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 מבוא

חברה אזרחית,  בעותרים, שלושה ארגונישל המשיב להכיר  ועניינה של עתירה זו בסירוב .1

כגופים מפעילים שניתן להשים בהם מתנדבי שירות אזרחי. זאת על אף שמדובר בהכרה 

מחודשת של העותרים כגופים מפעילים ועל אף שבשלושת הגופים מושמים מתנדבי שירות 

 לאומי משך שנים רבות. 

ל החוק וכי גם לאחר כניסתו לתוקף שדעתו העותרים יטענו כי המשיב כשל בהפעלת שיקול  .2

החדש וההסדרה מחדש של תחום השירות הלאומי, עומדים הם בתנאי הדין להכרה כגופים 

מפעילים. מדובר בארגונים המספקים שירותי רווחה למי שנמצאים במצבי מצוקה מסוגים 
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שונים ועל כן הם נופלים בגדר "שירותי רווחה" שארגונים העוסקים בהם זכאים להיות 

  מוכרים כגופים מפעילים.

על אף ההבדלים הקיימים באופיים ובפעילותם של שלושת העותרים, סיבת חבירתם  .3

והגשתם יחד עתירה זו נובעת מן העובדה כי ישנו מכנה משותף אחד, שלושתם ארגונים 

 והוכחת מכנה משותף זה הוא שעומד במרכזה של עתירה זו. –המספקים שירותי רווחה 

 מר, האזרחי השירות על הממונה השרותיו של עוד יטענו העותרים כי כעולה מהתבטאוי .4

היא על רקע פוליטי  2 -ו  1, בתקשורת, דחיית בקשתם של העותרים אריאל יהודה אורי

 ונגועה בשיקולים זרים. 

טענות אלה מחייבות, לשיטת העותרים, הכרה בהם כגופים מפעילים, הכל כפי שיפורט  .5

 להלן. 

בד בבד עם עתירה זו מוגשות לבית המשפט הנכבד בקשות לצו ביניים ולקיום דיון דחוף.  .6

, לא יוכלו הלכה לאלתראם לא תינתן החלטה בעניינם של העותרים שזאת מן הטעם 

תנדבי שירות אזרחי בחודש ספטמבר הקרוב, תוך למעשה לאייש את התקנים של מ

 .פגיעה אנושה בתפקודם של העותרים ובאוכלוסייה אותה הם משרתים

 

 הצדדים לעתירה

"(, שמה לה למטרה להגן על זכויות העובדים המוחלשים קו לעובד)להלן: " 1העותרת מס'  .7

מצעות סיוע ביותר במשק הישראלי. העמותה מסייעת לעובדים שזכויותיהם הופרו, בא

פרטני ופעילות ציבורית כוללת. הסיוע הפרטני ניתן לעובדים מקהילות שונות העובדים 

שגובה הכנסתם החודשי בענפי המשק השונים ובהם בנין, חקלאות, סיעוד, משק בית ועוד, 

 ש"ח.   6,500עד  -נמוך מהשכר הממוצע בישראל 

בעשותה כן מסייעת קו לעובד  בין היתר מקדמת קו לעובד תנאי העסקה הוגנים במשק. .8

לאלפי פונים מדי שנה, הנמצאים במצוקה קשה כשזכויותיהם נשללות והם עומדים בפני 

 שוקת שבורה, כששלילת הזכויות מביאה לא פעם לעוני ולפגיעות פיסית ונפשית. 

כדי להגן  1998הוקם בשנת "( המוקד, המוקד לפליטים ולמהגרים )להלן: "2העותר מס'  .9

הוא  המוקד על זכויות האדם של פליטים ומהגרי עבודה ולמנוע סחר בבני אדם בישראל.

מעניקים סיוע פרטני לפונים, מבקרים  המוקד עמותה ללא מטרות רווח; עובדי ומתנדבי



במתקני הכליאה למהגרים, ופועלים לקידום מדיניות הגירה ראויה, הוגנת וצודקת בכלים 

 פטיים וציבוריים.מש

, אמון הציבור, הינו ארגון ללא מטרות רווח )חברה לתועלת הציבור בע"מ( 3העותר מס'  .10

של  נורמות "(. אמון הציבור פועל לקידוםאמון הציבור)להלן: " 2005אשר נוסד בשנת 

-י. אמון הציבור מפעיל מוקד תלונות צרכנים המטפל כל שנה בכישראלה משקהוגנות ב

תלונות במגוון ענפים במשק הישראלי כשאחוז ניכר מהם הינו של אוכלוסיות  20,000

 מוחלשות בישראל ביניהם קשישים, עולים חדשים ובעלי מוגבלויות.  

זרחי "(  עומד בראש הרשות הסטטוטורית המפעילה שירות אהמנהלשיב )להלן: "המ .11

 בישראל והוא בעל הסמכות למתן אישור לגופים מפעילים, כפי שיפורט להלן. 

 

 הרקע העובדתי

על מנת להבין את הדברים העומדים בבסיסה של עתירה זו יש צורך להכיר את העותרים  .12

ואת פעילותם. מידע זה אינו בבחינת חומר רקע להכרת הנפשות הפועלות, אלא הוא יורד 

העותרים להיות מוכרים כגופים מפעילים. נרחיב אם כן ביחס לכל  לשורש בקשותיהם של

עותר ועותר ונתאר את פעולתו ואת תפקידם של מתנדבי השירות האזרחי המושמים בו. 

בהמשך נתאר את הליך השמת מתנדבי השירות האזרחי בגופים מפעילים ואת המשמעות 

מת העותרים מלנקוט של נטילת ההכרה בעותרים כגופים מפעילים, שמשמעותה חסי

, דבר העלול לשבש 2019בהליכים לקראת השמתם של מתנדבים לקראת חודש ספטמבר 

 את המשך פעולתם. הכל כפי שיתואר להלן. 

 פעילות קו לעובד והשירות הלאומי שם 

קו לעובד שמה לה למטרה להגן על זכויות העובדים המוחלשים ביותר במשק הישראלי.  .13

שזכויותיהם הופרו, באמצעות סיוע פרטני ופעילות ציבורית  העמותה מסייעת לעובדים

כוללת. הסיוע הפרטני ניתן לעובדים מקהילות שונות העובדים בענפי המשק השונים ובהם 

שגובה הכנסתם החודשי נמוך מהשכר הממוצע בנין, חקלאות, סיעוד, משק בית ועוד, 

 .  ש"ח 6,500עד  -בישראל 



העסקה הוגנים במשק. בעשותה כן מסייעת קו לעובד  בין היתר מקדמת העמותה תנאי .14

לאלפי פונים מדי שנה, הנמצאים במצוקה קשה כשזכויותיהם נשללות והם עומדים בפני 

 שוקת שבורה. שלילת הזכויות מביאה לא פעם לעוני ולפגיעות פיסית ונפשית. 

עובדות  4,509: פונים ופונות מתוכם 9,602 -העניקה העמותה שירות פרונטלי ל  2018בשנת  .15

מהגרי עבודה מתאילנד המועסקים בישראל  554מבקשי מקלט;  2,242ועובדי סיעוד; 

עובדים  1,534עובדים ועובדות במשק בית;  904עובדים ישראלים;  243בחקלאות; 

שנתקבלו באמצעות הטלפון,  פניות 19,000 -בלמעלה מ פלסטינים. בנוסף, טיפלה העמותה 

 . מהפונים הם אזרחים ישראלים 60% –למעלה מ יסבוק. בדואר האלקטרוני והפי

נוסף על האמור לעיל, מטפלת העמותה במקרים רבים של אלימות כלפי עובדים. במסגרת  .16

זו קיימים קשרי עבודה יומיומיים והדוקים הן עם היחידה לתיאום המאבק בסחר בבני 

המשפטי במשרד המשפטים אדם במשרד המשפטים, עם הממונה על סחר בבני אדם בסיוע 

"אטלס" לגברים מקלט ולנשים מקלט "מעגן"  -קלטים לקורבנות סחר בבני אדם ועם המ

הממומנים ומפוקחים על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ומופעלים  -

בעיטור המאבק לסחר בבני  2009". כחלק מפועלה זכתה העמותה בשנת ע"י עמותת "קשת

 א המדינה.  אדם מאת נשי

במינהל השירותים היחידה  – קשרי עבודה נוספים קיימים לקו לעובד עם "מסילה" .17

העתק המעניקה סיוע למבקשי מקלט ולמהגרי עבודה. חברתיים בעיריית תל אביב ה

לבקשת קו לעובד למשיב  ףאלקיים, מנהלת מסיל"ה, צור –מכתבה של הגב' מירי ברברו 

 להלן(.  1נספח ע/)ראו 

בודה נוספים קיימים עם רשות האוכלוסין וההגירה בכל הקשור לאכיפה נגד קשרי ע .18

מעסיקים. מתנדבי השירות האזרחי ב"קו לעובד", כמו גם אנשי צוות אחרים, מעבירים 

מידע רב ערך לרשות האוכלוסין וההגירה, שמבצעת אכיפה ממוקדת כלפי מעסיקים 

הקשר עם מחלקת האכיפה על  שמפרים זכויות עובדים ואת הרגולציה החלה עליהם.

מעסיקים ברשות האוכלוסין הינו יומיומי, והמידע שמגיע מהעמותה למחלקה זו נחשב 

כבעל ערך מודיעיני מיוחד, ככל הנראה לא פחות, ואולי יותר, מה"קו החם" שמפעילה 

הרשות רק ביחס לחלק קטן מהעובדים )חקלאות ובניין(, ואליו מגיעות פחות תלונות 

מכפי שמגיעות לצוות קו לעובד. יצוין עוד, כי לעמותה חלק בחשיפת תופעות ממוקדות 

רגולציה אשר יש בהן )או צריך להיות בהן( עניין מיוחד ברשות האוכלוסין -עוקפות

וההגירה, כמו למשל הבאתם של עובדים ממדינות מתפתחות כ"מתנדבים" למושבים 



 יתה נחשפת אליה. וקיבוצים, תופעה שלולא עבודת העמותה הרשות לא ה

נעזר במידע  )אשר מעניק לקו לעובד תמיכה כספית( עוד יצוין כי גם משרד העבודה והרווחה .19

הרב המגיע אל העמותה, ומקבל דיווחים שוטפים וממוקדים אודות עבירות על חוקי 

העבודה בקרב אוכלוסיות מודרות ומוחלשות, מידע המאפשר זיהוי תופעות וקביעת סדרי 

עדיפויות לאכיפה על מעסיקים. העמותה מנהלת קשר שוטף אף עם הממונה על זכויות 

ה, אשר גם היא מבקשת לקבל מידע שיאפשר קביעת סדרי עובדים זרים במשרד העבוד

עדיפויות וזיהוי תופעות רחביות הדורשות התמודדות. גם משרדי ממשלה אחרים מבקשים 

)ומקבלים( מידע ועמדה מאת העמותה, כך למשל משרד האוצר, בהקשרים שונים )למשל 

מעובדים פלסטינים; תפקודו של מדור התשלומים ברשות האוכלוסין וגביית דמי תיווך  –

סוגיית מכרזי המוסד לביטוח לאומי לשירותי סיעוד וזכויות העובדות בענף הזה הנוגעות 

 –לכך; וכן סוגיית מכרזים לשירותי ניקיון ואבטחה שונים, לרבות אבטחת מוסדות חינוך 

נושא שהעמותה סייעה רבות בקידומו באופן שישפר זכויות העובדים בענף זה וייטיב אף 

התלמידים וצוותי החינוך( ביקש לא אחת לקבל את עמדת העמותה ושיתוף במידע עם 

 קיים בידיה. 

שנה )המועד  15 -בקו לעובד מושמים מתנדבי שירות אזרחי )אז שירות לאומי( מזה כ  .20

המדויק בו החלו מתנדבי שירות אזרחי להיות מושמים בעמותה אינו ידוע(. לעמותה 

נדבי שירות אזרחי מתוכם מאוישים שבעה )מתנדב אחד תקנים של מת 8מאושרים כיום 

  עזב ולא נמצא לו מחליף באמצע השנה(.

מתנדבי השירות האזרחי מסייעים בקבלת הקהל בעמותה ומשמשים בה על פי המפתח  .21

 הבא: 

ישראלים  משק בית

ביטוח 

 לאומי

ישראלים 

 וסיעוד

 חקלאות סיעוד פליטים

1 1 1 2 1 1 

 

 אוזן קשבת, מידע על זכויותיהםמתנדבי השירות האזרחי מעניקים לפונים אל קו לעובד 

הם מבצעים עבור הפונים חישובים כדי לוודא מהן הזכויות  .ובחינה האם נפגעו וכיצד

המגיעות להם, פונים בשמם למעסיקים כדי לסייע בידם למצות זכויות אלה, ובמידת 



הצורך אף פונים לרשויות כדי להבטיח את מימוש הזכויות. במקרים מתאימים יופנו 

הפונים לקבל סעד מתאים גם מגופים אחרים דוגמת שירותי הרווחה או משטרת ישראל 

)כאשר מדובר למשל בפגיעות מיניות בעבודה או בחשד לסחר בבני אדם או החזקה בתנאי 

 עבדות(. 

ות שמעניקים מתנדבי השירות האזרחי בקו לעובד נבקש על מנת להמחיש את טיב השיר .22

להביא שתי דוגמאות מן העת האחרונה עמן התמודדו מתנדבי השירות האזרחי בעמותה. 

לפני כשלושה חודשים סייעה אחת מן המתנדבות, העוסקת בתחום הסיעוד, לעובדת זרה. 

אחר שהמשפחה מתנדבת השירות האזרחי ביצעה את החישובים בתום תקופת ההעסקה, ל

אצלה עבדה העובדת פיטרה אותה וזרקה אותה לרחוב ללא הודעה מוקדמת. במהלך 

השיחה העובדת סיפרה כי הופעלה נגדה אלימות בבית המשפחה. מתנדבת השירות האזרחי 

הבינה מתוך השיחה עם העובדת כי יש חשד שהיא הייתה קרבן עבירה של החזקה בתנאי 

עבירות של סחר בבני אדם. על רקע זה ולאחר גביית עבירה קשה ממשפחת ה -עבדות 

תצהיר פנתה העמותה בשם העובדת למשטרה, שם הכירו בעובדת כקרבן עבדות. מתנדבת 

השירות האזרחי, שהיתה עירנית והצליחה לאתר קרבן עבירה ולסייע לה, ליוותה אותה 

רת שיקום. למקלט לשיקום קרבנות סחר בבני אדם לנשים, שם היא קיבלה סיוע ועוב

 מתנדבת השירות האזרחי ממשיכה להיות עמה בקשר.

במקרה אחר שארע לאחרונה ליוותה מתנדבת שירות אזרחי אחרת עובדת ישראלית  .23

העובדת אף היא בתחום הסיעוד. המעסיקה של העובדת הלינה את שכרה והיא פקדה את 

. מתנדבת השירות משרדי העמותה על בסיס יומיומי כיוון שהייתה במצוקה כלכלית אדירה

האזרחי פנתה מספר רב של פעמים למעסיקה, אך זו סירבה לשלם את חובותיה ומבחינתה 

העובדת הייתה חסרת זכויות. לאחר מספר חודשי עבודה הושגה פשרה עם המעסיקה, 

לאחר שנעשו מאמצים למנוע תביעה כיוון שלעובדת לא היו האמצעים לשלם על כך. בסופו 

דת את הכסף שהגיע לה. בפעם האחרונה שהיא הגיעה לעמותה היא של דבר קיבלה העוב

 עשתה זאת כדי להודות לצוות שסייע לה. 

