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מתפרסמת בזה העעת חוק מטעם ועדת הכנסת:
הצעת חוק הכנסת )תיקון מם׳ ) (14היועץ המשפטי לכנסת(,
התש״ס2000-
הוספת סעיפים
 1ו עד 23

בחוק הכנסת ,התשנ״ד994-ו' ,אחרי סעיף  10יבוא:

.1

״היועץ המשפטי
לכנסת ותפקידיו

ו .1

)א(

לכנסת יהיה יועץ משפטי.

)ב(

היועץ המשפטי לכנסת -
)ו(

ייעץ

ולמוסדות
.

ליושב
הכנסת

ראש

הכנסת,

בכל

עניני

לנושאי
חוק

התפקידים
ומשפט

בה

הנוגעים

לסמכויותיהם ולתפקיריהם;
)(2

ייעץ לכנסת ולועדותיה בכל ענין הנוגע להליכי החקיקה

ויפעל להבטחת תקינותם;
)(3

ייעץ לחברי הכנסת בכל ענין הנוגע לכנסת והנובע

מחברותם בה•,
)(4

יגיש

לועדות הכנסת הנוגעות בדבר הצעות לתיקוני

חקיקה כדלהלן:
)א(

תיקוני חקיקה שענינם הכנסת ,הבחירות לכנסת,

חברי הכנסת ,מימון מפלגות ומבקר המדינה;
)ב(

תיקונים הנובעים מהמלצות בתי המשפט להבהרת

חסר בחוק או נוסח לא ברור;
)ג(
)(5

תיקונים טכניים;

ייעץ ליושב ראש הכנסת בכל הנוגע לתיקון טעויות בחוק,

כאמור בסעיפים 10א ,סוב ו־ 16לפקודת סדרי השלטון והמשפט,
התש״ח; 1948-
2

דברי
הצעת החוק

באה

להסדיר את מעמדו ואת

סמכויותיו של היועץ המשפטי לכנסת ,תפקיד אשר אינו
מעוגן כיום בחיקוק כלשהו.
מוצע להוסיף פרק חדש לחוק הכנסת,
סעיף 1
המפרט את דרך בתירת היועץ המשפטי
לכנסת ,כישוריו ,תפקידיו ודרך סיום כהונתו.
ההצעה קובעת כי יושב ראש הכנסת ימנה את
היועץ המשפטי לכנסת ,לאתר שועדה ציבורית תמליץ
בפניו של מועמדים למשרה .נדרש כי היועץ המשפטי
לכנסת לא יהיה פעיל בחיים הפוליטיים לפני ,אחרי

הסבר
ובמהלך מילוי תפקידו .היועץ המשפטי לכנסת יעסוק
בתחומי ייעוץ וייצוג של הכנסת ויוכל להתייצב בבית
משפט כשמתעוררת בו שאלה הנוגעת לכנסת ,בדומה
לסמכות היועץ המשפטי לממשלה לפי פקודת סדרי הדין
)התייצבות היועץ המשפטי לממשלה( ]נוסח חדש[.
היועץ המשפטי לכנסת ישמש בתפקידו  5שנים-,אך
תהיה אפשרות להאריך את כהונתו לתקופות נוספות.
כמו כן יוכל יושב ראש הכנסןת להשעות את היועץ
המשפטי או להעבירו מכהונתו ,בתנאים המפורטים
בסעיף ,והכנסת תוכל להעבירו מכהונתו ברוב של שני
,
שלישים מחבריה.

י ס״ח התשניד ,עמי  ;140התש״ס עמ׳ .156
* עיר  ,2תום׳ אי ,עבר .1
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ייצג את הכנסת בערכאות והוא רשאי להיות מיוצג על ידי

)(6

פרקליטות המדינה בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה ,או
לייפות את כוחו של עורך דין אחר לעשות כן;
)(7
)ג(

ימלא כל תפקיד אחר המוטל עליו לפי כל דין;

ראה היועץ המשפטי לכנסת ,כי הליך שלפני בית משפט כרוך

בשאלה משפטית הנוגעת לכנסת או משפיע עליה ,רשאי הוא ,לפי ראות
עיניו ,להתייצב באותו הליך ולהשמיע את דברו.
היועץ המשפטי לכנסת ישמש כראש הלשכה המשפטית של

)ד(
הכנסת.
סמכות המינוי

.12

היועץ המשפטי לכנסת מתמנה על ידי יושב ראש הכנסת מבין

המועמדים

שיומלצו

על

ידי

הועדה

הציבורית ואשר

שמם

פורסם

ברשומות) ,בהתאם להליכים שנקבעו בחוק זה.
כינון ועדה
ציבורית

.13

יושב ראש הכנסת ימנה ועדה ציבורית בת שישה חברים ,אשר

תבדוק את כשירותם ואת התאמתם של מועמדים למשרת היועץ המשפטי
לכנסת ותמליץ לפניו על שניים או יותר מהם ,תוך ציון מספר חברי הועדה
שתמכו

