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 )10.7.2018( תשע"חכ"ז בתמוז ה 
 

 17/חהודעה מס' ע
 

 8201 -הוראות בעניין הבחירות לרשויות המקומיות 
 

 הקדמה . א
 

פירושן בחירות למועצה של רשות  -"בחירות לרשות מקומית"  -בהודעה זו  .1
, וכן בחירות לראשות רשות מקומיתמועצה מקומית, מועצה אזורית,  ,מקומית
 .מקומית או מועצה אזוריתמועצה 

 

 (עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות) המקומיות רשויותלכלל ההבחירות 
 ).30.10.2018( טהתשע" בחשוון כ"אביום שלישי,  יתקיימו

 

יום הבחירות הכלליות לרשויות כאמור הוא יום שבתון שבתחומן נערכות  .2
ים של רשויות מקומיות, גם הבחירות, וכן לגבי עובדים הרשומים בפנקס הבוחר

 אם מקום עבודתם הוא ברשות מקומית שלא חל בה יום שבתון. 
 

מובאות בזה לידיעת עובדי המדינה ההוראות וההנחיות העיקריות הקשורות  .3
 בבחירות אלו, לרבות סייגים לפעילות מדינית ומפלגתית.

 

לות מפלגתית ההוראות המפורטות להלן מבוססות על חוק שירות המדינה (סיוג פעי .4
, חוק הרשויות המקומיות (הגבלת הזכות להיבחר), 1959-ומגבית כספים), התשי"ט

חוק  ,1965-, חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה1964-התשכ"ד
, פקודת 1975-וסגניו וכהונתם), התשל"הרשות  הרשויות המקומיות (בחירת ראש

-לרשויות מקומיות, התשע"ח חוק לתיקון דיני הבחירות העיריות (נוסח חדש),
 והוראות התקשי"ר. הנחיות היועץ המשפטי לממשלהוכן על  ,2018

 

נערך תיקון לחקיקה הנוגעת לבחירות ברשויות מקומיות אשר  2018במהלך שנת  .5
מודדים ברשויות מקומיות גם על במסגרתה הוחלו המגבלות שחלו עד היום על מת

מתמודדים במועצות אזוריות. מטרת תיקון החוק שנערך היא  להבטיח נורמות 
אחידות ושוויוניות החלות על כלל המתמודדים ברשויות מקומיות ובמועצות 

 . 1אזוריות
 

בקשות של עובדי מדינה להצגת מועמדות לתקשי"ר,  42.35בהתאם להוראות סעיף  .6
ידי האחראי והיועץ המשפטי של המשרד, -בבחירות לרשויות המקומיות ייבחנו על

בהתאם למפורט להלן. בקשות כאמור של עובדים הנמנים על הסגל הבכיר של 
   .שירות המדינה, יהיו טעונים גם את אישור נציבות שירות המדינה

                                                 
 23.5.2018ביום ט' בסיוון התשע"ח,  2720פורסם בספר החוקים  ,2018-חוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות מקומיות, השתע"ח 1

http://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/02-2013.pdf
http://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/02-2013.pdf
http://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/chap.aspx?Link=4235
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חלק מההוראות שלהלן חל על כלל העובדים, יהיו דירוגם, דרגתם ותפקידם אשר  .7
יהיו, בעוד שחלקן האחר מיוחד רק לעובדים בדירוג ובדרגה מסוימים או 

  בתפקידים מוגדרים.
 

הוסדר  ,בתיאום עם המפקחת הארצית לבחירות -עבודת עובדי המדינה בבחירות  .8
בבחירות לרשויות המקומיות, אשר עוגן בפסקה היתר כללי לעבודת עובדי המדינה 

 לתקשי"ר.  42.428
  

 

 הצגת מועמדותו של עובד מדינה בבחירות לרשות מקומית . ב
 

כל עובד ללא הבדל במעמד או בדרגה בשירות המדינה, המציג את מועמדותו  .1
חירות לרשות מקומית, חייב להודיע על כך  לאחראי במשרדו, בציון תפקידו בב

 הצגת מועמדותו.החלטתו על ודרגתו, מיד עם 
 

האחראי יפנה ליועץ המשפטי של המשרד, תוך ציון פרטיו האישיים של העובד,  .2
תיאור התפקיד המדויק, מהות עבודתו בפועל, לאיזו רשות מקומית הציג את 

חסותו האם לדעתו תפקידיו של אותו עובד כלולים ברשימת מועמדותו והתיי
 לתקשי"ר.  42.351התפקידים המנויים בפסקה 

 

 42.35היועץ המשפטי של המשרד יבחן כל בקשה בנדון ביחס להוראות סעיף  .3
ואם  להמשיך בעבודתו בתקופה זולתקשי"ר, ויודיע לאחראי האם רשאי אותו עובד 

עליו להתפטר או לצאת לחופשה ללא משכורת. במקרה של ספק, ניתן להתייעץ עם 
 היועץ המשפטי לנציבות שירות המדינה ומשרד המשפטים.

 

ומעלה בדירוג  23-21בד שמתח הדרגות הצמוד לתקן משרתו הוא בקשה של עו .4
המינהלי או בדרגות המקבילות בדירוגים המקצועיים, תועבר לבחינת היועץ 
המשפטי לנציבות שירות המדינה, בצירוף המסמכים הנדרשים לעיל, וכן חוות דעת 

 היועץ המשפטי של המשרד.
 

ות חוות הדעת של היועץ המשפטי על האחראי להודיע ללא דיחוי לעובד את מסקנ .5
של המשרד או היועץ המשפטי של נציבות שירות המדינה, לפי העניין. האחראי 
יעביר העתק מהודעה זו למפקח הארצי על הבחירות במשרד הפנים ולנציבות 

יובהר כי הסמכות לבחון את כלל תנאי הכשירות של מועמד, לרבות  שירות המדינה.
 נתונה למנהל הבחירות לאחר הגשת רשימת המועמדים. , 6התנאי המפורט בסעיף 

 

העובדים המפורטים להלן אינם רשאים להציע את מועמדותם בבחירות לרשות  .6
 מקומית:

 פקחים ונושאי משרות שיש עמם סמכות חקירה, חיפוש או מעצר; )א
נושאי משרות שיש עמם סמכות, בתחום הרשות המקומית הנוגעת בדבר,  )ב

תרים או להמליץ על הענקתם, בין שהסמכות מוגבלת להעניק רשיונות או הי
 לאותה רשות מקומית בלבד ובין שאינה מוגבלת כך;

נושאי משרות שיש עמם סמכות, בתחום הרשות המקומית הנוגעת בדבר,  )ג
לקבל לעבודה, או להפנות לעבודה, בין שהסמכות מוגבלת לתחום אותה רשות 

 מקומית בלבד ובין שאינה מוגבלת כך;
סעד, שתפקידם לתת סעד בדרך כלל, או בתחומי הרשות המקומית עובדי  )ד

הנוגעת בדבר בלבד, או להמליץ על מתן סעד בדרך כלל, או בתחומים 
 האמורים;

פקידי שומה וכן פקידי גבייה, שמקום עבודתם הוא בתחום הרשות המקומית  )ה
 הנוגעת בדבר;

ם עבודתם מנהלי עבודה בעבודות ציבוריות היזומות בידי הממשלה, שמקו )ו
 הוא בתחום הרשות המקומית הנוגעת בדבר;

פקידים שבסמכותם לתת שיכון או שתפקידם להמליץ על מתן שיכון או לבחור  )ז
 מועמדים לקבלת שיכון.

