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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

חוק שירות המדינה )מינויים( )תיקון מס' 20( )מינוי היועצים המשפטיים 
למשרדי הממשלה(, התשע"ח-2017

בחוקשירותהמדינה)מינויים(,התשי"ט-11959)להלן-החוקהעיקרי(,אחריסעיף112צהוספתסעיף12א
יבוא:

א'12אצ"יועציםמשפטיים ראשונה בתוספת המנוי משרד על הממונה השר )א(
)בסעיףזה-השר(,ימנה,לפיהצעתועדתאיתורכאמור
יועץ לממשלה, המשפטי היועץ ובהסכמת )ג( קטן בסעיף
משפטישיעמודבראשהלשכההמשפטיתשלאותומשרד
)בסעיףזה-יועץמשפטי(;עלמינויושליועץמשפטילא

תחולחובתהמכרזלפיסעיף19צ

יועץמשפטיימונהלתקופתכהונהאחתשלשבעשניםצ )ב(

הבחירה אופן את לשנות נועדה זו חוק הצעת
מבחירה הממשלה, למשרדי המשפטיים היועצים של
באמצעותמכרזלפיסעיף19לחוקשירותהמדינה)מינויים(,
התשי"ט-1959)להלן-החוק(,לבחירהבידיהשרהממונה
עלהמשרדהממשלתי,עלפיהצעהשלועדתאיתורצכמו
כןמוצעותהוראותמשלימות,בדומהלהוראותהקיימות
אחרים בכירים תפקידים בעלי של מינוים לעניין בדין
בשירותהמדינהצבדרךזו,תותאםדרךהבחירהשלהיועץ

המשפטילמשרדממשלתילמעמדוהמיוחדצ

תפקידהיועץהמשפטילמשרדממשלתיהואלהעניק
ההיבטים לגבי במשרד שונים לגורמים משפטי ייעוץ
המשפטייםשלפעולתםצבמסגרתוזו,עלהיועץהמשפטי
לסייעולהעמידלרשותהמשרדאתהכליםהמשפטיים

הדרושיםליישוםמדיניותהמשרדצ

של המינוי דרכי לבחינת הציבורית הוועדה בדוח
לכהונתו הקשורים ונושאים לממשלה המשפטי היועץ
צחי דאז, המשפטים שר 1997 בשנת שמינה ועדה -
הנגבי,ושבראשהעמדנשיאביתהמשפטהעליוןבדימוס
מאירשמגר-נכתבכיהייעוץהמשפטילגורמיהממשל,
המהווהאחדמשניתפקידיוהמרכזייםשלהיועץהמשפטי
לממשלה)לצדסמכותוכראשהתביעההפלילית(,מתבצע
גםעלידיהיועציםהמשפטייםלמשרדיהממשלה)ראו

סעיף18)ב(לדוחהאמור(צ

במילויתפקידו,עלהיועץהמשפטילמשרדהממשלתי
להפעילשיקולדעתעצמאיצבמסגרתתפקידו,עליולבחון
יישום לשם הקיימים המשפטיים הנתיבים את ולאתר
מדיניותושלהשר,תוךהקפדהעלשמירהעלשלטוןהחוק,

וזאתבמנותקמעמדותיוהאישיותלגביאותהמדיניותצ

כיום,נבחריםהיועציםהמשפטייםלמשרדיהממשלה
בהליךשלמכרז,בהתאםלסעיף19לחוקצתחילה,מפורסם
מכרזבין־משרדישאליויכוליםלהגישמועמדותמשפטנים

הכשירות בתנאי )ועומדים המדינה בשירות העובדים
והניסיון(,וככלשלאנבחרמועמדבשלבזה,מפורסםמכרז
פומביצבמסגרתתהליךזה,איןלשרהממונהעלהמשרד
הממשלתיכלנגיעהלתהליךהמינויאוהשפעהעליו,וזאת
למרותממשקיהעבודההמרוביםוהמשמעותייםשישלשר

