בדיקת זכאות כלכלית– קריטריונים  +בדיקת רכוש
א .מבחן הכנסה ()2019
מס' נפשות במשפחה
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הסבר לטבלה
 .1כאשר ההכנסה ברוטו של הפונה מתחת לרף התחתון המצוין בטבלה – הפונה זכאי לקבלת
שירותים מהסיוע המשפטי הממלכתי.
 .2כאשר ההכנסה ברוטו של הפונה היא מעל הרף התחתון ומתחת לרף העליון – הפונה זכאי
לסיוע במסגרת תוכנית "שכר מצווה".
 .3כאשר ההכנסה ברוטו של הפונה היא מעל לרף העליון המצוין בטבלה – הפונה אינו זכאי
לקבלת שירותים מהסיוע הממלכתי או מתוכנית "שכר מצווה".
 .4בנסיבות מיוחדות (כאשר הפונה חורג מהרף העליון) יופנה הפונה ,בהתאם לשיקול דעת
הממונה ,לוועדת חריגים ,לצורך בחינת זכאות נוספת.

אופן חישוב ההכנסה
 .1לצורך קביעת הכנסתו של הפונה ,נבדקת הכנסתו מכל מקור שהוא ,ובכלל זה :משכורת,
קצבאות ,תגמולים ,רנטה ,מענקים ,תשלומי מזונות ,הכנסות מהשכרת נכסים וכד'.
 .2הכנסת הפונה נבדקת ביחד עם הכנסת בן/בת הזוג (בין אם נשואים ובין אם לאו כאשר הכלל
הוא שיש תא משפחתי אחד) וכל הכנסה נוספת של בני משפחה המתגוררים עמו.
 .3חריג – בקשות לסיוע בתחום דיני המשפחה  -במקרה של בקשה לסיוע בתחום דיני
המשפחה ,נבדקות הכנסות מבקש הסיוע בלבד ,ואין להתחשב בהכנסתו של בן/בת הזוג .
באשר לחסכונות המשותפים לבני הזוג ,יש להתייחס למחצית הסכום כחלק מחסכונותיו של
הפונה ,ולבדוק האם הפונה יכול לממש את מחצית הסכום ללא קבלת אישורו של בן/בת
הזוג.

ב .מבחן רכוש
 .1בנוסף להכנסותיו של הפונה ובני משפחתו הגרים עמו ,יש לבדוק את הרכוש שבבעלות הפונה
ובן/בת זוגו ,ובכלל זה:
 .1.1זכויות במיטלטלין או במקרקעין.
 .1.2כספים לרבות פיקדונות ,אגרות חוב ,ניירות ערך ,קופות גמל או מסמכים סחירים
אחרים.
 .2בעלות על רכוש הניתן למימוש ו/או יכול לשמש כביטחון להלוואה בשווי של עד פי  6מהשכר
הממוצע במשק – אינם שוללים זכאות לקבלת סיוע במסגרת תוכנית "שכר מצווה" .סכום זה
עומד כיום על .₪ 63,486
 .3כמו כן ,בעלות הפונה על דירת מגורים אחת – אינה שוללת זכאות לקבלת סיוע במסגרת
תוכנית "שכר מצווה" ,בכפוף לשיקול דעת ,ובהתאם לשווי הנכסים במקרה הנדון.
 .4יש לשים לב ,כי קבלת שירותים במסגרת הסיוע המשפטי הממלכתי מותנית בכך שסך הרכוש
של הפונה ,כולל רכב וחסכונות ,אינו עולה על  .₪ 31,743פונה העומד בתנאי מבחן ההכנסה
של הסיוע המשפטי הממלכתי ,אולם ברשותו רכוש מעל הסכום האמור ,תישלל זכאותו
לקבלת שירותים במסגרת הסיוע המשפטי הממלכתי.
ג .תחומי הסיוע המשפטי במסגרת תוכנית "שכר מצווה"
 נתבעים בתביעות כספיות/חוזיות
 פשיטות רגל
 הוצאה לפועל
 דיני עבודה
 נתבעים בנזיקין
 ענייני משפחה (להוציא חלוקת רכוש)
 דיור ציבורי

התוכנית אינה מעניקה סיוע בתחומים הבאים:
 עניינים פליליים
 תעבורה ודוחות חניה
 תובעים בתביעות נזיקין ולשון הרע
 תביעות כספיות שניתן לגבות בעבורן שכר מותנה
 ענייני מיסים
 ענייני מקרקעין ורישום בטאבו
* חשוב לציין  -הרשימות לעיל אינן ממצות ,אלא רק מהוות דוגמאות לפניות נפוצות .כל
מקרה ייבחן לגופו על ידי צוות התוכנית .ייתכנו מקרים שיופנו לייצוג במסגרת התוכנית אף
אם מדובר בנושא שאינו בתחום הייצוג ולהיפך.

ד .מקרים מיוחדים
ביטוח לאומי – ניתן לקבל ייצוג משפטי בעניינים שהמוסד לביטוח לאומי צד להם לפי חוק
הביטוח הלאומי ,וזאת רק בשלב הפנייה לערכאות  -בית הדין לעבודה – בהליכים של ערעור
או תביעה ,ולאחר מיצוי ההליכים מול ועדות הביטוח הלאומי .הייצוג ניתן באמצעות הסיוע
המשפטי הממלכתי ,בכפוף לבדיקת הסיכוי המשפטי וללא צורך בבדיקת זכאות כלכלית.
לפיכך ,במסגרת תוכנית "שכר מצווה" יינתן ייעוץ ראשוני בלבד ולא ייצוג משפטי.
סיוע לאסירים – בתחום האזרחי יש להפנות לסיוע המשפטי הממלכתי ,שנציגיו מבקרים
בבתי הכלא ומעניקים יעוץ וייצוג משפטי לאסירים שנמצאו זכאים לכך בהתאם לקריטריונים
הקבועים בחוק .בתחום הפלילי ,הסיוע הוא במסגרת הסנגוריה הציבורית.
בקשה בקשר למתן צו לאפוטרופסות על אדם או ביטולו – לרוב ניתן יהיה לקבל שירותים
משפטיים במסגרת הסיוע המשפטי הממלכתי כיוון שהאדם שמונה לו אפוטרופוס מתקיים
מקצבת נכות .הסיוע המשפטי הממלכתי יבדוק את הכנסת המבקש ,ואם הכנסתו עוברת את
הרף ,תיבדק הכנסתו של המבקש להתמנות כאפוטרופוס .רק אם ההכנסות והחסכונות של
המבקש מינוי אפוטרופוס עבורו והמבקש מינויו כאפוטרופוס  -אינם במסגרת הזכאות ,יינתן
סירוב בשל העדר זכאות כלכלית.
פונים שאינם אזרחים /תושבים -הסיוע המשפטי מעניק סיוע לאזרחי המדינה ותושבי קבע
בלבד או למי שמגיע ממדינה החתומה על אמנת האג למתן סיוע משפטי .לכן ,פונה שאינו
אזרח/תושב קבע או ממדינה החתומה על האמנה  -יטופל על ידי התוכנית ,ובתנאי שהכנסתו
אינה חורגת מהרף העליון ,שכן לא יטופל במסגרת הסיוע המשפטי.

