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ירושלים 
י"ח באלול התשע"ה 

2 בספטמבר 2015 
חוזר יועצים, מבקרים ורואי 

חשבון היועץ המשפטי 
 2015-4-1

הנדון: חוזר אישור מינוי יועצים משפטיים חיצוניים בחברות ממשלתיות ובחברות בנות 

ממשלתיות ושכרם 

כללי 

1. חוזר זה נועד להסדיר את הכללים למתן אישור רשות החברות הממשלתיות למינוי יועץ 

משפטי חיצוני ולקביעת שכרו. החוזר גובש בשיתוף הוועדה.  

2. חוזר זה מחליף את חוזר מספר 2001/2 )יועצים משפטיים לחברות ממשלתיות וחברות בנות 

ממשלתיות - רענון וריכוז חוזרים( ואת חוזר מספר 2009-1 )נוהל מינוי יועצים משפטיים(.    

מונחים 

3. בחוזר זה:  

 "הוועדה" - הוועדה למינוי יועצים משפטיים ושכרם שמונתה לפי סעיף 1 לכללים; 

"חברה", "חברה ממשלתית" - לרבות חברה בת ממשלתית; 

"החוק" - חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-11975; 

"יועץ משפטי חיצוני" – יועץ משפטי שאינו יועץ משפטי פנימי; 

1 ס"ח התשל"ה, עמ' 132.

לכבוד 

 ____________

יו"ר הדירקטוריון  

לכבוד   

 ____________  

המנהל הכללי    

לכבוד 

 ____________

היועץ המשפטי  

____________ 

____________

____________ 

____________

____________ 

____________



 

"יועץ משפטי פנימי" - יועץ משפטי שהוא עובד החברה; 

"הכללים" - כללי החברות הממשלתיות )מינוי יועצים משפטיים ושכרם(, התשנ"ב-21992; 

"הרשות" - רשות החברות הממשלתיות; 

"השרים" – כהגדרתם בחוק.  
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הליך מינוי יועץ משפטי חיצוני 

4. בכל מקום במסמך זה בו יש התייחסות ליועץ משפטי חיצוני, הכוונה היא למשרד עורכי 

הדין במסגרתו מועסקים עורכי הדין.  

5. יועץ משפטי חיצוני יכול להתמנות לצורך מתן שירותים משפטיים מגוונים לחברה או 

לצורך פעולה או עניין מסוים.  

6. מינוי יועץ משפטי חיצוני טעון אישור הרשות לפי סעיף 47 לחוק.  

7. בחירת יועץ משפטי חיצוני  לחברה תיעשה כמתחייב מהוראות חוק חובת המכרזים, 

התשנ"ב-1992 )להלן: "חוק חובת המכרזים"( והתקנות שהותקנו מכוחו. לעניין זה יצוין, 

כי בהתאם לתקנות חובת מכרזים, התשנ"ג-31993, גם כאשר ניתן לפטור ממכרז 

התקשרות עם עורך דין לפי תקנה 5, יש לבצע את ההתקשרות, ככל שניתן, בדרך של 

פנייה תחרותית לקבלת הצעות.  

שיקולי החברה בבחירת יועץ משפטי חיצוני ובקביעת שכר הטרחה 

8. בבואה לבחור יועץ משפטי חיצוני, תשקול החברה את השיקולים הקבועים בתקנה 4 

לכללים, ובין היתר, את השיקולים המפורטים בסעיף 13 להלן.   

בקשה  לקבלת אישור הרשות למינוי 

9. חברה המבקשת למנות יועץ משפטי חיצוני, תגיש לרשות בקשה לאישור מינויו. בקשה 

לאישור כאמור תוגש בידי היועץ המשפטי הפנימי בחברה. אם לא מועסק בחברה יועץ 

משפטי פנימי, תוגש הבקשה בידי המנהל הכללי של החברה.   

10. לפי סעיף 3)ג( לכללים, בקשה למינוי יועץ משפטי חיצוני, אשר אמור להחליף יועץ משפטי 

חיצוני קיים, או להארכת מינויו של יועץ משפטי חיצוני קיים, תוגש לרשות לפחות חצי 

שנה לפני תום תקופת המינוי של היועץ המשפטי הקיים.   

