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 מבוא
 

שאלות היסוד העומדות בבסיס לענות על ייעוץ וחקיקה של משותף  מאמץשל  פרימדריך זה הוא 

 העבודה המשותפת שלנו.

ואיכותית. . זוהי יחידה ותיקה 1948לא ביקשנו להמציא את הגלגל. ייעוץ וחקיקה הוקמה בשנת 

מייסדי ייעוץ וחקיקה ואלה שבאו בעקבותיהם הניחו יסודות איתנים. שנים של התפתחות הותירו 

 מורשת חשובה שהכרחי לשמר וידע מקצועי שאסור לאבד.

ייעוץ וחקיקה צמחה עם השנים והרחיבה את תחומי עיסוקה. היא רכשה מעמד מרכזי והפכה 

שירות הציבורי כולו. אנחנו מבקשים להגן על מה לאחד מעמודי התווך של משרד המשפטים וה

 שנבנה בעבודה קשה.

עם זאת, לא ניתן להתעלם מכך שלא השכלנו לתת מענה מקיף לשינויים הפנימיים בייעוץ וחקיקה 

 והשינויים החיצוניים שהתרחשו סביבנו. 

ו התרחבות ייעוץ וחקיקה וההתמקצעות הנקודתית של כל משפטן בתחום צר יחסית לא לו

בהתאמה מספקת של שיטות עבודה ופגעו ביעילותה ובאיכותה של העבודה. ההתרחבות פגעה גם 

בלכידות המקצועית ובבניית האתוס המשותף לכל ייעוץ וחקיקה. בנוסף, לא השכלנו להתאים את 

ניהול כח האדם להתרחבות ייעוץ וחקיקה ולא נתנו מענה מספק לצרכים האישיים והמקצועיים 

 . של העובדים

בהיעדר תורה מקצועית ברורה לגבי תפקידנו ובהיעדר תורה שבכתב לגבי הבסיס המקצועי של 

 עמדותינו, לא תמיד ידענו להסביר לנו ולאחרים את עמדותינו העקרוניות והמקצועיות.

נטלו בהם חלק. מייעוץ וחקיקה גיבוש השינוי נעשה באמצעות הקמת מספר צוותי עבודה שרבים 

עו בגיבוש הרעיונות, מתן הערות לטיוטות וחשיבה משותפת בישיבות לא רבים אחרים סיי

לישיבות ממושכות בפורום בו נטלו חלק המשנים ליועץ הובאה פורמליות. עבודת הצוותים 

המשפטי לממשלה. לאחר מכן, הניירות הובאו בפני היועץ המשפטי לממשלה ושרת המשפטים. 

 .יון של ייעוץ וחקיקה שהוקדש לנושא זהבסופו של התהליך נידונו הניירות ביום ע

חשוב היה לנו להגיע לבסיס הסכמה רחב, גם אם לא תמיד הצלחנו להגיע להסכמה מלאה. חלק 

מהדיונים חשפו תפיסות עולם שונות. לא תמיד הצלחנו להגיע להסכמה מוחלטת. הדיונים היו 

העלאת השאלות באופן  נוקבים ולעיתים סוערים אך התובנות שעלו מהם היו חשובות מאוד.

מסודר, לפעמים לראשונה, הביאה לשינויים שבאו לידי ביטוי כבר עתה ועוד בטרם הושלמה 

 המלאכה.

הייעוד והערכים של ייעוץ וחקיקה, תחומי אחריותה,  -המדריך כולל התייחסות לסוגיות יסוד 

 תפקידיה, כפיפותה וגבולות הגזרה שלה.
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נו בתהליכי העבודה העיקריים בהם אנו עוסקים. הוא קובע המדריך קובע את שיטת העבודה של

תחומי אחריות וכן שיטת תיאום והכרעה. הוא אף מבנה את הדרך שבה נציג בעתיד את עמדותינו 

 המשפטיות ואלה העוסקות בתחומי מדיניות. 

 

החלק האחרון, בבחינת אחרון חביב, עוסק בקביעת עקרונות להתפתחות אישית ומקצועית של 

 עובדי ייעוץ וחקיקה, שהם המוקד של המהלך כולו.

 

את המהלך כולו אופפים חששות שלא ניתן להתעלם מהם. יש החוששים שהחשיפה של עקרונות 

היסוד שלנו תפגע באפקטיביות של העבודה. אחרים חוששים כי המהלך יחדד את המתח הקיים 

נו. יש החוששים מהבניית יתר של מול אלה החולקים על הלגיטימיות שלנו ושואפים להחליש אות

תהליכים שעד כה התנהלו בגמישות ועל בסיס תורה שבעל פה. אחרים מביעים חשש שהשיטה 

 החדשה מוטה לכיוון "שירות" על חשבון מקצועיות ועמידה על עקרונות היסוד של המשפט. 

 

הללו וניסינו המאחד את כל אלה הוא החשש מפגיעה בייעוץ וחקיקה. לא התעלמנו מהחששות 

לתת להם מענה בדיונים ובניסוחים של העקרונות שבאו בעקבותיהם. אין איש בינינו הרוצה 

 מטרתו של המדריך היא לחזק את ייעוץ וחקיקה. להחליש את ייעוץ וחקיקה או לפגוע בה.

 

שיטות העבודה שלנו ואת עקרונות היסוד  להגדיר אתלטובת ייעוץ וחקיקה ועובדיה קיים הכרח 

לנו. הגדרה זו מגנה עלינו ולא מחלישה אותנו. היא מאפשרת לנו להציג חזית אחידה ומגובשת ש

ועוזרת ביצירת לגיטימציה לעבודה החשובה שלנו. לא ניתן עוד להתנהל ללא חשיפה ברורה של 

הבסיס המשפטי לעמדות שאנו מציגים וחשוב כי נהיה פתוחים וגלויים בפני כל. איננו יכולים 

וד מההשפעה של צורת העבודה הקודמת שלנו על היחסים בתוך ייעוץ וחקיקה ועל להתעלם ע

היחסים בינינו לבין שותפינו. יש לתת משקל גם לתופעות ומגמות סביבנו שדרשו את המיקוד 

 והדיוק של תפקידנו.

 

אכן, אחת התכליות של המהלך היא לשפר את רמת השירות המשפטי שאנו מעניקים. אולם 

ות אסור שיתלווה בויתור על מקצועיות או בנטישת מערכת הערכים שהונחלה לנו שיפור השיר

ושאותה אנו רוצים להנחיל לעובדים כולם. עמידה נחושה על עקרונות היסוד המשפטיים היא 

הבסיס לעבודה שלנו והיא זו שמאפשרת לנו לרכוש את האמון של העובדים בייעוץ וחקיקה, של 

 הרשות המבצעת ושל הציבור כולו.  עמיתינו לשירות המשפטי של
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לסיום, אני מבקש להודות לכל מי שנטל חלק בגיבוש הטיוטה ובעבודת הצוותים ובעיקר לעו"ד 

ועו"ד שרית עו"ד ספי זינגר )שנשא בעיקר נטל הכתיבה( , זמר בלונדהיים, גב' נעמי בנימיני

 שיחד ריכזו את עבודת הצוותים.שפיגלשטיין 

 

 להודות ליועץ המשפטי לממשלה העומד מאחורי המהלך ודוחף אותוכמו כן אני מבקש 

 . למנכ"לית משרד המשפטים שיזמה את עבודת חברת הייעוץ "שלדור" ומסייעת רבות למהלךו

 
 
 
 
 
 

 בברכה,
 

 
 אבי ליכט
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 יעוד וערכיםיא': חלק 
 :ייעוד

 עומד היועץ המשפטי לממשלה:ה , אשר בראשייעוץ וחקיקה

 לשם קידום מדיניות על כל זרועותיה מקצועי ויעיל לממשלה ,ייעוץ משפטיעניק ת .א

עמיד כלים משפטיים, חקיקתיים ומינהליים מתאימים ליישום תו הממשלה,

הווה שומר סף כדי להבטיח כי פעילות הממשלה תתבצע ת, המדיניות. במסגרת זו

 הדין.  במסגרת הוראות

ערכי היסוד של , להגנה על האינטרס הציבורי ולהגנה על זכויות אדםפעל להגנה על ת .ב

 כמדינה יהודית ודמוקרטית. מדינת ישראל

המתנהלים בממשלה בכל החקיקה  להליכיכוללת המשפטית ה אחריותישא בת .ג

לשם התאמתם למסגרת החוקתית והחוקית הקיימת. במסגרת  ,המדרג הנורמטיבי

ישא באחריות לתקינותם של הליכי החקיקה, וכן לבהירותם של דברי החקיקה ת ,זו

 ואיכותם.

 בקידומה. סייעתמליץ לשר המשפטים על קידום חקיקה שבאחריותו ות .ד

 ות של מדינת ישראל בדין הפנימי. לאומי-פעל לקידום עיגון ההתחייבויות הביןת .ה

לאומיים בנושאים המצויים בתחומי -יצג את מדינת ישראל בפורומים ביןתי .ו

 האחריות של משרד המשפטים. 

רכז את הידע בכלל תחומי המשפט הנדרשים תעמוד בחזית הידע המשפטי העדכני, ת .ז

לשם פיתוח  ,חתור לשילוב בין תחומי המשפט השונים. זאתתה ולפעילות הממשל

 התשתית המשפטית המשמשת את החברה בישראל.

נחה מקצועית את מערך הייעוץ המשפטי במשרדי הממשלה ובשאר היחידות ת .ח

סייע בהובלת תלווה את עבודתם בהיבטיה העקרוניים, תהמשפטיות הממשלתיות, 

ווה מוקד מקצועי ומוביל לקהילה של היועצים התמשרדיים, ו-מהלכים משפטיים בין

 המשפטיים במשרדי הממשלה ויחידותיה.

 

  :ערכים

שאף בכל עת למצוינות מקצועית המבוססת על ידע רלוונטי ת ייעוץ וחקיקה - מקצועיות .א

ועדכני בכלל תחומי המשפט. המקצועיות תהיה שזורה בכלל הערכים המנחים את 

 .ההתנהלות

קפיד על יושרה, מקצועית והגינות. ערכים ת יעוץ וחקיקה - והגינותיושרה מקצועית  .ב

 . ייעוץ וחקיקהשל פעילותה אלה מהווים את הבסיס ללגיטימיות 

יהיו בעלי חוסן ערכי ומקצועי לצורך מילוי  ייעוץ וחקיקהאנשי  - חוסן ערכי ומקצועי .ג

 כשומר סף.  םתפקיד
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הקפדה על מתן שירות יעיל, אפקטיבי, השירות המשפטי יינתן תוך  - תודעת שירות .ד

 מכבד, מנומק ושקוף למקבלי השירות, תוך הצעת פתרונות מעשיים.

יעבדו בשיתוף פעולה זה עם זה כיחידה  ייעוץ וחקיקהאנשי  -עבודה בשיתוף פעולה  .ה

 תתאפיין בתקשורת טובה ובעזרה הדדית. בייעוץ וחקיקהאורגנית אחת. עבודת הצוות 

יקפידו על מתן הכבוד הראוי לעמיתים ולמקבלי  ייעוץ וחקיקהנשי א - שותפיםכבוד ל .ו

מסגרת ת השופטת, ומשרדי הממשלה. בהשירות השונים, וביניהם כנסת ישראל, הרשו

יינתן המשקל הראוי למקצועיותם, לניסיונם ולמומחיותם של משרדי הממשלה  ,עבודהה

 ומי אחריותם.וזרועות הרשות המבצעת האמונים על העשייה היומיומית בתח

יהיו קשובים לציבור ולצרכיו בעבודתם  ייעוץ וחקיקהאנשי  - קשב לציבור ולצרכיו .ז

 כמשרתי הציבור החותרים להגן על האינטרס הציבורי.
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 ב': עקרונות כללייםחלק 

  של ייעוץ וחקיקההמשפטנים  תפקידיפרק א': 

 תחומי האחריות 

 . אחריותהייעוץ וחקיקה פועלת מטעמו של היועץ המשפטי לממשלה בתחומי  .1

, ליווי יעוץקטיגוריות עיקריות: י למספר נחלקים יעוץ וחקיקהתחומי האחריות של  .2

 , וחקיקת המשנה החקיקה שמקורה בהצעות חוק פרטיותליווי הממשלתית,  החקיקה

ן ליווי הליכים משפטיים וכ המשפטים שרהליבה שבאחריות וליווי תחומי  ייזום

-ביןה מתחום המשפט  בנושאים טיפולל וחקיקה ייעוץ אחראית כן 1.שהמדינה צד להם

 .לממשלה המשפטי היועץ באחריות נמצאים מורכבותם שבשל לאומי

הוא לפרש את הדין הקיים על מנת להעמיד לממשלה את  תפקידנו, יעוץהיעבודת ב .3

פעילות  כי וסף שיבטיח יהכלים המשפטיים המתאימים לקידום מדיניותה ולהיות שומר

היועץ המשפטי לממשלה על אני אחראים מטעם בנוסף  2הממשלה תתבצע בהתאם לדין.

 עניינים ועוד.פיתוח תחומי משפט מסוימים כמו תחום התמיכות, מינויים, ניגודי 

 החקיקהעיצוב ל הכוללת באחריות המשפטית הוא לשאתתפקידנו  ,בליווי החקיקה .4

. הקיימת והחוקית החוקתית למסגרתה התאמת לשם ,הנורמטיבי המדרג בכל, בממשלה

, ברשות המבצעת החקיקה הליכיהחקיקה ו לתקינות באחריות אנו נושאים ,זו במסגרת

 3.ואיכותם , בהירותםהחקיקה דברינאות של  לניסוח וכן

כגורמי המטה המקצועיים לשמש תפקידנו  ,המשפטים שרבתחומי הליבה שבאחריות  .5

האחראים על המלצה לשר המשפטים לקידום מדיניות, ייזום וקידום חקיקה כסיוע לשר 

 4.לגופי הממשלה השונים שוטף יעוץומתן יהמשפטים לקדם את מדיניותו 

 

 המשפטים שרליועץ המשפטי לממשלה ול ייעוץ וחקיקהכפיפות 

ליועץ כפופים  ייעוץ וחקיקההיועץ המשפטי לממשלה עומד בראש ייעוץ וחקיקה. משפטני  .6

אנו  ,שבאחריות שר המשפטים בליווי תחומי הליבה מטעמו. יםהמשפטי לממשלה ופועל

 המשפטים.  שרשל  ופועלים תחת היועץ המשפטי לממשלה, מטעמ

                                                           
 ח"דו"(; אגרנט הנשיא בראשות) "לממשלה המשפטי היועץ סמכויות בדבר המשפטנים ועדת" ח"לדו 8ראו סעיף  1

: להלן( )1998) "לכהונתו הקשורים ונושאים לממשלה המשפטי היועץ של המינוי דרכי לבחינת הציבורית הוועדה
 .("שמגר ח"דו"
 10; סעיף (30.7.2007והאסמכתאות שהובאו שם ) 8פסקה , לממשלה המשפטי היועץ' נ מצגר 3495/06 צ". ראו בג2

ספר קלינגהופר על , לדוח שמגר; יצחק זמיר "היועץ המשפטי לממשלה: משרת הציבור ולא משרת הממשלה"
 ."יעוד וערכיםחלק א' למסמך זה בעניין "( וראו גם 1993) 451המשפט הציבורי 

 )ד( לדוח שמגר ובחלק ג' למסמך זה העוסק ב"חלוקת האחריות בין ייעוץ וחקיקה ליחידות המשרד".18בסעיף ראו  3
 שם. 4
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אנו כפופים להנחיות השר בנושאי מדיניות וליועץ המשפטי לממשלה  ,בנושאים אלו

 .בשאלות משפטיות

היא  יעוץליועץ המשפטי לממשלה. ליבתה של עבודת הי אנו כפופים ,יעוץבעבודת הי .7

עבור הרשות המבצעת. היועץ המשפטי  לאומי, -, הישראלי והביןפירושו של החוק הקיים

כל זמן שבית המשפט לא  ,עבור הרשות המבצעת לממשלה הוא הפרשן המוסמך של הדין

 5פסק אחרת.

ליועץ המשפטי לממשלה.  אנו כפופים ,של משרדי ממשלה אחרים בליווי החקיקה .8

זה נובע מתפקידו של היועץ המשפטי לממשלה כמי שנושא באחריות  תחוםבתפקידנו 

אחריות זו חלה הן ביחס . בהיבטיה המשפטיים המשפטית הכוללת לעיצובה של החקיקה

 להצעות חוק ממשלתיות והן ביחס להצעות חוק פרטיות. 

גורם המקצועי כ משמשת יעוץ וחקיקה ,המשפטים שרבתחומי הליבה שבאחריות  .9

היחס ביננו לבין השר זהה ליחס . בהיבט זה המשפטים שר מטעם םתחוההאחראי על 

משפטים, בדומה לשרים שר ה שבין גורמי המקצוע במשרדי הממשלה לדרג הנבחר.

 לכן בנושאים אלו,. ובתחומי אחריות ולהתוות מדיניותא בעל הסמכות לקבוע אחרים, הו

של  בהתאם להנחיותיו בנושאי מדיניות, תחת היועץ המשפטי לממשלה, תפקידנו לפעול

 . שר המשפטים

וליווי  יעוץתפקיד היאת אנו ממלאים  המשפטים שרגם בתחומי הליבה שבאחריות  .10

שהוא הפרשן המוסמך של הדין עבור הרשות  החקיקה מטעם היועץ המשפטי לממשלה

 שנושא באחריות המשפטית הכוללת לעיצובה של החקיקה.  המבצעת ומי

 נציגי השר -המשפטים אנחנו נושאים תפקיד כפול  שרבתחומי הליבה שבאחריות לכן, 

של משפטיים ההדין ובהיבטים  שנותבהיבטי מדיניות ונציגי היועץ המשפטי לממשלה בפר

  6חקיקה.הליווי 

ת היועץ אנו מייצגים את עמד ,בנושאים שבהם אנו כפופים ליועץ המשפטי לממשלה .11

עמדת אנו מייצגים את בנושאים שבהם אנו כפופים לשר המשפטים המשפטי לממשלה, ו

מקצועי שר המשפטים. כאשר שר המשפטים מבקש מאתנו להביע עמדה מסוימת בנושא 

  יש להציג עמדה זו ולהבהיר כי זאת עמדת השר. ,הנמצא באחריותו

                                                           
 ).1993 (441(5, פ"ד מז)ישראל ממשלת ראש נ' תקין מינהל למען אזרחים - אמיתי 4267/93 צ"בג :ראו לדוגמה 5
קיימת בכתיבת חוות הדעת לוועדת השרים ינו מתבמסגרת תפקידדוגמה טובה לריבוי הכובעים אותם אנו חובשים  6

אנו משמשים  ,הצעה. בחלק זהמהלענייני חקיקה. החלק העיקרי של חוות הדעת מתייחס לקשיים משפטיים שעולים 
כנציגי היועץ המשפטי לממשלה האחראי על ליווי החקיקה. לעומת זאת, את חלק חוות הדעת העוסק בהיבטי 

חסות להיבטים המקצועיים שבאחריות שר המשפטים ובין שמדובר בהיבטים מקצועיים מדיניות )בין שמדובר בהתיי
 אנו כותבים כגורמי המטה המקצועיים של שר המשפטים.  ,אחרים שמעלה ההצעה(
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 המשפטן בייעוץ וחקיקהפרק ב': 

 משפטן בייעוץ וחקיקהההנורמות החלות על 

חובות ממקורות חלות עליו . לכן עורך דיןעובד ציבור והמשפטן בייעוץ וחקיקה הוא  .12

 7:משפטיים שונים

ציבור הנובעות  עובדי על החלות המינהלי המשפט מן הנורמות כל עליו חלות ,ראשית

 מן הנובעותהחובות  עליו ותחל ,המשפטן עובד ציבור ונאמן הציבור. בכלל זה מהיות

בנוסף, עליו לפעול בהתאם לכללי  8.הציבורי במינהל העוסקים מחוקיםו ר"התקשי

, ביושר, בהגינות, לב בתום לפעול החובההמשפט המנהלי החלים על עובדי ציבור ובכללם 

, עניינים מניגוד הימנעות תוך, שרירות ללא, בלבד ענייניים שיקולים בסבירות, מתוך

 . פנים משוא וללא

 1961-א"התשכ, הדין עורכי לשכת החובות הקבועים בחוקועליו הכללים  חלים ,שנית

 לטובת ובמסירות בנאמנות לפעול החובה 9,המקצוע כבוד על לשמור החובה -חו ומכו

 10.משפט לעשות המשפט לבית לעזור והחובה, שולחו

אינן שונות במהותן מחובותיו של כל  ,חובותיו של המשפטן בייעוץ וחקיקה כעורך דין .13

 ,עורך דין. לעומת זאת, חובותיו של המשפטן כעובד ציבור וכמשפטן בשירות הציבורי

 .אחריות ייחודית זועל עתה מטילות עליו אחריות ייחודית. נעמוד 

 

 יועץ משפטי ושומר סף

 קובע כי יעוץ וחקיקה: ,11במסמך זה ייעוד והערכיםה חלקהסעיף הראשון ב .14

 לשם קידום מדיניות על כל זרועותיה מקצועי ויעיל לממשלה ,משפטי יעוץיעניק "ת
עמיד כלים משפטיים, חקיקתיים ומינהליים מתאימים ליישום תו הממשלה,

כדי להבטיח כי פעילות הממשלה תתבצע הווה שומר סף ת ,המדיניות. במסגרת זו
  ".הדין. במסגרת הוראות

 

תפקידנו הוא להעניק ייעוץ משפטי את שתי משימותינו העיקריות. מגדיר  ,סעיף זה .15

לגורמי הממשלה ויחידותיה על מנת לסייע להם להגשים את מדיניותם. עלינו לתת 

גם תפקידנו הוא  ,אתעם זאת השירות הטוב ביותר. לגורמי הממשלה המבקשים ייעוץ 

                                                           
)להלן  (10.9.08) "הממשלה למשרדי המשפטי הייעוץ למערך הנוגעות סוגיות לבחינת משרדי-ןהבי הצוות" ח"ראו דו 7
 .2ואילך. ראו גם זמיר, לעיל, ה"ש  23, סעיף "(אברמוביץדוח " –
 1977-העונשין, התשל"ז בחוק מהסעיפים, 1958-ט"התשי(, והנמקות החלטות) מינהל סדרי לתיקון החוק כדוגמת 8

 .ציבור עובדי של בעבירות העוסקים
 )להלן: "חוק לשכת עורכי הדין"(.  1961 -לשכת עורכי הדין, התשכ"א  לחוק 53 סעיף 9

 לשכת עורכי הדין.  לחוק 54 סעיף 10
 חלק א' למסמך זה.  ראו 11
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כדי  ולשמש כשומר סף ונאמן הציבורהדין קובעי המדיניות, את גבולות להציב בפני 

  12הדין. להבטיח כי פעילות הממשלה תתבצע במסגרת הוראות

נובעת מתפקידנו המוסדי כאמונים על שמירת שלטון  חובתנו לשמור על גבולות הדין .16

  13מתוקף היותנו עובדי ציבור.בחובת האמון שלנו לציבור  ומקורה ,החוק

 אין סתירה בין חובות אלו והן משלימות זו את זו. חובתה של הממשלה כנאמן הציבור .17

היא לקדם את מדיניותה בהתאם לדין. גם ייעוץ המשפטי המעניק לרשות כלים לבצע את 

מדיניותה וגם ייעוץ משפטי הקובע כי הרשות אינה יכולה לבצע את רצונה במסגרת הדין 

 לסייע לממשלה להגשים את מדיניותה בהתאם לדין.  -שרתים את אותה התכלית מ

תפקידנו אינו מתמצה בקביעת האסור והמותר לרשויות. עלינו להגן על האינטרס  .18

זכויות אדם ולנושאים , להגנה על הנוגעים למנהל תקיןבמיוחד בנושאים זאת,  14הציבורי.

 של הרשות הציבורית נאמן הציבור.  הנגזרים מהיותה

במסגרת זו וכחלק . מסייעים בעיצוב המדיניות הממשלתיתאנו , במסגרת עבודתנו .19

מחובתה של הרשות המינהלית לשקול את כלל האינטרסים הרלבנטיים, עלינו לוודא כי 

  15.יקבלו ביטוי בהליך קבלת ההחלטותשלא הובאו לשולחן הדיונים האינטרסים 

 

 הדיןפרשנות 

היועץ המשפטי לממשלה הוא הפרשן המוסמך של הדין כלפי הרשות המבצעת כל זמן  .20

כאשר הרשות מבקשת לבצע פעולה וכך כאשר הרשות  ,כך שבית המשפט לא קבע אחרת.

 מבקשת לקדם דבר חקיקה. 

תפקידנו לסייע ליועץ המשפטי לממשלה בפרשנות הדין. להמלצותינו משקל רב ולכן יש  .21

 באחריות, במקצועיות, בהגינות ובענווה. לגבשן

                                                           
 .2לעיל ה"ש  ראו 12
 .2, לעיל ה"ש ראו יצחק זמיר 13
התנועה לאיכות  9223/10; בג"ץ 33, (12.10.2008) פסקה, הממשלה ראש' נ לביא 4646/08 ץ"ראו לדוגמה בג 14

 מועצת' נ בישראל השלטון איכות למען התנועה 5134/14 ץ"( ובג19.11.12) 34, פסקה הממשלההשלטון נ' ראש 
 .(14.11.16)רובינשטיין  השופט של דינו לפסק' ה בפסקה ישראל מקרקעי
 רבות חקיקה בהוראות ליועץ שניתנה הייחודית העמידה בזכות המפורש החקיקתי ביטויה את מוצאת זו אחריות

[ חדש נוסח( ]לממשלה המשפטי היועץ התייצבות) הדין סדרי לפקודת 1 שבסעיף הסמכות היא שבהן כשהמרכזית
 זכות כי ראה אם דברו את ולהשמיע שיפוטיות ערכאות בפני להתייצב הסמכות את לממשלה המשפטי ליועץ המקנה

, כרוכים או מושפעים להיות עלולים או, כרוכים או מושפעים ציבורי ענין או ציבורית זכות או ישראל מדינת של
 סומאינטר עצמו היועץ של מזכותו להבדיל, הציבור אינטרס על להגן נועדה זו סמכות. משפט בית שלפני פלוני בהליך

 לש דינו לפסק 14 פיסקה(, 2016) בריאות שירותי' נ ירושלים עיריית 7398/09 א"דנ ראו) דווקא דין כבעלת המדינה
 משליכה היא אך משפטיים בהליכים לממשלה המשפטי היועץ בהתייצבות עוסקת זו . הוראה(גרוניס'( בדימ) הנשיא
 הממשלתית. המדיניות וביצוע גיבוש תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה בהליך על גם כמובן

היועץ המשפטי יכול להידרש לנושאים אשר להם השלכה ישירה על קיום עקרונות ": לדוח שמגר 44ראו סעיף  15
של המדינה וערכי המשטר והמינהל התקינים אשר מן הראוי שישררו בה. הוא גם עשוי להביע דעתו  היסוד החוקתיים

לגבי כל סוגיה אשר אותה הוא מתבקש לייצג בפני בית המשפט. היועץ המשפטי גם אינו יכול להתעלם מנושא שהוא 
". ראו גם המרכיב השליט שבו משפטיות, בייחוד כאשר היסוד המשפטי הוא-על מהויות מעורבות, משפטיות ובלתיב

 . 439הפרקליט מד)ג(, , המשפט והממשל -היועץ המשפטי לממשלה , אריאל בנדור וזאב סגל



14 

 

אין הוראת דין ברורה וחד משמעית שנותנת מענה לפניה  ,ברוב המקרים הבאים לפתחנו .22

ויש להשתמש בכללי הפרשנות כדי להגיע להכרעה. עלינו החובה לפרש את הדין באופן 

  ונה.מדויק, ישר והוגן, גם אם משמעות הדברים היא כי הרשות לא תוכל לבצע את רצ

אם ניתן לפרש את הדין במספר דרכים ראויות, יש להציג לפני הרשות את  ,יחד עם זאת .23

כל החלופות הקבילות מבחינה חוקית וחוקתית על יתרונותיהן וחסרונותיהן. יש להציג 

   16 גם את היבטי המשפט הבין לאומי, אם ישנם כאלו.

מהחלופות לא תתקבל חשש שאחת קושי משפטי באחת החלופות או אם יש אם קיים  .24

הסיכון בפני הרשות אך אין למנוע הקושי המשפטי ואת בידי בית המשפט יש להציג את 

 קושי משפטי אינו מונע את קבלת ההחלטה אך יש לשאוף לתקנו. ממנה ללכת בדרך זו.

לערוך הבחנה ברורה בין מניעה משפטית בהצגת הדברים בפני קובעי המדיניות חשוב  .25

  שפטי.מ קושילבין 

בעיקר  ,רגישות מיוחדת יש לנהוג בשאלות הנוגעות לחוקתיותו של דבר חקיקה. זאת .26

בגלל ההיבטים הערכיים הכרוכים בדרך כלל בנושאים אלו המחייבים זהירות רבה יותר 

  17בגיבוש עמדה משפטית.

