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23/2/18 

 

הבחירות ברשויות  
 30.10.18המקומיות 

 ויינברגרד עמיחי "עו: מרצה 

 במסגרת יום עיון במרכז לשלטון מקומי
 .co.ilMUNIwww.: מידע נוסף באתר
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 תכלית הפאנל

עתידות  , הבחירות לרשויות המקומיות

 .  30.10.18להתקיים ביום 

 הספירה לאחור החלה והמועמדים כבר החלו

 .  לרוץ את ריצת המרתון שתסתיים בעוד שנה

 חודשים טרם   3יש כאלו שיתחילו את המרוץ

יש כאלו שיתחילו כשנה לפני מועד  / הבחירות 

 .  הבחירות

החכמים מתחילים שנה לפני  .... 
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 בחירות

 מימון בחירות
ובניית  

 התקציב

קמפיין  

 הבחירות  

תעמולת  

 בחירות

הקשר מול  
מבקר  
המדינה  

 והגשת דוחות

הזהירות  
הנדרשת  

בעבודה מול  
הרשות  
 ועובדיה
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 תיקוני חקיקה –רגע לפני שנתחיל 

 לחוק   13סקירה בעניין החידוש במימון בחירות לאור תיקון

 1993-ג"תשנ, (מימון בחירות)הרשויות המקומיות 

  להלן נביא סקירה קצרה בעניין התיקונים שנערכו לאחרונה

בחוק לגבי סכום מימון הבחירות לו זכאיות סיעות  

 המתמודדות בבחירות

 

 1993-ג"התשנ, (מימון בחירות)חוק הרשויות המקומיות 

מסדיר את ההגבלות המושתות על  , "(חוק המימון: "להלן)

רשימות וסיעות במימון הממלכתי עבור מערכת  , מועמדים

 .  ובהגבלות בקשר להוצאות ולהכנסות, הבחירות

 

  נערכו שינויים מהותיים במימון למשל אף סיעות המעמידות

זכאיות לתוספת וזאת בין היתר  , מועמדים לראשות העיר

 .2016-ו 2014לאור תיקוני חוק המימון בשנים 

   

http://www.mevaker.gov.il/serve/site/law_rashuyot.asp
http://www.mevaker.gov.il/serve/site/law_rashuyot.asp
http://www.mevaker.gov.il/serve/site/law_rashuyot.asp
http://www.mevaker.gov.il/serve/site/law_rashuyot.asp
http://www.mevaker.gov.il/serve/site/law_rashuyot.asp
http://www.mevaker.gov.il/serve/site/law_rashuyot.asp
http://www.mevaker.gov.il/serve/site/law_rashuyot.asp
http://www.mevaker.gov.il/serve/site/law_rashuyot.asp
http://www.mevaker.gov.il/serve/site/law_rashuyot.asp
http://www.mevaker.gov.il/serve/site/law_rashuyot.asp
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תיקוני חקיקה   –רגע לפני שנתחיל 

 אחרונים  

 העדכניתיחידת חישוב , לחוק המימון 3' בסעבהתאם לאמור  ,

,  לכל בעל זכות לבחור₪  56תהיה , החל מתיקון החוק

 .יעודכן הסכום בהתאם לעלית המדד 4' לסעובהתאם 

 

 סכום המימון הינו , לחוק המימון 5-6' בסעבהתאם לאמור

באותה רשות   במספר בעלי הזכות לבחורמכפלת יחידת החישוב 

 .  מקומית

   

בעלי זכות בחירה 50,000ברשות בה ישנם , לשם הדוגמא ,

 .₪ 2,800,000יעמוד סך המימון הכולל בכל הרשות על 
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תיקוני חקיקה   –רגע לפני שנתחיל 

 אחרונים  

    לחוק   7לסיעה בבחירות נקבע בסעיף  שינתןסכום המימון

למועמד לראשות  ומימון  עבור הישגי סיעה בין מימוןומחולק 

 .הרשות כמפורט להלן

 

 בבחירות הינו כדלקמן הישגי הסיעהסכום המימון בגין: 

 תקבל מימון בסך סכום   –זכתה סיעה במנדט אחד לפחות

המימון הכולל לרשות מחולק במספר חברי המועצה שנבחרו  

   .באותה רשות ומוכפל במספר נציגי הסיעה שנבחרו

  שפורטו לעיל ם"בזביבהתאם למספר , לשם הדוגמא  ,

כאשר הסיעה זכתה , חברי מועצה 15ברשות בה ישנם 

 .₪ 186,666-יעמוד סך המימון לסיעה על כ, אחדבמנדט 

יעמוד סכום המימון על   מנדטים 3 ואם קיבלה הסיעה

559,998  ₪ 
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תיקוני חקיקה   –רגע לפני שנתחיל 

 אחרונים  

  50%-מ בלמעלהאך זכתה , לא זכתה הסיעה במנדט אחד  

סך כל הקולות הכשרים של הרשימות המשתתפות  )מהמודד 

תקבל הסיעה  –( לחלק במספר חברי המועצה העומדת לבחירה

בהתאם  , לשם הדוגמא. מסכום מימון למנדט אחד 60%

יעמוד סך המימון לסיעה שלא קיבלה  , למספרים המפורטים לעיל

 .₪  112,000-מנדט אחד על כ
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תיקוני חקיקה   –רגע לפני שנתחיל 

 אחרונים  

תוספת בגין ייצוג לנשים -   

 שלפחות שליש מבין חברי  הוחל סעיף חדש לחוק ולפיו סיעה

ח מבקר  "במועד פרסום דושנבחרו ומכהנים מטעמה  המועצה

על חשבונות  ( כלומר ניתן לבצע החלטה מושכלת) המדינה

מסכום המימון הכולל   115%תקבל  –הם נשים , הסיעה

  3-ככל ותזכה הסיעה ל, לשם הדוגמא . שמקבלת הסיעה

נוסף   למימותזכה הסיעה , מנדטים ואחת מחבריה תהא אישה

זאת במקום  )₪  643,9976-ובסך כולל של כ 83,999בסך 

 (.זכאית היתהלו , ₪ 559,998
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תיקוני חקיקה   –רגע לפני שנתחיל 

 אחרונים  

 נוסף בגין   מימון חדשבנוסף על האמור לעיל מוענק

 הישגי המועמד לראשות הרשות מטעם הסיעה

 :כדלקמן, בבחירות

 או היה  /מטעם הסיעה לראש הרשות ונבחר המועמד

תקבל הסיעה מימון   –מועמד יחיד לראשות הרשות 

על פי  )מסכום המימון הכולל בעיר  9.5%בסך של  נוסף

 (.לחוק 6' סע

 בהתאם למספרים המפורטים לעיל, לשם הדוגמא  ,

יעמוד סך , בעלי זכות בחירה 50,000ברשות בה ישנם 

ואז תזכה  . ₪ 2,800,000המימון הכולל ברשות  על 

 266,000-הסיעה במקרה זה למימון נוסף בסך של כ

₪.  
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תיקוני חקיקה   –רגע לפני שנתחיל 

 אחרונים  

   אם נבחר המועמד מטעם הסיעה   -תוספת בגין הישג ניכר

מהקולות הכשרים ועד   60%-קיבל מעל ללראש הרשות והוא 

 :  תקבל הסיעה מימון נוסף ביחס הבא – 80% -ל

  מספר הקולות הכשרים שקיבל המועמד לחלק במספר כלל

כפול סכום , הקולות הכשרים שניתנו למועמדים לראש הרשות

ואולם לא יקבל מועמד  . 6-לחלק ב, לחוק 6' המימון על פי סע

יותר מסכום לו היה זכאי על פי סעיף זה אילו קיבל המועמד 

    .מהקולות הכשרים 80%

במקרה בו  , בהתאם למספרים המפורטים לעיל, לשם הדוגמא

תזכה הסיעה במקרה זה , מסך הקולות 70%-זכה מועמד ל

 למימון נוסף בסך של

2,800,000X 70% דהיינו 6-לחלק ב  : 

326,666  ₪תוספת בבחירות 
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תיקוני חקיקה   –רגע לפני שנתחיל 

 אחרונים  

   תשלום בגין הישג למפסיד  -במקרה שיהיה נפוץ מעט יותר

  –גם ללא זכיה בבחירות  

מהקולות   25% -זכה המועמד מטעם הסיעה בלא פחות מ

גם אם לא  )תקבל הסיעה מימון נוסף  –הכשרים של הבוחרים  

 :  ביחס הבא( זכה

  מספר הקולות הכשרים שקיבל המועמד לחלק במספר כלל

כפול סכום , הקולות הכשרים שניתנו למועמדים לראש הרשות

 .  6-לחלק ב, לחוק 6' המימון על פי סע

במקרה בו  , בהתאם למספרים המפורטים לעיל, לשם הדוגמא

  -מסך הקולות אך הפסיד כי אחר לקח ב 45%  -זכה מועמד ב

51% 

2,800,000 X 45%  6 -לחלק ב, מהקולות 

 210,000דהיינו מימון נוסף של  ₪ 
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תיקוני חקיקה   –רגע לפני שנתחיל 

 אחרונים  

 

  9.5% –תשלום במקרה של מועמד יחיד לראש הרשות 

 .  מסכום המימון הכולל לרשות  
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תיקוני חקיקה   –רגע לפני שנתחיל 

 אחרונים  

 בלבד 2018לבחירות !!!! שינוי במועדי התשלום  -זהירות!   

