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   בחירות המקומיות הרשויות חוק

 1965 – ד"תשכ (להיבחר הזכות הגבלת) המקומיות הרשויות חוק

 – ה"תשל ,(וכהונתם סגניו רשות ראש בחירת) המקומיות הרשויות חוק
1975 

 1965 – ה"תשכ ,(בחירות סדרי) המקומיות הרשויות תקנות

  1993 – ג"תשנ (בחירות מימון) המקומיות הרשויות חוק

 1959 – ט"תשי (תעמולה דרכי) הבחירות חוק

   הבחירות לקראת לממשלה המשפטי היועץ הנחיות

 (פורסם טרם עדכני חוזר) הפנים משרד ל"מנכ חוזרי









ניהול מערך משאבי  – 2013מחודש פברואר  1/2013ל "חוזר מנכ
 האנוש ברשויות המקומיות בשנת בחירות  

הנחיות היועץ המשפטי לממשלה  – 2/2013ל מיוחד "חוזר מנכ
החוזר . 2013פורסם במאי  –לקראת בחירות לרשויות המקומיות 

  :עוסק בנושאים הבאים
 (1.1914, 1.1911, 1.1910)טוהר בחירות 
 (1.1704, 1.1902, 1.1900)שימוש במשאבי הרשות 
 (1.1902)עובדי הרשות המקומית בתקופת בחירות 
 (1.1501)מינויים בתקופת הבחירות 
 (1.1908)תעמולת בחירות 
 (1.1901)סקרים 

  



 שימוש במשאבים פיסיים של הרשות 

את האירוע . ראש העיר ערך הרמת כוסית לכבוד ראש השנה
ערך לכבוד חברי מרכז המפלגה בה הוא חבר והזמין שרי  

האירוע  . כולםחברי כנסת ואת חברי מליאת מועצתו , הממשלה
את הכיבוד  . נערך באולם הקונסרבטוריון העירוני בשעות הערב

הביא ראש הרשות בעצמו ועל חשבונו ונעזר בעוזריו האישיים  
 .  בלבד לצורך עריכת האירוע

 



 



 שימוש במשאב האנושי  

 מנהלי עם העיר ברחבי שבוע בכל סיורים יוזם העיר ראש
 ראש עוזר מכין ,סיור כל בסיום .ברשות המקצועיים האגפים

 הרשות ראש מקפיד עוד .הרשות עובדי לכלל סטטוס דוח ,העיר
  את הרשותי בפייסבוק לפרסם הדוברות מחלקת באמצעות

   .הסטטוס דוח את אליהם ולצרף הסיורים סקירת

  :טיפים

 הסיורים נערכים לכל אורך הקדנציה1.

 מועדי פרסום ואופן פרסום  2.

 



 עריכת סיורים –שימוש במשאב האנושי 

יום לפני הבחירות   90איסור עריכה  –ההגבלה המרכזית 
 (.  ש לממשלה"מכוח הנחיית יועמ. )למעט במקרים חריגים

 . ניתן לערוך סיורים מקצועיים של דרג מקצועי ללא הגבלה

שימוש באמצעי הסיור  ; מניעת יתרון בלתי הוגן –העיקרון 
יצירת פלטפורמה פרסומית תעמולתית  ; לתעמולת בחירות
 .  באמצעות התיעוד

פרסום אינפורמטיבי שלא נושא שם ראש הרשות   ?מה כן
תמונתו ותוארו ואינו נושא מידע מעבר לתיאור עובדתי של  

 .הדברים



 לוח המודעות המודרני  – פייסבוק

הפצת מידע מטעם העירייה אינה אסורה קטגורית אולם חל איסור  
לכרוך אותה במפורש או במשתמע עם שמו של נבחר ציבור מכהן  

 !בכלל וראש העיר בפרט

הפרטי של ראש הרשות  לפייסבוקייבוא מידע מהאתר העירוני 
ל לגבי תמונות שצולמו על  "כנ! מהווה שימוש במשאב והוא אסור

 (. צלם חיצוני שנשכר עלי די הרשות, צ"יח, דוברות)ידי העירייה 

  :מבחן הדומיננטיות –המבחן 

, הא ולו לא" נכח ראש העיר"תיאור רשמי בדבר קיום אירוע בו "
מנגד דיווח בדבר קיומו של אירוע רשמי . אינו פסול כשלעצמו

חנך ראש העיר פארק חדש אשר הוא עצמו יזם את "במילים 
 !הוא בגדר תעמולה אסורה  "הקמתו



 הדיגיטאלישלטי התעמולה לעידן מימיי  –הקשר עם הציבור 

 

 



 הקשר עם הציבור 

אישי  בו   פייסבוקראש העיר מקפיד על תחזוקת דף 
 . בכל יום חמישי לסיכום השבוע פוסטיםהוא מפרסם 

במסגרת הפוסט האחרון שאותו שלח לקראת סוף שנת 
פרסם ראש העיר תמונה שצולמה על ידי   הלימודים

רעייתו כשהוא מתועד עם חברי נבחרת הכדורסל של 
פרסם את , לצד אותה תמונה. מסיימי התיכון 

האחרון של  נצחונההודעתה הרשמית של הרשות בדבר 
 .הנבחרת ותמונות מאירוע קבלת גביע האליפות

 



  :זכרו היטב
המבחן הוא מבחן השוויון ומניעת ניצול  

 .  היתרון של הנבחר המכהן על פני מתחריו
 :זכרו היטב

העירוני הוא משאב ציבורי   הפייסבוקדף 
 .  במסגרתו אסור לקיים כל תעמולת בחירות

ודוברות הוא משאב רשותי ואין   צ"היחצוות 
 .  להשתמש בו לצרכי תעמולה

 
  "לייק"מההיזהרו 

  הפייסבוקרשימת מינויים שעשו לייק לדף 
שימוש ברשימה  . העירוני הוא משאב ציבורי

זו לטובת תעמולת בחירות היא בגדר  
 תעמולה אסורה לפי חוק התעמולה

 
 



 איסור תעמולה  –קשר עם הציבור 

ראש העיר הוזמן לשאת דברים בכנס בוגרים לדורותיהם בתיכון  
העירוני המתקיים באולם הספורט של התיכון שנחתך לפני 

האירוע מתקיים בסוף חודש יוני שלפני הבחירות . כשנה
ומאורגן על ידי בוגרי התיכון באופן ישיר ללא שום מימון עירוני  

 .  וללא מעורבות של נציגי העירייה בארגון

 



אישור בתקופה של ששת החודשים לפני הבחירות יידרש 
העיקרון קובע כי חל . ש לעירייה לכל פרסום מטעמה"היועמ

איסור על נבחר הציבור לשאת דברים על במה ציבורית 
בתקופת ששת החודשים אולם ככל שמדובר בדברי ברכה  

יש לבחון אפשרות של מתן היתר לשאת דברים בכפוף  , גרידא
 . ש"לאישורם למפרע על ידי היועמ

,  עיתוי עריכתו, תדירות עריכתו, את מהות האירוע בידקו* 
 ...  קהל היעד שבו, שגרתיותו





 !!תודה ובהצלחה