 

 .)"רמזור"(הערות ייעוץ וחקיקה עמדות וסוגי 

ריות: מניעה למספר קטיגוריות עיקהערות ייעוץ וחקיקה ניתן לחלק את עמדות ו .27

 בתחומי מקצועיות הערותהערות בנושאי מדיניות הכוללות  ,משפטית, קושי משפטי

 והצעות לשיפור.  המשפטים שר של האחריות

להבנת ו להבניית ההליך הפנימי לגיבושן בתוך ייעוץ וחקיקההסיווג לקטיגוריות חשוב  .28

בכל מתן חוות דעת או הערה יש לפעול  ,לכן. בידי עמיתנוההערות העמדות ומעמדן של 

 בהתאם לסיווגים אלו ולהציגם בצורה ברורה.

במקרים רבים, בשלבים הראשונים של הדיון קשה לסווג את עוצמת הקושי המשפטי.  .29

קושי משפטי. לפעמים גם סיווג עצמת לבין מניעה משפטית  בהבחנה ביןזאת במיוחד 

של  אותן ניתן לבצע רק בשלבים מאוחרים יותרהקושי המשפטי מחייב בדיקות נוספות 

 .מול הערות משפטיות . במקרים אלו ניתן לסווג את ההערות כהערות מדיניותהתהליך

תוך  . זאתבין מניעה משפטית לקושי משפטי את ההערות המשפטיות ניתן שלא לסווג

                                                           
היועץ המשפטי פורש בפני רשויות השלטון להן הוא מציג את חוות דעתו את פרשנותו " :לדוח שמגר 44ראו סעיף  16

רי, יש להציג את כולן. כמי שמשמש כפקיד ציבור המשפטית המוסמכת ומקום בו יש כמה חלופות לפתרון האפש
המייעץ לרשויות שלטון, תפקידו לסייע לרשויות במציאת פתרון משפטי לבעיותיהן. הוא לעולם אינו מייעץ לסטות 
משורת הדין ומבחינה זו נדרשת ממנו הקפדה יתרה, שהרי דבריו הם ביטוי לאמות המידה המנחות אותו. על כן לא 

 ".מכובדים שאינם הולמים ממשל תקין-דחוקים ובלתייציע פתרונות 
 לדוח שמגר. 46ראו סעיף  17
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לאחר שיושלם  הבהרה כי חידוד עוצמתו של הקושי המשפטי ייעשה בהמשך התהליך

  .הבירור העובדתי והמשפטי

 :הקטיגוריותנרחיב עתה לגבי כל אחת מ .30

משמעה כי לא ניתן לבצע את הפעולה או לקבל את ההחלטה  - משפטיתמניעה  .א

 .המבוקשת

משמעות  ,ראשיתהערה בדבר מניעה משפטית בקידום חקיקה בכאשר מדובר 

כי לא ניתן לקדם את החקיקה במסגרת החוקתית הקיימת בישראל או  הדברים היא

סוג נוסף של מניעה משפטית   על בסיס עקרונות היסוד של שיטת המשפט בישראל.

הוא כאשר נפל פגם חמור בהליך המנהלי של גיבוש לגבי קידום חקיקה ראשית 

 ועדת שרים. בוהחקיקה אשר מונע לאשר את ההצעה 

או החלטה שהיא  הנוגעת לפעולה שרשות מבקשת לבצע כאשר מדובר בשאלה

 , יכולהחקיקת משנה התקנת ובכלל זה גם 18בהתאם לדין הקיים מבקשת לקבל

הוראות החוק, . המניעה יכולה לנבוע מלנבוע מסיבות נוספותמשפטית המניעה ה

פגם מנהלי אחר כמו מהליך לא תקין בהתאם להוראות המשפט המנהלי או מ

 ניגודי עניינים, פגיעה בטוהר המידות ועוד. שיקולים זרים,

לקבוע באופן יהיה במקרים רבים, בשלבים הראשונים של הדיון לא ניתן כאמור, 

תנוסח ההערה בדרך כלל כחשש או  ,ברור אם מדובר במניעה משפטית. בשלבים אלו

 .משפטיתספק למניעה 

משפטי משמעו כי ניתן לבצע את הפעולה או לקבל את  קושי -משפטי קושי  .ב

 בקבלת החלטה זו.משפטי קושי אך קיים המבוקשת ההחלטה 

מונח קושי משפטי מתחלק לשתי קטיגוריות הרי שה ,כאשר מדובר בהליך החקיקה

 עיקריות: קושי משפטי חוקתי וקושי משפטי אחר.

בול החוקתיות וצולחת קושי משפטי חוקתי משמעו כי מדובר בהוראה העומדת בג

 את מבחני החוקתיות בקושי או כי קיים סיכון משמעותי כי תיפסל בבג"ץ. 

קושי משפטי אחר משמעו שהצעת החוק עומדת במבחני החוקתיות אך קידומה 

מעלה קושי בהיבט המשפטי. המונח קושי משפטי בהקשר זה רב פנים ולא ניתן 

י הן מקום שבו הצעת החוק סוטה למצותו ברשימה סגורה. דוגמאות לקושי משפט

מאמות המידה המקובלות בחקיקה באותו נושא, סותרת עקרונות מקובלים של 

אחד עם עקרונות יסוד של המשפט המהותי  בקנה אינה עולה או תורת החקיקה

, )הפלילי, הציבורי, האזרחי, הבינ"ל וכד'( או של תחום המשפט בו עוסקת ההצעה

                                                           
 או בפעולה או החלטה שהרשות מבקשת שלא לבצע או להחליט. 18
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עלולה הצעה כאשר השאו  המנהלי של גיבוש הצעת החוקמקום בו נפל פגם בהליך 

  ן.להביא לפגיעה בטוהר המידות ובעקרונות של מנהל תקי

כאשר מדובר בשאלה הנוגעת לפעולה שרשות מבקשת לבצע או החלטה שהיא 

ובכלל זה גם חקיקת משנה, יכול הקושי  19מבקשת לקבל בהתאם לדין הקיים

דוגמה במקרה שהפרשנות שהרשות מבקשת המשפטי לנבוע מסיבות נוספות. כך ל

 .בעייתיתלתת לדין 

הקושי יכול להיות בעוצמה שונה והדבר יכול לבוא לידי ביטוי בנוסח ההערה )קושי 

משפטי/ קושי משפטי מהותי/ קושי משפטי על סף אי החוקתיות(. עוצמת הקושי 

רט החקיקה נובעת, בין היתר ממידת הפגיעה בזכויות היסוד, ממידת החריגה מסטנד

 המקובל או מהשלכות הרוחב שעשויות להיות להצעה. 

רה בשלבים הראשונים , לא תמיד ניתן להגיע להכרעה ברוביחס לקושי המשפטיגם 

 של הדיון. במקרים אלו יש לסווג את ההערה כחשש לקושי משפטי.

 . יחד עם זאתקושי משפטי אינו מונע את ביצוע הפעולה או את קבלת ההחלטה

לנסות ולשכנע ומוטלת עלינו החובה להציף בפני קובעי המדיניות את הקושי המשפטי 

. חובה זו חלה עלינו לשנות את ההצעה באופן שימנע את הקושי המשפטיאותם 

במיוחד כאשר מדובר בנושאים הנוגעים לטוהר המידות ולזכויות אדם. בנושאים אלו 

יגו בקול ברור ולהביאו לשולחן במיוחד עלינו להגן על האינטרס הציבורי, להצ

הדיונים. גם כאשר מדובר בשאלת מדיניות אין בכך כדי למנוע את העלאת ההערה. 

 עלינו להביע את עמדתנו ללא מורא.

 

עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה מחייבת בשאלות  -מדיניות בנושאי הערות  .ג

 בנושאי מדיניות כלל זה אינו מונע מאתנו להתבטאמשפטיות ולא בנושאי מדיניות. 

. יעוץ וחקיקה היא חלק מהמערך במסגרת הדיונים הפנימייםבעת גיבוש המדיניות, 

. משפטני הממשלתי וחובתנו לסייע לממשלה לגבש את ההסדרים הטובים ביותר

הם מהמעולים שבמשפטני המגזר הציבורי ומהווים גורם מקצועי  ייעוץ וחקיקה

כדי להביא  זה לחלוק ידע עלינו שניםמומחה שברשותם ידע רב שנצבר לאורך ה

 .לשיפור ההסדר המוצע.

אין מניעה או קושי בהתייחסות להיבטי מדיניות במטרה לשפר או לשכלל את 

המדיניות המתגבשת. אולם כאשר מתייחסים להיבטים אלו יש לזכור כי איננו בעלי 

בנושאים הסמכות ועמדתנו בנושאים אלו אינה העמדה הקובעת. האחריות הכוללת 

מתייחסים להיבטי מדיניות, בין כאשר  כאשר אנולכן  אלה היא על בעל הסמכות.

                                                           
 או בפעולה או החלטה שהרשות מבקשת שלא לבצע או להחליט. 19
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 יעוץהמשפטים ובין כאשר מדובר בעבודת הי שרמדובר בתחומי הליבה שבאחריות 

 ובליווי החקיקה, יש להבהיר כי הערתנו היא הערת מדיניות ולא הערה משפטית. 

 ריות עיקריות:את הערות המדיניות ניתן לחלק לשתי קטיגו

הערות אלו עוסקות  - הערות מקצועיות בתחומי האחריות של שר המשפטים

לגביהם אנו משמשים  ,בהיבטים המקצועיים שבתחום האחריות של שר המשפטים

כגורמי המטה המקצועיים. הכוונה היא להערות העוסקות בשאלות של מדיניות שאין 

 להן בהכרח היבט משפטי דומיננטי.

בנושאים אלו אנו מופקדים על קידום המדיניות של שר המשפטים והממשלה ולא רק 

המדיניות בנושאים אלו נמצא עיצוב . סיוע בממנהעל ההיבטים המשפטיים הנובעים 

ובין , וזאת בין שמדובר ביוזמות של משרד המשפטים בליבת תפקידנו המקצועי

 שמדובר בליווי הליכים שמקדמים משרדים אחרים.

להדגיש כי לעיתים עלולים קשיים אלו לעלות לכדי קושי משפטי ובמקרים אלו,  יש

 כמובן, שההערה תסווג כהערת קושי משפטי. 

או את המעשה מבקשות לשפר את החקיקה ההצעות  הערות אלו הן - הצעות לשיפור

. הצעה לשיפור יכולה להיות םולהגשים בצורה טובה יותר את תכליתהמנהלי 

 בנושאים משפטיים, בקשר לאיכות החקיקה או בנושאי מדיניות. 

נושאת באחריות לאיכות החקיקה בישראל, בהירותה ותקינותה. יתר  ייעוץ וחקיקה

י על כן, משפטני ייעוץ וחקיקה הם בעלי ניסיון וידע רב בתחומי פעילותם. מן הראוי כ

ה יציעו המשפטנים למשרד האחראי על הצעת החוק כחלק מתפקידם בגיבוש החקיק

הצעות לשיפור החקיקה. במקרים רבים להערות אלו תרומה משמעותית לאיכות 

 החקיקה.

דוגמאות להצעות לשיפור: קשיים יישומיים, יש דרך טובה יותר להגשים את 

 הסדר טוב יותר. בנורמה מקבילה או כאשר יש  המבוקשתתכלית ה

לכדי קושי משפטי ובמקרים אלו, כמובן, גם הערות אלו עשויות לעיתים לעלות 

 שההערה תסווג כהערת קושי משפטי. 
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 המשפטים חלוקת האחריות בין ייעוץ וחקיקה ליחידות משרד': ג חלק

 כללי פרק א':

 רקע

של המשפט. מדובר בקשת רחבה מאוד של  התשתיתהמשפטים אחראי על תחומי  שר .1

הפלילי, המשפט  המשפט - נושאים הנוגעת כמעט בכל היבט בחיי החברה המודרנית

 האישי.  דיןוה, המשפט המסחרי המשפט האזרחיהמשפט הבינ"ל, החוקתי והמנהלי, 

תפקידה של ייעוץ על החקיקה שבאחריות שר המשפטים. אחראית  ייעוץ וחקיקה .2

גיבוש המדיניות המלצה להגורם המקצועי האחראי על  זה הוא להיותוחקיקה בנושא 

 . כסיוע לשר המשפטים לקדם את מדיניותוייזום וקידום החקיקה ו

-מופקד כיום על כ ואבמהלך השנים הורחבו מאוד תחומי האחריות של שר המשפטים וה .3

האחריות של גם תחומי ורחבו ה ,דברי חקיקה וקרוב לשבע מאות תקנות. במקביל 180

, חלקם ביצועיים באופיים. בחלק הם כוללים כיום תחומי פעולה רביםהמשרד ו

מקבלות שירות מייעוץ וחקיקה  האל . יחידותמהתחומים הוקמו יחידות מקצועיות

 למרות שבחלק מיחידות אלה קיימות לשכות משפטיות. 

דברים זה,  . מצבהתפתחה מאוד הלשכה המשפטית של המשרד ,במקביל לתהליכים אלו .4

וגבולות הגזרה מול יחידות ייעוץ וחקיקה יבה מחודשת על תחומי האחריות של חשחייב 

 :המשרד וזאת משלושה טעמים עיקריים

נובע מאופי החקיקה ותחומי האחריות של המשרד. בניגוד לעבר, חלק  הטעם הראשון .5

עילות מתחומי האחריות של המשרד כיום הם תחומים ביצועיים הדומים במהותם לפ

את הרכיב הביצועי של המתבצעת במשרדים אחרים. תחומים אלו והחקיקה המסדירה 

. בתחומים אלו היה צורך לבחון אינם חלק ממארג החקיקה התשתיתית פעילות המשרד

הצדקה לכך שייעוץ וחקיקה תהיה אחראית עליהם באופן שונה מאחריותה על אם קיימת 

 הליכי חקיקה שמקדמים משרדים אחרים.

הליבה בנושאי  את יכולותיהייעוץ וחקיקה למקד הוא הצורך של  הטעם השני .6

אין את היכולת לטפל באופן מלא ומיטבי בכל החוקים  ייעוץ וחקיקה. להמשפטיים

 והתקנות שבאחריות שר המשפטים. 

בהם יש  הליבה המשפטייםבנושאי ם משאביהלמקד את וי תחומי האחריות מקשה ריב

 התשתיתערך מוסף. צרכי השעה דוחקים במקרים רבים את נושאי ייעוץ וחקיקה ל

 ייעוץ וחקיקה לטיפול בנושאים נקודתיים החשובים וכתוצאה מכך מופנים משאבי

  העקרוניים. התשתיתבמקום בנושאי 

הוא המומחיות המקצועית שנצברה ביחידות המשרד. היחידות הטעם השלישי 

 "שטח"פן יומיומי ומקיימות שיח רציף עם ההמקצועיות עוסקות בתחומי אחריותם באו
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וצרכיו. במקרים רבים הן גם מכירות טוב יותר את ההסדרים החקיקתיים הפרטניים 

 החלים על התחום. 

חשיבה וחלוקה מחודשת בין ייעוץ וחקיקה לבין הלשכה המשפטית טעמים אלו חייבו  .7

 טים. המשפ לגבי החקיקה שבאחריות שר והיחידות המקצועיות של המשרד

 .חלק זה קובע את חלוקת תחומי האחריות בין ייעוץ וחקיקה לבין יחידות המשרד .8

 

 הבחנה בין תחומים תשתיתיים לתחומים שאינם תשתיתיים -העיקרון המנחה 

 חלוקת אחריות ייחודית בנושא החקיקה. משרד המשפטים ל .9

ככלל, במשרדי הממשלה השונים האחריות המקצועית על תחומי התוכן עליהם מופקד  .10

המדיניות.  ההמלצות לקובעיהמשרד נמצאת בידי גורמי המקצוע במשרד המופקדים על 

 הלשכה המשפטית אחראית בעיקר על ההיבטים המשפטיים של קידום המדיניות.

ות לניסוח וקידום החקיקה על אם קידום המדיניות דורש תיקון חקיקה מוטלת האחרי .11

 . השר הממונה על התחוםהיועץ המשפטי של המשרד וזאת בהתאם למדיניות 

ולהנחות מקצועית  סייעביחס לחקיקה של משרדי הממשלה הם ל ייעוץ וחקיקה תפקידי .12

של ייעוץ כוללת זאת כחלק מאחריותה המשפטית הייעוץ המשפטי למשרדים. האת 

 . החקיקה להליכיוחקיקה 

הגורם המקצועי  -למעשה מחולקת האחריות להליכי החקיקה בין שלושה גורמים  ,ךכ .13

ההיבטים המדיניות, היועץ המשפטי של המשרד שאחראי על הצעת במשרד שאחראי על 

שנושאת באחריות המשפטית וייעוץ וחקיקה  מהוקידו החקיקה ניסוחהמשפטיים, 

 הליכי החקיקה.הכוללת ל

היא הגורם המקצועי שאחראי על  ייעוץ וחקיקה זאת, במשרד המשפטיםלעומת  .14

ה המדיניות, היא זו שכותבת את החקיקה והיא משמשת גם בתפקיד ההמלצה לקובעי

 החקיקה. להליכיהכוללת המשפטית נושאת באחריות הכללי כמי ש

המשפטים וההבנה כי  שבאחריות שרמבנה ייחודי זה נובע מאופייה הייחודי של החקיקה  .15

נכון להפקיד , החקיקה התשתיתית שבבסיס מערכת המשפט בישראל. לכןחקיקה זו היא 

בידי הגורם המשפטי הבכיר ביותר  , מטעם שר המשפטים,את האחריות המקצועית עליה

אף  כךברשות המבצעת שהוא היועץ המשפטי לממשלה, ובידי ייעוץ וחקיקה מטעמו. 

  20."םדין המשפטני" או  lawyer's law-שמגר אשר כינה חקיקה זו כ ח"בדו נקבע

                                                           
 שמגר. לדוח 18ראו פסקה  20
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אחריות שר המשפטים אינה חקיקה תשתיתית אין טעם או בלכן, במקום בו החקיקה ש .16

שונה מהדרך בה מקודמת דרך ייעוץ וחקיקה תנהל את הליך החקיקה בשהצדקה לכך 

 חקיקה במשרדים אחרים.

היה יחקיקה התשתיתית שבבסיס מערכת המשפט הטיפול בכי  הואהעיקרון המנחה  .17

כחלק  זאת. שייעץ לשר המשפטיםהגורם המקצועי והיא תהיה בייעוץ וחקיקה 

 האחראי על פיתוח המשפט בישראל. ממעמדה ואחריותה כגורם המטה 

 לתחומים המצויים בידיתחומים שאינם תשתיתיים הדומים במהותם  ,לעומת זאת .18

ושאין בהם יתרון יחסי לייעוץ וחקיקה יעברו לאחריות הלשכה משרדי ממשלה אחרים 

 המשפטית והיחידות המקצועיות. 

 

 חלוקה לקבוצות וחלוקת עבודה פרטנית -דרך העבודה 

 כי חוק החוזים. ברור מובהקת שאינו תשתיתי אינהההבחנה בין תחום תשתיתי לתחום  .19

. ברור יםתשתיתי יםחוק םה 1977-התשל"ז, או חוק העונשין 1973-)חלק כללי(, התשל"ג

. שאינו תשתיתי הוא חוק 1972-רותי שמירה, התשל"בגם שחוק חוקרים פרטיים ושי

מספר אמות מידה שיכולות  נפרט עתהבתווך נמצאים חוקים רבים שקשה יותר לסווגם. 

 כתשתיתי או ככזה שאינו תשתיתי. לשמש ככלי עזר לסיווג החוק

חוקים תשתיתיים אם מתקיים בהם לפחות אחד מהמאפיינים ככלל, חוקים יחשבו כ .20

 הבאים:

  וחוקי היסוד. של המשפט התשתיתנושאים העוסקים בהסדרה של תחומי  .א

 זכויות אדם. נושאים העוסקים באיזון מורכב של  .ב

כלל משרדי הממשלה ואין  הרחב או עלנושאים רוחביים המשפיעים על הציבור  .ג

 . משפטיםה להם השפעה ייחודית על משרד

 נושאים שמעצם טבעם דורשים ידע משפטי רב תחומי. .ד

ועוסקים באחד לעומת זאת, חוקים שלא מתקיים בהם באופן ברור מאפיין תשתיתי 

 הבאים ייחשבו, ככלל, כחוקים שאינם תשתיתיים: מהנושאים

 .הסדרת עיסוק .א

 נושאים תפעוליים של יחידה מקצועית במשרד. .ב

נושאים בהם נדרשת מומחיות ספציפית שמצטברת ביחידה המקצועית ואין  .ג

 . " משמעותיערך מוסף"לייעוץ וחקיקה 
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סיווג החוק כתשתיתי או ככזה שאינו תשתיתי ייגזר גם משיקולי יעילות. חוק הכולל  .21

ברובו היבטים תשתיתיים עשוי להיות מסווג כתשתיתי אף אם הוא כולל גם היבטים 

 תשתיתיים.מעטים שאינם 

יש  בחוקים אלווכאלה שאינם תשתיתיים. מערבים היבטים תשתיתיים  מהחוקיםחלק  .22

לבצע חלוקה פנימית לבחון כיצד משפיע עירוב המאפיינים על אופן הטיפול בחוקים. יש 

 בין החלקים השונים של התחום, בין חלקים שונים בחוק או בין החוק הראשי לתקנות.

יש צורך לבחון באופן פרטני את החוקים  בלבד. העיקרון הכללילכן, לא ניתן להישאר עם  .23

 ואשבאחריות שר המשפטים כדי לקבוע אילו מהם יעברו לאחריות הלשכה המשפטית 

 . היחידה המקצועית

 לחלק את החוקים שבאחריות שר המשפטים לשלוש קטיגוריות:  יש ,בהתאם לכך .24

 .(חוקים תשתיתיים –ייעוץ וחקיקה )להלן חוקים תשתיתיים שבאחריות  .א

יכול חוקים המערבים היבטים תשתיתיים והיבטים שאינם תשתיתיים בהם  .ב

על ידי היועץ המשפטי  תהיה אחריות משותפת כפי שייקבע באופן פרטניש

 .(חוקים מעורבים -)להלן  לממשלה, באישור שר המשפטים

חוקים שאינם תשתיתיים שיהיו באחריות הלשכה המשפטית או היחידה  .ג

 (. חוקים שאינם תשתיתיים –המקצועית )להלן 

לגבי חוקים שיחוקקו בעתיד, יקבע היועץ המשפטי לממשלה, באישור שר המשפטים, 

 לאיזו קטגוריה יש לשייך את החוק. 

עולה מקצועי ומשפטי חשוב להדגיש כי חלוקת האחריות, אינה באה במקום שיתוף פ .25

וסיוע הדדי בין המחלקות והיחידות מתוך מטרה משותפת למלא את המשימות בתחום 

 הייעוץ והחקיקה המשרדי לפי החלוקה שנקבעה.

 

 פרק ב': חלוקת העבודה

 חוקים תשתיתיים

טעם עיקרי להפקדת שר המשפטים על חקיקה היא משום שמדובר בחקיקה תשתיתית.  .26

נקודת המוצא היא שהחוקים שבאחריות שר המשפטים הם חוקים תשתיתיים. כך  ,לכן

 עולה גם מבחינה פרטנית של כלל החקיקה שבאחריות שר המשפטים. 

לכן, בבואנו לסווג חוק, ברירת המחדל היא שחקיקה שבאחריות שר המשפטים היא  .27

ימת חקיקה תשתיתית. חוקים שלא נמצאים ברשימת החוקים המעורבים או ברש

 החוקים שאינם תשתיתיים ייחשבו כחוקים תשתיתיים.
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לגבי חוקים אלו יימשך המצב הקיים ולפיו ייעוץ וחקיקה היא האחראית על ההמלצות  .28

לקידום ופיתוח החוק. ייעוץ וחקיקה תהיה אחראית על כתיבת החוק והתקנות, על 

עוסק החוק, קידום הליכי החקיקה וכן על הייעוץ למשרדי הממשלה בנושאים בהם 

בנושא "היועצים המשפטיים  9.1000בהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס' 

 (.הנחיית היועץ - בפרק זה למשרדי הממשלה" )להלן

 

 חוקים שאינם תשתיתיים

בחוקים שאינם תשתיתיים תעבור  והייעוץ השוטף האחריות לקידום החקיקה והמדיניות .29

ידה המקצועית האחראית על התחום באופן מייעוץ וחקיקה ללשכה המשפטית או ליח

 הבא: 

 - בתחומים בהם אין יחידה מקצועית עם לשכה משפטית האחראית על התחום

 תעבור ללשכה המשפטית של המשרד. חוק האחריות על ה

תעבור חוק האחריות על ה - בתחומים בהם יש יחידה המקצועית עם לשכה משפטית

 היחידות ללשכה המשפטית תיקבע בנוהל ביניהן.. חלוקת העבודה בין ליחידה המקצועית

ייעוץ וחקיקה תטפל בחקיקה זו באותו האופן שבו היא מטפלת בחקיקה של משרדים   .30

 אחרים. זאת הן ביחס לחקיקה ראשית והן ביחס לחקיקת משנה. 

כלל זה יחול גם לגבי היבטי הייעוץ ביחס לחוקים שהועברו. היחס בין הלשכה המשפטית 

או היחידה המקצועית לייעוץ וחקיקה בנושאי ייעוץ יהיה בהתאם לכללים הקבועים 

בהנחיית היועץ  הקובעת, בין היתר, באילו עניינים על היועץ המשפטי של משרד 

 ממשלתי לפנות לייעוץ וחקיקה. 

משפטית, היחידות המקצועיות וייעוץ וחקיקה יקיימו שיח משותף לעניין אופן הלשכה ה

. בכל מקרה הפצת תזכירים בחוקים שאינם תשתיתיים או חוקים מעורביםב הטיפול

ייעוץ וחקיקה או הלשכה המשפטית של המשרד.  -תעשה בידי שני גורמים בלבד  ההפצה

. ההחלטה לגבי הגורם המפיץ זאת כדי לרכז את העבודה מול מטה והנהלת המשרד

 תקבע במסגרת נייר העקרונות הפרטני שייקבע בעניין כל חוק.

הבדל נוסף שיהיה בין חוקים שאינם תשתיתיים לחוקים שבאחריות משרדים אחרים  .31

 . תאם את הפצת התזכיר עם ייעוץ וחקיקהצורך ל בחוקים שאינם תשתיתיים יהיההוא ש

ים שאינם תשתיתיים, בניגוד לחוקים שבאחריות הטעם לכך הוא שתזכירי החוק בחוק

משרדים אחרים, מפורסמים כתזכיר של משרד המשפטים. מן הראוי שתזכירים 

המפורסמים בידי משרד המשפטים יתואמו עם כלל הגורמים הרלוונטיים במשרד 

 המשפטים ובכללם ייעוץ וחקיקה קודם לפרסום.
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ת שתעלה בשלבים מאוחרים יותר לגבי הפצת התזכיר או מחלוק במקרה של מחלוקת

בנושאים  יעלה העניין להכרעת היועץ המשפטי לממשלה או משנה שלו בהליך החקיקה

לממשלה בפני המשנה ליועץ המשפטי  .בנושאי מדיניות משפטיים, או להכרעת השר

הרלוונטי או היועץ המשפטי לממשלה יובאו גם מחלוקות לגבי זמן הטיפול הדרוש בייעוץ 

 וחקיקה.

הבדל נוסף בין חקיקה שאינה תשתיתית לחקיקה תשתיתית הוא לגבי חוות הדעת  .32

לוועדת שרים לחקיקה על הצעות חוק פרטיות. חוות הדעת ייכתבו על ידי ייעוץ וחקיקה 

גם לגבי חוקים שאינם תשתיתיים. זאת, כמובן, לאחר הידברות ושמיעת עמדת הלשכה 

אם החוק באחריותה. במקרה של  -המשפטית וכן היחידה המקצועית הרלוונטית 

 מחלוקות ישוקפו הדעות השונות בחוות הדעת תוך מתן ביטוי ראוי לעמדה הנוגדת.

להלן רשימת החוקים שאינם תשתיתיים שיעברו לאחריות הלשכה המשפטית או  .33

 :ושם היחידה אליה תעבור האחריות על דבר החקיקה לאחריות היחידה המקצועית

 ללשכה המשפטית. - 1976-וחוק הנוטריונים, התשל" .א

 ללשכה המשפטית. - 2001-א"התשס, מקרקעין שמאי חוק .ב

 ללשכה המשפטית. - 1996 -ו"התשנ, במקרקעין המתווכים חוק .ג

 ללשכה המשפטית. - 1972-ב"התשל, שמירה ושירותי פרטיים חוקרים חוק .ד

 ללשכה המשפטית. - 1955-ו"התשט, חשבון רואי חוק .ה

  21.ללשכה המשפטית - 1961–א"התשכ, הדין עורכי לשכת חוק .ו

 ללשכה המשפטית. – 1996-ו"התשנ, הציבורית הסנגוריה חוק .ז

-, התש"ן(שחולטו בנכסים לטיפול הקרן הנהלת דרכי) המסוכנים הסמים תקנות .ח

 ללשכה המשפטית. - 1990

צווים לפרסום הכרזות של ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי על ארגוני טרור  .ט

, לאחר אישור 2016-זרים לפי חוק המאבק בטרור, התשע"וזרים ופעילי טרור 

  ללשכה המשפטית. -הקבינט למתן הצו 

הטיפול בכל האגרות שבחוקים שבאחריות שר המשפטים ועדכונים של סכומים  .י

ללשכה המשפטית או  -נוספים הקבועים בחקיקה עליה אחראית ייעוץ וחקיקה 

                                                           
 לגבי ייעוץ וכן ראשית בחקיקה תיקונים ייערכו ותהראשונ השנים בשלוש לכן. ייחודיות מורכבויות זה בחוק 21

 בכפוף זאת. המשפטית ללשכה החוק העברת תושלם השנים שלוש בתום. וחקיקה ייעוץ עם יחד ראשית חקיקה
 ליועץ והמשנה( מיוחדים ותפקידים ניהול) לממשלה המשפטי ליועץ המשנה ידי-על שתתקבל סופית להחלטה
 .המשרד של המשפטי היועץ עם יחד( חוקתי-ציבורי משפט) לממשלה המשפטי
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ובתי הדין  המשפט בתי מערכת לש האגרות היחידה המקצועית. חריג לכלל זה הן

 קיבלה אשר לערכאות הגישה זכות על ישירה זיקה יש כאלה לאגרות .הִמנהליים

שינוי של האגרה עצמה, להבדיל  לכן .הישראלי במשפט יסוד זכות של מעמד

  .וחקיקה ייעוץ באחריות מעדכון של הסכום לפי המדד, יישאר

לקראת העברת האחריות, ייעוץ וחקיקה תבצע חפיפה מסודרת ולאחר העברת האחריות  .34

 תסייע ללשכה המשפטית וליחידות המקצועיות ככל שיידרש. 