  בדרך כלל סכומי המימון סכומי המימון נקבעו כך שישולמו

ימים   20ישולמו לסיעה בתוך  85%: לסיעה באופן הבא

ד בערעור  "או מיום מתן פס/מיום פרסום תוצאות הבחירות ו

וכן תוספת  ) 15%יתרת ; ככל והוגש ערעור כאמור, בחירות

ישולמו מיד  , (במקרה של ייצוג הולם של נשים כמפורט לעיל

   .ח המבקר על חשבונות הסיעה"לאחר פרסום דו
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תיקוני חקיקה   –רגע לפני שנתחיל 

 אחרונים  

נקבע הסדר אחר (  בלבד) 2018לגבי בחירות  אולם 

70%  יום מיום פרסום התוצאות 20בתוך 

15%  חודשים   8בתוך )עם פרסום דוח חיובי של המבקר

 (מהבחירות

15%  31.1.19עד 
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 שבתון   –יום הבחירות  -!! חדש 

 (2014תיקון משנת )

97יום הבחירות הכלליות יהיה יום שבתון   (א) ב

בתחומן של הרשויות המקומיות שבהן נערכות הבחירות במועד  

וכן לגבי עובדים הרשומים בפנקס בוחרים של רשויות  , האמור

אף אם מקום עבודתם הוא ברשות מקומית  , מקומיות כאמור

אך שירותי תחבורה ושאר שירותים  , שלא חל בה יום שבתון

 .ציבוריים יפעלו כסדרם

 (ב)   השר יחליט על סוגי השירותים שייחשבו שירותים

ויפרסם הודעה בדבר  , ושעות הפעלתם, ציבוריים לעניין סעיף זה

לא  , החלטתו האמורה ברשומות וכן בכל דרך אחרת הנראית לו

 .שלפני יום הבחירות 35-יאוחר מהיום ה

 (ג)  ימים רצופים לפחות  14עובד שעבד אצל מעביד

ישלם לו המעביד את השכר , סמוך ליום הבחירות הכלליות

שהעובד היה משתכר אצלו ביום הבחירות הכלליות אילולא  

 .שבת
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 בחירות

 מימון בחירות
ובניית  

 התקציב

קמפיין  

 הבחירות  

תעמולת  

 בחירות

הקשר מול  
מבקר  
המדינה  

 והגשת דוחות

הזהירות  
הנדרשת  

בעבודה מול  
הרשות  
 ועובדיה
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סקירת חידושי הפסיקה באשר להליכי  

 הבחירות  

 בעשור האחרון חלה התפתחות מהותית ודרמתית בקיומה של

 . חקיקה השיפוטית בתחום הליכי הבחירות

 

מהן יצאו הלכות , החלו להינתן החלטות אקטיביסטיות

להלן נביא את עיקר הדוגמאות  , המשפיעות על המתמודדים

 והנושאים  
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סקירת חידושי הפסיקה באשר להליכי  

 הבחירות  

 הדומיננטיות"הפסיקה החלה להשתמש במבחן  " 

 האם זו פעילות שגרתית של הרשות או פעולה ייחודית וחד

 םעמית

מה היקף ההשפעה הצפוי של הפעולה על הבוחרים 

  מה החשיבות של התכלית האחרת העומדת בבסיס הפעולה

 והמחייבת את קיומה בסמיכות לבחירות

  ככל שיתקרב מועד הבחירות תתחזק ההנחה שמטרת הפעולה

 .  גם אם לפעולה תכלית עצמאית –היא להשפיע על הבוחר 
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   -דוגמאות מחידושי הפסיקה

 נשיאת דברים בטקסים ובאירועים

כפר יונה  41/20מ "תר–  

  האם השתתפות ראש מועצה בטקס סיום בית ספר יסודי

במסגרתו  , (חודשים טרם הבחירות 4) 27.6.13שהתקיים ביום 

לעתיד  ותוכניותיונטעם כי ראש המועצה נאם על פועלו בעבר 

 ?הוא תקין

 

האם אותם דברים שהועלו בטקס סיום הקונסרבטוריום תקינים? 

 

 שאלות "האם מפגש עם תושבים בבניין עירייה כמפגש

 ?  הוא תקין" ותשובות
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ר ועדת הבחירות "החלטת יו–  

של הטקסים וקבע בתמלוליםר ועדת הבחירות עיין "יו 

 המדובר בשני  -באשר לטקס סיום יסודי והטקס בקונסרבטוריום

 .  טקסים שאי אפשר לדחותם

 בהם דברי ברכה ישאלא מן הנמנע שראש מועצה 

  אמנם היו דברי שבח למועצה אך לא ניכר כי דברי השבח

לעירייה ופועלה עולים כדי לקשור הישגים אלו לתקופת כהונתו 

 או להשפיע על הבחירות  
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   -חידושי הפסיקה

 חל איסור לארגן כנס בחסות   –באשר למפגש עם תושבים

עם ראש העיר  " שאלות ותשובות"העירייה במתכונת של 

 (12/13מ "תר)

  עריכת כנס לתושבים במסגרת של פעם בשבוע בתקופה

הקרובה לבחירות מהווה תעמולה אסורה היות ואין לדעת אילו  

שאלות ישאלו תושבים ואולי יעלו שאלות הקשורות למתמודדים  

העירייה או לרעיונות ראש העיר לקידום העיר  להשיגיאחרים או 

 . וכל אלו תעמולה אסורה –

  אין פסול במפגש עם נבחרי ציבור אולם יש בזה פוטנציאל גבוה

א לחוק התעמולה  2' לתעמולה אסורה ולכן יש לפרש את סע

 אסור לקיים מפגשי קבלת קהל   ולפיכל. באופן מרחיב

 אירוע חנוכת בית ספר שבועות ספורים טרם מועד הבחירות- 

 (  25.9.13)בית אריה  125/20מ "תר
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   -חידושי הפסיקה

 אירוע חנוכת בית ספר שבועות ספורים טרם מועד הבחירות- 

 (  25.9.13)בית אריה  125/20מ "תר

 29.9.13האירוע תוכנן להתקיים ביום 

האירוע חשוב אך הנו תעמולה אסורה  -ר ועדת הבחירות "יו 
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 שימוש בעובדי ציבור -חידושי הפסיקה

( כפר יונה) 49/20מ "תר–  

  האם העברת פניה ממנהלת לשכת ראש המועצה להיכנס

 ?  בוק של ראש המועצה הוא תקין  הפייסולהצטרף כמנויים לדף 

קריאה לתושבים להירשם כמנויים לדף   –ר ועדת הבחירות "יו

אשר במסגרתו ניתן להניח שהוא , של ראש המועצה הפייסבוק

 הנו פסול   –מקדם את הקמפיין הפוליטי לבחירתו מחדש 
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 שימוש בעובדי ציבור -חידושי הפסיקה

(21.8.13)דאליית אל כרמל  64/20מ  "תר 

 שימוש בעובד ציבור–  

האם הוא יכול לדברר את ראש  –ת "דובר המועצה שיצא לחל

 ?  ת"החלהמועצה בתקופת 

 תעמולת . דובר המועצה נתפס ומתפקד כעובד ציבור –החלטה

 בחירות על ידו נתפסת כנקיטת עמדה והעדפה  

התנהגות זו פוגעת בניטרליות הנדרשת כעובד המגזר הציבורי  ,

 .  ללא קשר לשאלה אם הוא מקבל שכר או לא

  העובד הדובר נחשב כעובד ציבור גם אם אינו מקבל שכר בגין

 .  עבודתו

   

 



25 

  –איסור תעמולת בחירות על ידי עובדים   
 ?  מה היקף האיסור

 1965 -ה "תשכ, (בחירות)חוק הרשויות המקומיות 

75 . (א) כולל עובד שירות התעסוקה, עובד המדינה  ,

של הסוכנות  , וכן עובד של רשות מקומיתרשות הפיתוח 

לישראל או של תאגיד השידור  הקימתשל הקרן , היהודית

אשר יש להם סמכות  , הישראלי או של תאגיד החדשות

,  (שעת חרום)לרבות סמכות לפי תקנות ההגנה  ,מינהלית

חלק   יקחולא  ,או תפקיד שכרוך בו מגע עם קהל, 1945

בתעמולת הבחירות בתחום רשות מקומית שבה מתקיימות  

   .בחירות

(ד)   בית משפט שהרשיע אדם בשל עבירה על הוראות סעיפים

על השעייתו  , בנוסף על כל עונש, יורה, (ב)או ( א)קטנים 

אין  ; עד ליום הבחירות, ללא תשלום, מעבודתו או ממילוי תפקידו

 .בהוראה זו כדי למנוע העמדת אותו אדם לדין משמעתי
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 שימוש בעובדי ציבור -חידושי הפסיקה

(10.9.13)רמלה  83/20 תרמ 

 העותר טען כי ראש העיר הקים מטה בחירות שבו עובדים עובדי

עוד טען כי . במשך שעות עבודתם כעובדי העירייה, עירייה שונים

 .  ר מטה הבחירות"אחד מהעובדים מציג עצמו כיו

 

  ראש העירייה טען כי העובדים פועלים בקמפיין הבחירות רק

 .במסגרת זמנם הפרטי בהתנדבות ומתוך תמיכה במועמדות

  

 ראש העירייה טען כי האיסור על פעילות פוליטית אינו חל מחוץ

 .  לשעות העבודה

  כן טען כי אותם עובדים אינם מחזיקים סמכויות מנהליות כקבוע

 .  בחוק הבחירות
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 שימוש בעובדי ציבור -חידושי הפסיקה

האיסור על תעמולת בחירות קבוע בסעיף   –ר ועדת הבחירות "יו

 (.  בחירות)לחוק הרשויות המקומיות  75

 בעניין  17/עגנציב שירות המדינה פרסם הודעה  4.7.13ביום

הבחירות לרשויות המקומיות שם נאמר כי כתעמולה תחשב 

 .הטפה ישירה למען מפלגה או מועמד כלשהו

 המסגרת הנורמטיבית החלה על עובדי המדינה חלה גם על

 (.259/96 מ"ער)עובדי הרשויות המקומיות מכוח הפסיקה 

 לא חל על עובדים אלו 75יש לדחות את הטענה כי סעיף . 

