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 הציבורימשפטנים בשירות לשכת עורכי הדין ל ראשון שלהכנס המ רשמים

 כתב: יצחק גורדון    צילם: עופר עמרם
 

מרשויות , משירות המדינה, מהרשויות המקומיות - ועורכי דין מהשירות הציבורי דין עורכות 140

שערכה ועדת יומי -חדבכנס ירושלים מלון לאונרדו בב 10.9.17-בהשתתפו  - ומההסתדרות ציבוריות

-שעסק ב ,י( גורדוןצ  עו"ד יצחק )י   יו"ר הוועדהבריכוזו האקדמי של  המשפטנים בשירות הציבורי,

 ".סוגיות עכשוויות בשירות הציבורי"

הדגיש היועץ המשפטי לממשלה את האמון המלא שלו בעובדי השירות  דברי הפתיחה לכנסב

, שפועלים בצורה מקצועית ומסורה לסייע למימוש מדיניות הממשלה, בגבולות המשפטי הציבורי

יצא נגד הצעות החוק היועץ המשפטי לממשלה גם . החוק ותוך שמירה על האינטרס הציבורי

יים של משרדי הממשלה מהדרג המקצועי לידי הדרג המבקשות להעביר את מינוי היועצים המשפט

 הפוליטי.

מחדש של  ובחינהנמצאים כיום בשלב של שינוי  דיבר על כך שאנו ,י( גורדוןצ  עו"ד יצחק )י  יו"ר הוועדה, 

שינויים אך דרשו שינויים והתאמות. יבפרט, וי הציבורידפוסי העבודה בשוק העבודה בכלל ובשירות 

 שיתוף פעולההידברות ותוך לא בחופזה, וולאחר בחינה לעומק, בשיקול דעת חייבים להיעשות אלה 

הוא הדגיש כי חסר  .ארגוני העובדיםהגורמים הרלוונטיים, לרבות המעסיקים, העובדים וכלל בין 

לכן מטרת הכנס  הוא שטחי ומתלהם.התקשורתי השיח בנושאים העולים לדיון וכי  כיום דיון עומק

ואף  עם גישות שונות הובאו בכנס דוברים שוניםלכן בו, ו הכלוליםלהיות פתח לדיון אמיתי בנושאים 

  .מנוגדות

 ר"ויו הוועדה ר"יו מ"מ טוביס, שרית ד"עו

 סקרה, לשופטים המשפטיים העוזרים ועד

 המשפטיים העוזרים מאבק תולדות את

 ואת הירידות את, השנים לאורך לשופטים

 העוזרים של הגדולה השביתה את, העליות

 ץ"בבג בהליך הניצחון ואת השנה המשפטיים

 בנוסף, לו שותפים שהיו, חודשים מספר לפני

 ד"עו בידי שיוצג המשפטיים העוזרים לוועד

 הלשכה בידי שיוצגה ההסתדרות, לין ארנה

 מקצועי לאיגוד האגף של המשפטית

 שהצטרפה הדין עורכי ולשכת בהסתדרות

 . לנדאו נעמי ד"עו בידי ויוצגה להליך

 העוזרים כהונת את לקצוב המדינה דרישת את אחת בבת מהשולחן הוריד ץ"בבג הדין פסק

 השלכות על דעתו נתן גם ץ"ובג, בכירים שאינם בעובדים שמדובר אף שנים 6 עד 4-ל המשפטיים

 השירות כלל לגבי, בכירים שאינם עובדים של כהונה לקציבת להיות שעשויות הבעייתיות הרוחב

 בתי והנהלת והמדינה ץ"בג בידי  המשפטיים מהעוזרים  הפיטורים חרב אחת בבת הוסרה כך. הציבורי

כעת . המשפטנים ואיגוד וההסתדרות המשפטיים העוזרים ועד עם קיבוצי מ"למו לשבת יבוחו המשפט

 .מהשביתה מורם בראש ושבו חזקים אלא ומוחלשים חלשים פרטים עוד אינם המשפטיים העוזרים

 
 