 פעילות המוקד והשירות הלאומי שם

, ופליטים עבודה מהגרי של זכויותיהם על להגן מטרהב 1998 בשנת נוסד המוקדכאמור,  .24

 למהגרים, לפליטים ישיר משפטי-פארא סיוע מספקת העמותה. אדם בבני בסחר ולהילחם

בזכות  .בנושא תקשורתי ועיסוק מדיניות מקדמת וכן, משפטי ייעוץ, סחר ולקורבנות

 ממלכתיה עיטורפעילות המוקד בתחום המאבק בסחר בבני אדם בישראל הוענק לו ה



 .הנשיא בבית שהתקיים בטקס, 2008לשנת  אדם בבני בסחר למאבק

 15המוקד מפעיל מתנדבי שירות אזרחי )אז שירות לאומי( במסגרת פעילותו השוטפת מזה  .25

. מתנדבי השירות הלאומי מהווים חלק בלתי נפרד ממערך הסיוע 2004שנה, מאז שנת 

 שהוא מעניק לפליטים ומהגרי עבודה בישראל. 

, צוות אנשי ידי על המאויש חם קוהמוקד  מפעילמשפטית, -במסגרת המחלקה הפארא .26

 ומהגרי פליטים, מקלט מבקשי – הפונים ובאמצעותו ומתנדבים אזרחי שירות מתנדבי

 על מידע קבלת, קשבת לאוזן זוכים – ואחרים משפחה בני, מעסיקים, ילדיהם, עבודה

 וסיוע ייצוג מספקים האזרחי השירות ומתנדבי המוקד ומתנדבי עובדי. ועוד זכויותיהם

 לעררים הדין בית מול, הכלא בבתי הפועל משמורת לביקורת הדין בית מול משפטי-פארא

 הקו מקיים זו במסגרת. ועוד ישראל משטרת, האוכלוסין רשות כגון שונות רשויות מול וכן

 הכלואים ולפליטים למהגרים סיוע להגיש מנת עלהשונים  הכליאה במתקני ביקורים החם

 . אדם בבני סחר קורבנות לאתר מנת ועל בהם

מכתבים לרשויות   1,714 שלחהפליטים ומהגרים;  2,150-סייעה המחלקה ל 2018בשנת  .27

למשרדי  פונים 58ליוותה י הכליאה; נביקורים במתק 73; ערכה בעניין פונים אלה

המוקד פועל בנוסף לאיתור קורבנות  .ממשמורתבני אדם  20שחררה ; וממשלה שונים

סחר בבני אדם בישראל, במתקני המשמורת ומחוץ להם, והנגשת הסיוע המגיע להם על פי 

נשים וגברים כקורבנות סחר בבני אדם,  16הוכרו  2018חוק. בזכות עבודת המוקד, בשנת 

 נוספים ממתינים להחלטת הרשויות בעניינם.  16-ו

מלא עם ארגון מסיל"ה, אשר הוקם על ידי עיריית תל אביב המוקד פועל בשיתוף פעולה  .28

לספק שירות שיהווה כחלק ממינהל השירותים החברתיים שמפעילה העירייה, במטרה 

מסיל"ה עמד על קשרי העבודה ההדוקים בין הגופים בעיר.  'דלת' למצוקות קהילת הזרים

מוכר כ"גוף מפעיל". במכתב שצורף לערר אותו הגיש המוקד כנגד דחיית בקשתו להיות 

 אלקיים, מנהלת מסיל"ה:-כפי שכתבה גב' מירי ברברו

בשל הקרבה בין מטרות הארגונים והסיוע המוענק לקהילה הזרה, "

המוקד לפליטים "עם עמותת  ה משתף פעולה"מרכז מסיל

 מזה שנים. המוקד לפליטים ולמהגרים מסייע רבות "ולמהגרים

משברים, מצוקה ומצבי למשפחות חסרות מעמד, אשר נמצאות ב

 במצבים אקוטיים. חירום, ולא אחת נעזרנו בהם



 להלן.  2ע/צורף כנספח ב' לערעור המוקד, נספח מכתבה של הגב' ברברו אלקיים 

עוד במסגרת עבודתו בתחום הסחר בבני אדם, עובד המוקד באופן שוטף ויומיומי גם עם   .29

היחידה לתיאום המאבק בסחר בבני אדם במשרד המשפטים, עם משטרת ישראל, עם 

הממונה על סחר בבני אדם בסיוע המשפטי במשרד המשפטים ועם המקלטים לקורבנות 

הממומנים ומפוקחים  -אטלס" לגברים מקלט "מעגן" למשים ומקלט " -סחר בבני אדם 

  על ידי משרד העבודה, הרווחה, והשירותים החברתיים, ומופעלים ע"י עמותת "קשת".

משפטית מעסיקה כיום שני בני שירות )מתוך ארבעה תקנים המוקצים -המחלקה הפארא .30

למוקד, מתוכם שלושה מאויישים כיום. בת השירות הנוספת מועסקת כיום במחלקה 

 ית במוקד(. הציבור

סגרת ההליכים לקבלת מעמד של גוף מפעיל ביקשו בני השירות המתנדבים כיום במ .31

משפטית במוקד, גב' טלי ברומברג ומר שחף ליטמן, לצרף לערעור מכתב -במחלקה הפארא

ולהסביר את חשיבות השירות האזרחי במוקד עבורם. כך מתארים בני השירות מקרה 

 נים למוקד: לדוגמא, מתוך שגרת הטיפול בפו

ח', פליט אריתראי קורבן מחנות העינויים בסיני, הגיע אלינו לאחר "

שסולק מדירתו. ח' הינו חולה סכרת שבהוראת רופא אינו יכול לעבוד 

שעות רבות. לכן, מכשלא היה לו כסף לשלם שכר דירה, מצא את 

למרבה הצער, כבר בלילה הראשון שישן ברחוב עצמו ישן ברחוב. 

כל רכושו נגנב. החל במשקפי הראייה שלו, בארנקו, הוא נשדד ו

וכלה בתרופות מצילות החיים להן הוא זקוק. כשהגיע אלינו רטוב 

מהגשם, ללא משקפיים ובמצב חירום רפואי, ישר ידענו שנעשה כל 

שביכולתנו על מנת לסייע לו. מיד התקשרנו למרפאה על מנת לוודא 

חר מכן, ציידנו את ח' שיוכל לבוא ולקבל את הטיפול הדחוף. לא

בלחם מיוחד לחולי סכרת וירקות טריים. היה זה יום דצמבר גשום 

לפני סוף שבוע בו הייתה צפויה להתרחש סערה נוראית. ידענו שאנו 

לא יכולים להותיר את ח' הפגוע לבדו לישון אפילו עוד לילה אחד 

גון ג -ברחוב. לכן, לאחר מאמצים רבים, הצלחנו לארגן לו מקום לינה

כך יצאנו, ברוח סערה, לאותו גגון. שם, ח' התקבל בברכה  לדרי רחוב.

ומצא מחסה מפני הרחוב העוין והלילה הקר. לפני שהלכנו ח' הודה 

לנו מעומק ליבו. אך כמובן שהסיוע שלנו לא נגמר בכך. לאחר כמה 



ימים בגגון, ח' הגיע אלינו שוב והמשכנו לעזור לו לארגן את חייו 

לפני כמה ימים, ח' שוב הגיע למוקד. הפעם הוא הגיע ם. ולחזור לתל

עם חיוך על פניו רק כדי להוקיר תודה ולהזכיר לנו עד כמה חשובה 

העבודה שאנו בני השירות עושים. המקרה של ח' רק מדגיש לנו את 

העוצמה שבאימרה המפורסמת "כל המציל נפש אחת כאילו הציל 

 עולם ומלואו". 

 להלן.  2ע/לערעור המוקד, נספח  המכתב צורף כנספח ב'

 פעילות אמון הציבור והשירות הלאומי שם

 ותולי. פע2005ארגון ללא מטרות רווח אשר נוסד בשנת  ,כאמור לעיל ,הינו הציבור אמון .32

וגם מוקד תלונות צרכנים  נעשית גם באמצעות לקידום נורמות של הוגנות במשק הישראלי

באמצעים נוספים שקיומם מתאפשר בעיקר מכוחו של מוקד תלונות צרכנים זה. וביתר 

פירוט. הורתו ולידתו של אמון הציבור נבע מן הצורך בגוף בלתי תלוי שיאפשר לצרכנים 

לקבל סיוע ותמיכה כאשר הם נתקלים בעוולות צרכניות מצידם של חברות עסקיות 

יים ובהם בנקים, חברות ביטוח ושאר גופים דו מהמגזר הפרטי מחד, ומגופים ציבור

הנגשת הסיוע לצרכנים מאוכלוסיות יתן באמון הציבור לנמהותיים מאידך. דגש מיוחד 

משלמים כתוצאה מעוולות  אותו הםבטל את המחיר ימוחלשות, באופן שיפחית ואף 

 סף גםצרכניות שנגרמות להם מידי יום ואף ביתר שאת לעומת צרכנים "רגילים", ובנו

 יעצים אותם ויסייע להם למצות באופן כללי את זכויותיהם כצרכנים. 

לאמון הציבור מעמד מקצועי מיוחד בציבור, בתקשורת ובקרב עסקים שהפך אותו לגורם  .33

היעיל ביותר בחברה האזרחית בישראל בטיפול בעוולות צרכניות מול עסקים ומוסדות 

 פגעים בהן הם מאוכלוסיות מוחלשות. שירות גדולים במיוחד כשמדובר בעוולות שהנ

על מנת לסייע לצרכנים, ובעיקר לאלו מהאוכלוסיות המוחלשות, להגיש את תלונותיהם,  .34

אוישו שלושה מתוך  2018מעסיק אמון הציבור ארבעה מתנדבי שירות לאומי )בשנת 

ארבעה תקנים בשל עזיבתו של אחד מהמתנדבים שלא נמצא לו מחליף( אשר אמונים על 

 שר עם הצרכנים, ליווים והדרכתם. הק

אמון הציבור מעסיק עורכי דין מומחים בתחום הצרכנות, כאשר כל עורך דין מופקד על   .35

 האישי הקשרתחום צרכני אחר. לצידם פועלים מתנדבי השירות הלאומי אשר אחראים על 

ת עם הצרכנים, ליווים והדרכתם, אם באמצעות מתן סיוע טלפוני בעל פה, אם באמצעו



התכתבויות בכתב, ואם באמצעות הרשתות החברתיות. מתנדבי השירות הלאומי מלווים 

את הצרכנים לכל אורך הדרך החל משלב הפנייה הראשונית ומתן סיוע בהגשת התלונה, 

הכוונת המתלונן וליוויו לאורך כל שלבי ההתקשרות והמשא ומתן עם העסק )או הגוף 

ופית מהעסק. יש לומר כי ברוב המקרים מסתיים הציבורי( וכלה בשלב קבלת התשובה הס

הטיפול לשביעות רצונו של הצרכן אם בקבלת פיצוי של הצרכן ואם בהסדרת הקושי בו 

 נתקל הצרכן בדרכים אחרות. 

לולא עבודתם של מתנדבי השירות הלאומי, לא היה יכול אמון הציבור לקלוט את התלונות  .36

עיקר הנפגעים יהיו דווקא אותם צרכנים מהאוכלוסיות הרבות המגיעות אליו מידי יום. 

 המוחלשות שזקוקים יותר מכל לתמיכה, לליווי והדרכה אישית זו.

חשוב לציין כי אמון הציבור משקיע מאמצים רבים מאוד כדי לאתר מקרים של עוולות  .37

כלפי אוכלוסיות מוחלשות, זאת ביודעו כי מאחורי כל תלונה בודדת שהוגשה מסתתרות 

לונות דומות שלא הוגשו, שכן אוכלוסיות מוחלשות אלו חשופות מאוד לעוולות מחד ת

ומאידך חסרות יכולת פעמים רבות להתלונן על כך. משכך פועל אמון הציבור מול מחלקות 

 הרווחה ברשויות המקומיות לסיוע לקשישים, לבעלי מוגבלויות, ואף לעולים חדשים.      

יבור הממחישה את חשיבות פעולתו ביחס לאוכלוסיות דוגמא לפעילותו של אמון הצ .38

קשיש חסר אמצעים, ניצול מלחמת העולם השנייה, ' פ', א ' פ'. אמוחלשות היא סיפורו של 

, דובר רוסית ומרותק למיטתו באופן קבוע כשהוא מחובר למכונת הנשמה 1923יליד שנת 

, עבור 1985וטל בשנת חתם על שני חוזים עם קלאב ה, עקב מחלה לבבית וריאתית קשה

נבצר  2000שנת אז שימוש שנתי ביחידת נופש, בקלאב הוטל אילת ובקלאב הוטל טבריה. מ

החברה לבטל את למרות זאת, סרבה מלהשתמש ביחידת הנופש בשל מחלתו. מ א' פ' 

 והמשיכה לדרוש ממנו תשלום שנתי של אלפי שקלים, בהתאם להסכמים. עמו ההסכמים 

עדה החיצונית שמונתה בקאלב הוטל, אושר ולוא' פ' אמון הציבור בשם בעקבות פנייה של 

ישלם עבור א' פ' המשיכה לדרוש ש. ואולם, קלאב הוטל נופשהביטול הסכם יחידת 

 "חובותיו לחברה" טרם ביטול ההסכם. לאחר שלא התקבלה תשובת החברה להשגות

בדיונים  להשתתףסת וגם לכנ שנשלחו ע"י אמון הציבור, הוחלט באמון הציבור לפנות

עדת הכלכלה. בסיום דיוני הועדה תוקנו סעיפי החוק בעניין "עסקה לתקופה קצובה" ובו

לחוק הגנת הצרכן, "ביטול עסקה לתקופה קצובה"(, באופן שמחייב את  36)תיקון מס' 

החברה לבטל את החוזים ארוכי הטווח, שני החוזים של הצרכן בוטלו וחברת קלאב הוטל 

  דרישות התשלום של הצרכן המסוים ושל קשישים רבים אחרים במצבו.ביטלה את 



, 75בן במקרה אחר טיפלו מתנדבי השירות האזרחי באמון הציבור בתלונה של אדם  .39

שהעברית אינה שגורה היטב בפיו, אשר נפל קורבן למספר חברות טלמרקטינג. הוא תיאר 

, טען לאמון הציבורשהופעל כלפיו לחץ שיווקי אגרסיבי שכלל גם מצגים מטעים. כשפנה 

שהוא נמצא במצב של ייאוש מוחלט ושוקל לעזוב את הארץ ולהשאיר את משפחתו האיש 

צוניים עוד יותר. הוא סיפר שהוא מוצא את עצמו מחוייב באלפי מאחור או לנקוט צעדים קי

ניכר ששוויים היה עבור מוצרים שאין לו בהם כל צורך ובכל מקרה, קלים חדשים ש

מהסכומים שחויב בהם. לדבריו, באותה עת לא היה מסוגל נמוך בהרבה  הינוהאמיתי 

התמודד מולם. לפני שפנה אל בין העסקים השונים והרגיש שאין לו כל יכולת לעוד להפריד 

פנה לחברת האשראי שלו, אך לא אף תלונה במשטרה ואותו אדם אמון הציבור הגיש 

לאתר את  והחזרת כספו. אמון הציבור סייע ללו "העסקאות"הצליח להביא לביטול 

 אף להשבת"עסקאות" והבדרישה לביטול בשמו פנה אליהם והעסקים הרלוונטיים 

ת האזרחי ליוותה את האיש בצמוד לעבודה המשפטית ולולא מתנדבת השירוהכספים. 

