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נציגי שר המשפטים במוסדות התכנון ויועצים
משפטיים בועדות מחוזיות

נציגי שר המשפטים במוסדות התכנון ויועצים משפטיים בועדות מחוזיות

 .1בהתאם לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה ) 1965 -להלן  -החוק( ,מכהנים נציגי שר המשפטים
כחברים במועצה הארצית לתכנון ולבניה ,בועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות,
ובועדות המחוזיות והמיוחדות לתכנון ולבניה ובועדות משנה שלהן ,כפי שנקבע בחוק.
 .2תפקידם העיקרי של נציגי שר המשפטים במועצה ובועדות האמורות הוא:
א( השתתפות בדיוני הועדה וועדות המשנה שלה ,בהתאם להוראות החוק.
ב( פיקוח על תקינות פעילות הועדה והחלטותיה מבחינה משפטית ,לרבות זכויות הפרט וזכויות
הציבור.
 .3א( לאור חשיבות תפקידיהם ,חובה על נציגי שר המשפטים להיות נוכחים בכל הדיונים ולהקדיש
את מלוא תשומת הלב לבעיות הנדונות.
ב( נבצר מנציג משרד המשפטים להיות נוכח בדיון כלשהו ,יהיה נוכח באותו דיון ממלא מקומו
שנתמנה לכך .נציג השר יודיע לשם כך לממלא מקומו את מועד הדיון שבו ימלא את מקומו,
וימציא לו מבעוד מועד כל חומר רלבנטי לאותו דיון ,כדי שממלא המקום יוכל למלא כהכלה
את תפקידו ,כנציג שר המשפטים לכל דבר ועניין.
 .4לפי סעיף )8ב( לחוק ,ועדה מחוזית רשאית למנות לה יועץ משפטי.
מינוי יועץ משפטי כאמור ייעשה על-ידי משרד הפנים ,באחריות היועץ המשפטי של משרד הפנים.
יש לשאוף ולפעול לכך שהיועצים המשפטיים בועדות המחוזיות יהיו עובדי משרד הפנים.
 .5היועץ המשפטי לועדה המחוזית יעביר לנציג שר המשפטים בועדה כל חוות-דעת שהוא נותן
לועדה ,במקביל להגשתה לועדה או ליושב-ראש הועדה ,וכן יעדכן אותו בהתייעצויות בעל-פה
שנערכו עמו בעניינים בעלי חשיבות.

 -עמוד  1מתוך - 2

הנחיה מס' 8.1002

הנחיות היועץ המשפטי לממשלה

מקום שנציג שר המשפטים חולק על עמדת היועץ המשפטי לועדה ,תועבר המחלוקת להכרעת
היועץ המשפטי לממשלה ,או מי שהוא יסמיך לכך ,ועד לקבלת ההכרעה לא תפעל הועדה בניגוד
לעמדת נציג שר המשפטים.
 .6הועדה המחוזית רשאית להעסיק תובע בעבירות לפי חוק התכנון והבניה ,על-פי כתב הסמכה
שיקבל מהיועץ המשפטי לממשלה ,בהתאם להנחיות בעניין זה .יש לשאוף ולפעול לכך שתובעי
הועדות המחוזיות יהיו עובדי מדינה.
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