11. בקשה לאישור מינוי יועץ משפטי חיצוני ושכרו תוגש בהתאם לטופס המצורף לחוזר זה, 

2 ק"ת התשנ"ב, עמ' 1348

3 ק"ת התשנ"ג, עמ' 826 
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והיא תכלול את הפרטים שבתוספת הראשונה לכללים ואת הפרטים הבאים: 

)1( הליכי הבחירה שננקטו ומספר היועצים המשפטיים  מתוכם נבחר;  

)2( צרכי החברה בייעוץ המשפטי החיצוני, בהתחשב, בין היתר, בקיומו של יועץ משפטי 

פנימי ויכולתו לספק את השירות המבוקש; 

)3( תקופת ההעסקה המבוקשת; 

)4( פירוט בנוגע להתאמתו של היועץ המשפטי החיצוני לשירות המבוקש. בכלל זאת 

יפורטו הכישורים והניסיון של היועץ המשפטי החיצוני בתחומים לגביהם מתבקש 

מינויו;  

)5( היקף ההעסקה המשוער בחלוקה לפי שנות ההתקשרות והתעריף המבוקש; 

)6( מספר היועצים המשפטיים החיצוניים המועסקים על ידי החברה והיקף ההעסקה 

של כל אחד מהם.  

12. לבקשה יצורפו המסמכים הבאים:  

)1( העתק החלטת ועדת המכרזים על בחירתו של היועץ המשפטי החיצוני;  

)2( עמדת החברה בדבר העדר ניגוד עניינים בהעסקת היועץ המשפטי החיצוני, על סמך 

הנתונים שניתנו לה על ידי היועץ המשפטי החיצוני או שהיו בפניה בדרך אחרת. 

לאישור החברה תצורף הצהרת היועץ המשפטי החיצוני בדבר העדר ניגוד עניינים 

כאמור. כן תצורף הצהרת היועץ המשפטי החיצוני בדבר העסקתו כיועץ משפטי של 

בעלי המניות של החברה או של אדם או תאגיד אחר המקיימים קשרי עסקים עם 

החברה;  

)3( עמדת החברה בדבר העדר קיומה של זיקה אישית של היועץ המשפטי החיצוני לבעלי 

המניות, לשרים, לחברי ההנהלה או לחברי דירקטוריון החברה, על סמך הנתונים 

שניתנו לה על ידי היועץ המשפטי החיצוני או שהיו בפניה בדרך אחרת. לאישור 

החברה תצורף הצהרת היועץ המשפטי החיצוני בדבר העדר זיקה אישית כאמור. 

קיימת זיקה שלעמדת החברה אינה פוסלת את המועמד מלשמש כיועץ משפטי – 

תפורט הזיקה בבקשה;  

)4( העתק תצהירו של היועץ המשפטי החיצוני בנוגע להכנסתו מחברות ממשלתיות 

בשלוש השנים שקדמו למינוי ובנוגע להכנסתו הצפויה במהלך השנה הקרובה 

מחברות ממשלתיות, והכל תוך פירוט החברות הממשלתיות וההכנסה מכל אחת 

מהן. לבקשת היועץ המשפטי החיצוני, רשאית החברה לצרף תצהיר של היועץ 

המשפטי החיצוני בנוגע לסך כל הכנסתו מכלל החברות הממשלתיות, ובלבד שהיועץ 



 02-5695310, פקס: 02-5421500, טל':96951, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים 8המגדל, קומה  23בניין 

 www.gov.ilשער הממשלה :   www.gca.gov.ilכתובתנו באינטרנט:

4

המשפטי החיצוני ימציא לרשות, ישירות, את הפירוט המבוקש.  

)5( הצהרת היועץ המשפטי הפנימי בחברה, ואם לא מועסק בה יועץ משפטי פנימי, 

הצהרת המנכ"ל, כי ניתנה הזדמנות שווה למשרדי עורכי דין שאינם מונים יותר 

מעשרה עורכי דין. לא ניתנה הזדמנות כאמור, יפורטו בהצהרה הטעמים בגינם לא 

ניתן היה לתת למשרדי עורכי דין כאמור הזדמנות שווה; 

)6( כתב הסכמה מאת היועץ המשפטי החיצוני, לפיו הוא מסכים לפרסום סך השכר 

ששולם לו בשלוש השנים האחרונות או שאמור להיות משולם לו בכל שנה משנות 

ההעסקה, מכלל החברות הממשלתיות; 

)7( פרטים אודות היועץ המשפטי החיצוני כאמור בתוספת השנייה לכללים. 