  

http://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/chap.aspx?Link=42428
http://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/chap.aspx?Link=42351
http://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/chap.aspx?Link=4235
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לעיל, המבקש להציג מועמדותו  6עובד הנמנה על רשימת העובדים המנויים בסעיף ב .7
חר מיום הגשת בבחירות לרשות מקומית, חייב להתפטר מן השירות לא יאו

רשימות המועמדים לאישור. על עובד כאמור להגיש התפטרותו מבעוד מועד כדי 
 רשימת המועמדים. הגשתשהתפטרותו תכנס לתוקף עוד לפני 

 

לעיל, המתפטר מן השירות  6עובד הנמנה על רשימת העובדים המנויים בסעיף ב .8
כן עובד הכללת שמו ברשימת המועמדים לבחירות לרשות מקומית, ו לצורך

המתפטר מן השירות כדי לא להיות פסול לשמש כחבר מועצה של רשות מקומית 
או ראש רשות מקומית כאמור להלן, זכאי לפיצויי פיטורים. אולם, לא יראו 
התפטרות כאמור כפיטורים לעניין חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], 

 .1970-התש"ל
 

לעיל, ואשר שמו  6עובדים שפורטו בסעיף בעובד המדינה שאינו נמנה עם סוגי ה .9
נכלל ברשימת המועמדים לבחירות לרשות מקומית, יופסק שירותו מיום הגשת 

 רשימות המועמדים ועד הבחירות.
 

תקופת הפסקת העבודה עד הבחירות תיחשב כתקופת חופשה ללא משכורת 
לתקשי"ר, או, אם ביקש זאת העובד, כחופשת  33.4בהתאם להוראות פרק משנה 

 מנוחה, אם חופשה זו מגיעה לו.
 

) בהתאם להוראות פרק 2470מדף בקשה לחופשה ללא משכורת תוגש בטופס (
לתקשי"ר. עותק אחד מהטופס יועבר למחלקת הכספים של המשרד  33.4 משנה

 ועותק אחד יישלח לנציבות שירות המדינה.
 

לעיל, ונבחר לתפקיד של ראש  9עובד כאמור, אשר יצא לחופשה כמפורט בסעיף ב .10
יחדל לשרת כעובד המדינה ממועד יום הבחירות וינותקו ממועד זה  רשות מקומית,

מעביד בינו לבין המדינה, ולא יתאפשר לו לשהות בחופשה ללא -יחסי עובד
  משכורת.

 

עובד כאמור המתפטר מן השירות כדי לכהן כראש רשות מקומית זכאי לפיצויי 
ק שירות המדינה פיטורים. אולם, לא יראו התפטרות כאמור כפיטורים לעניין חו

 .1970-(גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל
 
 

לעיל, ואשר שמו נכלל  6עובד אשר אינו נמנה על רשימת העובדים המנויים בסעיף ב .11
למנהל היחידה  יודיע על כךברשימת המועמדים לבחירות לרשות מקומית, 

) ויציין בטופס את התקופה 2717מדף טופס הודעה על שינויים אישיים (באמצעות 
  הנזקפת לחשבון ימי חופשת המנוחה ואת התקופה שהיא חופשה ללא משכורת.

 
 חברות במועצה של רשות מקומית . ג

 

להגיש בקשה לקבלת היתר עובד אשר נבחר כחבר מועצה של רשות מקומית, חייב  .1
 בתקשי"ר. 42.4לעבודה פרטית לפי הוראות פרק משנה 

 

לעיל אינן חלות עליו, פסול לכהן כחבר מועצה של רשות  6עובד אשר הוראות סעיף ב .2
 מקומית אם הוא עובד בשכר ואם:

 קשורה בענייני המינהל המחוזי או השלטון המקומי; אועבודתו  )א
עבודתו עלולה להביא לידי סתירה או אי התאמה בין תפקידיו בשירות לבין  )ב

 תפקידיו במועצת הרשות המקומית.
 

פי -נבחר עובד להיות חבר מועצה של רשות מקומית והוא פסול מלכהן בה על .3
צה, רק אם התפטר מן השירות לעיל, יוכל לכהן כחבר אותה מוע 2הוראות סעיף ג

 או אם אושרה לו חופשה ללא משכורת למשך תקופת כהונתו.
 

המכהן כחבר מועצה של רשות מקומית, למרות שהוא פסול לכך, בגלל האמור  .4
  לעיל  עובר עבירה פלילית. 2בסעיף ג

 

http://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/chap.aspx?Link=334
http://archive.csc.gov.il/DataBases/Forms/Documents/2470.pdf
http://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/chap.aspx?Link=334
http://forms.gov.il/globalData/GetSequence/getsequence.aspx?formType=2717@civil-service.gov.il
http://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/chap.aspx?Link=424
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 איסורים החלים על העובדים ונושאי משרות המפורטים להלן: . ד
 

יא אחת מארבע הדרגות העליונות בסולם הדרגות של עובדי המדינה שדרגתם ה .1
 הדירוג המינהלי;

 עובדים בדירוגים המקצועיים כדלקמן: .2
עובדי מדינה בדרגה מקצועית שמשכורתם המשולבת התחילית איננה נמוכה  )א

מן המשכורת המשולבת התחילית של הדרגה השלישית שמתחת לדרגה 
 "דרגה מקבילה"); -העליונה בסולם הדרגות של הדירוג המינהלי (להלן 

עובדי מדינה בדרגה הנמוכה מהדרגה השלישית שמתחת לדרגה העליונה  )ב
ל הדירוג המינהלי, אם לתפקידם נקבע מתח דרגות הכולל בסולם הדרגות ש

 את הדרגה השלישית האמורה או דרגה מקבילה.
 שופטים דיינים, חברי בתי דין דתיים וכל נושאי משרה שיפוטית אחרת; .3
 רבנים וכוהני דתות אחרות ששכרם או חלק משכרם משתלם מאוצר המדינה; .4
עמה סמכות חקירה, חיפוש או  שוטרים, סוהרים, פקחים וכל נושאי משרה שיש .5

 מעצר;
נושא משרה שיש עמה סמכות להעניק רשיונות או היתרים, או סמכות להמליץ על  .6

 הענקתם;
 עובדי שירות התעסוקה; .7
 ;סעד עובדי .8
 עובדי השירות המשפטי; .9

 קציני מחוז; .10
 פקידי שומה; .11
 פקיד גבייה; .12
 עובדים שהורשו לעשות עסקאות מטעם המדינה; .13
קבל עובדים לשירות המדינה, או להמליץ על קבלת עובדים עובדים שבסמכותם ל .14

 כאמור;
 מנהלי עבודה; .15
 פקידים העוסקים במתן שיכון מטעם המדינה; .16
  אחיות ציבוריות. .17

 

  :להלן האיסורים
 

 אסור להיות חברים בהנהלה פעילה של מפלגה או של גוף מדיני; ) א
 שיאות אסור לארגן אסיפה פומבית בעלת אופי מדיני, לשבת בשולחן הנ ) ב

 לאסיפה כאמור ולנאום בה;
 אסור להשתתף בהפגנה או בתהלוכה בעלת אופי מדיני; ) ג
 פה, לבחירות לרשות         -אסור להשתתף בתעמולה פומבית, בכתב או בעל ) ד

