוכחות- 
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נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה

האכיפה  במישור  בעבודה  שוויון  בנושא  העוסקת  מדינתית  רשות 
כנגד  פרטים  של  בתלונות  בטיפול  מסייעת  הנציבות  האזרחית. 
בשם  אזרחית  תביעה  מגישה  אף  מתאימים  ובמקרים  מעסיקים 

הפרט בבית הדין לעבודה. 
סמכויות הנציבות:

לנקוט בפעולות הסברה והדרכה להעלאת המודעות הציבורית.- 
לטפל בתלונות עובדים/ות בגין אפליה בעבודה- 
להחליט על דרך פעולה/ לקיים בירור/ להפנות לגישור.- 
להורות בצו למעסיק/ה להעביר נתונים על פי חקיקת השוויון בעבודה.- 
להגיש תביעות משפטיות בבתי הדין לעבודה.- 
הנוגעות -  כלליות  פעולות  לנקוט  למעסיק  המורה  כללי  צו  לקבלת  לביה“ד  בקשה  להגיש 

לעובדים/ות שלו.

קבלת קהל:

הנציבות הארצית: רחוב בנק ישראל 5, ירושלים
טלפון:  02-6662780  02-6662780, פקס: 02-6662789

מחוז תל אביב - מרכז: בית ליאו גולדברג, דרך מנחם בגין 86, תל אביב. טלפון:  03-5125427  
 03-5125427

מחוז ירושלים -באר שבע:  גן הורדים 2, קפלן ירושלים, טלפון:  02-6667973 

 www.moital.gov.il :דרכי התקשרות:  אתר אינטרנט

shivion@moital.gov.il   :לקבלת יעוץ משפטי
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שתיל  בדרום: טל. 07-32445400 / 08-6282008, פקס. 08-6274836

h p://www.sha l.org.il  84150 רח' העצמאות 49 א', קומה 3, ת.ד. 5045 באר-שבע

 שרותי תמיכה ויעוץ לקידום שינוי חברתי
מיסודה של הקרן החדשה לישראל




