
חוק הכנסת (תיקון מס' 10 ) (היועץ המשפטי לכנסת), התשס"א2000*
ז' פרק 1. בחוק הכנסת, התשנ"ד11994, אחרי סעיף  16 יבוא:הוספת

לכנסת המשפטי היועץ ז': "פרק

המשפטי היועץ
ותפקידיו לכנסת

משפטי. יועץ יהיה לכנסת (א) .17

 לכנסת המשפטי היועץ (ב)

בה התפקידים לנושאי הכנסת, ראש ליושב ייעץ 0)
הנוגעים ומשפט, חוק עניני בכל הכנסת ולמוסדות

ולתפקידיהם; לסמכויותיהם
(2) ייעץ לכנסת ולועדותיה בכל ענין הנוגע להליכי החקיקה

תקינותם; להבטחת ויפעל
והנובע לכנסת הנוגע ענין בכל הכנסת לחברי ייעץ (3)

בה; מחברותם

בהסכמת הוא, רשאי ואולם בערכאות, הכנסת את ייצג (4)
ירי על תיוצג הכנסת כי לבקש לממשלה, המשפטי היועץ
לייצג אחר דין עורך של כוחו את לייפות או המדינה, פרקליטות

הכנסת; את

דין. כל לפי עליו המוטל אחר תפקיד כל ימלא (5)

כרוך משפט בית שלפני הליך כי לכנסת, המשפטי היועץ ראה (ג)

באישור הוא, רשאי עליה, משפיע או לכנסת הנוגעת משפטית בשאלה
דברו. את ולהשמיע הליך באותו להתייצב המשפט, בית

בראש וישמש הכנסת עובד הוא לכנסת המשפטי היועץ (ד)
הכנסת. של המשפטית הלשכה

היועץ מינוי
לכנסת המשפטי

הכנסת, ראש יושב ידי על יתמנה לכנסת המשפטי היועץ (א) .18
הועדה המליצה שעליהם המועמדים מבין הכנסת, ועדת באישור
בחוק שנקבעו להליכים בהתאם ,20 סעיף הוראות לפי שמונתה הציבורית

זה.

 נתקבל בכנסת ביום י"ד בכסלו התשס"א (11 בדצמבר 2000); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
.520 עמ' ,(2000 ביולי 19) התשס בתמוז ט"ז מיום ,2909 חוק

1 ס"ח התשנ"ד, עמ' 140; התש"ס, עמ' 261.



שירות חוק הוראות יחולו לכנסת המשפטי היועץ של מינויו על (ב)
זה. חוק להוראות בכפוף התשי"ט21959, (מינויים), המרינה

ישראלכשירות ותושב ישראלי אזרח לכנסת משפטי כיועץ לכהן כשיר .19

הכשיר לכהן כשופט בית המשפט העליון, ובלבד שבחמש השנים
היה ולא הפוליטיים בחיים פעיל היה לא מועמדותו, להצגת הקודמות
ולא למפלגה חבר דמי שילם שלא מי זה, סעיף לענין כלשהי; במפלגה חבר

מפלגה. כחבר יראוהו לא במוסדותיה, בפעילות השתתף
הציבורית אתהועדה תבדוק אשר ציבורית, ועדה ימנה הכנסת ראש יושב (א) .20

לכנסת המשפטי היועץ למשרת מועמדים של התאמתם ואת כשירותם
הועדה חברי מספר ציון תוך מהם, ארבעה עד שניים על לפניו ותמליץ
הערותיה את לצרף היא ורשאית מהם, אחד כל של במועמדותו שתמכו
ברשומות. יפורסמו הועדה המליצה שעליהם המועמדים שמות לגביהם;

הרכבה: וזה חברים, שבעה בת תהיה הציבורית הועדה (ב)

בית נשיא שימנה בדימוס העליון המשפט בית של שופט (1)

ראש; היושב יהיה והוא העליון המשפט
יושב הכנסת, ועדת ראש יושב והם: הכנסת, חברי שלושה (2)

הועדה ראש ויושב הכנסת של ומשפט חוק החוקה ועדת ראש
הכנסת, של המדינה ביקורת לעניני
נציגו, או המדינה שירות נציב (3)

נציגו; או הדין עורבי לשכת ראש (4)

המומחה גבוהה להשכלה מוסר של האקדמי הסגל חבר (5)
הפקולטות של הריקנים בידי שייבחר הציבורי, המשפט בתחומי
להשכלה במוסדות להם, מקבילים תפקידים ובעלי למשפטים
להשכלה "מוסד זה, לענין משפטים; לימודי המקיימים גבוהה
המועצה חוק לפי היתר שקיבל או שהוכר מוסד  גבוהה"

להשכלה גבוהה, התשי"ח3 1958 . 

עבודת סדרי
הציבורית הועדה

לתפקיד מועמדות להגשת הדרכים את תקבע הציבורית הועדה .21

בדיקת נוהלי ואת עבודתה סדרי את ובן לכנסת המשפטי היועץ
מועמד על הכנסת ראש יושב בפני להמליץ שהחלטתה ובלבד המועמדים,
ארבעה לפחות של ברוב תתקבל לכנסת המשפטי היועץ למשרת

מחבריה.