 חוקים מעורבים

בחוקים מעורבים יש לערוך עבודה פרטנית, לנתח את החוק ולערוך אבחנה בין חלקים או  .35

 תיתיים. נושאים תשתיתיים לחלקים או נושאים שאינם תש

החלוקה יכולה להיות בין חוק לתקנות, בין חלקים שונים של החוק או כל חלוקה אחרת  .36

שתתבסס על עיקרון היסוד של החלוקה בין החלק התשתיתי לחלק שאינו תשתיתי. 

 הינה בכללותה הדינים שמערכת משמעותה מעורב הוא שהחוק הקביעה כי יודגש,

 שאינם נושאים הינם הראשית מהחקיקה כלשהם חלקים כי שייקבע הכרח אין .מעורבת

עשויים גם להיות חוקים מעורבים שבהם החלקים שאינם תשתיתיים כמו כן תשתיתיים. 

 הם מצומצמים.

החלקים התשתיתיים בחוקים המעורבים יהיו באחריות ייעוץ וחקיקה בדומה לחוקי  .37

הלשכה התשתית. החלקים שאינם תשתיתיים בחוקים המעורבים יהיו באחריות 

  המשפטית או היחידה המקצועית.

החלקים שאינם יות על בתחומים בהם אין יחידה מקצועית עם לשכה משפטית האחר .38

תעבור ללשכה המשפטית של המשרד. בתחומים בהם יש יחידה המקצועית  תשתיתיים

 ליחידה המקצועית.  החלקים שאינם תשתיתייםמשפטית תעבור האחריות על  מחלקהעם 

לגבי הכנת חקיקה, הפצת תזכירים, חוות דעת לוועדת שרים וחקיקת משנה יחולו על  .39

 החלקים שאינם תשתיתיים ההסדרים הקבועים לעניין חוקים שאינם תשתיתיים. 

לגבי כל חוק מעורב תיערך עבודה שתחלק בין ההיבטים התשתיתיים להיבטים שאינם  .40

תשתיתי של חלק מחוק אינו -י הלאתשתיתיים של החוק המעורב. אולם יודגש כי האופ

גוזר בהכרח שהאחריות בחלק זה תועבר ותפוצל מאחריות ייעוץ וחקיקה ליתר החוק. 

בהקשר זה יתכן שישקלו שיקולים נוספים, ובהם יעילות, ודאות ושיקולים ארגוניים 

 נוספים במטרה לקבוע חלוקת אחריות בת יישום. 

לממשלה )ניהול ותפקידים מיוחדים(  המשפטי ועץהחלוקה תיערך בידי המשנה לי .41

היועצת עם  פטי לממשלה האחראי כיום על התחום לאחר שיח והמשנה ליועץ המש

המשפטית של המשרד )בתחומים בהם אין יחידה מקצועית עם לשכה משפטית( או היועץ 
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המשפטי האחראי על היחידה המקצועית )בתחומים בהם יש יחידה מקצועית עם לשכה 

 ציג לשכת מנכ"ל. ונ, משפטית(

יעוץ המשפטי לממשלה )ניהול המשנה לישל העבודה תסוכם בנייר עקרונות מפורט  .42

משנה ליועץ המשפטי לממשלה האחראי על התחום. הנייר יגדיר ותפקידים מיוחדים( וה

באופן ברור ומדויק מהם ההיבטים התשתיתיים ומהם ההיבטים שאינם תשתיתיים 

האחריות בין ייעוץ וחקיקה ללשכה המשפטית של בחוק המעורב ומהי חלוקת 

 , לרבות בנוגע לייעוץ השוטף בתחום. המשרד/היחידה המקצועית

ושם היחידה במשרד המשפטים  כחוקים מעורבים לראותםלהלן רשימת החוקים שיש  .43

 :אתה יש לבצע את חלוקת האחריות

 רשות התאגידים. - 1980-חוק העמותות, התש"ם .א

 הכונס הרשמי. - 1980-פקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[, התש"ם .ב

 רשות התאגידים. - 1975-התשל"ה פקודת השותפויות ]נוסח חדש[, .ג

 הכונס הרשמי. - 1983-פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג .ד

 רשות התאגידים. - 1999-חוק החברות ]נוסח חדש[, התשנ"ט .ה

 רשות האכיפה והגבייה. -1967-חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז .ו

 רשות האכיפה והגבייה. - 1996-חוק המרכז לגביית קנסות, התשנ"ו .ז

 לשכה המשפטית. - 2010-חוק ברית הזוגיות לחסרי דת, התש"ע .ח

 רשות התאגידים. – 1992-חוק המפלגות, התשנ"ב .ט

 . לשכה משפטית – 1972-ב"התשל, המשפטי הסיוע חוק .י

 רשות הפטנטים. - 1967-חוק הפטנטים, התשכ"ז .יא

 הרשות למשפט וטכנולוגיה. - 2001-חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א .יב

 רשות הפטנטים. - 1972-חדש[, התשל"ב פקודת סימני מסחר ]נוסח .יג

 רשות התאגידים. - 1967-חוק המשכון, התשכ"ז .יד

 רשות התאגידים. - 1979-, התשל"טחוק הנאמנות .טו

http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawPrimary.aspx?t=lawlaws&st=lawlaws&lawitemid=2000485
http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawPrimary.aspx?t=lawlaws&st=lawlaws&lawitemid=2000963
http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawPrimary.aspx?t=lawlaws&st=lawlaws&lawitemid=2000929
http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawPrimary.aspx?t=lawlaws&st=lawlaws&lawitemid=2000129
http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawPrimary.aspx?t=lawlaws&st=lawlaws&lawitemid=2000399
http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawPrimary.aspx?t=lawlaws&st=lawlaws&lawitemid=2000492
http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawPrimary.aspx?t=lawlaws&st=lawlaws&lawitemid=2000673
http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawPrimary.aspx?t=lawlaws&st=lawlaws&lawitemid=2000955
http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawPrimary.aspx?t=lawlaws&st=lawlaws&lawitemid=2000427
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 רשות הפטנטים. - פקודת הפטנטים והמדגמים  .טז

 רשות התאגידים. – 1950-חוק בדבר חידוש מסמכים של איגוד, התש"י .יז

 רשות הפטנטים. - 1965-חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים, התשכ"ה .יח

 רשות לאיסור הלבנת הון. - 2000–חוק איסור הלבנת הון, התש"ס .יט

 לשכה המשפטית. - 1962-ג"התשכ, הדרוזיים הדתיים הדין בתי חוק .כ

 לשכה המשפטית. - 1961-א"התשכ, הקאדים חוק .כא

 22רשות למשפט וטכנולוגיה. – 1981-חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א .כב

 

 ': היבטים מנהליים ותפעולייםגפרק 

לדברי חקיקה רבים יש השלכות מנהליות ותפעוליות על משרד המשפטים הדורשות  .44

יש לדבר החקיקה על . הכוונה היא בעיקר להשלכות שמוקדמת תשומות והיערכות

לעיתים להיבטים אלה יש השפעה גם על  בהיבטי כוח אדם, תקציב, מחשוב וכדו'.המשרד 

 ההסדרים המהותיים בחוק.

 (חקיקה ראשית או חקיקת משנה)המקדם דבר חקיקה משפטן בייעוץ וחקיקה  לכן .45

סטרטגיה. עליו לקבל ממנו עמדה בנוגע להיבטים וא , מדיניותאגף תכנון את מחויב לעדכן

לרשימת "סימנים מעידים" להשלכות תקציביות בחקיקה, המופיע  המנהליים בהתאם

יש לפנות לאגף תכנון מדיניות ואסטרטגיה עוד בשלב גיבוש ההסדר לפני בסוף פרק זה. 

 פרסום התזכיר.

ייקבע נוהל עבודה פרטני ביחס להצעת החוק  ,יש לתזכיר היבטים מנהלייםהתברר כי אם 

ואסטרטגיה. ייעוץ מדיניות שיסדיר את חלוקת העבודה בין ייעוץ וחקיקה לאגף תכנון 

ואסטרטגיה מדיניות וחקיקה תרכז את העבודה על הנושאים המשפטיים ואגף תכנון 

 . הלשכה המשפטית של המשרדירכז את העבודה על ההיבטים המנהליים והתפעוליים

 תשולב בעבודת האגף. 

הנוהל יחול, גם אם ההיבט המנהלי או התפעולי יעלה בשלבים מאוחרים יותר של 

 החקיקה )הערות לתזכיר, דיונים בכנסת וכו'(.

                                                           
 קונקרטיים הסדרים הכוללים וייחודיים משמעותיים תשתיתיים חלקיםבו   קיימים כי להדגיש יש זה חוק לעניין 22

 מסגרת בחוק המדובר. וחירותו האדם כבוד: יסוד-בחוק יסוד כזכות עיגונה לצד לפרטיות החוקתית הזכות על להגנה
' ב פרק מכוח, מפעיל המידע מאגרי רשם. הציבורי והמגזר המשקית הפעילות, הציבור כלל על רחבה תחולה בעל

 במסגרת בחשבון יילקחו אלו היבטים של וייחודיותם חשיבותם. הזכות על הגנה לשם ואכיפה רישום סמכויות, לחוק
 .תשתיתיים שאינם להיבטים התשתיתיים ההיבטים בין לחלוקה העבודה

http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawPrimary.aspx?t=lawlaws&st=lawlaws&lawitemid=2000107
http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawPrimary.aspx?t=lawlaws&st=lawlaws&lawitemid=2000730
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הלשכה המשפטית של המשרד תהיה מעורבת בתהליך הבחינה של ההיבטים המינהליים 

ועית הרלוונטית בשני ערוצים: בתיאום מול המחלקה המשפטית של היחידה המקצ

ובמסגרת הליכי התכנון המתבצעים באגף תכנון מדיניות ואסטרטגיה וזאת כחלק 

מהנהלת המשרד. ההשתלבות תקבע בנוהלי עבודה שייקבעו בין הלשכה המשפטית, אגף 

 תכנון מדיניות ואסטרטגיה והיחידות המקצועיות.

 נה על ידי אגףלהלן רשימת "סימנים מעידים" להשלכות תקציביות בחקיקה, שהוכ .46

 : במשרד המשפטים ואסטרטגיה , מדיניותתכנון

הטלת חובה, סמכות או תפקיד על שר המשפטים או על גורם אחר במשרד המשפטים  .א

בין בדרך של חובה חדשה  . זאתלרבות כל שינוי בהיקף של חובה, סמכות או תפקיד

כן לעיתים ובין בדרך של העברת חובה קיימת מגורם כלשהו במשרד לגורם אחר, ש

 קרובות נלוות להעברה כזו דרישות תקינה או תקציב.

 הקמה של ועדה מייעצת לשר המשפטים. .ב

 הקמה של ועדת ערר במשרד המשפטים. .ג

הקמה של יחידה חדשה, הוספת תחום פעילות חדש –כל שינוי ארגוני במבנה המשרד  .ד

קיימת ביחידה קיימת, העברת יחידה ממחלקה אחת לשנייה, וכן העברת יחידה 

 לאחריות המשרד.

משימה( חדשים, העברה של  –אחריות )להלן  או תפקיד ,מטלה ,משימה הטלת .ה

משימה קיימת לרבות חלק ממנה או שינוי כלשהו בהיקף המשימה או בדרך הביצוע 

 שלה ליחידה של המשרד. 

 החלטות על ידי יחידה במשרד.או למתן  לוחות זמנים למתן שירות קיצור .ו

 ,לרבות חובת דיווח תקופתית לכנסת ועיבודו, איסוף  מידעמשימה הכרוכה ב .ז

 המוטלת על שר המשפטים או על גורם אחר במשרד.

, משטרה –הקצאת משימות נוספות לחוליה בשרשרת האכיפה או  הגדלת משאבים .ח

בתי המשפט, העשויה להשפיע על יחידות במשרד, כגון , שב"ס, רשות מיסים

 , הרשות לאיסור הלבנת הון וכיוצ"ב.הפרקליטות, הסניגוריה הציבורית

הקצאת משימות נוספות למשרדים חברתיים כמו משרד הרווחה או  הגדלת משאבים  .ט

או המוסד לביטוח לאומי שעלולות להשיק להגברת הפעילות של ייצוג משפטי 

ביחידות של משרד המשפטים. כך למשל, הגדלת הפעילות בתחום שעשויה להגדיל 

 ונים לסיוע המשפטי.משמעותית את כמות הפ

 ביטול תקנות האגרות של יחידות במשרד המשפטים.או שינוי  .י

ביטול תקנות המסדירות תעריפי שכ"ט לנותני שירותים ליחידות במשרד או  שינוי .יא

 המשפטים.

 .ציון שם של יחידה במשרד המשפטים  בכל דבר חקיקה .יב
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 תהליכים מרכזיים': ד חלק

 פרק א': כללי

 תפקידי המשפטנים 

 :עיקריים לשני סוגיםניתן לחלק את תחומי העיסוק של המשפטנים בייעוץ וחקיקה  .1

רוחב. לעיתים קרובות יהיו משפטנים שיהיו אחראים על שני סוגי  מי אורך  ותחומיתחו

 תחומים. 

או ליחידה שירות משפטי למשרד  מופקד על מתן אורך תחום על האחראי משפטן .2

(. תפקידו של משפטן המשרד –ממשלתית מסוימת או לרשות שאינה ממשלתית )להלן 

האורך להיות איש הקשר של ייעוץ וחקיקה מול המשרד. בהליך העבודה הפנימי עליו 

להביא את עולם התוכן המשפטי והמקצועי עליו הוא מופקד אל מערך האיזונים המשפטי 

 בעת קבלת ההחלטות הפנימית.

 - 23הם האורך משפטן לש קידיותפ .3

בהיבטים  למשרדשמעניקה ייעוץ וחקיקה  משפטיה ליווילרכז את עבודת ה .א

ועקרוניים ובנושאים המערבים היבטים משפטיים נוספים  , רגישיםרוחביים

 החורגים מתחום המומחיות של אותו משרד.

וללוות  המשרד שמקדם הממשלתית חקיקהה על וחקיקה ייעוץ עבודת לרכז את .ב

 ובהמשך גם בכנסת. 24אותה בהליכים בתוך הממשלה

 .מופקד הוא עליו האורך בתחום פרטית חקיקה לוותל .ג

האורך ואיש הקשר שבין  בתחום וחקיקה ייעוץ של פנימי ידע מוקדלהיות  .ד

 .לפרקליטות ולגופים נוספים בעת הצורך, ייעוץ וחקיקהלהמשרד 

בהתאם  מופקד הוא עליו האורך בתחום ציבורייעוץ ולפניות  לפניות מענה לתת .ה

 .לנוהל המענה לפניות ציבור

ללוות ולסייע להליכים המתקיימים בערכאות שיפוטיות בתחום האורך עליו הוא  .ו

 מופקד.

לשתף את המשרד בתחומי הידע שבאחריות משרד המשפטים ובמיוחד בהנחיות  .ז

 ייעוץ וחקיקה.ב הנכתבותהמקצועיות 
                                                           

ים  הבאים  העוסקים  בפירוט  תפקידי המשפטן בליווי החקיקה ראו בפרק תפקידים אלו הרחבה לעניין  23
 הממשלתית,  ליווי חקיקת משנה, ליווי החקיקה הפרטית, ייעוץ משפטי וטיפול בפניות ציבור.

 כגון ועדת שרים לחקיקה, ועדת שרים לרגולציה או כל פורום ממשלתי אחר בו הנושא יעלה. 24
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 האורך תחום של המשפטיים בהיבטים בקיא להיות אורךהאחראי על תחום  משפטן על .4

, ככל משפטני ייעוץ בנוסף. עובד הוא עמו משרדה המקצועית של הפעילות את ולהכיר

 המשפט של הליבה תחומי עם מעמיקה היכרות בעל להיות על משפטן האורך וחקיקה,

 הרוחב תחומי של והתשתית המשפטי הבסיס את לעומק להכיר גם עליו. והחוקתי המנהלי

 ותבניות מקצועיות הנחיות קיימות בהם בנושאים בפרט, וחקיקה עוץיי מופקדת עליהם

 . חקיקה

משפטי מסוים שיש לו השלכה רוחבית על תחום  מופקד הרוחב משפטן האחראי על תחום .5

בנושאים הקשורים להגנה על זכויות לרוב . מדובר ושאינו קשור בהכרח למשרד מסוים

נושאי ליבה או  טוהר מידות, משפט בינלאומי, סדרי עבודת הממשלה, חוקי יסוד, אדם

 . אחרים של המשפט

תפקידו המרכזי של משפטן האחראי על תחום הרוחב הוא להיות מוקד ידע משפטי לרשות  .6

 המבצעת כולה בתחום אחריותו. תפקידיו של משפטן הרוחב:

 אחריותו.להעניק ייעוץ משפטי לכלל גורמי הרשות המבצעת בתחום  .א

לרכז את עבודת החקיקה בתחום הרוחב ולפתח את התחומים שבאחריותו. בכלל  .ב

התאמת הדין על זה להיות עליו אחראי על ההמלצות לקידום המדיניות בתחום ו

 להתפתחויות ולשינויים המתרחשים סביבו.

ולעדכן את המשפטנים  הרוחב בתחום וחקיקה ייעוץ של פנימי ידע מוקדלהיות  .ג

 חקיקה על התפתחויות מהותיות בתחומו.בייעוץ ו

בהתאם  מופקד הוא עליו הרוחב בתחום ציבורייעוץ ולפניות  לפניות מענה לתת .ד

 .לנוהל המענה לפניות ציבור

לסייע בגיבוש עמדת ייעוץ וחקיקה ביחס להצעות חוק ממשלתיות ופרטיות,  .ה

ומי לפניות ייעוץ המגיעות למשפטני האורך או אליו ישירות ונוגעות בתח

 אחריותו

בתחום הרוחב בערכאות שיפוטיות המתקיימים הליכים ולסייע לללוות  .ו

  .שבאחריותו

הפנים ממשלתי בתחום אחריותו. לשם  מוקד הידע הוא האחראי על תחום רוחב משפטן .7

ת מרכזיה הבפסיק גם כמו, בתחומו האקדמית ובכתיבה בפסיקה מעודכן להיות עליוכך 

עליו להכיר גם את עקרונות הדין הבינ"ל  .מתקדמות במדינות עליונות בערכאות בתחום

עליו להיות בקשר עם הגורמים הרלוונטיים לתחום עיסוקו אף מחוץ  . בנוסףבתחום

 לממשלה באקדמיה, במגזר הפרטי ובמגזר השלישי. 
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להיות בעל היכרות מעמיקה עם  משפטן הרוחב עלככל משפטני ייעוץ וחקיקה,  ,בנוסף

תחומי הליבה של המשפט המנהלי והחוקתי. עליו גם להכיר לעומק את הבסיס המשפטי 

והתשתית של תחומי הרוחב עליהם מופקדת יעוץ וחקיקה, בפרט בנושאים בהם קיימות 

 הנחיות מקצועיות ותבניות חקיקה. 

כלל המשפטנים בייעוץ  תפקידם של. תחום הבניית החקיקהתחום רוחב ייחודי הוא  .8

וחקיקה הוא לסייע בניסוח החקיקה ולהבטיח את בהירותה. משפטני הרוחב בתחום זה 

 נמצאים ביחידה להבניית החקיקה. 

הבניית החקיקה להיות מוקד ידע בכל הנוגע לניסוח חקיקה  של המשפטן ביחידת תפקידו

ולה בתחום זה. ראשית והתקנת חקיקת משנה ולתת שירות משפטי לרשות המבצעת כ

תפקידו להבטיח דפוסי חקיקה אחידים וברורים. המשפטן אחראי לכך שדבר החקיקה 

יהיה ערוך ברצף הגיוני ועקבי ויהיה כתוב בסגנון בהיר, ממוקד ומדויק ובשפה משפטית 

התאמת דבר החקיקה לסביבה החקיקתית את פשוטה ולא מסורבלת. על המשפטן לוודא 

 יימת אחרת.שבה הוא נמצא ולחקיקה ק

בתחום חקיקת המשנה המשפטן עוסק גם בבדיקה משפטית של תקנות והוראות מינהל 

יחד עם  בחינת הסמכות לקביעתן, סבירותן ותקינות הליכי ההתקנה שלהןאת הכוללת 

 משפטני ייעוץ וחקיקה האחראים על התחומים הרלוונטיים. 
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 שילוב תחומי תוכן

 כללי

גיבוש עמדת ייעוץ וחקיקה דורש במקרים רבים שיתוף פעולה בין מספר משפטנים  .9

 ומחלקות. כדי לגבש עמדות ראויות יש צורך לפעול יחד בשיתוף פעולה הדוק ומכבד. 

ייעוץ וחקיקה נבנית ממומחיות התוכן הייחודית של המשפטנים. חשוב כי תהליך העבודה  .10

על בתחומו הוא.  מהמשפטניםל כל אחד יסתמך על הידע וחוות הדעת המשפטית ש

המשפטנים העוסקים בסוגיה הנבחנת להביא את הידע המקצועי בתחום מומחיותם ועל 

להביא את נקודת המבט של התחום המשפטי הספציפי שעליו הוא אמון.  המוביל המשפטן

העמדה המשפטית מכלול הדינים על הסוגיה הנבחנת.  זאת כדי שיוכלו ליישם יחד את

 ובש היא פרי משותף של מומחיותם של כלל המשפטנים הנוגעים בדבר.שתג

 נוהל עבודה

באחריות  25בכל תהליך יוגדר "משפטן מוביל" שתפקידו לרכז את העבודה באותו הליך. .11

 הרלוונטיים המשפטניםהמשפטן המוביל להוביל את התהליך בדרך שבה יישמעו כל 

למשפטן אחר בייעוץ וחקיקה המטפל בנושא התעוררה מחלוקת בין המשפטן המוביל אם  .12

עליהם לקיים שיח במטרה להגיע להבנה. את השיח יש לקיים תוך מתן כבוד איש לתחום 

 תוך אבחנה בין עיקר לטפל וניסיון להגיע לעמק השווה.  ,המומחיות של רעהו

נכון לעמוד בקשר עם המשרד הרלוונטי כדי לברר אם ההוראה השנויה במחלוקת  לפעמים .13

 כדי לברר אם ההכרעה במחלוקת הכרחית.  ,נדרשת בעיניו. זאת

 ., אם נקבעועל השיח להתקיים במסגרת לוחות הזמנים שנקבעו לטיפול בנושא .14

 ברירות המחדל לתחילת הליך בירור המחלוקות

אם לא הגיעו המשפטנים להסכמה ומתברר כי קיימת ביניהם מחלוקת, על המשפטנים  .15

. המבנים את ברירות המחדל והאחריות לקידום הכרעה במחלוקותלפעול בהתאם לכללים 

מטרת ברירות המחדל היא לחדד את האחריות להתחלת הליך הבירור. אם לא נכתב 

 המייל הראשוני המבקש את בירור המחלוקת יימשך הליך העבודה ללא הפסקה.

שי או על המשפטן הסבור כי קיים קו - 26הערת מניעה משפטיתהערת קושי משפטי או  .16

מניעה משפטית בקידום הנושא לכתוב למשפטן החלוק עליו מייל מנומק המציג בקצרה 

                                                           
בהליכי ליווי חקיקה ממשלתית וחקיקה פרטית, בחקיקת  המשפטן המובילתפקיד לגבי בפרקים  להלן    ראו 25

 משנה, בייעוץ משפטי בפרשנות הדין ובטיפול בפניות ציבור.

 .ועמדות ייעוץ וחקיקה )"רמזור"(.ראו להלן בפרק ג' לגבי סוגי ההערות  26
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, עליו להשיב בכתב באופן סבור אחרת המשפטן הנמען אם 27את הנושא ואת עמדתו לגביו

 מנומק ולהסביר את עמדתו. 

נקודת המוצא היא בהם קיימת תבנית חקיקה או הנחיה מקצועית בנושאים יחד עם זאת, 

יש לפעול בהתאם לתבנית החקיקה או ההנחיה המקצועית. לכן, במקרה זה על  כי

המשפטן המבקש לפעול בניגוד לתבנית או להנחיה מוטלת האחריות לכתוב למשפטן 

 העמית מייל, לנמק את עמדתו ולהבהיר כי הוא עומד על הכרעה בנושא.

מעלה קושי הערה מקצועית ביחס לתחומי הליבה שבאחריות שר המשפטים שאינה  .17

הערה מסוג זה היא הערה מקצועית לעניין המדיניות הראויה בתחום בו אנו  - משפטי

משמשים כגורמי מטה הממליצים לשר המשפטים. לכן יש לתת את הבכורה בנושא גיבוש 

עמדת ייעוץ וחקיקה למשפטן האחראי על התחום. זאת כמובן בהתאם למדיניות של שר 

 המשפטים.

ן האחראי על התחום רשאי לבקש להעלות את הנושא לבירור מול משפטן שאינו המשפט

ראשי האשכולות והמשנים אך יש לעשות זאת במשורה ובמקרים חריגים בלבד. במקרה 

זה עליו לפנות למשפטן האחראי על התחום בכתב, לתאר בתמצית את הנושא, להסביר 

 בנושא.  באופן מנומק את עמדתו במחלוקת ולהבהיר כי הוא עומד על הכרעה

הצעות אלו לא מעלות קושי משפטי ותכליתן לשפר ולייעל את  - הצעות שיפור וייעול .18

על  החקיקה. בנושאים אלה יש לתת את הבכורה למשפטן המוביל המרכז את העבודה 

 והבקיא בפרטי התהליך.  הנושא

משפטן אחר רשאי לבקש להעלות את הנושא לבירור מול ראשי האשכולות והמשנים אך 

במקרה זה עליו לפנות למשפטן המוביל  לעשות זאת במשורה ובמקרים חריגים בלבד. יש

בכתב, לתאר בתמצית את הנושא, להסביר באופן מנומק את עמדתו במחלוקת ולהבהיר כי 

 הוא עומד על הכרעה בנושא. 

על המשפטן שעליו האחריות לכתוב את המייל הראשון לכתבו בתוך שבעה ימים מסיום  .19

 השיח הפנימי. 

 .עבודה ימיבתוך שלושה באופן מנומק על המשפטן הנמען להשיב למייל  .20

 הכרעה במחלוקת

מתחדדת מחלוקת יש לקבוע ישיבת הכרעה. אם החלפת המיילים לא הביאה לפתרון ו .21

 האחריות לקביעת ישיבות הכרעה אצל ראשי האשכולות מוטלת על המשפטן המוביל. 

                                                           
ה החלטה להביא את הנושא להכרעת ראשי האשכולות. זאת כדי יובהר כי הפניה בכתב נדרשת רק כאשר התקבל 27

שתוכל לשמש כמצע לדיון. היא אינה מונעת כמובן מהמשפטנים את האפשרות להתייעץ בעל פה או בכל דרך אחרת 
 עם ראשי האשכולות בשאלה אם לעמוד על הבאת הסוגיה להכרעה.
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ראשי האשכולות והמשפטנים ידונו בנושא בהקדם ולכל המאוחר בתוך שבוע. זאת, פרט  .22

למקרים בהם לוח הזמנים של ההליך מאפשר הכרעה בתוך פרק זמן ארוך יותר מבלי 

 יום.  21ג ממנו. במקרה כזה תוכרע המחלוקת בתוך תקופה שלא תעלה על לחרו

 התכתבות המשפטנים תשמש כמצע לדיון.  .23

ראשי האשכולות על חריגה של יותר משלושה הזכיר לעל המשפטן המוביל האחריות ל .24

  .ימים מהמועד בו המחלוקת אמורה היתה להיות מוכרעת

יעלה הנושא להכרעת המשנים  ,רלוונטייםאם לא הושגה הסכמה בין ראשי האשכולות ה .25

האחריות לקביעת ישיבת ההכרעה אצל ליועץ המשפטי לממשלה בתוך עשרה ימים. 

 המשנים מוטלת על המשפטן המוביל.

אינם לדעת המשנים ליועץ המשפטי לממשלה המעורבים בנושא שבנושאים מורכבים  .26

הכרעה בתוך פרק זמן מקרים בהם לוח הזמנים מאפשר וב  ,מתאימים להכרעה מהירה

 יום. 21-יוארך משך הזמן להכרעת המשנים לארוך יותר מבלי לחרוג מהם 

מחלוקות בין משנים יובאו להכרעת היועץ המשפטי לממשלה או למי שמינה להכריע  .27

 במחלוקת.

