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 יים למשרדי הממשלההיועצים המשפט

 

 כללי

תפקיד הייעוץ המשפטי למשרדי הממשלה הוא לייעץ ולהנחות את כלל גורמי המשרד בהיבטים 

המשפטיים של פעולתם. במסגרת זו עליו, בין השאר, לסייע ולהעמיד לרשות המשרד את הכלים 

שמש גם והאמצעים המשפטיים הדרושים ליישום מדיניות המשרד. במילוי תפקידו זה, עליו ל

פי הדין וכללי המינהל -"שומר סף", כדי להבטיח כי פעילות המשרד ונושאי המשרה בו תתבצע על

 התקין. ככלל, על היועץ המשפטי למשרד לפעול לשם קיומו וחיזוקו של שלטון החוק. 

 

 דעת היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה-חוות 00

שפטית קובעת, מבחינתם של כלל גורמי דעתו של היועץ המשפטי למשרד ממשלתי בשאלה מ-חוות

ידי בית משפט -המשרד, את המצב המשפטי הקיים לגביה, וזאת כל עוד לא נפסק אחרת על

 המוסמך לעניין.

 

דעת של היועץ המשפטי למשרד ממשלתי, יכולים השר, -התעורר ספק או קושי בקשר לחוות

ת, לפנות אל היועץ המשפטי הדע-המנהל הכללי של המשרד או היועץ המשפטי שהכין את חוות

הדעת ולהביע דעתו באותו עניין. ככל הניתן, הפניה אל היועץ -לממשלה ולבקשו לעיין בחוות

 המשפטי לממשלה תהיה פניה משותפת ומתואמת.

 

עם כניסתו של שר או מנהל כללי לתפקידם, על היועץ המשפטי למשרד להציג בפניהם את הנחיית 

דעתו המשפטית של היועץ המשפטי למשרד, ולהבהיר -ר על חוותהיועץ הקובעת את הדרך לערע

ידיהם תוך -להם כי הפנייה ליועץ המשפטי לממשלה יכולה להיעשות באמצעותו או ישירות על

יידועו. בנוסף, על היועץ המשפטי למשרד לפנות לשר ולמנהל הכללי בכל מקרה בו מתעוררת 

לגביה אינה נקייה מספקות, ולהציע להם מחלוקת מהותית בנושא רגיש או מורכב שהתשובה 

 לפנות ליועץ המשפטי לממשלה ולבקש את הכרעתו בה. 

 

ידי היועץ המשפטי למשרד -הפנייה אל היועץ המשפטי לממשלה במקרים אלה אפשר ותתבצע על

ידם תוך יידועו של היועץ המשפטי למשרד. -בשמם של השר או המנהל הכללי, או ישירות על

 שפטי לממשלה תלווה, בכל מקרה, בחוות דעתו של היועץ המשפטי של המשרד.הפניה ליועץ המ
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ככלל, יש לשאוף ולעודד פעילות עצמאית של היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה בענייני 

פטי לממשלה, ובתיאום הנדרש של משרדיהם, מבלי לפגוע בכפיפותם המקצועית ליועץ המש

 עבודתם עמו.

 

 סוגי הנושאים שיופנו למחלקת ייעוץ וחקיקה:

ניתן לסווג את הפניות שיש או שניתן להפנות ליועץ המשפטי לממשלה, למשנים ליועץ המשפטי 

 לממשלה ולמחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים לשלושה סוגים עיקריים של פניות:

ונושאים בעלי רגישות מיוחדת, ציבורית או אחרת, או בשאלות עקרוניות בבעיות  אישור: )א(

בעלות השלכות רוחב משמעותיות על משרדים נוספים, או בעלות השלכות בתחומי 

 העונשין, וכן לשם קבלת גיבוי מקצועי בשל קושי פנימי מול הנהלת המשרד. 

נחיית היועץ המשפטי : בעניין בו קיימת מחלוקת בין גורמים הכפופים לההכרעה )ב(

 לממשלה, כגון שני משרדי ממשלה.

כאשר יועץ משפטי למשרד חש צורך להתייעץ בנוגע לבעיה קונקרטית שנתקל  התייעצות: )ג(

 בה, בין בשל העדר מומחיות מקצועית בנושא או מכל טעם אחר.

 

 :אופן הפנייה

-, פנייה שלא תלווה בחוותדעת, ראשונית לפחות, של הפונה. ככלל-כל פנייה תלווה בחוות )א(

 דעת לא תטופל. 

