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 עובדים יקרים,
  

 יותמכתב הנחיות לעובדי המועצה בתקופת בחירות לרשויות המקומהנדון: 
 
 

, הנני מבקש להביא לידיעתכם כי היועץ המשפטי 30.10.18 -לקראת הבחירות לרשויות המקומיות שיתקיימו ב
לממשלה ומשרד הפנים הוציאו הנחיות החלות על עובדי הרשויות המקומיות בתקופת הבחירות, וזאת לאור 

 . 1965 –)א( לחוק הרשויות מקומיות )בחירות(, התשכ"ה  75האמור בסעיף 
 

 :לעובדי הרשות להלן עיקרי ההנחיות

ולהקפיד שמעשיו או התנהגותו לא יתפרשו עובד הרשות צריך לשמור בעיני הציבור על תדמית ניטרלית  .1
 ככאלה שנועדו לקדם אינטרס של מועמד או רשימה כלשהם.

 
אסורה כל פעילות פוליטית מפלגתית בזמן העבודה ולאחריו ובמקום העבודה וגם שלא במסגרת  .2

 העבודה.

חל איסור מוחלט על עובדי הרשות לעשות שימוש במשאבי הרשות )ובכלל זה נכסים או כספים( לצורכי  .3
  דבר זה מהווה עבירה פלילית. -בחירות 

בהקשר זה, במסגרת איסור תעמולת הבחירות, אסור השימוש בנכסי המועצה, רכוש ושירותים  .4
 ים, טלפונים וכל ציוד אחר.משרדיים, לרבות ציוד המועצה, כגון רכבים, מחשב

חל איסור על כל עובד לקחת חלק בתעמולת בחירות, לארגן אסיפה פומבית, לנאום או להרצות בה,  .5
 .לארח "חוג בית" ולהשתתף בגוף בוחר

חל איסור על עובד מועצה לעבוד, בין בשכר ובין בהתנדבות, במטה בחירות של מועמד או רשימה, וכן חל  .6
 חבר בהנהלתה הפעילה של רשימה. איסור על עובד להיות

חל איסור על עובד המועצה לתלות שלטי תעמולה, לערוך מפקד למפלגה, להפיץ הזמנות לפעילות  .7
 מפלגתית, לשכנע אדם להצטרף כחבר לרשימה וכדומה.

אסור לעובד מועצה לפרסם בכל רשת חברתית שהיא פוסט )רשומה( או לשתף פוסט, או לבצע "לייק"  .8
 .ול להתפרש כפרסום אסור או בסימן של תעמולת בחירותאשר תוכנו על

 חל איסור על שיתוף פוסטים של מועמדים בבחירות, לרבות של ראש הרשות, בכל הרשתות החברתיות. .9

עובדים שלצורך עבודתם נדרשים לפרסם פרסומים שונים יקפידו על פרסומים הכוללים מידע עובדתי  .10
עמולה. במקרה של פרסומים בנושאים חדשים )שאינם בשגרה( או בלבד, ללא איזכור נבחרי ציבור וללא ת

 פרסומים מיוחדים, יש להעביר את נוסח הפרסום לאישור מנכ"ל המועצה טרם פרסומו.

עובדים שמתוקף תפקידם נדרשים לארגן אירועים ו/או כנסים מטעם המועצה יקדימו ויפנו בענין למנכ"ל  .11
 המועצה.
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 אחר עד למועד הבחירות. אין לערוך סקר או כל שאלון .12

 חל איסור על בכירי הרשות לפנות לכפופים להם בבקשה לסיוע בפעילות פוליטית כלשהי. .13

חלים על כל עובדי המועצה, עובדי התאגידים העירוניים וגופים עירוניים  כל הסעיפים הרשומים מעלה .14
 .וכן עובדי המועצה הדתית

בחופשה, לרבות חופשה ללא תשלום )למעט עובד שיצא המגבלות חלות על העובדים גם בעת היותם  .15
 לחופשה רצופה לצורך התמודדות בבחירות(.

בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה ולחוקים הרלוונטיים, העובר על הוראות אלו צפוי לעמוד  .16
 .לדין משמעתי ובמקרים מסוימים אף לדין פלילי

 צה בתקופת בחירות יש לפנות למנכ"ל המועצה.בכל שאלה או ספק באשר למותר ואסור לעובדי המוע .17

 

אני בטוח שיחד נעבור תקופה זו על הצד הטוב ביותר, תוך שמירה על חוסנה של המועצה ועל התנהלות תקינה, 
 ראויה ומכובדת.מקצועית, 

 
 
 
 
 
 

 בברכה,               
       

              
עמיחי אלבה                                                                                                
 מנכ"ל המועצה                                   

 


