מדינת ישראל
משרד המשפטים
האגף לסיוע משפטי

פישוט לשוני

טופס בקשה
לעזרה משפטית
בשפה פשוטה

הטופס מיועד לגברים ולנשים

מהי עזרה משפטית?
אם לאדם יש בעיה מול אדם אחר ,או מול עסק ,או מול מוסדות המדינה ,והוא
לא יכול לפתור את הבעיה בעצמו ,הוא יכול לבקש עזרה משפטית מעורך דין.
לכל אדם יש זכות לקבל עזרה משפטית בעניינים הנוגעים לחייו.
עורכי דין הם אנשי מקצוע שנותנים לאנשים עזרה משפטית.
עזרה משפטית מעורך דין בדרך כלל עולה כסף.
האגף לסיוע משפטי ,שהוא חלק מהמדינה ,נותן עזרה משפטית לחלק
מהאנשים בחינם.
למשל ,האגף לסיוע משפטי נותן עזרה משפטית בחינם לאנשים שלא יכולים
לשלם כי אין להם מספיק כסף.
כדי לקבל עזרה משפטית בחינם צריך למלא טופס בקשה.
דוגמאות לבעיה משפטית:
א .בעיות בנישואין וגירושין
ב .בעיות באפוטרופסות

ג .בעיה שקשורה בעבודה
ד .בעיות מול מוסדות המדינה (למשל בעיה
שקשורה בביטוח לאומי)

איך ממלאים את הטופס?
בטופס יש למלא את כל הפרטים.
למשל שם פרטי ושם משפחה ,כתובת ומספר טלפון.
אפשר לבקש עזרה במילוי הטופס מאדם קרוב.
לאחר שממלאים את הפרטים יש להעביר את הטופס לאחד מהסניפים של
האגף לסיוע משפטי של משרד המשפטים.
את הטופס אפשר להעביר לסניף באמצעות דואר אלקטרוני ,דואר רגיל,
פקס או בסניף עצמו.
לאחר מכן ,האגף לסיוע משפטי ישלח לפונה מכתב תשובה בדואר על המשך
הטיפול בבקשה.
רשימת הסניפים נמצאת בעמוד .3
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עזרה
משפטית

תצהיר
כשמגישים בקשה לקבלת עזרה משפטית מהאגף לסיוע משפטי צריך
לחתום על תצהיר מול עורך דין.

תצהיר

תצהיר הוא התחייבות שכל הפרטים הכתובים בטופס ,וכל הפרטים
שסיפרת לעורך הדין ,הם אמת.
על התצהיר חותם גם עורך דין.
בתצהיר לקבלת עזרה משפטית אתה מאפשר לעורך הדין מהאגף לסיוע
משפטי לעשות פעולות משפטיות בשמך.
למשל ,להגיש בקשה לבית המשפט בשמך.

טופס ויתור על סודיות
לכל אדם יש פרטים אישיים כמו :מצב בריאותי ,פרטים על חשבון בנק ועוד.
הפרטים האישיים הם סודיים.
כשמגישים בקשה לעזרה משפטית ,צריך לחתום גם על טופס ויתור על
סודיות.
בטופס אתה מסכים שעורכי הדין של האגף לסיוע משפטי יקבלו פרטים
אישיים שקשורים אליך לצורך טיפול בבקשה.
למשל ,באמצעות הטופס החתום על ידך ,עורך הדין יכול לקבל מהבנק שלך
פרטים על המצב הכספי שלך.
על טופס ויתור סודיות אתה צריך לחתום מול אדם נוסף שנמצא איתך בזמן
החתימה.
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ויתור על
סודיות

אם יש שאלות
אפשר גם לבקש עזרה בטלפון:

( 1-700-70-60-44שלוחה )4
אפשר גם להגיע לאחד מהסניפים של האגף לסיוע משפטי.

רשימת הסניפים של האגף לסיוע משפטי:
נצרת  -רחוב תאופיק זיאד מספר  ,3047קומה  .5מספר פקס02-6462532 :
כתובת מיילNaz-Siyua@justice.gov.il :
חיפה  -רחוב פל ים מספר 15א ,קומה  .11מספר פקס02-6467943 :
כתובת מיילHaf-Siyua@justice.gov.il :
תל אביב  -רחוב הנרייטה סולד מספר  .4מספר פקס02-6467717 :
כתובת מיילNaz-Siyua@justice.gov.il :
ירושלים  -רחוב הסורג מספר  ,1בית מצפה .מספר פקס02-6467611 :
כתובת מיילJer-Siyua@justice.gov.il :
באר שבע  -שדרות שזר מספר  ,33בית נועם ,קומה .1
מספר פקס .02-6467672 :כתובת מיילBsh-Siyua@justice.gov.il :
לוד  -רחוב אבא הלל סילבר מספר .13
כתובת מיילmz@justice.gov.il :

שעות הקבלה והפעילות בסניפים:
בימים ראשון ,שני ,שלישי ,וחמישי בין השעות  08:30בבוקר עד  12:30בצהריים.
בימי שלישי אפשר להגיע גם בין השעות  3אחר הצהריים עד  5אחר הצהריים.