 ;1954-מקומית, או לבחירות שעליהן חל חוק בחירות לגופים ציבוריים, התשי"ד
ים אחרים או של הממשלה, אסור לבקר את המדיניות של משרדיהם, של משרד ) ה

במסיבת עיתונאים, בראיון עיתונאי, לרבות העברת ביקורת כאמור על ממשלה 
 שכיהנה בעבר או מדיניות קודמת של משרדי הממשלה;

אסור להשתתף באספות פומביות של מפלגות או של גופים מדיניים כדי לתת  ) ו
ל במה מפלגתית הרצאות על איזה נושא שהוא, כיוון שעצם הופעתו של העובד מע

 עלול ליצור רושם של זיקה מפלגתית.
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 איסורים החלים על כלל העובדים . ה
  

על  כל עובדי המדינה, ללא הבדל דרגה ותפקיד, לרבות העובדים המנויים בסעיף ד לעיל, 
 חלים הכללים והאיסורים המפורטים להלן:

 

אינטרס של יש להקפיד שמעשיו או התנהגותו לא יתפרשו כאילו נועדו לקדם  .1
מפלגה כלשהי או מועמד מסוים. על העובד להביא בחשבון כי עקב מעמדו כעובד 
מדינה עלול הציבור לפרש התנהגויות או מעשים מסוימים שלו כאילו נועדו לסייע 
למפלגה זו או אחרת, או למועמד זה או אחר, ועקב רגישות זו עליו לנהוג משנה 

 זהירות בעניין זה.
 

יבקר בצורה מעליבה או פוגעת את הכנסת וועדותיה, ובכלל זה עובד המדינה לא  .2
ידיהם, את הממשלה ומשרדיה ובכלל זה את -חוקים והחלטות שנתקבלו על

מדיניותם, במסיבות עיתונאים, בראיון עיתונאי, בנאום במקום פומבי, בשידור, 
 בעיתון, בספר, ברשת האינטרנט או כל אמצעי מדיה אחר.

 

 תית במוסדות ממשלתייםאיסור פעילות מפלג
 

אסור לערוך במשרד ממשלתי, במוסד או במתקן ממשלתי, בשעות העבודה או  .3
לאחר שעות העבודה, אסיפה, הרצאה או פעילות דומה מטעם מפלגה, או על בסיס 

 של השתייכות מפלגתית או בעלת אופי מפלגתי;
 

לגה, כגון: אסור לעובד לעסוק בשעות העבודה בפעילות מטעם מפלגה או למען מפ .4
שכנוע אדם להצטרף כחבר למפלגה, עריכת מפקד של חברי מפלגה, הפצת הזמנות 

 לפעילות מפלגתית, תליית מודעות מטעם המפלגה במשרד וכדומה;
 

אסור לעובד לעסוק בפעילויות המפורטות לעיל בין כותלי המשרד, המוסד או  .5
 המתקן הממשלתי, גם אחרי שעות העבודה;

ברכוש ובשירותים המשרדיים לפעילות מטעם מפלגה או  אסור לעובד להשתמש .6
למען מפלגה. הוראה זו אינה חלה על פעילות מינהלית של נושא משרת אמון בלשכת 

 שר או סגן שר, כשהיא נעשית כסיוע לשר או לסגן השר;
 

פה או בכתב, לפרסם את שמו מטעם מפלגה -עובד מדינה לא ייתן את הסכמתו, בעל .7
 ר תפקידו בשירות המדינה;אם צורף לו תוא -

 

אסור לקיים אסיפת בחירות במשרדי הממשלה, במתקני הממשלה ובמוסדות  .8
 השייכים לממשלה;

 

אסור להציג ולהפיץ בין כותלי מוסדות ממשלתיים כרוזים ופרסומים אחרים בעלי  .9
אופי מדיני או מפלגתי, לרבות הצבת קלפיות או כל צורה אחרת העלולה להתפרש 

ידי המפקח הארצי על -נית או מפלגתית (למעט קלפיות שהוצבו עלכתעמולה מדי
 הבחירות).

 

 תעמולת בחירות 
 

ידי -אסורה תעמולת בחירות מכל סוג שהוא בתוך מוסדות ממשלתיים, בין על .10
 ידי אנשים או מוסדות אחרים;-העובדים ובין על

 

), המונח "תעמולת בחירות", אף שהוא מופיע בחוק הבחירות (דרכי תעמולה .11
, אינו מוגדר באופן ברור. את התכנים בו יצר בית המשפט העליון 1959-התשי"ט

בשורה של פסקי דין. בהקשר זה נקבעו כמה כללים שבאמצעותם אפשר להבחין 
בין התבטאויות ומעשים שאין בהם משום תעמולת בחירות, לבין  כאלה שהם בגדר 

 תעמולה כזאת.
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 נופל בגדר "תעמולת בחירות": להלן הכללים המרכזיים הקובעים מה .12
הטפה ישירה למען מפלגה כלשהי או מועמד כלשהו מבין אלה המתמודדים  )א

 בבחירות, או מתיחת ביקורת על מפלגה או רשימה או מועמד כאמור;
הצגת מצעיהן ותוכניותיהן של מפלגה או רשימה המתמודדת בבחירות, וכן  )ב

 יקורת על אלו של יריביהן;לצד ב -דברי שבח לתכונות ולכושר של מועמדיהן 
 דברים שעניינם ומטרתם השפעה על הבחירות, או עשויים להתפרש ככאלה; )ג
תעמולה היא מפלגתית אם תוכנה מתייחס במישרין לנושאים השנויים  )ד

 במחלוקת בין המפלגות.
 

בגדר תעמולת בחירות נכנסים גם פרסומים המתיימרים לסכם או לתאר את תוכן  .13
אם יש בהם, מבחינת העיתוי וקירבת הזמן לבחירות, וכן פעילותו של המפרסם, 

לעיל.  12-ו 11מבחינת תוכנם ונוסחם, משום תעמולת בחירות כאמור בסעיפים 
האיסור על הוצאת פרסומים שיש בהם תעמולת בחירות כאמור משתרע על פרסום 
מכל סוג, לרבות דברי דפוס, מודעות בעיתונים, סרטי קולנוע ווידאו או פרסום 
באמצעות האינטרנט וכל אמצעי מדיה אחר. ניתן להיעזר לצורך זה גם בהנחיות 

 משרד המשפטים לקראת הבחירות, המפורסמות באתר האינטרנט של המשרד.
 

עובד שהוא בעל סמכות מינהלית או תפקיד שכרוך בו מגע עם קהל, לא ייקח חלק  .14
חום רשות לרשויות מקומיות בת בתעמולת בחירות, ברבים או שלא ברבים,

 .מקומית שבה מתקיימות הבחירות
כל סמכות, לפי דין ושלא לפי דין, שיש עמה   -"סמכות מינהלית" לצורכי סעיף זה  

כוח להחליט החלטות או להקצות משאבים, לרבות סמכותם של הממונים על בעלי 
 פי דין.-סמכויות על

 

 פעילות ב"חוג בית"
 

ת מינהלית או בעל תפקיד שכרוך בו מגע על עובד בכל דרגה שהיא, שהוא בעל סמכו .15
עם קהל, אסור לארח "חוג בית" המיועד לתעמולת בחירות, או לנאום ב"חוג בית" 

 כאמור.
 