   האיסור חל על כלל העובדים בין אם הם עם סמכות מנהלית או

 .  מגע עם קהל ובין אם לאו
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 שימוש בעובדי ציבור -חידושי הפסיקה

  אני רואה פגם חמור בעבודה ישירה של עובד ציבור במטה

וודאי אם מדובר בראש עיר שמהווה דמות  , הבחירות של מועמד

 .ושררה כלפי העובדים כחבעלת 

  

 ניתן צו האוסר על העובדים לקיים כל תעמולת בחירות ובין היתר

 לעבוד באופן כלשהו בקמפיין הבחירות של ראש העיר
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 שימוש בעובדי ציבור -חידושי הפסיקה

שלטים על בתים של   -( 8.9.13)רמת השרון – 97/20מ "תר

 –עובדי ציבור 

 

  העותרת טענה כי ראש העירייה משתמש בעובדים של תאגידים

 .  עירוניים כדי לתלות שלטים על בתיהם

 לחוק הבחירות אינו חל  75ראש העירייה טען כי הוראות סעיף

 .  עניינים של מרבית העובדים עליה מתלוננת העותרת

 כן נטען שהשלטים נתלו על ידי קרובי משפחתם ואין להן שליטה

 . על זה
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 שימוש בעובדי ציבור -חידושי הפסיקה

שלטים על בתים של   -( 8.9.13)רמת השרון – 97/20מ "תר

 –עובדי ציבור 

ר וועדת הבחירות "יו–  

 שלט בחירות המוצב על ביתו של עובד ציבור בוודאי שמהווה

 . הטפה ישירה למען מועמד

 ההכרחית של עובד   בנייטרליותוכן וודאי שהוא נחזה לפגיעה

 .ציבור באשר הוא

 שלט המוצב על בית של עובד ניתן להניח כי הוא בידיעתו ולכל

 . הפחות ללא התנגדותו

קביעה זו אינה חלה אם אחד מבני הבית הוא מתמודד בבחירות .

 .  אין מניעה כי ייתלה שלט אודות הרשימה בה הוא רץ
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 שימוש בעובדי ציבור -חידושי הפסיקה

שלטים על בתים של עובדי ציבור  -באר יעקב   -  143/20מ "תר

– 

 

 העותר טען כי נתלו שלטים על בתים של עובדי המועצה וכי

 . פנייה שלו להנחות אותם בדרישה כי יוסרו נענתה בשלילה

 

 אין מניעה בדין הכוללת הוראה האוסרת על  –המועצה טענה

 .  תליית שלט בחירות בבתי מגורים של עובדים

 

 מתן הנחיה כזו פוגעת הזכויות היסוד של   -כמו כן טענה

 העובדים ובני משפחותיהם 
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 שימוש בעובדי ציבור -חידושי הפסיקה

שלטים על בתים של עובדי ציבור  -באר יעקב   -  143/20מ "תר

– 

ר ועדת הבחירות "יו–  

  האיסור חל על כלל העובדים של הרשויות המקומיות מכוח סעיף

והודעת , הנחיית היועץ המשפטי לממשלה, לחוק הבחירות 75

 .  19/עגנציב שירות המדינה 

 

  אמנם הסרת השלט פוגעת בזכות יסוד אבל נוכח האינטרס כבד

 .יש להעדיף את האינטרס הציבורי –משקל אחר 

  

על עובדי הציבור להסיר את השלטים  . 
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 איסור שימוש במשאבי ציבור -חידושי הפסיקה

פתח תקווה   10/20 אבעיה 

 

  האם פתיחת דוכנים או חלוקת פליירים של נבחרי ציבור

בסמיכות למקומות בהם נערכים אירועים עירוניים איננה  

 ?  פסולה

 

 האם השתתפות של נבחרי ציבור באירועים עירוניים בכלל טרם

 ?  תקופת הבחירות איננה פסולה
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 איסור שימוש במשאבי ציבור -חידושי הפסיקה

פתח תקווה   10/20 אבעיה 

א לחוק הבחירות אינו 2סעיף , לעמדת היועץ המשפטי לממשלה

אוסר על ביצוע תעמולת בחירות בשטחים פתוחים לציבור הרחב  

כל עוד מתאפשרת הזדמנות שווה למועמדים ואין העדפה  

 . מסוייםלמועמד 

אין למנוע ממתמודדים כלשהם  -ר ועדת הבחירות "יו

אולם חל איסור , מלהשתתף באירועים שנערכים במימון הרשות

 . להשתמש בהם כדי לבצע תעמולת בחירות

 ישנם סוגי אירועים שבהם מותרת תעמולת בחירות אף שמדובר

המבחן המרכזי הוא האם זה ניצול . בשימוש במשאבי הציבור

 .  לרעה של המעמד הציבורי של מאן דהוא

לחלק עלונים , אם לכל המתמודדים אפשרות שווה להציב שלט

זו תעמולת בחירות  תוך   –ולתלות שלטים באירועים עירוניים  

 .   שימוש במשאבי ציבור שהיא מותרת
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 איסור שימוש במשאבי ציבור -חידושי הפסיקה

( 9/20מ "ראו גם תר)כפר יונה  65/20מ "תר–  

  האם ניתן לעשות שימוש בתמונות וצילומים שלא הוכנו במצבם

הטבעי לטובת תעמולה ולפרסם אותם באתר הפרטי של  

 ?  המועמד

כל עוד עסקינן בתצלומים שצולמו על ידי העירייה  –ר הועדה "יו

לטובת פרסומם מטעם העירייה למען ידוע התושבים על פעילות 

אינני רואה פסול בשימוש בהם גם בדף  , שנעשות בעיר

 .  האישי של המועמד או כל דף אחר הפייסבוק

 מנגד אם המטרה בתצלומים הייתה להוות מלכתחילה חומר

תעמולה למען מועמד חל איסור שימוש שכן אלו צולמו על ידי 

במקרה זה עושים שימוש במשאב ציבורי . גורמים מכספי ציבור

ממוחשבת של בית ספר ותצלום  הדמייהבמקרה זה  –קיים 

 אוויר של בית ספר התיכון

 משאב זה זמין לכל החפצים להשתמש בו ובאופן שוויוני וזו לא

 א לחוק   2' הפרה של סע
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 איסור שימוש במשאבי ציבור -חידושי הפסיקה

(5.6.13)ראש העין  9/20מ "תר 

 כל עוד עסקינן בתצלומים אשר צולמו על ידי העירייה לטובת

למען יידוע התושבים על פעילות , פרסומים מטעם העירייה

אינני רואה פסול בשימוש בהם גם   –באמצעות רשת האינטרנט 

 .  האישי של ראש העירייה או כל דף אחר הפייסבוקבדף 
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איסור שימוש במשאבי ציבור   -חידושי הפסיקה

 תקיניםדוגמאות לפרסומים  –

אין חולק כי מתפקידה של הרשות הוא לדווח לתושבים על פעילותה 

 (  1/21מ "תר)

דיווח אודות פתיחת הרשמה לגן ילדים 

דיווח על פיתוח שכונה חדשה 

ללא אזכור הרשות  ' , בול אישי עם שם של ילד שמתחיל כיתה א

 .  או ראש המועצה

 פרסום אינפורמטיבי על אישור התקציב מרכיביו ותוכנו עם

 (.16/21מ "תר)קישור לפרוטוקול ישיבת המליאה 

 דוח לתושב שהוא רק אינפורמטיבי ללא אזכור שם ראש המועצה

 (9/20מ "תר)
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איסור שימוש במשאבי ציבור   -חידושי הפסיקה

 לא תקיניםדוגמאות לפרסומים  –

 פרסום תמונתו ושמו של ראש העיר בפרסומי העירייה שוטפים

 החודשים טרם הבחירות   6בתקופת 

 מ  "תר)אך עם שם ראש העיר  –שילוט חוצות שאין בו כשל עצמו תעמולה

 (ראש העין 9/20מ "תר, רעננה 1/20

פרסומים בחתימת ראש העיר 

 תמונות בלוויתפרסומים 

 (  ראש העין 9/20מ "תר)דוח לתושב 

  פרסומי ארנונה 

 (   1/20מ "תר) –פרסום אגרות אישיות 

  אין פסול בהפצת אגרת תרבות לתושב אולם לא עולה כל טעם ראוי

 .לפרסם את שמו של ראש העירייה באגרת זו

   מכתב אישי לתושב על נייר מכתבים רשמי של העירייה 

 (12/20מ "תר)הפרטי  לפייסבוקהעירוני  מהפייסבוקהפניה 
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איסור שימוש במשאבי ציבור   -חידושי הפסיקה

 לא תקיניםדוגמאות לפרסומים  –

  שליחת מייל מתיבת הדואר העירונית של ראש העיר שבבעלות

 (  14/20מ "תר)העירייה 

 כל תמונה באתר האינטרנט של ראש העיר  או מתמודד אחר

 ( ראשון לציון 14/20מ "תר)בבחירות  
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 פרסום שלילי   -חידושי הפסיקה

 אודות חברי אופוזיציה

מזכרת בתיה( 11/2/16) 7/21מ "תר 

הוציאה  , בעקבות דיון במליאת המועצה בה אושר תקציב

המועצה פלייר בו הוצגו חברי המועצה כפוגעים בפיתוח  

 .השכונה

 

מדובר בפרסום בו נכללו טענות   –ר ועדת הבחירות האזורי "יו

 . אופוזיצייהנגד חברי 

מהפרסום עולה ביקורת באופן מגמתי . 

