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מקומית. מועצה או עיריה  מקומית" "רשות זה, .בחוק 1

ייעוץ קבלת חובת
משפטי.משפטי ייעוץ בקבלת חייבת מקומית רשות , 2

מינוי תושביהחובת מספר אם המשפטי יועצה להיות דין עורך למנות חייבת מקומית רשות (א) . 3
ממנה. זאת דרש הפנים שר אם או 50/000 לפחות הוא

וכהונתו מינויו על ויחולו המקומית הרשות עובד יהיה כאמור משפטי יועץ (ב)
מקומית. רשות אותה עובדי על החלות ההוראות

העסקה יועצהרשות להיות דין עורך ושהעסיקה מ50/000 פחות תושביה שמספר מקומית רשות .4

מקומיות לרשויות משפטי יועץ גם לשמש משפטי יועץ אותו רשאי כעובדה/ המשפטי
אינו משפטי כיועץ עובד הוא שבהן המקומיות הרשויות כל שמספר ובלבד , כעובדן אחרות
75/000 על עולה אינו מקומיות רשויות באותן הכולל התושבים שמספר ארבע' על עולה

. לכך מסכימות בענין הנוגעות המקומיות הרשויות ושכל

ליועץ חוץ עבודת
עיריה של המשפטי

שמספר עיריה רשאית העיריות1, לפקודת ו180 177 בסעיפים האמור אף על .5

חוץ בעבודת לעסוק עובדה שהוא המשפטי ליועצה להתיר מ50/000 פחות תושביה
אלה: שנתקיימו ובלבד בתמורה,

מחצית: על עולה אינו בעיריה משרתו היקף (1)

העיריה: כעובד לתפקידו להפריע כדי החוץ בעבודת אין (2)

העיריהן עובד שאינו מי עם הוגנת בלתי התחרות משום בה אין (3)

מוסד או תאגיד אדם, לבין העובד בין התקשרות ליצור כדי בה אין (4)
העיריה. עם עניני או מסחרי כספי, במגע העומדים

חובה המשהזמנת היועץ  זה בסעיף (להלן עובדה שהוא מקומית לרשות המשפטי היועץ (א) . 6

חוק לפי ולבניה לתכנון מקומית כועדה ישיבותיה לרבות המועצה, לישיבות יוזמן פטי)
המכרזים ועדת ולבניה/ לתכנון המשנה ועדת לישיבות וכן תשכ"ה21965, והבניה, התכנון

הכספים. וועדת

המשפטי היועץ יוזמן שאליהן נוספות ועדות בתקנות לקבוע רשאי הפנים שר (ב)
. (א) קטן בסעיף לאמור בנוסף

הזדמנות לו תינתן זה, סעיף מכוח אליה שהוזמן בישיבה המשפטי היועץ נכח (ג)
החלטה. כל קבלת לפני המקצועית דעתו חוות להשמיע

המקומית ברשות לשכתו מעובדי עורךדין להסמיך רשאי המשפטי היועץ (ד)
ענינים. בסוגי או מסויים בענין לייצגו

תשל"ד, ,1130 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1975 בדצמבר 9) תשל"ו בטבת ה' ביום בכנסת נתקבל *
,237 עמי

.197 עמ' ,8 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 1
307. עמ' תשכ"ה, ס"ח 2

תשל"ו,18.12.1975 בטבת י"ד החוקים787, ספר



שרשות עסקאות סוגי הכנסת, של הפנים ועדת באישור בתקנות' יקבע הפונים שר (א) . 7

בכתב. משפטית דעת חוות העסקה על שקיבלה לאחר אלא בהן תתקשר לא מקומית
משפטית דעת חוות שקיבלה לאחר אלא בכתב בחוזה מקומית רשות תתקשר לא (ב)

העסקה. על בכתב

הטעונות עסקאות
בכתב דעת חוות

משרדו או לשכתו עובד או הוא עובדה, איננו אם אף מקומית, רשות של משפטי יועץ .8
חובותיו על להוסיף באה זו הוראה מקומית: רשות לאותה הנוגע ענין בכל לקוח ייצג לא

. מהן לגרוע ולא אחר דין מכוח דין עורך של

ייצוג איסור
לקוחות

זה. חוק של פרסומו מיום חדשים ששה בתום ו7 5 ,4 ,3 סעיפים של תחילתם תחילה9.

הנוגע ענין בכל תקנות להתקין רשאי והוא זה חוק ביצוע על ממונה הפנים שר . 10
לביצועו.

ותקנות ביצוע

קציר אפרים
המדינה נשיא

רבין יצחק
הממשלה ראש

בורג יוסף