 איסור שימוש בכספי ציבור וברכוש לתעמולת בחירות
 

 אסור להשתמש בקשר לתעמולת בחירות בכספים של הגופים הבאים: .16
 משרד ממשלתי; )א
 מפעל או מוסד של המדינה;  )ב
אדם או גוף המחזיק, שלא לפי חוזה, ברכוש של המדינה, או מנהל רכוש כזה,  )ג

 או מפקח עליו מטעם המדינה;
 תאגיד שהממשלה משתתפת בהנהלתו או בהונו. )ד

 

איסור להשתמש בקשר לתעמולת בחירות במקרקעין של הגופים המנויים בסעיף  .17
  לעיל. 16

 פתוחים.כולל משרדים, מבנים, מתקנים ושטחים  -"מקרקעין" 
 

אסור להשתמש בקשר לתעמולת בחירות בכל רכוש אחר של גופים המנויים בסעיף  .18
לעיל, ובין השאר בכלי רכב, בטלפון, בפקס, בשירותי דואר ובכל שירות או ציוד  16

 אחר העומד לרשות העובד בעבודתו בשירות המדינה.
 

 איסור להתרים כספים
 

ל כספים למטרה כלשהי, זולת לאוצר אסור לעובד המדינה להתרים, לגבות או לקב .19
  המדינה ובתוקף תפקידו.
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 חלות ההוראות . ו
ההוראות המפורטת  בהודעה זו חלות על עובדי המדינה בכל מקום הימצאם.  .1

עובדים  :ההוראות חלות הן על עובדים קבועים והן על עובדים שאינם קבועים (כגון
 ארעיים ועובדים בחוזה מיוחד).

 

על כל מנהל יחידה לוודא, כי הוראות אלו יובאו לידיעת כל על האחראי במשרד ו .2
 העובדים בכל מקומות עבודתם ולהבטיח את קיומן הלכה למעשה.

 

בקשות להבהרות בכל מקרה של ספק או חוסר בהירות באשר להוראות אלה, יופנו  .3
ללשכה המשפטית בנציבות שירות המדינה באמצעות האחראי או היועץ המשפטי 

  של המשרד.
 

  עונשים . ז
 

 העובר על ההוראות המפורטות בהודעה זו צפוי להליכים פליליים או הליכי משמעת, 
 בהתאם לחוק.

 
 התיקונים לתקשי"ר בהתאם לנ"ל כלולים בדפי ההחלפה המצורפים להודעה זו.

 

   אהוד פראוור
 נציב שירות המדינהממלא מקום   
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 תיקונים בהחלפת דפים
 

 

 להכניס את הדפים שכותרותיהם  להוציא את הדפים שכותרותיהם אסמכתא
          

 17ׁ◌ׁ◌עח/
 (א))42.351, 42.350(פסקאות 

 (דף אחד) 42.346 - 42.332  (דף אחד) 42.346 - 42.332

          
 17עח/

 (ה)(ו))42.391, 42.383(פסקאות 
 (דף אחד) 42.391 - 42.381  (דף אחד) 42.391 - 42.381

          
 17עח/

 (ח)(ט)) 42.427(פסקה 
 

 (דף אחד) 42.427  (דף אחד) 42.427

          
 17עח/

 )42.428(ח)(ט),  42.427(פסקאות 
 
 

 (דף אחד) 42.428 - 42.427   ______



 
42.332 

, שהוא בעל סמכות מינהלית או תפקיד שכרוך בו מגע עם קהל, ללא הבדל דרגה,  אסור לכל עובד )א(
 ; הארץבכל אזורי, בין אם היא ברבים ובין אם אינה כזאת, לקחת חלק בתעמולת בחירות לכנסת

כאמור )ב( לעובד  אסור  בחירות,  כן  בתעמולת  חלק  ברבים,  לקחת  לא  ואם  ברבים  לרשויות ,  אם 
 ;יות בתחום הרשות המקומית שבה מתקיימות הבחירותמקומ

חל האיסור האמור ,  מתקיימות הבחירות לרשות המקומית ביום שבו מתקיימות הבחירות לכנסת )ג(
 ;על תעמולת בחירות לכל רשות מקומית

שיש עמה הכוח להכריע ,  אם לפי דין ואם לא לפי דין,   כל סמכות-בפסקה זו  "  סמכות מינהלית" )ד(
פי דין -ובכלל זאת סמכותם של הממונים על בעלי סמכויות על,  אנשים מן הציבורהכרעות כלפי  

 .וסמכותם של עובדים לנקוט צעדים שאינם מעוגנים בחוק כלל
-ה" התשכ,)בחירות(חוק הרשויות המקומיות  ;  ))א(130'  ס,  1969-ט"התשכ,  ]נוסח משולב[,  חוק הבחירות לכנסת(

 ))ב(, )א(75' ס, 1965
 

  
42.333 

בין ,  תעמולת בחירות לכנסת ולרשויות המקומיות באיזו צורה שהיא בתוך מוסדות ממשלתיים אסורה
 .די אנשים או מוסדות אחריםי-ידי עובדים ובין על-על

 
  הצגת מועמדות לכנסת וחברות בממשלה- 42.34

 
42.341 

דירוג סולם  בכל  העליונות  הדרגות  מארבע  אחת  היא  שדרגתו  המדינה  נמוכה ,  עובד  בדרגה  עובד  או 
דירוג בכל  העליונה  לדרגה  שמתחת  השלישית  את ,  מהדרגה  הכולל  דרגות  מתח  נקבע  לתפקידו  אם 

השליש האמורה  הדרגה  לכנסת-ית  מועמד  יהיה  לא  לפחות  ,    המדינה  עובד  להיות  חדל  אם   100זולת 
 .ימים לפני יום הבחירות

 )56' ס, 1969-ט"התשכ, ]נוסח משולב[חוק הבחירות לכנסת ; )8(7' ס, הכנסת: חוק יסוד(
 )32/נב(
 

42.342 
פסקה    עובד לפי  מהשירות  התפטר  לכנסת,  42.341אשר  מועמדותו  את  להציע  נכלל ,  כדי  שמו  ואשר 

 .זכאי לפיצויי פיטורים, למעשה באחת מרשימות המועמדים שהוגשו
 

42.343 
לשר שנהיה  התפטר ,עובד  בטרם  לכנסת  מועמד  מלהיות  ממנו  המונעת  במשרה  מכהן  שהוא  שעה   

 .נפסקת כהונתו באותה משרה עם היותו לשר, )42.341ראה פסקה (מהשירות 
 ))ב(5' ס, הממשלה: חוק יסוד(
 

42.344 
יכול ,  ושלא נבחר כחבר הכנסת, אדם ששמו נכלל באחת מרשימות המועמדים אשר זכתה לייצוג בכנסת

בפסקה   כאמור  שדרגתה  המדינה  בשירות  פנויה  למשרה  מועמדותו  את  התפטר ,  42.341להציג  אם  רק 
 .מרשימת המועמדים

 )32/נב(
 

42.345 
בפסקה   )א( הנזכרים  העובדים  סוגי  עם  נמנה  שאינו  מרשימות 42.341עובד  באחת  נכלל  ושמו   

