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:עיקרייםתפקידיםשניממלאלממשלההמשפטיהיועץ

יועציםשלנרחבמנגנוןובאמצעות,משפטיכיועץהואמשמשהראשוןבתפקידו
,מנהליתמבחינהלוכפופיםשאינםאלולרבות,המדינהבשירותהעובדיםמשפטיים

הן,מאודמסועפתפעילותשלהמשפטייםלהיבטיםלממשלההמשפטיהיועץאחראי
והן,עסקיםוכמנהלכמעביד,נכסיםכבעלתפועלתהמדינהכאשר,האזרחיבתחום
.שירותיםובאספקת,היתריםבמתן,1חיקוקיםבהכנת,השלטוניבתחום

העוסקת,המדינהפרקליטותבראשלממשלההמשפטיהיועץעומד,השניבתפקידו
.פליליימנובענייניםמנהלייםבעניינים,אזרחייםבענייניםבהתדיינות
פרטידין-שעורךכפיפועללממשלההמשפטיהיועץאין,כאחדהתפקידיםבשני

הדין-עורךלבין,הפרטיהדין-עורךביןגדולהבדלקיים.לקוחולמעןפועלהיה

חובתחבלממשלההמשפטיהיועץ.ללקותואמוןחובתחבהפרטיהדין-עורך.הציבורי
לביןלממשלהשלוהאמוןחובתביןהתנגשותקיימתאם.החוקילשלטון-אמון

.1948-ח"תש,והמשפטהשלטוןסררילפקודת16סעיף1
1958-ח"תשי(דיןכבעלהמדינה)האזרחיהדיןסדרילתיקוןלחוק4סעיףראהזהלעניין2

אולממשלההמשפטיהיועץידי-עלהמדינהתיוצג,לוצדשהמדינההליךבכל":הקובע
לפקודת1סעיף;1984-ד"התשמהאזרחיהדיןסדרלתקנות31תקנהראהכןכמו."כוחו-בא

.[חדשנוסח](לממשלההמשפטיהיועץהתייצבות)הדיןסדרי
74/573'בהמזוסמןהשופט(אזכתוארו)לנשיאהמשנה'כבבדבריעצויהלכךמרתקתדוגמא3

רשותהתבקשהענייןבאותו.396(1)כסר"פ,ישראלמדינתנגדמ"בעחברהאורגנייםדשנים
שפעלאשפהלמחזורמפעלמיידיבאופןלסגור,המחוזיהמשפט-ביתהחלטתעלערצור
היאכיהודיעההמדעהנוח-באת.הסביבהבתושבישפגעוחזקיםריחותגרםואשר,בחיריה
תקופהבמשךהמחזורמפעלהפעלתאתלאפשרכדיוזאת,הערעוררשותלמתןמסכימה
חלופיפתרוןבדברהנוגעיםימצאואזשעדתקווהמתוךוזאת,הערעורידוןאשרעד,נוספת
:זוסמןהשופטכבודציין,זועמדהלמשמע.האשפהלסילוק

,יותרלאאם,עברושניםשמונה...היוםעדנתקלתילאשכמותהביותרמפליאהעמדהזוהי"
זהמשפט-ביתגםלעשותוחפצההמדינהנציגתבאהועכשיו.המטרדלהסרתדברנעשהולא

ללאעסקניהולשלהאפשרותאתיאריך,ערעוררשותשבחתוכךידי-עלעכירהלדברשותף
זועמדהאםמסופקני.לציבורמטרדשלהמשכתוידי-עלאזרחיםשלסבלםוימשיךרשיון
-שליההדגשה)."החוקאכיפתעלהממונהלממשלההמשפטיהיועץידי-עלכראוינשקלה

.(.א.ו
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איןלממשלהשהרי,העליונהעלהיאהחוקשידהרי,החוקכלפישלוהאמוןחובת

.החוקמכוחאלאלפעולסמכות
שלהדין-כעורךמשמשוהואהמנהליתהרשותאתמייצגלממשלההמשפטיהיועץ
.הרחבהציבוראלא-הממשלהאינושלוהלקוחאך,הממשלה
יקוייםשהחוקלוודאכדי,לפעולהציבורכלפימחוייבלממשלההמשפטיהיועץ

.המנהל4רשויותשארוכל,הממשלהידי-על
,בכך,השארבין,מתבטאתהציבוריהדין-עורךלביןהפרטיהדין-עורךביןההבחנה

הלקוהכאשר-ללקוחהניתנתדעתו-לחוותאלאאחראיאינוהפרטיהדין-שעורך

,זהסבילבתפקידלהסתפקיכולאינולממשלההמשפטיהיועץ.דעת-חוותממנומבקש

במתןלהסתפקאמורהואאין.הממשלהידי-עלהחוקשמירתעלמופקדהואשהרי
עצמועלוליטולליזוםועליו,השונותהרשויותידי-עלמתבקשתכשזודעת-חוות