שיקולי הוועדה 

13. הוועדה תשקוד על חלוקת עבודת הייעוץ המשפטי לחברות ממשלתיות בין מספר משרדי 

עורכי דין גדול ככל האפשר. בבואה להמליץ את המלצותיה תיתן דעתה, בין היתר, 

לשיקולים המפורטים בסעיף 4 לכללים, ולשיקולים שיפורטו להלן: 

)1( צרכי החברה בייעוץ משפטי חיצוני, בהתחשב, בין היתר, בקיומו של יועץ משפטי 

פנימי ויכולתו לספק את השירות המבוקש; 

)2( גודל החברה הממשלתית ומורכבותה; 

)3( מורכבות הייעוץ המשפטי המבוקש והיקפו; 

)4( הכישורים והנסיון של משרד עורכי הדין בתחומי פעילותה של החברה, ויכולתו 

להעניק לחברה את השירותים שהיא זקוקה להם במועדים הנדרשים, בהתחשב, בין 

היתר, במורכבות העבודה המשפטית הנדרשת והיקפה, בנסיון המשרד בביצוע 

עבודות מהסוג הנדרש והיכרותו את התחום והשוק הרלוונטיים. 

)5( היות משרד עורכי הדין יועץ משפטי חיצוני של חברה ממשלתית אחת או יותר וסך 

הכנסתו השנתית של משרד עורכי הדין ממתן ייעוץ משפטי לחברות ממשלתיות;   

)6( האפשרות לחלק את עבודת הייעוץ המשפטי בחברה אחת בין מספר משרדי עורכי דין 

גדול ככל שניתן; 

)7( היקף השירותים המשפטיים שניתנו לחברה בשנתיים שקדמו לבקשה על ידי משרד 

עורכי הדין; 

)8( הצורך לרענן את עבודת הייעוץ המשפטי בחברה ממשלתית בהתחשב מחד גיסא 
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במספר השנים שמשרד עורכי הדין משמש יועץ משפטי חיצוני של החברה, ומאידך 

גיסא בנסיבות מיוחדות המצדיקות את המשך העסקתו בחברה; 

)9( האפשרות להגדיל את מספר משרדי עורכי הדין המטפלים בחברות ממשלתיות; 

)10( הצהרת החברה לעניין מתן או אי מתן הזדמנות שווה למשרדי עורכי דין שאינם  

מונים מעל עשרה עורכי דין; 

)11( תנאי ההתקשרות עם משרד עורכי הדין, לרבות שכר הטרחה הנדרש; 

)12( היות משרד עורכי הדין יועץ משפטי של אחד מבעלי המניות בחברה או של אדם או 

תאגיד אחרים המקיימים קשרי עסקים עם החברה;  

)13( קיומה של זיקה או קשר אישי, עסקי או מקצועי של משרד עורכי הדין או של מי 

מעובדיו לאחד מבעלי המניות בחברה, לשרים, לחברי ההנהלה או לחברי 

הדירקטוריון של החברה; 

)14( קיום חשש לניגוד עניינים בין עיסוקיו האחרים של משרד עורכי הדין או מי מעובדיו 

לבין תפקידו כיועץ משפטי חיצוני של החברה; 

)15( אפשרות קיומם של גורמים אחרים העלולים להשפיע על עבודתו של משרד עורכי 

הדין בחברה. 

14. )א(  כדי לקיים חלוקה ראויה של שירותי הייעוץ המשפטי לחברות ממשלתיות והרחבת 

מספר משרדי עורכי הדין המטפלים בחברות משפטיות, הוועדה לא תאשר מינויו של 

משרד עורכי דין ליועץ משפטי חיצוני אם כתוצאה מהמינוי תעלה ההכנסה השנתית של 

משרד עורכי הדין בגין השירותים הניתנים על ידו לכל החברות הממשלתיות שבהן הוא 

מטפל, על המפורט להלן )"תקרת ההכנסה הכוללת"(.  

)1( משרד עורכי דין המעסיק עד 25 עורכי דין - 3 מיליון ש"ח. 

)2( משרד עורכי דין המעסיק עד 50 עורכי דין  - 4 מיליון ש"ח. 

)3( משרד עורכי דין מעסיק עד 100 עורכי דין - 5 מיליון ש"ח. 