אחד הקשיים המרכזיים בבירור מחלוקות הוא תיאום ישיבות בין מספר רב של משפטנים  .28

לפתור קושי זה תיקבע שעה שבועית אחידה לכל משפטני ייעוץ  וראשי אשכולות. כדי

וחקיקה שתוקדש להכרעה במחלוקות פנימיות בין משפטנים בייעוץ וחקיקה. בשעה זו לא 

 ייקבעו דיונים אחרים.

בנוסף תיקבע שעה שבועית אחידה, שתישאר פנויה גם למשנים ליועץ המשפטי לממשלה 

חלוקות הדורשות הכרעות ראשי אשכולות או וראשי האשכולות שתוקדש להכרעה במ

 משנים ליועץ המשפטי לממשלה.

ראשי האשכולות תיקבע בכל יום ראשון בין  השעה שתשוריין להכרעת מחלוקות בדרג

בכל יום תיקבע השעה שתשוריין להכרעת מחלוקות בדרג משנים . 09:30-11:00השעות 

 .11:00-12:00בין השעות ראשון 
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 חוק ממשלתיות': הצעות בפרק 

 כללי

. של הצעות חוק ממשלתיותזה עוסק בתפקיד ייעוץ וחקיקה בליווי הליך החקיקה פרק  .1

  28העיקריים בהליך החקיקה של הצעת חוק ממשלתית הם אלה:השלבים 

, ועבודת מטה לגיבוש עקרונות החלטה על הכנת הצעת חוק במשרד ממשלתי .א

 ההצעה.

 .והפצתו לעיון הציבור תזכיר חוק הכנת .ב

קבלת הערות ממשרדי הממשלה וגורמים אחרים, ליבון ההערות וגיבוש טיוטת  .ג

 החוק.

אישור משנה ליועץ המשפטי לממשלה כי אין מניעה משפטית להגשת טיוטת החוק  .ד

 לוועדת השרים לענייני חקיקה.

 הכנת נוסח טיוטת החוק ביחידה להבניית החקיקה במשרד המשפטים. .ה

 לענייני חקיקה.חוק לוועדת השרים הטיוטת  הגשת .ו

 .לענייני חקיקה עדת השריםודיון בו .ז

והנחתה על שולחן  החוק של הממשלהבחוברת הצעות ברשומות ההצעה פרסום  .ח

 הכנסת.

 כנסת.מוועדות העדה ולוהצעת החוק קריאה ראשונה במליאת הכנסת והעברת  .ט

 .לשם הכנת ההצעה לקריאה השניה והשלישית עדה בכנסתודיון בו .י

 .ת הכנסתית במליאקריאה שניה ושליש .יא

  .ברשומותהחוק פרסום  .יב

. לליווי שאינן באחריות שר המשפטיםהממשלתית עוסק בליווי הליכי החקיקה זה  פרק .2

' לחלק ב' גבפרק  ידונו בנפרדנהחקיקה שבאחריות שר המשפטים היבטים ייחודיים ש

 .הדן בחלוקת האחריות בין ייעוץ וחקיקה לשאר יחידות המשרד

 נושאת באחריות המשפטיתא יתפקיד מרכזי בעיצוב החקיקה בישראל. ה לייעוץ וחקיקה .3

 התאמתם לשם רמטיביהנו המדרג בכל בממשלה המתנהלים החקיקה להליכי הכוללת

                                                           
קיימת הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס'  ,וסףהממשלה. בנ בתקנון בעיקרו מוסדר הממשלתי החקיקה הליך 28

 הקובעת נוהל טיפול בהצעות חוק. 60.010
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 של לתקינותם באחריות תא נושאיה זו במסגרת. הקיימת והחוקית החוקתית למסגרת

 29.ואיכותם החקיקה דברי של לבהירותם וכן, החקיקה הליכי

תפקיד ייעוץ וחקיקה הוא ללוות את הליך החקיקה של הצעות חוק ממשלתיות משלב  .4

פרסום תזכיר החוק ועד להשלמת הכנת הצעות החוק לקריאה שניה ושלישית בכנסת. 

 בשלב כבר ייעוץ וחקיקה התייחסות את לקבל מן הראוי או רגישים מורכבים נושאיםב

היוזם וליכולתה של ייעוץ וחקיקה  המשרד של דעתו לשיקול נתון הדבר אך התזכיר הכנת

  לטפל בהצעה לפני פרסום התזכיר בהתחשב בעומס ומשימות אחרות העומדות על הפרק.

 

 תחומי המשפט המעורבים בליווי החקיקה

 מיתחובחוקתי והמשפט ה דורש מקצוענות בתחוםהליווי המשפטי של עבודת החקיקה  .5

וף הליך גיבוש החקיקה לכללי המשפט בנוסף כפ .הרלוונטיים לדבר החקיקההמשפט 

 המנהלי ולכן גם בהם נדרש ידע רב.

את הגבולות המותרים לחקיקה. זאת הן לעניין התוכן המהותי  תוחם המשפט החוקתי .6

  של ההסדרים והן לעניין המדרג הנורמטיבי שבו חייבים ההסדרים להיות מעוגנים.

תחום המשפט העיקרי שבו עוסק הם להליך החקיקה  תחומי משפט נוספים הרלוונטיים .7

המומחיות  30.מתייחס אליהם ותחומי משפט נוספים שדבר החקיקה דבר החקיקה

בתחום התוכן של תחום המשפט העיקרי שבו עוסק דבר החקיקה נמצאת בעיקרה בידי 

הוא  של ייעוץ וחקיקה העיקרי של הליווי המשפטי ותפקידהמשרד יוזם החקיקה. 

לסביבה החקיקתית מבנים המקובלים בחקיקה הישראלית ולדבר החקיקה להתאים את 

 , וכן לסייע ביצירת הסדר ראוי ומאוזן מבחינה משפטית.המשפטית בה הוא נמצא

 מנהלי וככזה עד להגשתה לכנסת הוא הליךגיבושה של חקיקה ממשלתית הליך בנוסף,  .8

 החקיקהבהקשר זה היא להבטיח כי הליך  אחריותנו 31כפוף לכללי המשפט המנהלי. הוא

  נעשה בדרך תקינה בהתאם לכללי המשפט המנהלי.בשלב הממשלתי 

דברי גיבוש נוסח על  תכאחראי ייעוץ וחקיקהשל  הלהשלמת התמונה יש לציין את תפקיד .9

, בהירותם ואיכותם. למשפטני ייעוץ וחקיקה המלווים את דבר החקיקה תפקיד החקיקה

 . הבטחת איכותהבהחקיקה וחשוב בעיצוב 

                                                           
 )ד( לדוח שמגר.18וסעיף  "ייעוד וערכיםחלק א' למסמך זה בעניין "ראו  29
מיסוי, בהוראות עונשיות ובהסדרת הליך מתחום הכך לדוגמה תיקון לפקודת מס הכנסה עשוי לעסוק בהוראות  30

 תפקידים ברשות המסים. המינוי של בעלי
אדם טבע ודין נ'  1658/10גיבושה של הצעת החוק הוא הליך מנהלי הכפוף לכללי המשפט המנהלי. ראו בג"ץ  31

יעוץ י(. 26.3.15)פורסם בנבו  גורביץ טניה ואח' נ' כנסת ישראל 6133/14( ובג"ץ 12.3.10)פורסם בנבו  ממשלת ישראל
וחקיקה מופקדת באופן מיוחד על תקינותו של הליך מנהלי זה, בפרט בכל הנוגע לקיומו של הליך ראוי ומלא של 
גיבוש ההצעה. ביטוי לזה ניתן לראות בסמכותו של היועץ המשפטי לממשלה והמשנים לקבוע את משך הזמן בו יופץ 

 יתן יהיה להעלות אותו לאישורה של וועדת שרים לענייני חקיקה.תזכיר חוק להערות הציבור בטרם נ
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 נוהל עבודה 

 כללי

זהו ואיזון בין אינטרסים שונים.  הגיבושו של חוק הוא הליך של הידברות, שיתוף פעול .10

ליישם נוהל . לכן יש בתרשימי זרימה סכמתיים וולא ניתן לתחום אות הליך מורכב וגמיש

 זה בצורה גמישה ובהתאם לנסיבות תוך שמירה על עקרונותיו.

בהקשר זה יש לציין במיוחד את מועד ההידברות עם המשרד. הנוהל בנוי כך שהעמדה  .11

מגובשת באופן מלא קודם להעברתה לדיון מול  ייעוץ וחקיקההמשפטית הפנימית של 

המשרד היוזם. עם זאת לפעמים דווקא שיח מוקדם והידברות עם המשרד הם דרך 

 ופן גמיש ובהתאם לנסיבות העניין. התנהלות נכונה יותר. גם בנושא זה יש לנהוג בא

 

 קביעת המשפטן המוביל -שלב ראשון 

הוא המשפטן שתפקידו לרכז את עבודת ייעוץ וחקיקה ביחס להצעת  המובילהמשפטן  .12

החוק. בכלל זה עליו לבנות לוחות זמנים ולהקפיד על עמידה בהם. עליו להיות איש הקשר 

 יו לעשות בתיאום עם ראש האשכול שלו. בין המשרד היוזם לייעוץ וחקיקה. כל זאת על

המשרד  האחראי על החוק שאותו מוצע לתקן או על המשפטן ימונהמוביל למשפטן  .13

 עוסקת ההצעה.  םהממשלתי או הרשות המנהלית שבה

שעניינו בתחום האחריות של משפטן אחר בייעוץ  אם הצעת חוק ממוקדת בהיבט אחד

נכון כי המשפטן המוביל יהיה המשפטן שהנושא המרכזי הוא בתחום  32,וחקיקה

 זאת בתיאום עם המשפטן האחראי על החוק אותו מוצע לתקן.מומחיותו. 

בהצעת חוק של משרד המשפטים המשפטן המוביל יהיה המשפטן האחראי על אותו חוק 

 או על היחידה בתוך המשרד.

נו מנוסה דיו, ראש האשכול או המשנה אם מדובר בהצעת חוק מורכבת או במשפטן שאי .14

 ליועץ המשפטי לממשלה יחליטו אם ראש האשכול יהיה המשפטן המוביל.

יש להביא את בנוגע לזהות המשפטן המוביל במקרה של מחלוקת או חוסר בהירות  .15

הנושא באופן מידי להכרעת המשנים ליועץ המשפטי לממשלה הרלוונטיים, וככל שיהיה 

 עץ המשפטי לממשלה )ניהול ותפקידים מיוחדים(.בכך צורך למשנה ליו

 

                                                           
 .תיירות שעניינו חוק בתוך מיסוי פרק הוספת או התחבורה משרד של קיים בחוק עונשין פרק הוספת ,למשל 32
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 קביעת לוחות זמנים  -שלב שני 

 שההיבט כאלו או פשוטים בהליכיםשלב זה של הנוהל רלוונטי בעיקר להליכים מורכבים.  .16

 . חלקו או כולו, שלב זה על לוותר ניתן מצומצם שלהם המשפטי

 הנוגעים המשפטנים וכלל היוזם המשרד בהשתתפות פתיחה ישיבת לקיים ככלל, יש .17

ואת השיקולים המקצועיים  החוק הצעת את המשרד היוזם יציג בישיבה. בדבר

בישיבה זו אף ניתן להעלות שאלות ולקבל הסברים על ההצעה. והמשפטיים שבבסיסה. 

הדורשות שיתוף פעולה או כאלה פתיחה ישנה חשיבות בהצעות גדולות ומורכבות לישיבת 

 האחריות לזימון הישיבה מוטלת על המשפטן המוביל.של כמה מחלקות. 

 זמנים לוחות היוזם משרדולקבוע יחד עם ה העבודהעם קבלת תזכיר יש לתכנן את  .18

כאשר מדובר בתזכירים שמידת דחיפותם זהה, תינתן עדיפות לתזכירים של . משוערים

 משרדים שהגישו לייעוץ וחקיקה מראש תכנית חקיקה שנתית.

פתיחה יש לקבוע במסגרתה את לוחות הזמנים לטיפול בהצעה. אם לא  אם נקבעה ישיבת .19

 נקבעה ישיבה האחריות על קביעת לוחות הזמנים מוטלת על המשפטן המוביל.

ההערות הראשון של ייעוץ וחקיקה, מועד  סבבלוח הזמנים יקבע את המועד להעברת  .20

השלמת הפרויקט להתייחסות המשרד להערות אלו, שיתואם עם המשרד, ומועד משוער ל

שלאורך התהליך לא יבוצעו  בהנחה. זאת גסההערכה ככולו. המועד המשוער יינתן 

 לא יתגלעו מחלוקות או קשיים רבים מהרגיל.שינויים מהותיים בהסדר המוצע ו

הערכה מחודשת של  לאחר קבלת התייחסות המשרד להערות ייעוץ וחקיקה יש לבצע .21

לעדכן בכך את המשרד. יש להבהיר במסגרת ויש בהם שינוי  כדי לבחון אםלוחות הזמנים 

קביעת לוחות הזמנים כי עמידת המשרד במחויבותו בהתאם ללוחות הזמנים היא תנאי 

  .שלנולעמידתנו 

 בטיפול זמן להשקיע דרשוישי רכזייםהמ לוח הזמנים להיקבע בשיתוף עם המשפטנים על .22

לשם כך על המשפטן המוביל למפות את ההוראות השונות בהצעת החוק  .החוק בהצעת

 הנוגעות לתחומי אחריותם של משפטנים אחרים בייעוץ וחקיקה. 

 מבחינתם האפשרי הזמן טווח ומה המשפטנים יבהירוקביעת לוח הזמנים  במסגרת

בין . שבאחריותםהאחרות  משימותוה השנתית העבודה תכניתבהתחשב ב . זאתלהגיב

היתר יילקחו בחשבון משימות נוספות שנמצאות בטיפול ייעוץ וחקיקה מטעם המשרד 

היוזם. במקרה הצורך יתבקש המשרד היוזם להציג את סדרי העדיפות שלו ביחס למכלול 

 המשימות. 

. אין להתפשר על לוחות והעמקה עיון דורש ואיכותית מקצועית משפטית עמדה גיבוש .23

 המנהל של פעילות ככל, המשפטי יעוץהי זאת עם יחד. העבודהזמנים שיפגעו באיכות 

צריך להיעשות בשכל ישר ובהתאם למשאבים הנתונים. כך באופן כללי וכך  ,הציבורי
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 ובבחינה בהעמקה גם. לכן קריטי גורם להיות עשוי הזמנים לוחבהליכי חקיקה שבהם 

על . הנדרשים מניםהז בלוחות עמדה לגבש שתאפשר מאוזנת בדרך לפעול יש המשפטית

המשפטנים להתאים את היקף הבדיקות לנדרש בנסיבות המקרה בהתאם למורכבותה 

 ורגישותה של ההצעה.

לפעול  יש ,שמבקש המשרד היוזם אינו אפשרי מבחינת ייעוץ וחקיקה הזמנים לוח אם .24

 באופן הבא:

אם הקושי לעמוד בלוח הזמנים המבוקש נובע מריבוי הצעות חוק או בקשות אחרות של 

 על המשפטן המוביל לפנות אל המשרד ולבקשו לתעדף בין המשימות. -אותו משרד 

אם הקושי לעמוד בלוח הזמנים המבוקש נובע מריבוי משימות או בקשות אחרות של 

למשנה ליועץ המשפטי לממשלה  שאנוה את להעלותעל המשפטן המוביל  -כמה משרדים 

 (ניהול ותפקידים מיוחדיםליועץ המשפטי לממשלה )למשנה האחראי עליו ובמידת הצורך 

 בטיפול העדיפות סדרי על חליטשיבואו בדברים עם הגורמים הרלוונטיים כדי לה כדי

  .החוק בהצעת

העבודה על המשפטנים לקחת בחשבון גם את מחויבותם לעמוד בתכנית  ,בהקשר זה

 שאושרה למחלקתם.

על המשפטן שינויים או עיכובים משמעותיים בלוח הזמנים המקורי שנקבע, אם חלו 

  .המוביל לעדכן את לוח הזמנים בתיאום עם המשרד היוזם

 

 גיבוש עמדת ייעוץ וחקיקה  -שלב שלישי 

 להצעות חוקהערות הסוגי 

ממשלתיות לשניים, הערות לתהליך ניתן לחלק את הערות ייעוץ וחקיקה להצעות חוק  .25

 החקיקה והערות לתוכן החקיקה.

ההערות לתהליך החקיקה נובעות מהיותו של הליך החקיקה הליך מנהלי הכפוף לכללי  .26

הערות אלו עשויות לעסוק בתיאום הממשלתי בהליך החקיקה, במשך  33המשפט המנהלי.

 הנוגעים להליך החקיקה. זמן פרסום תזכיר החוק להערות הציבור, או בנושאים אחרים 

הערות ייעוץ וחקיקה לתוכן החקיקה הממשלתית קשורות בעיקרן למשפט החוקתי  .27

קטיגוריות  הערות אלו מתחלקות לארבעולתחומי המשפט שבהם עוסק דבר החקיקה. 

 שר של האחריות בתחומי מקצועיות עיקריות: מניעה משפטית, קושי משפטי, הערות

)הנכללות תחת הקטגוריה של הערות בנושאי  הצעת החוקוהצעות לשיפור  המשפטים

                                                           
 הליך החקיקה מוסדר בחלקו גם בתקנון הממשלה.  33
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ראו בפסקאות העוסקות בסוגי עמדות  להסבר מפורט לגבי קטיגוריות אלו. מדיניות(

 ( בחלק ב' למסמך זה. "רמזור"הוהערות ייעוץ וחקיקה )

תפקידם של המשפטנים לסייע לניסוח החקיקה ולבהירותה. סיומו  ,בנוסף להערות אלו .28

הוא בעבודת הנסחות ביחידה להבניית החקיקה. אולם כבר בשלב הטיפול של הליך זה 

בתזכיר החוק על המשפטנים לסייע בניסוח החקיקה ובהירותה. עיקר האחריות בנושא 

 זה מוטלת על המשפטן המוביל.

  

 ייעוץ וחקיקהריכוז עמדות 

חת באופן ככלל, על המשפטן המוביל לבדוק בדיקה ראשונית כי הצעת החוק ערוכה ומנוס .29

טרם יעבירה להתייחסות עמיתיו בייעוץ וחקיקה. זאת, כדי להבטיח שלא  הולם וברור

 ישקיעו זמן מיותר בנוסח לא בשל של הצעת חוק וכדי למנוע עיכוב בטיפול. 

אם המשרד היוזם הכין את ההצעה לפי תבניות חקיקה  עליו לבחון גם ,במסגרת זו

ייעוץ וחקיקה. הכוונה בהקשר זה אינה לבחינת כל פרט בהצעה  והנחיות מקצועיות של

לבחינה כללית וראשונית כדי להבין אם המשרד הכין את התזכיר על בסיס תבניות אלא 

. אם חרג המשרד באופן בולט מתבניות החקיקה או החקיקה וההנחיות המקצועיות

 סביר את הסטייה. מההנחיות המקצועיות עליו לבקש מהמשרד לתקן את התזכיר או לה

אם ההצעה טופלה בעבר בייעוץ וחקיקה יוודא המשפטן המוביל אם הוטמעו ההערות או 

 הושלמו הבירורים, אם נתבקשו. גם כאן מדובר בבדיקה ראשונית בלבד. 

כאשר יש צורך בקיום ישיבת פתיחה, יש לערוך את הבדיקה הראשונית של ההצעה לפני  .30

 ישיבת הפתיחה.

המשפטן המוביל את הצעת החוק לכל אחד מהמשפטנים הרלוונטיים  לאחר מכן יעביר .31

בייעוץ וחקיקה תוך שהוא מפנה את תשומת ליבם, ככל האפשר, לסעיפים או לתחומים 

הנוגעים להם ושבהם נדרשת התייחסותם. במידת האפשר, יתייחס המשפטן המוביל 

 השונים. לשאלות המרכזיות שהצעת החוק מעוררת, לטעמו, בתחומי המומחיות

ם לנושאים שבטיפולם בהתאם ללוחות הזמנים התייחסותאת  יעבירו המשפטנים .32

 . שנקבעו

אם מדובר , קרי "כללי הרמזור"את עמדתם בהתאם ל םיהמשפטנ יבהירו בהתייחסות .33

 הצעה או מקצועית הערה, משפטי קושיהערה בדבר , משפטית מניעהבהערה בדבר 

 . החקיקה דבר לשיפור

 הנחייה או חקיקה מתבנית חורגת ההצעה אם משפטןה יציין משפטי קושי בהערת

 .קיימת מקצועית
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. במידת ומנומקת מפורטת להיות משפטי קושי הערת או משפטית מניעה הערת על

 . אחרות חלופות להציעהאפשר על המשפטן גם 

 . אלה להשלכות ביחס לפרט משפטןה על רוחביות השלכות לנושא יש אם

השלבים האמורים יחולו בשינויים המחויבים גם בשלבים מתקדמים של הטיפול בהצעת  .34

ההערות הראשון. נוסחים חדשים ומעודכנים שמעביר המשרד היוזם  סבבהחוק לאחר 

עשויים להיות שונים במידה ניכרת מנוסח קודם אליו התייחסה ייעוץ וחקיקה ויש לטפל 

 בהם כאילו היו הצעת חוק חדשה. 

על המשפטן המוביל לבחון אם עשויות להיות  ,להיבטים המשפטיים של ההצעה בנוסף .35

להצעה השלכות מנהליות ותפעוליות על משרד המשפטים ולעדכן את אגף תכנון 

 ואסטרטגיה.

תרכז ייעוץ וחקיקה את העבודה על אם יש להצעה השלכות מנהליות ותפעוליות 

יה ירכז את העבודה על ההיבטים ואסטרטגמדיניות הנושאים המשפטיים ואגף תכנון 

 . הלשכה המשפטית של המשרד תשולב בעבודת האגף.  המנהליים והתפעוליים

שבפרק ג' לחלק  חלק העוסק בנושאים מנהליים ותפעולייםיש לפעול בעניין זה בהתאם ל

 ג'. 

התעוררה מחלוקת בין המשפטן המוביל למשפטן אחר בייעוץ וחקיקה המטפל בתזכיר  .36

שילוב העוסק בלפרק א' לחלק זה  בהתאםביחס להערה על תזכיר החוק עליהם לפעול 

  .תחומי תוכן

 

 ההצעה יוזם משרדייעוץ המשפטי של הה עם שיח -שלב רביעי 

ייעוץ המשפטי של ל ההערות כלל אתהמוביל  המשפטן יעביר ההערות גיבוש לאחר .37

  זאת אלא אם ביקש המשרד לקבל את ההערות באופן הדרגתי. .ההצעה יוזם משרדה

בהתאם  הערהכל  נמצאת קטגוריה איזו תחת ויציינו ומנומקות מפורטות יהיו ההערות .38

 את מספר ההערות והיקפן יש לבחון בהתאם לאופי ההצעה. .לרמזור

על ההערות עם הייעוץ המשפטי של המשרד היוזם המשפטן המוביל ירכז את הדיונים  .39

במידת הצורך, ובהתאם לחלוקת העבודה באשכול, יש  יחד עם המשפטנים הנוגעים בדבר.

יש להציג את העמדות כעמדה  לקיים את הדיונים גם עם ראש האשכול הרלוונטי.

 דרך קולגיאלית. מאוחדת של ייעוץ וחקיקה וב

המשפטית של המשרד היוזם את ההערות שקיבל מהלשכה לבקש על המשפטן המוביל  .40

המשרד לתזכיר החוק ממשרדים אחרים ומהציבור ולבוחנן יחד עם עמיתיו לייעוץ 

 וחקיקה.
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בידי ייעוץ וחקיקה המומחיות והידע בתחומי הליבה של המשפט והיא האחראית על  .41

ח בלב תקינותם של דברי החקיקה. לכן על הייעוץ המשפטי של המשרד היוזם לקיים שי

 פתוח ונפש חפצה עם ייעוץ וחקיקה ולתת מקום ומשקל ראוי לעמדותיה. 

ולעקרונות יסוד אחרים  דברים אלו נכונים באופן מיוחד בתחומים הנוגעים לזכויות אדם .42

 של השיטה המשפטית בישראל.

מן העבר השני, בידי הייעוץ המשפטי של המשרד היוזם נמצאת המומחיות והידע  .43

את האיזונים כן בתחום ההצעה. על ייעוץ וחקיקה לכבד מומחיות זו והמקצועי הפרטני 

את ההערות להצעת החוק והיקפן יש להתאים לכבוד שיש לנהוג שנערכו בהצעת החוק. 

 בהצעת החוק ובכותביה.

קיומו של שיח כזה חיוני לגיבושה של הצעת החוק והיעדרו הוא פגם בהליך החקיקה.  .44

 את הצעת החוק לדיון בוועדת שרים. העלל קיומו של השיח הוא תנאי

 על השיח להיערך במסגרת לוחות הזמנים שנקבעו לטיפול בהצעת החוק. .45

 

 הכרעה במחלוקות מול המשרד היוזם -שלב חמישי 

עם המשרד היוזם של המשפטנים וראשי האשכולות לעיתים, בסיומם של הדיונים  .46

  וחקיקה. יעוץנותרות מחלוקות בין המשרד היוזם לי

ההכרעה במחלוקות דורשת במקרים רבים תשתית עובדתית שנמצאת בידי המשרד  .47

היוזם. במקרים אלו יש לבקש מהמשרד היוזם את התשתית העובדתית שנמצאת בידו. 

על הבקשה להיות מפורטת ומנומקת. יש להבהיר למשרד כי ללא המידע לא ניתן יהיה 

 להגיע להכרעה בסוגיה.

 יש להקפיד שהליך זה לא יתמשך מעבר לנדרשש להכרעה. יש לדרוש אך ורק מידע הדרו

וכי דרישת המידע תהיה סבירה. אם תשובת המשרד אינה מספקת יש להביא את העניין 

למשנה ליועץ המשפטי לממשלה הרלוונטי להחלטה לגבי המשך הטיפול במחלוקת 

 ובמידת הצורך למשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ניהול ותפקידים מיוחדים(. 

 הלן כללים לדרך ההכרעה במחלוקות בהתאם לסוג ההערה:ל .48

בסיום גיבוש הטיוטה המעודכנת לאחר הטמעת ההערות : הערה בדבר מניעה משפטית .49

יבחן המשנה ליועץ המשפטי לממשלה הנוגע בדבר, אם קיימת מניעה משפטית , שהתקבלו

להגשת טיוטת החוק לוועדת השרים לענייני חקיקה או שאין מניעה משפטית, ואם נותרו 

 הערות נוספות של ייעוץ וחקיקה שהוא מבקש לרשום כהסתייגות. 
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קה במסגרת מניעה משפטית לעניין הצעת חוק משמעה כי לא ניתן לקדם את החקי .50

 המשפטית של הדין בישראל. 

משמעות הקביעה כי קיימת מניעה משפטית לקידום הצעת החוק היא כי אין להגישה  .51

 לוועדת השרים לענייני חקיקה. 

אם אין מניעה משפטית יודיע המשפטן המוביל את הטיפול בייעוץ וחקיקה כי המשנה  .52

שת טיוטת החוק לוועדת ליועץ המשפטי לממשלה מאשר כי אין מניעה משפטית להג

עדר מניעה משפטית אין משמעה שלא ייתכנו יהשרים לענייני חקיקה. יובהר כי ה

 הסתייגויות לטיוטת החוק מטעם ייעוץ וחקיקה.

מכיוון שמשמעותה של קביעה כי קיימת מניעה משפטית לקידום הצעת החוק היא שאין  .53

להגישה לוועדת השרים לענייני חקיקה, על קביעה זו להתקבל על ידי היועץ המשפטי 

 לממשלה בלבד. 

אם סבר משנה ליועץ המשפטי לממשלה בסיום הדיונים עם המשרד הממשלתי כי  ,לכן .54

ם הצעת החוק עליו להביא את הנושא להחלטת היועץ קיימת מניעה משפטית לקידו

המשפטי לממשלה. היועץ המשפטי לממשלה יקיים דיון בנושא יחד עם השר הממונה על 

הצעת החוק. במסגרת הדיון ייעשה מאמץ לגבש יחד פתרון שיאפשר להגשים את תכלית 

 הצעת החוק בדרך אפשרית מבחינה משפטית.

ייעוץ המשפטי של אך המונע את קידום הצעת החוק  קושי משפטי אינו - קושי משפטי .55

ייעוץ וחקיקה. עליו לקיים שיח בלב ת ומשרד יוזם ההליך אינו רשאי להתעלם מהערה

 . פתוח ונפש חפצה עם ייעוץ וחקיקה אודות ההערות

אם בסופו של השיח נותרה את השיח יש לקיים ברמת המשפטנים וראשי האשכולות. 

מחלוקת יש לעדכן את המשנה ליועץ המשפטי לממשלה הרלוונטי. עם זאת הערה כזו 

חוק לוועדת האינה מעכבת את קידומו של החוק והמשרד היוזם רשאי להעלות את הצעת 

 שרים. 

 לכלל זה שני חריגים: .56

ליחה לקיים שיח החריג הראשון הוא אם הודיע המשפטן המוביל כי ייעוץ וחקיקה לא הצ

 עם המשרד בלב פתוח ונפש חפצה. 