באופןמשתתף,לממשלההמשפטיהיועץ.המנהלחוקיותעלפיקוחשלפעילתפקיד
מדיניותהאתלבצעניתןכיצדלממשלהלייעץכדירקלא,הממשלהבישיבותקבוע

הלקוח,כאמור.לחוקבניגודמלפעולהממשלהבעדלמנועכדיגםאלא,החוקכמסגרת

מופקדולמעשה,הרחבהציבוראלא-הממשלהאינולממשלההמשפטיהיועץשל

,החוקבמסגרתלפעולהממשלהאתלהנחות,הציבורמטעם,לממשלההמשפטיהיועץ
הנורמטיביהקומןנימהכמלאסוטההיאאיןאכןכי,לוודאכדיפעילותהאתולבקר

.הראוי
מדינהמבקרמעין.מפקחשלבאורלממשלההמשפטיהיועץאתמציגיםאלודברים

:במאמרומצייןזמיר'פרופהשופט'כב,ואכן.לממשלהמשפטייועץהיותובצד,נוסף

ספר,"(כ"השב)הכלליהבטחוןשרותפרשת;משברבשעתלממשלההמשפטיהיועץ"

:54-55'בע,47'עידיןאורי

ובראש,המשפט-ביתהינו,האזרחחרויותלרבות,החוקשלטוןשלהעיקריהמעוז"
המשפט-בית,אחרותבדמוקרטיותכמו,בישראל.העליוןהמשפט-ביתובראשונה

אולם.השלטוןבכוחלרעההשימושבפניומכובדיעילכבלםעצמואתהוכיח
המהלכיםכלעלמלאמידעלואין,כללבדרך.חיצוניבלםאלאאינוהמשפט-בית

,ביוזמתוהשלטוניתבפעילותלהתערבסמכותלואין.השלטוןמערכותשלוהשיקולים

,כןכמו.411יאמשפטעיוני"השלטוןחוקיותעלוהמאבקלממשלההמשפטיהיועץ"זמיר'י4

עלקלינגהופרספר"הממשלהמשרתולאהציבורמשרת:לממשלההמשפטיהיועץ"זמיר'י
לשמורחייבלממשלההמשפטישהיועץפשיטאכי453'בעהמבהיר,451הציבוריהמשפט

תחרוגשלא,הציבוריתהרשותאתלהדריך,כלומר,זהמונחשלהצרבמובנוהחוקשלטוןעל
המחייבזההוא,לממשלההמשפטיהיועץבתפקידיותרהחשובהחלק,ואולם.החוקמגדרי
אתגםהכולל,הרחבבמובןהחוקשלטוןאתתקייםהציבוריתשהרשותכךעללשמוראותו

תפקיד.האזרחעםביחסיםוהסכירותההגינות,האדםזכויות,החוקבפנישוויוןשלהעקרונות
מבוססתשאינההחלטהלקבלהרשותאלהמשפטיהיועץפונהכאשרשכן,יותרקשהגםזה
יסודעקרונותעלמבוססתאלא,עיניובמולראותהיכולהרשותשאישמפורשתחוקהוראתעל

לאישמתאימותהןכיולטעון,אלוהנחיותכנגדלהתקומםעלולהרשותשאישהרי,כלליים
.עשייהעלשמופקדלמיולאמוסר
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ידי-עלשנפגעואזרחיםידי-עלמתבקשהוא,מקריםשליחסיבאופןקטןבמספרורק
.המעשהחוקיותאתולבדוקלהתערב,שלטונייםמעשים
אינוהמשפט-בית,הדיןסדרישלוסרבולמשאביםשלמגבלותבגלל,ועודזאת

משימה.ושיטתיכלליבאופןהשלטוניותההחלטותשלהחוקיותאתלבדוקמסוגל
.אחרותרשויותידי-על,האפשרבמידת,להתבצעצריכהזאתוקשהגדולה

ועל,הכנסתשלכשלוחהפועל,המדינהמבקרעלזאתמשימהמוטלתבישראל
.המבצעתהרשותמןחלקהנחשב,לממשלההמשפטיהיועץ

,נוכחותמקחםהוא.הממשלהשלפנימיכבלםפועללממשלההמשפטיהיועץ
;ממשלתימשרדבכל,הממשלהמשרדישלהמשפטיםהיועציםשלהרשתבאמצעות