 הפניה תהיה לאחר בירור וליבון עם משרדים וגופים אחרים הנוגעים בדבר.  )ב( 

ידי היועץ המשפטי לממשלה רק פניות באמצעות היועץ המשפטי -ככלל, יטופלו על )ג( 

ות של דרגים מקצועיים במשרד שלא באמצעות היועץ למשרד; אין לקבל פניות ישיר

המשפטי למשרד, זולת במקרים בהם התעורר ספק או קושי בקשר לחוות דעת של היועץ 

, שאז יוכלו לפנות גם המנהל הכללי או 1המשפטי למשרד הממשלתי כמפורט בסעיף 

 השר, תוך יידועו של היועץ המשפטי למשרד. 

ו במישרין לעובדי מחלקת ייעוץ וחקיקה, אלא באמצעות היועץ שרים וסגני שרים לא יפנ )ד( 

 המשפטי לממשלה או מי מן המשנים ליועץ המשפטי לממשלה.

  

 משרדיים-השתתפות נציג משפטי ומתן ייעוץ משפטי לוועדות ולצוותים בין 30

ועצים ידי הי-משרדיים לסוגיהם, יינתן הליווי והייעוץ המשפטי על-ככלל, בוועדות וצוותים בין

המשפטיים למשרדים ולגופים הנוגעים בדבר. כבכל עניין, יביאו יועצים משפטיים אלה סוגיות 

שיימצאו כי הן מחייבות התערבות או התייעצות עם משרד המשפטים, לפי הסיווג המפורט לעיל. 

השתתפות של נציגי משרד המשפטים בצוותים או בוועדות הנזכרות תיעשה במקרים הנמצאים 

 ת ישירה של המשרד, או בנושאים בעלי חשיבות או רגישות מיוחדת. באחריו
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נושא תפקיד במשרד ממשלתי הפונה בכתב אל נושא תפקיד במשרד ממשלתי אחר, בעניין אשר יש 

אין לו היבטים משפטיים, יציין כמכותב את היועץ המשפטי לאותו משרד, זולת במקרים שבהם 

 ניתן לעשות כן מטעמים של סיווג בטחוני.

 

 המשפט-הקשר בין עובדי הציבור לבין בתי 20

משפט, בקשר לכל -עובד ציבור בכל דרגה או מעמד אינו רשאי לבוא בדברים במישרין עם בית

המשפט בעניין הקשור לתפקידו של עובד הציבור, בין לגופו של עניין ובין -התדיינות בפני בית

 רי הדין באותו עניין. בקשר לסד

 

המשפט מידע כלשהו או לערוך בירור כלשהו, חייב -עובד ציבור הרואה צורך להביא בפני בית

לעשות זאת באמצעות היועץ המשפטי של הגוף במסגרתו הוא משרת. אם יראה היועץ המשפטי 

קליטות משפט כאמור, באמצעות פר-המשפט, יוכל לפנות לבית-למשרד צורך והצדק בפנייה לבית

כוח היועץ המשפטי לממשלה, המטפל באותו עניין )אלא אם כן הוא עצמו בעל -המדינה או בא

 כוח הופעה(.-ייפוי

 

 דין וכל ערכאה שיפוטית.-לרבות בית -משפט" לעניין זה -"בית

 

 חקירת איש השירות המשפטי הציבורי במשטרה 20

הסמך אחראים לכך שמשרדיהם  לאור העובדה שיועצים משפטיים למשרדי הממשלה וליחידות

יפעלו לפי הדין ולפי כללי ִהמינהל התקין, לאור העובדה שתפקידם הוא לדאוג גם באופן יזום שכך 

יהיה, וכן לאור העובדה שהם מייצגים את המדינה בהליכים שונים, הרי שכאשר מי מהם צפוי 

את הדבר לידיעת היועץ  להיחקר במשטרה כחשוד בגין עבירה הקשורה למילוי תפקידו, יש להביא

מיד לאחריה.  –אם שיקולי דחיפות מונעים זאת  –המשפטי לממשלה בטרם החקירה, ולמצער 

בדומה, כאשר מי מהם צפוי להיחקר במשטרה כחשוד בגין עבירה שאינה קשורה למילוי תפקידו, 

 יובא הדבר לידיעת היועץ המשפטי לממשלה בסמוך לאחר החקירה. 

ס לכלל המשפטנים במערך הייעוץ המשפטי לממשלה, לרבות היועצים הוראה זו תחול ביח

המשפטיים למשרדי הממשלה וליחידות הסמך, המשפטנים המועסקים בלשכות המשפטיות של 

כוחו של היועץ -משרדי הממשלה ושל יחידות הסמך, עורכי דין בעלי כתב הסמכה לשמש כבאי

המשפטנים המועסקים במחלקת ייעוץ המשפטי לממשלה בהליכים פליליים או אחרים, וכן 

 וחקיקה במשרד המשפטים.

 

 


