עובד הוראה  7דברי חשובי שלא ידעת על זכויותי
לקבלת הגנה משפטית!
עו"ד חגית עזרא ,עו"ד דנה פסלר– יעקב ,אג תביעות גו והגנה משפטית
כעובד הוראה ,הנ חשו להליכי משפטיי או משמעתיי שעלולי להינקט כנגד ולכ חשוב שתדע
שבמקרי מסוימי תהא זכאי לקבל ייעו משפטי ו/או השתתפות בהוצאות משפטיות מטע
המדינה.
להל "על קצה המזלג" ,מידע על זכויותי לקבלת הגנה משפטית :
 .1מי זכאי לייעו ? הייעו המשפטי יינת ל ,בהקשר למעשה או מחדל שבוצע בעת מילוי
תפקיד ,תו כדי מילוי תפקיד או לש מילוי תפקיד ,ובתנאי שמדובר בהתנהגות שהייתה
בתחו סמכות ובוצעה בתו לב.
 .2ההליכי המשפטיי הנכללי בהסדר:
•

הליכי פליליי ,החל משלב החקירה.

•

הליכי משמעתיי על פי די.

•

ועדות חקירה ממלכתיות או ועדות בדיקה ממשלתיות.

•

התגוננות מפני הלי אזרחי או מנהלי  $בתנאי שהמדינה אינה צד להלי ,או שבנסיבות העניי
נדרש ייצוג נפרד לעובד.

•

מת תגובה לטיוטת דוח מבקר המדינה ,בהתא לתנאי והסייגי הקבועי בהחלטת
הממשלה.

 .3זומנת להלי? כ יש לנהוג $במקרה בו זומנת לאחד מההליכי המנויי לעיל ,עלי להגיש
בקשה לוועדה המשרדית באמצעות היוע המשפטי במחוז אליו שיי המוסד החינוכי בו הנ
עובד ,או למרכז הועדה המשרדית במשרד החינו ,אג נכסי ולוגיסטיקה ,המחלקה
לתקציב וביטוח בטלפו. 5602276/2217/3563/312902- :
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לביטוח.www.edu.gov.il/bituach:

 .4בחירת הייצוג המשפטי  $לאחר קבלת אישור הוועדה המשרדית ביחידה לזכאות לקבלת
הגנה משפטית ,קיימת ל זכות לקבל ייצוג משפטי של עו"ד מתו מאגר עוה"ד העובדי ע
ענבל.
לענבל מאגר עו"ד המיומני במת סיוע משפטי לעובדי מדינה בהליכי השוני.
מומל כי בטר פנייה לעו"ד פרטי ,תפנה ,כאמור ,לענבל לברור זכויותי.

 .5החזר הוצאות  $במידה ובחרת לפנות לעו"ד מטעמ והנ מעוניי בסו ההלי ,לקבל
השתתפות בהוצאותי המשפטיות ,עלי לפנות לוועדה המשרדית במשרד החינו לש
קבלת אישור לזכאות) .ראה סעי  3לעניי אופ הפניה(.
החזר הוצאות יינת ע"פ קבלות והעברת מלוא המסמכי הנדרשי ובהתא לתערי ענבל
לשכר טרחה בהתא לסוגי ההליכי השוני.
 .6נשמח לסייע ולמסור מידע באשר לזכויותי לקבלת ייצוג משפטי מתו מאגר עוה"ד
העובדי ע ענבל בטלפו.03 9778000 :
 .7שי לב כי לאחר לשעות העבודה של משרד החינו ,ענבל העמידה עבור קו חירו  ,הזמי)
לפניות דחופות בטלפו).050 6253884 :

