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 האג� לסיוע משפטי

 �1972ב"התשל,י חוק הסיוע המשפטי"בקשה לסיוע משפטי עפ

 �1973ג"התשל, ותקנות הסיוע המשפטי

בו:הערה  לשו� זכר הכוונה ללשו� זכר ונקבה כאחדמצוי�בכל מקו	

:פרטי� על המבקש.1

 מספר תעודת זהות ש	 משפחה ש	 פרטי

 שנת
 לידה

:מי�
 נקבה�
 זכר�

): במשבצת המתאימה�סמ�(פחתי מצב מש
 גרוש� אלמ�� רווק� נשוי�
 ידוע בציבור� חי בנפרד�

 מקצוע

 טלפו� סלולרי/טלפו� מיקוד כתובת מגורי	

 אחר/טלפו� בעבודה מיקוד כתובת למשלוח מסמכי	

:דת מעמד אישי נא לציי!יבעניינא� הבקשה היא�

 מוסלמי� פרוטסטנטי� אורתודוכסי� קתולי� יהודי�

 _______________ אחר�

:פרטי� על ב! הזוג.2

 שנת לידה מספר תעודת זהות או דרכו� ש	 ב� הזוג

:ודת הזוג____________________ת נא לציי! תארי$ נישואי! אישויבעניינא� הבקשה היא�

 אחר� מוסלמי� פרוטסטנטי� אורתודוכסי� קתולי� יהודי�

_______________ 

:א� ב! הזוג מתגורר בנפרד מהמבקש�

 ______________ מתי עזב את הדירה

___________________________________________________________ת ב� הזוג כתוב

 __________________________________________________מקו	 מגורי	 משות  אחרו�
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 יש לציי! ג� ילדי� מנישואי! קודמי� ומחו' לנישואי!–פרטי� על הילדי� הקטיני�.3
:) במשבצת המתאימה�לסמ�נא(

 ש	
 שנת
לידה

נא למלא(הילד נמצא אצל
במלי	 לפי אחת 
): האפשרויות הבאות

מוסד/ב! הזוג/המבקש
נא–משפחה אומנת אחר 

 לפרט

 ש	
 שנת
לידה

נא למלא(הילד נמצא אצל
במלי	 לפי אחת 
): האפשרויות הבאות

מוסד/ב! הזוג/המבקש
נא–משפחה אומנת אחר 

 לפרט

1.7.

2.8.

3.9.

4.10.

5.11.

6.12.

:מקורות ההכנסה של המבקש.4

 ביטוח לאומייבעניינ א� הבקשה היא4אי! צור$ למלא את סעי�: הערה�

 ______________________) בס+(משכורת חודשית ברוטו�

 דשי	 האחרוני	 החו6או3ו� לגבי תלושי משכורת אחרוני	 לשכיר או דוח רואה חשב3נא לצר 

.לעצמאי

:א	 אינ+ עובד נא לציי��

 __________________________ עבודה הפסקתמועד�

 ש	 המעסיק וכתובתו–היכ� עבדת לאחרונה�

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 ______________________) ברוטו(משכורת חודשית�

 _______________________החל מחודש ____________________ דמי אבטלה בס+�

 גמלה אחרת� גמלת שאירי	� גמלת נכות�גמלת הבטחת הכנסה�

 ________________________ נא לפרט–מי מהמוסד לביטוח לאו

ל . החודשי	 האחרוני	3-נא לצר  אישורי	 מהמוסד לביטוח לאומי

ע, א	 הינ+ חבר קיבו.� י הקיבו. בצירו "נא להמציא ללשכתנו מכתב מהקיבו. לפיו אינ+ מיוצג

.הנמקות לכ+

.ח"ש_______ ____________בס+ ____________________-מ) נא לפרט(הכנסה אחרת�

:הכנסת ב! הזוג או ב! משפחה אחר המתגורר ע� הפונה.5

 ביטוח לאומייבעניינ א� הבקשה היא5אי! צור$ למלא את סעי�: הערה�

 קרבה משפחתית ש	
כולל(מקור ההכנסה

)קצבאות ביטוח לאומי
 הכנסה בשקלי	
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:רכוש.5