שעות הקבלה בטלפון:

בימים ראשון ,שני ,שלישי ,רביעי ,וחמישי בין השעות  8:00בבוקר עד  16:00אחר צהריים.

מידע נוסף ניתן לראות באתר האינטרנט של האגף לסיוע משפטי שכתובתו היא:
www.justice.gov.il/Units/SiuaMishpaty

*הטופס הונגש לשפה פשוטה על ידי מכון אקים להנגשה קוגניטיבית
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פישוט לשוני

מדינת ישראל
משרד המשפטים
האגף לסיוע משפטי

טופס בקשה לעזרה משפטית בשפה פשוטה
 .1פרטים של האדם המבקש עזרה משפטית
שם פרטי:
שם משפחה:
מספר תעודת זהות:
/ /
תאריך לידה:
נקבה  /זכר (יש לסמן בעיגול)
מצב משפחתי( :יש לסמן בעיגול)
רווק  /נשוי  /גרוש  /אלמן
כתובת:
מספר בית:
רחוב:
עיר:
מסגרת מגורים :דיור עצמאי/דיור מוגן  /הוסטל  /בית אבות  /בית חולים  /פנימיה /
(יש לסמן בעיגול)
מוסד אחר:
טלפון נייד:
מספר טלפון:
מקום עבודה:

 .2פרטים על בן או בת הזוג של האדם המבקש עזרה משפטית
(אם יש בן או בת זוג צריך למלא את הפרטים הבאים .אם אין אפשר לדלג לפרק הבא).
שם פרטי ושם משפחה של בן או בת הזוג:

•

אם הבקשה היא בענייני משפחה אז יש לציין:
תאריך נישואין:
הדת שלך :יהודי  /נוצרי  /מוסלמי  /דרוזי  /אחר:
דת בן הזוג שלך :יהודי  /נוצרי  /מוסלמי  /דרוזי  /אחר:
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(יש לסמן בעיגול)
(יש לסמן בעיגול)

אם הבקשה היא בענייני ביטוח לאומי ,אפשר לדלג לפרק 8

 .3פרטים על ילדים עד גיל  18של האדם המבקש עזרה משפטית
(אם יש לך ילדים צריך למלא את הפרטים הבאים .אם אין אפשר לדלג לפרק הבא)

שם הילד

50 50

שנת לידה

 .4מקורות הכנסה של האדם המבקש עזרה משפטית
האם את או אתה מקבלים משכורת בכל חודש?
אם כן ,מה גובה המשכורת (ברוטו)?

₪

האם את או אתה מקבלים קצבה או גמלה מביטוח לאומי?
אם כן ,מה גובה הקצבה או הגמלה?

₪

האם יש לך הכנסה כספית אחרת?
אם כן מה גובה ההכנסה?

₪

יש לצרף לבקשה:
 .1אישור על ההכנסות לשלושה חודשים אחרונים (למשל תלושי משכורת).
 .2אישור על קצבאות הביטוח הלאומי לשלושה חודשים אחרונים.

5500

 .5הכנסה כספית של בן או בת הזוג או בן משפחה אחר שגר עם האדם המבקש
עזרה משפטית
* יש לציין את שם בן/בת הזוג רק אם בני הזוג גרים ביחד באופן עצמאי.
שם האדם איתו אתה גר:
סוג הקרבה (למשל בן או בת זוג ,הורה ,אח):
₪
גובה ההכנסה:
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 .6רכוש בארץ ובחוץ לארץ
האם יש לך (בבעלותך) דירת מגורים?
האם יש לך (בבעלותך) רכב?
אם כן ,מהו סוג הרכב?
מה שנת הייצור של הרכב?

50 50

 .7פרטים על חשבון הבנק של האדם המבקש עזרה משפטית
האם יש לך חשבון בנק על שמך?
₪
כמה כסף יש בחשבון הבנק (ב״עובר ושב״)?
האם יש לך חסכונות בבנק?
יש לצרף לבקשה תדפיסים של חשבון ה״עובר ושב״ לשלושה חודשים אחרונים.
יש לצרף לבקשה אישור על החסכונות (״ריכוז יתרות״).

