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 נוהל יום הבחירות ופעילות פוליטית  4.6

 כללי 4.6.1

 2019/1/019 מס. נוהל
 אין נוהל קודם בנושא

 אזרחי, -מנהלי אגפים הרשות לשירות הלאומי תפוצה
 מנכל"ים בגופים המוכרים

 אזרחי-מנהלי אגפים הרשות לשירות הלאומי הגורמים האחראים לביצוע הנוהל
 וכריםמנכל"ים בגופים המ

 אין נספחים
 01.01.2019 תאריך תוקף

  2017-חוק שירות אזרחי, התשע"ז מסמכים ישימים

 לשון החוק 4.6.2
 )ג( לתוספת הראשונה לחוק מורה, בין היתר:1סעיף 

ה עובד, לעניין היעדרות בתשלום מתעסוקה ביום "מתנדב זכאי לזכויות כפי שהיו ניתנות לו אילו הי

א לחוק יום 4יסוד: הכנסת, וביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל לפי סעיף -לחוק 10בחירות לפי סעיף 

 ."1963-הזיכרון לחללי מערכות ישראל, התשכ"ג

 "החוק"(, מורה בין היתר, כדלהלן: -)להלן 2017-לחוק שירות אזרחי, התשע"ז 6סעיף 

מפלגתי". )סעיף -דב לא ישתתף במסגרת שירותו בתעמולת בחירות או בפעילות בעלת אופי פוליטי"מתנ

 זה הוחל גם על הבחירות ברשויות המקומיות(. 

 מטרת הנוהל 4.6.3
אזרחי במהלך יום -מטרת הנוהל הינה להסדיר את תפקודם ופעילותם של מתנדבי השירות הלאומי

 הבחירות בהיבטי העסקה ופעילות פוליטית.

 הנחיות לביצוע 4.6.4

 יום בחירות שהוא יום שבתון 4.6.5
אזרחי, -יום הבחירות שהוא יום שבתון לעובדים במשק, מוגדר כיום חופש גם למתנדבי השירות הלאומי

 על כל מסלוליו. 

אזרחי, על כל מסלוליו )שירות הלאומי, התנדבות -לאור זאת מובהר כי גם מתנדבי השירות הלאומי

ום שבתון, כך שלא יגיעו לשירות ביום זה וחופשה זו לא תנוכה ממכסת ימי קהילתית( יקבלו יום זה כי

 החופשה שלהם.
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, ובכפוף לכך במידה והמתנדב נתן את הסכמתו לכך מראשניתן להפעיל מתנדב ביום הבחירות 

שלמתנדב יש את האפשרות לממש את זכות ההצבעה בבחירות. במקרה כזה יש לתת למתנדב יום 

 חירות שבו פעל, מעבר למכסת ימי החופשה המאושרת.חופש במקום יום הב

 פעילות פוליטית 4.6.6
אזרחי, על כל מסלוליו )שירות לאומי / התנדבות קהילתית/ שירות -השירות הלאומי

אזרחי(, הינו ממלכתי. השירות הינו תרומה, בהתנדבות, של אזרחים צעירים -לאומי

כתי והוא לא סקטוריאלי, ממל-לקהילה, לחברה ולמדינה. אופי השירות הינו אזרחי

או פוליטי, בשום אופן שהוא. פעילות פוליטית או מפלגתית של מתנדב במסגרת 

שירותו עשויה להביא הן לפגיעה בשירות של המתנדב עצמו והן לפגיעה בתדמיתו 

אזרחי בכללותו. בנוסף, המתנדבים -ממלכתית של מפעל השירות הלאומי-הציבורית

ל הם נהנים מתקציבי המדינה ופועלים למען כלל אמנם אינם עובדי מדינה אב

 הציבור.

במהלך שעות השירות אסור למתנדב לעסוק בכל פעילות מטעם או  4.6.6.1
למען מועמד או מפלגה כלשהי, אסורה פעילות של תעמולת 

 בחירות באופן כלשהו.

 לאחר שעות השירות,מתנדב לא יעסוק בפעילות האמורה גם  4.6.6.2
המפעיל שאצלו הוא  מבצע את  כשהפעילות נעשית בין כתלי הגוף

  השירות, או כחלק מפעילות הגוף המפעיל.

 יובהר כי הנחיות אלו חלות בכל עת, ובפרט בתקופת בחירות. 4.6.6.3

כל גוף מוכר יביא לידיעת כלל הגופים המפעילים אליהם הוא מפנה  4.6.6.4
מתנדבים ולידיעת כלל המתנדבים את הוראות נוהל זה ויוודא את 

 שמירתן.
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