
 

 

 

 

 

ת, בין כל הקורסים סטודנט/י
 ? מעשיחסר לך ניסיון 

 יש לך ברירה!
 

עבור אוכלוסיות שלמות מהווה מערכת המשפט סבך 
מבלבל ומאיים. מתנדבי מרכז ברירה מעניקים סיוע 

טפסים, במענה בתחומי המשפט השונים, במילוי 
 לשאלות, בניסוח בקשות לשופטים ועוד.

 

לאלפי עברית אוניברסיטה הבמהלך השנה מסייעים יותר ממאה סטודנטים למשפטים ב
למצות את זכויותיהם. מרכז ברירה מפעיל  רבים מהם בעלי פערי שפה וידע,, פונים

עמדות הממוקמות בבתי המשפט השונים ברחבי ירושלים ופרויקטים משפטיים 
 מגוונים.

, ביהמ"ש *בין העמדות המשפטיות ניתן למצוא את ביהמ"ש השלום, ביהמ"ש המחוזי

לענייני משפחה ותעבורה ביהמ"ש לעניינים מקומיים, והלשכה להוצאה לפועל. 
קטים המיוחדים כוללים את מרכז מתדון, סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט, פרויקט הפרוי

 . *וליווי ילדים נפגעי עבירה *הדרכה קהילתית

 

 לא נדרש ניסיון מוקדם

 :(31.1והגשת מועמדות )עד לפרטים נוספים 

brera@mail.huji.ac.il                                     5883518-280 )עומר( 

 אתר הפקולטהלמידע ב                                    "מרכז ברירה"     

 מיועד לתלמידי שנה ב' ומעלה.*
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 משפט-בבתיעמדות 

 

בקשות לקבלת  סייע לפונים בנושאים מגוונים:תפקיד המתנדבים ל: בית משפט השלום

צו למניעת הטרדה מאיימת, ניסוח תצהירים עבור הנחה בארנונה וכתבי תביעה והגנה, 

  דין וצווי מניעה ועשה וכן תביעות קטנות.-ביטול דוחות חניה, בקשות לביטול פסק

 emma.davidovich@gmail.com ידוביץ'ואמה ד :רכזת

 

המתנדבים נדרשים, בין השאר, להוות אוזן קשבת : בית המשפט לענייני משפחה ותעבורה

המתנדבים מסייעים במילוי  למצוקות הפונים ולקשיים הרגשיים המלווים את ההליך.

 .ועוד אלימות במשפחהבעקבות  בקשות למינוי אפוטרופוס, צווי הגנה

 aizik.rotem@gmail.com רותם אייזיק :רכזת

 

המתנדבים מסייעים לפונים, ברובם חייבים, לנסח את בקשותיהם : לשכת ההוצאה לפועל

לשכת ד המחלקה המשפטית של ממוקמת ליעמדה בבהירות לצורך טיפול הוגן בתיקם. ה

  ותפקידה לסייע בבקשות שונות בנוגע לחובות. הוצל"פ

 liat.tapiero@mail.huji.ac.il ליאת טפירו :רכזת

 

רישוי עסקים, בנייה, ו תכנוןבעבירות  ןמשפט דהבית : בית המשפט לעניינים מקומיים

מסייעים בביטול פקודות מאסר וצווי הריסה, המתנדבים  חוקי עזר עירוניים ועוד.

  הפחתת קנסות ועוד. לעמדה חשיבות בצמצום פערי הכוחות בין הרשויות לאזרח.

 ylbg92@gmail.com יעל בן גרשום :רכזת

 

נישואין,  כגוןסיוע בסוגיות בהן בית הדין עוסק, מספקת עמדת ה: בית הדין הרבני

מערכת גירושין, ירושות, אישורי יהדות ועוד. העמדה מסייעת להתמודד עם ה

  ., ברגישות רבהמצבים קשיםבמספקת תמיכה  כןבית הדין, ו של תבירוקרטיה

 chanizvia@gmail.com שפיראחני  :רכזת  
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שאינם מיוצגים ורובם לפונים  המתנדבים מסייעים: )שנה ב' ומעלה( בית המשפט המחוזי

שייכים לאוכלוסיות מוחלשות, בבקשות שונות בענייני תעבורה, פשיטת רגל, עניינים 

  ידי הגשת תובענות, ערעורים ועוד.-מנהליים, עבירות פליליות ועוד, על

 liat.tapiero@mail.huji.ac.il רוליאת טפי :רכזת

 

 פרויקטים מיוחדים

 

המרכז לקהילה  המתנדבים לוקחים חלק בפעילות: מבקשי מקלטפליטים ולסיוע ל

בין היתר בענייני מעמד,  יהם,זכויות ונים במיצויהאפריקאית בירושלים, ומסייעים לפ

 ליווי ועוד. הקניית ידע, באמצעות ניסוח מכתבים, פנייה לרשויות,ובריאות, וחינוך 

  elishvily@gmail.com אלי שבילי :רכזת

 

סם לצד תמיכה מרכז סיוע לנגמלים מסמים, שמספק תחליף : מרכז מתדון ירושלים

חובות, פנייה לרשויות  בהסדרי תשלוםלפונים  מסייעים המתנדביםרפואית וסוציאלית. 

 רחוב. -ולמצוקות של הפונים, רבים מהם דרילקשיים  תקשבאוזן ובירור זכויות, לצד 

 stegarram@gmail.com אסתי ארם :רכזת

 

בנושאים משפטיים מעבירים הרצאות  המתנדבים: )שנה ב' ומעלה( הדרכה קהילתית

 מטרת ההרצאות ולהקדים תרופה למכה' והןעיר. רחבי הבמרכזים קהילתיים בבסיסיים 

  מקנות ידע מעשי לקהלי היעד, ועוזרות להם להבין כיצד יוכלו לממש את זכויותיהם

 naomikalvo@gmail.com קסל-נעמי קלוו: רכזת

 

של הפרויקט נותן מענה לקשיים הייחודיים : )שנה ב' ומעלה( נפגעי עבירהילדים ליווי 

אורך ההליך הפלילי. כל לומלווה אותם ילדים ובני נוער קורבנות עבירה, ומשפחותיהם, 

, תויה לרשויות, מיצוי זכויות הילד ומשפחסיוע בבירוקרטיה, פני המתנדבים כולל תפקיד

  ., כולל סיור מקדים בביהמ"ש טרם מתן עדותבכל שלבי המשפטוליווי אישי של הילד 

 chanizvia@gmail.com שפיראחני : רכזת
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