בענייניםלפחות,הממשלתיבמישורהצפויותההחלטותעלמידעלוישרובפי-על
ביוזמתו,לפעולאמורהואבעצם,לפעולעשויוהוא;מיוחדתרגישותאוחשיבותבעלי
יוצרהואזאתבדרך.כלשהיממשלתיתרשותמצדחוקית-בלתיפעולהלמנועכדי,הוא
זהו.שניהגנהכקולפעולהמשפט-לביתהמאפשר,החוקלשלטוןראשוןהגנהקו

דימפותחתאינהואיזוניםבלמיםשלהמערכתבה,בישראלבמיוחד,חשובתפקיד

."צורכה
של"השמירהכלב":התקיףבביטוי,לממשלההמשפטיהיועץמכונהאחתלא

:ל"הנבמאמרוזמיר'פרופמבהירזהבהקשר.החוק

אלאלנבוחרקלא,מוכןלהיותחייב,"שמירהכלב"כמו,לממשלההמשפטיהיועץ"
שלהלכהבלבדזולא.זהלצורךבשינייםאותוציידהמשפט.לנשוך,הצורךבשעת,גם

אתתכבדלאהממשלהאםלמעשה.שלוהדעת-חוותפי-עללפעולחייבתהממשלה
שהמעשהבמקרה,פלילייםהליכיםלנקוטאםלהחליטבידו,שלוהדעתחוות

במקוה,משפטיתהגנההממשלהמןלמנועאו,עבירהמשוםבוישהממשלתי
."משפטיתהגנהללאהממשלהאתולהשאיר,המשפט-ביתבפנייותקףשהמעשה
,"ציבורמשרתישלכשרותם"במאמרו,כהןחייםהשופט'כבמצייןלכךבדומה

:כי265,285בוממשלמשפט

המשפט-בביתלטעון,לואסורואף,חייבאינוהמשפטישהיועץלומרצריךאין"
אחדעלמטילאינואףהמשפטישהיועץ,בידינוהיאמסורת)נכונהאינהשלדעתוטענה

.(נכונהאינההפרקליטלדעתאם,נכונההיאהיועץשלדעתטענהלטעוןהפרקליטים
אם,המשפט-בביתשריהאתאוהממשלהאתלייצגלסרב-חייבואף-רשאיהוא

להיותצריךאו-הואהנוהגכזהבמקרה.בעתירתוצודקוהעותרהחוקאתהפרולדעתו

"המבוקשהצולמתןמתנגדהואאיןכיהמשפט-לביתמודיעהמשפטישהיועץ-
.ברקהשופטהנשיא'כבשלגישתואתשבוחניםעתמצויזהבהקשרמענייןחידוש
ברקהשופט'כבמציין,441,462(2)מבד"פ,הביטחוןשר'נרסלר86/910צ"בבג

שלטוןעללשמורהתפקידמוטלדמוקרטיתבחברההמשפט-ביתעל,תפיסתופי-עלכי

.החוק
ועליוהשלטוןברשויותהחוקאתלהשליטעליוכי,השארבין,הינההדברמשמעות

בסתירהעומדתאינההשיפוטיהתפקידשלזותפיסה.כחוקפועלהשלטוןכילהבטיח
משמעותושכן,זהעיקרוןבמסגרתהמשפט-ביתשלולתפקידוהרשויותהפרדתלעקרון
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Checks(ופיקוחאיזון:הינההרשויותהפרדתעקרוןשלהמודרנית and balances(בין
.השונות5הרשויות
ברשויותהחוקהשלטתעל,פנימיכבלם,הואאףמופקדלממשלההמשפטיהיועץ
.כחוקפועלהשלטוןכילהבטיחועליוהשלטון
לרשותהשופטתהרשותביןהקיימתוהפיקוחהאיזוןממערכתחלקמהווההוא

.המבצעת
שולייםבהערת,שיפוטידעתשיקולבספרו,ברקהשופט'כבמצייןשכךמכיוון
:282שולייםהערת489'ע,צ"בגבפניהעמידהזכותלסוגייתהמתייחסבקטעהמצויה

במקריםכעותרבפעילותלהרבותהמשפטיליועץהואראויכי,זהבהקשר,לינראה"
."לחוקבניגודפועלהשלטוןבהםמתאימים
ולאהציבורהינולממשלההמשפטיהיועץשלשהלקוחבלבדזולא,כןכיהנה

העברמןמסוימיםבמקריםלהמצאעשוילממשלההמשפטישהיועץאלא,הממשלה

.החוקשלטוןשלכמייצג,הממשלהמולמתייצבכשהוא-המתרסשלהשני
הרשותאנשיאתלהעמידבחובתומתבטאים,לממשלההמשפטיהיועץשל"השיניים"