 ראש המועצה יעשה כל אשר לאל ידו למנוע את "בפרסום נאמר

 "ס"הניסיון של האופוזיציה לפגוע במתנ

מדובר בפרשנות ביקורתית ולא מידע רלוונטי אינפורמטיבי 

ניתן צו מניעה כנגד פרסום המודעה  . 
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 פרסום שלילי   -חידושי הפסיקה

 אודות חברי אופוזיציה

מזכרת בתיה( 11/2/16) 16/21מ "תר 

 טוב שדחתה הוועדה המחוזית את ההתנגדות   –בפרסום נאמר

 . האופוזיצייהשל 

 

  הפרסום מציג באופן חד צדדי את עמדת ראש המועצה ומדגישה

 .את עמדתו באופן חד צדדי ובהרחבה יתרה

 

  על המועצה להסיר את הפרסום מאתר האינטרנט ולהחליפה

במודעה אינפורמטיבית קצרה או לחילופין לפרסם את עמדת  

 .  האופוזיצייהראש המועצה ולצידה את עמדת 
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 פרסום שלילי   -חידושי הפסיקה

 אודות חברי אופוזיציה

(כפר יונה)  30.7.15  1/21מ"תר 

  עיון בעלון שהוצא במימון המועצה מעלה כי הוא לא כולל רק

דיווח על החלטות מועצה אלא גם פרשנות חד צדדית של ראש 

שדחו את   האופוזיצייההעיר למשמעות שיש לתת להצעות 

 . ההצעות שהעלה

 

 מבלי  " אופוזיצייההתנהגות לא עניינית של חברי "התבטאות

 .מלמד כי מדובר בתעמולת בחירות, להביא את נימוקיהם

 

ניתן צו כנגד חלוקת העלון על חשבון העירייה . 
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 איסור שימוש במשאבי ציבור -חידושי הפסיקה

 ראשון לציון 12/20מ "תר –ארגון כנסים בשכונות העיר 

ש על עריכת כנס  "בעניין זה צרף ראש העירייה אישור יועמ

לספק אינפורמציה על השירותים "שאלות ותשובות שמיועד 

 "  המוניציפאליים

 באופן קבוע  " שאלות ותשובות"עריכת כנסים עירוניים במסגרת

במסגרת של פעם בשבוע כראש העירייה משיב לתושבים מהווה  

 בנסיבות המקרה תעמולת בחירות אסורה

 אין לדעת אילו שאלות ישאלו התושבים 

אין לדעת אם יועלו הישגי העירייה או רעיונותיו לעתיד  . 
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 איסור שימוש במשאבי ציבור -חידושי הפסיקה
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 איסור שימוש במשאבי ציבור -חידושי הפסיקה
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 בחירות

 מימון בחירות
ובניית  

 התקציב

קמפיין  

 הבחירות  

תעמולת  

 בחירות

הקשר מול  
מבקר  
המדינה  

 והגשת דוחות

הזהירות  
הנדרשת  

בעבודה מול  
הרשות  
 ועובדיה
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ריכוז הגבלות על  –רגע לפני שנתחיל 

 עובדים  

  5/2012פ "ל משה"האיסורים החלים על עובדים חוזר מנכ : 
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ריכוז הגבלות על  –רגע לפני שנתחיל 

 עובדים  

  5/2012פ "ל משה"האיסורים החלים על עובדים חוזר מנכ : 
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ריכוז הגבלות על  –רגע לפני שנתחיל 

 עובדים  
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הנחיות היועץ   –רגע לפני שנתחיל 

 2/2013המשפטי לממשלה חוזר 

    איסור השימוש בנכסי ומשאבי הרשות המקומית 

  אסור על נבחרי ציבור ועל עובדי הרשות לעשות שימוש

 במשאבי הרשות המקומית  
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הנחיות היועץ   –רגע לפני שנתחיל 

 2/2013המשפטי לממשלה חוזר 

  איסור השימוש בנכסי ומשאבי הרשות המקומית 

  האיסור נגד שימוש במשאבי הרשות  חל בכל תקופה ואף

 ללא קשר למועד הבחירות  
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הנחיות היועץ   –רגע לפני שנתחיל 

 2/2013המשפטי לממשלה חוזר 

    איסור השימוש בנכסי ומשאבי הרשות המקומית 

  בתקופה של ששת החודשים טרם הבחירות-   

 בכל פלטפורמה )לא יפורסם שמו או תוארו של נבחר ציבור

 (ופייסבוקשל פרסום כולל דפי אינטרנט 

  יש להעביר את הפרסומים של הרשות המקומית לאישור

 ש של הרשות המקומית"היועמ
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הנחיות היועץ   –רגע לפני שנתחיל 

 2/2013המשפטי לממשלה חוזר 

  חלוקת מתנות או שי מטעם הרשות תוך ציון שם נבחר ציבור

 מהווה תעמולת בחירות אסורה
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הנחיות היועץ   –רגע לפני שנתחיל 

 2/2013המשפטי לממשלה חוזר 

  פרסום של הרשות המתיימר לסכם או לתאר את פעילות

עלולה להוות מבחינת העיתוי התוכן  , הרשות המקומית

 והנוסח תעמולת בחירות אסורה ושימוש בנכסי ציבור
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הנחיות היועץ   –רגע לפני שנתחיל 

 2/2013המשפטי לממשלה חוזר 

  חייב להיות חיץ ברור בין התקציב של הרשות המקומית

 והשימוש בו לבין תקציב הבחירות האישי

 הפייסבוקכך למשל הרשות אינה יכולה לממן את פעילות דף  

 .  האישי של ראש הרשות

 מטבע  –של המועצה  הפייסבוקמנגד היא יכולה לממן את דף

הדברים בדף זה לא ניתן לבצע פרסומי תעמולה אסורים של  

 .  ראש הרשות
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הנחיות היועץ   –רגע לפני שנתחיל 

 2/2013המשפטי לממשלה חוזר 

פרסומים שמטעם הרשות המקומית יהיו תחת מבחן  : 

ומשמעותו בעיני האדם  , הקשרו, כל פרסום ייבחן לפי מועדו

נדרש שיהיה עניין אמיתי של התושבים בהפצת  , הסביר

 :  המידע ושלא יכלול 

תיאור השיגים אישיים של ראש הרשות 

ייחוס הישגי הרשות לנבחר ציבור 

פירוט דיוקן אישי של נבחר ציבור 

פירוט הישגי נבחר הציבור במישור מפלגתי 

השוואת הישגים להישגי עבר 

פרסום בו מופיעה תמונה של נבחר הציבור 

מידע הנמסר בצורה של מכתב אישי 
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הנחיות היועץ   –רגע לפני שנתחיל 

 2/2013המשפטי לממשלה חוזר 

  אין לעשות שימוש פוליטי בנכסי הרשות אלא אם כן: 

המדובר בהשכרת אולם שנוהגים להשכיר במהלך השנה  ,

 .  ובכסף מלא

המדובר בפעילות אקראית ומינורית בלשכת ראש המועצה 
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הנחיות היועץ   –רגע לפני שנתחיל 

 2/2013המשפטי לממשלה חוזר 

  חל איסור חמור לעשות שימוש בעובדי הרשות לטובת צרכים

 .  פוליטיים

חל איסור  , על בכירי הרשות המקומית וביחוד הדרג הנבחר

 לפנות לעובדים כפופים ולבקש כי יתנדבו לפעילות פוליטית  
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הנחיות היועץ   –רגע לפני שנתחיל 

 2/2013המשפטי לממשלה חוזר 

    עריכת אירועים רבי משתתפים על ידי הרשות בתקופה של

 :  ש הרשות "ששת החודשים תובא לאישור יועמ

  יש לבחון האם מועד האירוע נכון נחוץ ומתאים 
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הנחיות היועץ   –רגע לפני שנתחיל 

 2/2013המשפטי לממשלה חוזר 

 עבור הרשות המקומית ולא עבור נבחר  –עריכת סקרים

 הציבור

  חל איסור גורף על עריכת סקרים על ידי הרשות המקומית

 בתקופה של ששת החודשים שלפני הבחירות  
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 הגבלות על התנהגות עובדים  

  5/2012פ "ל משה"האיסורים החלים על עובדים חוזר מנכ : 
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 הגבלות על התנהגות עובדים  

  5/2012פ "ל משה"האיסורים החלים על עובדים חוזר מנכ : 
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 הגבלות על התנהגות עובדים  
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הנחיות   –איסור השימוש בעובדי הרשות  

 2/2013היועץ המשפטי לממשלה חוזר 

    איסור השימוש בנכסי ומשאבי הרשות המקומית 

  אסור על נבחרי ציבור ועל עובדי הרשות לעשות שימוש

 במשאבי הרשות המקומית  
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הנחיות   –איסור השימוש בעובדי הרשות  

 2/2013היועץ המשפטי לממשלה חוזר 

  איסור השימוש בנכסי ומשאבי הרשות המקומית 

  האיסור נגד שימוש במשאבי הרשות  חל בכל תקופה ואף

 ללא קשר למועד הבחירות  
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הנחיות היועץ המשפטי לממשלה חוזר  

2/2013 

  חל איסור חמור לעשות שימוש בעובדי הרשות לטובת צרכים

 .  פוליטיים

חל איסור  , על בכירי הרשות המקומית וביחוד הדרג הנבחר

 לפנות לעובדים כפופים ולבקש כי יתנדבו לפעילות פוליטית  
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פעילות פוליטית של עובדי הרשות  

 המקומית

והנחיות היועץ המשפטי   2/2013ל משרד הפנים "חוזר מנכ

 1.1902לממשלה 

 

 

 

 

 על עובד ציבור לשמור בעיני הציבור על תדמית ניטרלית  ,

מותר לעובד הציבור להביע  , בכפוף למספר חריגים, מנגד

 עמדה פוליטית  
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פעילות פוליטית של עובדי הרשות  

 המקומית

 איסור תעמולת בחירות על ידי עובדים -

75 . (א) כולל עובד שירות התעסוקה, עובד המדינה  ,

של הסוכנות  , וכן עובד של רשות מקומיתרשות הפיתוח 

לישראל או של תאגיד השידור  הקימתשל הקרן , היהודית

אשר יש להם סמכות  , הישראלי או של תאגיד החדשות

,  (שעת חרום)לרבות סמכות לפי תקנות ההגנה  ,מינהלית

חלק   יקחולא  ,או תפקיד שכרוך בו מגע עם קהל, 1945

בתעמולת הבחירות בתחום רשות מקומית שבה מתקיימות  

   .בחירות

(ד)   בית משפט שהרשיע אדם בשל עבירה על הוראות סעיפים

על השעייתו  , בנוסף על כל עונש, יורה, (ב)או ( א)קטנים 

אין  ; עד ליום הבחירות, ללא תשלום, מעבודתו או ממילוי תפקידו

 .בהוראה זו כדי למנוע העמדת אותו אדם לדין משמעתי
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 איסור תעמולת בחירות על ידי עובדי רשות  

 :לסיכום 

 מקומיות רשיותעובדי של 

   מינהליתסמכות אשר יש להם   

מגע עם קהל תפקיד שכרוך בו  או 

 חלק בתעמולת הבחירות בתחום רשות  יקחולא

   .מקומית שבה מתקיימות בחירות
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 איסור תעמולת בחירות על ידי עובדי רשות  

 תעמולת בחירות"אבל מהי "? 