את: הערה�  ביטוח לאומייבעניינ א� הבקשה היא6סעי� אי! צור$ למלא

:דירת מגורי��

.בבעלות�

ש	�  ___________________: רשומה על

של�  ________________________משכנתא בסכו	 חודשי

.בדמי מפתח�

.בשכירות�

.אצל הורי המבקש�

.אצל הורי ב� הזוג�

 ___________________אחר�

על) גוש חלקה, יש לציי� כתובת–' מגרש וכו, דירה, בני�(אחרי�/עי! נוספי�נכסי מקרק� הרשומי	

ועל ש	 ב� זוג+ שמ+ או על שמ+

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

.ח"ש___________ בשווי _________________________________________ נכסי� אחרי��

.ח"ש_____________ששוויו _____________ ___משנת יצור ________________ מסוג:רכב�

ש�� :בהחזקת�:רשו� על

.המבקש�.המבקש�

.המבקש וב� זוג�.המבקש וב� זוג�

.ב� הזוג�.ב� הזוג�

 __________________אחר� __________________אחר�

י�/כספי� בבנק�

):נא למלא במלי	 לפי האפשרויות הבאות(רשו	 על ש	
 הילדי	 הקטיני	/הפונה וב� הזוג/ב� הזוג/הפונה

 הסכו	 בחשבו�

)עובר ושב(ש"עו�

 חסכונות�

תפיקדונו�

 ניירות ער+�

זר� )פרט סוגו( מטבע

 קופות גמל�

 _________________ אחר�

 סכו	 כולל בחשבונות�

ל"ת הכספי	 למועד האישור ולפירוט חשבו� העוי	 לגבי יתר/נא להמציא אישור מהבנק  חודשי	3-ש

.אחרוני	
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:סוג הבעיה המשפטית.7

:ענייני משפחה�
 צו מניעה כנגד ב� משפחה� החזקת ילדי	� התרת נישואי�/גירושי��
 עיכוב יציאה מהאר./צו מניעה� הסדרי ראיה� מזונות ומדור�
 אימו.�ת אבהו� מדור שקט�
 אפוטרופסות� פירוק שיתו � בקשה לתיקו� גיל�
 החזקת קטי�� צו הגנה� ירושה�

).יש לצר  מכתב דחיית בקשת+ מהמוסד לביטוח לאומי(:ביטוח לאומי�
 גמלת שאירי	� ) (*):תאונות עבודה(נפגעי עבודה�
 מענק עבודה מועדפת�הדמי אבטל�
 (*)גמלת סיעוד� (*)נכות�
 ________________אחר�
(קצי� תגמולי	� ).יש לצר  מכתב דחיית בקשת+ מקצי� תגמולי	(*)

___________ 
.יש לחתו	 על טופס ויתור על סודיות רפואית(*)

) רישו	 מקרקעי��בעניילמעט(מקרקעי!�
ז�  כויות במגורי	הגנה על

:הוצאה לפועל חובות�
 חובות של הפונה�
 ___________________חובות של בני משפחה אחרי	�

 תביעה כספית�

 דיני עבודה�

 עניי! אחר�

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

:פרטי� נוספי�.8

נא לפרט בקצרה את עיקרי טענותי+�

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

:בבית די!/ מתנהלי� הליכי� בבית משפטיעניינ�

לא�
 נא לציי� היכ�–כ��

________________________________________________________________ 

תארי+ הדיו� האחרו� ותוצאתו�
_________________________________________________________________ 
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ב� הוצאה לפועל הינ	/בית הדי�/בית המשפטמספרי התיקי	 שלי

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

� הבא ועניינו תארי+ הדיו�

____________________________________________________________________ 

ו ע/נא לצר� העתקי� מהחלטות או"או מפסקי די! שניתנו בעבר והקשורי� לבקשת$ י בית המשפט

.בית הדי!

