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רקע   .1

עובדי החברה לא יהיו רשאים בתקופת עבודתם בחברה, לעסוק בפעילות מפלגתית ופוליטית. הטעם 

העיקרי לכך הוא התפקיד הציבורי אשר החברה ממלאת, הקשר ההדוק שהיא מקיימת עם משרדי 

הממשלה ועם הרשויות המקומיות, והצורך להימנע ממראית עין של השפעת שיקולים פוליטיים בביצוע 

פעולותיה. 

מטרת הנוהל   .2

קביעת עקרונות ברורים להגבלת עובדי החברה בעיסוק בפעילות פוליטית ומפלגתית. 

הגדרת מונחים   .3

עובד - עובדי החברה בשכר לרבות המנהל הכללי.   .3.1

מפלגה - לרבות רשימה המתמודדת בבחירות לכנסת או לרשות מקומית ולרבות סיעה בתוך   .3.2

מפלגה. 

איסור פעילות פוליטית ומפלגתית של עובדי החברה   .4

פעילות מדינית ומפלגתית   .4.1

לא ייערכו במשרדי החברה, בשעות העבודה או לאחריהן, אסיפה, הרצאה או פעילות   .4.1.1

דומה מטעם מפלגה, או על בסיס של השתייכות מפלגתית, או בעלת אופי מפלגתי. 

לא יארגן עובד עצרת, הפגנה או תהלוכה בעלת אופי פוליטי ומפלגתי.   .4.1.2

עובד לא יעסוק בפעילות מטעם מפלגה או למען מפלגה, כגון: איסוף תרומות, ייצוג,   .4.1.3

משא ומתן מפלגתי, שכנוע אדם להצטרף כחבר למפלגה או עריכת מפקד של חברי 

מפלגה, או הפצת הזמנות לפעילות מפלגתית, או תליית מודעות מטעם מפלגה בחברה 

וכדומה. 
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עובד החברה אינו רשאי להשתמש ברכוש ובשירותים המשרדיים של החברה לפעילות   .4.1.4

מטעם מפלגה או למען מפלגה. 

עובד לא יתן את הסכמתו, בעל פה או בכתב, לפרסום של שמו מטעם מפלגה, כתומך או   .4.1.5

חבר בה. 

עובד רשאי לכהן כמזכיר ועדת קלפי מטעם משרד הפנים, אך לא מטעם מפלגה.   .4.1.6

 

 

השתתפות בהפגנות ובאסיפות בעלות אופי מדיני   .4.2

עובד לא יהיה חבר בהנהלה הפעילה או במוסדות פורמליים ארציים או מקומיים של   .4.2.1

מפלגה או של ארגון פוליטי ולא יפעל בשמם או מטעמם. 

עובד לא יארגן אסיפה פומבית בעלת אופי מפלגתי ולא ישב בשולחן הנשיאות של    .4.2.2

אסיפה כאמור לנאום בה. 

עובד החברה לא ישתתף בתעמולה פומבית, בכתב או בעל פה, לבחירות לכנסת או   .4.2.3

למועצה של רשות מקומית או לכל גוף אשר הבחירות בו נערכות על בסיס מפלגתי 

פוליטי או לבחירות שעליהן חל חוק הבחירות לגופים ציבוריים, תשי"ד - 1954. 

עובד לא ישתתף באסיפות פומביות של מפלגות או של גופים פוליטיים כדי לנאום על   .4.2.4

איזה נושא שהוא, כיוון שעצם הופעתו של העובד מעל במה מפלגתית עלול ליצור רושם 

של זיקה מפלגתית. 

תעמולת בחירות לכנסת ולרשויות המקומיות או לכל גוף אחר כנאמר בסעיף 4.3 באיזו   .4.2.5

צורה שהיא בתוך משרדי החברה אסורה, בין על ידי עובדים ובין על ידי אנשים או 

מוסדות אחרים. 
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הצגת מועמדות לכנסת וחברות בממשלה   .4.3

עובד רשאי להציג את מועמדותו לכנסת, בתנאי שהתפטר מעבודתו בחברה לפחות 100   .4.3.1

ימים לפני יום הבחירות, ובאם יוקדמו הבחירות יחולו עליו הכללים שיהיו נהוגים לגבי 

עובדי המדינה. 

אדם ששמו נכלל באחת מרשימות המועמדים אשר תזכה לייצוג בכנסת, ושלא נבחר   .4.3.2

כחבר כנסת, יוכל לבקש להתקבל מחדש לעבודה בחברה. 

לא ישמש עובד כחבר או ממלא מקום של חבר בועדת הבחירות המרכזית לכנסת, או   .4.3.3

אזורית או מקומית ולא בועדת קלפי בבחירות מכל סוג כנאמר לגופים המפורטים בסעיף  

4.3 לעיל. 

 

 

הצגת מועמדות למועצה של רשות מקומית   .4.4

עובד המתכוון להציג את מועמדותו לראשות רשות מקומית או לחברות מועצה של רשות   .4.4.1

מקומית, חייב להודיע על כך ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל. 