)4( משרד עורכי דין מעסיק מעל  100  עורכי דין- 6 מיליון ש"ח 

לעניין זה "עורכי דין" – עורכי דין המועסקים באופן קבוע ישירות על ידי משרד עורכי 

הדין ומקבלים ממנו את שכרם. 

)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( לעיל רשאית הוועדה לאשר את מינויו של משרד עורכי 
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הדין, אף אם הכנסתו עולה על תקרת ההכנסה הכוללת, אם הדבר מוצדק בנסיבות 

העניין, וזאת בהתחשב, בין היתר, במכלול השיקולים  המפורטים בסעיף 13 ובסעיף 15. 

נוכחה הוועדה, כי החברה מעסיקה למעלה מעשרה משרדי עורכי דין, וכי היקף העסקתו 

של כל  משרד כאמור הינו מהותי ביחס לכלל הוצאותיה על ייעוץ משפטי, תיקח גם זאת 

בחשבון במסגרת שיקוליה לעניין סעיף קטן זה. 

 )ג( יובהר, כי אין באמור בסעיף קטן )א( כדי למנוע תשלום שכר גבוה מתקרת ההכנסה 

הכוללת עבור מתן ייעוץ משפטי בעניין מסוים. ואולם יועץ משפטי חיצוני שקיבל שכר 

העולה על תקרת ההכנסה הכוללת כאמור, לא יוכל להתמנות כיועץ משפטי חיצוני 

בחברה אחרת או לעניין נוסף באותה שנה, והכל בכפוף לסעיף קטן )ב(.  

 )ד( כהוראת שעה לתקופה של שלוש שנים ממועד פרסומו של חוזר זה, תשקול הוועדה 

במסגרת שיקוליה את הנזק שעלול להיגרם למשרד עורכי דין לאור סעיף קטן )א(, בין 

היתר, נוכח הכנסות המשרד מחברות ממשלתיות בשנתיים שקדמו לפרסום חוזר זה. 

15. נבחר משרד עורכי דין ליועץ משפטי חיצוני במסגרת הליך פומבי, שוויוני ותחרותי לפי 

חוק חובת המכרזים, במסגרתו ניתנה הזדמנות שווה לכלל עורכי הדין להגיש את 

הצעותיהם, תביא הוועדה עובדה זו בחשבון במסגרת מכלול שיקוליה. כך, בין היתר, אל 

מול הצורך לבחון את קיומה של חלוקה ראויה בין החברות הממשלתיות, על הוועדה 

לקחת בחשבון, כי ההליך התחרותי נועד להבטיח את בחירתו של היועץ המשפטי 

המתאים ביותר לביצוע השירות המבוקש, וזאת לטובת החברה, ותוך מתן הזדמנות 

שווה לכלל ציבור עורכי הדין. סברה הוועדה, על אף האמור לעיל, שלא ניתן לאשר את 

מינויו של הזוכה במכרז, תבחן הוועדה, לבקשת החברה, את האפשרות למנות את אחד 

מהכשירים שנבחרו בהליך זה, בהתחשב באמור לעיל. 

תקופת המינוי 

16. אישור הרשות למינויו של יועץ משפטי חיצוני יוגבל לתקופה של שלוש שנים. ואולם 

הרשות רשאית להאריך את תקופת כהונתו של היועץ המשפטי החיצוני, לבקשת החברה, 

לתקופה של שלוש שנים נוספות.  

17. על אף האמור בסעיף 16 הרשות רשאית להאריך כהונה של יועץ משפטי חיצוני, לאחר 

תום שש שנות כהונה, לתקופות נוספות שלא יעלו על שלוש שנים בכל פעם, אם שוכנעה, 

כי טובת החברה מצדיקה את המשך כהונתו של עורך הדין, וכי החלפתו תגרום נזק 

משמעותי לחברה. זאת, בין היתר, נוכח מומחיותו של עורך הדין בתחומים הנדרשים 

ולאור הכרתו את החברה ואת הנושאים לגביהם נדרש השירות המשפטי. 

18. על אף האמור בסעיף 16, הרשות רשאית לאשר מראש את מינויו של יועץ משפטי חיצוני 

לתקופה העולה על שלוש שנים, לתקופה שתיקבע )"התקופה הראשונה"(, אם מינויו 

התבקש לעניין מסוים, אשר צפוי להימשך לכל אורך אותה תקופה. חלפה התקופה 



 02-5695310, פקס: 02-5421500, טל':96951, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים 8המגדל, קומה  23בניין 

 www.gov.ilשער הממשלה :   www.gca.gov.ilכתובתנו באינטרנט:

7

הראשונה, ושוכנעה הרשות שלא הסתיים הטיפול באותו עניין, שלגביו התבקש מינויו של 

היועץ המשפטי החיצוני, תאשר לחברה את המשך העסקתו לתקופה שתקבע )"התקופה 

המוארכת"(. הוראות אלה יחולו גם בתום התקופה המוארכת, בשינויים המחויבים. 