במועמדותם ,ורשאית היא לצרף את הערותיה לגביהם; וזה

הרכבה של הועדה:
)(1

שלושה חברי הכנסת ,והם :יושב ראש ועדת הכנסת והוא

יהיה היושב ראש ,יושב ראש ועדת החוקה חוק ומשפט ,יושב
ראש הועדה לעניני ביקורת המדינה:
)(2

שופט של בית המשפט העליון בדימום שימנה נשיא בית

המשפט העליון:
)(3

ראש לשכת עורכי הדין או נציגו:

)(4

איש האקדמיה המיומן בתחומי המשפט הציבורי ,שייבחר

על ידי פורום שיכנס מזכיר הכנסת לצורך מינוי זה ,ואשר יכלול
את

הדיקנים

של

הפקולטות

למשפטים

באוניברסיטאות

ובמכללות שלהן הוענק היתר מכוח חוק המועצה להשכלה
גבוהה ,התשי׳׳ח. 1958-
ג

סדרי עבודת
הועדה

.14

הועדה תקבע את סדרי עבודתה ,ובלבד שהחלטתה להמליץ בפני

יושב ראש הכנסת על מועמד למשרת היועץ המשפטי לכנסת תתקבל ברוב
של לפחות ארבעה מחבריה;

מועד הבחירה

.15

)א(

מינוי יועץ משפטי לכנסת ייעשה ,ככל האפשר ,לא מוקדם

מתשעים ימים ולא יאוחר משלושים ימים לפני תום תקופת כהונתו של
היועץ המכהן; נתפנה מקומו של היועץ לפני תום תקופת כהונתו ,ייעשה
המינוי בתוך ארבעים וחמישה ימים מהיום שבו נתפנה מקומו.
)ב(
כשירות

.16

הודעה על מינויו של יועץ משפטי לכנסת תפורסם ברשומות.

על מועמד לתפקיד היועץ המשפטי לכנסת להיות אזרח ישראל בעל

כשירות לכהן כשופט בית המשפט העליון ,כאמור בסעיף  2לחוק בתי
המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד , 1984-ובלבד שבשנתיים הקודמות
4

ס״ח התשי״ח ,עמי ו.19
ם״ח התשמ׳׳ד ,עמ׳ .198
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להצגת מועמדותו ,לא היה פעיל בחיים הפוליטיים ולא היה חבר במפלגה
כלשהי; לענין חוק זה לא יראו מי שלא שילם דמי חבר למפלגה ולא
השתתף בפעילות במוסדותיה ,כחבר מפלגה.
משך הכהונה

.17

תקופת כהונתו של היועץ המשפטי לכנסת תהיה חמש שנים מיום

מינויו ,אך יושב ראש הכנסת ,לאחר שנועץ בועדה הציבורית ובאישור
ועדת הכנסת ,רשאי למנותו לתקופות כהונה נוספות.
אי תלות

.18

במילוי תפקידו לא יונחה היועץ המשפטי לכנסת אלא על ידי

הדין.
.19

במהלך תקופת כהונתו ובשנה שלאחריה ,לא יהיה היועץ המשפטי

לכנסת פעיל בחיים הפוליטיים.
תום הכהונה

.20

כהונת היועץ המשפטי לכנסת פ ו ק ע ת 
) (1

העברה מכהונה

.21

)א(

בתום תקופתה;

)(2

בהתפטרותו,-

)(3

בהעברתו מכהונתו;

)(4

בהגיעו לגיל .70

יושב ראש הכנסת לא יעביר את ה י ו ע ץ המשפטי לכנסת

מכהונתו ,אלא בהסכמת הועדה הציבורית ,ולאחר הענקת זכות שימוע
ליועץ המשפטי לכנסת ,הן בפני הועדה והן בפניו ,א ם 
)!(

עשה מעשה שאינו הולם את מעמדו;

)(2

נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו,-

)(3

מתקיימים

נגדו

הליכים פליליים
(

כמשמעותם

בסעיף

)7אץ.(2
)ב(

הכנסת רשאית ,ברוב של שני שלישים מחבריה ,להעביר את

היועץ המשפטי מכהונתו; הכנסת לא תחליט החלטה כזאת אלא לפי
הצעה של ועדת הכנסת שהתקבלה ברוב של שני שלישים של חבריה.
השעיה