עםהיועץהמשפטילמשרדוצ

והמינוי הבחירה הליך את לשנות כן אם מוצע
למשרתהיועץהמשפטילמשרד,להליךשיאפשרמעורבות
שונה אינו המוצע ההליך במינויצ השר של יותר רבה
מהליךהבחירההמקצועיהמתקייםלגביבעליתפקידים
מקצועייםבכיריםאחריםבמשרדיהממשלה,שאףהם
בידי מאושר ומינוים איתור, ועדת באמצעות מאותרים

הממשלהאוהשריםצ

כנוסחו לחוק 12א בסעיף לקבוע, מוצע כך לשם
המוצע,הוראותבדברדרךהמינוישליועץמשפטילמשרד

ממשלתי,כמפורטלהלןצ

על הממונה השר כי לקבוע מוצע )א( קטן בסעיף
המשרדימנהאתהיועץהמשפטילמשרד,בהסכמתהיועץ
המשפטילממשלה,לאחרשהתקייםהליךשלאיתורבידי
המועמדים של התאמתם את לבחון שתפקידה ועדה
למשרהולהציעלשראתהמועמדהמתאיםביותרצבהתאם
המכרז, חובת את הקובע לחוק, 19 סעיף כי מוצע לכך
לאיחולעלאיושמשרותהיועציםהמשפטייםלמשרדי
הממשלהצעלפיהמוצע,יחולמנגנוןהאיושהחדשרק
עלמשרדיהממשלהשיפורטובתוספתראשונהא'לחוק

כנוסחההמוצעצ

בסעיףקטן)ב(מוצעלקצובאתכהונתושלהיועץ
המשפטילמשרדממשלתילתקופתכהונהאחתשלשבע
שניםצהתקופההמוצעתתואמתאתהתקופההחלהכיום
)מכוח למשרדים משפטיים יועצים של כהונתם לעניין
החלטתממשלהמס'4528מיוםה'באדרהתשס"ט)1במרס

ס"חהתשי"ט,עמ'86;התשע"ז,עמ'42צ 1
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ועדתאיתורשהרכבהכמפורטלהלן,תציעלשרמועמד )ג(
של התאמתם את שבחנה לאחר המשפטי היועץ למשרת

המועמדיםלמשרה:

המנהלהכללישלהמשרדשבומוצעתהמשרה, )1(
והואיהיההיושבראש;

היועץהמשפטילממשלהאונציגו; )2(

נציבשירותהמדינהאונציגו; )3(

נציגציבורשימנהיושבראשועדתהאיתור; )4(

המשפט בתחום מומחיות בעל אקדמיה איש )5(
היועץ בהסכמת האיתור, ועדת ראש יושב שימנה

המשפטילממשלהצ

בבואהלגבשאתהצעתהלשרבדברהמועמדהמתאים )ד(
ביותרלמשרתהיועץהמשפטי,תיתןועדתהאיתורעדיפות

למועמדשהואעובדהמדינהצ"

הוספתתוספת
ראשונהא'

אחריהתוספתהראשונהלחוקהעיקרייבוא:2צ

"תוספת ראשונה א'  
)סעיף12א(

משרדראשהממשלה 1צ

משרדהאוצר 2צ

משרדהביטחון 3צ

המשרדלביטחוןהפנים 4צ

משרדהבינויוהשיכון 5צ

משרדהבריאות 6צ

המשרדלהגנתהסביבה 7צ

ועדתאיתורשהרכבהכמפורטלהלן,תציעלשרמועמד )ג(
של התאמתם את שבחנה לאחר המשפטי היועץ למשרת

המועמדיםלמשרה:

המנהלהכללישלהמשרדשבומוצעתהמשרה, )1(
והואיהיההיושבראש;

היועץהמשפטילממשלהאונציגו; )2(

נציבשירותהמדינהאונציגו; )3(

נציגציבורשימנהיושבראשועדתהאיתור; )4(

המשפט בתחום מומחיות בעל אקדמיה איש )5(
היועץ בהסכמת האיתור, ועדת ראש יושב שימנה

המשפטילממשלהצ

בבואהלגבשאתהצעתהלשרבדברהמועמדהמתאים )ד(
ביותרלמשרתהיועץהמשפטי,תיתןועדתהאיתורעדיפות

למועמדשהואעובדהמדינהצ"