חברה המבקשת לקבל את אישור הרשות להמשך ההעסקה כאמור, תגיש בקשה, בה 

תפרט את מצב הטיפול באותו עניין ואת תקופת ההעסקה המבוקשת לצורך סיום הטיפול 

בו.  

19. יועץ משפטי חיצוני שהועסק בחברה במשך 6 שנים רצופות לפחות, לא יועסק שוב באותה 

חברה, אלא לאחר שחלפו שלוש שנים מתום תקופת התקשרותו עם החברה )"תקופת 

צינון"(. זאת למעט אם סברה הרשות, כי נוכח היקף ההתקשרות או מנסיבות אחרות, 

אין מניעה לאשר את ההתקשרות הנוספת. הרשות רשאית לאשר לחברה להמשיך 

ולהעסיק יועץ משפטי חיצוני, שתמה תקופת העסקתו לפי סעיף זה, לטיפול בעניין מסוים 

שבו החל לטפל בתקופת מינויו, והטיפול בו טרם נסתיים, אם שוכנעה שהעברת הטיפול 

בעניין זה ליועץ משפטי אחר תגרום נזק לחברה. המשיך היועץ המשפטי לטפל בעניין 

כאמור, תיחשב תקופה זו כחלק מתקופת הצינון, ובלבד ששכר הטרחה לו היה זכאי בשל 

הטיפול כאמור לא עלה על 50,000 ש"ח בשנה.  

שימוע 

20. לא תסרב הוועדה להמליץ על אישור מינוי, אלא לאחר שנתנה הזדמנות לחברה וליועץ 

המשפטי החיצוני להעלות את טיעוניהם בפניה. הליכים כאמור ייעשו בכתב בלבד, למעט 

במקרים מיוחדים, בהתאם לשיקול דעתה של הוועדה. 

מועד קבלת ההחלטה  

21. החלטה מנומקת של הרשות בבקשה למינוי יועץ משפטי חיצוני תישלח למבקשים, ככל 

שניתן, לא יאוחר מ- 90 ימים ממועד קבלת הבקשה. לעניין זה, "מועד קבלת הבקשה" – 

מועד קבלת כל המסמכים, הדרושים, להנחת דעתה של הרשות, לצורך קבלת ההחלטה.  

העסקת יועץ משפטי לפעולה  דחופה 

22. )א( חברה ממשלתית תוכל להעסיק יועץ משפטי חיצוני לפעולה דחופה ללא אישור 

מוקדם של הרשות, אם התקיימו כל התנאים הבאים: 

)1( שכר הטרחה הוא בגובה התעריפים המאושרים לחברות הממשלתיות. 

)2( מדובר בטיפול משפטי דחוף הנובע מלוח זמנים, שאינו עולה על שבוע ימים, 

ושנודע עליו לחברה סמוך לקביעתו. 

)ב( חברה המבקשת להתקשר עם יועץ משפטי לביצוע מטלה דחופה כאמור בסעיף קטן 

)א(, תדווח על כך לרשות באופן מיידי לצורך קבלת אישורה. הדיווח יכלול, בין היתר, 
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את הפרטים הבאים: 

)1( תאריך תחילת העסקה;  

)2( שם המשרד; 

)3( שכר הטרחה שנקבע ולפי איזה מנגנון )שעות, אחוזים(;  

)4( אופי הפעולה; 

)5( נסיבות הדחיפות, לרבות המועד בו נודע לחברה על קיומן. 

23. )א( חברה ממשלתית רשאית להגיש לרשות בקשה למינוי דחוף אם התקיימו כל אלה:  

)1( שכר הטרחה הוא בגובה התעריפים המאושרים לחברות הממשלתיות. 

)2( מדובר בטיפול משפטי דחוף הנובע מלוח זמנים, העולה על שבוע ימים, אך אינו 

עולה על 90 ימים, ושנודע עליו לחברה סמוך לקביעתו. 

