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אל :עובדי העירייה
מאת :המשנה למנכ"ל וראש מינהל משאבי אנוש והמינהל העירוני

הנדון :הוראות בעניין הבחירות לכנסת ה21 -
הבחירות לכנסת ה  21 -עתידות להתקיים ביום שלישי ,ד' בניסן תשע"ט .9.4.19
מובאות בזאת ההוראות וההנחיות העיקריות הנוגעות לפעילות מדינית ומפלגתית בכלל ובתקופת
בחירות בפרט.
אבקשכם לנהוג על פי ההנחיות וזאת על מנת למנוע הפרת חוק והפרת ההוראות בכל הקשור להליכי
הבחירות ותעמולת בחירות.
עיקרי ההנחיות כדלהלן:




חל איסור בחוק ,לעשות שימוש בכספי העירייה ,נכסיה ,ורכושה לצורך תעמולת בחירות.
עובדי העירייה מנועים מלבצע פעילות מפלגתית או פעילות כלשהי למען סיעה או מועמד
מכספי העירייה ומשאביה או בתוך מבני העירייה ומתקניה.
עובדי עירייה בעלי סמכות מינהלית או אלו הבאים במגע עם קהל ,מנועים מליטול חלק
בתעמולת הבחירות אף מחוץ לכותלי העירייה.

להלן פירוט ההגבלות על תעמולת בחירות:
 .1חל איסור על שימוש במבני העירייה( ,בניינים ,משרדים ,אולמות ,שטחים פתוחים,
מתנסים ,בתי"ס עירוניים) ,לתעמולת בחירות ,למעט שימוש ,בתמורה או שלא בתמורה,
באולמות ומקומות פומביים פתוחים העומדים כרגיל לשימוש כאמור .לאור תיקון חדש
בסעיף  2א' בחוק הבחירות (דרכי תעמולה) ,התשי"ט .1959 -
האמור לעיל אינו חל על עבודת ועדת הבחירות ופקיד הבחירות ופעולות הנדרשות מהרשות
המקומית ,לפי החוק ,בקשר לקיום וניהול הבחירות.
חל איסור על שימוש בשירותי עובדי העירייה ,לרבות מי שאינם עובדי עירייה אך נותנים
שירות לעירייה ,או מינהלים קהילתיים וגופים עירוניים אחרים לתעמולת בחירות.
חל איסור על שימוש בציוד העירייה לצורך תעמולת בחירות .ציוד העירייה לעניין זה כולל:
כלי רכב ,כלים מכניים אחרים ,ציוד משרדי ,שירותי משרד על כל גווניהם ,לרבות טלפון,
פקסימיליה ודואר אלקטרוני ,אתרי אינטרנט עירוניים ,נייר עירייה (בין אם נייר רשמי בין
אם לאו) וכיו"ב.

חל איסור על פרסום עירוני כלשהו שיש בו משום תעמולת בחירות בעיתון ,בשלטי רחוב,
אגרות לתושבים ,עלונים ,שאלונים וכיו"ב.
.2

חל איסור מוחלט על תעמולת בחירות ,מכל סוג שהוא ,בתוך העירייה או ע"י עובדיה,
בעירייה .אסור לעובדים לעסוק בפעילות מפלגתית או פוליטית כלשהי בשעות העבודה או
בתוך מבני העירייה ,כמו כן אסור לקיים או לאפשר קיום אסיפה ,הרצאה מטעם מפלגה
או מועמד כלשהו בעירייה.

.3

אסור לעסוק בעירייה ובמסגרת העבודה ,בפעולות שכנוע למפלגה או רשימה כלשהי להפיץ
או לתלות חומר תעמולתי בעירייה ,הזמנות לפעילות מפלגתית וכיו"ב.

.4

אסור לעובד לתת הסכמתו לפרסום שמו מטעם מפלגה ,אם צורף לו תואר תפקידו בעירייה.