  המונח מתפרש לאור מכלול הנסיבות 

שחל עליהם החוק על אלו ,  למשל–  

אסור להרצות 

  אסור לארגן חוגי בית 

  אסור לקחת חלק בארגון תעמולת הבחירות 
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 איסור תעמולת בחירות על ידי עובדי רשות  
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 איסור שימוש בעובדים  

 לטובת צרכים פוליטיים  

 פולטייםחל איסור חמור על שימוש בעובדי הרשות לצרכים  

 .במסגרת שעות העבודה

  המדובר בעבירה פלילית ואף הוצאה בלתי חוקית של כספי

 ציבור
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 איסור שימוש בעובדים  

 לטובת צרכים פוליטיים  

 

  על עובדים להימנע מפנות לכפופים אליהם ולבקש מהם

גם אם מדובר בפעילות שאינה  , להתנדב לפעילות פוליטית

 .  במסגרת שעות העבודה
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 התנהגות עובדים בתקופת בחירות  

מועצה מקומית תמרה' שמא נ מיל'גמוחמד   259/96 ערמ 

.1הינו עובד המועצה  , מורה בבית הספר שבכפר תמרה, המערער

הוא הועמד לדין לפני בית הדין למשמעת של עובדי  . המקומית תמרה

עשה מעשה או "כתב התובענה האשים אותו כי . הרשויות המקומיות

סעיף בניגוד ל, "התנהג באופן שפגע במשמעת עובדי הרשות המקומית

התנהג "וכי , 1978-ח"תשל, (משמעת)חוק הרשויות המקומיות ל (1)9

בניגוד  , "התנהגות שאינה הולמת את תפקידו כעובד הרשות המקומית

על כך  . בית הדין הרשיע אותו בשתי העבירות. לאותו חוק (3)9סעיף ל

 הוא מערער

הוא מבקר בחריפות . הכרוז הראשון התייחס למצב החינוך בתמרה

וכן את האחראים , את המורים ואת התנאים הפיזיים, את רמת החינוך

,  מכסאותאין משהו שמעניין אותם חוץ "הוא אומר עליהם כי . למצב

 על ראש המועצה  ". אחוז הפנסיה... ומשכורת ו

 

 

 

http://www.nevo.co.il/law/4990/9.1
http://www.nevo.co.il/law/4990/9.1
http://www.nevo.co.il/law/4990/9.1
http://www.nevo.co.il/law/4990/9.1
http://www.nevo.co.il/law/4990/9.1
http://www.nevo.co.il/law/4990
http://www.nevo.co.il/law/4990
http://www.nevo.co.il/law/4990
http://www.nevo.co.il/law/4990
http://www.nevo.co.il/law/4990/9.3
http://www.nevo.co.il/law/4990/9.3
http://www.nevo.co.il/law/4990/9.3
http://www.nevo.co.il/law/4990/9.3
http://www.nevo.co.il/law/4990/9.3
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 התנהגות עובדים בתקופת בחירות  

מועצה מקומית תמרה' שמא נ מיל'גמוחמד   259/96 ערמ 

 ראש  " מה שמתרחש הוא הרס חיי תינוקותינו ברשלנות"הוא אומר כי

ועל מה הם ". יכולת לשאת באחריות זו-אינו בר"הוא . המועצה

הכרוז  ? "האם על משחק הקלפים וקניית גירים" ב:משכורתמקבלים 

הנקוב , על פלוני. השני עוסק בעיקרו במינויים למועצה המקומית

של   לשוחממגן על הפקידים והפועלים "הוא אומר כי נהפך  ,בשמו

הוא שואל , בהתייחסו להרחקתו של פקיד פלמוני מתפקידו". הפקידים

ראש  " ס או עם"האם משום שלא הלך עם ש" ו:הדברמדוע נעשה 

לאחר שהוא מביע את אהבתו לכפר ואת תקוותו  , ובסיום? המועצה

בואו נזרוק על מזבלת ההיסטוריה את " נ:קוראהוא , לעתיד טוב יותר

 ".כל הטפילים והסוחטים והאינטרסנטים אשר הופיעו מאחורי גבינו
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 התנהגות עובדים בתקופת בחירות  

מועצה מקומית תמרה' שמא נ מיל'גמוחמד   259/96 ערמ 

 על יסוד הדברים האלה פסק בית הדין כי המערער פגע במשמעת

הרשויות המקומיות ואף התנהג התנהגות שאינה הולמת את תפקידו  

 .כעובד הרשות המקומית

.3עדיין טוען לזכותו לומר , אף אם הוא מצטער על הדברים, המערער

ידי  -התשובה לטענה זאת ניתנה על. וזאת בשם חופש הביטוי, אותם

הוא כפוף . חופש הביטוי אינו זכות מוחלטת נ:למשמעתבית הדין 

. למגבלות שנועדו להגן על זכויות של אחרים ועל אינטרסים של הציבור

של חופש הביטוי היא הבעיה של גבולות   האמיתיתלפיכך הבעיה 

. האיזון הראוי בין החופש לבין המגבלות, לשון אחר, החופש או

אם קיימת ודאות  , כידוע, חופש העיתונות ניתן להגבלה, לדוגמה

 .קרובה של סכנה ממשית לשלום הציבור
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 התנהגות עובדים בתקופת בחירות  

מועצה מקומית תמרה' שמא נ מיל'גמוחמד   259/96 ערמ 

 אינם עולים בקנה   ופירסםהדברים שהמערער כתב

אחד עם חובת הנאמנות של עובד רשות מקומית 

כלפי נבחרי הציבור באותה רשות והממונים עליו 

לא רק משום פגיעה  , יש בהם. מטעם הרשות

אלא גם משום פגיעה  , אישית בנבחרים ובממונים

בתדמית הרשות  , ביחסי העבודה הראויים ברשות

. ואפילו בכבודו של הציבור שבשמו הם פועלים

ברמה  , אפשר לומר שהדברים פוגעים באופן ממשי

 בשירות הציבור  , של ודאות קרובה
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 איסור תעמולת בחירות על ידי עובדי רשות  

יוסף לוי  ' מועצה מקומית רמת ישי נ 7/04 תמ 

(13.7.05) 
 הנאשם טען בעדותו לגבי פרט האישום השני שלא היה כל דבר חריג

משום , בכניסתו לחדרו הסגור של ראש המועצה ללא קבלת רשות

שבינו לבין ראש המועצה שררו יחסי ידידות והוא תמיד נכנס לחדרו 

הנאשם הסביר שנוכח יחסי ידידות  . של ראש המועצה באופן חופשי

. אלה הוא נדהם מדרישתו של ראש המועצה שהוא יעזוב את חדרו

כ התובעת מדוע סרב לעזוב את החדר "כאשר נשאל הנאשם על ידי ב

אני הייתי המום שהוא אמר  : "... כפי שנדרש לעשות הוא השיב כזכור

(.  21' פרוטוקול עמ" )אחרי שעזרתי לו בבחירותלי את זה בצעקות 

גם בית הדין הציג לנאשם שאלה לגבי פשר החברות שהוא טוען לה 

אני תושב : "ששררה בינו לבין ראש המועצה והנאשם השיב על כך

, נרצה או לא נרצה יש פוליטיקה בערב, המקום והוא תושב המקום

אשתי עבדה אצלו במטה בבחירות  , אנחנו חברים דרך הפוליטיקה

 (.22' פרוטוקול עמ." )הכלזה אומר . האחרונות
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 איסור תעמולת בחירות על ידי עובדי רשות  

  

נראה לנו כי דבריו אלה של הנאשם חוזרים ומעלים תופעה פסולה ,

של מעורבות יתר של עובדי רשויות , עליה התרענו כבר בעבר לא אחת

זוהי . מקומיות בחיים הפוליטיים של הרשות המקומית בה הם עובדים

ביחוד ברשויות , ברשויות המקומיות, לצערנו, רעה חולה הנפוצה

שדוגמא לפרי הבאושים שלה ניתן למצוא במקרה  , המקומיות הקטנות

בעקבות מעורבות פעילה של הנאשם במערכת הבחירות  , שלפנינו שבו

מטשטשים הגבולות  , המוניציפאלית ובעניינים הפוליטיים המקומיים

והעובד סבור כי בזכות פעילותו למען מועמד , שבין המותר לאסור

הוא קנה לו את הזכות להתנהג כפי שיעלה הרצון , שזכה  בבחירות

 מלפניו
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 איסור תעמולת בחירות על ידי עובדי רשות  

  

 1965-ה"התשכ, (בחירות)לחוק הרשויות המקומיות ( א)75אכן סעיף  

אוסר על עובד רשות מקומית שיש לו סמכות מנהלית או שתפקידו  

לקחת חלק בתעמולת בחירות בתחום רשות , כרוך במגע עם קהל

 .מקומית שבה מתקיימות בחירות

 דרכי  )קיימים גם מעט איסורים והגבלות בנושא זה בחוק הבחירות

סיוג )חוק שירות המדינה . אך אין בכך די. 1959-ט"התשי, (תעמולה

רחב  מיגווןמטיל  1959-ט"התשי, (פעילות מפלגתית ומגבית כספים

 של איסורים על עובדי המדינה

 בכל הנוגע לפעילות מפלגתית והוא אף מטיל אחריות משמעתית על

 עובד המדינה
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 איסור תעמולת בחירות על ידי עובדי רשות  

   

ואכן עדים אנו לאחרונה  . המפר איסור הקבוע בחוק

לתובענות המוגשות לבית הדין למשמעת של עובדי  

. המדינה על הפרת הוראות הקבועות בחוק זה

להחיל את החוק האמור אף , לדעתנו, הגיעה העת

על עובדי הרשויות המקומיות ולפעול ביד תקיפה  

לעקירת הנגע של השתתפותם הפעילה של עובדי  

 רשויות מקומיות בחיים הפוליטיים המוניציפאליים
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תקציב לשנת בחירות והעסקת עובדים לשם  

 קיום הבחירות 

  5/2012ל "חוזר מנכ
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 סקירת הליך הבחירות

 יום הבחירות

סיבוב  ( / 0)

 +(14)שני 

V 

המועד  

הקובע  

עניין  

תעמולה  

 ת "וחל

(90-) 

הגשת  

הדוחות  

למבקר  

וקבלת  

יתרת  

 המימון

VI 
IV 

יום הגשת  

הרשימות 

והמועמדו

 ת

(34-) 

 

III 

יום  

ההזדהות  

(-66 ) 

I 

תקופת  

ההכנה  

12  

 חודשים

II 
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 מועדים קובעים

 ימים טרם הבחירות 100הגשת התפטרות של אנשי צבא . 