סדרת העניין לשביעות רצונו הצליח להביא להש עבודה לא היה מתאפשר טיפול וסיוע זה

שלא רק שכספו הוחזר לו אלא גם אמר הפונה . בסיומו של הטיפול 75-של אותו אדם בן ה

 .כבודו

כן לזקן, עמותת רעות, עמותת בהם שי"ל, מסיפורים אלה ניתן להבין מדוע גופי סיוע רבים ו .40

עמותת ידיד, מועדוני קשישים של עיריית תל אביב וגופים אחרים המסייעים לאוכלוסיות 

מוחלשות בישראל ובפרט לקשישים, עולים חדשים ואנשים עם מוגבלויות, מבקשים את 

נות שהתקבלו אמון הציבור על בסיס יום יומי ומפנים לטיפול אמון הציבור תלו סיועו של 

 אצלם על עוולות רבות שנגרמות לאוכלוסיות אלה. 

עוד יש לציין את ההדרכות שמקיים אמון הציבור לגופי רווחה שונים. רק בשנה אחרונה  .41

העביר אמון הציבור הדרכות וסיפק סיוע מקצועי למספר סניפים של "שי"ל" בנושא 

"הופכות את היוצרות", המסייע התנהלות צרכנית נבונה. הדרכה כאמור ניתנה גם לארגון 

 לנשים שורדות זנות.

רק בימים האחרונים קיבל אמון הציבור פנייה לסיוע מפרויקט חובות )בשיתוף עם תכנית  .42

משרד המשפטים(, בוהסיוע המשפטי והשירותים החברתיים חה ויתד של משרד הרו

בעיות בגביית  במסגרתה נתבקש אמון הציבור לסייע במיפוי, יחד עם חברות הסלולר, של

חובות מצעירים מסובכי חוב ושל הדרכים בהם ניתן לתת פתרון לבעיות אלה בדרכי 



הפעולה של חברות הסלולר עצמן. בהחלט ניתן לומר כי פנייה מעין זו הינה בבחינת הפרט 

 שיכול ללמד על הכלל.

י על הפרטים בחברה כדתפקידם של ארגוני החברה האזרחית ובהם העותרים הוא להגן  .43

זכויות אשר נפגעות על ידי גופים שהם חזקים מהם ובייחוד שיוכלו להנות מזכויותיהם. 

מתן הסיוע עוזר מקום שפערי הכוחות בין הצדדים, הצד הפוגע והצד הנפגע, הם גדולים. 

את  למלא אחר חובותיהם לפי חוק.לצד החזק: המדינה, מעסיקים, גופים מסחריים, אף 

זאת עושים שלושת העותרים ובין היתר באמצעות מתנדבי השירות האזרחי המתנדבים 

  בהם. 

עינינו הרואות כי בשלושת הארגונים העותרים קיים למתנדבי השירות האזרחי תפקיד  .44

מעותי, בו הם מסייעים במתן שירותי רווחה לפונים, הנמנים על הקבוצות המוחלשות מש

ו ניתנים כענין שבשגרה על ידי העותרים ומהווים את עיקר ביותר בחברה. שירותים אל

 פעולתם. 

 ההליכים לאישור גוף מפעיל ולהשמת מתנדבי שירות אזרחי

על מנת להבין את ההליכים הנוגעים לאישור גוף מפעיל ככזה ולאופן השמת מתנדבי שירות  .45

 ים מפעילים. אזרחי בו ראוי לסקור כיצד התנהלו הליכים בעת בה אושרו העותרים כגופ

תקנות )להלן: " 2002 –תקנות הביטוח הלאומי )בנות שירות לאומי בהתנדבות(, התשס"ב  .46

היוו את הנורמה המרכזית מכוחה הוסדר תחום השירות הלאומי )כיום שירות "( 2002

חוק שירות )להלן: " 2017 –אזרחי( כולו עובר לחקיקת חוק שירות אזרחי, התשע"ז 

רשימה של תחומים אשר ניתן כללה הגדרת "שרות לאומי" בתקנות "(.  החוק" או "אזרחי

הביטחון למעט בצבא הגנה לישראל, בתחום ביטחון הפנים, ובהם " לבצע בהם שרות לאומי

החינוך, התרבות, קליטת העליה, הבריאות, הרווחה החברתית, הפיתוח הקהילתי, 

  ".…ההתיישבות, איכות הסביבה ובתחום אחר שאישר השר 

לתקנות באופן הבא: "רשות ציבורית כהגדרתה  1בסעיף בהמשך לכך הוגדר גוף מפעיל  .47

( לפקודת 2)9, מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 1988 -לחוק חופש המידע, התשנ"ח  2בסעיף 

 - לחוק הנאמנות, התשל"ט 32 כמשמעותה בסעיףמס הכנסה, חברה לתועלת הציבור ]

בתחום ההתיישבות, המקבל למטרת שירות לאומי שלא  או אגודה שיתופית  , ר. מ.[1979

 למטרת רווח מתנדבת שהפנה אליו גוף מוכר בהתאם להסכם בינו ובין הגוף המוכר".

האחד הוא  –אך לשני תנאים להשמת מתנדבות שירות לאומי אם כן התקנות מתייחסות  .48



ו בנמצא באותה עת לא הי .מאושרביצוע ההתנדבות אצל מפעיל השני תחום השירות ו

 הסדרים הקובעים תבחינים מפורטים יותר להשמת מתנדבים או להכרה בגופים מפעילים. 

נוהל תחום השירות הלאומי תחת האגף העותרים פנו בעבר אל הרשות המוסמכת )בעבר  .49

לתפקידים מיוחדים במשרד הרווחה( ונקבע כי ניתן להשים אצלם מתנדבים ומתנדבות, 

בני שירות לאומי. היות וכאמור לעיל הוכרו העותרים כגופים מפעילים לפני שנים רבות לא 

כל השנים  קיים בידם כיום אישור המעיד על הכרתם כגוף מפעיל. יחד עם זאת, הרי שמשך

הללו הושמו מתנדבים בעותרים ונחתמו הסכמים בינם ובין הגופים המוכרים, האמונים 

על השמת מתנדבי שירות אזרחי )אז שירות לאומי(. העותרים לא נדרשו לחדש את ההכרה 

בהם כגוף מפעיל או לבצע פעולה רשמית כזו או אחרת לצורך המשך ההתנדבות של בני 

 שירות אצלם. 

קיים בידו של גוף, דוגמת העותרים, אישור של גוף מפעיל, היה הוא אחראי  שר היהכא .50

בשיתוף עם הגוף המוכר )העמותות המפעילות את השירות האזרחי, דוגמת "שלומית", 

"בת עמי", "האגודה להתנדבות"( לקלוט אצלו את המתנדבים. כדי לעשות זאת קיים הגוף 

תנדבים מתחילים את שירותם מיד לאחר המפעיל הליך מיון מסודר. היות ומרבית המ

בחינות הבגרות, הרי שבדרך כלל מתחילה שנת השירות בחודש ספטמבר. מכאן, שבסביבות 

חודש מאי פירסמו הגופים המפעילים השונים מידע למועמדים ולעתים אף "קול קורא" 

ים אשר הציע למועמדים לעשות את השירות הלאומי אצלם. בנוסף, היות שהגופים המוכר

מכירים את הגופים המפעילים השונים, הפנו אליהם אף הם מתנדבים המעוניינים לעשות 

את התנדבותם באותו גוף. זאת מתוך הכרות עם הגופים המפעילים ומתוך נסיון להתאים 

 בצורה מיטבית בין המתנדבים המועמדים ובין הגופים המפעילים, לטובת שני הצדדים.  

משלו. חלקם כוללים ראיונות, חלקם כוללים גם מיונים אחרים לכל גוף מפעיל הליך מיון  .51

הבוחנים יכולת כתיבה ועוד. הליכים אלה אורכים, מטבע הדברים, זמן. בשל כך דאגו גופים 

מפעילים רבים ובכללם שלושת העותרים, לקיים ולהשלים את הליכי המיון מבעוד מועד. 

ים אלה מסתיימים וכל גוף מפעיל היה בדרך כלל, במועד בו אנו נמצאים בשנה, היו הליכ

 מודיע זה מכבר לכל מתנדב מועמד אם התקבל, אם לאו. 

השנה, לראשונה, נדרשו הגופים להסדיר מחדש את ההכרה כגופים מפעילים. ואולם,  .52

ההכרעות בבקשות לאישור של קו לעובד ושל המוקד התקבלו רק חודשים ארוכים לאחר 

)חודש בו כאמור בשנים קודמות החל כבר תהליך המיון(.  2019הגשת הבקשות, בחודש מאי 

לטה בערעור עליה ניתנה במועד מאוחר )קו משום שבקשתם להכרה כאמור נדחתה והח



לעובד ואמון הציבור( או לא ניתנה כלל, לא יכולים היו העותרים לפתוח בהליכי המיון, לא 

כל שכן להשלימם, וזאת על מנת שלא לפגוע במתנדבים אשר יגישו מועמדותם ויעמדו בפני 

לפחות  הביעואף , עובדוקו ל המוקד שלם בעניינשוקת שבורה לו תיוותר ההכרעה על כנה. 

אך בגלל דחיית  –לשנת שירות שניה בהם  להמשיך רצונם את הנוכחיים המתנדביםחלק מ

 מקום למציאת אותם להפנותצו נאלמפעיל,  ףלאישור כגווקו לעובד של המוקד  םבקשת

 את להמשיך מקום ללא יוותרו שלא מנת על, שלהם הבאה השירות לשנת אחר התנדבות

 .שירותם

 יוכלו לא, בדחיפות העותרים של בעניינם החלטה תינתן לא אםכתוצאה מדברים אלה,  .53

, הקרוב ספטמבר בחודש אזרחי שירות מתנדבי של התקנים את לאייש למעשה הלכה

. יובהר כי משרתים הם אותה ובאוכלוסייה העותרים של בתפקודם אנושה פגיעה תוך

 לעובד בקו –מתנדבי השירות האזרחי מהווים חלק מרכזי ממחלקות השטח של העותרים 

; )לרבות צוות מינהלתי( עובדים 20בארגון המונה פחות מ מדובר על שמונה בני שירות 

 2משפטית, המונה כיום -מעובדי המחלקה הפארא במוקד בני השירות מהווים מחצית )!(

עורכי דין, כך שבני  4בני שירות ו  4מתנדבי שירות לאומי; באמון הציבור  2-עובדים בשכר ו

.  כאמור, העותרים לא אנשים בסך הכל 8מצוות של מחלקה המונה  50%השירות מהווים 

תקני מתנדבי  יוכלו לתפקד ולתת את אותו השירות לפונים אליהם עם קטיעתם באחת של

השירות האזרחי אשר היוו חלק אינטגרלי מעבודת העותרים ומכוח האדם בהם במשך 

 למעלה מעשור שנים. 

 השתלשלות העניינים עד כה ומיצוי ההליכים בטרם פנייה לערכאות

את המסגרת והתנאים לביצוע שירות  נחקק חוק שירות אזרחי, המסדיר 2017בשנת  .54

לחוק(.  1)ראו סעיף  אינו משרת בשירות סדיר התנדבותי מטעם המדינה, בידי מי שלפי דין

"(, העוסק 2014חוק )להלן: " 2014-אזרחי, תשע"ד-בכך הוא מצטרף לחוק שירות לאומי

לחוק  2)ראו סעיף  לשירות ביטחוןאזרחי של תלמידי ישיבות המיועדים -בשירות לאומי

 112-ו 108פים להוראות מעבר וליחס שבין שני החוקים ראו סעי אזרחי(. -שירות לאומי

 לחוק שירות אזרחי. 

עם חקיקת החוק נקבע כי עמותה או חברה לתועלת הציבור רשאיות להגיש בקשה לשמש  .55

לחוק( וכי המנהל רשאי לתת אישור  63כגוף הרשאי להפעיל מתנדבי שירות אזרחי )סעיף 

ל גם לחוק. הצורך באישור כגוף מפעיל ח 65גוף מפעיל בהתקיים התנאים המנויים בסעיף 



על גופים אשר הוכרו כגופים מפעילים על פי הדין שקדם לחוק, שנדרשו להסדיר מחדש 

מעמד זה. להרחבה בנושא התנאים להכרה כגוף מפעיל והליכי ההכרה ראו הפרק המשפטי 

 להלן. 

שלושת העותרים, המשמשים במועד הגשת עתירה זו כגופים מפעילים לצורך הפעלת  .56

, בסמוך למועד בו התפרסמה 2019אל המנהל בתחילת שנת מתנדבי שירות אזרחי, פנו 

האפשרות להגיש בקשות להכרה כגוף מפעיל, וביקשו לקבל אישור לשמש כגופים מפעילים 

, המוקד הגיש את הבקשה ביום 16/1/2019מכוח החוק. קו לעובד הגישה את הבקשה ביום 

. לכל אחת מן 2019ואילו אמון הציבור הגישה את הבקשה בחודש ינואר  10.2.2019

הבקשות נלוו כל האישורים הדרושים המעידים הן על העובדה כי העותרים מחזיקים כולם 

לפקודת מס הכנסה וכן פירוט אודות פעולתם  46באישור כי הם מוסדות ציבור לפי סעיף 

בתחומים בהם ניתן להשים מתנדבי שירות אזרחי. שלושת העותרים, המעניקים שירותים 

משפטי ומשפטי ושל מיצוי זכויות ביקשו להיות מוכרים מכוח הוראות  –רא של יעוץ פא

( לחוק, העוסק במתן שירותי רווחה. העתק הבקשה של קו לעובד על 3()א()1)65סעיף 

. 2. העתק הבקשה של המוקד על נספחיה מצורף ומסומן ע/1נספחיה מצורף ומסומן ע/

 נשמרה. הבקשה של אמון הציבור הוגשה באופן מקוון ולא 

 2ע/ – 1נספחים ע/

נדחתה בקשתה של קו לעובד. בהודעה שנשלחה באמצעות הדואר  6.5.2019ביום  .57

הבקשה לא אושרה מכיוון שלא הוכח לוועדה שחלק משמעותי  האלקטרוני נמסר כי: "

מפעילותו של הגוף המבקש הוא באספקת שירות או טיפול ישיר בתחומים המנויים בסעיף 

בהמשך נכתב כי מדובר בהנמקה חלקית וכי מפאת חוסר מקום לא ניתנו נימוקי  ."לחוק 65

וביקשה  14.5.2019הדחיה המלאים. לפיכך, פנתה מנכ"לית קו לעובד, הגב' עדי מעוז ביום 

לקבל את ההנמקה המלאה. במענה הודיע מר אבינועם מאיר, מרכז בכיר ברשות לשירות 

 אזרחי כדלקמן:

של עמותת קו לעובד, הוחלט לא לאשר את לאחר שנבחנה הבקשה "

הגוף כגוף מפעיל מכיוון שלא הוכח כי חלק משמעותי מפעילותו של 

המבקש הוא באספקת שירות או טיפול ישיר בתחומים המנויים  הגוף

לחוק. אחד התחומים המנויים בחוק הוא תחום הרווחה,  65בסעיף 

כי   בעהחוק קו בו בחר הגוף המבקש כתחום השירות המבוקש.