              )ב( בקשת החברה תכלול, בין היתר,  את הפרטים הקבועים בסעיף 22)ב(.  

)ג( נוכחה הרשות, כי נדרש אישור תוך תקופה קצרה מ- 90 ימים )"התקופה הנדרשת"(, 

תעביר את הפנייה לוועדה, על מנת שתדון בה בהתאם לנוהל המפורט בחוזר זה, תוך 

התקופה הנדרשת. סברה הרשות, שלא ניתן לבחון את הבקשה בהליך זה תוך 

התקופה הנדרשת, תפעל באופן הקבוע בתקנה 14)2( לכללים.   

מינוי יועץ משפטי חיצוני שייחשב כמאושר על ידי הרשות 

24. בחברה בה מועסק יועץ משפטי פנימי, יראו את הליך מינויו של יועץ משפטי חיצוני 

כמאושר על ידי הרשות, ובלבד שנמסרו לרשות כל הפרטים המפורטים בסעיפים 11 ו- 12 

לחוזר זה, ושהיועץ המשפטי הפנימי של החברה אישר כי התקיימו כל אלה:  

)1( בחירתו של היועץ המשפטי החיצוני נעשתה לפי חוק חובת המכרזים;  

)2( החברה שקלה את השיקולים כאמור בסעיף 8 לחוזר זה; 

)3( היקף השתכרותו המוערך של היועץ המשפטי החיצוני מהחברה באותה שנה, בצירוף 

היקף השתכרותו באותה שנה מחברות ממשלתיות אחרות, כפי שהוצהר על ידו, אינו 

צפוי לעלות מעל לתקרת ההכנסה השנתית כהגדרתה בחוזר זה;  

)4( היקף השתכרותו של היועץ המשפטי החיצוני מהחברה אינו צפוי לעלות על 100,000 

₪ לשנה;  
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)5( שכר הטרחה הינו בהתאם לחוזר זה;  

)6( היועץ המשפטי החיצוני לא הועסק בחברה במשך 6 שנים רצופות, או שחלפו שלוש 

שנים מתום העסקתו כאמור. 

)7(  למיטב ידיעתו, ובהתאם להצהרת היועץ המשפטי החיצוני, הוא אינו יועץ משפטי 

של אחד מבעלי המניות בחברה או של אדם או תאגיד אחר המקיים קשרי עסקים עם 

החברה. לאישור זה תצורף הצהרת היועץ המשפטי החיצוני; 

)8( לעמדתו, על סמך הנתונים שניתנו לו על ידי היועץ המשפטי החיצוני או שהיו בפניו 

בדרך אחרת, אין ניגוד עניינים בהעסקת היועץ המשפטי חיצוני. לאישור היועץ 

המשפטי תצורף הצהרת היועץ המשפטי החיצוני בדבר העדר ניגוד עניינים כאמור; 

)9( לעמדתו, על סמך הנתונים שניתנו לו על ידי היועץ המשפטי החיצוני או שהיו בפניו 

בדרך אחרת, אין זיקה אישית של היועץ המשפטי החיצוני לבעלי המניות, לשרים, 

לחברי ההנהלה או לחברי דירקטוריון החברה. לאישור היועץ המשפטי תצורף 

הצהרת היועץ המשפטי החיצוני בדבר העדר זיקה אישית כאמור.  

25. היועץ המשפטי הפנימי ימציא לרשות את כל המסמכים הנדרשים בהקדם האפשרי ולא 

יאוחר משבוע ממועד מינויו של היועץ המשפטי החיצוני.  

26. תקופת מינויו של יועץ משפטי חיצוני לפי סעיף זה לא תעלה על שלוש שנים. ביקשה 

החברה למנותו לתקופת מינוי נוספת, יהיה המינוי טעון אישור הרשות כקבוע בחוזר זה. 

על הארכת מינוי של יועץ משפטי שמונה לעניין מסוים יחולו הוראות סעיף 18 לעיל.  

27. הרשות רשאית לבטל את המינוי אם ראתה כי לא התקיימו הוראות סעיפים 24 – 26 

לעיל. על ביטול אישור כאמור יחולו הוראות תקנה 9 לכללים.  

28. הוועדה רשאית לקבוע, כי הוראות סעיפים 24 – 26 לעיל לא יחולו על חברה מסוימת, אם 

נוכחה, כי החברה אינה מקיימת את הוראות הסעיפים האמורים כנדרש. לא תקבע 

הוועדה כאמור, אלא לאחר שנתנה הזדמנות לחברה להשמיע את טענותיה בפניה.   