 ימים 90התפטרות עובד מועצה מועמד לראש רשות . 

 ימים  66 –יום ההזדהות  –קביעת סיעות המועצה-  

 ימים 60 –בחירות ועדת בחירות על ידי המועצה 

ימים 60 –ת של עובדי מועצה המתמודדים למועצה "יציאה לחל 

 ימים 40 -יום שליפת פנקס הבוחרים סופי . 

 ימים 34הגשת רשימת המועמדים. 

 ימים 20 –הודעת מנהל הבחירות על אישור הרשימות . 

 ימים 14 –הודעה על פתקי הצבעה . 

 ימים 10 –הודעה על התקשרות בין רשימות 

  30.10.18-יום הבחירות 

 (  14)+סיבוב שני 
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 מועדים קובעים
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 מועדים קובעים

 

 



87 

 מועדים קובעים
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 מועדים קובעים
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 מועדים קובעים
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 הגבלות הזכות להיבחר ומשמעותה  

   ד"תשכ, (הגבלת הזכות להיבחר)חוק הרשויות המקומיות-

1964 

2(ב) הממלא תפקיד המפורט , עובד רשות מקומית

 –והוא אינו עובד ארעי לא יהיה מועמד בבחירות  בתוספת

(1) אלא אם כן התפטר מעבודתו   –אותה מועצה  לראשות

 ;שלפני יום הבחירות התשעיםבאותה רשות לא יאוחר מהיום 

(2) אלא אם כן יצא לחופשה מעבודתו   –אותה רשות  למועצת

 .שלפני יום הבחירות הששיםבאותה רשות לא יאוחר מהיום 
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 הגבלות הזכות להיבחר ומשמעותה  

התוספת 

( 3-ו 2סעיפים) 

1. פקחים ונושאי משרה שיש עמה סמכות חקירה, סוהרים, שוטרים ,

 .חיפוש או מעצר

2.  נושאי משרה שיש עמה סמכות בתחום הרשות המקומית הנוגעת

בין , או היתרים או להמליץ על הענקתם רשיונותבדבר להעניק 

שהסמכות מוגבלת לתחום אותה רשות מקומית בלבד ובין שאינה 

 .מוגבלת כאמור

3.  נושאי משרה שיש עמה סמכות בתחום הרשות המקומית הנוגעת

בין שהסמכות מוגבלת , בדבר לקבל לעבודה או להפנות לעבודה

 .לתחום אותה רשות מקומית בלבד ובין שאינה מוגבלת כאמור

4. בדרך כלל או בתחומי  , עובדי סעד שתפקידם הוא לתת סעד

או להמליץ על מתן סעד , הרשות המקומית הנוגעת בדבר בלבד

 .כאמור

….. 
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 6 - 12תקופת ההכנה  – Iתקופה 

  –מתאפיינת ב 

הכרת המגבלות  , פתיחת חשבון תרומות, בניית תקציב משוער

צפי בעייתי לבחירות   –להוצאות ולהכנסות , החוקיות לתרומות

 (ב"אין מפלגות שנותנות גב וכיו)בעיית מימון קשה –אלו 

   

התקשרות עם יועצים, בניית אסטרטגיה 

 

זיהוי , עריכת סקריםBASE  , בניית מוכרות–  

 

 פוליטיות( דילים)סגירה ראשונית של תמיכות  . 

 

 

 

 

 

 



93 

 עדכון קצר בעניין  

 מספר חברי המועצה לבחירות הבאות

 

מספר חברי המועצה קובע לעניין ערכו של כל מנדט ברשות  . 

 

הודיע שר הפנים דאז   2008חודשים לפני הבחירות של  3 -כ

 .על שינוי המפתח של מספר חברי מועצה ברשויות

 ניתנה הודעה על מפתח חדש לבחירות הבאות   2009במרץ

שקבע מפתח אחיד ושהפחית באופן ניכר את מספר  

 .המנדטים בכל מועצה

 ונותרו שינויים   השינויםביטל השר את  2011בנובמבר

 .   בשוליים
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 חברי מועצה –עדכון במספר המנדטים 
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 6 - 12תקופת ההכנה  – Iתקופה 

הכרת המגבלות  , פתיחת חשבון תרומות, בניית תקציב משוער

 להוצאות ולהכנסות, החוקיות לתרומות

 חוסר וודאות שמביאה לעיתים להפרת  –בעיית המימון והתקציב

 חוק

סכום המימון שתקבל סיעה( מימון)לחוק הבחירות  6' סע:  

חישוב הכנסות   :  

(א)   סכום מימון אשר כל סיעה או רשימה ברשות מקומית פלונית

 :זכאית לקבל יהיה אחד מאלה

(1)  סכום המימון   –זכתה סיעה או רשימה במנדט אחד לפחות

(  מספר בעלי זכות בחירה ברשות X₪  56) 6על פי סעיף 

מחולק במספר חברי המועצה שנבחרו באותה רשות ומוכפל  

 ;במספר נציגי הסיעה או הרשימה שנבחרו
(2) מהמודד   50%-לא זכתה סיעה או רשימה במנדט אחד אך זכתה בלמעלה מ

מהמנה המתקבלת מחלוקת סכום   60% –לחוק הבחירות ( 3)67כאמור בסעיף 

 .במספר חברי המועצה שנבחרו באותה רשות 6המימון על פי סעיף 
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 6 - 12תקופת ההכנה  – Iתקופה 

הכרת המגבלות  , פתיחת חשבון תרומות, בניית תקציב משוער

 להוצאות ולהכנסות, החוקיות לתרומות

 יש הגבלה על כמות ההוצאות  !!  אל תשתולל !!!! עצור

  שלוש שיטות -חישוב מגבלת הוצאות   

. (א)   לא תוציא סיעה או רשימה להוצאות הבחירות סכום

 :העולה על הסכום הגדול מבין אלה

(1)  מסכום המימון שהיה מגיע לה על פי   200%סכום העולה על

אילו זכתה הסיעה במספר מנדטים השווה למספר ( א)7סעיף 

 ;  חבריה במועצה היוצאת ביום הקובע

 

ניתן   –חברי מועצה  4ביום הקובע הזדהו עם סיעה  לדוגמא

לא רלוונטי לרשימה  )מנדטים  8 -להוציא עד לסכום השווה ל

 (.  חדשה
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 6 - 12תקופת ההכנה  – Iתקופה 

הכרת המגבלות  , פתיחת חשבון תרומות, בניית תקציב משוער

 להוצאות ולהכנסות, החוקיות לתרומות

  שלוש שיטות   -הגבלת הוצאות 

.  מסכום המימון המגיע   200%סכום העולה על  (2)  - 2שיטה

 ;(א)7לסיעה או לרשימה על פי סעיף 

 

2גם אם למשל יצאה רק עם )מנדטים  6 -כלומר אם זכתה ב 

 .  מנדטים 12 -אזי התקרה היא סכום השווה ל( ביום ההזדהות

 

רלוונטי לסיעה ותיקה ולרשימה חדשה  . 
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 6 - 12תקופת ההכנה  – Iתקופה 

הכרת המגבלות  , פתיחת חשבון תרומות, בניית תקציב משוער

 להוצאות ולהכנסות, החוקיות לתרומות

  שיטה שלישית -הגבלת הוצאות 

.   (3)  מסכום המימון שהיה מגיע   150%סכום העולה על

אילו זכתה הסיעה או הרשימה בבחירות  ( א)7לה על פי סעיף 

 .בשלושה מנדטים

 משמעו הוצאה מותרת בכל מקרה בשווי   –" הסכום הבטוח"זהו

 .  מנדטים 4.5של 

 

 סיעה או רשימה שמועמד  (ב)   -הוצאות לבחירות חוזרות

רשאית להוציא בבחירות אלה סכום שלא  , מטעמן משתתף בבחירות חוזרות

לגבי הרשות המקומית שבה   6יעלה על שליש מסכום המימון האמור בסעיף 

 .המועמד משתתף בבחירות החוזרות
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 6 - 12תקופת ההכנה  – Iתקופה 

הכרת המגבלות  , פתיחת חשבון תרומות, בניית תקציב משוער

 להוצאות ולהכנסות, החוקיות לתרומות

 

 שיטה זו  ". הערכה"יוצא שהשיטה עקומה ודורשת כי יבצעו

מביאה אנשים הרבה פעמים בדיעבד לעבור על החוק היות והיא  

 .  מצריכה ביצוע הערכה

 

דבר שדוחף  , הרבה פעמים הסכום הבטוח הוא סכום זעום

 .  מועמדים לבצע הערכות לפי סקרים שלא מתממשים
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 6 - 12תקופת ההכנה  – Iתקופה 

 מימון  )חוק הרשויות המקומיות  –מימון בחירות וקביעת התקציב

 "(  החוק: "להלן) 1993 -ג"התשנ, (בחירות

 

  מימון הבחירות הוא אחד הנושאים הרגישים והמורכבים

 .  ובפרט קבלת התרומות בחירותבמערכת בחירות 

 

  מבקר המדינה בוחן מי הם התורמים ומה הקשר שלהם לרשות

 .  המקומית

ערבויות ?הלוואה עצמית  ? 