הבחירות,  לכנסתהמועמדים   יום  ועד  המועמדים  רשימות  הגשת  מיום  שירותו  תקופת .  יופסק 
, אם העובד ביקש זאת,  או,  תיחשב כתקופת חופשה ללא משכורת,  כאמור לעיל,  הפסקת העבודה

 ;אם חופשה זו מגיעה לו, תיחשב כחופשת מנוחה
כנסת   )ב( כחבר  לכהן  נבחר  בממשלה/ו(אם  כשר  זה)  או  בתפקיד  לכהן  כעובד יחד,  ובחר  לשרת  ל 

עובד יחסי  זה  ממועד  וינותקו  לכנסת  בחירתו  ממועד  המדינה-המדינה  לבין  בינו  לעניין (  מעסיק 
 ).42.331 ראה פסקה -ידי עובד כזה -תעמולת בחירות על

 ))ב(56 ' ס1969-ט"תשכה, ]נוסח משולב[ירות לכנסת ולראש הממשלה חוק הבח(
 )4.10.2000 מיום 2445 החלטת ממשלה מספר -כללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים (
 )13/שע(

 
42.346 

 וששמו נכלל באחת מרשימות המועמדים ,42.341עובד שאינו נמנה עם סוגי העובדים הנזכרים בפסקה  
אישיים  ,  לכנסת שינויים  על  הודעה  בטופס  כך  על  יודיע  אשר  היחידה  למנהל  מיד  כך  על  מדף (ימסור 
  .ויציין בטופס אם החופשה היא ללא משכורת) 2717

42.332 - 42.346 
  איסורים וחובות המוטלים על העובדים- 42פרק 

___________________________________________________________________________

4.7.2013 



 
42.347 

אך הוא רשאי לשמש ,  לא ישמש עובד חבר או ממלא מקום של חבר בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת
 .חבר או ממלא מקום של חבר בוועדת בחירות אזורית או בוועדת קלפי

 ))ו(16' ס, ל"החוק הנ(
 

  הצגת מועמדות למועצה של רשות מקומית- 42.35
4 

42.350 
 מועצה מקומית ומועצה אזורית, עירייה: רשות מקומית הינה

ות מקומית  המציג את מועמדותו לראשות רש, או דרגה בשירות המדינהמעמדכל עובד ללא הבדל   )א(
של   למועצה  מקומיתרשותאו  להודיע  ,    ודרגתו בציון תפקידו,על כך לאחראי במשרדוחייב  הצגת ,    מיד עם 

 ;מועמדותו
תיאור התפקיד ,   של העובדהאישייםפרטיו    תוך ציון,   יפנה ליועץ המשפטי של המשרדהאחראי )ב(

התייחסותו האם לדעתו  את מועמדותו והציגלאיזו רשות מקומית  ,  מהות עבודתו בפועל,  המדויק
 ;42.351 המנויים בפסקה התפקידיםתפקידיו של אותו עובד כלולים ברשימת 

ביחס  היועץ )ג( בנדון  בקשה  כל  יבחן  המשרד  של  המשפטי  סעיף  להוראות  לאחראי ,  42.35  ויודיע 
 עליו להתפטר או לצאת לחופשה ללא ואם,  אם רשאי אותו עובד להגיש את מועמדותו כאמורה

 ;משרד המשפטים ושירות המדינה נציבותב המשפטיהיועץ להתייעץ עם ניתן , במקרה של ספק. משכורת
 ומעלה בדירוג המינהלי או בדרגות 21-23מוד לתקן משרתו הוא  שמתח הדרגות הצ של עובד  בקשה )ד(

המקצועיים בדירוגים  לבחינת  ,  המקבילות  המשפטי  היועץתועבר  המדינהב  שירות   בצירוף,  נציבות 
 ;לעיל) ג( המשפטי של המשרד כאמור בנסמן  דעת היועץחוותוכן , לעיל) ב(המסמכים הנדרשים בנסמן 

 המשפטי של המשרד יועץ של ההדעתלעובד את מסקנות חוות   האחראי להודיע ללא דיחוי  על )ה(
המדינה שירות  נציבות  של  המשפטי  היועץ  זו .  הענייןלפי  ,  או  מהודעה  העתק  יעביר  האחראי 

 ; המדינהשירות על הבחירות במשרד הפנים ולנציבות ת הארציתלמפקח
בכפוף  אישור )ו( יהיה  מקומית  רשות  של  במועצה  כהונה  בפסקלסייגים  הקבועים  42.415אות   

 ).א(42.421-ו) ג)(ב)(א(
  )19/עג()17/עח(

 
42.351 

 :העובדים המנויים להלן אינם רשאים להציע את מועמדותם בבחירות לרשות מקומית )א(
 ;או מעצרחיפוש , מהן סמכות חקירהיפקחים ונושאי משרות שיש ע .1
ע .2 שיש  משרות  סמכותינושאי  בדבר,  מהן  הנוגעת  המקומית  הרשות  רשיונות ,  בתחום  להעניק 

או להמליץ על הענקתם היתרים  בין שהסמכות מוגבלת לאותה רשות מקומית בלבד ובין ,  או 
 ;שאינה מוגבלת כך

 ולקבל לעבודה א,  בתחום הרשות המקומית הנוגעת בדבר,  מהן סמכותינושאי משרות שיש ע .3
 ;בין שהסמכות מוגבלת לתחום אותה רשות מקומית ובין שאינה מוגבלת כך, להפנות לעבודה

סעד .4 סעד,  עובדי  לתת  הוא  הנוגעת ,  שתפקידם  המקומית  הרשות  בתחומי  או  כלל  בדרך 
 ;או להמליץ על מתן סעד בדרך כלל או בתחומים האמורים, בדבר בלבד

 ; המקומית הנוגעת בדברוא בתחום הרשותשמקום עבודתם ה, פקידי שומה וכן פקידי גבייה .5
הממשלה .6 בידי  היזומות  ציבוריות  בעבודות  עבודה  בתחום ,  מנהלי  הוא  עבודתם  שמקום 

 ;הרשות המקומית הנוגעת בדבר
 . לקבלת שיכון על מתן שיכון או לבחור מועמדיםלהמליץהוא  פקידים שבסמכותם לתת שיכון או שתפקידם .7

 ;עמד לראש רשות מקומיתההגבלות האמורות חלות גם על מו )ב(
המקומיות( הרשויות  להיבחר(,  חוק  הזכות  והתוספת2'  ס,  1963-ד"תשכה,  )הגבלת  המקומיות   חוק;    הרשויות 
 ))ב(4 'ס, 1975-ה"תשלה, )בחירת ראש רשות סגניו וכהונתם(

בסעיף   )ג( כאמור  אזורית  למועצה  מועמדות  להגשת  ל1בנוגע  המקומיות  המועצות  (צו  מועצות  
 יהיה זכאי להיכלל ברשימת מועמדים באזור,  ובד המדינה במשכורתע,  1958-ח"התשי,  )אזוריות

בשלטון  או  המחוזי  המינהל  בענייני  קשורה  אינה  עבודתו  אם  ורק  אך  מועצה  כחבר  ולהיבחר 
ובין ,  המקומי המדינה  בשירות  תפקידו  בין  התאמה  אי  או  סתירה  לידי  להביא  עלולה  היא  ואין 