שכר טרחה והוצאות 

29. להלן התעריפים המירביים לשכר טרחת יועצים משפטיים חיצוניים בחברות, כפי 

שאושרו על ידי הוועדה למינוי יועצים משפטיים ושכרם ועל ידי הרשות. התעריפים אינם 

צמודים למדד. 
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)1( שכר טרחה למכלול שירותים )ריטיינר( 

השכר המירבי שישולם ליועץ משפטי למכלול השירותים המשפטיים יהיה כמפורט 

להלן: 

₪ לחודש סיווג החברה 

 3-1  8,115

 5-4  10,622

 7-6  15,934

 9-8  32,596

 )1(10-10  46,565

 שכר הטרחה דלעיל ישולם בגין כל השירותים המשפטיים, למעט טיפול וייצוג בהליכים 

בפני בתי משפט, בבוררויות ובהליכי גישור. שכר הטרחה בגין פעולות אלה יהיה 

כמפורט בפסקה )2( להלן.  

)2( שכר טרחה ליועץ משפטי שאינו ריטיינר  

 שכר הטרחה שישולם ליועץ משפטי חיצוני, שאינו ריטיינר, יהיה לפי שעות, בסכום 

שלא יעלה על שכר הטרחה השעתי המרבי כמפורט להלן, או בסכום התעריף המינימלי 

המומלץ על ידי לשכת עורכי הדין.  

 שכר טרחה שעתי מירבי 

עורך דין - עד 500 ₪ 

מתמחה - עד 200 ₪ 

שעת נסיעה -  50% מהסכומים המפורטים לעיל.  

30. בקשה לחריגה מהסכומים המפורטים לעיל תוגש בידי היועץ המשפטי הפנימי של 

החברה. אם לא מועסק בה יועץ משפטי פנימי, תוגש הבקשה בידי המנהל הכללי של 

החברה. ככלל, לא יינתן אישור לחריגה מהסכומים המפורטים לעיל, אלא בנסיבות 

חריגות ומטעמים מיוחדים.  

31. בנוסף לשכר הטרחה רשאית החברה לשלם ליועץ המשפטי החזר הוצאות שהוצאו בפועל 
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)עלות בלבד(, לצורך ביצוע שירותיו בגין נסיעות, דואר, משלוחים, הדפסות, צילומים, 

כריכות והתקשרות עם מאגרי מידע. תשלום ההוצאות מותנה באישור ההוצאות מראש 

ובכתב על ידי החברה.  

32. לסכומים המפורטים בסעיף 29 לעיל ייווסף מע"מ כדין. 

פרסום  

33. רשות החברות הממשלתיות תפרסם באתר האינטרנט של הרשות מדי שנה, את סך 

השכר ששולם באותה שנה ליועץ משפטי חיצוני מכלל החברות הממשלתיות.  

דיווחים 

34. המבקר הפנימי בחברה ימסור, לפחות אחת לשנה, דוח לוועדת הביקורת על ביצוע 

הכללים וחוזר זה.  

35. החברה, באמצעות המנהל הכללי, תדווח לרשות החברות, מדי שנה, ולא יאוחר מיום 30 

ביוני, על כלל התקשרויות החברה עם יועצים משפטיים, במתכונת דיווח שתיקבע על ידי 

הרשות. לדוח החברה יצורף דוח המבקר הפנימי לפי סעיף 34 לעיל.  

תחילה והוראת שעה  

36. תחילתו של חוזר זה ביום פרסומו והוא יחול על בקשות שיוגשו לרשות, או על מינויים 

לפי סעיפים 24 – 26, לפי העניין, שנעשו ממועד זה ואילך. 

 
   בכבוד רב, 

 
 

                            אורי יוגב             
      מנהל רשות החברות הממשלתיות 

 
העתק: שר האוצר 

השר האחראי על החברה  
 היועץ המשפטי לממשלה 

 מבקר המדינה 
יו"ר הוועדה לבדיקת מינויים 

יו"ר הוועדה למינוי יועצים משפטיים ושכרם 
 חברי דירקטוריון החברה )באמצעות מזכיר החברה( 
 מבקר הפנים של החברה )באמצעות מזכיר החברה( 

 מזכיר החברה 
 נציג רשות החברות הממשלתיות 

 