המנהל רשאי לתת אישור גוף מפעיל אם מצא כי חלק משמעותי 



מפעילותו של הגוף המבקש הוא בעיסוקים הקבועים בחוק ופעילות 

המתנדבים תהיה בתחומים המפורטים לגבי כל עיסוק ובפעילויות 

כי עיקר פעילותו של  ניתן ללמוד ממסמכי הבקשה  שנקבעו בתקנות.

ויות עובדים ובעיקר עובדים מן בשמירה על זכ'הגוף המבקש 

השטחים המוחזקים המועסקים בישראל; סיוע משפטי בכפוף 

מהבקשה ניתן ללמוד כי  זאת ועוד,  . 'לתקנות לשכת עורכי הדין

העמותה מציעה סיוע פרטני לעובדים בתחומי עיסוק שונים וכן 

העמותה מבקשת לקדם תנאי העסקה במשק. כאמור, ניתן ללמוד כי 

סוק העיקרי של העמותה, כפי שמופיע במסמכיה תחום העי

הרשמיים וכן באתר האינטרנט של העמותה, הוא שמירה על זכויות 

תחום הפעילות של הגוף המבקש ותחומי העיסוק של  עובדים. על כן, 

המתנדבים לא תואמים את הנדרש בחוק ולכן אנו סבורים כי לא ניתן 

בשירות לאומי או לאשר את הגוף המבקש כגוף מפעיל מתנדבים 

יפו אשר -לצורך ענין זה, המסמך של עיריית ת"א התנדבות קהילתית.

  ."העברתם לעיוננו, אינו משפיע על ההמלצה

 . 3העתק ההתכתבות ובה מכתב ההנמקה המלא מצורף ומסומן ע/

 3נספח ע/

נדחתה בקשתו של המוקד. גם במקרה זה הועברה תחילה הנמקה חלקית  6.5.2019ביום  .58

עות הטופס המקוון, ולאחר פנייה מאת מנכ"לית המוקד, עו"ד ד"ר איילת עוז, באמצ

 ההנמקה הבאה, מאת מר אבינעם מאיר:  13.5.2019נמסרה ביום 

הוחלט  לאחר שנבחנה הבקשה של המוקד לפליטים ומהגרים )ע"ר(,"

לא לאשר את הגוף כגוף מפעיל מכיוון שלא הוכח כי חלק משמעותי 

המבקש הוא באספקת שירות או טיפול ישיר  מפעילותו של הגוף

כי המנהל רשאי לתת  החוק קובע לחוק. 65בתחומים המנויים בסעיף 

אישור גוף מפעיל אם מצא כי חלק משמעותי מפעילותו של הגוף 

המבקש הוא בעיסוקים הקבועים בחוק ופעילות המתנדבים תהיה 

 קנות.בתחומים המפורטים לגבי כל עיסוק ובפעילויות שנקבעו בת

כי עיקר הגוף המבקש פועל בתחום  ניתן ללמוד ממסמכי הבקשה 



"הגנה על זכויותיהם של מהגרי עבודה ופליטים  –זכויות האדם 

משפטי -ולהילחם בסחר בבני אדם. העמותה מספקת סיוע פארא

ישיר לפליטים, למהגרים ולקרבנות סחר, ייעוץ משפטי וכן מקדמת 

באתר האינטרנט של זאת ועוד, . מדיניות ועיסוק משפטי בנושא"

מפלגתית וללא מטרת רווח -העמותה מפורסם כי היא : "עמותה א

אשר שמה לה למטרה להגן ולקדם את זכויות האדם של מהגרי 

עבודה ופליטים ולמנוע סחר בבני אדם בישראל. אנו מחויבים למיגור 

הניצול של מהגרים, להבטחת יחס מכבד והוגן כלפיהם ולגיבוש 

ת ממשלתית שתבטיח זאת. אנו מבקשים לשמש שופר לאלו מדיניו

אלית צודקת, אשר קולם לא נשמע במרחב הציבורי ולבנות חברה ישר

כאמור, ניתן ללמוד כי תחום העיסוק העיקרי . שיוונית ודמוקרטית"

של העמותה, כפי שמופיע במסמכיה הרשמיים וכן באתר האינטרנט 

תם בחרתם להגיש את של העמותה, הוא זכויות אדם, בעוד שא

זאת ועוד, הפעילויות המבוקשות עבור  הבקשה בתחום רווחה.

המתנדבים/ות הן: ליווי וסיוע ליחידים ולמשפחות בקהילה המצויים 

במצבי משבר ומצוקה, במסגרת גוף מפעיל שפעילותו מתואמת עם 

משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים או עם מחלקה 

 ליווי וסיוע לנפגעי אלימות; ות המקומית;לשירותים חברתיים ברש

עבור הפעילויות המבוקשת הראשונה לא הוצג מסמך על תיאום 

אין שום התיחסות בטופס  -כאמור, ולגבי הפעילות המבוקשת השניה 

על כן, הן תחום הפעילות של הגוף המבקש והן תחומי  הבקשה.

בחוק העיסוק המבוקשים של המתנדבים לא תואמים את הנדרש 

אנו סבורים כי לא ניתן לאשר הגוף המבקש כגוף מפעיל  ולכן 

 ". מתנדבים בשירות לאומי או התנדבות קהילתית

 .4ההתכתבות ובה מכתב ההנמקה המלא מצורף ומסומן ע/העתק 

 4נספח ע/

נדחתה בקשתה של אמון הציבור; בהודעה שנשלחה באמצעות הדואר   20.01.2019ביום  .59

 כי:האלקטרוני נמסר 



( לחוק שירות אזרחי, נדרש כי חלק 1.א. )65"בהתאם לסעיף 

של הגוף המפעיל יבוצע בעיסוק ובתחום שנקבעו  משמעותי מפעילותו

י תחום הפעילות של הגוף כבחוק ובתקנות. מעיון בבקשה עולה 

 המבקש אינו עומד בתנאי זה".

 .5מצורף ומסומן ע/התשובה העתק 

 5נספח ע/

בשלושת המקרים סבורים  –עינינו הרואות כי ההנמקה לדחיה היא זהה בשלושת המקרים  .60

המשיבים כי העותרים אינם מספקים שירותי רווחה או כי עיקר עיסוקם אינו שירותי 

 רווחה. 

הגישה קו לעובד ערעור על החלטת המנהל. בערעור נטען כי עיקר פעולתה  3.6.2019ביום  .61

תי יעוץ לאוכלוסיות מוחלשות הזקוקות לסיוע במימוש זכויותיהן. שירושל קו לעובד במתן 

שירותים אלה נופלים בגדר ההגדרה של שירותי רווחה. בנוסף הרי ששירותים נוספים 

 . 6נוגעים לליווי וסיוע לנפגעי אלימות. העתק הערעור מצורף ומסומן ע/

 6נספח ע/

ערעור טען המוקד כי האוכלוסייה הגיש המוקד ערעור על החלטת המנהל. ב 2.6.2019ביום  .62

לה הוא מספק שירותים היא אוכלוסייה מוחלשת "החיה במצב מתמשך של משבר 

מתואמת עם משרד העבודה  פעילותומצוקה". בתגובה לטענה לפיה המוקד לא פירט אודות 

 ,או עם מחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית ,הרווחה והשירותים החברתיים

קשרי העבודה שלו עם מסיל"ה, הפועלת תחת האגף לשירותים חברתיים עמד המוקד על 

בעיריית תל אביב, וציין כי חלק אחר בשירותים שהוא מעניק נוגע לליווי וסיוע של נפגעי 

 . 7אלימות. העתק הערעור מצורף ומסומן ע/

 7נספח ע/

מון הציבור הגישה אמון הציבור ערעור על החלטת המנהל. בערעור טען א 25.2.2019ביום  .63

אנשים עם כי עיקר האוכלוסייה לה הוא מספק שירותים היא אוכלוסייה מוחלשת ובכללה 

 אמון הציבור הבהירה כי מוגבלות, אזרחים ותיקים, עולים חדשים, חיילים בודדים ועוד.

עוסקות פעמים רבות בבעיות אקוטיות כגון קשיים בקבלת מוחלשות פניות מאוכלוסיות 

שירות בריאות חיוניים לחולים במחלות קשות )או סירוב לספקם במסגרת סל הבריאות(, 



אזרחים ותיקים להוצאות של עשרות הגורם לבעיות בקבלת שירותי סיעוד, שיווק אגרסיבי 

זכויות וברווחה של האזרח וסוגיות נוספות המשקפות פגיעה קשה ב ,ויותרשקלים אלפי 

 הותיק.

 . 8העתק הערעור מצורף ומסומן ע/

 8נספח ע/

 נדחה הערעור שהגישה אמון הציבור:  5.6.2019ביום  .64

מכיוון שלא הוכח כי חלק משמעותי מפעילותו של הגוף  המבקש " 

 65הוא באספקת שירות או טיפול ישיר בתחומים המנויים בסעיף 

 לחוק.

המנויים בחוק הוא תחום הרווחה, בו בחר הגוף אחד התחומים 

 המבקש כתחום השירות המבוקש.

החוק קובע  כי המנהל רשאי לתת אישור גוף מפעיל אם מצא כי חלק 

משמעותי מפעילותו של הגוף המבקש הוא בעיסוקים הקבועים בחוק 

ופעילות המתנדבים תהיה בתחומים המפורטים לגבי כל עיסוק 

 בתקנות.ובפעילויות שנקבעו 

ניתן ללמוד מהבקשה על נספחיה כי עיקר פעילותו של הגוף המבקש 

הוא בקידום צרכנות הוגנת במשק הישראלי וכפי שמופיע באתר 

 ."האינטרנט של העמותה

 ובהמשך:

הגוף המבקש ציין בבקשתו כי תפקידם העיקרי של המתנדבים הוא "

ם עסקיים טיפול בתלונות צרכנים במוקד לתלונות צרכנים נגד גופי

 וציבוריים שהוא מפעיל.

לאור האמור, תחום הפעילות של הגוף המבקש ותחומי העיסוק של 

, הטעות במקור, לא]המתנדבים לא תואמים את הנדרש בחוק ועל כן, 

ניתן לאשר את הגוף המבקש כגוף מפעיל מתנדבים בשירות  ר.מ.[

 " לאומי או התנדבות קהילתית.

 . 9ספח ע/העתק ההחלטה מצורף ומסומן נ



 9נספח ע/

אל המשיב  6.7.2019משחלף הזמן ולא נתקבל מענה לערעורים פנתה קו לעובד ביום  .65

השמת מתנדבי שירות וביקשה לקבל מענה בבקשה. הזמן החולף, כך נטען, עלול לייתר את 

אזרחי בקו לעובד, גם אם תאושר הבקשה להכרה כגוף מפעיל. העתק המכתב מצורף 

 . 10ומסומן ע/

 10נספח ע/

הודיע המשיב טלפונית למנכ"לית קו לעובד כי הערעור נדחה. החלטה  25.7.2019ביום  .66

 בכתב והנמקה מסודרת לדחיית בקשתו של הקו טרם ניתנו במועד כתיבת שורות אלה. 

 החלטה בערעור שהגיש המוקד טרם התקבלה.  .67

במצב דברים זה, כאשר שיהוי נוסף באישור העותרים כגופים מפעילים עלול לייתר את  .68

( ולפגוע קשות בתפקוד 2019מצוא מתנדבים מתאימים לשנה הבאה )ספטמבר יכולתם ל

ובמתן השירות לפונים, לא עומדת עוד לעותרים ברירה זולת פניה לבית המשפט הנכבד 

 בבקשה לקבלת סעד. 

 

 הטיעון המשפטי

 מבוא

 חוק שירות אזרחי נועד להסדיר בחקיקה ראשית את תחום השירות האזרחי: .69

מסדיר, לגבי מי שאינו משרת בשירות סדיר על פי דין, את חוק זה "

המסגרת והתנאים הנדרשים לביצוע שירות התנדבותי מטעם 

המדינה, שתהיה בו תועלת ציבורית לקהילה, לחברה ולמדינה. החוק 

המוצע אינו מחולל שינויים מהותיים באופיים של השירות הלאומי 

אף לא  ,אזרחי-ומיאזרחי לפי חוק שירות לא-והשירות הלאומי

בתנאים שבמסגרתם ניתן להשתלב במסלולי השירות האמורים. 

אזרחי לפי -העקרונות המנחים לביצוע שירות לאומי ושירות לאומי

 ע". אזרחי נותרו בעינם במסגרת החוק המוצ-חוק שירות לאומי



 994, עמ' 947, הצעות חוק הממשלה מס' 2015 - הצעת חוק שירות אזרחי, התשע"ה 

 "(. 2015הצעת חוק )להלן: "

למרות כוונת המחוקק אשר באה לידי ביטוי אף בנוסחו הסופי של חוק שירות אזרחי  .70

ובנוסחן של התקנות שנתקבלו מכוחו )להלן(, העניק המשיב פרשנות מצמצמת ושגויה 

קיים ספק כי השירותים שהם מעניקים  למונח "שירותי רווחה". העותרים יטענו כי לא

 לפונים אליהם, הנמצאים במצבי מצוקה מסוגים שונים, הינם שירותי רווחה.  

החלטתו של המשיב היא אם כן  פסולה ועומדת בניגוד לתכליתו של החוק ובית המשפט   .71

 הנכבד מתבקש לבטלה. 

 ההיסטוריה החקיקתית

רים להסדיר מחדש את פעולתם כגופים על מנת להבין את הסיבה בעטיה נדרשים העות .72

מפעילים, לאחר שנים רבות בהן הם מוכרים ככאלה, ראוי ליתן מעט רקע על הנורמות 

 המסדירות את הנושא. 