הצעת החריג השני הוא במקרה בו מדובר בקושי משפטי חוקתי או קושי מהותי אחר או ש

 ייעוץהחוק עומדת בסתירה להנחיית היועץ המשפטי לממשלה, הנחיה מקצועית של 

  וחקיקה. יעוץוחקיקה או תבנית חקיקה של י
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להודיע ללשכה המשפטית  , בתיאום עם ראש האשכול,ילעל המשפטן המוב ,במקרים אלה .57

של המשרד היוזם כי לא יינתן אישור להעלות את ההצעה לוועדת שרים ללא דיון אצל 

 משנה ליועץ המשפטי לממשלה.

ון אם מבקש המשרד היוזם לקדם בכל זאת את ההצעה כפי שהיא עליו לבקש לקיים די .58

דיון על היועץ המשפטי של המשרד היוזם . לקראת האצל משנה ליועץ המשפטי לממשלה

להעביר עמדה כתובה ומנומקת המסבירה את הנימוקים והטעמים שבגינם הוא מבקש 

 לקדם את ההצעה על אף הקושי המשפטי שהיא מעוררת. 

 יום. 21בתוך יש לקיים ליועץ המשפטי לממשלה המשנה  אצל ןאת הדיו .59

להביא את המשפטי לממשלה במקרים המתאימים רשאי כל אחד מהמשנים ליועץ  .60

הנושא לדיון אצל היועץ המשפטי לממשלה לפני העלאת ההצעה לוועדת השרים לענייני 

 חקיקה.

יוזם האף אם המשרד  ניתן להעלות את ההצעה לוועדת שריםקוים השיח כנדרש, לאחר ש .61

 . ההערהלא קיבל את 

עמדת המשנה יחד עם זאת, ההערות בדבר הקשיים המשפטיים שלא התקבלו יופיעו ב .62

 ליועץ המשפטי לממשלה שתוצג בוועדת שרים לענייני חקיקה.

 אלוהערות מקצועיות של דינן  - המשפטים שר של האחריות בתחומי מקצועיות הערות .63

בלב פתוח  ול אותןיוזם לשקהכדין כל הערה מקצועית של משרד ממשלתי. על המשרד 

ההחלטה אם לקבל או לא לקבל הערות אלו אך גם אם אין בהן קושי משפטי ונפש חפצה 

 אלה אינן מעכבות את הערותקבלתן או אי קבלתן של נמצאת בידי המשרד היוזם. 

 .העלאת ההצעה לאישור ועדת שרים

גם כאן אם לא יתקבלו ההערות הן יופיעו, במידת הצורך, בעמדת המשנה ליועץ המשפטי 

 לממשלה בפני ועדת שרים לענייני חקיקה.

ההחלטה אם לקבל או לא לקבל הצעות אלו נמצאת בידי  - החקיקה דברשיפור ל הצעות .64

אינה מעכבת את העלאת ההצעה קבלתן או אי קבלתן של הצעות אלה המשרד היוזם. 

 בעמדת, המתאימים במקרים, להופיע יכולות יתקבלו שלא הערות .לאישור ועדת שרים

 .חקיקה לענייני שרים ועדת בפני ליועץ המשפטי לממשלה המשנה

 

  נוסח הצעת החוק ביחידה להבניית החקיקההכנת   - שלב שישי

לאחר גיבוש הנוסח המעודכן בידי המשרד היוזם, הכולל גם את הערות ייעוץ וחקיקה  .65

לשלוח את גורמים אחרים, יזכיר המשפטן המוביל למשרד היוזם והתייחסות להערות 

  ליחידה להבניית החקיקה.הנוסח המעודכן 
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לשפר את נוסח ההצעה  הכנת הצעת החוק ביחידה להבניית החקיקה היאו של שלב מטרת .66

ישיבות הנוסח  ביחידה להבניית החקיקה מקדמות דיון מעמיק בפרטי הצעת ובהירותה. 

 החוק ומאפשרות לבצע שינויים מהותיים בהצעת החוק במידת הצורך. 

ן בוועדת השרים לענייני חקיקה.  לכן, ככלל, כדאי לקיים את ישיבות הנוסח לפני הדיו  .67

יחד עם זאת אין מניעה שהמשרד היוזם יעלה את ההצעה לאישורה של ועדת השרים עוד 

יודגש כי  34לפני קיום ישיבות הנוסח ויידע על כך את ראש היחידה להבניית החקיקה.

במקרים אלה לא יהיה ניתן לבצע בשלב הניסוח שינוי מהותי של ההצעה החורג מהחלטת 

עדת השרים לענייני חקיקה. שינוי כזה יצריך הבאה חדש של ההצעה לאישור ועדת ו

 השרים לענייני חקיקה.

להבניית החקיקה, המשפטן המוביל, נציג  מהיחידהבישיבות הנוסח ישתתפו משפטן  .68

הלשכה המשפטית של המשרד היוזם ובמקרה הצורך גם גורמים נוספים מייעוץ וחקיקה 

ם מלשכות משפטיות של משרדים אחרים הנוגעים בדבר. וגורמי מקצוע ומשפטני

 החוק. להצעת הישיבות יתואמו עם המשפטנים בייעוץ וחקיקה הנוגעים 

התעוררו אגב ישיבות הנוסח שאלות חדשות הנוגעות לתחומי אחריותם של משפטנים 

אחרים בייעוץ וחקיקה, יפנה המשפטן המוביל את השאלות למשפטנים הרלוונטיים 

 את המענה לשאלות אלה.וירכז 

 

 עמדת משנה ליועץ המשפטי לממשלה ודיון בוועדת שרים -שלב שביעי 

בתום הדיונים עם המשרד היוזם, ואם אין מניעה משפטית בקידומה, יאשר המשנה ליועץ  .69

המשפטי לממשלה הרלוונטי כי אין מניעה משפטית בקידום ההצעה וכי ניתן להביאה 

 חקיקה.לאישור ועדת שרים לענייני 

במקרים בהם קיים קושי משפטי בקידום ההצעה יוסיף המשנה ליועץ המשפטי לממשלה  .70

הערה. ההערה תפרט את הקושי המשפטי הקיים בהצעה. בנוסף, תפרט ההערה את 

 הצעתו לשינוי ההצעה, אם יש כזו.

גם הערות מקצועיות בתחומי  ליועץ המשפטי לממשלה ניתן לכלול בהערות המשנה

שר המשפטים ובמקרים המתאימים גם הצעות לשיפור דבר החקיקה.  האחריות של

 במקרה כזה יש להבהיר כי מדובר בהערות מקצועיות ולא בהערות משפטיות.

 עמדת את יפרט בה החוק הצעת אודות דעת חוות לשר המשפטים יכתוב המוביל המשפטן .71

בהצעה ואת את הקשיים המשפטיים שיש  משפטןה יפרט חוות הדעתב. ייעוץ וחקיקה

במקרים המתאימים ניתן לכלול בחוות הדעת גם  .ההערות מקצועיות שלא התקבלו

                                                           
 מעותיות המובאות להכרעת ועדת השרים.משרדיות מש-למשל במקרים דחופים או כאשר קיימות מחלוקות בין 34
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התייחסות להצעות לשיפור דבר החקיקה. חוות הדעת תתואם עם משפטנים נוספים 

 הנוגעים להצעת החוק. 

במידת הצורך יצטרפו אליו גם  . חקיקה לענייני שרים לוועדת יגיע המשפטן המוביל .72

 החוק להצעת הערות לייעוץ וחקיקה היו אם. ם שההצעה נוגעת אליהםמשפטנים נוספי

 עקרוניים או רגישים בנושאים. הוועדה בפניהמוביל  משפטןה אותן יציג התקבלו שלא

 בוועדת ייעוץ וחקיקה עמדת את להציג הרלוונטיליועץ המשפטי לממשלה  המשנה יגיע

 במקרים המתאימים יש לבוא בדברים עם שר המשפטים קודם לדיון. .השרים

אושרה הצעת חוק ממשלתית בוועדת שרים לענייני חקיקה יודיע על כך המשפטן המוביל  .73

 לממונה על היחידה להבניית החקיקה.

 

 וועדות הכנסתהדיונים ב ליווי  -שלב שמיני

 בוועדות הכנסת.המשפטן המוביל ימשיך ללוות את הצעת החוק בדיונים  .74

ייעוץ וחקיקה  בכנסת תתמקד בנושאים בהם הייתה מעורבעבודתו של המשפטן המוביל  .75

ובשינויים שמבקשת הכנסת לבצע בהצעת החוק הממשלתית. על  החקיקה בתהליך

 החקיקה דברי של לבהירותם, החקיקה הליכי של לתקינותםלסייע המשפטן המוביל 

 .שר, יחד עם הייעוץ המשפטי לכנסתיש לבצע זאת, במידת האפ .איכותםלו

עלו תוך כדי הדיון בוועדה של הכנסת הצעות לשינוי הצעת החוק הנוגעות לתחום  .76

שהנושא  יפנה המשפטן המוביל למשפטןקה אחריותם של משפטנים אחרים בייעוץ וחקי

 . בתחום אחריותו כדי לקבל את עמדתו לשינוי

בתחום אחריותו בדיון בוועדת הכנסת, יפנה התעורר צורך בנוכחות של משפטן שהנושא  .77

 אליו המשפטן המוביל ויבקש ממנו להשתתף בדיון יחד אתו.

כי הוועדה מבקשת לסטות מהצעת החוק הממשלתית בעניין המוביל אם סבור המשפטן  .78

המעלה קושי משפטי או עניין הנמצא בתחום האחריות של המשרד, על המשפטן המוביל 

יידע  , ובמידת הצורך גם במהלך הדיון, הקושי. לאחר הדיוןהוועדה את בפני להציג 

המשפטן המוביל באופן מידי את הראש האשכול והמשנה ליועץ המשפטי לממשלה 

הרלוונטי כדי לשקול אם לפנות לשר המשפטים או לשר הרלוונטי על מנת שיבוא בדברים 

 ייני חקיקה.עם הוועדה או לבקש להביא את הנושא לדיון נוסף בוועדת שרים לענ

לתקנון הכנסת, רשאי שר להציע הסתייגויות להצעת חוק שוועדה דנה  86בהתאם לסעיף  .79

בה לקראת הבאתה לקריאה שניה ושלישית. נציג הממשלה יכול להציג גם הוא הסתייגות 

בשם השר אך על השר להעביר בהמשך את ההסתייגות בחתימתו וזאת קודם להנחת 

 הצעת החוק על שולחן הכנסת. 
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במקרה הצורך ניתן לעשות שימוש בסעיף זה ולהגיש הסתייגות בשם שר המשפטים. 

יש לקבל את אישור המשנה הרלוונטי  פעולה זו דורשת תיאום מראש עם לשכת השר.

במקרה הצורך ניתן לבקש מיו"ר הוועדה להמתין עם השלמת  בטרם הפנייה ללשכת השר.

ההצבעה על החוק כדי שניתן יהיה לבחון מול לשכת השר אם ברצונו להגיש את 

 ההסתייגות.

לאחר אישור החוק ידווח המשפטן המוביל לייעוץ וחקיקה על קבלת החוק, על ההסדרים  .80

ממשלתית הרלוונטיים לייעוץ העיקריים ועל השינויים העיקריים שנערכו בהצעת החוק ה

  וחקיקה.

הייתה להצעה השלכה על עבודת המשרד או על יחידה מיחידות המשרד, יודיע על כך 

 ואסטרטגיה. מדיניות המשפטן המוביל ללשכת מנכ"ל משרד המשפטים ולאגף תכנון

 

 של הפרק תחילה מדורגת

ול חלק הנוהל יח ,על הצעות חוק ממשלתיות במהלך השנה הראשונה להפעלת הנוהל .81

העוסק בקביעת לוחות זמנים )שלב ב'( רק על תזכירים שאורך נוסח החוק בהם עומד על 

הם  יקבע כיליועץ המשפטי לממשלה שמשנה תזכירים עשרה עמודים ומעלה או 

 .מורכבים

 בתזכירים אלו יוצמד למשפטן מתמחה ממחלקתו על מנת שיסייע לו בניהול התהליך.  .82

באמצעות מובילי ליחידת הניהול בשנה זו ידווחו המשנים ליועץ המשפטי לממשלה  .83

 הניהול שבמחלקתם על הצעות החוק העומדות בקריטריון לתחילה המדורגת.

 ידווחובנוסף הדיווח יכלול את עיקרי הצעת החוק ולוחות הזמנים שנקבעו לטיפול בה.  .84

ות הזמנים או אם חלו בהם עיכובים ליחידת הניהול אם נעשו שינויים משמעותיים בלוח

 משמעותיים. 

בתום השנה, ובהתאם לניסיון שיצטבר במהלכה, ייבחן הצורך בעדכון הנוהל ובהרחבתו  .85

 לתזכירים קצרים ופשוטים יותר.
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 הצעות חוק פרטיות': גפרק 

 הליכי חקיקה של הצעות חוק פרטיות -רקע 

 :35ית הם אלההשלבים העיקריים בהליך החקיקה של הצעת חוק פרט .1

 הנחת הצעת החוק על שולחן הכנסת. .א

שבו מחליטה  (שריםהועדת  – בפרק זה דיון בוועדת שרים לענייני חקיקה )להלן .ב

 ועדת השרים מה תהיה עמדת הממשלה כלפי הצעת החוק.

 דיון מוקדם בהצעת החוק במליאת הכנסת )קריאה טרומית(. .ג

 הכנת הצעת החוק לקריאה ראשונה בוועדה מוועדות הכנסת.  .ד

 הכנסת.החוק של בחוברת הצעות ברשומות ההצעה פרסום  .ה

 קריאה ראשונה במליאת הכנסת. .ו

 הכנת הצעת החוק לקריאה שניה ושלישית בוועדה מוועדות הכנסת .ז

 קריאה שניה ושלישית במליאת הכנסת. .ח

  .ברשומותהחוק פרסום  .ט

חקיקה של הצעת חוק פרטית בהגשת הצעת החוק לכנסת על ידי חבר תחילתו של הליך  .2

גיבושה  36כנסת שאינו שר או סגן שר. הצעת החוק מנוסחת כחוק יחד עם דברי הסבר.

הראשוני של הצעת חוק פרטית נעשה בידי חברי הכנסת ובמרבית המקרים איננו 

 מעורבים בשלב זה. 

לפני יום  45למשך על שולחן הכנסת על פי תקנון הכנסת יש להניח את הצעת החוק  .3

העלאתה לקריאה טרומית אלא אם התקבל פטור מחובת ההנחה בהתאם להוראות 

  37תקנון הכנסת.

עולה הצעת החוק לדיון בוועדת  38לפני הבאתה של הצעת החוק הפרטית לקריאה טרומית .4

  39 השרים שתפקידה העיקרי הוא לדון בהצעות חוק ממשלתיות ופרטיות.

                                                           
 הליכי החקיקה של הצעות חוק פרטיות מוסדרים בעיקרם בפרק השני ובפרק השלישי לחלק ז' לתקנון הכנסת. 35
 )א( לתקנון הכנסת.75סעיף  36
 )ד( לתקנון הכנסת. 76ראו סעיף  37
 לתקנון הממשלה.  66אופן תיאום המועדים בין ההעלאה לקריאה הטרומית מוסדר בסעיף  38
)ה( לחוק יסוד: הממשלה המסמיך את הממשלה לפעול בעניינים מסוימים 31ועדת השרים מוקמת מכוח סעיף  39

 באמצעות ועדות. בראשה עומד, בהתאם לנוהג שר המשפטים.
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מתכנסת בדרך כלל מידי יום ראשון לאחר ישיבת הממשלה, פרט לתקופות ים ועדת השר .5

 בהן הכנסת בפגרה. 

שונה מתפקידה ביחס להצעות שרים לגבי הצעות חוק ממשלתיות התפקידה של ועדת  .6

אישור  הוועדה הוא לאשר את ההצעה. ללאחוק פרטיות. בהצעות חוק ממשלתיות תפקיד 

  40צעה והליך החקיקה הממשלתית מסתיים.זה לא ניתן להמשיך ולקדם את הה

הוא לקבוע את עמדת בנוגע להצעות חוק פרטיות תפקידה של ועדת השרים  ,לעומת זאת

עמדת הממשלה משליכה על הצבעת חברי הכנסת מכוח  הממשלה ביחס להצעת החוק.

ות הקואליציה. החלטת ועדת השרים שלא לתמוך בהצעת חוק ההסכמים שבין סיע

עוצרת את הליך החקיקה. לכן חבר הכנסת יוזם ההצעה רשאי להמשיך פרטית אינה 

  41בקידומה ולהביאה לקריאה טרומית בכנסת.

אם אושרה הצעת החוק בקריאה הטרומית היא עוברת לדיון הכנה לקריאה ראשונה  .7

בוועדה מוועדות הכנסת. אם אישרה הוועדה את הצעת החוק לקריאה ראשונה מפורסמת 

  42ת בצירוף דברי הסבר ועולה לקריאה ראשונה.הצעת החוק ברשומו

 המשך הליכי החקיקה הפרטית דומה במהותו להליכי החקיקה הממשלתית. .8

הנוהל עוסק בתפקידנו בליווי הליכי החקיקה הפרטית. הוא מתחיל משלב העלאת הצעת  .9

 החוק לדיון בוועדת השרים ועד להשלמת הכנתה לקריאה שניה ושלישית בכנסת.

 

 נוהל עבודה

 הפצת סדר יום ועדת השרים וקביעת המשפטן שיוביל את הטיפול בהצעת החוק -שלב ראשון 

בטרם השלמת הפתיחה  עודמיד עם קבלתו,  להפיץ את סדר היום על מרכז ועדת השרים .10

המסודרת של כל התיקים במערכת המחשב. זאת כדי שמשפטני ייעוץ וחקיקה יוכלו 

להיערך מוקדם ככל הניתן להצעות שבתחום אחריותם. על מרכז ועדת השרים להכניס 

 למערכת המחשב את נוסח הצעות החוק מיד עם קבלתן.

ערכת המחשב. עליו לשמור מרכז ועדת השרים אחראי לפתוח לכל הצעת חוק תיקיה במ .11

בתיקיה עותק של הצעת החוק כפי שהונחה על שולחן הכנסת, עותק של כל החלטה 

הצעת החוק וכן את הנוסחים של ההצעה בעניין שהתקבלה בוועדת השרים או בממשלה 

 כפי שהתפרסמו ברשומות. בשלביה המתקדמים

                                                           
 לתקנון הממשלה. 62ראו סעיף  40
לתקנון הממשלה. משמעות החלטת ועדת השרים להתנגד להצעה הינה כי הממשלה תתנגד להצעת  66עיף ראו ס 41

החוק ולכן סיכוייה לעבור בקריאה הטרומית נמוכים מאוד. גם כאשר ועדת השרים מחליטה לדחות את הדיון בהצעה 
מית בתוך אותה תקופה לתקופה, משמעות ההחלטה הינה שאם חבר הכנסת יבקש להביא את ההצעה לקריאה טרו

 תהיה עמדת הממשלה להתנגד להצעת החוק. יוער כי יש הצעות חוק פרטיות שמתקדמות למרות התנגדות הממשלה. 
 )ה( לתקנון הכנסת.79ראו סעיף  42
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 שרים אתהת מרכז וועד דת השרים הקרובה יוסיףלצד רשימת ההצעות שיעלו לדיון בווע .12

 הצעת החוק.המוביל של המשפטן שמו של 

בהתאם לרשימת תחומי אחריות שרים יקבע את זהות המשפטן המוביל המרכז ועדת  .13

המשפטן המוביל הוא זה האחראי על החוק שאותו מוצע לתקן או על   בייעוץ וחקיקה.

 עוסקת ההצעה.  םהמשרד הממשלתי או הרשות המנהלית שבה

נכון כי המשפטן המוביל  43חוק ממוקדת בהיבט אחד מסוים ביחס לחוק כולו אם הצעת

 יהיה המשפטן  שהנושא המרכזי הוא בתחום מומחיותו. 

כתוב למרכז ועדת משפטן הסבור כי הצעת חוק הרשומה על שמו אינה בתחום טיפולו, י .14

יות שרים כי ההצעה אינה בתחום אחריותו, ובמידת האפשר גם מי המשפטן שצריך לה

 המשפטן המוביל ביחס להצעה. מרכז ועדת שרים יעביר את ההצעה למשפטן הרלוונטי. 

העברת ההצעה לאחריותו של משפטן אחר תיעשה בידי מרכז ועדת שרים אולם למשפטן 

בהצעה הרשומה עד לקבלת אישורו של לטפל אחריות נותרת השההצעה רשומה על שמו 

 ברת הטיפול. המשפטן האחר או ראש האשכול שלו על הע

ספק או מחלוקת יכריעו בשאלת הטיפול בהצעה ראשי האשכולות או  במקרה של

 המשנים.

 

 גיבוש חוות דעת לדיון בוועדת השרים  -שלב שני 

 כלל עם יחד תפקידו של המשפטן המוביל הוא להכין את חוות הדעת לשר המשפטים .15

. על המשפטן המוביל להעביר את הצעת מומחיותם לתחומי נוגעת שההצעה המשפטנים

החוק להתייחסות המשפטנים הרלוונטיים מוקדם ככל האפשר כדי לאפשר להם זמן 

 הערכות לתגובה. 

לפני גיבוש חוות  במידת הצורך, יש לקבל את עמדת המשרדים או הגופים הרלוונטיים .16

ר הממונה הדעת. אם עמדת המשרד הרלוונטי אינה סופית או אם טרם אושרה בידי הש

על המשרד יש לציין זאת בחוות הדעת. אם לא ניתן היה לקבל את עמדת המשרד יציין 

הדעת בגלל אי שיתוף פעולה זאת המשפטן המוביל בחוות הדעת. אין להמתין עם חוות 

 של המשרדים.

אם קיימת אפשרות שלהצעת החוק השלכות תקציביות או תפעוליות על משרד  .17

, עביר המשפטן המוביל את ההצעה להתייחסות אגף תכנוןי 44המשפטים או יחידותיו,

 .ואסטרטגיה וישלב את עמדתו בחוות הדעת מדיניות

                                                           
 .תיירות שעניינו חוק בתוך מיסוי פרק הוספת או התחבורה משרד של קיים בחוק עונשין פרק הוספת למשל 43
 בפרק ג' לחלק ג'. לעניין זהראו  44
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ר המשפטן את ההצעה ישירות במקרה של יחידות הכפופות ישירות לשר המשפטים יעבי

ואסטרטגיה או מהיחידה יצוין  , מדיניותאם לא התקבלה עמדה מאגף תכנוןליחידה. 

 הדבר בחוות הדעת.

הגשת חוות הדעת מוקדם ככל הניתן חשובה מאוד. היא מסייעת לייעוץ וחקיקה וליועץ  .18

המשפטי לממשלה להיערך להיבטים המשפטיים של הדיון ומועילה לתיאום הנדרש מול 

 לשכת השר בהיבטים נוספים של ההצעה.

. חוות דעת הדורשות 10:00שעה ביום חמישי ללכן, ככלל יש למסור את חוות הדעת עד 

התייחסות מיוחדת או חוות דעת שלא התקבל לגביהן מידע נחוץ לצורך גיבוש חוות הדעת 

שנוספו לסדר  . הצעות חוק14:00שעה העל אף שהושקע מאמץ לקבלו, ניתן להגיש עד 

היום בשלב מאוחר או כאלה שממתינות להכרעת היועץ המשפטי לממשלה ניתן להעביר 

 ועדים אלו, אך בעיכוב המזערי הנדרש בנסיבות העניין.לאחר מ

אם ההצעה מעלה קושי משפטי ממשי, אם התגלעה לגביה מחלוקת בתוך ייעוץ וחקיקה  .19

ליועץ המשפטי או אם היא רגישה במיוחד יש להביאה בפני ראשי האשכולות והמשנה 

ת המשנים ביום לדיון בישיבהרלוונטי. זאת כדי שניתן יהיה להביא את הנושא לממשלה 

 חמישי.

במקרה זה יש להקפיד, ככל האפשר, לכתוב טיוטת חוות הדעת ביום רביעי ולצרפה לסדר 

 . כמצע לדיון היום של ישיבת המשנים

יש לנהוג בשיקול דעת בתשומות המוקדשות לטיפול בהכנת חוות הדעת. יש להתמקד  .20

 או היבטים משפטיים. בהצעות שמעלות קשיים משפטיים 

עזר ככל האפשר במתמחים בהכנת חוות דעת לוועדת השרים. יש להקפיד להסביר יש להי .21

 להם באופן מסודר את שנדרש מהם ביחס להצעה, את מהות ההצעה והרקע לה.

לפני החלטת ועדת  הצעת החוקככלל, אין לנהל דיונים עם חברי הכנסת ועוזריהם בנושא  .22

המשנה לשכת השר ושרים. במקרים חריגים וכאשר קיים צורך יש לעשות זאת באישור ה

אם התגלעו חילוקי דעות בין לשכת השר לבין המשנה  .הרלוונטיליועץ המשפטי לממשלה 

ליועץ המשפטי לממשלה יש להביא את הנושא אל היועץ המשפטי לממשלה כדי שיבוא 

 בדברים עם השר.

דעת מקדימות" להצעות חוק פרטיות טרם הבאתם לדיון בפני ככלל, אין לכתוב "חוות  .23

וועדת שרים. אם מגיעה בקשה לכתיבת חוות דעת כזו, יהא מקורה אשר יהא, יש לקבל 

 ממשנה ליועץ המשפטי לממשלה.לכתיבת חוות הדעת אישור מקדים 
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 חוות הדעת לוועדת השרים -שלב שלישי 

מוד אחד עד שני עמודים(. חוות הדעת דעת תמציתית )ע-המשפטן המוביל יכין חוות .24

תכלול את עיקרי ההצעה ואת העמדה שהוא מציע לנקוט. בראש חוות הדעת תודגש 

 העמדה של חוות הדעת )לתמוך, להתנגד, אין עמדה משפטית וכו'(. 

 : מרכיבים מהותייםשלושה  לחוות הדעת .25

בחוות הדעת הוא התייחסות להיבטים המשפטיים שבהצעת החוק.  המרכיב הראשון

בחלק זה אנו משמשים כנציגי היועץ המשפטי לממשלה כמי שאמון על שלטון החוק ונושא 

 45באחריות המשפטית הכוללת להליכי החקיקה המתנהלים בממשלה.

כה. במרבית המקרים, הצעות חוק פרטיות עולות לוועדת השרים כשהן ברמת בשלות נמו

יש למקד את חוות הדעת בקשיים המשפטיים העיקריים ובהיבטים המרכזיים שיהיה 

 צורך לתקן בהצעה, אם תעבור. 

בחוות הדעת הוא התייחסות להיבטים מקצועיים בתחומי האחריות של שר  המרכיב השני

המשפטים עליהם אנו מופקדים כגורמי המטה המקצועיים במשרד. חלק זה בחוות הדעת 

 ציג בפני שר המשפטים את העמדה המקצועית ביחס להצעת החוק. נועד לה

בחוות הדעת הוא התייחסות להיבטי המדיניות העיקריים שמעלה  המרכיב השלישי

תכליתו של חלק זה היא לסייע לשר ההצעה בנושאים שאינם באחריות שר המשפטים. 

המשפטים כיו"ר ועדת השרים בגיבוש עמדתו ביחס להצעות החוק. מקורו בנוהל שהתפתח 

 במהלך השנים על בסיס הידע המקצועי הרחב שהצטבר בייעוץ וחקיקה. 

חלק זה אינו תפקידה העיקרי של חוות הדעת מכיוון שהוא אינו עוסק בהיבטים משפטיים 

ר המשפטים. עיקר העבודה בהיבטים אלו צריכה להיעשות ש חריות שלאו בתחומי הא

בידי המשרד שהצעת החוק נמצאת בתחום אחריותו ולכן יש להקדיש להיבטים אלו 

 תשומות מדודות.

 לגבי העמדה שיש לנקוט בחוות הדעת יש לפעול, ככלל, בהתאם לכללים הבאים: .26

חקיקה  באמצעותם ורגישים הצעות חוק בנושאים מורכבי ככלל, יש להמליץ לקדם .א

ממשלתית. כאשר הצעת החוק עצמה טובה ניתן לכתוב כי ההסדר המוצע ראוי אך 

 נכון לקדמו בחקיקה ממשלתית. 

לגבי הצעות חוק שבאחריות שרים אחרים תתמקד בהיבטים המשפטיים  חוות הדעת .ב

 המלצה לתמוך בהצעת חוק היאבמרבית המקרים מדיניות. בהיבטי של ההצעה ולא 

מדיניות ולכן אין להמליץ על תמיכה בהצעת החוק הנמצאת בתחום  במהותה המלצת

                                                           
" בכל הנוגע לחקיקה שהיוזמה להעלאתה אינה נובעת מגורם ממשלתי, הרי מתבקשת  :)ד( לדוח שמגר18ראו סעיף  45

 -להבדיל מן המדיניות הכללית  -חוות דעתו של היועץ כדי שהממשלה תוכל לנקוט עמדה לגבי המהות המשפטית 

 .שבאה לידי ביטוי בהצעה כגון זו."
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יש לכתוב כי אין  ,האחריות של שר אחר. אם הצעת החוק אינה מעלה כל קושי משפטי

 התנגדות להצעה או כי מדובר בעניין שבמדיניות.

מה יחד עם זאת, לעיתים קיימים נימוקים משפטיים לתמיכה בהצעת החוק. כך לדוג

אם ההצעה מבקשת לתקן קושי משפטי במצב הקיים או להבהיר דבר חקיקה עמום. 

במקרים אלו ניתן להציע לתמוך בהצעה גם אם אינה נמצאת בתחום האחריות של שר 

 המשפטים.