 .8מה הנושא שעליו רצית להתייעץ – מהי הבעיה המשפטית שיש לך?
(יש לסמן בעיגול)
א .קבלת החלטות נתמכת או אפוטרופסות.
ב .נגישות.
ג .נישואין וגירושין.
ד .ילדים.
ה .ביטוח לאומי.
ו .בעיה שקשורה למשפחה.
ז .בעיה שקשורה למקום המגורים (למשל תביעת פינוי מהבית).
ח .בעיה שקשורה למקום העבודה (למשל בעיה עם המשכורת ,אי קבלת התאמות
נגישות במקום העבודה ועוד).
ט .חובות כספיים  -הוצאה לפועל או פשיטת רגל.
י .בעיה אחרת (אם יש לך בעיה אחרת יש לכתוב מה הבעיה):
יש לכתוב בכמה שורות על הבעיה שעליה רצית להתייעץ עם עורך דין.
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 .9אפשר לציין פרטים של אנשים ,שאת או אתה מסכימים שנציג של האגף לסיוע
משפטי ידבר איתם על הבעיה המשפטית שלך:
הורה
מספר טלפון:
שם:
אח/אחות
מספר טלפון:
שם:
קרוב משפחה אחר או חבר קרוב
מספר טלפון:
שם:
סוג הקירבה:
עובד סוציאלי
מספר טלפון:
שם :
כל אדם אחר
מספר טלפו:ן
שם:

 .10תביעות בבית המשפט?
האם הגשת תביעה או האם הגישו נגדך תביעה לבית משפט? כן  /לא (יש לסמן בעיגול)
 .11עזרה משפטית קודמת:
האם קיבלת בעבר עזרה משפטית מעורך דין?
האם קיבלת בעבר עזרה משפטית מעורך דין של האגף לסיוע משפטי?

 .12אם יש חוות דעת של עובד סוציאלי אפשר לצרף לבקשה.
 .13האם יש אדם שעוזר לך בקבלת החלטות?
(אם כן יש לסמן בעיגול)
א .תומך בקבלת החלטות
ב .מיופה כוח
ג .אפוטרופוס
ד .אדם אחר
פרטים:
מספר טלפון:
שם:
מספר טלפון:
שם:
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תצהיר
יש לחתום על הטופס בפני עורך דין
מספר תעודת זהות
אני החתום על טופס זה
מתחייב שכל הפרטים הכתובים בטופס ,וכל הפרטים שמסרתי לעורך הדין הם נכונים ומדויקים.
עורך הדין הזהיר אותי שאם הדברים שמסרתי הם לא אמת אז אני אקבל עונש הרשום בחוק.
מספר תעודת זהות
אני החתום על טופס זה
מאפשר בזאת לעורכי הדין של האגף לסיוע משפטי לפעול בשמי בכל עניין הקשור לבעיה
המשפטית שהצגתי בפניהם.

תאריך

חתימה

שם

מטעם
הופיע/ה בפני עו״ד
הנני מאשר כי ביום
שזיהה/תה
מר/גב׳
הלשכה לסיוע המשפטי ב
ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את
את עצמו/ה ע״י ת.ז מספר
האמת ,אחרת יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,כולל הפסקת הסיוע המשפטי והחזר
הוצאות הסיוע המשפטי כפי שיקבעו ע״י ראש הלשכה ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה
עליה בנוכחותי.

חתימת עוה״ד ומספר רשיון

תאריך

יש לחתום על הטופס בפני עורך דין
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פישוט לשוני

מדינת ישראל
משרד המשפטים
האגף לסיוע משפטי

טופס ויתור על סודיות
יש לחתום על הטופס בפני אדם נוסף
לכל המעוניין
מספר תעודת זהות
אני החתום על טופס זה
נותן רשות לכל אדם ,ולכל משרד ממשלתי ,רשות או מוסד ,למסור לעורכי הדין של האגף לסיוע
משפטי  ,ולכל עובד של האגף לסיוע משפטי את כל הפרטים על מצב חשבונותיי ,על הכנסותיי,
על נכסי ,והנני משחרר בזאת כל אדם ,מוסד ,בנק ,רשות ומשרד ממשלתי ,מחובת שמירה על
סודיות בכל הנוגע למצב חשבונותיי ,ולא תהיינה לי אליהם טענה בגין הפרת סודיות ,פגיעה
בפרטיות ו/או כל טענה אחרת ו/או תביעה מסוג כלשהוא בקשר למידע האמור.
וכהוכחה אני חותם:
תאריך
שם העד לחתימה:

חתימת המבקש
חתימת העד:

מקום החתימה:
מספר תעודת זהות
אני החתום על טופס זה
נותן רשות לעורך דין שמונה לי מטעם האגף לסיוע משפטי להשתמש בכל מידע שקשור אלי
לצורך טיפול בבקשה.
תאריך
תאריך

חתימת המבקש
חתימת העד

יש לחתום על הטופס בפני אדם נוסף
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מקום החתימה