להמנעובחובתו,הפליליבחוקהקבועהגבולאתחוציםכשאלו,פלילילדיןהמנהלית

פעלהלדעתובהתאםכאשר,נגדההננקטמשפטיבהליךהמנהליתהרשותאתמלייצג

.לחוקבניגודהרשות
במקריםצריךאףהמשפטיהיועץ,ברקהשופט'כבלדעת,לכךמעברואף

אותןלאלץכדי,המדינהרשויותכנגד,הואביוזמתו,המשפט-לביתלעתורהמתאימים

.סטוממנוהראויהנורמטיבילתלםלשוב
שלהדין-כעורךולאהציבורשלהדין-כעורךלממשלההמשפטיהיועץהגררת
הציבוריתהרשות.הציבוריהמשפטמושתתשעליהםהיסודמעקרונותנובעת,הממשלה

לגביהחלהלכךבנוסףאלא,הכלעלהחל,לחוקרקלא-כפופה,ישראלבמדינת
.הציבורשלנאמןהרשותשלמהיותההנובעים,כלליםמערכת

שפיראבנימין0/142דצ=בבגהדין-בפסקהשארביןמצויה,זואמוןחובתשליסודה
כהן'חהשופט'כבקבעבו,325(1)כהד"פ,ירושליםד"עוהלשכתשלהמחוזיהועד'נ

:(331'בע)

ברצותה,עושההיאשלהבתוךשזו,הציבוררשותכהריהיחידרשותהרילא"
ומשלה,הכללאתלשרתאםכינוצרהלאכולהכלזוואילו,מסרבתוברצותהמעניקה

אוזכויותלהאיןוכשלעצמה,כנאמןבידיהמופקדלהישאשרכל;כלוםולאלהאין

הוקנואו,זומנאמנותנובעותהןאשר,מאלהונפרדותשונותאו,אלהעלנוספותתובות

.(הוספהההדגשה)."הקוקותהוראותמכוחעליההוטלאולה
מופקדלהישאשרוכלכלוםולאמשלהאיןהציבוריתלרשותכיהקביעהלנוכח

המייצגדין-עורךאיןהציבוריתלרשותכיהואברוראך,הציבורעבורבנאמנותבידיה
מגןשעליוהאנטרס.קייםאינושכזהאנטרסכאמורשהרי-שלההעצמיהאנטרסאת

והיועץ-הציבוריתהרשות.הכוללהציבוריהאנטרסהואלממשלההמשפטיהיועץ

.61(ז"תשמ)לזהפרקליט"ישראלבמדינתהחוקשלטון"זמיר'י:גםראהזהלעניין5
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.תפקידוובמסגרתבדרכואחדכל,ציבוראותואתשניהםמשרתיםלממשלההמשפטי
:אלא,הציבוריתהרשותדהיינו-הציבורשלהנאמןאינוהמשפטיהיועץשלהלקוח

.זו6רשותנבראהשעבורו,עצמוהציבור
שלטוןאתלכפותלושיאפשרו"שיניים"לממשלההמשפטיליועץלהקנותכדי
השולטהכלל,צ"בגבפניהרשותאתלייצגשלאהסנקציהבאמצעות,הרשותעלהחוק
המשפטיהיועץבידימופקדהמשפט-בבתיהשלטוןורשויותהמדינהייצוגכיהוא

אינו,כוחו-ובאילממשלההמשפטיהיועץזולתאיש.בלעדייבאופן-לממשלה

המשפטיוהיועץ,החוקמגדריהממשלהסוטהאםכךמשום.המדינהאתלייצגמוסמך

.ייצוגמשוללתתמצאהיא-עליהלהגןשלאמחליט
אלא,הממשלהשלהדין-עורךאינולממשלההמשפטיהיועץכיההבנה,זאתעם
מאפשרת,כדיןפועלתהממשלהכילוודאמטעמוהמופקדהציבורשלהדין-עורך

היועץידי-עלמיוצגתאינהכשהיאצ"בבגתופיעהממשלהשבהסיטואציהלשרטט
ומביעה,אחרדין-עורךידי-עלהמיוצגדין-כבעלמופיעהאלא,לממשלההמשפטי
,'מסוימיםבמקרים,אפשריתזוסיטואציה.לממשלההמשפטיהיועץשללדעתועמדה
המשפטיהיועץדעתעלחלוקההממשלהודעתהרשותנגדאזרתעתרשבובמקום

.לממשלה
לממשלההמשפטיהיועץשבומקום,המציאותמחוייבתלכאורה,היאזוסיטואציה

.ברקהשופט'כבשלכהצעתו,הממשלהנגבצ"לבגעותר
משרתישלכשרותם"בדברל"הנבמאמרוכהןחייםהשופט'כבמביעזודעה,ואכן
:לדבריו."ציבור

אפילו-המשפטיהיועץשלעצתוקיבלולאמשריהאחדאושהממשלהמקום"
עלעומדיםוהם,במחלוקתשנויהשמשפטיותהבשאלהשכןומכל,משפטיתבשאלה