 ;  תפקידיו כחבר מועצה
 ) )5)(א(19 'ס, 1958-ח''התשי, )מועצות אזוריות (צו המועצות המקומיות( 
 )25/סב( )(17/עח(
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 נסת ולרשויות המקומיות איסור שימוש בכספי ציבור לצורך תעמולת בחירות לכ- 42.38
 

42.381 
, )1(ות  א בפסק  כמשמעותו  מבוקר    גוף     של    בכספים   בחירות     תעמולת   עם  לא ייעשה שימוש בקשר

סעיף  )  4(-ו  )3(  ,)2( ל9של  המדינה  מבקר  משולב[  1958-ח"תשיה,  חוק  תאגיד או,  ]נוסח  של   
 .משתתפת בהנהלתו או בהונו, שהממשלה

 )א2' ס, 1959-ט"התשי, )דרכי תעמולה(חוק הבחירות (
 

42.382 
 :הם, שעליהם חל האיסור האמור, חוק מבקר המדינה ל9הגופים הנמנים בסעיף 

 ;כל משרד ממשלתי )א(
 ;כל מפעל או מוסד של המדינה )ב(
או המנהל אותו או המפקח עליו מטעם ,  שלא לפי חוזה ברכוש המדינה,  כל אדם או גוף המחזיק )ג(

 ;המדינה
 .כל רשות מקומית )ד(
 

42.383 
בפסק האמור  האיסור  את  ו42.381  ותאהמפר  לצורך42.382-  ציבור  בכספי  שימוש  בדבר   תעמולת    

 -בחירות 
 ; כקבוע בחוק,עובר עבירה ודינו מאסר שישה חודשים או קנס )א(
 .יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת רשאי לתת צו המונע את ביצוע העבירה או המשכתה )ב(

זההא חוק  לפי  הפלילית  בחירות,  חריות  תעמולת  לצורך  הציבור  בכספי  שימוש  מי ,  על  על  גם  חלה 
שמירתם או  החזקתם  על  ממונה  היה  או  עבירה  בהם  שנעברה  בנכס  או  בכספים  אם ,  שהחזיק  זולת 

 .הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו או שנקט באמצעים סבירים למניעתם
 )ב17, 17' ס,  ל"החוק הנ(
 ))ב(ט4' ס, 2018-ח"התשע, ק לתיקון דיני הבחירות לרשויות מקומיותחו(
 )17/עח(
 

  איסור השתתפות בגוף בוחר- 42.39
 

42.390 
 :בסעיף זה

שתפקידו או אחד מתפקידיו לבחור מועמדים לכנסת או לכהונת ראש הממשלה או  גוף 
סוכנות  או בבהסתדרות הציונית העולמית,  או לכל תפקיד ברשות מקומית,  שר בממשלה

למעט בחירות ישירות שבהן משתתפים כלל החברים של מפלגה ,   לארץ ישראלהיהודית
 .או גוף מדיני

 )22/נא(

-  "גוף בוחר"

 
42.391 

  לא יהיה חבר בגוף,  מדינה שדרגתו היא אחת מארבע הדרגות העליונות בכל סולם דירוגהעובד   )א(
  בהודעה,  רשאית לקבוע,   בהתייעצות עם ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת,הממשלה.  בוחר

 ;מדינה אשר איסור זה יחול עליהםהסוגים נוספים של עובדי , שתפורסם ברשומות
  )ב(

  ,לא ישתתפו בבחירות הנערכות באותו גוף בוחר,  שהם חברים בגוף בוחר  מדינההעובדי   .1
בפסקה   כאמור  לתפקידים  מועמדים  בוחרים  באותן,  42.390שבהן  ההצבעה  כן  אם    אלא 

 ;בחירות היא הצבעה חשאית
מדינילעניי .2 גוף  של  או  מפלגה  של  פעילה  הנהלה  גם  שהוא  בוחר  בגוף  חברות  יחולו,ן     

 .  ולא יחולו הוראות פסקה זו42.32ההוראות לפי סעיף 
עם  ,  תיפסק כהונתו כחבר בגוף הבוחר,  מדינההמי שבהיותו חבר בגוף בוחר נתמנה להיות עובד   )ג(

בגוף  .מינויו חברותו  שהופסקה  זהמי  בנסמן  כאמור  בוחר  גוף ,    באותו  חבר  ולהיות  לשוב  יוכל 
נסמן  ,   בוחר להוראות  המדינה)  א(בכפוף  לעובד  מינויו  מיום  שנים  ארבע  שחלפו  ואם ,  לאחר 
 ;מדינהה ביום שבו הפסיק להיות עובד - להיות עובד המדינה קודם לכן  הפסיק

 )24/סא(
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  כמשמעותו,"גוף בוחר"הלן פירוט העובדים בדירוגים העיקריים שעליהם נאסר להיות חברים בל )ד(
  ): מרכזי מפלגות ופורומים בעלי פונקציות דומות( בחוק 

 
 הדירוג          הדרגות             

 המינהלי   ומעלה22
 ר"המח   ומעלה43
 מהנדסים עלה  ומ43
 הנדסאים וטכנאים   ומעלה43
 עיתונאים   ומעלה43
 משפטנים   ומעלה4א
 פרקליטים   ומעלה4א
 עובדים סוציאליים ומעלה   ג 
 מ"מ ועמ"בכ   ומעלה4א
 רוקחים   ומעלה4א
 רופאים  ומעלה   9
 רופאים וטרינריים  ומעלה   9
 עובדי מחקר  ומעלה  ג 

 אחיות   ומעלה18
 עובדי רנטגן   ומעלה14

 מרפאים בעיסוק  ומעלה   7
 פזיותרפיסטים  ומעלה   7
 רפואיים-פארה  ומעלה   7

 ט"מקצ ומעלה  14
 טחוןיט ב"מקצ   ומעלה14

 
 -דירוג עובדי הוראה 

 ;מינהלים ומעלה, אגפים, מפקחים שהם מנהלי מחוזות .1
 :מפקחים שהם .2

 ;)סדרי הפיקוח(כתי לתקנות חינוך ממל' פועלים מכוח סימן ו )א
 .ממונים באופן ישיר על עבודתם של עובדי הוראה )ב

 מנהלי בתי ספר. 3         
על      אלה  על-כל  שתיקבע  מפורטת  רשימה  עם  -פי  המדינה  שירות  נציבות  החינוךידי   ,משרד 

  .ל"נות הנבהתאם לעקרו
 

 . דרגתם לעניין החוק היא דרגת התקן הצמודה למשרה-עובדים המועסקים בחוזה בשכר כולל  
 )13/נט(

ה עובד המתקבל לשירות המדינה באחת הדרגות העליונות או עובד מתוך השירות המועלה לדרג )ה(
להצהיר  ,  כאמור מדף  חייב  על2315בטופס  כי  המדינה  פי  -  שירות  מפלגתית (חוק  פעילות  סיוג 

כספים ב,  1959-ט"התשי,  )ומגבית  להיות  עליו  בוחר"נאסר  בחוק"  גוף  מן ;  כמשמעו  עותק 
 ;                      האישי של העובד ועותק אחר בתיקו בנציבות שירות המדינהההצהרה יתויק בתיקו

דו )ו( חודש  מדי  יפיק  של  "האחראי  לדרגות  ח  עלו  אשר  העובדים  רשימת  כי .  אלה  ידאג  האחראי 
במקביל .  ויעבירם לנציבות שירות המדינה,  )ה(בנסמן  עובדים אלה ימלאו את ההצהרה כמפורט  

