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 1.1704מספר הנחיה: 

 
 פעילות מפלגתית בלשכות שרים

 

 פעילות מפלגתית בלשכות שרים וסגני שרים 

 
פוליטי. שימור  -כידוע, המינהל הציבורי בישראל הוא בעל אופי מקצועי, ממלכתי וא .1

במהותה,   מקצועית  תהיה  הממשלה  משרדי  פעילות  כי  להקפיד  מחייב  זה  עיקרון 

פוליטיזציה של השירות הציבורי. כן מחייב עיקרון זה להבטיח כי משאבים  ותימנע  

הממשל משרדי  לעבודת  המוקצים  ואחרים  מטרות  תקציביים  לקידום  ינוצלו  ה 

פוליטיות או מטרות אישיות אחרות של  - המשרדים ולא לקידום מטרות מפלגתיות

פוליטית של  -נבחרי הציבור ועובדי הציבור. כך, אף תישמר התדמית הממלכתית והא 

הממשלה. בית    משרדי  של  דינו  בפסק  גם  למשל,  ביטוי  מצאה  זו  עקרונית  תפיסה 

בע"א בירושלים  המחוזי  י  המשפט  ישראל    4459/98ם(  -)מחוזי  משרד    –מדינת 

 (.  2002) 204( 2, פ"מ התשס"א )החקלאות נ' פלסטיין פוסט בע"מ

לצד זאת, מאחר שהשרים הממונים על משרדי הממשלה הם נבחרי ציבור, הממלאים   .2

פוליטי מובהק ומשמעותי, ומאחר שלא ניתן להפריד באופן מלא בין  -תפקיד מפלגתי

פוליטית כאמור לבין תפקידם כשרים וכנציגי הממשלה, נדרש  - המפלגתיתפעילותם  

מפלגתית פעילות  לביצוע  ביחס  הראויים  הגבולות  את  בלשכות  -להבהיר  פוליטית 

ממשלתיים   ובשירותים  במשאבים  לשימוש  בנוגע  ולאסור  למותר  וביחס  שרים 

מפלגתיים ההלכה  - לצרכים  )לעניין  להלן  כמפורט  והכל  בכלל,  הפסוקה  פוליטיים 

,  פוליטי ראו-בדבר אופיו של שירות המדינה, כשירות בעל אופי ממלכתי, מקצועי וא

(; בג"ץ  1986)   246,  227(  4, פ"ד מ)ספירו נ' נציב שירות המדינה  5/86למשל: עש"מ  

-119,  111(  5, פ"ד נב)הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' מדינת ישראל  154/98

-27, פסקאות  עה לטוהר המידות נ' ממשלת ישראלהתנו  7908/17(; בג"ץ  1998)  118

 ((.1.11.2018)פורסם בנבו,   26
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חלה הן בשגרה והן בתקופת בחירות, תוך שהיא  הנחיה זו  למען הסר ספק, יובהר, כי  .3

הנוגעות לתעמולת    היועץ המשפטי לממשלהנוספות של  שורה של הנחיות  משלימה  

)פרק   בחירות  בתקופת  החלים  ולדינים  המשפטי    1.9בחירות  היועץ  להנחיות 

לממשלה(. בכל הנוגע לשימוש ברכב המועמד לרשותם של השרים ראו הנחיית היועץ  

מס'   לממשלה  על   1.1600המשפטי  צמוד  ברכב  "שימוש  של  -בדבר  משפחה  בני  ידי 

בנוסף, לעניין המגבלות החלות על עובדי מדינה בנוגע לפעילות  שרים וסגני שרים".  

בכלל   ומפלגתית  ראו  מדינית  בפרט,  הבחירות  משנה  ובתקופת  פרק    42.3הוראות 

 . נציבות שירות המדינה בעניין זה  ת פרסממ הודעות נוספות שלהוראות התקשי"ר וכן  

 .  םדומה גם על סגני שריאופן שרים חל ב האמור בהנחיה זו לעניין .4

 איסור פעילות מפלגתית בלשכות שרים 

פוליטית של שר, להבדיל מתפקידו  -המפלגתיתהכלל הוא, שככל שמדובר בפעילותו   .5

על השר להימנע משימוש במשאבים הממשלתיים, כדוגמת   וכנציג הממשלה,  כשר 

המשרד(,   דוברות  לדוגמה,  )ובכללם,  הממשלתי  המשרד  ושירותי  הלשכה  שירותי 

 פוליטיים.- לצרכיו המפלגתיים

הש .6 של  השונות  פעילויותיו  בין  מוחלטת  להפרדה  אפשרות  אין  אין  אכן,  לפיכך,  ר. 

של   הממשלתי  במשאב  השר  ישתמש  השוטפת,  עבודתו  במהלך  כי  לשלול  אפשרות 

המפלגתיים וצרכיו  עיסוקו  לצורך  גם  לשכתו  בשירותי  וכן  או  -לשכתו  פוליטיים 

האישיים. עם זאת, יש להבטיח כי יהיה מדובר בשימוש מוגבל ומצומצם, במגמה  

מנגנון המשרדי ולשמור על התדמית  למנוע פוליטיזציה של השירות הציבורי ושל ה

 פוליטית של משרדי הממשלה, כאמור לעיל.  - הבלתי

לבין   .7 המיניסטריאלי  השלטוני  התפקיד  מילוי  בין  הניתן,  ככל  להפריד,  יש  לפיכך, 