אין,האזרחיםמצדנגדםשהוגשהבעתירה,לבינוביניהםיכריעהמשפט-שביתכך

דעתואתעליהםולכוףהפהאתלהםלסתום-לויאהזהואין-יכולהמשפטיהיועץ

שלכוחוליפות,לדעתי,היאבהללכתהמשפטיליועץהנכונההדרך.כגיגיתהר

משרתולאהציבורמשרת:לממשלההמשפטיהיועץ"במאמרו,זמיר'פרופנוקטזובגישה6
.לעיל4בהערההנזכר,"הממשלה

מזד"פ,רביןיצחק'נ'ואחהמידותוטוהרתקיןמנהללמעןאזרחים-אמיתי93/4267ש"כג7
חוקהצעת":זמיר'יראהכןכמו.שםהמובאותוהאסמכתאותהדין-לפסק42פסקה,441(5)

:14בסעיףהוצעבו,197יזמשפטים"מנהלייםבענייניםהשיפוט

באאולממשלההמשפטי-היועץידי-עלהמדינהרשותתיוצגזהחוקלפיהליךבכל"
-

."כוחו-וחוכ
.הכנסתידי-עלשנתקבלכפי,1992-ב"התשנמנהלייםדין-בתיבחוקנכללהלאזוהוראה

משקפתלממשלההמשפטיהיועץדעת-חוותשכן,זוסיטואציהתתאפשרתמידלא,יצוין8
ועדתח"בדונקבעזהבעניין.אותההמחייבהדיןאת,המנהליתהרשותמבחינתכללבדרך

(1962),אגרנט'שהשופט'כבבראשות,לממשלההמשפטיהיועץסמכויותבדברהמשפטנים

:כדלקמן12מספרבמסקנה

דעת-כחוותהמשפטיהיועץשלמשפטיתדעת-לחוותכללבדרךלהתייחסהממשלהעל"
פי-עללפעולכיצדלהחליטהממשלהרשאית,זאתעםיחד.הקייםהחוקאתהמשקפת
שלהדעת-חוותאתלראותחיבות,במדמההמבצעתהזרוערשויותיחר.היאדעתה-שיקול
."ומשפטחוקכשאלותכמדריכההמשפטיהיועץ
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היועץגםיתייצבאםבין-הממשלהטענותאתהמשפט-בביתשיטעןפרטידין-עורך
אםובין,דעתו-חוותעללהגןהמדינהמפרקליטיאחדידי-עלאו,בעצמוהמשפטי
."המבוקשהצולעשייתהסכמהבמתןיסתפק

לייצגלממשלההמשפטיהיועץשל"בלעדית"ההסמכות,כהן'חהשופט'כבלדברי
אך,זהייצוגדרכיעלהמשפטיהיועץמצדפיקוחמחייבת,משפט-בביתהממשלהאת

מפרקליטיאחדידי-עלאובעצמו,המשפטישהיועץ,ועיקרכללמחייבתלאהיא
אתליפותרשאילממשלההמשפטיהיועץ.וענייןדברבכלהממשלהאתייצג,המדינה

דעותחילוקינתגלעושבוובמקום,המנהליתהרשותאתלייצגפרטיפרקליטשלכוחו

לנקוטכהןחייםהשופט'כבממליץאף,הממשלהלביןלממשלההמשפטיהיועץבין

היועץמול,בשמהויתייצב,הממשלהאתייצגאשר,פרטיפרקליטמינוישל,זובדרך

.המשפט-בביתהדיוןבעת,והעותרלממשלההמשפטי
שהרשותבמקרהלממשלההמשפטיהיועץבידיהמופקדתהסנקציה,לכךבהתאם

בלתיכשהיאהממשלהאתלהותיראינה,לרעתובניגודופועלתהוראתואתמפירה

,המשפט-ביתבפני,הממשלהלעמדתהנוגדת,העצמאיתעמדתובהבאתאלאמיוצגת

.היאעמדתהאתלהביעלממשלהמאפשרשהואתוך
להגיעאיפואמאפשרת,הציבורשלהדין-כעירךלממשלההמשפטיהיועץהגדרת

,ערכאותבפניהממשלהאתפרטידין-עורךייצגשבהןסיטואציותתהיינהכילמסקנה
.לממשלההמשפטיהיועץשלמזושונהעמדהויציג

כמי,לממשלההמשפטיהיועץתפקידשלזוהבנה,להלןשיובהרכפי,ואולם
לכאורהמחייבתגם,חוקפי-עללפעולהממשלהאתלהנחות,הציבורמטעם,שמופקד

