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"זסיוןתשע"חכ

לכבוד

חבריוועדתחוקה,חוקומשפט

 כנסתישראל

שלוםרב,



מינוי יועצים משפטיים  מס' ...())תיקון שירות המדינה )מינויים( חוק  תזכירהנדון: 
 7201–ז(, התשע"למשרדי ממשלה



להלןהערותינולתזכירהחוקשבנדון.

 

החוקמהות תזכיר 

תזכיר .1 נועד שבנדון שלהחוק בחירתם דרכי את המשפטייםהיולתקן עצים

עלפיהמלצהשלועדתעלידיהשרעלידיקביעהשהםימונובמשרדיהממשלה

זאאיתור לחוקשירותהמדינה19לפיסעיףבאמצעותמכרזמינויבמקוםת,.

.,כפישנהוגהיום1959-)מינויים(,התשי"ט שינויזהנועדלאפשרלפיהתזכיר,

 ".המינוילהשרבהליך"מעורבותרבהיותרש

 

 ספק אם יש צורך ברפורמה

ש .2 בטוחים למינואינני הקיימת השיטה בתיקון אמיתי צורך יועציםיש י

הממשלה. למשרדי זהמשפטיים הבינמשרדיראובעניין הצוות המלצות את

.2008נתמשלבחינתסוגיותהנוגעותלמערךהייעוץהמשפטילמשרדיהממשלה

תחום זה תיעשה על דעת היועץ המשפטי מן הראוי שכל רפורמה בבכלמקרה,

ברפורמהשהצוות2008נת.נזכירשכךנעשהבשלממשלה ונציב שירות המדינה

 הבינמשרדיהציעבאשרליועציםהמשפטיים.

 

 דרך המינוי צריכה לשקף את מהות תפקידו של היועץ המשפטי

 .3 באמצעותיועציםמשפטייםלמשרדיממשלהאנחנוסבוריםששיטהשלמינוי

להיותטובה,אםהרכבועדתהאיתור,העומדבראשהומיועדתאיתורעשויה

מהותתפקידושליבטאואתוממנהאתהיועץהמשפטישמקבלאתהמלצתה

 המשפטי. )היועץ הבינמשרדי הצוות בדו"ח שהובהר 2008כפי תפקידו של (,



 

 

ד מתן לבוש משפטי הולם למדיניות המשרד. עליו להעמייועץ משפטי הוא "

לרשות המשרד את הכלים המשפטיים הדרושים ליישום מדיניותו, וזאת תוך 

שמירה כי פעילות המשרד תיעשה במסגרת החוק, על כללי המנהל התקין ועל 

היועץ".שאר הנורמות המחייבות את השירות הציבורי על אחרות, במלים

 ותוךכדי מבחינהמשפטית, לסייעלמשרדלהגשיםאתמדיניותו כךהמשפטי

בהתאםעליולשמש"שומרסף"המקפידעלכךשהמשרדפועלבהתאםלחוק.

 , חיוניות עצמאות שיקול דעתו ממשרדועל דרכי מינוי היועץ לשקף את לכך,

 .תוך שהוא כפוף מקצועית ליועץ המשפטי לממשלה ונדרש לתיאום עמו



 הרכב ועדת האיתור

הרכבועדתהאיתורהמוצעתבתזכירהחוקאינומשקףנכונהאתתפקידושל .4

ראשועדתהאיתור,-היועץהמשפטי.איןזהראוישמנכ"להמשרדישמשיושב

וגםאיןזהראוישהואיבחרהןאתאישהאקדמיה)בהסכמתהיועץהמשפטי

עצמו( דעת )על הציבור נציג את והן האיתורלממשלה( בוועדת ועדת  הרכב.

באופן מעניק משקל רב מדי לאיש אמונו של השר,  האיתור המוצע בתזכיר

ישלהקפידהקפדהיתרהשלא.שמאפשר לשר לשלוט לחלוטין בהליך המינוי

עצמאית ועדתאיתור שוואשל יצירתדימוי ידי על המינוי לשבשאתתהליך

י.ועדהכזוומקצועית,כאשרבפועלהוועדהמשמשתכליבידיושלגורםפוליט

אםמטרתתזכירהחוקמשתייכתלעולםשל"ישראבלוף"שישלהתרחקממנו.

"תוךשמירהעלמהותמעורבותרבהיותרשלהשרבהליךהמינויהיאלאפשר"

ניתןלהגשיםתכליתזועלידיהרכבועדתאיתור תפקידושלהיועץהמשפטי,

קלהמכריעשישלהעניקהנותןמשקללדעתושלמנכ"להמשרדבלאלפגועבמש

 האיתור. בוועדת המקצועיים ממליציםלגורמים כן,אנחנו על ועדת, שחברי

כדלקמן:היויהאיתור

שימש - בדימוס העליון המשפט בית ופט העליוןנה המשפט בית נשיא

 )יו"רהוועדה(;

 אונציגו;)בהנחהשהנציבאינומינויפוליטי(נציבשירותהמדינה -

 ;ממשלתישימונהעלידיהיועץהמשפטילממשלהיועץמשפטיממשרד -

 מנכ"להמשרדהרלוונטיאונציגו; -

ימונהעלידייההמומחהלתחוםהמשפטיהרלוונטי,אשראישאקדמ -

 .האקדמיההלאומיתהישראליתלמדעיםתנשיא

 



 

 

 הגורם הממנה את היועץ המשפטי

 .5 שהשרהואשימנהאתהיועץהמשפטי. זהראוי השר מביא  מינוי על ידיאין

,כךשיבוש דרכי פעולתוהמשפטי ול היועץתפקיד פוליטיזציה של עמו סכנות ל

אם.,כפישנדרשממנוהציבורמשרתשלהשרבלבד,ולאשיהפוךלעושהדברו

ישצורךב באמצעותועדתאיתורבמקוםבאמצעותאכן היועץהמשפטי מינוי

היוםמכרז כנהוג יועץ תה לת המלצשוועדת האיתור תגיש אמן הראוי ,

 .ימנה את היועץ המשפטיהמשפטי לממשלה, והוא 





 בברכהובכבודרב,

       

ד"רגיאלוריאפרופ'מרדכיקרמניצר
חוקרבתכניתלהגנהעלמוסדותדמוקרטייםסגןנשיאלמחקר
רטיההמכוןהישראלילדמוקהמכוןהישראלילדמוקרטיה
 