על שירותן של נשים בצבא בכלל התקיים דיון ציבורי שנים ספורות לאחר קום המדינה,  .73

פטר נשים משירות  ,1949 – ועל שירותן של נשים דתיות בפרט. חוק שירות בטחון, התש"ט

נשים ובכך להגשים  לשירות ביקשה למצוא חלופהצבאי מטעמי דת ומצפון. ממשלת ישראל 

שתי מטרות עיקריות: האחת לאפשר לנשים הצעירות לתרום לחברה ולמדינה המתפתחת 

לפיכך הונחה על שולחן תפקידים שיש למלאם באמצעות המדינה ובשמה.  אייש, להשניהו

שרת העבודה דאז, הגב' . ואלה דבריה של 1953 –עת חוק שירות לאומי, התשי"ג הכנסת הצ

 ראשונה:הקריאה בחוק הגולדה מאירסון, בהציגה את הצעת 

  "...החוק המוצע ימלא תפקיד משולש: 

עתה בין אזרחי המדינה; ב( יאפשר  א( הוא יסיר הפליה הקיימת

ובתן אינן משרתות בצבא, למלא את ח לנשים, שמטעמי דת

הכרתן האזרחית וגם לא ייפגע מצפונן  הלאומית, כך שגם לא תיפגע

לפועל כמה משימות המוטלות  הדתי; ג( יסייע למדינה להוציא

 עליה".

 אדם: בהמשך מתארת השרה באילו משימות לדוגמה יש צורך בתגבורת כוח



ישנם תפקידים המוטלים על מדינתו שאין לבצעם אלא בעזרת  …"

כוח אדם, הפועל בתוקף חובה חוקית או מתוך התנדבות חלוצית. 

רבים השטחים שבהם אנו זקוקים לכוח עבודה זה, אזכיר רק אחדים 

עליה, שמירה על בריאות -מהחשובים ביותר, והם: חקלאות, קליטת

ואינני מדברת על התפקידים  –ן גם ענייני הבטחו …ובטחון המדינה. 

מחייבים להמציא  –לישראל -ההגנה-הישירים של המשרתים בצבא

תגבורת של כוח אדם; ותגבורת זו יכולה לבוא משורות הנשים 

 שעליהן יחול החוק המוצע".

 . 1973רע"ד, עמ' -, לא, מושב שני, ישיבות רע"בדברי הכנסתראו 

. , על אף שנתקבל על ידי הכנסת, לא נכנס לתוקפו מעולם1953 –חוק שירות לאומי, התשי"ג  .74

לחוק נקבע כי ביצועו "לא יחל אלא לאחר שהממשלה תחליט על כך", אולם  21בסעיף 

 2017והחוק בוטל לבסוף בשנת  הנ"ל מעולם לא התקבלה 21החלטה בהתאם לסעיף 

 והוחלף בחוק שירות אזרחי. 

שונות של ת ובאמצעות החלטמי בהתנדבות משך שנים הוסדרה סוגיית שירות לאו .75

, 23.6.2002ביום , אשר לא מילאו אחר הדרישה האמורה ולא הפעילו את החוק.  ממשלהה

כך עולה . נעדר התוקף את רוחו של החוק לכאורה  אשר יישמו,  2002הותקנו תקנות 

ת מיום ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסהדיון הדן באישור התקנות בפרוטוקול מ

  :(2002מאי   27ט"ז סיון התשס"ב )

"השירות הלאומי מחליף שירות צבאי והשירות הלאומי כמי 

שמחליף שירות צבאי מכל נקודות המבט צריך להיות בעל ערך מוסף 

 חברתי כדבר שיש בו תועלת חברתית".

, מיום י"ח באייר 496)פרוטוקול  בועדה ניםפרוטוקול הדיולפרוטוקול.  6, בעמ' שם

)פרוטוקול   27.5.2002(( וכן פרוטוקול הדיון באותו הענין מיום 2002אפריל  30התשס"ב )

 . ( פורסמו במאגר הפרוטוקולים של דיוני הועדה באתר הכנסת505

 כדלקמן: "שירות לאומי" 1הגדירו בסעיף  2002תקנות  .76

תחום הביטחון למעט שירות לתועלת הציבור ב -' 'שירות לאומי"

בצבא הגנה לישראל, בתחום ביטחון הפנים, החינוך, התרבות, 



קליטת העליה, הבריאות, הרווחה החברתית, הפיתוח הקהילתי, 

 ".…ההתיישבות, איכות הסביבה ובתחום אחר שאישר השר 

, הרשאי לעסוק בהפניית מתנדבות "גוף מוכר")א( לתקנות קבע את כשירותו של 3סעיף  .77

השירות  לאומי ולטיפול בהן. גוף זה אחראי ליצירת ההתקשרות שבין מתנדב לשירות

 1וגדר בסעיף ה "מפעיל". ואילו השירותבצע את יובין המקום בו  האזרחי )אז לאומי(

 לתקנות באופן הבא: 

 -לחוק חופש המידע, התשנ"ח  2"רשות ציבורית כהגדרתה בסעיף 

לפקודת מס הכנסה, ( 2)9, מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 1988

חברה לתועלת הציבור או אגודה שיתופית בתחום ההתיישבות, 

המקבל למטרת שירות לאומי שלא למטרת רווח מתנדבת שהפנה 

 אליו גוף מוכר בהתאם להסכם בינו ובין הגוף המוכר".

הלאומי ]נוסח משולב[,  לחוק הביטוח 400 -ו  238סעיפים אלא שהתקנות הותקנו מכוח  .78

, נורמות אשר כלל לא התאימה לעיגונן של תקנות אלה ולהסדרתו של 1985 –התשמ"ה 

המרכז  2361/05תחום השירות הלאומי כולו. על כן, ובין היתר בעקבות ההליכים בבג"ץ 

הוחלט לבסוף להסדיר את תחום  התנועה ליהדות מתקדמת בישראל  –לפלורליזם יהודי 

 השירות האזרחי )אז השירות הלאומי( בחקיקה. 

 (534, 531, 671מס' הצעות חוק הממשלה , 2012 –הצעת חוק שירות אזרחי, התשע"ב  .79

והועברה לדיון בועדת העבודה והרווחה של  14.3.2012הונחה על שולחן הכנסת ביום 

 הכנסת, אך הליכי החקיקה בה לא הושלמו. 

חדש את . חוק זה הדומה בשמו לחוק שירות אזרחי בא להסדיר מ2014בין לבין נחקק חוק  .80

שאלת שירותם של בני ישיבות, בעקבות ועדת השרים שעסקה בשאלת השוויון בנטל ולאחר 

לא הוארך עוד  2002-דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"בשחוק 

תורתם שעל ידי הכנסת. חוק שירות אזרחי לא ביטל את ההסדר המיוחד הנוגע למי 

אים בין סוגי השירות השונים. שני תחומי השירות אמנותם אך הוא קובע הסדרים ומת

אזרחי למי שתורתם אמנותם ושירות לאומי או שירות קהילתי עבור מי  –)שירות לאומי 

נמצאים תחת אחריותה של אותה נקראים יחד שירות אזרח ושאינם משרתים בצה"ל( 

המסדירות  הרשות, שבראשה עומד המשיב. כאמור לעיל, קובע חוק שירות אזרחי הוראות

 את היחס בין שני החוקים. 



לא נשלמו הונחה  2012 –מאחר והליכי החקיקה של הצעת חוק שירות אזרחי, התשע"ב  .81

. הצעת החוק אושרה בקריאה שניה 2015על שולחן הכנסת הצעת חוק   28.7.2015ביום 

 . 5.4.2017. החוק פורסם ברשומות ביום 2017ושלישית בחודש מרס 

 רות אזרחי קובע:לחוק שי 65סעיף  .82

 מתן אישור גוף

 מפעיל למי שאינו

 רשות ציבורית

)א( המנהל או מי שהוא הסמיך לכך, רשאי לתת אישור גוף  .65

( אם מצא כי 3( או )2)א()35מפעיל לגוף כאמור בסעיף קטן 

  :מתקיימים בו כל אלה

חלק משמעותי מפעילותו היא באחד או יותר  (1)  

)ב( שלהלן -המפורטים בפסקאות משנה )א( ומהעיסוקים 

והפעילות שיבצעו אצלו המתנדבים תהיה בתחום 

המפורטים לגבי כל עיסוק, כפי שציין הגוף  מהתחומים

בבקשתו, ובפעילויות שיקבע השר לגבי כל תחום, 

בהתייעצות עם המועצה ועם השר הממונה על התחום 

 :ובאישור הוועדה

טיפול ישיר לאוכלוסייה )א( עיסוק באספקת שירות או 

לתושבי ישראל באזור כהגדרתם בסעיף  בישראל, לרבות

 :בתחומים אלה ,א( לחוק הביטוח הלאומי378)

 חינוך; (1)   

 בריאות; (2)   

 רווחה; (3)   

 קליטת עליה ועידודה;  (4)   

מקנה לשר הממונה את הסמכות להתקין תקנות, בהתייעצות עם  65סעיף קטן )ב( לסעיף  .83

השרים הרלוונטים לתחומי בהם יבוצע השירות האזרחי, ובאישור ועדת העבודה הרווחה 

והבריאות של הכנסת. על פי ס"ק )ב(, התקנות יכולות לפרט את היחס בין היקף פעילותו 

ל הפעילות שלו; מספר האנשים הפועלים בגוף המפעיל של הגוף בתחומים בס"ק )א( לכל

ומספר מקבלי השירות ממנו; שכרם של נושאי המשרה בגוף המפעיל; מספר המתנדבים 



שהוא רשאי להפעיל; מאפייני הפעילות של גוף מפעיל, היקף האוכלוסייה המטופלת על 

 ם על גופים מסוגו.ידו, הפיקוח הקיים על הפעילות ועמידתו של הגוף בתנאים אחרים החלי

את השר הממונה על המשיב, שר החקלאות, )ב( הנ"ל התקין 65מתוקף סמכותו לפי סעיף  .84

. התקנות אינן מפרטות את כלל הנושאים 2018-תשע"חהתקנות שירות אזרחי )גוף מפעיל(, 

הנושאים אשר עיסוק בהם ייחשב -)ב(, אלא עוסקות אך ורק בתתי65האפשריים לפי סעיף 

שכותרתה "פעילויות בתחום הרווחה"  5)א(. תקנה 65ושאים המנויים בסעיף כעיסוק בנ

)א(. 65הנושאים אשר עיסוק בהם ייחשב כעיסוק ב"רווחה" בהתאם לסעיף -עוסקת בתתי

התקנה קובעת כי "השירות בתחום הרווחה יהיה בפעילויות אלה לשם שירות או טיפול 

נכללות בין היתר, בסעיף  5יות בתקנה ישיר לאוכלוסיה בישראל". בין האפשרויות המנו

ליווי וסיוע ליחידים ולמשפחות בקהילה המצויים במצבי משבר ומצוקה, (: "3קטן )

גוף מפעיל שפעילותו מתואמת עם משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים  במסגרת

( כי בין 5". כן נקבע בסעיף קטן )מחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית או עם

( נקבע כי בין 6הפעילויות יהיו גם "ליווי וסיוע לאזרחים ותיקים" ואילו בסעיף קטן )

   ".ליווי וסיוע לנפגעי אלימותהפעילויות יהיו גם "

 

 מהם שירותים בתחום הרווחה?

. האחד, כי השירותים בדחותו את בקשות העותרים מעלה המשיב טיעון בעל שני ראשים .85

הניתנים על ידי העותרים אינם שירותי רווחה כפי שהם מנויים בתקנות ואילו האחר, כי 

שירותים אלה אינם מהווים חלק משמעותי מפעילות הארגון. נבחן ראשים אלה כסדרם. 

ראשית נבדוק מהם שירותים בתחום הרווחה. לאחר מכן נתייחס לשאלה האם מקיימים 

תנאי הנוגע לאספקת שירות או טיפול ישיר בתחום הרווחה ובאופן דומה העותרים את ה

נבחן את התחומים האחרים הרלוונטיים המופיעים בתקנות. לבסוף נתייחס לשאלת חלקם 

 של שירותי הרווחה בפעילות העותרים. 

 כללי -שירותי רווחה 

לכל באי אחד המסמכים הבסיסיים הסוקרים את משמעותה של "רווחה", הוא ההכרזה  .86

( להכרזה קובע כי "כל אדם זכאי לרמת חיים 1. סעיף כו)1948עולם בדבר זכויות האדם, 

שלו ושל בני ביתו, לרבות מזון, לבוש, שיכון, טיפול רפואי,  לרווחתםונאותה לבריאותם 

, וזכות לביטחון במקרה של אבטלה, מחלה, אי כושר לעבודה שירותים סוציאליים כדרוש



 " )ההדגשה אינה במקור(.או מחסור אחר בנסיבות שאינן תלויות בוזיקנה אילמון, 

של הפרטים בחברה אינה כוללת אך זכות אחת שעל  לרווחתםנמצא אם כן, כי הדאגה  .87

המדינה מוטל ליישמה. המדובר בקבוצת זכויות מתחום הזכויות החברתיות, הנכללות 

שר תכליתם לאפשר כולן במסגרת ההגדרה של שירותי רווחה. אלה הם שירותים א

 התפתחותו, שיקומו והשתתפותו של הפרט בחברה. 

אמנם, החקיקה הישראלית אינה כוללת קודקס שלם המסדיר את זכויותיו החברתיות  .88

והאזרחיות של הפרט במדינה, אשר לשם יישומן נדרשים שרותי הרווחה, ועל כן אין בנמצא 

ן הוראות חוק ומדיניות מפורסמת, הגדרה לשירותים אלה. עם זאת, ניתן להצביע על מגוו

המלמדים על כוונת המחוקק הישראלי והרשויות הישראליות, בעת שהם תוחמים את 

גבולות פעילות "הרווחה" בתחומים מגוונים ובדרכים שונות. כך למשל מגדיר חוק שירותי 

 "נזקק" הנדרש לטיפול סוציאלי כמי "שזקוק לסעד מחמת 1בסעיף  1958 –הסעד, התשי"ח 

..." )ההדגשה אינה  או מסיבות אחרותגילו, מצב בריאותו, ליקויו הרוחני או הגופני, 

 במקור(. 

לעסוק, יחד עם משרדים ועם גופים על פי אתר משרד הרווחה ייעודו של המשרד הוא " .89

באיתור, במניעה, בטיפול, בהגנה, בשיקום ובסיוע לכל אדם, משפחה וקהילה אחרים, 

קשיי , עוני והדרה חברתיתמפאת מוגבלות,  משבר זמני או מתמשךהנתונים במצבים של 

 )ההדגשה אינה במקור(. " אפליה, ניצול וסטייה חברתית, הזנחה, אבטלה, גיל, תפקוד

 עוד מתייחסים באתר משרד הרווחה להגדרה מהי משפחה במצוקה:  .90

וכוללת בתוכה הן  רחבההתייחסות למשפחות במצוקה היא "

ן קשיים הנוגעים לתפקוד וליחסים בתוך היבטים כלכליים וה

המשפחה, ובינה לבין הסביבה, על פי מדדים אובייקטיביים 

משפחה שהמשאבים משפחה במצוקה היא   וסובייקטיביים.

האישיים, המשפחתיים והחברתיים העומדים לרשותה אינם 

)הצפויים ושאינם  מספיקים לה כדי להתמודד עם נסיבות חייה

 .צפויים(

.... 