הוספתתוספתאחריהתוספתהראשונהלחוקהעיקרייבוא:2צ
ראשונהא'

"תוספת ראשונה א'  
)סעיף12א(

משרדראשהממשלה 1צ

משרדהאוצר 2צ

משרדהביטחון 3צ

המשרדלביטחוןהפנים 4צ

משרדהבינויוהשיכון 5צ

משרדהבריאות 6צ

המשרדלהגנתהסביבה 7צ

2009(בדברהמלצותהצוותהבין–נמשרדילבחינתמערך
בתקופת המדובר הממשלה(צ למשרדי המשפטי הייעוץ
למשרות ביחס גם שקבוע כפי ממושכת, אחת כהונה
אחרותשבהןנדרשתמקצועיותרבהולצידהעצמאותשל

שיקולהדעתצ

)ג(המוצע,מפורטהרכבועדתהאיתור בסעיףקטן
שעלפיהמוצעתציעלשר,לאחרבחינתהתאמתםשל
ביותר המתאים המועמד את למשרה, שונים מועמדים
איתור בוועדת למשרדצמדובר המשפטי לתפקידהיועץ
שתוקםותתכנסאדהוק,לצורךבחינתמועמדיםלקראת
איושמשרתהיועץהמשפטישלמשרדממשרדיהממשלהצ
ועדתהאיתורתכלולחמישהחברים,בדומהלוועדותאיתור
שמוקמותלצורךאיושתפקידיםבכיריםאחרים)דוגמת
פרקליטהמדינהוהמשניםליועץהמשפטילממשלה(צכמו
כן,וגםזאתבדומהלוועדותאיתורהפועלותמכוחהחלטות

הממשלה,תכלולועדתהאיתוראתהמנהלהכללישל
המשרדהממשלתישמבקשלאיישאתהמשרה,שישמש
יושבראשהוועדה,היועץהמשפטילממשלהאונציגו,
נציבשירותהמדינהאונציגו,נציגציבורשימנהיושבראש
הוועדהוכןאישאקדמיהבעלמומחיותבתחוםהמשפט
המשפטי היועץ בהסכמת הוועדה, ראש יושב שימנה

לממשלהצ

סעיףקטן)ד(מנחהאתועדתהאיתור,בבואהלהציע
למשרדו, המשפטי היועץ משרת לאיוש מועמד לשר
זאת, המדינהצ עובדי שהם למועמדים עדיפות להעניק
נוכחהחשיבותשישלניסיוןבשירותהמדינהולהיכרות
עבודת של בהקשר והמינהלי הציבורי המשפט עם
הממשלהלצורךכהונהכיועץמשפטישלמשרדממשלתי,
וכןנוכחהחשיבותשבקיוםאופקקידוםלעובדיםבשירות

המדינהצ
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משרדהחוץ 8צ

משרדהחינוך 9צ

משרדהחקלאותופיתוחהכפר 10צ

משרדהכלכלהוהתעשייה 11צ

משרדהמשפטים 12צ

משרדהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים 13צ

משרדהעלייהוהקליטה 14צ

משרדהפנים 15צ

המשרדלשוויוןחברתי 16צ

המשרדלשירותידת 17צ

משרדהתחבורהוהבטיחותבדרכים 18צ

משרדהתיירות 19צ

משרדהתקשורת 20צ

משרדהתרבותוהספורט 21צ

משרדהתשתיותהלאומיותהאנרגיהוהמים" 22צ

כדי זו חוק בהצעת המוצע בהסדר אין כי יובהר,
המשפטי היועץ של בסמכויותיו כלשהי בדרך לפגוע
למשרדהממשלתיאובעצמאותשיקולהדעתהמקצועי
שלו,וכמוכןהואאינובאלשנותאתמבנההכפיפותשל

היועץהמשפטי-אשרכפוףלמנהלהכללישלהמשרד
בהיבטהמינהליוכפוףליועץהמשפטילממשלהבהיבט

המקצועיצ:

סודרבמח'רשומות,משרדהמשפטים,והודפסבמדפיסהממשלתי  ISSN 0334-3030  62צ1שקלחדש המחיר
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