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 בס"ד

 ט"תשע שבט' ד 
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 4-ראסימוכין: 

       לכבוד 

    מנכ"לי הגופים המוכרים

 

 שלום רב,

 

 : הנחיות לתקופת בחירות 21 –הבחירות לכנסת ה הנדון : 

 9אמורות להתקיים ביום שלישי ד' ניסן תשע"ט,  21 -כידוע לכם הבחירות לכנסת ה  .1

 . 2019באפריל 

 לקראת הבחירות ברצוני להבהיר מספר הנחיות הנוגעות לתקופת וליום הבחירות. .2

   :יום הבחירות .3

כיום חופש גם למתנדבי יום הבחירות לכנסת הינו יום שבתון לעובדים במשק והוגדר 

השירות האזרחי, על כל מסלוליו. לאור זאת אנו מבהירים כי גם מתנדבי השירות 

אזרחי(, -האזרחי, על כל מסלוליו )שירות לאומי, התנדבות קהילתית ושירות לאומי

יקבלו יום זה כיום שבתון, כך שלא יגיעו לשירות ביום זה וחופשה זו לא תנוכה ממכסת 

  הם.ימי החופשה של

ניתן להפעיל מתנדבים ביום הבחירות רק במידה שיש צורך חיוני לפעילות של מתנדב/ת  

מסויים/ת ביום הבחירות, ובכפוף לכך שלמתנדב/ת יש את האפשרות לממש את זכות 

ההצבעה בבחירות. במקרה כזה יש לתת למתנדב/ת יום חופש במקום יום הבחירות שבו 

  מאושרת.פעל/ה, מעבר למכסת ימי החופשה ה

 

 :  פעילות פוליטית .4

-)שירות לאומי, התנדבות קהילתית ושירות לאומי השירות האזרחי, על כל מסלוליו

בהתנדבות, של אזרחים צעירים לקהילה,  השירות הינו תרומה, ., הינו ממלכתיאזרחי(

ממלכתי והוא לא סקטוריאלי, או פוליטי,  -לחברה ולמדינה. אופי השירות הינו אזרחי

אופן שהוא. פעילות פוליטית או מפלגתית של מתנדב/ת במסגרת שירותו/ה עשויה בשום 

 -להביא הן לפגיעה בשירות של המתנדב/ת עצמו/ה והן לפגיעה בתדמיתו הציבורית

השירות האזרחי בכללותו. בנוסף, המתנדבים אמנם אינם עובדי  ממלכתית של מפעל
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  ען כלל הציבור.מדינה אבל הם נהנים מתקציבי המדינה ופועלים למ

)ה( לחוק שירות אזרחי, 6האופי של השירות ככזה בא לידי ביטוי, בין היתר, בסעיף 

   -שקובע כי  2017-תשע"ז

"מתנדב לא ישתתף במסגרת שירותו בתעמולת בחירות או בפעילות בעלת אופי 

 מפלגתי".-פוליטי

 

למתנדבים/ות לעסוק אסור  במהלך שעות השירותהיא כי  לאור כל האמור לעיל הנחייתנו

גם  כמובן במסגרת זו אסורהמועמד או מפלגה כלשהי.  או למען בכל פעילות מטעם

  פעילות של תעמולת בחירות באופן כלשהו.

, בין כתלי לאחר שעות השירותכמו כן, למתנדבים/ות אסור לעסוק בפעילות האמורה גם 

  ילות הגוף המפעיל., או כחלק מפעאת השירות הגוף המפעיל שאצלו הם מבצעים/ות

 יובהר כי הנחיות אלו חלות בכל עת, ובפרט בתקופת בחירות. 

 

אל כל הגופים המפעילים  ף המתפעל להעביר ההנחיותעל מנכ"לי הגופים המוכרים והגו .5

  . ם/ותמתנדביהואל כל הרכזות/ים, ולוודא שההנחיות יגיעו לידיעתם של כל 

 .נבקשכם לוודא ביצוע ההנחיות

       

 בכבוד רב,

 

 ראובן פינסקי

 מנכ"ל

 

 

  העתקים:

 אזרחי-שר החקלאות והממונה על השירות הלאומיח"כ אורי אריאל, 

 עובדי הרשות

 


