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נוהל הפסקת עבודתו של יועץ משפטי לרשות מקומית המועסק  ).10(
 בחוזה בכירים

 
בעקבות פניית ועד איחוד היועצים המשפטיים ברשויות המקומיות נבחן בלשכת 

 החשש כי המעבר להעסקתם של יועצים משפטיים היועץ המשפטי לממשלה
ברשויות המקומיות בחוזים אישיים יחשוף אותם ללחצים העלולים לפגוע 
בעצמאותם העצמאית וביכולתם לקיים את אחריותם לתקינות פעילותה של 

 .הרשות המקומית ולשמירה על שלטון החוק
, השלטון המקומיבהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה ועל דעת , אשר על כן

גובש נוהל לפיו רשות מקומית המבקשת לסיים את כהונתו של יועץ משפטי של 
 :העובד ברשות והמועסק בחוזה בכירים כדלהלן, הרשות 

 
 ). הוועדה�להלן (תוקם ועדה מייעצת לענין סיום העסקת יועצים משפטיים  .1
 
ועית או מקצ, שאינם בעלי זיקה אישית, הוועדה תורכב משני נציגי ציבור .2

אחד מנציגי הציבור יהיה משפטן . אחרת לרשות המקומית או לעומד בראשה
והשני ימונה , על דעת היועץ המשפטי לממשל, בכיר שימונה על ידי שר הפנים

על דעת ראשי שלושת הערים , ר מרכז השלטון המקומי"על ידי יו
ציבורי נציג הציבור מטעם מרכז השלטון המקומי יהיה בעל ניסיון .הגדולות

לכל . רצוי בעל השכלה משפטית, ומינהלי רחב של לפחות עשר שנות עבודה
, בעלי כשירות דומה, נציג ציבור ימונו ממלא מקום ראשון וממלא מקום שני

 .אם נבצר ממנו לקחת חלק בדיוני הוועדה, אשר ימלאו את מקומו
 
מועצת רשות מקומית אשר מבקשת להביא לסיום עבודתו של היועץ  .3

תפנה באמצעות ראש הרשות לועדה , שהוא עובד הרשות, טי לרשותהמשפ
 .בבקשה לקבל את עמדתה בנושא

 
 ימים מיום שחבריה קיבלו את בקשת ראש 10הוועדה תתכנס לדיון בתוך  .4

 ימים מיום קבלת הבקשה 17-לא יאוחר מ, ובכל מקרה, הרשות המקומית
חרים של הרשות לדיון יזומנו ראש הרשות המקומית או נציגים א. כאמור

וכן , היועץ המשפטי של הרשות שאת העסקתו מבקשים לסיים, שהוא יקבע
, נבצר מחבר הוועדה ליטול חלק בדיון. כל גורם נוסף שהוועדה תמצא לנכון

 .יזמן את אחד ממלאי מקומו להשתתף בדיון במקומו
 
 ימים מיום 7תוך , הוועדה תמסור את המלצותיה המנומקות בכתב .5

יגיש כל אחד מחברי , נפלה מחלוקת בין חברי הוועדה. וןשהתקיים הדי
 .הוועדה את עמדתו המנומקת

 
ר מרכז "ליו, ליועץ המשפטי לממשלה, ההמלצות יוגשו במקביל לשר הפנים

 .לראש הרשות המקומית וליועץ המשפטי שעניינו נידון, השלטון המקומי
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ייצבות נציג שר  לעיל בשל אי הת4לא התקיים הדיון במועד האמור בסעיף  .6

תהיה מועצת הרשות המקומית רשאית לדון בסיום העסקת , הפנים בועדה
 .היועץ המשפטי ללא שיונחו בפניה המלצות הוועדה

 
אין בהוראות נוהל זה כדי לגרוע מסמכויות וחובות מועצת הרשות המקומית  .7

 .לפי כל דין
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