ו� ע/ענייני מטופל עו"או טופל בעבר :ד פרטי"י

לא�

 נא לציי� היכ�–כ��

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

_______________________________________                                                                   
 חתימה תארי+

ר.9 י ה צ ת

:למילוי רק על ידי עור$ הדי!: הערה�

 ________________________ז"ת_ ______________________________________מ"אני הח

ה לעונשי	 הקבועי	 בחוק א	 לא אעשה/כי על לומר את האמת וכי אחרת אהיה צפוי,לאחר שהוזהרתי

 וכי לא ומדויקי	ה בזאת כי כל הפרטי	 שמסרתי בבקשתי למת� סיוע משפטי הינ	 נכוני	/מצהיר, כ�

.העלמתי מידע שנתבקשתי למסור

ל והנני מתחייב להודיע .או המשפטי באופ� מיידי/לשכה לסיוע משפטי על כל שינוי במצבי הכלכלי

ו ו/הנני מייפה בזאת את כוחו של ראש הלשכה לסיוע משפטי ד"או עוה/או כל אחד מעורכי הדי� בלשכה

ו בע/שראיי� אותי לפנות בשמי בכתב ו"או ו של מועהדחייאו לבקש בשמי/פ לגורמי	 שוני	 או/ד דיו�

.י שיקול דעתו המקצועי"מועד להגשת מסמכי	 משפטיי	 בפני ערכאות משפטיות עפ

_______________________ ________________________                    
ה/ חתימת המצהיר תארי+

מטע	 הלשכה __________________ד"עו,ה בפני/הופיע________________ת כי ביו	/הנני מאשר

ב  ע/תה עצמו/שזיהה' _________________,גב/מר_________________ לסיוע המשפטי ז"תי"ה

ה/תהיה צפוי/אחרת יהיה,ה להצהיר את האמת/ה כי עליו/ שהזהרתיוולאחר_____________מספר

ע, לעונשי	 הקבועי	 בחוק י"כולל הפסקת הסיוע המשפטי והחזר הוצאות הסיוע המשפטי כפי שיקבעו

.ה עליה בנוכחותי/ה וחת	/ה את נכונות הצהרתו/אישר, ראש הלשכה

____________________________ 

ורישיונד ומספר" חתימת עוה
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דו(חוות דעת העובד הסוציאלי.10 )ח סוציאלי"אפשר לצר  ד  נוס  או

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

ס"חתימת העוס"ש	 וש	 משפחה של העו טלפו� ש	 הלשכה

:להל! לנוחיות$ כתובות וטלפוני� של הלשכות לסיוע משפטי

 פקס טלפו! כתובת המחוז

 מחוז ירושלי	

)כולל אשדוד ואילת(

 בית מצפה,1ג הסור' רח

 02-6211377 02-6211333 91017 ירושלי	 1777.ד.ת

4הנרייטה סולד'רח אביב והמרכז-מחוז תל

 03-6932722 03-6932777 64924תל אביב

11 קומה,'א15י	"פל'רח מחוז חיפה

 04-8633679 04-8633666 33095מיקוד

 בית נוע	,33שזר'שד הדרו	ומחוז באר שבע

, 534.ד.ת,1 קומה

 84002 שבע-באר
08-6404526-7-808-6404539 

 3047 תאופיק זיאד' רח נצרת-מחוז הצפו�

,5קומה, בניי� ופא סנטר

 16160 נצרת, 50021ד.ת
04-6459444 04-6459434 
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 דיותטופס ויתור על סו

 כל מא! דבעי

ת בזה רשות לכל/נות�______________________ז"ת________________ ________מ"אני הח

על,ד אייל גלובוס"למסור לעו, רשות או מוסד, ללא יוצא מ� הכלל ובכלל זה משרד ממשלתי, אד	 הממונה

"להל�(לשכות הסיוע המשפטי  ב") המבקש:  את כל הפרטי	 ללא יוצא מ� הכלל ובצורה אג ולכל עובד

ה"עששתידר ,ת בזאת כל אד	/והנני משחרר, על נכסי ועל הוני,יהכנסותיעל,יחשבונותיעל מצב, מבקשי

כנ, מוסד ל מחובת שמירה על סודיות בכל הנוגע למצב חשבונותיי וחשבונות"בנק רשות ומשרד ממשלתי

ות על סודיות זו כלפי המבקש ולא תהיינה לי אליה	 כל טענ/ל ומוותר"כנחכויייפושיש לי בה	 או/ה

.ל"תביעה מסוג כל שהוא בקשר לנ

____________________________ 
ה/חתימת המצהיר

 __________________________הש	 והמשפחה

 ______________________________: הכתובת

 ______________________________ז"ת' מס

 ________________________: מקו	 החתימה

 ________________________:תארי+ החתימה

 ___________________________: עד לחתימה

 __________________________________________________:ז"ת'מס, כתובת, הש	