רות לרווחת הפרט והמשפחה מופקד במשרד העבודה, הרווחה השי

והשירותים החברתיים על טיפול במשפחות וביחידים בוגרים מעל 

ועד גיל הפרישה, המתמודדים עם מצוקה זמנית או קבועה  18גיל 

קשיים כלכליים, אישיים אשר נובעת מגורמים שונים )

ר זמני או משב; חולי ונכות של אחד מבני המשפחה; ומשפחתיים

 .(מתמשך

 )ההדגשות אינן במקור(. 

 תחום הרווחה טומן אם כן בחובו שורה של תחומים מכוחם מוענקות לאדם זכויות שונות.  .91

גם מחוקק המשנה נתן דעתו לכך כי תחום הרווחה מורכב מזכויות שונות ומתחומים  .92

הנ"ל משורה של תת סעיפים, המפרטת ולו גם באופן  5שונים. מטעם זה מורכבת תקנה 

חלקי, מהם שירותי רווחה לשיטתו של מחוקק המשנה. ניתן לראות כי מחוקק המשנה 

, שהשתייכות להן מלמדת על קיומה של התייחס בתקנה הן לאוכלוסיות ולקהלי היעד

מצוקה )למשל קשישים, נפגעי אלימות( והן לאופן הסיוע )סיוע ליחידים ולמשפחות ... 

המצויים במצבי משבר ומצוקה(. התייחסות זו עולה בקנה אחד עם טענות העותרים, לפיהן 

ובר הן השירותים שהם מעניקים והן הקהל לו ניתנים שירותים אלה מלמדים כי מד

 בשירותי רווחה. 

  ליווי וסיוע ליחידים ולמשפחות בקהילה המצויים במצבי משבר ומצוקה

כאמור לעיל, מעניקים שלושת העותרים שירותים לאוכלוסיות מוחלשות הנמצאות  .93

במצוקה וזקוקות לסיוע במיצוי זכויותיהם. סיוע שבלעדיו יפגעו זכויות בסיסיות שיש בהן 

 השפעה מכרעת על חיי היום יום שלהם ועל יכולתם להתמודד עם קשיים. 

 קו לעובד

ומשפטי לעובדים ועובדות העומדים בפני שוקת משפטי  - קו לעובד מעניקה סיוע פארא .94

שבורה בכל הנוגע למימוש זכויותיהם כעובדים. המדובר בעובדים המוחלשים ביותר 

עובדי קבלן, עובדות סיעוד, עובדי חקלאות, עובדי בנין, מבקשי מקלט  –בחברה הישראלית 

 החודשי נמוך יודגש, כי העמותה מעניקה סיוע רק לעובדים ששכרםועובדים פלסטינים. 

מדובר אם כן בהגנה על זכותו של אדם ש"ח.   6,500עד  –מהשכר הממוצע בישראל 

לביטחון סוציאלי, ההולכת יד ביד עם זכותו של אדם כעובד ועם החובה להעניק לו זכויות 



יסוד מכוח משפט העבודה המגן. זכויות אשר להגנה עליהן פועלת קו לעובד ואשר במסגרת 

לרבות במישור קת על מנת שאלפי הפונים אליה יוכלו להנות מהן, פעולתה היא נאב

 . הפרטני

תכליתו של משפט העבודה המגן להגן על זכויות האדם של עובדים מוחלשים ולמנוע מצב  .95

שבו יזדקקו לשירותי הרווחה. מה כולל משפט העבודה המגן? הוא כולל, למשל,  הקפדה 

מקבל תגמול על פי חוק תמורת עבודתו. כאשר  על תשלום שכר מינימום כדי לוודא כי אדם

מדובר בעובדים מוחלשים העובדים בתחומים בהם עוסקת קו לעובד, הרי שמדובר בדאגה 

כי עובדים אלה יקבלו תמורה לעמלם, שתאפשר להם להתקיים ממנה בכבוד; כאשר אין 

הוא עשוי משלמים לעובד או משלמים לו פחות מכפי המגיע לו על פי חוק שכר מינימום 

שלא להיות מסוגל לקנות די מוצרי מזון לצרכיו; הוא עלול לא להיות מסוגל לשלם את 

תשלום שכר הדירה, או את תשלומי המים והחשמל. גם את ביטוח הבריאות יתקשה 

 –לשלם. הוא עלול להיזרק מדירתו ולמצוא עצמו ברחוב, כדר רחוב. בכל המקרים הללו 

חל אותו כמי שניצב במשבר בשל עוני ובשל העובדה כי  יזדקק לשירותי הרווחה ויראו

 צמצום ניכר במשאבים העומדים לזכותו. 

מה עוד כוללות זכויותיו של עובד? הן כוללות למשל את האפשרות להיות מוגן במקום  .96

העבודה ולא להצטרך לצאת מדי בוקר למקום עבודה המסכן את גופו ושלומו. כך, מבקשים 

עובדת סיעוד מפני המשך עבודה אצל מעסיק הפוגע בה מינית; הם  דיני העבודה להגן על

מגנים על עובד בנין מפני המשך עבודה אצל מעסיק שאינו מקפיד על בטיחות בעבודה ועל 

מתן ציוד מגן; הם מגנים על עובד חקלאות מפני המשך עבודה אצל מעסיק המרסס 

הפוגעת בשלומם ובגופם של בחומרים מסוכנים. כל אלה הן דוגמאות להעסקה פוגענית 

עובדים ועלולה להפוך אותם לחסרי כושר עבודה. במצב זה ודאי וודאי שיזדקקו לשירותי 

 הרווחה. 

זכויותיו של עובד כוללות גם את היכולת לקבל סיוע מן המוסד לביטוח לאומי בעת מצוקה.  .97

בו לא יוכל מעסיק שלא יפריש כדין כספים למוסד לביטוח לאומי חושף את העובד למצב 

ליהנות מזכויות הרווחה המוקנות לו על ידי הביטוח הלאומי ובכלל זה ביטוח אבטלה, 

אבדן כושר עבודה, זכויות בפשיטת רגל ועוד. באם לא יהיה העובד זכאי לזכויות אלה יהפוך 

 לעניינה של לשכת הרווחה והשירותים החברתיים. 

בכל אלה ועוד מסייעת קו לעובד לעובדים. היא מאפשרת להם לקבל את המגיע להם, לא  .98

פעם כאשר הפכו זה מכבר למקרים הזקוקים לעזרתם של שירותי הרווחה, על מנת שיוכלו 



 להתפרנס בכבוד ולעמוד על רגליהם. 

גולדה  , זכתה קו לעובד לפרס על שמה של2018ראוי אף להוסיף, כי אך לפני כשנה, במאי  .99

מאיר ז"ל, שרת העבודה והרווחה הראשונה בישראל, כאשר הזכייה נומקה בחזונה של 

 לא בכך ולהגשים, בתעסוקה החברתי והצדק השוויון עקרונות את ולקדם להגןהעמותה "

 הציונות ערכי את גם אלא, בישראל היסוד חוקי פי על האדם זכויות ערכי את רק

 .  "ישראל במורשת עמוק הנעוצים, היהדות וערכי המתחדשת

 מלוא נימוקי ועדת הפרס מפורסמים בלינק:

www.goldameir.org.il/files//Documents_נימוקי_הענקת_הפרס_לעמותת_קו_לעובד__סופי__פרס/

 pdfגולדה_מאיר___2018.

 המוקד

המוקד מעניק סיוע פארא משפטי ומשפטי למבקשי מקלט, מהגרים וקרבנות  .100

יחידים ומשפחות הנמצאים במצבי משבר מתמשכים, הנובעים הן עבירת הסחר בבני אדם, 

מתוך נסיבות חייהם הקשות כמבקשי מקלט ו/או קורבנות סחר בבני אדם, והן ממעמדם 

סיוע  בשחרור ממשמורת וחזרה לקהילה;על ידי סיוע . הוא עושה זאת הארעי בישראל

וליווי בחידוש אשרות שהייה תקפות, שיאפשרו עבודה ופרנסה; הוצאת אישורים שונים 

ממוסדות המדינה, לשם הנגשת זכויות בתחום החינוך, הבריאות והרווחה, לרבות סיוע 

רותי ברישום ילדים; סיוע בהכרה כקורבנות סחר בבני אדם בישראל, הזכאים עקב כך לשי

שיקום נרחבים; ומתן מידע מהימן אודות זכויותיהם בישראל והפניה לגופי סיוע 

 מתאימים, ממשלתיים ושאינם ממשלתיים. 

אבטלה )כאמור לעיל( ואפליה  ,ההתמודדות עם מצוקה בשל עוני, הדרה חברתית .101

 0040,0-סיוע,  כ המוקד הם רכיב נוסף של שירותי רווחה. קהילת מבקשי המקלט לה מעניק

ילדים, היא קהילה שחבריה חיים במצב  5,000-בני אדם המתגוררים כיום בישראל, בהם כ

מתמשך של משבר ומצוקה. מצב זה נובע מהארעיות וחוסר הוודאות האופפים את שהותם 

בישראל, לעתים לאורך שנים ארוכות. בהעדר מעמד קיימים בפני האדם חסמים ממשיים 

רותי בריאות ולשירותי רווחה. רבים מבין חברי קהילה זו בנגישות לתעסוקה, לחינוך, לשי

הינם קורבנות מחנות העינויים בסיני, שעדיין נושאים בגופם ובנפשם את צלקות 

 ההתעללות שספגו שם מידי שוביהם, וזקוקים במיוחד לסיוע בכל תחומי החיים. 

ד. אכן, העדר מעמד כמוהו כמחלה מתפשטת. בהעדר מעמד אין אדם יכול לעבו .102

http://www.goldameir.org.il/files/Documents/נימוקי_הענקת_הפרס_לעמותת_קו_לעובד__סופי__פרס_גולדה_מאיר___2018.pdf
http://www.goldameir.org.il/files/Documents/נימוקי_הענקת_הפרס_לעמותת_קו_לעובד__סופי__פרס_גולדה_מאיר___2018.pdf


כיצד יתפרנס או יפרנס את משפחתו? ואם לא יתפרנס, הרי שיהפוך נזקק  –ואם לא יעבוד 

לשירותי הרווחה. בהעדר מעמד לא יהא אדם זכאי לשירותי בריאות וסופו שימצא עצמו 

במצב קשה, כשאינו יכול לדאוג לעצמו ושוב ייזקק לשירותי ברווחה. בהעדר האפשרות 

ם להתפתח? הוא צפוי לשנים של עבודות כפיים בעוד חבריו להשכלה גבוהה כיצד יוכל אד

יוכלו לשרת בצבא, ללמוד, להתפתח ולרכוש מקצוע שיפרנס אותם. ההדרה החברתית 

מהווה אף היא משבר. ומשברים, כפי שראינו, עלולים להתפתח לכדי צורך בסיוע של 

 שירותי הרווחה. 

או חשש מיידי ממעצר הם מצבים של מעצר  -קצותיו האחרים של העדר המעמד  .103

כולם מצבים משבריים. זאת בייחוד כאשר מדובר במעצר שהוא מעצר מינהלי )משמורת(, 

המנתק את הפרט בבת אחת ממסגרת חייו הרגילה. הפונים אל המוקד הם כולם אנשים 

אשר חייהם נעדרים יציבות ובבת אחת ניתן לשנות את מצבם ולכלוא אותם, בהחלטה של 

י קובעים נהלי שירות בתי הסוהר כי אחת ממטרותיו של השירות הסוציאלי לא בכדפקיד. 

שיפור יכולת אסיר להתמודד "בשירות )המספק שירותי רווחה לאסירים ולעצירים( היא 

". שהרי מובן מאליו כי עם קשיי מאסר/מעצר בשלביו השונים ועם מצבי לחץ ומשבר

יום, הם  –ים, אי השליטה בחיי היום הפגיעה בחירות, הפגיעה ביכולת לנהל חיים חופשי

כולם מצבי משבר הפוגעים בנפשו של אדם ומצריכים התערבות של גורמים סוציאליים. 

 .  שירות סוציאלי לאסיריםשכותרתו  1036-20ראו נוהל 

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/nohal_shrutsosiali_lasirim/he/20-1036%20-

%20%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A1%D7%95%D7%A6

%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%20%D7%9C%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%

A8%D7%99%D7%9D.pdf 

הזנחת המדינה את חובותיה לספק מעני רווחה בסיסיים לחסרי המעמד  על .104

 בני שאינם בזרים הטיפולהמדינה, בדוח המעקב שכותרתו " עמד בהרחבה מבקרבישראל, 

  –. בדוח זה, קבע מבקר המדינה כי 2018", שפורסם בשנת מישראל הרחקה

 עזיבה עידוד הכוללת מדיניות הממשלה קבעה הקודם בדוח כאמור"

 בזרים לטיפול המדיניות גיבוש את זנחה זאת לצד אך, זרים של

 הדוח פרסום ממועד שנים שלוש שעברו אף. בארץ שוהים שעודם

 בסופו פוגעת אשר פאסיבית גישה נוקטת הממשלה כי נראה, הקודם

 פעולות נקטה טרם הממשלה. הזרים שבין בחלשים בעיקר יום של

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/nohal_shrutsosiali_lasirim/he/20-1036%20-%20%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%20%D7%9C%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/nohal_shrutsosiali_lasirim/he/20-1036%20-%20%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%20%D7%9C%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/nohal_shrutsosiali_lasirim/he/20-1036%20-%20%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%20%D7%9C%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/nohal_shrutsosiali_lasirim/he/20-1036%20-%20%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%20%D7%9C%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D.pdf


 שיעלו כך הזרים של הבסיסיות האדם זכויות להבטחת ממשיות

 שפורש כפי, וחירותו האדם כבוד: יסוד חוק הוראות עם אחד בקנה

 ם"רה משרד: לאומי-הבין הדין ועם, העליון המשפט בית בפסיקת

 והבריאות הרווחה ומשרדי, בהם לטיפול כוללת מדיניות גיבש טרם

; בתחומו אחד כל, זה בעניין המדיניות קביעת את השלימו לא

 המינימליים צורכיהם את ולספק בכבוד להתקיים הזרים אפשרות

 זמני הסדר ואולם, בצדה ששכר עבודה להשיג ביכולתם עדיין תלויה

 עמום נותר הוא, שנים שבע בן כבר הוא זה לצורך המדינה שקבעה

 ההסדר אם בחן לא לממשלה המשפטי והיועץ; קשיים מגוון ומערים

 האדם כבוד: יסוד חוק הוראות עם אחד בקנה עולים יישומו ואופן

 המעקב ממצאי את בחומרה לראות יש. לאומי-הבין והדין וחירותו

 שהועלו הליקויים של בלבד חלקי תיקון על המעידים זה דוח של

 ".בדבר הנוגעים המשרדים על הקודמת בביקורת

(, בפרק "זרים שאינם בני הרחקה מישראל", זמין 2014) ג64דוח שנתי מבקר המדינה, 

 בקישור: 

https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/58-

3.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1 

 אמון הציבור

אמון הציבור מעניק תמיכה וסיוע לעשרות אלפי צרכנים הפונים אליו מידי שנה.  .105

כאמור לעיל אחוז ניכר מהם הוא מן השכבות המוחלשות. כחלק מן הטיפול בתלונות אלה 

משתף אמון הציבור פעולה עם המחלקות לשירותים חברתיים ברחבי הארץ, כשהוא מקבל 

אליו פניות ואף מעניק הדרכות לשי"ל )הנמצא תחת שירותי הרווחה(; שיתוף פעולה נוסף 

נעשה למול השירותים הסוציאליים בבתי חולים. כמו כן מעניק אמון הציבור הדרכות 

 לקשישים ולנשים שורדות זנות בנושא התנהלות צרכנית נבונה. 

