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 25.6.18 - הציבורי משפטני השירותמחאה של ההסברה והאסיפת רשמים ותמונות מ

 

 ,חברים שלום
 

 שיש וגילו המשפטנים התעוררולראשונה  -בשירות המשפטי הציבורי  דבר נפל ביום שני האחרון

, דרישותלמדינה  ולהציב למחות לצאת יכולים שהםשיש להם זכויות, , קול להם שיש, כוח להם

 .מהם להתעלם יותר יכולה לא ושהמדינה
 

 מול הציבורי בשירות המשפטנים של מחאהו הסברה אסיפת המשפטנים איגודבוקר ערך ביום שני ב

המשפטנים לפני מספר חודשים.  איגוד שהכריז העבודה לסכסוך בהמשך, האוצר ומשרד הכנסת

הקיבוציות של  הגנותוב המאורגנת בעבודה ונמשכת הולכתה פגיעהה הסכסוך הוכרז, בין השאר, בשל

 שנוקטת צדדיים-החד צעדים. עוד התייחס הסכסוך לסף כשומריבמיוחד להם  הנדרשותהמשפטנים, 

 פוגעים, צעדים השלהם הקידום באופקו המשפטנים של עבודתם ובתנאי במעמדם הפוגעים המדינה

 למען כימים לילות ועושים שליחות תחושת מתוך הפועלים, מקצוע אנשי של שלם בציבור שיטתי באופן

 איוש באופן המוצעצדדי -החד השינוי מהווה בנושא מרכזי נדבך. הכלל ולטובת הציבורי השירות

בעצמאות השירות המשפטי שיוביל לפגיעה קשה , הממשלה משרדיל צים המשפטייםהיוע משרות

 המקצועית העשייה לפסגת להגיע מהמשפטנים ימנע, וביכולתו למלא את תפקידו מקצועיותו, בהציבורי

ד עמדה של איגונייר בקישורים:  להלן )ראו המקצועי הסולם כל לאורך שלהם הקידום את ויבלום

, שסוקרים את הפגיעה הקשה שהצעות החוק בעניין זה שכתבתי ומאמרלוועדת חוקה  המשפטנים

 . (יגרמו לשירות המשפטי הציבורי, לשירות הציבורי בכלל ולשלטון החוק בישראל
 

, ממשלה משרדי משלל, משפטנים עשרות

 משרד מול ומחאה הסברה לאסיפת התייצבו

 מטרה חדורי, משולהבים - והכנסת האוצר

, קריאות קראו, שלטים נשאו, ומוטיבציה

 שנישאו לדברים האזינו, במשרוקיות שרקו

בתחושת  והכל. הכיכר את וסובבו באסיפה

 לעשייה "ביחד" ובהרגשה של התעוררות

זכויות המשפטנים ועתיד  למען משותפת

יישר כוח לכל  .השירות המשפטי הציבורי

 אלה שהתגייסו ובאו!
 

 המשפטי היועץ אותנו הפתיע האסיפה במהלך

בדרך לדיון בוועדת  רכבו את שעצר ,לממשלה

החוקה של הכנסת בהצעות החוק לשינוי 

שיטת המינוי של היועצים המשפטיים של 

 .המשפטנים ת ידיולחץ אמשרדי הממשלה, 

 

 

 האיתנה העמידה ראש מערך הייעוץ המשפטי הציבורי, על ,המשפטי לממשלה היועץ את איגוד המשפטנים מברך

 .(בקישור ת היועץראו עמד) הציבורי המשפטי השירות ועל החוק שלטון על הגנה לשם, האמורות חוקה הצעות נגד
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השותפות של  תחושת ואת ההתגייסות סוף סוף את לראות מרגש שהיה חייב לומר אישית אני בנימה

אני פועל, בסיוע , המשפטנים איגוד מזה תקופה, מאז שלקחתי על עצמי את המשימה של שיקום. כולם