עובד המבקש להציג את מועמדותו למועצה של רשות מקומית או לראשות רשות   .4.4.2

מקומית, חייב להתפטר מעבודתו בחברה, ולהגיש התפטרותו בעוד מועד כדי שתוקף 

התפטרותו (בתום תקופת ההודעה המוקדמת) יהיה לפני יום הגשת רשימות המועמדים 

לאישור. 

לא תתאפשר יציאה לחופשה ללא תשלום ו/או התפטרות על תנאי לקראת מועד   .4.4.3

הבחירות. 
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פעילות ב"חוג בית"   .4.5

אסור לעובד לארח חוג בית המיועד לתעמולת בחירות לכנסת או לרשות מקומית או לכל   .4.5.1

גוף כנאמר בסעיף 4.3 לעיל, או לנאום בחוג בית כאמור. 

תעמולת בחירות במסגרת חוג בית תיראה כפומבית ואסורה לעובדי החברה אם,   .4.5.2

התקיים אחד מאלה: 

נשלחו לחוג בית הזמנות בכתב, שבהן נכתב שמו של העובד כמארח או כנואם,   .4.5.2.1

בין אם נמענה ההזמנה לאנשים מסוימים ובין אם לאו, בין אם התקיים בפועל 

חוג הבית ובין אם לא. 

התקיים חוג בית בעקבות הזמנה לציבור, בכתב או לציבור מסוים (כגון עובדי   .4.5.2.2

גוף או מוסד ) אחר, תהיה אשר תהיה צורת ההזמנה ויהיה אשר יהיה הפרסום 

אשר ניתן לה. 

 

בחירות לארגוני עובדים   .4.6

עובד רשאי להציג את מועמדותו לארגון עובדים ולכהן בו אך הוא חייב להתפטר   .4.6.1

מעבודתו בחברה אם יש ברצונו להיות מועמד לגוף פוליטי של ארגון עובדים, כאמור. 

עובד לא ייקח חלק בתעמולת הבחירות לארגון עובדים.   .4.6.2

הוראות סעיפים 4.1 ו – 4.5 יחולו גם לגבי בחירות לארגוני עובדים ולמוסדותיהם.   .4.6.3

לא ישמש עובד חבר או ממלא מקום של חבר בוועדת בחירות לארגון עובדים ואין הוא   .4.6.4

רשאי לשמש כחבר או כממלא מקום של חבר בוועדת בחירות כאמור או בועדת קלפי. 

הוראות סעיף 4.2 יחול על הבחירות לארגוני עובדים ולמוסדותיהם.   .4.6.5
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שימוש בנכסי החברה לשם תעמולת בחירות   .4.7

לא יעשה שימוש בקשר עם תעמולת בחירות לכנסת או לרשויות המקומיות בכספים או   .4.7.1

בנכס של החברה בכל צורה שהיא. 

תעמולת בחירות אסורה בתוך משרדי החברה בכל צורה שהיא, בין על ידי   .4.7.1.1

העובדים ובין על ידי אנשים או מוסדות אחרים. 

אין לקיים אסיפות בחירות במשרדי החברה או מתקניה.   .4.7.1.2

אין להציג בין כתלי משרדי החברה מודעות, כרוזים ופרסומים אחרים בעלי   .4.7.1.3

אופי מדיני או מפלגתי לרבות הצבת קלפיות או כל צורה אחרת היכולה 

להתפרש כתעמולה מדינית או מפלגתית ולא ליצור כל קשר או זהות בין 

תעמולה מפלגתית או פוליטית עם הפרסום של החברה. 

 

שידורי תעמולה ברדיו וטלוויזיה   .4.8

לא ישתתף עובד בשידורי תעמולה ברדיו ו/או בטלוויזיה בכל צורה שהיא .   .4.8.1

שליחות לאומית   .4.9

במידה וממלא תפקיד בחברה יקרא למלא משימה לאומית בלתי מפלגתית העלולה   .4.9.1

לגרוע מיכולת תפקודו בחברה,  יהא עליו לקבל לכך את אישורו של הדירקטוריון 

ולעשות את הסידורים המתאימים, לרבות יציאה לחופשה במידת הצורך וכדומה, כדי 

למנוע פגיעה בעבודה - והכל באישור דירקטוריון החברה. 

 

הפרות ועונשים   .4.10

הפרת נוהל זה על ידי עובד תחשב כעבירת משמעת.   .4.10.1

הופר נוהל זה לכאורה, על-ידי מנכ"ל החברה, תידון ההפרה בועדה אד-הוק שתוקם   .4.10.2

בהחלטת הדירקטוריון. 
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אחריות, תחולה ותוקף   .5

אחראי לביצוע הנוהל: מנכ"ל החברה.   .5.1

הנוהל חל על כל עובדי החברה.   .5.2

תוקף: לפי החלטת הדירקטוריון.   .5.3
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