קשישים, עולים חדשים, חיילים  –קהל היעד לו מעניק אמון הציבור שירות  .106

בודדים הינו קהל יעד של אוכלוסיות מוחלשות המתקשות לממש את זכויותיהן בכוחות 

עצמן. מדובר בקהילות המתקשות להתמודד מטעמים של גיל, עוני או הדרה חברתית. 

ולוגיים וקשיים בנגישות לטכנולוגיה, לקשיים אלה יש להוסיף את פערי השפה, פערים טכנ

המונעים מחברים בקהילות אלה לממש את זכויותיהם בכוחות עצמם. עם אלה באים גם 

https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/58-3.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/58-3.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1


 פערי מידע  ויחסי כוחות לא שוויוניים בין הפונים, הצרכנים, ובין המוכרים. 

מצב בו עליו לשלם סכומים גדולים שאינם בידו, ישפיע מטבע הדברים על חיי היום  .107

ום של הפרט. כאשר נקלע למצב מסוג זה אדם השייך לאוכלוסיה מוחלשת מסוג י -

הקהילות להן נותן אמון הציבור שירותים, הרי שהמשאבים העומדים לרשותו לא יהיו עוד 

מספיקים. הוא יחווה משבר עמוק. הוא יחווה קשיים אישיים בשל הפגיעה בכבודו. הוא 

להתמודד עם הביורוקרטיה הנדרשת לשם ביטול יחווה קשיים אישיים בשל העדר יכולתו 

חובותיו. הוא יחווה קשיים כלכליים העלולים להגיע לכדי קושי לממן מוצרי יסוד בסיסיים 

 דוגמת מזון וחשמל. הוא יהפוך לנזקק לשירותי רווחה. 

 העותרים מספקים ליווי וסיוע ליחידים ולמשפחות בקהילה במצבי משבר

ם כן שירותים שהם שירותי רווחה והם נוגעים הן שלושת הארגונים מספקים א .108

לאוכלוסיות מהמוחלשות בישראל והן לתחומים שהפגיעה בהם עלולה להביא למשבר 

 בחייו של אדם, פשוטו כמשמעו. 

משפטיים  –ההבנה כי נגישות לשירותים משפטיים בדרך של מתן שירותים פארא  .109

למשרד הרווחה. כחלק מכך הוקם  ברורה לחלוטיןומשפטיים הם חלק משירותי הרווחה 

הפועל למתן הכוונה שירות יעוץ לאזרח " -שי"ל  והשירותים החברתיים במשרד הרווחה 

" )אתר משרד וייעוץ לפונים בנושאי זכויות, חובות, ושירותים העומדים לרשות האזרח

   כוללים, בין היתר: הרווחה(. תחומי הפעילות

ענייני חוק ומשפט, כולל הוצאה לפועל, איחוד תיקים )ייעוץ טרום  •

 .ניתן כמעט בכל התחנות על ידי משפטנים( באמצעות עורך דין, משפטי,

 .הכוונה בענייני הביטוח הלאומי -ענייני עבודה, יחסי עובד מעביד  •

 .ענייני דיור כולל שכירות ויחסי שכנים -צרכנות  •

 '.בקידום עניינים מול משרדי ממשלה, גופים ציבוריים, רשויות מקומיות וכו סיוע •

-/molsahttps://www.gov.il/he/Departments/General

shill#%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%A4%D7%A2%D7%99%D

7%9C%D7%95%D7%AA  

אכן, תחומי העיסוק של שלושת העותרים נופלים בגדר תחומי הפעילות אשר  .110

ניתנים על ידי שי"ל של משרד הרווחה. קו לעובד מסייע ב"ענייני עבודה, יחסי עובד מעביד" 

https://www.gov.il/he/Departments/General/molsa-shill#%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA
https://www.gov.il/he/Departments/General/molsa-shill#%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA
https://www.gov.il/he/Departments/General/molsa-shill#%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA


הלאומי". יצוין, כי כחלק מההכרה בחשיבות מתן שירותי יעוץ  וב"הכוונה בענייני הביטוח

 הרווחה והשירותים החברתייםמחלק משרד וייצוג משפטיים בתחום דיני העבודה 

 מוסדות ציבור המעניקים ייעוץ וסיוע לעובדים".לגופים במסגרת תקנה שעניינה " תמיכות

עילותה מכוח תקנה ועד היום מקבלת עמותת קו לעובד תמיכה בפ 2008החל בשנת 

תקציבית זו. המוקד עובד באופן הדוק מול מסיל"ה, שהינה חלק מהאגף לשירותים 

הן המוקד והן קו לעובד עובדים באופן צמוד וקבוע מול  .חברתיים של עיריית תל אביב

משרדית למאבק בסחר בבני אדם במשרד המשפטים, -משטרת ישראל, המתאמת הבין

ביחס לשני הארגונים, קו חר בבני אדם וגופי מדינה נוספים. המסגרות לשיקום קורבנות ס

מהווים תנאי הכרחי לצורך לעובד והמוקד ניתן לקבוע כי השירותים המוענקים על ידם 

מימוש שירותי רווחה נוספים כגון שהיה במקלט לקורבנות סחר, והנפקת אישורים 

 אילוומן הביטוח הלאומי.  נדרשים לצורך מימוש זכויות בתחומי הרווחה כגון קבלת מענה

פעילויות אלה הן אם כן פעילות רווחה המוענק  .צרכנות של בנושאים מסייעת הציבור אמון

 לפרטים באופן מובהק. 

בשולי הדברים יוער, כי ההנמקה שלפיה מדובר בפעילות הנוגעת ליחסי העבודה  .111

במשק,  לזכויות אדם או לצרכנות ולא לשירותי רווחה היא הנמקה המעידה על חוסר הבנה 

בסיסי של השאלה "מהם שירותי רווחה". שהרי כפי שראינו לעיל אף הזכות לרווחה היא 

הרווחה. מדובר במשחק של הגדרות שכל תכליתו  וממנה נובעים שירותירחבה זכות אדם 

לנסות ולהדיר את העותרים מגדר שירותי הרווחה על מנת שלא להכיר בהם כגופים 

 מפעילים, בניגוד לדין. 

 כשירותי רווחה ליווי וסיוע לנפגעי אלימות

אלא  5( לתקנה 3כאמור, קו לעובד והמוקד נכנסים לא רק לגדרו של סעיף קטן ) .112

( המגדיר גם ליווי וסיוע לנפגעי אלימות כחלק מהגדרת "שירותי 6ל סעיף קטן )גם לגדרו ש

 רווחה". 

מטפלת במקרים רבים של אלימות כלפי עובדים. כך למשל במסגרת של  קו לעובד .113

עובדות סיעוד )ישראליות ומהגרות( שנפגעו מינית, במסגרת של עובדי חקלאות שהוחזקו 

בתנאי עבדות ולעתים אף הורעבו, במסגרת של עובדי בנין שנרדפו על ידי המעסיק ואויימו 

 על ידו ועוד. 

ו בחייהם קורבן לאלימות קשה, והסיוע שלו הם נפלהמוקד  רבים מהפונים אל .114



זקוקים נובע באופן ישיר או עקיף מאלימות זו. הדבר נכון כמעט לכלל מבקשי המקלט 

בהם מטפל המוקד, שנמלטו מארצם עקב רדיפה על ידי שלטונות המדינה, שלרוב נשאה 

ם בדרפור, אופי אלים ורצחני, וכן חוו אלימות במסע הפליטות שלהם: מניצולי רצח הע

דרך מתנגדי המשטר האריתראי שרבים מהם נכלאו ועונו במדינתם, ועד קורבנות מחנות 

העינויים בסיני, שנחטפו ועונו תמורת כופר נפש. המוקד מסייע גם לקורבנות סחר בבני 

אדם, לרבות סחר בנשים למטרות זנות, אשר רבות מהן ספגו אלימות קשה מידי סוחרי 

רבות אלימות מינית. לבסוף, פוגשים עובדי ומתנדבי המוקד גם האדם שניצלו אותן, ל

 פליטים ומהגרים אשר לטענתם נפלו קורבן לאלימות בעודם במתקני כליאה בישראל. 

בשני הארגונים מעניקים סיוע וליווי לכל קורבנות האלימות האלה, כל אחד על פי  .115

והנגשת שירותי שיקום,  צרכיו ומאפייניו, בין היתר בהגשת בקשות להכרה כקורבן סחר

בהפנייה לארגוני סיוע מיוחדים דוגמת מרכז הסיוע לנפגעי תקיפה מינית, ובליווי להגשת 

תלונות במשטרת ישראל ומעקב אחריהן. המוקד מסייע בהגשת בקשות למקלט מדיני 

קו לעובד מסייע בקבלת זכויות מעבודה שלא ניתנו לפונים, כחלק מן האלימות  .בישראל

 שהופעלה כלפיהם. 

קו לעובד והמוקד, קשרי עבודה  –כחלק מעשיה זו קיימים לשני העותרים  .116

יומיומיים והדוקים עם היחידה לתיאום המאבק בסחר בבני אדם במשרד המשפטים; עם 

קלטים לקורבנות פטי במשרד המשפטים; עם המהממונה על סחר בבני אדם בסיוע המש

הממומנים ומפוקחים על  -"אטלס" לגברים מקלט ולנשים מקלט "מעגן"  -סחר בבני אדם 

". כחלק ידי משרד העבודה, הרווחה, והשירותים החברתיים, ומופעלים ע"י עמותת "קשת

 .  מפועלם זכו שני העותרים בעיטור המאבק לסחר בבני אדם מאת נשיא המדינה

יומית של שני הארגונים נוגעת אם כן בסיוע לפרטים להתמודד עם -עשייתם היום .117

עבירות מין, עושק, ניצול וסחר בבני  –עבירות אלימות מהקשות בספר החוקים הישראלי 

 5( לתקנה 6אדם והחזקה בתנאי עבדות. שירותים אלה נופלים בגדרו של סעיף קטן )

"שירותי רווחה" בהתאם  –מחוקק המשנה עצמו לגישת  –כאמור, ועל כן מהווים הם 

 להגדרה בחוק. 

 ליווי וסיוע לאזרחים ותיקים כשירותי רווחה

רכיב נוסף הנופל בגדרם של שירותי רווחה הוא ההתמודדות עם מצוקתם של  .118

אמון הציבור מקיים שיתוף פעולה מתמשך עם קהילות אזרחים ותיקים )קשישים(. 



הקהילות בטיפול כחלק מכך מסייע אמון הציבור לצוותי  .שנים 6תומכות לקשישים מעל 

מספקות למנויים בתוכנית את מעטפת ה ,שירות של חברות לחצני מצוקהמתן בבעיות ב

 הליווי הרפואי בביתם.

פרויקט מיוחד במימון משרד שיתוף הפעולה כלל לאורך השנים הראשונות  .119

אמון הציבור סטנדרטים ברורים למתן השירות, ניטר במסגרתו בנה , הרווחה וג'וינט אשל

מקרוב את פעילות החברות בקהילות והדריך את חברות לחצני המצוקה כיצד לשפר את 

פרטניות של טיפול בתלונות כל אלה נעשו במקביל ל למנוע פגיעה בקשישים.פעולתן כדי 

 . יצדותוך כדי למידה מן הפניות מה ניתן לתקן וכ הקשישים בנושאים אלה

פחת בשנתיים האחרונות, לאחר שמספר התלונות בנושא זה בקהילות התומכות  .120

 בהתאם לצורך ולתלונות הפונים. הליווי לקהילות ולקשישים  ניתן

הליווי האישי והטיפול בתלונות ובמצוקות של קהילת הקשישים, אשר ללא קבלת  .121

נוגע בסיוע לאזרחים  ייצוג לא יכולים היו לפתור את מצוקתם בכוחות עצמם,ההיעוץ ו

ותיקים עם ניצול, עושק ומצבים היוצרים אצלם סיטואציות משבריות. שירותים אלה 

 הנ"ל ועל כן הם מהווים שירותי רווחה.  5( לתקנה 5נופלים בגדרו של סעיף )

 חלק משמעותי מפעילות הארגון

העילה האחרת לדחיית בקשתם של העותרים היתה כי לא הוכיחו כי חלק  .122

 תי מפעילות הארגון הוא בשירותי רווחה. משמעו

]של הגוף המפעיל, חלק משמעותי מפעילותו לחוק כי " 65הדרישה הקבועה בסעיף  .123

..." לא נכללה בנוסחו הראשוני של החוק ונוספה לו היא באחד או יותר מהעיסוקיםר.מ.[ 

מדובר במסגרת דיוני הועדה כדי לוודא כי אכן הגוף המפעיל אכן עוסק בתחום ואין ה

בעיסוק שולי. המחוקק לא פרט כיצד לבחון האם מדובר בחלק משמעותי אם לאו, אלא 

הסמיך את מחוקק המשנה לקבוע מבחנים מפורשים בהקשר זה, ואולם כאמור השר 

המוסמך בחר שלא לקבוע קריטריונים אחידים באשר להיקף העיסוק הנדרש לצורך עמידה 

שיקול דעת רחב ובלתי מובנה בידיו )שיקול דעת בתנאי של "חלק משמעותי", תוך הותרת 

 כה רחב, לצערנו, אשר יש בו כדי לשמש כסות לשרירותיות ושיקולים זרים(. 

מכל מקום, בענייננו סבורים העותרים כי ממילא אין כל צורך לדקדק בפרשנות  .124

עיסוקם של העותרים )ולא רק חלק משמעותי ממנו(  עיקרההגדרה "חלק משמעותי" שכן 

א במתן שירותים שהם שירותי רווחה, שמטרתם להקל על תנאי החיים המינימליים של הו



אוכלוסיות מוחלשות המצויות במשבר. והמספרים שנמסרו על ידי העוררים מדברים בעד 

 עצמם. 

מובן, כי על מנת לייצר שינויי עומק אשר ישפיעו על הפונים ועל רבים במצבם יש  .125

מדיניות או בפעולה תקשורתית של העלאת מודעות,  צורך לא פעם גם בפעולה לשינוי

המסייעת לאותו אדם שפנה ונעשית סביב סיפור המקרה שלו, כמו גם לאנשים נזקקים 

נוספים במצבו. אין בפעולה נוספת זו כדי להפחית מן העובדה שעיקר פעילותם של 

שוואה, וודאי העותרים בטיפול הפרטני אשר ניתן ואשר משמעו, כאמור, שירותי רווחה. בה

שתיהן יחידות  –לא יטען המשיב כי העובדה שהסיוע המשפטי והסניגוריה הציבורית 

פועלות  –במשרד המשפטים שעיקר פעילותן על פי חוק בהענקת ייצוג משפטי לפרטים 

במקביל לאיתור מגמות, הסקת מסקנות ושינוי מדיניות בתחומי פעילותן, כדי לקבוע 

 וג משפטי פרטני. שעיקר פעילותן אינו בייצ

 סיכום פרק זה

הראינו כי לפי הפרשנות הלשונית הברורה של המונח מעניקים העותרים שירותי  .126

רווחה. פרשנות זו אינה אך פרשנותם של העותרים. פרשנות זו אף עולה בקנה אחד עם 

האופן בו פרש מחוקק המשנה את שירותי הרווחה, שעה שקבע תחומים מפורטים, 

 לא רק בסעיף אחד, אלא כל אחד מהם בשני סעיפים.  –ם בגדרם שהעותרים נופלי

בנסיבות אלה ברור כי העותרים מספקים שירותי רווחה והחלטת המשיב בעניינם  .127

 שגויה. 