משאב על  הממונה  במשרדידווח  אנוש  ל,י  האנושי  ההון  ניהול  הצהרה מערכת  מילא  העובד  כי   
 .כאמור

 )17/עח(
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42.427 
 

  הכללים: להלןלכנסת ועובדי המדינה בוועדת הבחירות המרכזית  עבודת
 

 ועדת הבחירות המרכזית עבורכללי לעבודה  היתר (א)
 

לכנסת  המרכזיתמופקדת ועדת הבחירות  לכנסת ומשאל עם, של הבחירות םניהול על .1
 ;1969-ט]נוסח משולב[, התשכ" חוק הבחירות לכנסתשהוקמה לפי 

 

זמן קצוב. מאז ומתמיד, נרתמו  לפרקהבחירות דורש גיוסם של עובדים מיומנים  ניהול .2
הבחירות לכנסת ]נוסח  לחוק 150 סעיףלעבודת הוועדה עובדים מקרב שירות המדינה. אף 

והרשויות המקומיות יגישו את  הממשלהמורה לאמור כל משרדי  1969-טמשולב[, התשכ"
 העזרה שתדרוש מהן הוועדה המרכזית;

 

למערך הבחירות לכנסת משימה  המדינהשירות המדינה רואה בסיועם של עובדי  נציבות .3
כללי, כמפורט בנסמן זה. יחד עם  היתריתן כן, נ-חשובה לקידום הדמוקרטיה בישראל ועל

 , על מגוון משימותיו, לא ייפגע;המדינהזאת, לנגד עינינו גם האחריות לכך שמערך שירות 

כי תינתן הדעת לכך שעבודתם השוטפת  ולהבטיחזה נועד לאזן בין הצרכים השונים  נסמן .4
 של יחידות הממשלה תימשך כסדרה;

 

וביום הבחירות עצמו עבור ועדת  לכנסתת הבחירות המדינה מותר לעבוד לקרא לעובד .5
הבחירות המרכזית בתפקידים ניהוליים ומינהליים, )למעט חבר בוועדת הבחירות המרכזית 

קלפי(. כן, מותר לעובד  ובוועדתמקום חבר בוועדת בחירות אזורית -וכן, כחבר וכממלא
ות לעובדי ועדת והרצא הדרכההמדינה לעבוד בתפקידים כגון: מזכיר ועדת קלפי, 

 למפורט בפסקה זו. בהתאםהבחירות, סדרנות, שירותי מידע ביום הבחירות וכיוצא בזה, 
 

 הרגילותבשעות העבודה  עבודה (ב)
 

להלן חל עליהם, אשר יועסקו  )ד(לעיל, למעט עובדים שנסמן  5)א(כאמור בנסמן  עובדים .1
בעת שימלאו  לחופשהבוועדת הבחירות המרכזית בשעות העבודה הרגילות, ייצאו 

 תפקידים אלה;
 

על עובד לעבוד בתקופת חופשת  אוסר, 1951-א, התשי"חוק חופשה שנתיתו הואיל .2
כחופשה בתשלום רק אותם ימי  זההמנוחה שנקבעה באותו החוק, ניתן לנצל לעניין נסמן 

  ;ימי החופשה לפי החוק עלם אשר עומדים לזכות העובד והעודפים חופשה שנתית צבורי
 

הצבורה של העובד  החופשהימי חופשה ממכסת ימי  63יובהר, כי ניתן לנצל עד מקסימום  .3
  ;המדינהלצורך כך. חריגה מהוראה זו מצריכה אישור פרטני מנציב שירות 

 

, משכורתצאת לחופשה ללא אם לא עומדים לרשות העובד די ימי חופשה כאמור, יחויב ל .4
 כתנאי לתחולת ההיתר לפי נסמן זה.

 

 העבודה הרגילות שעותבשעות שלאחר  עבודה (ג)
 

לאחר שעות העבודה הרגילות לא תחול  יועסקולעיל, אשר  5)א(עובדים כאמור בנסמן  על .1
 השוטפת של העובד בשירות המדינה; בעבודתוהגבלה כלשהי, ובלבד שהדבר לא יפגע 

 

מאזן ימי חופשתו במספר השעות  יחויביע לעבודה במשרדו למספר שעות, אשר יג עובד .2
על בסיס יומי ולא ניתן להעביר  הואהדרושות להשלמת התקן היומי. יובהר, כי החישוב 

 שעות עבודה מיום ליום להשלמת תקן יום העבודה;
 

על  בשירות המדינה, יוכל לדווח הקבועהזכאי למכסת כוננויות במסגרת תפקידו  עובד .3
 חמש שעות לפחות. הקבועהשעות כוננות באותו יום, ובתנאי שעבד במשרתו 
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 תמורה גלובלית בגין עבודה בשעות נוספות הכולליםבחוזים  עובדים (ד)
 

 חוזההכולל בתוכו תמורה גלובלית בגין עבודה בשעות נוספות )כגון: חוזה בכירים,  בחוזה עובד
 הכללית ועדת הבחירות המרכזית, יחול עליו ההיתר משכורת כוללת( אשר יבקש לעבוד במסגר

 המיוחד לעבודה זו, בתנאים הבאים:

 הרגילות העבודהמעבר לשעות  עבודה .1
 

ימי  כל, ינוכה באופן כולל מסך רפי התקשי"-היעדרות מעבר לשעות העבודה על בגין
 החופשה העומדים לזכות העובד בשירות המדינה יום חופשה אחד בגין כל עשרה ימי

 מצטברים בוועדת הבחירות המרכזית; העסקה
 

 הרגילותבשעות העבודה  עבודה .2
 

 שלמיםימי העסקה שלמים בוועדת הבחירות המרכזית, ינוכו בהתאמה ימי חופשה  בגין
 לעיל; 2)ב(ממאזן החופשה של העובד בשירות המדינה ויחול האמור לעניין זה בנסמן 

 

 דירוגים המקצועיים ומקביליהםב 45שדרגת השיא  במשרותהמדורגים  עובדים .3
 

עובדים אלו בוועדת הבחירות המרכזית, למעט לגבי העסקה כעובדים ביום  העסקת
 , תהא באישור נציב שירות המדינה.הדרכהאו בתפקידי  הבחירות

 

 הממונה אישור (ה)
 

המשרד או מנהל  להעובד ומנכ" עלידי הממונה -אישור אישי בכתב ומראש על נדרש .1
מן העבודה בתקופת ההעסקה  להיעדרותוהם אינם הממונה הישיר, יחידת הסמך, אם 

 ;בוועדת הבחירות המרכזית
 

סבור כי העבודה השוטפת במשרד עלולה להיפגע כתוצאה  והואהממונה לא יאשר במידה  .2
 , בהתייחס לכלל העובדים להם ניתן אישור ביחידה;היתרממתן האישור כל זאת, בין 

 

לעבודה בוועדת הבחירות המרכזית לפי  המיוחדיתר הכללי , כי עובד שחל עליו ההיובהר .3
, ובלבד שיפנה כאמור מראש לקבלת פרטיתהודעה זו, אינו זקוק להיתר אישי לעבודה 

 פסקההבחירות המרכזית לפי  בוועדתלעיל בגין עבודתו  1אישור המשרד כאמור בנסמן 
 זו;

 

מתן האישור, את רשימת , בסמיכות להמדינהבכל משרד יעביר לנציב שירות  האחראי .4
תוך פירוט תפקידם ומקום  המרכזיתהעובדים שאושרה להם העסקה בוועדת הבחירות 

 עבודתם.
 

