
 
 
 
 

 לאות הפיתוח החברתי מקבלי האותות   -תכנית "שכר מצווה"
 
 

 מחוז חיפה  
מצווה במחוז מאז תחילת  -עו"ד עצמאית. כיהנה כיו"ר ועדת שכר  -נציגת המחוז  -פנקס יעלעו"ד 

מצווה ארצית, פעילה  -מצווה מחוזית בהווה, הייתה חברה בוועדת שכר-התכנית, חברה בוועדת שכר

מתנדבת ,  םבתיקי ייצוג משפטי פרו בונו במרכזי זכויות וגם   בת לייעוץ משפטי בתכנית ומתנד נמרצת
 ובמקומות נוספים.  במוסד לביטוח גם נוסף ב
  

במרכזי  ותיקים לייעוץ משפטי מתנדבים   -( )שכירה זייגר שרוןעו"ד   +  יואב אניספלד )עצמאי(  עו"ד 

הפועל בחיפה בשת"פ עם עמותת וסף נכן במרכז ו בחיפה נווה דוד שכונת בשל התכנית ) הזכויות
בתיקי ייצוג בעייתיים במיוחד, המצריכים עבודה רבה לאחר מתן סיוע מיידי גם מטפלים .  (דידי

 החל מראשיתה.  ודחוף. מתנדבים בתכנית  
  

תיקים   –תיקי משפחה  ב ייצגה בהתנדבות עובדת כשכירה במשרד חיפאי.  - ביטון אוחנינה מיכלעו"ד  

 החל מראשיתה.  מתנדבת בתכנית  השקעה רבה והטיפול בהם נמשך זמן ממושך.   מורכבים שדרשו
 
 

 מחוז ת"א 
 

מתנדב מזה כשנה    , בעל משרד פרטי ברמת גן .  שנים  3עו"ד מזה    -נציג המחוז  –עו"ד שמעון פרץ  
  , מזה כשנה מייצג  לייעוץ משפטי במרכזי הזכויות של התכנית ונותן ייעוץ בדיני משפחה. בנוסף לכך  

 ייצוג המתנהל בביהמ"ש לענייני משפחה וברבנות.   פונה בהליך משפטי , חציו
 

מתנדב בתכנית מזה שלוש שנים,  שנים, בעל משרד פרטי ברמת גן.    6עו"ד מזה  –  עו"ד שלומי נרקיס
ין  יעד  תיקים    2,תיקי ייצוג    6-פונים בהליכים משפטיים  )   6עד כה ייצג בהתנדבות במסגרת התכנית  

 עם ענווה וסבלנות אין קץ. פונים במקצועיות ומסירות מדהימה ביהמ"ש(.  מיצג את הב מתנהלים
 

קוריצה שלומית  .  –לוי  -עו"ד  בבת  3  5עו"ד  מתגוררת  שמונה,  בן  לילד  ואם  נשואה  ים.    -שנים, 
לאוכלוסייה  וייעוץ משפטי  מתנדבת מזה שנתיים באופן קבוע במרכז הזכויות בראשון לציון במתן סיוע  

הוצל"פ,  האתיופי דיור,  חובות,  בכל התחומים,  ייעוץ  נותנת  ובמקצועיות.  במסירות  זה  את  עושה  ת. 
 , מאוד רגישה למצב האוכלוסייה האתיופית.   ד ועו  םסכסוכי שכני

 
 
 

 מחוז ירושלים 
 

חברה     שנים, מתמחה בתחום דיני משפחה. 8דין מזה  -עורכת -נציגת המחוז  - דור-עו"ד אורית בן
מצווה' בייצוג של תיקים בתחום  -מתנדבת במסגרת תוכנית 'שכר   .של המחוז משפטי בועדת הסיוע ה

תיקים, כשאחד מהם, תיק סבוך ומורכב ביותר שלא נמצא לו שום   2 -טיפלה כבר ב  דיני משפחה.
מתנדב אחר, הסתיים לא מזמן בהצלחה והפונה המרוצה כתבה מכתב תודה והוקרה מרגש ביותר 

מעבר לתיקים שהיא מקבלת    על הטיפול המסור והמקצועי שהעניקה לה. מנת להודות לאורית-על

במסגרת התוכנית אורית שמחה תמיד לסייע במסגרת ישיבות הועדה במתן הסברים לפונים ובדיקת 

    סיכוי משפטי בתיקים סבוכים בתחום דיני משפחה.
 

הוא מתנדב    ובטל"א.דין המתמחה בתחומי תכנון ובניה, הגנת הדייר -עורך –  עו"ד אהרון גבע

שכונת  ב  במרכז הזכויותמצווה' כבר משנתה הראשונה ומתנדב הן למתן ייעוץ -במסגרת תוכנית 'שכר
תיקי    3 -עד היום טיפל כבר בהצלחה ב   יובל והן בייצוג תיקים בתחומים בהם הוא מתמחה.-קרית
תמיד מוכן לסייע בתחומי   הוא   פעמים. 20יובל  -קריתמרכז הזכויות בב והעניק ייעוץ לפונים ייצוג 

 התמחותו וניכר בו כי התנדבותו מגיעה מהלב.  
 