הבחירה מועד מוקדם) לא האפשר, ככל ייעשה, לכנסת משפטי יועץ מינוי (א) .22

של כהונתו תקופת תום לפני ימים משלושים יאוחר ולא ימים מתשעים
תקופת תום לפני לכנסת המשפטי היועץ של מקומו נתפנה המכהן; היועץ
נתפנה שבו מהיום ימים וחמישה ארבעים בתוך המינוי ייעשה כהונתו,

מקומו.
ברשומות. תפורסם לכנסת משפטי יועץ של מינויו על הודעה (ב)

2 ס"ח התשי"ט, עמ' 86.
3  ס"ח התשי"ח, עמ' 191.



הכהונה מיוםמשך שנים חמש תהיה לכנסת המשפטי היועץ של כהונתו תקופת .23

לתקופות למנותו הכנסת, ועדת באישור הכנסת, ראש יושב ורשאי מינויו,
נוספות. כהונה

פעילות המשפטיהגבלת היועץ יהיה לא שלאחריה, ובשנה כהונתו תקופת במהלך .24

כלשהי. במפלגה חבר יהיה ולא הפוליטיים בחיים פעיל לכנסת
הכנסת,שכר ראש יושב ידי על ייקבע לכנסת המשפטי היועץ של שכרו .25

הכנסת. ועדת באישור

הכהונה תום פוקעת לכנסת המשפטי היועץ כהונת .26

תקופתה; בתום (1)

בהתפטרותו; או בפטירתו (2)

מכהונתו; בהעברתו (3)

.65 לגיל בהגיעו (4)

מכהונה להעבירהעברה הכנסת, ועדת בהסכמת רשאי, הכנסת ראש יושב (1) (א) .27

מאלה: אחד בהתקיים מכהונתו, לכנסת המשפטי היועץ את
למעט פלילית, בעבירה סופי דין בפסק הורשע (א)

בעבירה המנויה בסעיף 7(א)(2);
מעמדו, את הולם שאינו מעשה עשה (ב)

תפקידו. את למלא קבע דרך ממנו נבצר (ג)

לכנסת המשפטי היועץ את יעביר לא הכנסת ראש יושב (2)

טענותיו את להשמיע הזדמנות לו שניתנה לאחר אלא מכהונתו,
הכנסת. ועדת ובפני הכנסת ראש יושב בפני

היועץ את להעביר חבריה, ברוב בהחלטה רשאית, הכנסת (1) (ב)
מכהונתו תעבירו לא הכנסת ואולם מכהונתו, לכנסת המשפטי

חבריה. ברוב שהתקבלה הכנסת ועדת של הצעה לפי אלא
המשפטי היועץ את להעביר תציע לא הכנסת ועדת (2)
את להשמיע הזדמנות לו שנתנה לאחר אלא מכהונתו, לכנסת

בפניה. טענותיו

לכנסת,השעיה המשפטי היועץ את להשעות רשאי הכנסת ראש יושב (א) .28

אם מתקיימים נגדו הליכים פליליים כהגדרתם בסעיף 7(א)(2) או מתקיימת
הם שבה לתקופה כאמור, הליכים לקיום להביא כדי בה שיש חקירה נגדו
מהותה, מפאת אשר בעבירה כאמור, החקירה או ההליכים היו מתקיימים;
עור לשמש ראוי לכנסת המשפטי היועץ אין נסיבותיה או חומרתה
לתקופה לכנסת המשפטי היועץ את הכנסת ראש יושב ישעה בתפקידו,

האמורה.

אלא לכנסת, המשפטי היועץ את ישעה לא הכנסת ראש יושב (ב)
בפניו. טענותיו את להשמיע הזדמנות לו שנתן לאחר

ליועץ המשנה
לכנסת המשפטי

לכנסת, המשפטי היועץ הצעת פי על ימנה, הכנסת ראש יושב (א) .29

המשפטית. הלשכה עובדי מבין לכנסת, המשפטי ליועץ משנה



לכהן כשירות בעל להיות לכנסת המשפטי ליועץ המשנה על (ב)
לכנסת. המשפטי כיועץ

היועץ עוד וכל לכנסת המשפטי היועץ של מקומו נתפנה (ג)

מהארץ, לכנסת המשפטי היועץ נעדר או לכהן, החל לא החדש המשפטי
את לו המשנה ימלא תפקידו, את למלא זמנית ממנו נבצר או הושעה
בסמכויות וישתמש לכנסת, המשפטי היועץ על המוטלים התפקידים

דין." כל לפי לו הנתונות
2. בפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח  4 1948  

 0וא בסעיף (1)

הכנסת; ראש ''יושב יבוא המשפטים" "שר במקום (ב), קטן בסעיף (א)
יימחקו;  המשפטים" ''ושר המילים (ד), קטן בסעיף (ב)

(2) בסעיף 16(ב), במקום "חמישה'' יבוא "שישה", ואחרי "היועץ המשפטי לממשלה
כוחו". בא או לכנסת המשפטי "היועץ יבוא כוחו" בא או

פקודת תיקון
השלטון סדרי

19 מס  והמשפט

יבוא המשפטים "שר במקום 49א, בסעיף התשמ"ה51985, התקציב, יסודות בחוק .3
הכנסת". ראש "יושב

חוק תיקון
 התקציב יסודות

24 מס

כיועץ נתמנה כאילו יראוהו זה, חוק של תחילתו ערב לכנסת משפטי כיועץ שכיהן מי .4
28) התשס''א באדר ה' ביום המסתיימת כהונה לתקופת זה, חוק הוראות לפי לכנסת משפטי

.(2001 בפברואר

מעבר הוראת

קצב משה
המדינה נשיא

ברק אהוד
הממשלה ראש

4 ע"ר 2, תוס' א', עמ' ו.
5 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

בורג אברהם