שלשוניםמשפטייםיועציםאוהפרקליטותאנשידווקאאלויהיומסוימיםבמקריםכי
המשפטיליועץמנהלתיתדווקאלאוכיאם,מקצועיתהכפופים,השונותהרשויות
הרשותאנשישל-כוחםמיפוילהבדילוזאת,בערכאותיופיעואשר,לממשלה
.משפטיתבהשכלהגםניחנואלוכאשראף,עצמםהמנהלית
מיוצגתשבהםהרביםוהתיקיםהמנהלרשויותשלהפעילותהיקףלנוכחכימובן
והוא,השונותהערכאותבפניבעצמומופיעלממשלההמשפטיהיועץאין,המדינה
יפוימתן,ואולם.מטעמו9להופיעשוניםפרקליטיםשלכוחםאת,כללבדרך,מייפה

המשפטיהיועץשללתפקידולכאורהסותר,עצמההמנהליתהרשותלאיש,שכזהכוח
בערכאותפעילותהעללהגןשלאשאמורוכמיהמנהליתהרשותשלכמבקרלממשלה

היועץהיהאילו.להגנתוראויהאינההיאכימגלה,זולפעילותשערךהמבחןכאשר

:נקבע[חדשנוסח]הפרשנותלפקודת1בסעיף9

,סגניואומשנהו,המדינהפרקליט"-"לממשלההמשפטיהיועץשלנציגאו,כוחבא"
אוכוחו-באלהיותהסמיכוהמשפטישהיועץמיוכל,נפהפרקליטי,סגניהםאומחוזפרקליטי

.(.ו.א-שליהדגשה)"נציגו
:1981-א"תשמהפרשנותלחוק3בסעיףנקבעלכךובדומה

פרקליט"-"לממשלההמשפטי-היועץכוחבא"או"לממשלההמשפטיהיועץנציג"
נציגולהיותהסמיכולממשלההמשפטישהיועץמי"או,"שלוחותיהעלהמדינהבפרקליטות

.(.ו.א-שליהדגשה)"כוחו-באאו
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כייתכן,השלטוניתהרשותעמדתאתהמציגדין-כעורךרקמשמשלממשלההמשפטי
מכיווןאך.עצמוהרשותאישידי-עלתוצג,הרשותשעמדתבכךלפגםטעםהיהלא

כיולוודא,הרשותאתלבקר,בעיקרושמא,גםהינולממשלההמשפטיהיועץשתפקיד

כייתכןשלאהרי,מתוקנותנורמותפי-ועלדיןפי-עלהראויממסגרתסוטהאינההיא

שעל,עצמוהרשותאישבידייופקדלממשלההמשפטיהיועץמטעםהכוח-יפוי
.זהפיקוחלערוךישפעילותו

.עצמואדםבאותו-מגולמיםלהיותכמובןיכוליםאינםוהמבוקרהמבקר
,העסקייםההגבליםעלשהממונהיתכןלאכיצ"בגבפנילאחרונהנטעןזהבהקשר

בפניהרשותאתומייצגהמופיעזהגםיהא,דיןפי-עלהפועלתמנהליתרשותשהינו
,לממשלההמשפטיהיועץכוח-באהציעזהבדיון.עסקיים0ןלהגבליםהדין-בית

העליוןהמשפטובית,הטיעוניםבעתשהתעוררוסוגיותשתי"עיתצריך"בלהשאיר

:דלקמןהנקודותבשתיהמדובר.זולעמדההצטרף

הדין-ביתבפניהעסקייםההגבליםעלהממונההופיעאילוהמצבהיהמה(א
?לממשלההמשפטי-היועץמאתכוח-ייפויללא,עסקייםלהגבלים

לייצגעסקייםלהגבליםהממונהשלכוחואתלשלולישכילהסיקמקוםהיההאם(ב

,אישיתהואכיהוכחכאשר,עסקייםלהגבליםהדין-ביתכפניהנדוןכהליךעצמואת
בפניהדיוןנשואהמהווההמנהליתהחלטתוקבלתלפניאחרותראיותואסףעדיםחקר
?הדין-בית

בכךלפגםטעםישלפיה,הטענההעליוןהמשפט-ביתבפניהועלתה,ענייןבאותו

חובתולנוכח,ערכאותבפניבעצמומופיע,החלטותהמקבלתהמנהליתהרשותשאיש

נכוןולהיותדעת-שיקוללהפעיל,דיןפי-עלסמכויותהמפעיל,ההחלטותמקבלשל

.קולטובראשפתוחהבנפש,עתבכלהחלטתונכונותאתלבחון
,קוגנטיבילדיסוננס,זהבהליךהמופיעהאישאתמכניסה,שיפוטיבהליךההופעה

