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קורס דיני בחירות –
מוכנות הרשות לבחירות 2023
מבוא

ביום  31.10.2023בשעה  7:00יפתחו הקלפיות ברוב הרשויות המקומיות בישראל ותושבי העיר
יבחרו את ראש הרשות ואת חברי מועצת העיר ל 5-השנים הבאות.
בחירות אינן מתקיימות בחלל ריק .בחירות מתקיימות לפי כללים שנקבעו בחוק ,בתקנות,
בפסיקה ובהנחיות מנהליות .הרשות המקומית ,עובדיה ,שומרי הסף ,נבחריה והמתמודדים
בבחירות  -כולם מחויבים בכללים אלה .הקורס יסקור את הוראות הדין בנוגע לבחירות ברשויות
המקומיות ובכלל זה את הזכות לבחור ולהיבחר ומגבלותיה ,סיעות ,רשימות ,סיעות אם ,גיוס
עובדים בתקופת הבחירות ,תעמולת בחירות מותרת ואסורה ,התנהלות הרשות והמועמדים
ברשתות החברותיות ובנכסי רשות ,אכיפת שילוט ותעמולה על ידי העירייה ,הסכמים פוליטיים,
ערעורי בחירות ,מימון בחירות וכיוצא באלה.

מטרות הקורס
להכיר את הוראות הדין העיקריות ,את האסור והמותר ,כך שהרשות המקומית תהיה ערוכה לבחירות 2023

אוכלוסיית היעד
ראשי ערים וסגנים ,מנכ"לים ,יועצים משפטיים
של הרשויות המקומיות ,מנהלי משאבי אנוש,
חברי מועצה.

יעוץ וניהול אקדמי
עו"ד איתן הברמן ועו"ד אורי הברמן – שרקון ,בן
עמי ,אשר ושות' עורכי דין

מתכונת הלימודים

שכר לימוד
 ₪ 1,800שכר הלימוד לעובדי השלטון המקומי
(מחיר מסובסד)
 ₪ 2,100שכר הלימוד למשתתפים שאינם עובדי
השלטון המקומי
שכר הלימוד כולל הדרכה ,חומר כתוב וכיבוד קל.

		
יום לימודים :יום ב'  ,אחת לשבוע,
בין השעות 15:15 – 9:00
מקום הלימודים :מרכז השלטון המקומי,
רח' הארבעה  ,28מגדל חאג'ג צפוני ,קומה  ,7ת"א
( במרחק הליכה מתחנת רכבת השלום ,ת"א)
הקורס יתקיים באופן פרונטלי
מועד פתיחת הקורס (מחזור א') 14 :בנובמבר 2022
להלן מועדי המפגשים במחזור א'5.12 ,28.11 ,21.11 ,14.11 :
מועד פתיחת הקורס (מחזור ב') 9 :בינואר 2023
להלן מועדי המפגשים במחזור ב'30.01 ,23.01 ,16.01 ,9.01 :

לפרטים והרשמה מחזור א' >>

נושאי הקורס
עיקרים בדיני הבחירות
תפקידי משרד הפנים בבחירות
הזכות לבחור ולהיבחר
סיעות ורשימות
גיוס עובדים בתקופת בחירות
המותר והאסור בתעמולת בחירות -סמכויות יו"ר ועדת הבחירות המרכזית
האיסור על שימוש בנכסי ציבור ונכסי העירייה -מתי יהפוך אירוע עירוני לתעמולת בחירות
שימוש הרשות והמועמדים בנכסי הרשות וברשתות החברתיות בתקופת הבחירות
אכיפת שלטי בחירות בתחומי הרשות
התנהלות המועצה וקבלת החלטות בסמוך למועד הבחירות
מעמדן של הבטחות ערב בחירות ובסיורי בחירות
תפקידי שומרי הסף והיועץ המשפטי לעירייה בתקופת הבחירות
מימון בחירות דיווח וביקורת
ערעורי בחירות וביטול בחירות
המותר והאסור בהסכמים פוליטיים
תפקידי מזכיר העירייה בבחירות

חובות הקורס

קבלת תעודה מותנית בנוכחות של  85%לפחות .קורס
זה אשר הינו פחות מ 40 -ש"א יוכר לגמול השתלמות
לעובדים בדרוג מינהלי ומח"ר כחלק מזכאות לצבירת
 80שעות מתוך סך השעות שיש להגיש לגמול,
בהתאם לכללי הוועדה.

לפרטים והרשמה מחזור ב' >>
הנחיות להרשמה

נוהל ביטול הרשמה

לעזרה בתהליך הרישום בלבד אנא פנו
 03-6844248/253בטל' או למייל
register@masham.org.il

ביטול הרשמה יתקבל בכתב בלבד בדו”אל לכתובת המייל
register@masham.org.il
•עד  6ימי עבודה לפני תחילת הקורס -לא יגבה תשלום.
•החל מ 5-ימי עבודה לפני תחילת הקורס -ייגבו דמי ביטול
בשיעור של  20%מעלות ההשתתפות בקורס.
•לאחר המפגש הראשון ולפני המפגש השני-ייגבו דמי ביטול
בשיעור של  25%מעלות ההשתתפות בקורס.
•לאחר המפגש השני -ייגבו דמי ביטול בשיעור של 30%
מעלות ההשתתפות בקורס.

במידה והינך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא אנא פנה/י לילנה נוי
סגנית ראש מינהל ללימודים מוניציפליים
במייל  elena@masham.org.il :או בטל' 03-6844254