 

  יש להיזהר ממתן ערבות העולה על שווי התרומה על ידי תורם

 (חשש לתרומה כפויה ואסורה)שיש לו קשרים   עם הרשות 
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 6 - 12תקופת ההכנה  – Iתקופה 

 המשך תרומות –מימון בחירות וקביעת התקציב 

  מבקר המדינה מפקח על חוקיות ההכנסות בהתאם לחוק זה

 .  ומפרסם דוחות ודין וחשבון בהתאם

יכולה להביא  , המתקבלת בניגוד לחוק, לרבות תרומה, הכנסה

לשלילה חלקית של המימון הממשלתי וכן לחייב סיעה עצמאית  

 .העוברת על הוראות החוק בעונש קנס פלילי

י  "אלא כוללת גם הענקת שירותים ע, אינה רק כספית, תרומה

 .  נכסים ומתן טובין, העמדת משאבים, נותן שירותים

או  /במקרים אלו שווי התמורה ייחשב בהתאם לשווי הטובין ו

 .  השירותים אשר ניתנו בפועל

 אשר אינה כרוכה במתן שירות  , לפעילות אישיתהתנדבות

 .לא תיחשב לתמורה, מקצועי דרך עיסוקו של אדם
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 6 - 12תקופת ההכנה  – Iתקופה 

 מימון בחירות וקביעת התקציב–  

אשר עושה פעילות לטובת רשימה או סיעה, גם גוף חיצוני  ,

 ,  עלול להיחשב כמי שנותן תרומה, בתיאום מולה או בזיקה אליה

 

 בין  , מתאגידסיעה או רשימה עצמאית לא תקבל כל תרומה

 .  שהוא ישראלי ובין שאיננו ישראלי

 

א יקבלו תמורה מאדם ובני ביתו הסמוכים על  , סיעה או רשימה

הכולל את תרומתם  , היינו סכום התרומה המשפחתית)שולחנו 

,  (של ראש המשפחה ושל בני המשפחה התלויים בו לפרנסתם

 2,300סיעת בת של מפלגה ) ₪ 5,000בסכום כולל העולה על 

 ₪) 
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 6 - 12תקופת ההכנה  – Iתקופה 

 מימון בחירות וקביעת התקציב– 

לא תתקבל כל תרומה ממי שאינו רשום במרשם האוכלוסין  .

, מבעלי תעודות זהות ישראליות בלבדהתרומות יתקבלו , משמע

 .ובכל חריג יש לפנות לקבלת אישור מפורש

 

 כלומר ממי שזהותו  , בעילום שםכל תרומה שניתנה לא תתקבל

 .ומענו לא נבדקו ולא אומתו בידי מקבל התרומה

 

  סיעה או רשימה חייבת לפרסם את שמות התורמים ואת סכומי

 .רשימה זו עשויה להתפרסם ברבים, התרומות
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 6 - 12תקופת ההכנה  – Iתקופה 

 מימון בחירות וקביעת התקציב– 

ולעשות בהם כל  , חל איסור מוחלט ליטל כספים שנגבו כתרומות

 .שימוש לרבות תשלום משכורתו של מגייס התרומות

 

  חל איסור מוחלט על מתן הבטחות כלשהן לצורך קבלת

אשר מהן עשוי להבין התורם כי צפויה לו טובת הנאה  , התרומה

 .אישית כלשהי ממתן התרומה

 

 לסכום  , לעצמו" לתרום"הוגבלה תרומתו של מועמד המבקש

 .המרבי הקבוע בחוק
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 6 - 12תקופת ההכנה  – Iתקופה 

 מימון בחירות וקביעת התקציב– 

החוק מחייב כי יתקיים חשבון בנק מיוחד למערכת בחירות  ,

והסיעה תנהל את כלל הכנסותיה והוצאותיה לרבות הוצאות  

 .  בחירות מחשבון זה

חשבון הבנק יהיה חשוף לביקורת מבקר המדינה ולהוראותיו  ,

 .כפי שניתנות מפעם לפעם

 

וברור כי כל סטייה מהוראות  , ההוראות ברורות וחד משמעיות

 .  אלו גוררת סנקציה קשה

 

ולכן בקיאות מלאה  , הוצאה  שהיא נבחנת לגופה/כל הכנסה

 .הינה הכרחית, בהוראות החוק
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 6 - 12תקופת ההכנה  – Iתקופה 

 

 נאסר   –בונוס הצלחה  –התקשרות על בסיס הצלחה בבחירות

 על ידי מבקר המדינה

 כי הוא רואה בזה   2008מבקר המדינה קבע לאחר בחירות

 .  תרומה אסורה

 תפיסתו היא שאם אדם מוכן לעשות עבודה אזי הוא מצפה

 .  לתשלום

 פרמטרים מודולריים  ; פעימות תקציב –שיטות עבודה אחרות

 .של שירותים

   

 נאסר על ידי מבקר   –תשלום שכר למועמד או לבני משפחתו

למשל שכירת  , אך ניתן לשלם עבור הוצאות ישירות)המדינה 

 (ד ספציפית"יובהר כי נדרשת זהירות וחוות דעת עו –רכב 

 



 פתיחת מערכת לניהול חשבונות

"י משרד "תוקם ותנוהל ע" המערכת לניהול חשבונות ודיווח

 .מבקר המדינה

רשימה המבקשת להשתתף בבחירות תבקש ממבקר / סיעה

,  עוד בטרם החלה באיסוף תרומות ובביצוע הוצאות, המדינה

 .הרשאת כניסה למערכת ניהול חשבונות ולדיווח

תרשום  . הסיעה תנהל מערכת חשבונות באמצעות מערכת זו

י  "לרבות הוצאות שנעשו ע, בה את כל הוצאותיה

לרבות הוצאה שטרם נפרעה אך קיימת התחייבות  ,אחרים

 פ פירוט מטרת כל הוצאה"וזאת עלגביה 

לרבות הכנסה שטרם נתקבלה אך  , תרשום את כל הכנסותיה

 פ פירוט מקור ההכנסה"וזאת ע, קיימת התחייבות לגביה



 פתיחת מערכת לניהול חשבונות

 



 חשבונות בנק  
 וכרטיסי אשראי

 תחזיק את כספיה בחשבון בנק שיישא את שמה  ( ורשימה)סיעה

 .וייוחד למערכת הבחירות

  חשבון בנק כאמור ייוחד למערכת בחירות אחת בלבד לרבות

 .בחירות חוזרות

הסיעה תודיע  , בתוך שבעה ימים מפתיחת החשבון או סגירתו

 .למבקר המדינה את שם הבנק וכתובת סניפו

  סיעה תודיע למבקר המדינה בתוך שבעה ימים מעת שקיבלה

מי הם האנשים שעל  , וכן, כרטיס אשראי שבגינו יחויב חשבונה

 .מספרי הזהות שלהם ומענם, שמם הוצא הכרטיס

  בתוך שנה מיום הבחירות על הסיעה לסגור את חשבון הבנק

 .המיוחד ולהעביר את יתרתו לחשבון הבנק השוטף שלה



 חשבונות בנק  
 וכרטיסי אשראי

  כל הכנסה שמקבלת הסיעה מכל מקור שהוא תופקד בחשבון

 .הבנק ביום קבלתה ולא יאוחר משלושה ימי עבודה

 

 קים'באמצעות צ רקכל הוצאה שמשלמת הסיעה תשולם  ,

לחובת חשבון הבנק הייחודי  , העברה בנקאית או כרטיס חיוב

 .אין לשלם הוצאות באמצעי אחר או לחובת בנק אחר. ל"הנ

 

ניתן לשלם במזומן כל עוד ההוצאה אינה עולה על סך  -חריג

 .  ח ביום הבחירות עצמם"ש 700ח או לחילופין על סך "ש 400



 קבלות

מיד עם , סיעה תפיק לתורם קבלה על כל תרומה שהתקבלה

 .קבלתה בין שהיא בכסף ובין שהיא בשווה כסף

הקבלה תופק באחת משתי הדרכים האלה: 

באופן ממוחשב ממערכת ניהול חשבונות ממוחשבת •

 .י רשות המיסים בישראל"המאושרת ע

 .באופן ידני מפנקס כרוך של קבלות ממוספרות מראש•

 בספח של כל קבלה או בהעתקה יירשמו סכום התרומה ותאריך

מספר הזהות שלו ומענו ואמצעי מתן , שמו של התורם, קבלתה

 .התרומה



 רישום התרומה

 מאמצעים שונים

ק'קבלה באמצעות צ: 

יש להשאיר תצלום של  , כמו כן. ק'יש לפרט בקבלה את פרטי הצ •
 ק טרם הפקדתו בבנק'הצ

קבלה באמצעות העברה בנקאית : 

 יש לפרט בקבלה את מספר האסמכתא של ההעברה•

יש לערוך רישום כדלקמן (:כרטיס אשראי)קבלה באמצעות כרטיס חיוב: 

מענו ומספר כרטיס החיוב, מספר זהותו, השם של התורם 

מספר הזהות שלו ומענו, שם בעלי החשבון, מספר חשבון הבנק 

 השם המלא ומספר הזהות של מקבל התרומה מטעם הסיעה או
 עבורה

קבלה באמצעות מזומן: 

 500 -מתחת ל. יש לקבל מהתורם הצהרה כי התרומה ניתנת מכספו•
 :ד בנוסח הבא"צריך תצהיר מול עו₪  500צריך הצהרה ומעל ₪ 



 רישום התרומה

 מאמצעים שונים

  תרומה במזומן 

 500מעל  ₪-   



 רישום התרומה

 מאמצעים שונים

  תרומה במזומן 

 500מתחת  ₪-   



 דיווח על תרומות

על  , סיעה תדווח באמצעות המערכת לניהול חשבונות ולדיווח

ולא יאוחר מיום עבודה  מיד עם קבלתה , כל תרומה שקיבלה

 .אחד

תדווח הסיעה על כל  , ביום קבלת ההרשאה למערכת

 .התרומות שקיבלה עד אז

ק או  'תעשה זאת רק בצ, סיעה המחזירה תרומה לתורם

 עליה לדווח על כך במערכת, וכן, בהעברה בנקאית
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 חודשים 3 – 6תקופת ביניים  – IIתקופה 

 :מתאפיינת ב

התארגנות מתקדמת. 