האינפורמציהלבין,נקטשבההעמדהעלבערכאותלהגןרצונוביןמתחהיוצר

.כזוגוישבמידה,השניבכיווןהמשכנעת

אתייצגמ"הח).(פורסםטרם)עסקייםהגבליםעלהממונה'נמ"בעדובק94/1523צ"בג10
מספקתעילהאיןהנדוןהספציפיבמקרהכי,זהבהקשרקבעהעליוןהמשפט-בית.(העותרת
כיהעובדהובהן,פרוצדורליותסיבותמספרשלהמצטברמשקלןבשל,תנאי-על-צולהוצאת
הדין-בביתהעותרתשלבעניינהשהתקייםהספציפיהדיוזקרי,העתירהנשואבהליךהדיון

.ההחלטהלמתןונדחה,הסתייםכבר,עסקייםלהגבלים
במחקריו,למשל,מפורטותוהשלכותיה,ונבדקהנבחנההקוגנטיביהדיסוננסשלהתאוריה11

:פסטינגרלאוןשלהידועים

)Theory of Cognitive Dissonance (Stanford University Press4Festinger08ס]

,1תט1ת1ם0נ-

~

Persuasive10Resistance

I

Festinger'"()ת ;and Nathan MacColy00957;[ת]

.366-359,(1964)68cation ". Journal of

.

Abnormil snd Social Psychology

חובתידילצאתמרצונוכתוצאהמתחשללמצבהנכנסאדםשלבהתנהגותועוסקתזותאוריה
לפי.שכזהלמתחהנקלעאדםינהגכיצדמנבאתואףמסבירהוהיאמנוגדותעמדותשתי

המתחאתלהקטיןישאף,קוגנטיבידיסוננסהיוצרתבסיטואציההמצויהאדםאלומחקרים
מןכתוצאהלשבטהחלטתוגורליוכרעפןהחששלבין,אליוהמוזרמתהאנפורמציהביןהנוצר

כלפיראויבלתיבביטוללהגיבעלולוהוא,שכנגדהצדידי-עלהמובאתהאינפורמציה
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,עמדתועללהגןכדיערכאותבפניבעצמומופיעהמנהליתהרשותאיששבומקום

עלבהגנהיהיהרצונושכללכךלגרוםעלולההאדברסריההליךשלשהדינמיקההרי
.ויותריותראלובעמדותמתחפרשהואתוך,נקטשבהןהעמדות
ריחוקבעלאדםלשכנעעשויהשהיתהאינפורמציהכללבטלעלול,זהרשותאיש

.עמדתואתלשנות,ראוי
המעורבותמןכתוצאה,עמדתואתלשנות,האמורהרשותאיששלהיכולתחוסר

הדעתשיקולמרחבאתשוללת,השיפוטיבהליךבהופעהשלוהאינטנסיביתהאישית

.כוללתראיהיכולתמפניעצמואתשמסמאכמינעשהוהריהו,שלו
עללשמורהרשותאתהמחייב,המנהליהמשפטשלהיסודעקרונותאתסותרזהדבר

.החלטתה2ןאתלשנותואף,לשקולראויהיכולתועלאוביקטיביות
לפקודת150אבסעיףהקבועההמחוקקבהוראת,זהבהקשרמצויהמסוימתאנלוגיה

אשר,אדםעללהשתלטהעלולהמחשבתיבקיבעוןהמחוקקהתחשבבה,הכנסהמס
.אובייקטיביבאופןשובאותהלבחוןעתהואמורמנהליתהחלטהקיבל

שערךמי"כיהכנסהמסלפקודת150אבסעיףנקבע,קוגנטיבידיסוננסלמנועכדי
כתליובמסגרת,הואאףנשמעההשגההליך,אכן."עליהבהשגהידוןלאהשומהאת

להיותשלאעשוי,בשומהדןאשרהספציפיהאיש,ואולם.שומהפקידאותושל

היסודלהנחותהסותרותעובדותלקלוטחפצהבלתילהיותעלולהונפשו,אובייקטיבי
לאדםיופנהבהשגההדיוןכיהמחוקקקבעכךמשום.שערךהשומהבבסיסשעמדו

.השומהפקידשלמשרדאותובמסגרת,אחר
עמדתובהצגתמסתפקלממשלההמשפטיהיועץהיהאילואףכינטעןלכךבהתאם

היאהחלטתואשרהפקידיהא,מטעמוכןשיעשהמיכיהראוימןלא,ערכאותבפני
.בערכאותהנבחנת
המשפטי-היועץשלתפקידוהגדרתלנוכח,יותראףעקרוניתהינההסוגיה,ואולם
שהתקבלוההחלטותתקינותאתמטעמוובוחן,הרחבהציבוראתשמייצגכמילממשלה

