
 
 
 

  – בחירותדיני  קורס

 2018מוכנות הרשות לבחירות 
 מבוא

ותושבי העיר יבחרו את יפתחו הקלפיות ברוב הרשויות המקומיות בישראל  7:00בשעה  30.10.2018ביום 

  השנים הבאות. 5-ראש העיר ואת חברי מועצת העיר ל

ו בחוק, בתקנות, בפסיקה ובהנחיות בחירות אינן מתקיימות בחלל ריק. בחירות מתקיימות לפי כללים שנקבע

 מנהליות. 

 כולם מחויבים בכללים אלה. -מרי הסף, נבחריה והמתמודדים בבחירות והרשות המקומית, עובדיה, ש

הזכות לבחור ולהיבחר את  בנוגע לבחירות ברשויות המקומיות ובכלל זה הקורס יסקור את הוראות הדין 

גיוס עובדים בתקופת הבחירות, תעמולת בחירות מותרת ואסורה, ומגבלותיה, סיעות, רשימות, סיעות אם, 
 הסכמים פוליטיים, ערעור בחירות, מימון בחירות וכיוצא באלה.

  מטרות 

  להכיר את הוראות הדין העיקריות, את האסור והמותר, כך שהרשות המקומית תהיה ערוכה לבחירות

2018   

 אוכלוסיית היעד

 טיים של הרשויות המקומיות, מנהלי משאבי אנוש, חברי מועצה. ראשי ערים וסגנים, יועצים משפ

 יעוץ וניהול אקדמי י

שרקון, בן עמי, אשר ושות' & נאמן, קינן  – אורי הברמןעו"ד איתן הברמן ועו"ד , שחר בן עמיעו"ד 

 ושות'

 מתכונת הלימודים

       (מפגשים 5)שעות   30היקף השעות בקורס:   

      14:30 – 9:00 בין השעות אחת לשבוע, ,'ביום   יום לימודים:  

     , ר"ג1" רח' הראשונים בית דורוןמרכז תרבות " מקום הלימודים: 

 2018בינואר  15    מועד פתיחת הקורס

 19.02, 5.02, 29.01, 22.01, 15.01 : להלן מועדי המפגשים בקורס

 חובות הקורס

 מן הקורס. 85%. קבלת התעודה מותנית בנוכחות של  ממפגשי הקורס 100%נוכחות של 

 .העומדים בדרישות הקורס יקבלו תעודה

 שכר לימוד 

 לעובדי השלטון המקומי ) מחיר מסובסד(שכר הלימוד   ₪   1,800

  למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומישכר הלימוד      ₪ 2,100

 שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  נושאי הקורס

 תפקידי משרד הפנים בבחירות 

 הזכות לבחור ולהיבחר 

 סיעות ורשימות 

 גיוס עובדים בתקופת בחירות 

 סמכויות יו"ר ועדת הבחירות המרכזית -המותר והאסור בתעמולת בחירות 

 מתי יהפוך אירוע עירוני לתעמולת בחירות -האיסור על שימוש בנכסי ציבור ונכסי העירייה 

 פוליטייםם של הבטחות בסיורים מעמד 

 תפקידי שומרי הסף והיועץ המשפטי לעירייה בתקופת הבחירות 

 מימון בחירות דיווח וביקרה 

 ערעורי בחירות וביטול בחירות 

   הילכת )בת ים( בכר נ' יריב 

 המותר והאסור בהסכמים פוליטיים ותפקידי מזכיר העירייה 

 

 

 

 האינטרנט של מרכז השלטון המקומי:מחלקת הדרכה עברה לרישום מקוון באתר 

www.masham.org.il 

 במסך הראשי של   יש להיכנס לאתר מרכז השלטון המקומי , למחלקת הדרכה. לרישום מקוון

"הדרכה"  חפשו "רישום לפעילויות" והירשמו לפי הנחיות שם . לקובץ מפורט יותר המתאר את תהליך 
 הרישום כנסו ל "אודות"  . 

 register@masham.org.il,  אנא פנו במייל: ההרשמה בלבדזרה בתהליך במידה שדרושה ע

 לנירה .   03-6844253או  -לתמיכה טכנית  -03-6844227או  
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