 

השגת מימון כספי  . 

   

 סגירת בסיסית של ראשונים ברשימות+ נשירת מועמדים. 

 

התקשרויות עם ספקים ועובדים  . 

 

סקרי עומק והתכנסות למסרים של קמפיין ברור  . 
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 חודשים 3 – 6תקופת ביניים  – IIתקופה 

 

ובו יפורטו, פעילים בשכר תיעשה בכתב/העסקת עובדים: 

כל פרטי ההעסקה 

פרטיו של העובד לרבות שמו ומספר הזהות 

מענו 

התמורה שתשולם לו 

 

  הסיעה תשמור בחשבונותיה אסמכתא בחתימת ידו של העובד

 המעידה על קבלת התשלום
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 חודשים 3 – 6תקופת ביניים  – IIתקופה 

אז מהיכן המימון  ? 

 רשימה אינו יכול לתרום יותר מסכום התרומה  / חבר סיעה

לסיעת בת של  ₪  2,300לסיעה עצמאית או   5,000)המותר 

 ( מפלגה

 ימים טרם הבחירות בשיעור של   52המדינה תעניק מקדמה

אך לגבי גם סיעה וגם רשימה חדשה המדינה  תדרוש  ,  60%

חודשים   9 -ל 10%ערבות בנקאית בשיעור המקדמה פלוס 

 .  לאחר הבחירות

 הכסף מגיע מהלוואות וערבויות –הפתרון לא טוב. 

  ניתן לקבל הלוואה מבנקים כנגד ערבויות בכל סכום של ערבים

 .  כמו חברי הסיעה או אחרים שהחוק התיר להיות תורמים

 כתוצאה מאי קבלת מימון מספק , אם תתממש הערבות –הבעיה

יצא שהערב הפך להיות תורם בעל כורחו והוא  ,  בסוף הבחירות

 .  והמקבל עברו על החוק
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חודשים עד  3תקופת שיא  – IIIתקופה 

 הבחירות
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חודשים עד  3תקופת שיא  – IIIתקופה 

 הבחירות

 :  מתאפיינת ב

שבירת התקציב. 

בגידות פוליטיות. 

תעמולת בחירות אגרסיבית. 

 ניהול משברים  . 

  הגשת רשימות משותפות 

בניה והתארגנות של מטה יום הבחירות והנעת בוחרים  . 

 מפח נפש/ אופוריה 

 שבועות לאחר   12התארגנות להגשת דוח למבקר המדינה

 .  הבחירות

 

 

 

 



חודשים  3תקופת שיא  – IIIתקופה 

 תיעוד פרסומים -עד הבחירות 
 סיעה תרכז את כל הפרסומים שפרסמה בכל עיתון בתיק נפרד ותתייק בו

פרסומים שלא נעשו בעיתון ירוכזו בתיק  . את הפרסומים בסדר כרונולוגי
 ויתויקו בסדר כרונולוגי, יסודרו לפי שם ספק הפרסום, נפרד

לכל פרסום או סדרת פרסומים יצורפו העתקים מהמסמכים האלה: 

קבלה מאת המפרסם/חשבונית, ההסכם עם הספק, הפרסום עצמו  ,
הרישומים במערכת , קים שמשכה הסיעה וכן'הצ, פקודת התשלום לספק

החשבונות של הסיעה המתייחסים לחיובים ולזיכויים בקשר לפרסומים  
 .אלה

מקומו של כל , בנוסף לאמור לעיל, יפורטו לגבי פרסום חוצות או על כלי רכב
 גודלו ותקופת הצבתו, פרסום

התחנות או , בנוסף לאמור לעיל, יפורטו לגבי פרסום ברדיו או באינטרנט
 .משכו של פרסום ותקופת הפרסום, האתרים שבהם נעשה הפרסום

ההודעה  , בנוסף לאמור לעיל, יפורטו לגבי פרסום באמצעות הטלפון
מספר הנמענים ומספר הפעמים  , משך הזמן של ההודעה, שניתנה

 .שההודעה ניתנה לכל נמען



חודשים  3תקופת שיא  – IIIתקופה 

 תיעוד כנסים -עד הבחירות 

הסיעה תרכז בתיק מיוחד את כל הכנסים שקיימה 

לגבי כל כנס בנפרד יתויקו כל המסמכים הקשורים אליו  .

המסמכים יכללו בין היתר הסכמים שונים והוצאות שונות  

,  השכרת ציוד, אבטחה, השכרה הנכס, הכרוכות בפרסום

תשלומים למשתתפים בכנס  , מזון, הסעות, תאורה, הגברה

 וכדומה

 



חודשים  3תקופת שיא  – IIIתקופה 

 תיעוד סקרים -עד הבחירות 

הסיעה תרכז בתיק מיוחד את כל הסקרים שנעשו בעבורה 

המסמכים יכללו בין  . לגבי כל סקר בנפרד יתוייקו המסמכים הקשורים אליו

 :היתר

העתק של הזמנת הסקר או ההסכם עם מבצע הסקר 

העתק חשבונית או קבלה מאת מבצע הסקר 

העתק פקודת תשלום של הסיעה 

העתק הרישומים במערכת החשבונות של הסיעה 

 



חודשים  3תקופת שיא  – IIIתקופה 

 שמירת מסמכים -עד הבחירות 

 שנים מתום תקופת   7ספרי החשבונות של הסיעה יישמרו בידי הסיעה במשך

 פ כל חיקוק אחר"הבחירות או במשך זמן ארוך יותר אם נדרשו לכך ע
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חודשים עד  3תקופת שיא  – IIIתקופה 

 הבחירות
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חודשים עד  3תקופת שיא  – IIIתקופה 

 הבחירות

 הגשת הרשימות המועד הכי רגיש  
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חודשים עד  3תקופת שיא  – IIIתקופה 

 הבחירות
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חודשים עד  3תקופת שיא  – IIIתקופה 

 הבחירות

 

 

 

 



חודשים  3תקופת שיא  – IIIתקופה 

 ח כספי"הדו -עד הבחירות 

אשר יופק באמצעות  , ח כספי"בתום תקופת הבחירות תערוך סיעה דו
 "המערכת לניהול חשבונות ולדיווח"

י נציגי הסיעה"ח יהיה חתום ע"הדו 

ח יהיה מצורף חוות דעת של רואה חשבון"לדו 

פ החלוקה הבאה"ח ע"ההכנסות וההוצאות יוצגו בדו: 

הוצאות והכנסות עד ליום הבחירות 

הוצאות והכנסות של הבחירות חוזרות 

חלקים 2ח של סיעת האם המאחדת סיעות בנות יכלול "דו: 

ח מאוחד של סיעת האם יחד עם כל סיעות הבנות"דו 

ח של כל סיעת בת בנפרד"דו 



 ח כספי"הדו

ח השנתי יצורפו רשימה של החייבים ויתרות החוב וכן  "לדו
 .  של הזכאים ויתרות הזכות

 

תגיש הסיעה תצהיר בדבר שלמותם ונכונותם  , ח"יחד עם הדו
אשר יהיה חתום בידי שניים מנציגי הסיעה  , של הרישומים

 שלפחות אחד מהם בקי במשק הכספים של הסיעה



 ח כספי"הדו
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 בחירות

 קבלת עובדים

הגבלת הזכות 

 –להיבחר 
/ התפטרות 

 ?ת"חל

תעמולת 
בחירות על ידי  

 ?עובדים

הכנת תקציב  
לעובדים  

נוספים לשם  
ניהול  

 ? הבחירות

תוספת זכויות  
עבודה בשנת  

 ? בחירות



133 

 –ונושא נוסף אחרון
 הגבלות על קבלת עובדים ועל שכר עובדים      

  1/2018ל מיוחד "חוזר מנכ 

  לעניין הגבלות על קבלת עובדים יחולו הגבלות החל מיום

1.1.18 

 

 

 

 

  התקופה נחלקת לשני תקופות משנה 

 30.4.18 – 1.1.18הראשונה בין 

30.4.18 -החל משישה חודשים לפני יום הבחירות  – השניה  
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 –ונושא נוסף 
 הגבלות על קבלת עובדים ועל שכר עובדים    

  החוזר חל על כל הגופים העירוניים 
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 הגבלות על קבלת עובדים  

 

יש לאבחן בין משרה קיימת לבין משרה חדשה  : 
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 הגבלות על קבלת עובדים  

 30.4.18עד  1.1.18הגבלות בתקופה הראשונה:  
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 הגבלות על קבלת עובדים  

   30.10.18 – 30.4.18 השניההגבלות בתקופה 
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 הגבלות על קבלת עובדים  
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 מילוי מקום   –הגבלות על קבלת עובדים 
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 מילוי מקום   –הגבלות על קבלת עובדים 
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 מילוי מקום   –הגבלות על קבלת עובדים 
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 מילוי מקום   –הגבלות על קבלת עובדים 
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 הגבלות על שכר עובדים  
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 הגבלות על שכר עובדים  
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 הגבלות על שכר עובדים  
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 הגבלות על שכר עובדים  

 

 

 



147 

 

 !בהצלחה לכולם
 

 ד"עו, מאת עמיחי ויינברגר

 www.MUNI.co.il: מידע נוסף באתר