 בחירות בוועדתייצוג מפלגות  איסור (ו)
 

המדינה שיעבדו לצורך הבחירות לכנסת מטעם  לעובדיניתן  לבזאת, כי ההיתר הנ" מובהר .1
 ;בלבדידה -ועדת הבחירות המרכזית ועל

 

, או על ייצוגה של מפלגה כלשהי כלשהיר חל על העסקת עובדים מטעם מפלגה ההית אין .2
  .בזהבוועדת קלפי או בוועדת בחירות אזוריות וכיוצא 

 

 במשרד נוכחות (ז)
 

, יקפיד על החתמת כרטיס המרכזיתאשר קיבל אישור לעבוד בוועדת הבחירות  עובד .1
 הנוכחות הן בוועדת הבחירות והן במשרד;

 

 חשל העובד את דו" למשרדורכזית תעביר מידי חודש בחודשו הבחירות המ ועדת .2
 הנוכחות של ועדת הבחירות;

  

הן המשרדיות והן של ועדת  הנוכחותבמשרד יבצע בדיקה חודשית של דוחות  האחראי .3
 הבחירות המרכזית.
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 נסמן מבוטל; (ח)
 

 נסמן מבוטל.  (ט)
  

 (9עח/) (17)עח/

42.428 
 

 עבודת עובדי המדינה בבחירות לרשויות מקומיות )עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות(
 ניהול הבחירות

 

  -)להלן  על הבחירות במשרד הפנים תהארצי תהמפקחל ניהולן של הבחירות מופקדת  ע (א)
 מנהלי הבחירות הממונים לכל רשות מקומית;"המפקחת על הבחירות"(, באמצעות 

 

 ניהול הבחירות דורש גיוסם של עובדים מיומנים לפרק זמן קצוב;  (ב)
 

בות שירות המדינה רואה בסיועם של עובדי המדינה למערך הבחירות לרשויות המקומיות ינצ (ג)
ע כן, ניתן היתר כללי לעובדי המדינה לסיי-משימה חשובה לקידום הדמוקרטיה בישראל ועל

במערכת הבחירות, כמפורט להלן. יחד עם זאת, לנגד עינינו גם האחריות לכך שמערך שירות 
 המדינה, על מגוון משימותיו, לא ייפגע;

 

לאזן בין הצרכים השונים ולהבטיח כי תינתן הדעת לכך שעבודתם השוטפת של  והכללים נועד (ד)
 יחידות הממשלה תימשך כסדרה.

 

  ן הכלליםלהל
 

 דה ר כללי לעבותיה (ה)
 

ובד המדינה מותר לשמש כמנהל בחירות עבור המפקחת הארצית על הבחירות ברשויות לע .1
רכה הדכיר ועדת קלפי, מזתר לעובד המדינה לעבוד בתפקידים כגון: ומ, ןככמו . המקומיות

והרצאות מטעם המפקחת על הבחירות, סדרנות, שירותי מידע ביום הבחירות וכיוצא בזה, 
 ו;בהתאם למפורט בפסקה ז

 

יל, היתר כללי מיוחד לעבודה על 1יבות שירות המדינה נתנה לעובדים כאמור בנסמן נצ .2
 , ובכפוף לתנאים המפורטים להלן:42.426פרטית, בהתאם לפסקה 

 

 תחולת ההיתר (א
 

משרתו היא   שדרגת השיא במתח הדרגות הצמוד לתקןההיתר יחול על עובד המדינה 
 . ובדרגות המקבילות בדירוגים המקצועיים המינהלי בדירוג 22עד דרגה 

 

 בחינת ניגוד עניינים  (ב
 

יערוך בחינת ניגוד עניינים בין עובד המדינה אשר אמור לשמש כמנהל משרד הפנים 
הבחירות, מטעם המפקחת על הבחירות במשרד הפנים לבין הרשות המקומיות בה 

עובד מדינה לא ישובץ בישוב בו ר כי ישובץ במהלך תקופת ההעסקה. בהקשר זה, יובה
במידה ועלול להיות ניגוד עניינים בין תפקידו כמנהל בחירות  הוא עובד באופן קבוע

 לא ישובץ בישוב בו הוא גר באופן קבוע.ככלל , כמו כן ובין תפקידו כעובד מדינה
 

 ג(     כפיפות להסדרים של המפקח הארצי
 

פי -ת לרשות מקומית, ישמש בתפקיד זה עלשנתמנה לשמש מנהל בחירו מדינהעובד 
 על הבחירות במשרד הפנים. תהארצי תהמפקחידי -עלהסדרים שיקבע 
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 ד(     ההעסקה תהיה שלא במסגרת שעות העבודה
 

 ;העובד יבצע את תפקידו שלא במסגרת שעות העבודה במקום עבודתו הקבוע .1

יהיה רשאי לקבל   ,העבודהבמקרים בהם יהיה עליו למלא את תפקידו בשעות   .2
יקבע תחופשה ממקום עבודתו הקבוע באותם ימים, בנוסף לתשלום המיוחד ש

נציבות  הממונה על השכר ועל הבחירות במשרד הפנים בתיאום עם  תהארצי תהמפקח
 שירות המדינה. 

 

 ור הממונהשיאה(    
 

  ידי הממונה על העובד ושל האחראי,-רש אישור אישי בכתב ומראש עלנד .1
  ידי המפקחת הארצית;-להיעדרותו מן העבודה בתקופת ההעסקה על

לה ולעהעבודה השוטפת במשרד  יכיאשר לעובד, אם סבור  אלמונה או האחראי מה .2
ובדים להם ניתן אישור לל העכליחס יתהוצאה ממתן האישור וזאת בתכיפגע לה

 ביחידה;

להיתר אישי לעבודה  כי עובד שחל עליו ההיתר הכללי המיוחד, אינו זקוקיובהר,  .3
 לעיל; 1בנסמן פרטית, ובלבד שיפנה כאמור מראש לקבלת אישור המשרד כאמור 

 

על הבחירות תעביר לנציב שירות המדינה, רשימת העובדים שעברו את  המפקחת .4
 הליכי המיון ושובצו לתפקיד מנהלי בחירות תוך פירוט תפקידם ומקום עבודתם.

 

  תור ייצוג מפלגוסיאו(   
 

ורך הבחירות ברשויות לצ עבדושיר בזאת, כי ההיתר הנ"ל ניתן לעובדי המדינה בהמו .1
 ידה בלבד;-המקומיות מטעם המפקחת על הבחירות ועל

 

ן ההיתר חל על העסקת עובדים מטעם מפלגה כלשהי, או על ייצוגה של מפלגה אי .2
  כלשהי בוועדת קלפי או בוועדת בחירות מקומית וכיוצא בזה.

 

  קלפי השתתפות בוועדת (ו)
 

עובד המדינה אשר התמנה להיות מזכיר ועדת קלפי בבחירות לרשות מקומית, יהיה זכאי, ביום 
 תהבחירות, לתשלום מאת מקום עבודתו הרגיל נוסף על תשלום מיוחד שיקבל מאת המפקח

 על הבחירות כפי שייקבע. תהארצי
  (17עח/)
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