 היועץ המשפטי לממשלה מ"מ יו"ר הוועדה, יו"ר הוועדה ו

 )צילום: עופר עמרם(



הצעות החוק בבפתח המושב הראשון שעסק 

המשפטיים של  מינוי היועציםלהעברת 

משרדי הממשלה מהדרג המקצועי לידי הדרג 

 התנגדותו את הוועדה ר"יו הזכיר ,הפוליטי

 שיובילו האמורות החוק להצעות הנחרצת

 המשפטי בשירות קשה ולפגיעה לפוליטיזציה

שפירט כפי  כולו הציבורי ובשירות הציבורי

 עמדה שהגיש בעניין זהה ותניירבהרחבה ב

גיש אך הד(, עמדה לחצו כאןה ותניירלעיון ב)

שמיעת באת החשיבות שבשיח פתוח ואמיתי ו

של תומכי הצעות החוק העמדות השונות 

 .ומתנגדיהן

עו"ד ו לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה עו"ד מייק בלס בין קיים דיון ערבמושב הראשון הת

 יובילוהאמורות הצעות החוק ששהזהירו לשעבר היועץ המשפטי למערכת הביטחון  אחז בן ארי

מנהל המחלקה המשפטית  דר' אביעד בקשי, לבין לפוליטיזציה של השירות המשפטי הציבורי

שמתחו ביקורת היועץ המשפטי של התנועה למשילות ודמוקרטיה  עו"ד שמחה רוטמןו בפורום קהלת

של היועצים המשפטיים העברת המינוי  במודל שלכל אחד מהם ברמה שונה,  ,תמכוו המצב הקייםעל 

כמשרת אמון או בדרך של מינוי בידי בידי שר בדרך של מינוי  ,הממשלה לידי הדרג הפוליטיבמשרדי 

שהתייחס  השומעיםקבות מקהל הדיון גרר תגובות והערות נו שר על פי המלצת ועדת איתור.

 .משתתפי הפאנל שלם הדבריל

, לשעבר נציב שירות המדינה וגםלמדעי המדינה  סורשהוא פרופ, נור-פרופ' יצחק גללאחר מכן הרצה 

מושכלות יסוד לגבי תפקידו וחשיבותו של  לשומעים והזכיר" כבודו האבוד של שירות המדינהעל "

לעומת זאת הקלאסי.  civil service-ה – בישראל והבלתי תלוי פוליטי-, האשירות המדינה המקצועי

 חסרונות של מודלים אחרים כגון המודל האמריקאי של שירות המדינה. 

המגמה הגוברת של קציבת כהונה וקביעת קדנציות בשירות על בפני באי הכנס הרצתה  עו"ד ארנה לין

היא סקרה את המאבק של  .שירות המשפטי הציבורישומרי הסף בבייחוד על  והשלכותיה ,המדינה

והדגישה את  ,בעניין זה לטובתם בבג"ץואת ההכרעה  העוזרים המשפטיים נגד קציבת הכהונה שלהם

 . שאינם עובדים בכיריםציבת כהונה של עובדים שיכלה להיות לקהמשמעות התקדימית 

הרצאה  -האיזון בין משפחה לבין עבודה על  פרופ' עמוס רולידרשל  להרצאה הכנס משתתפילסיום זכו 

 .ורלוונטית ויחד עם זאת משעשעת בדרכו הייחודית של פרופ' רולידר מעניינת

לעובדי  יום הכנס כיום השתלמות בשכר אישור לגורמים הבאים עללהודות  אבקש בהזדמנות זאת

 :השירות הציבורי

 על מתן האישור העקרוני לגבי כלל עובדי המדינה; לנציבות שירות המדינה ובמיוחד למר אופיר בניהו 

 על מתן האישור לגבי עובדי משרד המשפטים; לעו"ד אמי פלמור מנכ"לית משרד המשפטים 

 לשופטים על מתן האישור לגבי העוזרים המשפטיים להנהלת בתי המשפט; 

 על מתן האישור לגבי עובדי ההסתדרות. להנהלת ההסתדרות 
 

 

 
 מושב הראשוןמשתתפי ה -לוחצים ידיים למרות המחלוקות 

  בתום הדיון )צילום: עופר עמרם(

https://www.histadrut.org.il/%D7%90%D7%99%D7%92%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%9D/1812/%D7%90%D7%99%D7%92%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%9D


 כנסמהווי התמונות 
 (צילום: עופר עמרם)

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