תפקידנו  ,בחוות דעת לגבי הצעת חוק הנמצאת בתחום האחריות של שר המשפטים      .ג

 ניתן להמליץ על תמיכה בחוק.  לשמש גם כגורמי מטה מקצועיים ולכן

המלצה לתמוך בהצעת החוק בתנאים תכלול פירוט של התנאים שבהם מומלץ לתמוך  .ד

 בהצעת החוק.

המשמעות ש זאת משוםיש להמליץ להימנע מהחלטות על "תמיכה בתיאום". 

האופרטיבית של המונח "תיאום" אינה ברורה ויש הרואים בה התחייבות להידברות 

יש להמליץ  ועדת שרים מעוניינת להתנות את תמיכתה בתנאים, , אםבלבד. לכן

 להתנות את המשך קידום ההצעה "בהסכמת" הממשלה.

 יש לנסח את חוות הדעת בצורה בהירה ולהבחין ככל הניתן בין חלקיה השונים.  .27

העמדה המובעת בחוות הדעת היא עמדה מקצועית משפטית. אין לשנותה או להתמקח  .28

 פוליטיים.עליה מול גורמים 

לעיתים נדחה הדיון בוועדת השרים לצורך בירור או תיאום. לעיתים דורשת ועדת השרים  .29

לקיים דיון נוסף בהצעה לקראת הבאתה לקריאה ראשונה. בחוות דעת המוגשת לקראת 

הדיון הנוסף יש לעדכן לגבי ההתפתחויות שחלו מאז הוגשה חוות הדעת הקודמת בדיונים 

 הממשלה השונים, דיונים בכנסת וכו'.  מול המציע, מול משרדי

 העברת חוות הדעת לגורמים נוספים

 . ולשר זה בלבד חוות הדעת מופנית לשר המשפטים .30

מראש שחשוב להביא  כאשר סבור המשפטן המוביל כי להצעת החוק היבטים משפטיים .31

עץ ליושרים, עליו להביא זאת בפני המשנה הלקראת הדיון בוועדת בפני חברי ועדת שרים 

פני היועץ המשפטי האחראי עליו ולבקש ממנו  להעלות את הנושא ב המשפטי לממשלה

 המשנים ביום חמישי.  ישיבתמסגרת לממשלה ב

ביקש היועץ המשפטי לממשלה להעביר את העמדה המשפטית לחברי ועדת שרים לקראת  .32

נטיים. הדיון בוועדת שרים, יכתוב המשפטן חוות דעת משפטית נוספת אל הגורמים הרלוו

 תתמקד בהיבטים המשפטיים של ההצעה.חוות הדעת 
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לשכת היועץ המשפטי לממשלה תעביר את חוות הדעת ללשכת שר המשפטים כדי שזו 

 תפיץ את חוות הדעת לחברי ועדת שרים.

במסגרת עבודת ההכנה לכתיבת חוות הדעת, ניתן להעביר טיוטות של חוות הדעת לייעוץ  .33

כמו כן אין יש להדגיש כי מדובר בטיוטה שטרם אושרה. המשפטי של משרדי הממשלה. 

מניעה להעביר לייעוץ המשפטי של משרדי הממשלה את עיקרי העמדה שהוצגה בחוות 

 הדעת לאחר הגשתה לשר המשפטים.

 

 הדיון בוועדת השרים לחקיקה -שלב רביעי 

עת בנוגע להצ משפטן תורן מכל מחלקה או מכל אשכול יציג את עמדת יעוץ וחקיקה .34

או ראש אשכול ניתן לשלוח לוועדת ליועץ המשפטי לממשלה . באישור משנה החוק

השרים משפטן נוסף אם נוכחותו בוועדת השרים נחוצה לאור חשיבותה או רגישותה של 

 חוק. הצעת ה

בהצעת חוק שבאחריות משרד אחר יציג המשרד את הצעת החוק ואת עמדתו לגביה.  .35

התורן את עמדתנו. ככלל, יש להתייחס להיבטים לאחר מכן ואם הדבר נדרש, יציג 

ין המשפטיים של ההצעה בלבד. אם הדובר מבקש להביע עמדת מדיניות עליו להפריד ב

 החלק המשפטי לחלק שאינו משפטי.

בהצעת חוק שבאחריות משרד המשפטים, יציג התורן את הצעת החוק ואת עמדת יעוץ  .36

העמדה תתייחס גם להיבטים המשפטיים וחקיקה לגביה לפני עמדת המשרדים האחרים. 

של ההצעה וגם להיבטי המדיניות העיקריים. הצגת העמדה תכלול גם התייחסות 

להיבטים תקציביים ותפעוליים אם התקבלה עמדה בנושא מהאגף למדיניות 

 ואסטרטגיה.

משפטן מוביל שאינו נוכח בישיבת ועדת השרים לענייני חקיקה יקפיד להיות זמין  .37

 פון בזמן ישיבתה.לשיחות טל

יש לשאוף להחלטות בהירות של הוועדה. במקרה שהוועדה מסכימה עקרונית לרעיון, אך  .38

לא לפרטים, מוטב להגדיר כבר בשלב זה את תנאיה המדויקים של ההסכמה. במקרה של 

 אי בהירות לגבי ההחלטה, יעמוד המשפטן על הבהרתה. במידת הצורך ניתן להיעזר

שנוכח בדיוני  (ניהול ותפקידים מיוחדים) המשפטי לממשלה ליועץ לצורך כך במשנה

 הוועדה. אם הדבר נדרש יסייע המשפטן למזכיר הוועדה לנסח את ההחלטה.

ככלל, אם ההצעה אינה בתחום האחריות של משרד המשפטים ואין בה היבטים  .39

משפטיים משמעותיים אין לבקש כי ההצעה תקודם בתיאום או בהסכמת משרד 

 המשפטים. 
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 ליווי הדיונים בכנסת -שלב חמישי 

לגבי הצעות החוק שבתחום אחריותו של משרד המשפטים ואם ביקשה זאת לשכת שר  .40

על המשפטן המוביל להכין עבור לשכת שר המשפטים תשתית של החלק  -המשפטים 

המשפטי בנאום הצפוי בדיון המוקדם במליאת הכנסת. במקרה של תמיכה בתנאים, יש 

פורטים בנאום בבהירות. על  המשפטן להתמקד בתיאור הצעת החוק, לוודא שהתנאים מ

ונימוקי ההתנגדות או התמיכה. אין לכתוב טיוטה  לנאומים בעלי גוון מפלגתי, או כאלה 

 העוסקים בנושא שאין לו נגיעה משפטית.

בליווי פרק ב' לחלק ד' קבועות בליווי הדיונים בכנסת הנחיות לגבי עבודת המשפטן ב .41

יש לפעול בהתאם להנחיות אלו גם בליווי החקיקה הפרטית הליכי חקיקה ממשלתית. 

 בכנסת.

הליכי  ליווי הליך החקיקה של הצעת חוק פרטית דורש תשומת לב מיוחדת. יחד עם זאת .42

גיבוש החקיקה הפרטית אינם מובנים וסדורים בדומה להליכים בהצעות חוק ממשלתיות 

יכולת ההסדרים המוצעים בהן אינם מגובשים די הצורך. גם ומשום כך במקרים רבים 

החקיקה הממשלתית, שונה מזו של הממשלתית על הליך החקיקה הפרטית ההשפעה 

שים לב לכך יש ללמעט באותם מקרים בהם ההצעה הפרטית מוצמדת לממשלתית. 

 ולפעול בהתאם.

החקיקה הפרטית להלן מספר כללים מנחים הנוגעים להיבטים הייחודיים של ליווי  .43

 בכנסת:

ירכז את הטיפול המשפטן המוביל  ,בהצעה בתחום האחריות של שר המשפטים .א

 לשכת השר.  בתאום עםבהצעה 

כאשר יש סיכוי לקידום החוק מעבר לקריאה הטרומית, באחריות המשפטן המוביל, 

בתיאום עם הלשכה המשפטית של הכנסת ועם לשכת השר, לפנות אל חבר הכנסת 

אל עוזריו מיד לאחר אישורה של ההצעה בקריאה טרומית כדי לדון המציע או 

בהערות. את הישיבות עם חבר הכנסת יש לקיים במידת האפשר יחד עם הלשכה 

 .שר המשפטיםהמשפטית של הכנסת ועם עוזר 

בהצעה שבתחום אחריותו של שר אחר ירכז המשרד שההצעה בתחום אחריותו את  .ב

 הטיפול בהצעת החוק. 

אם התנתה ועדת השרים את קידום ההצעה גם בהסכמה או בתיאום עם משרד 

המשפטים או היועץ המשפטי לממשלה יש לבצע את התיאום יחד עם הלשכה 

 המשפטית של המשרד שהצעת החוק נמצאת באחריותו. 

יש להעביר את הערותינו למשרד שהצעת החוק נמצאת באחריותו במהירות 

 רות לחבר הכנסת המציע.האפשרית ולוודא כי הן עוב
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פניה מחבר הכנסת להמתין ל . איןיש להעביר הערות להצעת החוק מוקדם ככל הניתן

דיוני ההכנה בוועדת הכנסת. זאת כדי שניתן יהיה לנסות ולפתור המציע או ל

מחלוקות מול חבר הכנסת המציע או מחלוקות פנים ממשלתיות לפני הדיונים 

 בוועדה.

כנסת הרלוונטית על שינוי משמעותי בהצעת החוק שאושרה הוחלט בדיון בוועדת ה .ג

בוועדת השרים, ובעיקר אם נוספו הסדרים משמעותיים שלא היו בפני ועדת השרים 

הנוגע בדבר  ליועץ המשפטי לממשלה ישקול המשפטן יחד עם ראש האשכול והמשנה

 יש לפנות לשר המשפטים כדי להעלות את ההצעה לדיון מחודש בוועדת השרים.

לנהוג באופן דומה גם אם העלה הדיון בהצעת החוק חילוקי דעות בין המשרדים 

 שאין להם תשובה בהחלטתה של ועדת השרים.

תוך כדי הדיון בוועדה של הכנסת הצעות לשינוי הצעת החוק הנוגעות לתחום עלו  .ד

אחריותם של משפטנים אחרים בייעוץ וחקיקה ייפנה המשפטן המוביל למשפטן 

 .ם אחריותו כדי לקבל את עמדתו לשינוישהנושא בתחו

לבצע שינוי בהצעת אם סבור המשפטן כי חבר הכנסת המציע או הוועדה מבקשים  .ה

בעניין המעלה קושי משפטי או עניין הנמצא בתחום האחריות של המשרד, על החוק 

המשפטן המוביל להציג בפני חבר הכנסת והוועדה את הקושי. לאחר הדיון יידע 

ליועץ המשפטי לממשלה המשפטן המוביל באופן מידי את ראש האשכול והמשנה 

דברים עם חבר הרלוונטי כדי לשקול אם לפנות לשר הרלוונטי על מנת שיבוא ב

 הכנסת.

ליועץ המשפטי לממשלה יעדכן המשפטן המוביל את המשנה  ,אושרה הצעת החוק .44

הרלוונטי על אישור ההצעה ועל עיקריה. בהצעות חוק שבאחריות שר המשפטים יעדכן 

 המשפטן גם את לשכת השר.

יודיע על כך  ,הייתה להצעה השלכה על עבודת המשרד או על יחידה מיחידות המשרד

 ואסטרטגיה.  , מדיניותשפטן המוביל ללשכת מנכ"ל משרד המשפטים ולאגף תכנוןהמ
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 פרק ד': חקיקת משנה

 כללי

מכלל משרדי הממשלה  חקיקת משנהמטפל ב( האשכול –)להלן  חקיקת משנה אשכול .1

האשכול הוא חלק מהיחידה להבניית החקיקה  .ורשויות נוספות הפועלות על פי דין

 במחלקה לניהול ותפקידים מיוחדים בייעוץ וחקיקה. 

קובץ  .חקיקת משנה מתפרסמת בקובץ התקנות המחולק לשלושה קבצי תקנות שונים .2

, שבו חיקוקי שלטון מקומיהתקנות, שבו מתפרסמות מרבית התקנות; קובץ התקנות 

ון המקומי וצווי עבירות קנס לגבי לעבירות על חוקי מתפרסמים חוקי עזר של גופי השלט

נייה קכס, מס משיעורי שבו מתפרסמים פרסומים לעניין  ,מק"חקובץ התקנות ו עזר;

כן מטפל האשכול בהוראות מינהל רבות המתפרסמות בילקוט -ובה. כמוחותשלומי 

 46הפרסומים.

א לפקודת 34בסעיף דבר חקיקה המתפרסם ברשומות נהנה מחזקת התקינות הקבועה  .3

ם איכותמכאן נובעת החובה לוודא את  1971.47-הראיות ]נוסח חדש[, התשל"א

 .פרסוםהעברת דבר החקיקה לטרם ב המקצועית של הפרסומים ברשומות

שכותרתה  2.3100עבודת האשכול מונחית על ידי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה  .4

 (.הנחיית היועץ –בפרק זה "חקיקת משנה: נוהל והנחיות" )להלן 

משפטני האשכול אחראים לבדוק את הטיוטות המועברות לטיפולם ולאשרן לפרסום  .5

ברשומות. השלב הראשון בבדיקה נועד לבדוק האם הנורמות שמוצע לקבוע בחקיקת 

המשנה הן במסגרת הסמכות שנקבעה להתקנתן. כן נבדקת בהירות ההסדר החקיקתי 

ץ. כל זאת כחלק מהאחריות הכללית של היועץ המוצע ועמידתו בהוראות הנחיית היוע

 .איכותםלו החקיקה דברי של לבהירותםהמשפטי לממשלה 

משפטני האשכול אחראים גם לוודא עמידת הטיוטה בהוראות כלליות בחקיקה החלות  .6

על חקיקת משנה, כגון בחינה של היבטים פליליים המשפיעים על הצורך לפנות לאישור 

, הליכי האישור 1977-)ב( לחוק העונשין, התשל"ז2סעיף  ועדה מוועדות הכנסת לפי

הנדרשים טרם פרסום הטיוטה, אישור היבטים של תחילה למפרע, מניעת אצילה אסורה 

וקביעת הליכי  48וזיהוי תקנות בנות פועל תחיקתי בהקשר של חובת הפרסום ברשומות,

כי כלל ההיבטים האישור הנדרשים לתקנות. לצד זאת משפטני האשכול אחראים לוודא 

המשפטיים המהותיים בטיוטה, חוקתיים וחוקיים, נבדקו עם המשפטנים האחראים על 

   הנושא בייעוץ וחקיקה.

                                                           
לרבות הודעה, מודעה, רשיון, היתר וכיוצא  -הוראה או מינוי לחוק הפרשנות כ" 3נהל מוגדרת בסעיף הוראת מי 46

 ".פעל תחיקתי-שניתנו בכתב מכוח חוק ואינם בני -באלה 
הגשת עותק של לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ הקובע כי " 268יוער כי חזקה דומה לגבי חוקי עזר גם קיימת בסעיף  47

 .חוק עזר... תהיה הוכחה לחוק העזר ולהיותו מותקן ומאושר כהלכה"רשומות המכיל 
פעל תחיקתי יפורסמו ברשומות, ותחילת תקפן ביום -נות בנותתקלפקודת הפרשנות הקובע כי " 17לפי סעיף  48

 ".פרסומן, אם אין הוראה אחרת בענין זה
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 אחריות הגורם המתקין

הגורם המתקין הוא הנושא באחריות לתוכן חקיקת המשנה המותקנת ועמידתה  .7

האשכול כדי בהוראות הדין והנחיית היועץ. אין בבדיקות הנעשות על ידי משפטני 

 להפחית או לשנות מאחריות זו.

 במסגרת אחריותו הכללית אחראי הגורם המתקין, בין היתר, גם על ההיבטים הבאים: .8

 49חקיקת המשנה נכתבה בהתאם להוראות המדריך לניסוח חקיקה.וידוא כי  .א

בעת הכנת חוקי עזר וצווי עבירות קנס על הרשות המקומית ומשרד הפנים לפעול 

 50שהוכן לצורך כך.המיוחד לפי המדריך 

קיום הליכי החקיקה הנדרשים להתקנה ובכלל זה פרסום הטיוטה להערות  .ב

  2.4.17.51מיום  2588להחלטת ממשלה מס'  9הציבור בהתאם לסעיף 

עמידה בדרישת הסכמה או קיום היוועצות הנדרשות על פי החוק המסמיך, וכן  .ג

לוודא כי ניתנו אישורים של  להנחיית היועץ. אחריותו אף 11.2תיאום לפי סעיף 

  52גורמים נוספים, במקרים המתאימים.

תיאום דיון בוועדה הרלוונטית בכנסת לאישור דבר חקיקת המשנה, אם הדבר  .ד

 נדרש. 

זה כי הגורם בעל הסמכות הפורמאלית להתקנת חקיקת המשנה הוא וידוא  .ה

 שחתם על אישורה טרם העברתה לפרסום.

משנה יידרש הגורם המתקין לציין כי בחן גם עמידה במסגרת הפניה לאשכול חקיקת  .9

 בהוראות החוק והחלטת הממשלה הבאות:

(, חוק יסודות התקציב –)להלן  1985-לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 40סעיף  .א

המגביל התקנה של תקנות או הוראות מינהל זולת אם הן תוקצבו בחוק התקציב 

 53השנתי לשנת הפעלתן הראשונה.

ק יסודות התקציב )"הנומרטור"( המגביל הפחתה של הכנסות א לחו40סעיף  .ב

המדינה או הגדלה של הוצאות המדינה אם כתוצאה מכך תיגרם חריגה ממגבלת 

הגירעון או מסכום ההוצאה הממשלתית המותרת )או הגדלה של חריגה כזו( 

 מבלי ביצוע של "פעולה מאזנת".

                                                           
49 ka0608.pdfhttp://www.justice.gov.il/Units/Reshomot/Documents/NisuahHaki. 
50 http://www.justice.gov.il/Units/Reshomot/Documents/MadrichHukeiEzerVetsavim1.pdf . 
ובכפוף לחריגים בהחלטת הממשלה הניתנת לעיון בקישור הבא:  51

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2017/Pages/dec2588.aspx. 
 משרדית המאשרת טיוטות של תקנות אגרות שאושרו כבר באשכול חקיקת משנה.-כמו ועדת האגרות הבין 52
שור , אלא אם ניתן אי40להנחית היועץ, יש לקבל אישור של חשב המשרד על עמידה בהוראות סעיף  10.4לפי סעיף  53

 של המנהל הכללי של המשרד כי התקנות אינן כרוכות בהוצאה או בהתחייבות להוצאה מאוצר המדינה.

http://www.justice.gov.il/Units/Reshomot/Documents/MadrichHukeiEzerVetsavim1.pdf
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מיום  2118ממשלה מס'  כאשר הוא נדרש לפי החלטת הממשלה RIAביצוע הליך  .ג

בעניין הפחתת הנטל הרגולטורי בכל האמור בדו"ח להערכת השפעת  22.10.14

 הרגולציה.

דרך העבודה מול המשרדים ביחס לטיפול בחקיקת משנה נקבעה בנוהל המצורף כנספח ג'  .10

 למדריך.

 

 בייעוץ וחקיקה ביחס לחקיקת משנה נוהל עבודה

העבודה בתהליכים אחרים בייעוץ וחקיקה. דרך העבודה בחקיקת משנה שונה מדרך  .11

המשפטן המוביל את הטיפול בנושא פלוני הוא המשפטן האחראי על  בתהליכים אחרים

החוק בו עוסקת ההצעה או המשפטן שהנושא המרכזי של ההצעה נמצא בתחום 

בין אשכול  וחלוקת האחריותאחריותו. לעומת זאת  בחקיקת המשנה דרך העבודה 

פטן הרלוונטי שונה. שוני זה נובע בעיקר מלוחות הזמנים הקצרים חקיקת משנה למש

 הנדרשים במקרים רבים בחקיקת משנה שאינם מאפשרים לעבוד בדרך העבודה הרגילה.

אל אשכול חקיקת משנה ואל המשפטן  בטופס מקווןתישלח טיוטת חקיקת המשנה  .12

בנושאים בעלי בנוהל העבודה מול המשרדים נקבע כי . האחראי על התחום במקביל

אל המשפטן האחראי תעבור הטיוטה שכך ל יש לעמוד עהיבטים משפטיים מהותיים 

זאת אלא אם מדובר, לדעת הגוף יוזם חקיקת המשנה במקרים  .קודם להעברתה לאשכול

 דחופים.

אל המשפטן האחראי על התחום קודם לשליחתה לאשכול חקיקת  הטיוטהאם נשלחה  .13

ם המעורבים בה, על המשפטן האחראי על התחום לבחון משנה בגלל ההיבטים המשפטיי

את ההיבטים המשפטיים העולים בהצעה. אם ההיבטים המשפטיים נוגעים לשאלות 

חקיקת משנה )דוגמת בחינת מפורשות ההסמכה( עליו לערוך אשכול בתחום התוכן של 

 את הבחינה יחד עם אשכול חקיקת משנה.

קת משנה ואל המשפטן האחראי על התחום אם נשלחה טיוטת החקיקה אל אשכול חקי .14

יערוך אשכול חקיקת משנה את הבחינה של טיוטת החקיקה ויעביר את  –במקביל 

הערותיו לגוף שיזם את חקיקת המשנה ולמשפטן האחראי על התחום. בהערות שעניינן 

טכני בעיקרו די בהעברת ההערות לגוף שיזם את חקיקת המשנה ולידיעת המשפטן 

 תחום.האחראי על ה

יבחן המשפטן האחראי על התחום את הטיוטה ויעביר  בטיוטה שאינה טכנית במהותה

את התייחסותו, לגוף היוזם ולאשכול חקיקת משנה. המשפטן יפעל בנושא זה כמשפטן 

מוביל וינהל את הליך הבחינה המשפטית בדומה לנוהל העבודה על חקיקה ממשלתית 

 בשינויים המחויבים.



59 

 

יידע את הגוף  – בטיוטת התקנותי כי קיים קושי משפטי מהותי מצא המשפטן האחרא .15

ויבחן את ההיבטים המשפטיים של הטיוטה יחד עם  היוזם ואת אשכול חקיקת המשנה

המשרד היוזם. אם הקושי המשפטי נוגע לשאלות בתחום התוכן של חקיקת משנה )דוגמת 

ת הבחינה יחד עם בחינת מפורשות ההסמכה( על המשפטן האחראי על התחום לערוך א

הטיפול בטיוטה רק לאחר  ימשיך אתאשכול חקיקת המשנה אשכול חקיקת משנה. 

 השלמת הבחינה המשפטית. 

כנסת ללא אישור האין לפרסם טיוטת חקיקת משנה או להעביר טיוטת חקיקת משנה ל  .16

. זאת למעט בדברי חקיקה בנושאים טכניים שהמשפטן האחראי המובילאישור המשפטן 

התחום לא העביר את התייחסותו לגביהם או שהמשפטן האחראי על התחום תיאם על 

עם אשכול חקיקת משנה כי תקנות מסוג זה הן תקנות טכניות ולכן אין צורך בקבלת 

  עמדתו לגביהן.
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 פרשנות הדין  -ייעוץ משפטי : הפרק 

 כללי

 מבצעת. משפטי לרשות הפקיד ייעוץ וחקיקה בהענקת ייעוץ פרק זה עוסק בת .1

עוד הרשות המבצעת כל  מבחינתהיועץ המשפטי לממשלה הוא הפרשן המוסמך של הדין  .2

המבצעת ומנחה  לרשות משפטי ייעוץ מעניקה וחקיקה יעוץבית המשפט אחרת. לא קבע 

מקצועית את היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה, מטעם היועץ המשפטי 

 54לממשלה.

בין יעוץ וחקיקה לבין הייעוץ המשפטי של העקרונות הכלליים לחלוקת העבודה  .3

בנושא היועצים  9.1000הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס' ב המשרדים נקבעו

 .(הנחיית היועץ: בפרק זה )להלןהמשפטיים למשרדי הממשלה 

ם פעילות עצמאית של היועצים המשפטייליש לשאוף ככלל,  ,קובעת כי ית היועץהנחי

משרדיהם. ההנחיה קובעת אמות מידה עקרוניות למקרים למשרדי הממשלה בענייני 

בהם יש לפנות או ניתן לפנות לייעוץ וחקיקה כמנחה המקצועית של היועצים המשפטיים. 

  55.זאת לשם אישור עמדות, הכרעה במחלוקות או התייעצות

להקפיד שלא להחליף את הייעוץ אם להנחיית היועץ ולעקרונות אלו ובהתיש לפעול 

, להתמקד בנושאים עקרונייםיש  .השוטפת תובעבודרשות המבצעת ל ההמשפטי ש

  56למעורבותנו. מוסף מהותיים בהם יש ערך תקדימיים או 

פניית ייעוץ של משרד ל הייעוץ המשפטי לרשות המבצעת ניתן בהמשךבמרבית המקרים  .4

או ייעוץ וחקיקה  להתחיל גם ביוזמה של . עם זאת הליך הייעוץ יכולאו יחידה ממשלתית

. הנוהל עוסק בהליך הייעוץ השכיח המתחיל בפנייה או גורם אחר בעקבות פניית ציבור

 .במקרים האחריםשל משרד. יש ליישמו בהתאמות הנדרשות גם 

בין משפטני ייעוץ ולא פורמלי בנוסף לפניות ייעוץ המבקשות הכרעה מתקיים שיח שוטף  .5

בנושאים שונים למטרת התייעצות וחשיבה ם וחקיקה והלשכות המשפטיות של המשרדי

משותפת. שיח זה חשוב ומהווה חלק מהשירות המשפטי שאנחנו מעניקים למשרדים. 

מטבע הדברים אין מקום לדרישות פורמליות בשיח מסוג זה. יחד עם זאת גם במסגרת 

המשפטי והעובדתי הנמסר מהמשרד. בנוסף, חשוב  שיח זה יש להתבסס על המידע

                                                           
 ראו חלק ב', פרק ב' למסמך זה. הרחבה לעניין תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה בפרשנות הדין 54
 בעלי ונושאים בבעיות -אישור: עיקריים סוגים לשלושה לממשלה המשפטי לייעוץ הפניות את מסווגת ההנחיה 55

 או, נוספים משרדים על משמעותיות רוחב-השלכות בעלות עקרוניות בשאלות או, אחרת או ציבורית, מיוחדת רגישות
 בעניין - הכרעה .המשרד הנהלת מול פנימי קושי בשל מקצועי גיבוי קבלת לשם וכן, העונשין בתחומי השלכות בעלות

 - התייעצות .ממשלה משרדי שני כגון, לממשלה המשפטי היועץ להנחיית הכפופים גורמים בין מחלוקת קיימת בו
 מקצועית מומחיות העדר בשל בין, בה שנתקל קונקרטית לבעיה בנוגע להתייעץ צורך חש למשרד משפטי יועץ כאשר
 .אחר טעם מכל או בנושא

 אברמוביץ. לדוח 43-41ראו גם סעיפים  56
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כי מדובר בשיח לא פורמלי שנועד לחשיבה משותפת בלבד ואין לראות בו כעמדה להדגיש 

 רשמית או סופית של ייעוץ וחקיקה.

 

 עקרונות כלליים לטיפול בפניות ייעוץ

יש לעשות מאמץ לטפל בפניות ייעוץ בסמוך למועד קבלתן. זאת כדי שהתשובה תהיה  .6

 57.הפונהבפעולת הגורם  רלוונטית וכדי למנוע עיכוב לא רצוי

יש לתעד את הפניות ואת המענה שניתן להן. זאת לצורך שימור הידע הארגוני וכדי למנוע  .7

 אי הבנות עתידיות. 

יש לעשות  ,יש להשתדל להימנע מפניות בעל פה. כאשר לא ניתן לקבל את הפניה בכתב

מאמץ לתעד את עיקרי הפנייה והמענה בסמוך למועד מתן המענה. זאת למעט 

לתי פורמליות, בהן תיעוד הפנייה ובעיקר המענה שניתן לה נתון לשיקול בהתייעצות ב

 דעתו של המשפטן.

יש לזכור כי לעיתים הפניה אלינו נעשית באופן דיסקרטי בשל חשש של הפונה. במקרים 

 אלה אין להכביד על הפונה בדרישות פורמליות.

ככלל, יש לקבל פניות ייעוץ באמצעות הייעוץ המשפטי של הגורם הפונה בלבד. על משפטן  .8

הסביר לפונה בדרך מכובדת כי בהתאם להנחיית היועץ להמקבל פנייה מגורם אחר 

היחידה בלבד. אם  של המשפטי לממשלה עליו לפנות דרך היועץ המשפטי של המשרד או

המשנה ליועץ  ראש האשכול או אלת אותו הפונה מתעקש על פנייה ישירה יש להפנו

 58המשפטי לממשלה הרלוונטי.

לעיתים לצורך הבירור המשפטי יש צורך בשיח ישיר עם גורמי המקצוע. אין  ,יחד עם זאת

 המשפטי הרלוונטי.מניעה לקיים שיח זה אך יש לקיימו בתיאום עם הייעוץ 

ן מספר משפטנים גיבוש העמדה המשפטית דורש במקרים רבים שיתוף פעולה בי .9

יש צורך לפעול יחד בשיתוף פעולה  ,ומחלקות בייעוץ וחקיקה. כדי לגבש עמדות ראויות

. לכל פניה צריך להיות משפטן מוביל שיוביל את הטיפול בפניה. כאשר מכבדוהדוק 

פרק א' לחלק זה העוסק  עליו לפעול בהתאם להוראות ,הפניה נוגעת למספר תחומי תוכן

 בשילוב תחומי תוכן. 