אישבידיערכאותבפניההופעההפקדתכי,הבהרנוזוהגדרהלאור.הרשותידי-על
.השמנתעללשמורהחתוללהפקדתמשולה,עצמוהרשות

סיכום

הפעילותתחומיבכלהמשפטיהייערןאתהן,בידיומרכזלממשלההמשפטיהיועץ
בפניהמנהלרשויותבשםלהופיעהיחודיתהזכותאתוהן,הממשלהשלהעניפה

בשנייםמתמצהאינולממשלההמשפטיהיועץשלתפקידו,ואולם.השונותהערכאות

.תקיןומנהלחוקלעניינימבקרשלבתפקידגםמשמשלממשלההמשפטיהיועץ.אלו

וכן,'טק"ס'לגסימןמשפטחושן,ערוךשולחןעלך"ש:גםראהזהבעניין.זואינפורמציה
כמשפטהראיותכדיניהמכינההפסיכולוגילמונחהמתייחסים,'זק"ס'כחסימןהחשןקצות

."כדיבוריהלאחזוקיאינישעביד"העכריי .113,117-118(1)לור"פק"איעמןרמ79/120א"עלמפלראה12
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שלהפעולותחוקיותאתלוודאכדי,הכנסתשלכשלוחפועלהמדינהשמבקרכשם
,המבצעתהרשותמץלחלקהנחשב,לממשלההמשפטיהיועץפועלכן,השלטוןרשויות
היועץשלהלקוח,למעשה.החוקשלטוןשלוכמגןהשונותהמנהלרשויותשלכמבקר

,הציבורמטעםמופקדוהוא,הרחבהציבוראלא,הממשלהאינולממשלההמשפטי
.החוקבמסגרתפועלתהממשלהכילוורא

הדין-עורךאלא,הממשלהשלהדין-עורךאינולממשלההמשפטישהיועץמכיוון
שלהשניבצדולהמצאעשוי,לממשלההמשפטי-היועץכילהביןניתן,הציבורשל

במקריםכיהראוימן,ברקהשופט'כבלדעת.הממשלהנגדולהופיע,המתרס

הסוטות,המנהלרשויותנגדעתירותיגישאף,לממשלההמשפטי-היועץהמתאימים
שבהםבמקרים,כהןחייםהשופט'כבלדעת.הראויההנורמטיביתהמסגרתמןלדעתו

בפניזועמדתואתיביעהואכיהראוימן,הממשלהעמדתעלחלוקהמשפטיהיועץ

.כךלשםשתבחר,אחרנציגבאמצעות,הנוגדתעמדתהאתתביעהממשלהואילו,צ"בג
הראוימןלאכי,היאהאמורהניתוחלנוכח,לכאורה,המתבקשתנוספתמסקנה
לאנשי,ערכאותבפנילהופיעהיחודיתמסמכותויאצוללממשלההמשפטישהיועץ
,הנמליםרשותכגון,השונותהמנהליותהרשויותשל-בראשן.עצמםהמנהליתהרשות
,ב"וכיו,הביטוחעלהמפקח,ישראלכנק,העסקייםההגבליםרשות,השימוררשות

תוך,ערכאותבפנילהופיעבידםשיהא,משפטיתהשכלהבעליאנשיםלעמודעשויים
.היקף-רחבמשפטיוידעהנדוןהספציפיבתחוםמקצועיידעשלמרשיםשילוב

בפניהרשותאתלייצגלממשלההמשפטיהיועץשלהיחודיתהסמכות,ואולם
ובמיוחדהרשותפעולותביקורתושבטתחתמועברותזושבדרךמכךנובעת,ערכאות

עמדתהבצדקתהשתכנעלממשלההמשפטישהיועץלאחרורק,בערכאותהנבחנותאלו
.המשפט-בביתעליהמגןהוא,הרשותשל

המשפטיהיועץשלתפקידולמהותלכאורהסותרעצמואתהרשותאיששלייצוג
,תחילהלבקרכמובןיוכללאעצמוהרשותאיש.המנהליתהרשותשלכמבקרלממשלה
האםשיחליטבטרם,החלטתושלהמשפטיתוהנכונותההוגנותאת,אובייקטיביבאופן
המשפט-לביתלהודיעהראוימןשמאאו,ערכאותבפנימשפטילייצוגראויהזוהחלטה

אתליטולאיפואעלול,עצמואתהרשותאיששלייצוג.בעתירתוצודק-העותרכי
,זהלניתוחבהתאם.הרשותשלכמבקרלממשלההמשפטיהיועץשלמתפקידוהעוקץ

,לממשלההמשפטיהיועץיופיעשבובמקוםורקאך,עצמואתלייצגהרשותאישיוכל

.המשפטיהמתרסשלהשנימצדו-העותרעםביחד