.22

יושב ראש הכנסת רשאי להשעות את היועץ המשפטי לכנסת ,אם

מתקיימים נגדו הליכים פליליים כמשמעותם בסעיף )7אץ (2או מתקיימת
נגדו חקירה ש י ש בה כדי להביא לקיום הליכים כאמור ,לתקופה שבה הם
מתקיימים; היו ההליכים או החקירה כאמור ,בעבירה שיש עמה קלון -
ישעה יושב ראש הכנסת את היועץ המשפטי לתקופה כאמור.
המשנה ליועץ
המשפטי לכנסת

.23

)א(

יושב ראש הכנסת ימנה ,על פי הצעת היועץ המשפטי לכנסת,

משנה ליועץ המשפטי לכנסת ,מבין עובדי הלשכה המשפטית,
)ב(

על המשנה ליועץ המשפטי לכנסת להיות בעל כשירות לכהן

כיועץ המשפטי לכנסת.
)ג(

נתפנה מקומו של היועץ המשפטי לכנסת וכל עוד היועץ

המשפטי החדש לא החל לכהן ,או נעדר היועץ המשפטי לכנסת מהארץ,
הושעה או נבצר ממנו זמנית למלא את תפקידו ,ימלא המשנה לו את
התפקידים המוטלים על היועץ המשפטי לכנסת ,וישתמש בסמכויות
הנתונות לו לפי כל דין.״
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תיקון פקודת
סדרי השלטון
והמשפט

.2

הוראת מעבר

.3

בפקודת סדרי השלטון והמשפט ,התש׳יח- 1948-
5

)ו(

בסעיף ס1א
)א(

בסעיף קטן)ב( ,במקום ״שר המשפטים״ יבוא ״יושב ראש הכנסת״;

)ב(

בסעיף קטן)ד( ,המילים ״ושר המשפטים״  -יימחקו;.

)(2

בסעיף סוב ,במקום ״שר המשפטים״ יבוא ״יושב ראש הכנסת״;

)(3

בסעיף - 16
)א(

בסעיף קטן)ב( ,במקום ״חמישה״ יבוא ״שישה״ ,ואחרי ״היועץ המשפטי

לממשלה או בא כוחו״ יבוא ״היועץ המשפטי לכנסת או בא כוחו״;
)ב(

בסעיף קטן)ח( ,במקום הסיפה החל במילים ״לפי הצעת שר המשפטים״

יבוא ״לפי הצעת יושב ראש הועדה ,להחליט על תיקונה ,ואם נתפרסם הנוסח,
יפורסם התיקון ברשומות בחתימת יושב ראש הכנסת; טעות דפוס שנפלה
בנוסח שנתפרסם ברשומות לעומת הנוסח שנקבע או שתוקן בועדה ,יורה יושב
ראש הכנסת על תיקונה ברשומות״.
מי שכיהן כיועץ משפטי לכנסת ערב תחילתו של חוק זה ,יראוהו כאילו נתמנה כיועץ

משפטי לכנסת לפי חוק זה ,לתקופת כהונה המסתיימת ביום

דברי
סעיף 2

מוצע להכניס כמה תיקונים בפקודת סדרי
השלטון והמשפט:

)א( הסמכות להציע לועדה לבצע תיקון טעות טכנית
בחוק שנתקבל ,תהיה בידי־ יושב ראש הכנסת ולא בידי
שר המשפטים־,
)ב( חתימה על תיקון טעות בחוק שנתפרסם ברשומות
תיעשה בידי יושב ראש הכנסת ,בלא צורך בחתימה של
שר המשפטים,-
)ג( הסמכות להורות על תיקון ברשומות של טעות
דפוס בנוסח של חוק כפי שפורסם ברשומות לעומת
הנוסח שנתקבל בכנסת או שתוקן ,תהיה בידי יושב ראש

—*.

הסבר
)ד(

לועדה המייעצת לכתיבת נוסח חדש לחוק ייתוסף

חבר נוסף)סך הכל שישה( ,והוא היועץ המשפטי לכנסת
או בא כוחו.
)ה( תועבר לכנסת הסמכות לתקן טעויות בנוסח חדש
או בנוסח משולב :יושב ראש ועדת החוקה חוק ומשפט
יוכל להציע לועדה לתקן טעות שנפלה בנוסח ,ויושב
ראש הכנסת הוא שיחתום על התיקון ברשומות .לענין
טעות דפוס שנפלה בנוסח שנתפרסם ברשומות ,מוצע
להעניק ליושב ראש הכנסת ,ולא לשר המשפטים כקבוע
;

היום ,את הסמכות להורות על תיקונה.

הכנסת:

5

המועד ייקבע בעת הבנת החוק לקריאה שניה ולקריאה שלישית.
ע״ר  ,2תום׳ אי ,עמ׳ .1
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המחיר  1.95שקלים חדשים
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