   –עו"ד בראיין ויין  
 
 

 מחוז צפון 
 

  מתנדבת לייעוץ משפטי , לחמישה עצמאית, משרדה בצפת, אם    -נציגת המחוז : עו"ד עינב מלכה
במקרים  עושה עבודה מהלב , עבודה יסודית במרכז הזכויות בצפת בחריצות ובמסירות להפליא.  

 רבים ממשיכה את הטיפול בפונים ממשרדה.  
  
  

מתנדב לייעוץ משפטי  בעל משרד בצפת ובראש פינה. , עו"ד עצמאי    :עו"ד מוחמד סעיד חליחל
נרתם להתנדבות ככל שנדרש ומקפיד לעשות עבודה יסודית ותמיד מוכן  במרכז הזכויות בצפת.  

בכדי    ומתעכב אף מעבר לשעות התורנותומסמכים בזמן ההתנדבות עבור הפונים   לעריכת בקשות
 להשלים את טיפולו במתנדבים. 

  
  

הזכויות   י ו"ד צעיר שכיר במשרד בנצרת עילית, מתנדב לייעוץ משפטי במרכז : עעו"ד איוב קוט
 מגדל העמק .  בבנצרת ו

  

במרכזי הזכויות  מתנדב לייעוץ משפטי   ,  'דגניה בקיבוץ : עו"ד צעיר , עצמאי מעו"ד ליאון אבנר
  רבה בטיפולו בפונים. מסירות מגלה  בטבריה ובצפת, על אף הנסיעה הכרוכה בכך. 

 
 

 טרם הועבר.  –מחוז דרום 
 

 משרדים 
 

, החל מראשית    עוה"ד במשרד מתנדבים לייעוץ משפטי במרכז זכויות   -מחוז ת"א  -משרד פרופ' לוי

 הוצל"פ, פשט"ר, חוזים, דיני עבודה ואזרחי כללי. פעילות התכנית,  בנושא  
בתל  שפירא  בשכונת  הזכויות  במרכז  לשבוע  אחת  מתקיימת  מתנדבים   -ההתנדבות  עוה"ד  אביב.  

משפטי   טיפול  נותנים  עוה"ד  ומקצועיות.  רגישות  באכפתיות,  והכול  טוב   רצון  המון  עם  הלב  מכל 
 ל"פ או מכתבים לרשויות מקומיות וכד'.  בכתיבת הארכות מועד, מכתבים לעיכוב ביצוע בהוצ

 
. המשרד בעל  1985המשרד נוסד בשנת   -מחוז ירושלים   – משרד עו"ד אפרים אברמזון ושות'

דיני ניירות ערך ותאגידים, נדל"ן,    פרקטיקה דינמית ומגוונת של ייעוץ משפטי וליטיגציה בתחומי 
ן בעניינים השוטפים של  המשרד מטפל ה  משפט מסחרי ומינהלי, תקשורת ותשתיות.

למשרד מחלקה   הקבועים והן בפרויקטים בעלי מורכבות עסקית ומשפטית מיוחדת. לקוחותיו
בפרקטיקה משפטית בארה"ב, באוסטרליה ובקנדה.   בעבר עורכי דין שעסקו 4בינלאומית, המונה  

 אביב. -המשרד פועל באמצעות שני סניפים: המרכזי בירושלים והשני בתל
למתן ייעוץ משפטי במרכזי הזכויות אברמזון משמש מזה זמן מה כמשרד "כוננים"  משרד עו"ד   

דין מתנדב שלא יכול מסיבה כלשהי להגיע לתורנות שנקבעה  -כמעט בכל מצב שבו יש עורך במחוז. 

ובכל    אחד ממרכזי הזכויות יימצא עו"ד ממשרד עו"ד אברמזון שיסכים להתנדב למשימה, בכל  לו, 
  מרכזי הייעוץ זהו שירות נפלא ויעיל לתוכנית, שמונע מצב של השבתת    מקומו.זמן, ולמלא את 

 והשבת פני פונים ריקם.  
 

ידי עו"ד  -על 1958-משרד יגאל ארנון ושות', נוסד ב   -ת"א /מחוז ירושלים– משרד עו"ד יגאל ארנון

שרדים: הראשי  באמצעות שני מ השותפות פועלת  .המשרד נחשב לאחד הגדולים בענף   יגאל ארנון..
 בתל אביב, השני בירושלים.  

משרד עו"ד ארנון בירושלים משמש, מזה זמן רב, כמאגר מתנדבים יעיל ונוח לתחנת הייעוץ  

שמש, נכונותם  -דין מתנדבים רבים שמוכנים להתנדב בבית-מאחר ואין עורכי   שמש.-הממוקמת בבית

ב שם לפחות פעם בחודש, ולרוב יותר,  שמש ולהתנד-הדין ממשרד עו"ד ארנון להגיע לבית-של עורכי
  היא הצלה של ממש ועזרה אמיתית. 

עוה"ד במשרד בת"א מתנדבים באופן קבוע להענקת ייעוץ משפטי במרכזי זכויות, במשך מס' שנים   

 התנדבו במרכז הזכויות שביפו וכיום מתנדבים ומעניקים סיוע לפונים רבים במרכז בחולון.  

  



 
 
 
 
 