מחדש כדי שנוכל לפעול  המשפטנים אותנו לאגדחברים בוועד הפעולה ונציגים ביחידות השונות, 

שנתיים האחרונות, מהלכים -לפני ומאחורי הקלעים מתרחשים בעיקר בשנה. זכויותינו למעןקיבוצית 

הסכמים, משאים ומתנים, סכסוכים,  ,מאבקים - שונים לקידום זכויות המשפטנים במגזר הציבורי

עניינים רוחביים, יחידתיים ופרטניים, פעילות בלשכת עורכי הדין ועוד. אך עד יום שני האחרון הייתה 

  הושגו בהחלט. להם חשוב שהעניין של אנשים מצומצמתשזו פעילות שלי ושל קבוצה  תחושהלפעמים 

מאבק קיבוצי צריך ציבור  ,ציבור יהיו נמרציםכמה ששליחי ה אך, התקופה לאורךמשמעותיים  הישגים

 שיש רב זמן מזה לראשונה ביום שני הרגשתי ., איגוד המשפטנים הוא שלנו, של כולנומגויסציבור  –

 שמוכן ציבור לנו יש, חבורה לנו שיש אלא, מוגדר ולא אנונימי ציבור למען אבקשזה לא מ, צבא לנו

, הוא כן כשמו, קיבוצי מאבק. איתו יחד לפעול ושאפשר , שמבין את חשיבותולמאבק שותף להיות

 ועכשיו אנו סוף כל סוף נכונים לו!!, קבוצה של מאבק
 

 לשלבים זאת עלינו לנתב, להיאבק והמוכנות האנרגיות את, בעיניים הזיק את לנו שיש שהוכחנו עכשיו

 את לאלץ כדי נוספים ארגוניים לצעדיםעכשיו  תקדםעלינו לה .שלנו הקיבוצי המאבק של הבאים

 לכלל מיטיבחדש ו קיבוצי הסכם להשגת ואינטנסיבי רציני ומתן למשא איתנו לשבת המדינה

מענה , קידום מסלולי ,משופרת תקינה, הולם שכר, השונות זכויותינו הבטחת תוך, המשפטנים

 .ועודלנו כשומרי סף  נדרשותה הגנותמלוא המתן ים היחודיים של עבודת המשפטנים, למאפיינ
 

 מלא פעולה לשיתוף ערוכים יהיו שכולם חשוב. הארגוניים הצעדים המשך על עדכןנ הקרובה בתקופה

 באחדותנו!! כוחנו -פשוט  הכי באופן כי. שיוכרזו הצעדים עם
  

ישירות ובאופן שוטף  מקבלים שכולם לוודא כדי

השונות  ההתפתחויות עלודעות הוה העדכונים את

 ואחת אחד מכל שוב אבקש, מאיגוד המשפטנים

 זה. בקישור של האיגוד התפוצה לרשימת להירשם
 

להסתדרות ולאיגוד  הצטרפתםטרם אם 

טרף, לחזק את זאת ההזדמנות להצ –המשפטנים 

כוחנו ולתמוך במאבק וגם ליהנות מהטבות לחברי 

בשם  ציינו, טופס הצטרפות ומלאוהורידו  האיגוד.

חוזה ) איגוד המשפטנים" :, לפי הענייןהאיגוד

ושילחו את הטופס החתום  "(*הסכם קיבוצי/*אישי

  mishpetanim@histadrut.org.il למייל:

 

 שלכם,

 גורדון יצחק )ִיִצי( 

  המשפטנים איגוד ר"יו
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 25.6.18 הציבורי השירותשל משפטני  מאסיפת ההסברה והמחאהתמונות 
 תודה למשתתפי האסיפה על הצילומים המצורפים 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  
 

 

 
 

 היועץ המשפטי לממשלהביקור            

 

 
 

 

 

 

 

 
 למערכת הביטחון,לשעבר היועץ המשפטי  ,עו"ד אחז בן ארי

 שלנו.נושא דברי תמיכה במאבק 
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