                                                           
, העובד חייב(, ממשלתית יחידה או משרד לרבות) כלשהו מגורם פנייה נתקבלה: "לתקשי"ר 61.321ראו סעיף  57

 קצר זמן פרק תוך או קבלתה מיום המאוחר לכל יום 14 תוך בכתב עניינית תשובה לתת, בנושא לטפל מוטל שעליו
 .המשרד" של הכללי המנהל שיקבע יותר

ידי היועץ המשפטי לממשלה רק פניות באמצעות היועץ המשפטי למשרד; אין לקבל -ככלל, יטופלו על ": ראו שם 58
 שבו ". חריג לכלל זה הוא במקרהפניות ישירות של דרגים מקצועיים במשרד שלא באמצעות היועץ המשפטי למשרד

 היועץ להנחיית בהתאם, הז במקרה. הממשלתי למשרד המשפטי היועץ של דעת-לחוות בקשר קושי או ספק התעורר
 למשרד.  המשפטי היועץ של יידועו תוך, השר או הכללי המנהל גם לפנות רשאי, לממשלה המשפטי
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הלשכה המשפטית של  חוות דעת ראשוניתיש להקפיד על כך שפניית הייעוץ כוללת  .10

  לא תטופל. ראשונית ככלל, פנייה שלא תלווה בחוות דעת  59.הרלוונטית

אם יש חשש שדרישת  לוותר על דרישה זו יחד עם זאת המשפטן המטפל בפנייה רשאי

לוחות הזמנים לא מאפשרים קבלת חוות דעת  חוות הדעת עלולה למנוע את הפניה, אם

 וחקיקהיה העוסקת בתחומי תוכן בהם יש לייעוץ יכאשר מדובר בפנ ראשונית או

 .מומחיות ייחודית שלא נמצאת בידי הגורם הפונה

ת בידי הפונה. לכן יש לגבש יש לזכור כי הידע המקצועי בנושא הפנייה נמצא פעמים רבו .11

  את העמדה המשפטית תוך הידברות עם הפונה ועם הגורמים הרלוונטיים לנושא הפנייה.

 יש לממשלה המשפטי היועץ להנחיית הכפופים גורמים למספר נוגעת יהיהפנ כאשר .12

גורם אם  ,יחד עם זאת .אליהם נוגעת הישהפני הגורמים כל עמדת את לקבל להקפיד

ה אלא אם עמדתו יאין לעכב את הטיפול בפניבתוך זמן סביר ה ילא הגיב לפני כלשהו

 נחוצה לגיבוש העמדה המשפטית.

אם במסגרת ההידברות עם המשרד עולה כי בכוונתו לקדם את מדיניותו על אף שהיא  .13

מעוררת קשיים משפטיים מהותיים, ניתן לדרוש מהמשרד לקיים דיון בנושא אצל 

לממשלה הרלוונטי או אצל היועץ המשפטי לממשלה בטרם  המשנה ליועץ המשפטי

עמדה מנומקת שתסביר  הישיבה קידום המדיניות. על המשרד החובה להעביר לקראת

 את עמדתו.

יש להבהיר לפונה כי עמדתנו מבוססת על עובדות המקרה כפי שנמסרו לנו על ידו. זאת  .14

 כיוון שבדרך כלל אין ביכולתנו לאמת את העובדות שנמסרו לנו. 

בהירה. יש להשתדל לנסח  את המסקנות ועיקרי המענה באופן יש לנסח את המענה בדרך  .15

שלעיתים קרובות נמעניה העיקריים זאת משום  גם על ידי מי שאינו משפטן.הניתן להבנה 

 של חוות הדעת הם לא משפטנים. מובן שהדבר תלוי באופי הפניה.

 ,. יחד עם זאתומבוססמנומק  ן שהוצגו בפנינו ולהיותילפרט את עובדות העני על המענה .16

וחשיבותה. יש לעשות שימוש מושכל  היפניה מידת ההעמקה לאופייש להתאים את 

מושקעות במענה כדי למקד את עבודתנו בנושאים עקרוניים, ומידתי בתשומות הזמן ה

 . תקדימיים וחשובים

 יש להבהיר זאת במענה. ,כאשר גיבוש המענה נעשה תחת אילוצי זמן או אילוצים אחרים .17

סוגי עמדות והערות ייעוץ "על המענה להיעשות בהתאם לכללים שבחלק ב' בנושא  .18

 )"רמזור"(.  "וחקיקה

                                                           
דעת, ראשונית לפחות, של הפונה. ככלל, פנייה שלא תלווה -כל פנייה תלווה בחוות" :להנחיית היועץ 2ראו סעיף  59

 הליכי על להקל כדי והן, הכרעה טרם המשרד עמדת בידינו שתהיה כדי הן חשובה זו " דרישה.דעת לא תטופל -בחוות
 .הפנימיים העבודה
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קושי או מניעה משפטית בתחום מסוים, יש להציג במידת האפשר גם  המענה מציגכאשר  .19

באופן שיפתור או יצמצם את  חלופות אחרות שיאפשרו את קידום המדיניות המבוקשת

  הקושי המשפטי.

 

 טיפול בפניות מורכבות ורגישות

יש להקפיד, בנוסף על  במחלוקת הכרעה הדורשות כאלה או רגישות, מורכבות בפניות .20

 גם על הכללים הבאים: ,שלעילהכללים 

  60.הפנייה הזמנים למענה עם קבלת לוחאת ו העבודהתהליך יש לתכנן את  .א

ואת יש להקפיד על כך שהפנייה תכלול את מלוא המידע העובדתי הנדרש למענה  .ב

וההיסטוריה  כפי שהיא מעוגנת בחקיקה ובפסיקה עיקרי המסגרת המשפטית

  61.המשפטית הרלוונטית

יש להתאים את העמידה על דרישה זאת לנסיבות העניין ולוחות , יחד עם זאת

דרישות אלו לא יהוו חסם שירתיע משרדים מפניות ש הזמנים. ישנה חשיבות גם לכך

לכן אין להעמיס בדרישות מידע . בשל עודף מטלות ובירוקרטיה במקרים המתאימים

 הפרק. אם אין בכך לתרום תרומה משמעותית לבירור הסוגיה המשפטית שעל 

ה נוגעת למספר משרדים או יחידות ממשלתיות, יש לבקש מהגורם יכאשר הפני .ג

הפונה לברר וללבן את הנושא עם המשרדים או היחידות הרלוונטיות בטרם הפנייה. 

 על הגורם הפונה לכלול בפנייתו את התייחסות המשרדים או היחידות הרלוונטיות,

ניתן לוותר על דרישה זו במקרים  62לצרפן לפנייתו. –ואם ההתייחסויות ניתנו בכתב 

דחופים או במקרים חריגים אחרים המצדיקים זאת, כמו במקרים בהם ברור 

 שהגורמים אינם חפצים להשיב או לא ישיבו מטעמים אחרים. 

הגורמים הרלוונטיים על המשפטן מאם הגורם הפונה לא קיבל את התייחסות  .ד

 הגיב לא האחר המשרד אם ,זאת עם יחד .עמדתם נסות ולקבל אתהמטפל בפנייה ל

 לגיבוש נחוצה עמדתו אם אלא בפנייה הטיפול את לעכב אין סביר זמן בתוך לפנייה

 .המשפטית העמדה

יש להעביר טיוטה של העמדה המתגבשת למשרדים הרלוונטיים כדי לקבל את  ,ככלל .ה

הטיוטה כאשר לוחות . ניתן להימנע מהעברת טרם גיבוש העמדה הסופית הערותיהם

 הזמנים אינם מאפשרים זאת או בנסיבות מיוחדות אחרות.

                                                           
בנוהל העבודה על הצעות חוק ממשלתיות  ראו כללים מנחים לעניין תכנון תהליך העבודה וקביעת לוחות זמנים 60

 שפרק ב' לחלק  זה.
 וכדומה. קרובים בהקשרים או הפנייה בנושא בעבר שניתנו משפטיות דעת-חוות או החלטות 61
 ".הפניה תהיה לאחר בירור וליבון עם משרדים וגופים אחרים הנוגעים בדבר " :ראו שם 62
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  : פניות ציבורופרק 

 כללי

הפניות  63פניות ציבור הן פניות המגיעות אלינו מגורמים שאינם חלק מהרשות המבצעת. .1

מגוונות. חלקן מבקשות את התערבותנו בפעולת רשות אחרת, חלקן מתריעות על קושי 

אחת הרשויות, חלקן מבקשות להציע הצעות ייעול ושינוי ואחרות מבקשות  לכאורה בפעולת

 את עמדתנו בנוגע לפרשנות הדין.

אם לא ניתן  64יום. 14בהתאם להוראות התקשי"ר יש לענות לפניית הציבור בכתב בתוך  .2

  65יש לשלוח לפונה תשובת ביניים תוך ציון הזמן המשוער למענה. ,יום 14לענות לפניה בתוך 

 המינהל סדרי לתיקון החוק בקשה להפעלת סמכות שניתנה לו לפי הדין, קובעל בנוגעבנוסף, 

הוראות ייחודיות שעיקרן החובה להשיב לפונה בהקדם  1958 -ט"תשי(, והנמקות החלטות)

  66.סורבה  הבקשהאם ההחלטה יום ולנמק את  45-ולא יאוחר מ

 להעניק לפונים מענה אדיב, מדויק ומהיר. נקודת המוצא לטיפול בפניות ציבור היא כי עלינו .3

לעיתים, טיפול יעיל שלנו יכול לסייע רבות בנושאים שאין להם כתובת מובהקת אחרת. יחד 

עם זאת במקרים לא מעטים הפונה רואה בנו כתובת ראשונה ואחרונה לנושאים שאינם 

בקשים הפונים בתחום אחריותנו או שאין לנו יכולת או משאבים לטפל בהם. לעיתים גם מ

 ייעוץ משפטי על אף שאיננו מעניקים ייעוץ משפטי לציבור. 

יש להפעיל שיקול דעת בטיפול בפניות הציבור ולמקד את עבודתנו בנושאים בהם ביכולתנו  .4

לתרום ולהביא ערך מוסף. יש להקפיד על כך שהטיפול בפניות הציבור יהיה יעיל וממוקד ולא 

 .ובטיפול במשימות חשובות אחרות יפגע בעיסוקי הליבה שלנו

 

 נוהל טיפול בפניות ציבור

מזכירות המחלקה אחראית על קבלת פניות הציבור וניתובן. עם קבלת הפנייה תפנה אותה  .5

  67 .והוא יהיה המשפטן המוביל לטיפול בפניה מזכירות המחלקה למשפטן הרלוונטי

                                                           
אך יחד עם זאת הם חלק הם גופים חוץ ממשלתיים  וחברות ממשלתיות תאגידים ציבוריים ,רשויות מקומיות 63

קם, אינם כפופים להנחיות היועץ מהמערך הרחב של הרשות המבצעת. לכן, על אף העובדה שגופים אלו, לפחות בחל
 המשפטי לממשלה נכון להתייחס לפניות ייעוץ המגיעות מגופים אלו באופן דומה יותר לפניות ייעוץ של גופים תוך

  ממשלתיים מאשר לפניות ציבור.
 .לתקשי"ר 61.321סעיף  64
 .לתקשי"ר .32261סעיף  65
ב 2החריגים בהם לא חלות חובות אלו. בנוסף נקבע בסעיף א לחוק האמור. החוק קובע גם את 2-ו 2ראו בסעיף  66

 הציבור לעובד הבקשה את עליו להעביר, לו מוקנית אינה להפעיל הציבור עובד לחוק כי אם הסמכות אותה התבקש
הציבור או  עובד של ומענו זהותו על פרטים בציון, למבקש בכתב כך על ולהודיע, סמכות אותה לו מוקנית שלדעתו
 פרטים בציון, בבקשה לטפל מוסמך שלדעתו מי של זהותו בדבר המלצה ולצרף, סמכותו העדר על למבקש להודיע

 .אודותיו
בימים אלו נערכת עבודת מטה בנושא מול היחידה לפניות ציבור בנושא הטיפול בפניות ציבור פשוטות. בהמשך  67

 שיתקבלו ייתכן ויהיה צורך בהתאמות לגבי אופן הטיפול בפניות הציבור. למסקנותובהתאם 
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טיפולו של משפטן אחר בייעוץ  משפטן הסבור כי פניית ציבור שהופנתה אליו נמצאת בתחום .6

וחקיקה יעביר את הטיפול בפניה לאותו משפטן. האחריות של המשפטן לטיפול בפניית 

הציבור תימשך עד לקבלת הטיפול בידי המשפטן האחר. העברת הטיפול תיעשה דרך 

 מזכירויות המחלקות הרלוונטיות.

 האשכולות או המשנים.  במקרה של ספק או מחלוקת יכריעו בשאלת הטיפול בפנייה ראשי

בפניות בנושאים רגישים, על המשפטן המטפל בפניה לעדכן את ראש האשכול ובמקרה הצורך  .7

 הרלוונטי. ליועץ המשפטי לממשלה את המשנה

הטיפול בפניות ציבור ייעשה, ככלל, על ידי המתמחים בהתאם להנחייתו של המשפטן  .8

 חתימת משפטן.על התשובה לצאת ב אולםהאחראי על נושא הפנייה. 

ליועץ המשפטי לממשלה  הנחיתו של המשנהתחת פניות המגיעות מחברי כנסת יטופלו  .9

 . ככלל, יש להוציא את המענה לפניות חברי כנסת בחתימת המשנה.הרלוונטי

יש לטפל בפניה המשפטי לממשלה  כאשר הפניה הופנתה אלינו מלשכת השר או מלשכת היועץ .10

 68בהתאם לכללים הבאים:

  מענה.אינה דורשת  – לידיעהפניה 

)לשכת השר או לשכת היועץ(.  המפנהלגורם  לפניה התייחסות יש להעביר – פניה להתייחסות

המפנה אלא אם ביקש הגורם המפנה, על בסיס ההתייחסות המענה לפונה יינתן בידי הגורם 

 .שקיבל, כי המשפטן יענה לפונה ישירות

אם סבור המשפטן כי אין צורך במענה לפניה  לפונה.דורשת מענה ישיר שלנו  –פניה לטיפול 

 עליו לתאם זאת מול הגורם המפנה.

המענה לפניות ציבור תלוי באופי הפנייה. כללי המענה שלהלן מבוססים על סוגי הפניות  .11

העיקריים. בפועל עשויות להיות פניות מורכבות או כאלו שאינן מתאימות לאחד מסוגים אלו. 

 תוך הפעלת שיקול דעת.יש ליישם כללים אלו 

 אינן דורשות טיפול ומענה לגופו.חלק מפניות הציבור חסרות כל בסיס ו –פניות חסרות בסיס  .12

 לענות לפניות אלו בנוסח הבא: מוצע

בחנו את פנייתך  ???. התקבל בלשכתנו ביום / שבסמך  ריני לאשר בזאת כי מכתבך שבנדוןה

 ולא מצאנו עילה להתערבותנו.

ניתן להוסיף כי אין לנו מה להוסיף מעבר לתשובתנו מיום ??? וכי לא נענה  ,תבפניות חוזרו

 שוב לפניה בנושא.

                                                           
 סעיף זה כפוף להשלמת תיאום מול לשכת השר ולשכת היועץ. 68
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ץ משפטי לרשות המבצעת ולא תפקידנו לתת ייעו –בקשות לייעוץ משפטי או פרשנות הדין  .13

לענות  מוצעבהתאם מתן ייעוץ משפטי לפונה עלול ליצור קשיים לא מבוטלים.  .לציבור

 בנוסח הבא:לפניות אלו 

ייעוץ וחקיקה  ???. התקבל בלשכתנו ביום / שבסמך  ריני לאשר בזאת כי מכתבך שבנדוןה"

 ."ולכן לא נוכל לענות לפנייתך לגופה אינה מעניקה ייעוץ משפטי לציבור

ניתן להפנות את  ובפרט כאשר מדובר בפניות של אוכלוסיות מוחלשות במקרים המתאימים

מת הסיוע המשפטי והסניגוריה ציבורית( כדי לבחון את זכאותו )דוג הפונה לגורמים אחרים

יש להדגיש בתשובה כי בחינת הזכאות לסיוע תיעשה בידי הגורם לקבלת סיוע מהם. 

 המהווה את הכתובת כמו כן ניתן לקשר את הפונה לגורם מסוים ברשות רלוונטית  הרלוונטי.

 מצוקתו.לפתרון 

האחריות על ההיבטים  –לשיפור בתחום האחריות של משרדים אחרים והצעות לייעול  .14

לענות לפניות  מוצעהמקצועיים של משרדים אחרים היא של  אותם משרדים. בהתאם 

 בנוסח הבא: -אשר הופנתה אלינו ככתובת ראשונה  העוסקות בעבודתם של משרדים אחרים

נושא בפנייתך ???.  ביום בלשכתנו התקבל  שבסמך/  שבנדון מכתבך כי בזאת לאשר הריני"

יובהר כי אין בהעברת  ??????.העתק מפנייתך הועבר ללשכה המשפטית של נמצא באחריות 

 ." הפניה משום קביעה לגופן של טענותיך.

אם נושא הפניה אינו בתחום הסמכות של גוף ממשלתי יש להסביר לפונה, במידת האפשר, אל 

 ניתן לענות לפונה לגופו של עניין בתמציתיות. במקרים המתאימים 69.מי עליו לפנות

יכינו רכזות הלשכה בהתאם להנחיית  14עד  12את המענים הסטנדרטיים לפי סעיפים  .15

 המשפטן הרלוונטי, על בסיס פורמטים קבועים ומוכנים מראש.

 משמשים אנו בתחומים אלו –הצעות לייעול ושיפור בתחומי האחריות של ייעוץ וחקיקה  .16

חובתנו לשמוע בלב פתוח ונפש חפצה את  .המקצועיים של שר המשפטים המטה כגורמי

ולכן יש לבחון פניות ציבור בנושאים  ייעול התחומים עליהם אנחנו מופקדיםלהצעות הציבור 

. לאחר שמיעת הציבור עלינו להמליץ לשר המשפטים כיצד לפעול בתחומי אחריותו לפי אלו

 ים שלו. מיטב הבנתנו כגורמי המטה המקצועי

בפניות בנושאים מסוג זה יש להשיב לפונה כי פנייתו תיבחן ואם תימצא ראויה תקודם 

בהתאם לסדרי העדיפויות של המשרד. במידת הצורך וכדי להבין טוב יותר את ההצעה ניתן 

  במקרים המתאימים ניתן לענות לפונה לגופו בתמציתיות. להמשיך בשיח עם הגורם הפונה.

להתערבות בנוגע לחוסר חוקיות לכאורה של פעולה או אי פעולה של רשות התרעה או פניה  .17

פניות אלו הן המורכבות ביותר. הן דורשות איזון בין אחריותנו כשומר סף וכגורם  – מנהלית

                                                           
 .לתקשי"ר 61.323סעיף  69
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מנחה לרשויות לבין העצמאות שיש להעניק ללשכות המשפטיות של המשרדים בתחום 

 העבודה השוטפת.

ככלל, כאשר על פני הדברים קיימת בעייתיות בהתנהלות הרשות המנהלית עלינו להתערב 

ולבחון את התנהלות הרשות. זאת כחלק מתפקידנו בנושאים באחריות הכוללת על תקינות 

עבודת הממשלה בהתאם לדין. יחד עם זאת, גם במקרים אלו יש לבחון את מידת ועומק 

התערבותנו צריכה להתמקד יין, חשיבותו וחומרתו. ההתערבות הנדרשת בהתאם לסוג הענ

 בנושאים מהותיים.

לערב את  נכוןשסביר שייפתחו לגביו בהמשך הליכים משפטיים מורכב כאשר מדובר בנושא 

זאת כדי לאפשר לפרקליט בהליך.  קליטות כבר בשלב מוקדם של הטיפולהגורם הרלוונטי בפר

 בתיק.  להכיר את הנושא מראשיתו ולהקל על הטיפול

משנה בנושאים שיש לגביהם חשש להתנהלות פלילית יש להביא את הנושא באופן מיידי ל

גורם הרלוונטי בפרקליטות ולקדם את הנושא ליועץ המשפטי לממשלה )משפט פלילי( ול

 .םבתיאום את

 ניתן לחלק את המענה לפניות אלו לשלושה סוגים, בהתאם לרמת המעורבות הנדרשת מאתנו:

יש  70אין צורך במעורבותנו או במקום בו יש גורם אחר האמון על הטיפול בנושאבנושא בו  .א

 להעביר את הפניה לגורם הרלוונטי. לאחר העברת הפניה מוצע לענות לפונה כך:

לאחר עיון  .?? התקבל בלשכתנו ביום ך/ שבסמ ןריני לאשר בזאת כי מכתבך שבנדוה"

   ל??. יובהר כי אין בהעברת הפניה משום קביעה לגופן של טענותיך." בפנייתך היא הועברה

יש  בנושא בו אין צורך במעורבות ישירה שלנו אך יש חשיבות לכך שנשאר בתמונה, .ב

 להעביר ללשכה המשפטית הרלוונטית את הפניה ולבקש כי יכתבו אותנו למענה. 

 לפונה יש להשיב באותו הנוסח שבסעיף א'.

יש בשל רגישות הנושא, מורכבותו או מסיבה אחרת בנושא בו יש צורך במעורבות שלנו  .ג

 מוצעלהעביר את הפניה ללשכה המשפטית ולבקש את התייחסותם לפנייה. במקביל 

 לענות לפונה כך:

יתך יבפנ עיינו ??. התקבל בלשכתנו ביום / שבסמך ריני לאשר בזאת כי מכתבך שבנדוןה"

נשיבך  ,לכשיסתיים הטיפול בפנייתך סות הגורמים הרלוונטיים.להתייחהיא הועברה ו

 . יובהר כי אין בהעברת הפניה משום קביעה לגופן של טענותיך.".דבר

לאחר קבלת עמדת המשרד יש לגבש את המענה לפניה. יש להעביר את טיוטת התשובה 

 לעיון הלשכה המשפטית הרלוונטית טרם שליחתה לפונה. 

                                                           
 לדוגמה בתלונות על התנהלות עובד ציבור שבאחריות נציבות תלונות הציבור. 70
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 תפקידים  -אנשי ייעוץ וחקיקה  ':החלק 

 כלליפרק א': 

בראש כל אחת מהן עומד משנה ליועץ המשפטי  71ייעוץ וחקיקה מורכבת משבע מחלקות. .1

 לממשלה הכפוף ליועץ המשפטי לממשלה. 

מקצועיים המאגדים מספר תחומי  המחלקות בייעוץ וחקיקה מורכבות מאשכולות .2

בראש כל אשכול עומד משפטן המשמש כראש האשכול ותחתיו עובדים משפטני  72תוכן.

 האשכול, מתמחים וסטודנטים.

רכזות הלשכה,  -לצדם של המשפטנים בייעוץ וחקיקה נמצאים עובדי הדרג המנהלי  .3

 ארכיברים, עובדי אמרכלות ועובדי מינהל נוספים. 

והמתמחים, בחלוקת  פרק זה עוסק בתפקידיהם של ראשי האשכולות, המשפטנים .4

בנוסף עוסק  73 העבודה והאחריות ביניהם ובמסלולי ההכשרה לכל אחד מהתפקידים.

 הפרק בתפקידים העיקריים של הדרג המנהלי.

 

  פרק ב': תפקידים וקידום

 משפטן מתחיל בייעוץ וחקיקה

תחילת עבודתו של שלב ההכשרה הראשון של משפטן בייעוץ וחקיקה הוא חניכה. ב .5

בראשית דרכו ילווה אותו בעבודתו שחונך  משפטןיוצמד ל ייעוץ וחקיקההמשפטן ב

בייעוץ וחקיקה. יש לשאוף לכך שהחונך יהיה מי שמונה למשפטן בכיר. החונך ילווה את 

יעבור על  –המשפטן בצעדיו הראשונים לפי הצורך וקצב התקדמותו של המשפטן 

ויסייע לו בדיונים הפנימיים. מסמכים שיכתוב, ילווה אותו לדיונים בכנסת ובממשלה 

ידי ראש האשכול, בין היתר בהתחשב ברקע המקצועי של -היקף הליווי ייקבע על

 .. האחריות על הליך החניכה מוטלת על ראש האשכולהמשפטן

עם המחלקות  ואת היכרותבתקופה זו יעבור המשפטן יום אוריינטציה כללי שיעמיק  .6

האחריות על יום זה תהיה של יחידת  74העשייה בהן.ועם עיקרי בייעוץ וחקיקה השונות 

 תפקידים מיוחדים.להניהול והיחידה לפיתוח ההון האנושי במחלקה לניהול ו

                                                           
 המחלקה; חוקתי-ציבורי למשפט המחלקה; מיוחדים ותפקידים לניהול המחלקה: הן וחקיקה ייעוץ מחלקות 71

 אזרחי; המחלקה למשפט פלילי; המחלקה למשפט המחלקה; כלכלי למשפט המחלקה; מינהלי-ציבורי למשפט
 .וחקיקה ייעוץ של והאשכולות מהמחלקות אחת כל של האחריות תחומי מפורטים' א בנספח .לאומי-בין למשפט

 ולא מיוחדים שהיא יחידת המטה של ייעוץ וחקיקה ומורכבת מיחידות ולתפקידים לניהול חריג לכך היא המחלקה 72
 .מאשכולות

הנהלת נפנה ל ,לאחר שנסיים את המתווה העקרוניהגדרות חדשות לתפקידים בייעוץ וחקיקה.  כוללהמסמך  73
 התפקידים החדשים.לתקנן את במטרה לבחון את האפשרות לממונה על השכר שירות המדינה ונציבות , להמשרד
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במקביל להכשרה או מיד לאחריה יחל המשפטן לשמש כאחראי על התחום עליו הוא  .7

ייעוץ למשפטני יודיע ראש האשכול מופקד בכפוף לפיקוחו של ראש האשכול. בשלב זה 

ולמקבלי השירות העיקריים על מינויו לתפקיד ויבקשם לפנות אליו. עליו לעדכן  חקיקהו

גם את מזכירות המחלקה ויחידת הניהול על מינויו לתפקיד ועל תחום התוכן עליו הוא 

 מופקד.

ולהפקיד את המשפטן כאחראי על התחום יום האוריינטציה ואת  קיים את ההכשרהיש ל .8

 מילוי מקום.עובדים בכאשר מדובר בגם 

בתום תקופה שאינה משמעותית התלויה בתחום העיסוק וקצב התפתחותו של המשפטן  .9

העצמאות קריטית להתפתחות המשפטן לבצע את עיקר תפקידו באופן עצמאי.  על

המקצועית של המשפטן. היא מעניקה לו בטחון עצמי מקצועי ויוצרת אצלו מחויבות 

ותחושת אחריות. בנוסף היא מאפשרת את ייעול העבודה כיוון שמשפטן עצמאי אינו 

זקוק לאישור על כל מהלך שהוא נוקט. לכן יש ליצוק תוכן ממשי ליציאה לעצמאות 

רחב בו הוא עצמאי בקבלת החלטות בנושאים שעל שולחנו. בכלל זה ולהעניק למשפטן מ

עליו להיות מסוגל להשתתף בישיבות ולקבל החלטה בישיבה עצמה מבלי שיהיה צורך 

 להמתין לקבלת עמדה עדכנית מהממונים עליו. 

בתום תקופה שאינה משמעותית לכן יש לאפשר למשפטנים לפעול בצורה עצמאית  .10

אך שנה תקופה זו לא תעלה על ק וקצב התפתחותו של המשפטן. התלויה בתחום העיסו

 קצרה יותר.  יש לשאוף כי תהיה

באופן . זאת את הצורך בעדכון שוטף של ראש האשכולעבודה עצמאית אינה מייתרת  .11

שיאפשר פיקוח של ראש האשכול על עבודת המשפטן. מערכת היחסים בין המשפטן 

שפטי לממשלה תקבע בהתאם לאופי תחומי העצמאי לראש האשכול והמשנה ליועץ המ

האחריות של המשפטן, ובהתאם לאופיו ולהתפתחותו המקצועית. יש להגדיר בצורה 

ובכלל זה את הנושאים הדורשים התייעצות או  ברורה את שיטת העבודה של כל משפטן

 .אישור של ראש האשכול

לו. באחריות באחריות ראש האשכול שנמצא  משפטןתהליך ה"יציאה לעצמאות" של  .12

ראש האשכול לבנות תהליך הדרגתי יחד עם עורך הדין, ולוודא כי עורך הדין אכן מתקדם 

כאשר בשל המשפטן להתחיל ולעבוד באופן עצמאי על ראש בהתאם לתהליך שנבנה. 

האשכול לקיים אתו שיחה, להודיע לו שהוא יתחיל לעבוד באופן עצמאי ולקבוע את 

ביניהם. לאחר מכן על ראש האכול לשלוח מייל למשנה  גבולות הגזרה ונוהל העבודה

להם על כך שהמשפטן מתחיל לעבוד באופן תחתיו הוא עובד וליחידת הניהול ולהודיע 

 עצמאי.

                                                                                                                                                                      
 המתקיימים הליבה תהליכי, הארגוני המבנה, וחקיקה ייעוץ ייעוד: הבאים הנושאים את, היתר בין, הקורס יכלול 74

 .במחלקה המשפטן וחובות לזכויות בנוגע למידע התייחסות האוריינטציה ימי יכללו, כן כמו. העבודה ותורת בה
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הרלוונטי לעקוב אחר ה"יציאה לעצמאות" של  ליועץ המשפטי לממשלהבאחריות המשנה  .13

 עורכי הדין במחלקתו ולוודא כי תהליך זה מתנהל כיאות. 