.5

עובדי עירייה בעלי סמכות מינהלית כלשהי או המועסקים בתפקיד הכרוך במגע עם קהל,
אסור להם ליטול חלק בתעמולת בחירות ,ברבים או בחוגים מצומצמים בין אם בשעות
העבודה ובין אם מחוץ לעבודה.
נכונים הדברים גם ביחס לממונים על העובדים דלעיל ,גם אם הם עצמם אינם בעלי סמכות
מינהלית לפי הדין.

.6

אסור לעובדים להשמיע בפומבי ביקורת ,בראיון ,בנאום או בפרסום כלשהו ,ביחס
למדיניות הממשלה ,חברי הכנסת ,מפלגות וסיעות( .האמור לא חל על ישיבות פנימיות
בעירייה).
חל איסור ללבוש מדי עירייה או לשאת את סמל העירייה ,בשעה שעובד עוסק בפעילות
פוליטית ,במועד ובאופן שהותר לו.

.7

חל איסור לעשות שימוש בתואר העובד ומעמדו בעירייה ,לפעילות או פרסום פוליטי
כלשהו.

.8

אסור לעובד להתלוות לביקורי מועמדים שנערכים במסגרת תעמולת הבחירות שלהם או
במסגרת אירועים המאורגנים ע"י מפלגתו של המועמד.

.9

אסור לעובד עירייה להתרים לגבות או לקבל כספים למטרה כלשהי ,זולת לאוצר העירייה
ובתוקף תפקידו.

.10

אסור לעובד עירייה להשתמש בקשר לתעמולת בחירות בכספי העירייה.

.11

יש להקפיד כי אירועים הנערכים ע"י העירייה או בהשתתפות כלשהי של העירייה או
בתמיכת העירייה ,לא יישאו אופי פוליטי ולא תיערך בהם כל פעילות בעלת אופי פוליטי או
פעילות היכולה להתפרש כתעמולת בחירות.

הוראות המתייחסות לעובדי עירייה המועמדים לכנסת ה 21-
.1

עובד עירייה חייב להודיע בכתב על כוונתו להציג מועמדותו בבחירות לכנסת (בין אם מדובר
בבחירות מקדימות ובין אם מדובר בבחירות הנערכות בגוף בוחר).

.2

עובד עירייה אשר שמו נכלל באחת מרשימות המועמדים לכנסת ה  ,21 -יופסק שירותו
מיום הגשת רשימת המועמדים ועד יום הבחירות ,ואם נבחר לכנסת ,כל זמן כהונתו כחבר
כנסת.

.3

תקופת הפסקת העבודה עד הבחירות תיחשב כתקופת חופשה ללא משכורת.

.4

עובד אשר יצא לחופשה ונבחר לכהן כחבר כנסת (ו/או כשר בממשלה) ובחר לכהן בתפקיד
זה או בחר להמשיך להיות מועמד ברשימת המועמדים לכנסת יחדל לשרת כעובד עירייה
ממועד יום הבחירות וינותקו ממועד זה יחסי עובד מעביד בינו לבין העירייה.

.5

עובד שהיה מועמד לכנסת ה 21 -ויצא לחופשה ולא נבחר ,רשאי לחזור לעבודתו בעירייה
מיד עם היוודע תוצאות הבחירות.

.6

כל הסעיפים הרשומים לעיל ,חלים גם על עובדי הלשכות ,החברות העירוניות וגופים
עירוניים.
הפרת חוק הבחירות מהווה עבירה פלילית כמו גם עבירה משמעתית.

.7

אבקשכם להקפיד על ההוראות הנ"ל ובמקרים בהם קיים ספק ,יש לפנות בבקשה למתן
הנחיות למינהל משאבי אנוש ,או ללשכת היועץ המשפטי לעירייה.
יש לפרסם הוראות אלה על לוחות המודעות ולהביאן לידיעת העובדים.

בברכה,
חיים גבאי
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