 העדר תשתית עובדתית

על המשיב מוטלת החובה לנהוג על פי אמות המידה הנדרשות מרשות מינהלית  .128

בפעולתה. כחלק מכך, כל החלטה להכרה בגוף מפעיל צריך שתעשה על סמך תשתית 

 עובדתית ראויה:

"הלכה כתובה ומסורה היא, שעד אשר מחליטה רשות החלטה 

-החלטה אינדיבידואלית או החלטת -האוצלת על זכויות הפרט 

שומה עליה לאסוף את הנתונים שלעניין, לבור את  -ניות כללית מדי

הבר מן התבן, לנתח את הנתונים, לשקול אותם, לעמוד על משמעות 

ההחלטה המוצעת ועל תוצאותיה המשוערות, ורק אז לעשות 

 .מעשה"



 .778, 728( 2פ"ד נג)סטמקה נ' שר הפנים  3648/97בג"ץ   

 הנתונים הרלוונטיים, ולבחון אותם בקפידה:לשם כך על המשיבים לאסוף את  .129

"ההחלטה חייבת להיות בכל מקרה תוצאה של בדיקה עניינית, הוגנת 

ידי מי שהוקנתה לו סמכות -ושיטתית...  תהליך קבלת ההחלטה על

פי חוק מן הראוי שיהיה מורכב, בדרך כלל, ממספר שלבים -על

סמכות בסיסיים חיוניים, אשר הם הביטוי המוחשי להפעלת ה

המשפטית תוך התייחסות לנושא מוגדר, ואלו הם: איסוף וסיכום 

הנתונים )לרבות חוות הדעת המקצועיות הנוגדות, אם ישנן כאלה(, 

בדיקת המשמעויות של הנתונים )דבר הכולל, במקרה של תיזות 

חלופות, גם את בדיקת מעלותיהן ומגרעותיהן של התיזות הנוגדות(, 

המנומקת. תהליך כגון זה מבטיח, כי כל ולבסוף, סיכום ההחלטה 

השיקולים הענייניים יובאו בחשבון, כי תיעשה בחינה הוגנת של כל 

טענה, וכי תגובש החלטה, אותה ניתן להעביר בשבט הביקורת 

 המשפטית והציבורית" 

חורב נ' שר  5016/96. ראו גם בג"ץ 48, 29( 3, פ"ד לז)ברגר  נ' שר הפנים 297/82בג"ץ 

)נבו הוצאה לאור( )להלן:  הסמכות המנהלית; י' זמיר, 72, 1( 4, פ"ד נא )התחבורה

 .733-735"(, זמיר"

מן המענה שניתן לעותרים, עולה כי המשיב פנה אל אתרי האינטרנט של העותרים  .130

או אל מסמכי היווסדות ישנים ובחר מהם מידע מתומצת ודווקני כפי שנוח לו, תחת לבחון 

נקים על ידי הארגונים ומהותם. למרות עבודתם המשותפת של את היקף השירותים המוע

הארגונים עם משרדי הממשלה השונים ובכללם משרד הרווחה והשירותים החברתיים 

ומשרד המשפטים, לא טרח המשיב לאסוף מידע באשר לפעילות העותרים וחשיבותה. 

מותות המשיב לא טרח לעיין בדיווחים השנתיים אותם מגישים העותרים לרשם הע

הסוקרים את פעילותם. הוא אף לא פנה אל העותרים בבקשה לקבלת מידע נוסף ככל שהיה 

למוקד בה צוין כי לא ידוע למשיב מהי פעולת המוקד בכל הנוגע בתשובה . כך למשל וחסר ל

לעבודה עם מי שנפגעו מאלימות. תחת לבחון את הבקשה ולקבל נתונים שחסרו לו בחרו 

ודוק. מראש בחר המשיב לקבל את הבקשות ה גם בראש זה. המשיב לדחות את הבקש

בצורה של טופס אלקטרוני קצר ולא מפורט. על כן, משעלו לפניו שאלות ראוי היה כי יפנה 



 לקבלת הבהרות ונתונים נוספים תחת דחיית הבקשה. 

בתשובתו לקו לעובד ציין המשיב בין היתר כי היא מעניקה סיוע בעיקר ל"עובדים  .131

ם המוחזקים המועסקים בישראל". קביעה אשר בחינה של נתוני הפעילות של מן השטחי

בתשובתו לערר שהגישה אמון הציבור קבע המשיב כי העמותה מלמדת כי היא שגויה. 

" קביעה עיקר פעילותו של הגוף המבקש הוא בקידום צרכנות הוגנת במשק הישראלי"

למת מחלקים רבים של פעולתו שהיא אולי נכונה אך מצמצמת את פעילות הארגון ומתע

 העניפה ובכללם הפעילות הנוגעת לקשישים ובעיקר ממשמעותה של פעילות זו. 

למרות השנים הרבות של עשיה בהן מושמים בשלושת העותרים מתנדבי זאת ועוד.  .132

שירות אזרחי לא בדק המשיב מה היתה משמעות השירות האזרחי בהם עד כה או במה 

 סדר החדש אינו מנותק לחלוטין מן ההסדרים הקודמים.  עסקו המתנדבים. שהרי הה

התשתית העובדתית עליה נסמך המשיב היא דלה ובלתי מספקת. תוצאתה החלטה  .133

 החלטתו פסולה ודינה להתבטל.  –שנתקבלה על יסוד עובדות חלקיות ושגויות. ככזו 

 הרשותפעולת המשיב נגועה בשיקולים זרים ועומדת בניגוד לחובת תום הלב של 

להווי ידוע, כי בעת שרשות מפעילה שיקול דעתה אסור לה לשקול שיקולים זרים  .134

פורז נ'  1/88או לפעול למען מטרות זרות. כך למשל קבע השופט ברק )כתוארו אז( בבג"ץ 

 :324, 309( 2, פ"ד מב)יפו-ראש עיריית תל אביב

 -מועצת העירייה, בעתירה שלפנינו  -"אכן, הרשות השלטונית 

דעת זה מקיים -דעתה, ובלבד ששיקול-פי שיקול-אית לפעול עלרש

את כללי המשפט המינהלי הישראל )החקוק וההלכתי, המהותי 

דעת מנהלי. על כן, חייב שיקול -והדיוני( בעניין הפעלתו של שיקול

הדעת השלטוני לקחת בחשבון אותם שיקולים, הנופלים לדל"ת 

דעת -דעת. שיקול-קולאמותיו של החוק המסמיך אותו להפעיל שי

כן פסול, -החורג ממטרותיו של החוק המסמיך הוא שיקול זר, ועל

 ואין הרשות השלטונית רשאית להתחשב בו."

בעבר אירעו מספר מקרים בהם נעשו ניסיונות מצד הרשות לשירות לאומי  .135

בגלגוליה השונים ומצד השרים האחראיים על רשות זו למנוע קבלת מתנדבי שירות אזרחי 

מותות שונות, על בסיס אידיאולוגי. בין היתר ניסה המשיב לא פעם להדיר את המוקד מע

וארגוני זכויות אדם אחרים מקבלת מתנדבי שירות אזרחי )אז שירות לאומי( ולשלול מהם 



דרש ראש המינהלת לשירות לאומי, מר שר  2015את מעמדם כגופים מפעילים. כך, בשנת 

נה אז את שמו מ"מוקד סיוע לעובדים זרים" ל"מוקד שלום ג'רבי, כי המוקד, אשר שי

לפליטים ולמהגרים", יפנה מחדש בבקשה להכרה כגוף מפעיל. זאת על אף שלא היה כל 

שינוי בישות המשפטית. דרישה זו באה לאחר פניה מגוף פוליטי המתנגד לפעילות המוקד 

עץ המשפטי בשם "סטודנטים למען דרום תל אביב". רק לאחר התערבות המשנה ליו

לממשלה ולאחר שנערכה למוקד ביקורת של המשיב , ניתן היה להמשיך ולהפעיל מתנדבי 

שירות לאומי במוקד, והאישור לשמש גוף מפעיל נותר כמובן על כנו, מבלי שהיה צורך 

 לפעול להכרה מחדש. 

בשמירה על זכויות בתשובתו לקו לעובד מציין המשיב כי העמותה עוסקת " .136

". זאת על אף ר עובדים מן השטחים המוחזקים המועסקים בישראלעובדים ובעיק

שהדברים לא צוינו בבקשה מטעם קו לעובד ואף אינם עולים מן המידע שצורף לבקשה ומן 

המידע שצורף הן לערעור והן לעתירה זו, זה והם אינם מדויקים בלשון המעטה. כעולה מן 

זכויות עובדים ובמתן סיוע פרטני  המידע המתואר לעיל העמותה אכן עוסקת בשמירה על

לעובדים מוחלשים הזקוקים לו. ואולם, הגם שהעמותה אכן מספקת שירותים גם לעובדים 

מן השטחים, הרי שאין המדובר בעיקר עיסוקה. ילמדו על כך המספרים שתוארו לעיל 

 ביחס לפעילות העמותה. 

י מקלט או שיקולים הנוגעים למיהות מקבלי השירות, בין שמדובר במבקש .137

במהגרי עבודה אינם ממין הענין לצורך קבלת ההחלטה בעניינם של קו לעובד והמוקד )או 

ארגונים ארחים המעניקים שירות לאוכלוסיות אחרות שאינן ישראליות(. החוק מגדיר 

בישראל והוא אינו מתייחס כלל למעמדם.  לאוכלוסיהבאופן מפורש כי יינתנו שירותים 

ירותים הניתנים לאוכלוסיה בישראל ניתנים שירותים גם לעובדים העובדה כי בנוסף לש

מן השטחים אינה ממין הענין )היא רלוונטית רק לשאלת היקף השירותים ועל כך ענינו 

 לעיל(. 

אכן, נראה כי פעילותם של קו לעובד והמוקד אינה נושאת חן בעיני המשיב והוא  .138

השר אריאל שכותרתו " 11.7.2019יום מ 13אף אינו טורח להסתיר זאת. בראיון לחדשות 

" התפאר השר הממונה על והסיר ממנו ארגוני שמאל -עדכן את חוק השירות הלאומי 

 המשיב, מר אורי יהודה אריאל, בשלילת התקנים מן מקו לעובד ומן המוקד: 



אזרחי -פעלתי במשך שנים לקידום חקיקת חוק השירות הלאומי"

רות השירות הלאומי ואת אשר נועדה להסדיר ולהגדיר את מט

מעמדם של המתנדבים והמתנדבות. אני רואה חשיבות רבה 

בהתנדבות למען מדינת ישראל והחברה הישראלית ולא למען כאלה 

שמחרימים ופועלים נגד המדינה וערכיה. עם כניסת החוק החדש 

, פעילות של גופים הפועלים נגד 2019לתוקף, בראשון לספטמבר 

 ."תמנע ותבלם - המדינה והפוגעים בה

אריאל הממונה על השירות הלאומי עדכן את רשימת יהודה השר אורי עוד צוין בכתבה כי 

במסגרת שינוי החוק הוסרו "הארגונים שבהם יוכלו בני השירות להתנדב ולשרת. 

מהרשימה ארגוני סיוע למבקשי המקלט, בהם "קו לעובד", "המוקד לעובדים ומהגרים" 

 ם". ו"אליפלט", שבהם שירתו לא מעט מתנדבים ומתנדבות בגני הילדי

https://13news.co.il/item/news/domestic/articles/national-service-297987/ 

התיוג של המשיב לפעולתם של קו לעובד והמוקד כמי שפוגעים במדינה  נסיונות .139

הם לא רק בגדר שיקולים זרים אלא הם בגדר רדיפה פוליטית וסימון של אויבים מבית, 

לנוחותו. ודאי וודאי כי הצלחת העותרים להוביל בשנים האחרונות שינויים משמעותיים 

ם משפטיים, אליה התייחס השר אריאל, במדיניות ישראל בנושאים שונים במסגרת הליכי

 אינה יכולה לשמש להם רועץ. 

להבטחת  2-ו  1בית המשפט העליון הכיר לא פעם בחשיבות פעילותם של העותרים  .140

זכויות האדם, הנתונות לכל אדם באשר הוא. כך, למשל, במסגרת פסק דין שניתן בעתירה 

 ן:שהגישו קו לעובד והמוקד יחד עם ארגונים נוספים צוי

"אכן, שפר גורלם של העובדים הזרים, החלשים והפגועים שבקירבנו, 

אלה הם העותרים  –ונחלצו לעזרתם אנשים טובים, מתנדבים בעם 

חסד אלה נתמזל מזלנו ונתגלגלה זכות -ובזכותם של אוהבי –שלפנינו 

לידינו להגן על צלם האנוש של אותם עובדים. ואנו נגן עליהם, על 

 גם שלא ביקשו זאת מאיתנו."העובדים הזרים, ה

לפסק דינו של  5(, סעיף 2006) 346( 1, פ"ד סא)קו לעובד נ' ממשלת ישראל 4542/02בג"ץ 

 המשנה לנשיא מ' חשין.

https://13news.co.il/item/news/domestic/articles/national-service-297987/


לאור העובדה כי כפי שהראינו, העותרים עומדים באופן חד משמעי בדרישות החוק  .141

קל שיקולים זרים להכרה כגופים מפעילים, לצערנו אין מנוס מן המסקנה כי המשיב ש

שאינם ממין הענין. שיקולים פוליטים תחת שיקולים מקצועיים. על כן דין החלטתו 

 להתבטל. 

 

 אחרית דבר

שירותי הרווחה עיקרם בליווי הפרט בהתמודדות מול קשיים שונים ובהענקת  .142

מעטפת מגן כנגד קשיים, פגיעות ומשברים שהפרט חשוף אליהם. שירותי הרווחה מורכבים 

של זכויות, בעיקר זכויות חברתיות והליכי שיקום, שבהצטברותם מאפשרים לפרט מסך 

 הפגוע להשתלב בחברה באופן מועיל ונורמטיבי. 

בעתירה זו הראינו כי שלושת העותרים מספקים שירותי רווחה המשמשים להגנה  .143

על זכויות שונות של פרטים שונים. משמספקים הארגונים שירותים אלה ושירותים אלה 

הם חלק משמעותי מפעילותם, הרי שמתקיימים בהם התנאים הקבועים בחוק השירות 

 האזרחי להכרה כגופים מפעילים. 

אשר על כן מתבקש בית המשפט הנכבד להורות למשיבים להכיר בעותרים כגופים  .144

 מפעילים ולחייב אותם בהוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין. 
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