, בסיסי משפטן בקורס המשפטן ישתתףשנתיים הראשונות לעבודתו בייעוץ וחקיקה ב .14

 שונות מיומנויות גם כמו, המשפטן לעבודת הנדרשים מקצועיים תכנים יכלול אשר

 .בהצלחה תפקידו לביצוע הנדרשות

 

 בכיר משפטן

בכיר הוא תפקיד חדש בייעוץ וחקיקה. הגדרת משפטן כמשפטן בכיר מיועדת משפטן  .15

לשקף את בכירותו ביחס למשפטן שטרם קודם לתפקיד זה. היא מעידה על קידומו בתוך 

 ייעוץ וחקיקה על רקע מילוי תפקידו בהצלחה.

אשר רכש ניסיון ומומחיות למשפטן בכיר ימונה משפטן בעל ותק של שבע שנים לפחות,  .16

ון במקומות ניסיגם ם אחריותו וממלא את תפקידו בהצלחה. ניתן למנות לעניין זה בתחו

 . אחרים מלבד ייעוץ וחקיקה במגזר הציבורי, ככל שהם רלוונטיים לתפקיד

הרלוונטי, בהתאם להמלצת  ליועץ המשפטי לממשלה משפטן בכיר ימונה על ידי המשנה .17

. (ניהול ותפקידים מיוחדים) ליועץ המשפטי לממשלה משנההראש האשכול, ותוך יידוע 

ים הבכירים בייעוץ וחקיקה בכלל ובחתך של כל זאת, לצורך מעקב אחר כמות המשפטנ

 מחלקה בנפרד. אין מגבלה על כמות המשפטנים הבכירים שיכולים להיות בכל אשכול.

משפטן בכיר ישתתף בהכשרה מקצועית מעמיקה יותר, אשר תכלול, בין היתר, הרחבות  .18

ה וניהול. השאיפבתחום המשפט, סדנת חקיקה מתקדמת, הקניית מיומנויות חניכה 

משפטן לתהיה כי המשפטן הבכיר ישתתף בהכשרה זו בסמוך ככל האפשר למועד מינויו 

 בכיר.

בביצוע משימות מורכבות או רגישות; בנסיעות מקצועיות עדיפות תינתן למשפטן הבכיר  .19

במינוי כחונך  משרדיים;ן לחו"ל; במינוי כנציג ייעוץ וחקיקה בוועדות או בצוותים בי

במינוי לתפקידים הדורשים ראיית רוחב או להובלת פרויקטים  במחלקה או באשכול;

; בהצרחות בתוך ייעוץ וחקיקה ומחוצה לה וכן בנושאים מיוחדים בייעוץ וחקיקה

 המאפשרים גם התפתחות ניהולית בקורסים והכשרות

המשפטן הבכיר כפוף לראש האשכול. עם זאת, על מינויו למשפטן בכיר לבוא לידי ביטוי  .20

 קוח של ראש האשכול על עבודתו.באופי הפי

ל. לתפקיד זה יכול ממלא מקום ראש אשכותפקיד אפשרי נוסף למשפטן בכיר הוא  .21

, בעל ותמחלק-, המעורב בתהליכים חוציקידוםפוטנציאל בכיר עם משפטן להתמנות 

 ולה. ייעוץ וחקיקה כראייה מערכתית ורחבה והנכון לתרום לעבודת 
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יעת צווארי בקבוק לסייע בקידום תהליכים ומנהוא תפקיד ממלא מקום ראש האשכול  .22

וכן  למלא את מקום ראש האשכול בעת היעדרות לטווח קצר או ארוךאצל ראש האשכול, 

  75.לסייע לראש האשכול בהיבטים ניהוליים שונים

ייבחן באופן פרטני בהתאם לגודל  . איוש התפקידאינו נדרש בכל אשכול תפקיד זה

ההחלטה על מינוי מ"מ . שלו, הרכבו וותק עורכי הדין באשכול האשכול, תחומי האחריות

ליועץ המשפטי  באישור המשנהעל פי המלצת ראש האשכול, לראש האשכול תתקבל 

 .(ניהול ותפקידים מיוחדים) ליועץ המשפטי לממשלהמשנה הו הרלוונטי לממשלה

 

 תוכן מומחה

קידום מקצועי לצד אופק תפקיד מומחה תוכן הוא תפקיד חדש שתכליתו ליצור אופק  .23

הקידום הניהולי. עם זאת, מובן כי אין מניעה עקרונית לכך שמומחה תוכן יעבור בהמשך 

 למסלול הניהולי.

למומחה תוכן יתמנה משפטן בכיר האחראי על תחום הדורש מומחיות והתמקצעות  .24

ם מיוחדת. זאת לאור מורכבותו, חשיבותו או מרכזיותו בעשיה הממשלתית. הגדרת תחו

ניהול ותפקידים מיוחדים, בהמלצת  משנהככזה הדורש מומחה תוכן תיקבע על ידי 

 ליועץ המשפטי לממשלה האחראי על התחום.משנה ה

 ניסיוןמוקד ידע בתחומים מקצועיים בהם נדרש  הוא להוותמומחה התוכן תפקידו של  .25

חומו, ככזה עליו להיות מעודכן ובקיא בהתפתחויות בת. גבוהה מקצועית מיומנותו

 בפסיקה ובכתיבה האקדמית העדכנית בישראל ומחוצה לה.

 תפקידיו העיקריים, בנוסף לתפקידו כמשפטן האחראי על תחום מסוים הם: .26

ייעוץ  לפתח מערכי הכשרה בתחום התוכן עליו הוא מופקד, עבור משפטני .א

 וחקיקה ומערך הייעוץ המשפטי לממשלה.

להיות אחראי על הקידום המקצועי של תחום התוכן באמצעות ייזום תיקוני  .ב

 לים בתחום.נהו פרסום ועדכון הנחיות יועץחקיקה, 

כדי לאפשר למומחה התוכן המשך התפתחות מקצועית ברמה גבוהה, יישלח מומחה  .27

 התוכן מעת לעת להכשרות מקצועיות מתקדמות בתחום אחריותו.

                                                           
 נדרשת בהן נוספות ובישיבות ניהולי צוות בישיבות שותף יהיה המקום ממלא, האשכול ראש היעדרות בעת 75

 קביעת בענייני ממשלתית חקיקה ליווי לנוהל בהתאם האשכול ראש תפקידי את ימלא כן. האשכול ראש השתתפות
 .אשכולות ראשי בדרג במחלוקות והכרעה פתיחה ישיבות, זמנים לוחות
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לראש האשכול אולם ניתן יהיה במקרים מיוחדים להכפיף יהיה כפוף התוכן  מומחה .28

אותו ישירות למשנה ליועץ המשפטי לממשלה או ליצור הסדרי עבודה מיוחדים שיאפשרו 

 לו ממשקי עבודה רחבים יותר מול המשנה ליועץ המשפטי לממשלה.

 

 ראש אשכול

טן בעל מנהל בדרג בכיר בייעוץ וחקיקה. לראש אשכול ימונה משפראש אשכול הוא  .29

 יכולות ניהוליות, כושר מנהיגות, יכולת בניהול עובדים ויחסי אנוש טובים. 

 תפקידיו העיקריים של ראש האשכול הם: .30

 ובפורום ראשי האשכולות בייעוץ וחקיקה. יהולי של המחלקהשותפות בצוות הנ .א

, בהנחיית אשכולשבאחריות הכוללת על תחומי המשפט מקצועית אחריות  .ב

במסגרת זאת . פטי לממשלה שהאשכול בתחום אחריותוהמשנה ליועץ המש

נדרש ראש האשכול להיות מצוי ובקיא בתחומי התוכן המקצועיים הנכללים 

 באשכול.

ראש אשכול ממונה על קידומם של הנושאים בתחום אחריותו של האשכול, על  .ג

ם רוחב ועל קידומם של נושאים שמתבקשי תחוםיזום נושאים במקרה של 

 אורך. הממשלה במקרה של תחוםכמענה למשרדי 

 חלוקת תחומי האחריות בין משפטני האשכול. .ד

 בניית תכנית העבודה של האשכול ואחריות על מימושה.  .ה

במסגרת זאת, נדרש ראש האשכול  אחריות ניהולית לביצוע משימות האשכול. .ו

להיות מעורה בטיפול בנושאים המרכזיים והחשובים המטופלים על ידי האשכול, 

לוודא כי עבודת האשכול מתבצעת בצורה מיטבית, לפקח אחר עבודת 

המשפטנים העובדים באשכול. עליו להיות זמין למשפטנים שתחת אחריותו 

 לייעץ ולהנחות אותם בקבועי זמן קצרים. 

הכרעה בסוגיות מקצועיות ובמידת הצורך בירור מחלוקות בין משפטנים בייעוץ  .ז

 וחקיקה בנושאים שבתחום האשכול.

אחריותו, חניכתם, וקידומם עד לעצמאות, ובכלל זה  תחתשפיתוח המשפטנים  .ח

 אחריות על מילוי הערכות עובדים ומשובים למשפטני האשכול. 

 אחריות כוללת על מתמחי האשכול. .ט
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בכדי  . זאתלאורך זמןיהיו תחומי טיפול באחריותו הבלעדית לראש האשכול לא  ככלל, .31

לאפשר לו להשקיע את משאבי הזמן העומדים לרשותו לצורך מימוש משימותיו 

 76המקצועיות והניהוליות.

ובכלל  על ראש האשכול לאפשר למשפטן לפתח עצמאות בניהול השוטף של משימותיו .32

אליו הוא כפוף ליועץ המשפטי לממשלה ול המשנה חשיפה ישירה מלהם  זאת לאפשר

, ומול גורמים יועץ המשפטי לממשלהאחרים, מול הליועץ המשפטי לממשלה ומול משנים 

  .נוספים כגון בכירי הפרקליטות ולשכת השר

בנושאים מורכבים ורגישים על המשפטן האחראי על התחום לעבוד יחד  יחד עם זאת

 ובתיאום צמוד עם ראש האשכול ובהתאם להנחיותיו. 

. בישיבות ידונו ראש משפטןעם כל באופן תדיר ראש אשכול יקיים ישיבות עבודה עיתיות  .33

כמו  ויוגדרו סדרי עדיפויות לטיפול, משפטןנושאים שבטיפולו של הב האשכול והמשפטן

 גם המשימות לגביהן ראש האשכול מעוניין להיות מעורב.

לחשוף את משפטני האשכול איש ראש אשכול יקיים ישיבות אשכול עיתיות שמטרתן  .34

לעבודת חברו, פיתוח מקצועי, דיון בנושאים רוחביים ובעלי חשיבות וגיבוש חברתי של 

 האשכול. 

בנוסף, ישתתפו ראשי האשכולות  ראשי האשכולות ישתתפו בקורס הניהול המשרדי. .35

בתהליך פיתוח מנהלים פנימי במסגרת פורום ראשי אשכולות כלל מחלקתי, בהובלת 

 .(ניהול ותפקידים מיוחדים) ליועץ המשפטי לממשלהמשנה ה

 

 רכז/ת לשכה

 התפקיד המנהלי המרכזי במחלקות ייעוץ וחקיקה השונות הוא תפקיד רכזות הלשכה. .36

השוטף של המחלקות ומשפיע באופן ישיר על יעילותן. רכזות  תפקיד זה חיוני לתפקוד

הלשכות מהוות ציר מרכזי סביבו מתנהלת ייעוץ וחקיקה. עליהן להכיר את תחומי 

הפעילות של המחלקה ושל המשפטנים בה, ולפי רצונן אף להכיר את התכנים המרכזיים 

 של המחלקות.

 בכל מחלקה, ובכלל זה: הלשכה אחריות על הניהול האדמיניסטרטיבילרכזות  .37

 ושיחות ועידה עבור כלל משפטני המחלקה. ישיבות תיאום .א

                                                           
חשיבות או עקב מצוקת כוח אדם זמנית, אך גם במקרה כזה יש אין בכך כדי למנוע טיפול נקודתי בנושא בעל  76

לשאוף כי ראש האשכול לא יטפל באופן בלעדי בנושאים החשובים והמורכבים ביותר באשכול. מומלץ כי במקרים 
כאלו, ישלב ראש האשכול משפטן, שילווה אף הוא את העשייה בתחום, הן כדי לבנות את המשפטן המלווה בליווי 

 כדי לוודא שראש האשכול לא יהיה כתובת בלעדית לנושא כלשהו. התחום והן
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 .ניהול לוגיסטי .ב

 רישום משתתפים מטעם ייעוץ וחקיקה לוועדות שרים ולממשלה. .ג

 רישום לוועדות הכנסת. .ד

הניהול כדוגמת ריכוז  ביצוע משימות אדמיניסטרטיביות הנדרשות ע"י יחידת .ה

 נתונים, רישום להשתלמויות וכדומה.

ובכלל זה ניתוב למשפטנים  –במחלקה  טיפול בנושא פניות הציבורריכוז ה .ו

הכנת טיוטות מענה בהתאם לנוהל השונים בהתאם לתחומי אחריותם במחלקה, 

 .ומעקב אחר מתן מענה בקבועי הזמן הנדרשים וכיוצ"בפניות ציבור 

מנהלתיות ואדמיניסטרטיביות נוספות לפי צרכי המחלקה ודרישת ביצוע מטלות  .ז

 העומד בראש המחלקה. ליועץ המשפטי לממשלההמשנה 

תהליך פיתוח עובדות המנהל נמצא בעיצומו ובמסגרתו יגובשו גם מכלול מרכיבי התפקיד  .38

 עם סיום העבודה יעודכן פרק זה ויורחב. ותהליכי הכשרה מותאמים לתפקיד חשוב זה.

 מתמחים

, לראשי האשכולות לממשלה המשפטי ליועץתפקיד המתמחים הוא לסייע למשנים  .39

ליועץ המשפטי  ולמשפטנים. בחלק מהמחלקות כפופים חלק מהמתמחים ישירות למשנה

 עובדים עם כל משפטני האשכול. הם , בחלק לראש האשכול ובחלק לממשלה

 בפניות ציבור.לטיפול בהצעות חוק פרטיות וטיפול מסייעים המתמחים  .40

האחריות של ייעוץ וחקיקה בכלל, ושל המאמנים של המתמחים בפרט, היא לאמן את  .41

המתמחים ולפתחם מבחינה מקצועית ואישית. רבים מהמתמחים הם דור העתיד של 

 ייעוץ וחקיקה ועלינו להבטיח כי יקבלו את ההכשרה והיחס המיטביים.

ייעודית בייעוץ וחקיקה. הכשרה זו המתמחים הכשרה עם תחילת ההתמחות יעברו  .42

חובות וזכויות המתמחה, תכנים הקשורים בנוגע לתכלול תכנים כלליים ברמת המשרד ו

נהלים בייעוץ וחקיקה ותכנים הרלוונטיים לכל מתמחה באשכול בו ללתהליכי העבודה ו

ם, ימי הכשרה עיתיים לאורך תקופת התמחותב מתמחיםישתתפו ה בנוסף יתמחה.

  .יחידת הניהולבאחריות 

הוא להתוות תכנית עבודה למתמחה, אשר תאפשר לו להתנסות בעבודה  ןתפקיד המאמ .43

את הדרישות מהמתמחה רכז המשפטית המתבצעת בייעוץ וחקיקה, ולהוות גורם המ

 משימותיו.קובע את סדר העדיפות של ו
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ת באחריות כל מאמן לוודא כי לצד העבודה השוטפת המתמחה שלו מתנסה בפעילויו .44

מגוונות במהלך ההתמחות, ובין היתר, בפעילויות הבאות, ככל שהן אכן מתקיימות 

 בתקופת ההתמחות:

אחד לפחות מבין הבאים, בהתאם לרלוונטיות של משימות אלה בכל מחלקה  .א

 ואשכול, והרלוונטיות לתקופת ההתמחות עצמה:

 של גוף ממשלתי אחר; חקיקה ראשית או משניתהליך ליווי  (1

מעורבות או ליווי של כתיבת תזכיר, טיוטת חוק או תקנות של שר  (2

 המשפטים;

לאומיים או מול מדינות -גיבוש עמדות וליווי תהליכים בפורומים בין (3

  .לאומיים-זרות וארגונים בין

 .לוועדת שרים( שאינהכתיבת חוות דעת משפטית ) .ב

תבנית חקיקה או נוהל, יצירת כמו כתיבת הנחיית יועץ, פרויקט מעורבות וליווי ב .ג

ככל שפרויקטים כאלה מבוצעים באשכול בתקופה הרלוונטית ומתאים כי 

 המתמחה יהיה מעורב בהם.

 .תביעה, עתירה או התייצבות יועץ – הליך משפטיליווי של  .ד

 בחקיקה שבאחריות המחלקה או האשכול. בדיון בכנסתנוכחות  .ה

 חלקה או האשכול.דיון בבית משפט בהליך המלווה על ידי המנוכחות ב .ו

 נוכחות בדיון בוועדת השרים לחקיקה. .ז

משוב למתמחה מאמן יקיים פגישות עיתיות עם המתמחה ופעמיים בשנה יבצע שיחת כל  .45

למאמנים יועבר פורמט מוצע לשיחת משוב הכולל דגשים ונושאים שמוצע לכלול  .שלו

אותו ויעבור  לצד זאת ילווה המאמן את המתמחה לאורך תקופת ההתמחות, ידריךבה. 

על מסמכים וחוות דעת שהוא מכין. בנוסף יתלווה המתמחה לישיבות בהן נוכח המאמן, 

 אלא אם הדבר אינו אפשרי.

 לכלל משותפות רבעוניות חתך שיחות יקיים ליועץ המשפטי לממשלה משנה כל כי מוצע .46

, שלו מתמחים אינם אם בעיקר, המתמחים את יותר טוב להכיר כדי הן, המחלקה מתמחי

 .במחלקתו המתמחים מצבעמוד על ל כדי הןו

 אחראי יהיה, מטעמו מי או, מיוחדים ותפקידים לניהול במחלקה הניהול יחידת ראש .47

, וחקיקה בייעוץ המתמחים על כוללת אחריות אחראי יהיה המתמחים אחראי. מתמחים

 :הבאים התהליכים על אחראי יהיה, היתר בין. שהוא נושא בכל עבורם כתובת ויהווה

 .המתמחים של והקליטה הגיוס תהליכיאחריות כללית על  .א

 .המתמחים כלל עם עיתיות חתך שיחות קיום .ב
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, בהתייעצות עם וחקיקה בייעוץ המתמחים אימון תהליכי הבנייתריכוז  .ג

 .המאמנים בייעוץ וחקיקה

 .צרכי המתמחים מול גורמים רלוונטיים במשרד ומחוצה לו ייצוג .ד

ליועץ המשפטי משנה העבור  השונים התהליכים איכות אחר ובקרה מעקב ביצוע .ה

 .ליועץ המשפטי לממשלה ויתר המשנים (ניהול ותפקידים מיוחדיםלממשלה )
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 נספח א': מבנה ייעוץ וחקיקה
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 מונחים בייעוץ וחקיקה נספח ב': שמות ו
 

 מבנה  –ייעוץ וחקיקה 

זאת כדי ליצור  77המבנה הארגוני ותיאורי התפקידים בייעוץ וחקיקה דרשו ריענון וחידוד. .1

מבנה ארגוני ברור ובכלל זה קשר בין שמות היחידות לתפקידן. החל מעתה המבנה הארגוני, 

 תיאורי התפקידים ושמות היחידות יהיו כדלקמן.

ומתחתן  יהיו שבע מחלקות לייעוץ וחקיקהמתחת  78".ייעוץ וחקיקה"החל מעתה ניקרא  .2

 אשכולות ויחידות.

 שבראשן יהיו בהתאם לטבלה הבאה:שמות המחלקות ותארי המשנים  .3

 

 תואר המשנה שם המחלקה

 משנה ליועץ המשפטי לממשלה )ניהול ותפקידים מיוחדים( תפקידים מיוחדיםלהמחלקה לניהול ו

 חוקתי(-משנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט ציבורי חוקתי-המחלקה למשפט ציבורי

 מינהלי(-לממשלה )משפט ציבורימשנה ליועץ המשפטי  מינהלי-המחלקה למשפט ציבורי

 לאומי(-משנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט בין לאומי-המחלקה למשפט בין

 משנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט פלילי( המחלקה למשפט פלילי

 משנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט אזרחי( המחלקה למשפט אזרחי

 )משפט כלכלי(משנה ליועץ המשפטי לממשלה  המחלקה למשפט כלכלי

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
מחלקת  -דוגמא טובה לקושי במבנה הנוכחי הוא ארבע יחידות האחת תחת השנייה אך כולן מכונות "מחלקה"  77

 ייעוץ וחקיקה, המחלקת לניהול ולתפקידים מיוחדים, מחלקת נוסח חוק ורשומות ומחלקת חקיקת משנה.
ללא קידומת של "מחלקת". לאחר התייעצות עם גורמי המקצוע הרלוונטיים, יש לכתוב "ייעוץ"  ייעוץ וחקיקה  78

 בשני יו"דים.
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מספר יחידות עברו למחלקה לניהול ולתפקידים מיוחדים ושינו את שמן. היחידות מצוינות  .4

 בטבלה הבאה:

 

 השם החדש השם הקודם

 היחידה למשפט עברי המחלקה למשפט עברי

 79היחידה להבניית החקיקה המחלקה לנוסח החוק ורשומות

 ביחידה להבניית החקיקהאשכול חקיקת משנה  מחלקת חקיקת משנה

 אשכול רשומות בערבית ביחידה להבניית החקיקה מחלקת רשומות בערבית

 

 

 חתימות 

 

מבנה החתימה של עובדי ייעוץ וחקיקה יהיה אחיד החל מעתה. העובדים, מלבד ראשי  .5

 אשכולות, ראשי יחידות ורכזות לשכה אליהם אתייחס בנפרד, יחתמו לפי המבנה הבא:

 

 אלמוני, סטודנט/מתמחה/עו"ד/ממונה/ממונה בכירפלוני 

 שם האשכול, שם המחלקה

 ייעוץ וחקיקה

 

 לדוגמא:

        משה כהן, עו"ד

   אשכול תאגידים במחלקה למשפט כלכלי

      ייעוץ וחקיקה

 

 יעל לוי, ממונה בכירה

 חוקתי-אשכול משפט ציבורי במחלקה למשפט ציבורי

 ייעוץ וחקיקה

 

 

 

 

 

 

                                                           
הצורך בשינוי שם המחלקה נבע הן מהעברת הרשומות למינהלת היחידות המקצועיות והן משום שהשם הנוכחי,  79

 בהרבה מטיפול בנוסח החוק בלבד. המתמקד במילה "נוסח" אינו משקף את העשייה המקצועית ביחידה שהיא רחבה
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 תיאור המשרה יהיה בהתאם לטבלה הבאה:  .6

 

 חתימה דרגה

 מתמחה/סטודנט מתמחה/סטודנט

 עו"ד 380א-1/ א 2א-ב

)שאינו/ה ראש/ת אשכול או  5א-3או א 4א-2א

 יחידה(

 81ממונה

 82ממונה בכיר )שאינו ראש/ת אשכול או יחידה( 6א-4א

 

 

 :83ראשי אשכולות וראשי יחידות יחתמו באופן הבא .7

 

 איציק כהן, 

 ראש אשכול טוהר מידות וביקורת שיפוטית

 מינהלי-המחלקה למשפט ציבורי

 ייעוץ וחקיקה

 

 ענת כהן,

 היחידה להבניית החקיקה 84ראשת

 המחלקה לניהול ולתפקידים מיוחדים

 ייעוץ וחקיקה

 

 רכזות לשכה יחתמו על מכתבים באופן הבא: .8

 

 גב' פלונית אלמונית,

 רכזת לשכה/רכזת לשכה בכירה

 המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )_________(לשכת 

 ייעוץ וחקיקה

 

                                                           
אנו מבקשים ליצור מדרג ביניים נוסף בין עורך דין לממונה, אך הנושא טרם אושר ולכן לא נכלל כעת במבנה  80

 החתימה. ככל שהוספת המדרג תאושר יעודכן מבנה החתימה בהתאם.
 ניתן להוסיף את התואר עו"ד לחתימה. 81
 לחתימה.ניתן להוסיף את התואר עו"ד  82
 ניתן להוסיף את התואר עו"ד לחתימה. 83
 אין חובה להשתמש בתואר "ראשת" למי שאינה מעוניינת בכך. 84
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לעניין תיאור המשרות יש להתחשב במתח הדרגות של המשרה ולא בדרגות אישיות. לצד  .9

"ממונה , למשל שנמצא במשרה כלשהי בפועל, יציין זאת בסוף תיאור משרתו זאת, עובד

 .  )בפועל("

 

דואר, את מספר הטלפון במשרד ואת  בתחתית העמוד יש לציין את כתובת המשרד לקבלת .10

מספר הפקס. הוספת כתובת דוא"ל אישית ומספר טלפון נייד נתונה לשיקול דעתו של כל עובד 

 ועובדת.

 

אין להוסיף פרטים נוספים לחתימות כדי לשמור על אחידות ועל מנת שלא להעמיס על  .11

 המבנה האחיד שגובש.
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 מונחים באנגלית

 

וחקיקה" והתרגום של שמות המחלקות לאנגלית יהיה בהתאם לטבלה התרגום של "ייעוץ  .12

 :הבאה

 

 Office of Legal Counsel and Legislative Affairs ייעוץ וחקיקה

 Department of Management and Special המחלקה לניהול ותפקידים מיוחדים

Affairs 

 Department of Public and Constitutional Law חוקתי-המחלקה למשפט ציבורי

 Department of Public and Administrative Law מינהלי-המחלקה למשפט ציבורי

 Department of International Law לאומי-המחלקה למשפט בין

 Department of Criminal Law המחלקה למשפט פלילי

 Department of Civil Law המחלקה למשפט אזרחי

 Department of Economic Law כלכליהמחלקה למשפט 

 

 תארי המשנים באנגלית יהיו בהתאם לטבלה הבאה: .13

 

משנה ליועץ המשפטי לממשלה )ניהול ותפקידים 

 מיוחדים(

Deputy Attorney General (Management and 

Special Affairs) 

 Deputy Attorney General (Public and חוקתי(-משנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט ציבורי

Constitutional Law) 

-משנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט ציבורי

 מינהלי(

Deputy Attorney General (Public and 

Administrative Law) 

 Deputy Attorney General (International Law) לאומי(-משנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט בין

 Deputy Attorney General (Criminal Law) ליועץ המשפטי לממשלה )משפט פלילי(משנה 

 Deputy Attorney General (Civil Law) משנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט אזרחי(

 Deputy Attorney General (Economic Law) משנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט כלכלי(
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 המבנה הבא:החתימות באנגלית יהיו לפי  .14

 

Name, 

Student/Intern/Legal Counsel/Director/Senior Director of ___ Division 

Department name 

Office of Legal Counsel and Legislative Affairs 

Ministry of Justice 

 

 לדוגמא:

Hila Cohen, 

Senior Director, Humanitarian International Law Division, 

Department of International Law 

Office of Legal Counsel and Legislative Affairs 

Ministry of Justice 

 

 לצורך חתימה לפי התארים השונים באנגלית יש לפעול לפי הטבלה הבאה: .15

 

 חתימה דרגה

 Student / Intern מתמחה/סטודנט

 Legal Counsel 3א-1/ א 2א-ב

או  אשכול ת/)שאינו/ה ראש 6א-4/ א 5א-3א/  4א-2א

 (יחידה

Director 

 Senior Director of ___ Division או ראש/ת יחידה אשכול ת/ראש
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 מונחים בערבית

 

התרגום של ייעוץ וחקיקה והתרגום של שמות המחלקות לערבית יהיו בהתאם לטבלה  .16

 הבאה:

 

 والتشريع االستشارة ייעוץ וחקיקה

 الخاصة والمهام اإلدارة قسم לניהול ותפקידים מיוחדיםהמחלקה 

 الدستوري – العام القانون قسم חוקתי-המחלקה למשפט ציבורי

 اإلداري – العام القانون قسم מינהלי-המחלקה למשפט ציבורי

 الدولي القانون قسم לאומי-המחלקה למשפט בין

 الجنائي القانون قسم המחלקה למשפט פלילי

 المدني القانون قسم למשפט אזרחיהמחלקה 

 االقتصادي القانون قسم המחלקה למשפט כלכלי

 

 תארי המשנים בערבית יהיו לפי הטבלה הבאה: .17

 

משנה ליועץ המשפטי לממשלה )ניהול ותפקידים 

 מיוחדים(
 والمهام اإلدارة) للحكومة القانوني المستشار وكيل

 (الخاصة

 - العام القانون) للحكومة القانوني المستشار وكيل חוקתי(-ציבורימשנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט 

 (الدستوري

-משנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט ציבורי

 מינהלי(
 - العام القانون) للحكومة القانوني المستشار وكيل

 (اإلداري

 (الدولي القانون) للحكومة القانوني المستشار وكيل לאומי(-משנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט בין

 (الجنائي القانون) للحكومة القانوني المستشار وكيل משנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט פלילי(

 (المدني القانون) للحكومة القانوني المستشار وكيل משנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט אזרחי(

 (دياالقتصا القانون) كومةللح القانوني المستشار وكيل משנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט כלכלי(

 