פוליטית או אישית גרידא אין לבצע - פוליטית. פעילות מפלגתית-הפעילות המפלגתית 

שירות המדינה והרצון לשמרו כניטרלי  מתוך הלשכה, הן בשל האופי הממלכתי של  

ומנותק מפעילות פוליטית, הן בשל הצורך לשמר את אמון הציבור במשרד הממשלתי  

כמשרד ממלכתי והן בשל הפן התקציבי. ניתן להשלים, ככורח המציאות, עם פעילות  

ביותר  -מפלגתית מצומצמת  בפעילות  שמדובר  ככל  רק  הלשכה  מתוך  פוליטית 

בהיקפה.   במשרדו,  ומוגבלת  השר  של  עבודתו  יום  שבמהלך  מניעה  אין  למשל,  כך, 

המוקדש בעיקרו לענייני המשרד, הוא ינהל שיחות טלפון גם בעניינים פוליטיים, או  

 יקיים פגישות בנושאים מפלגתיים ופוליטיים. 
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לעומת זאת, כאשר שר מעוניין לזמן כנס של חברי מפלגה או לדווח לחברי המפלגה   .8

ורית, ועליו לשלוח לצורך כך עשרות או מאות )ואף יותר( מכתבים,  על פעילותו הציב 

אין לעשות זאת מהמשרד הממשלתי, כשם שהכנס עצמו לא ייערך במשרד. באותו  

או אירוע אחר  כנס אופן, אין מקום להשתמש בשירותי דוברות המשרד לצורך ארגון  

ם שהוזמנו לקחת  שר מאפייניו מלמדים כי במהותו, ובין היתר לאור זהות הדובריא

מפלגתי אופי  בעל  הוא  חלק,  מפלגתיים- בו  משיקולים  המונע  דומיננטי,  -פוליטי 

מפלגתיות תכליות  משרת  או  מתוכננות,  - פוליטיים  בפעילויות  המדובר  פוליטיות. 

ורבות מראש  וככאלה  -ידועות  או    –היקף,  המפלגה  באחריות  להיעשות  עליהן 

ר בכובעו כחבר מפלגה. הוא הדין  באמצעות משאבים אחרים העומדים לרשות הש

 לגבי פניות טלפוניות, דואר רגיל ואלקטרוני וכיוצא בזאת, בהיקף משמעותי.  

 איסור פעילות מפלגתית של עוזרים וצוות לשכה 

התשי"ט  ב3סעיף   .9 כספים(,  ומגבית  מפלגתית  פעילות  )סיוג  המדינה  שירות  - לחוק 

 קובע לאמור:  1959

יעסוק בפעילות מפלגתית  " עובד המדינה לא 
 79א2בתחומם של נכסי הציבור כאמור בסעיף  

התשי"ט תעמולה(,  )דרכי  הבחירות  - לחוק 
; הוראה זו לא תחול על פעילות מינהלית  1959

דובר   או  יועץ, עוזר  של מנהל לשכה, מזכיר, 
נעשית  והכל כשהיא  סגן שר,  או של  של שר 

 . "כסיוע לשר או לסגן השר
 

פוליטית יש להבחין בין העוזרים המקצועיים  -לעניין המגבלות על פעילות מפלגתית  .10

השר לבין העוזרים הפוליטיים. בהתאם להחלטת ועדת השרים לענייני ביקורת    של

וסגני   השרים  בלשכות  אמון  במשרות  עובדים  של  והעסקה  מינוי  בנושא  המדינה 

(, רשאי שר לקבוע כי אחד או שניים מעוזריו ישמשו  97)בק/   11.10.05השרים מיום  

תקשורת לשר(, וכי סגן שר    )שאחד מהם יכול לשמש כדובר ויועץ  פוליטייםכעוזרים  

)ראו גם נסמן    תקשורת(  גם כיועץ לשמש יוכלרשאי לקבוע עוזר אחד כעוזר פוליטי )ש

 .מקצועייםשאר העוזרים הם עוזרים  )ב( לתקשי"ר(.02.522

העוזרים המקצועיים, המסייעים לשר בפעילותו המקצועית במשרד, אינם רשאים,   .11

מפלגתית בפעילות  לעסוק  מצומצמת  פוליטי- ככלל,  בפעילות  כשמדובר  אלא  ת, 

 
   א. 2ונראה כי מדובר בטעות והכוונה היא להפנות לסעיף   2ההפניה במקור לסעיף  79
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  02.533ומוגבלת, הנלווית לפעילותו המקצועית בלשכה. לעניין זה נקבע בפסקה מס'  

  שארחלים הסייגים והמגבלות על פעילות מפלגתית כעל  לתקשי"ר כי על עובדים אלה  

שאים הם לעסוק בפעילות מפלגתית במסגרת פעילותם  . עם זאת, רהמדינה  עובדי

המנהלית. כך למשל, נהג רשאי להסיע את השר ברכב ממשלתי לאסיפה מפלגתית.  

ולתאם   מפלגתיים  נאומים  להדפיס  רשאים  והעוזרים  המזכירה  הלשכה,  מנהל 

ן  פגישות פוליטיות. אולם, אסור להם לעסוק בפעילות מפלגתית מהותית וישירה, כגו 

 גיוס תומכים, מצביעים ותרומות. 

א   .12 הפוליטיים  בדבר  העוזרים  ולמגבלות  לסייגים  כפופים  ואינם  מדינה  עובדי  ינם 

פעילות מפלגתית כמו שאר עובדי המדינה. משכך הם רשאים לסייע לשר בפעילותו  

פוליטית, על מנת לפנות את מרב זמנו של השר לעסוק בענייני משרדו. -המפלגתית

ה  יוקצ לא יהיה בתחומי המשרד, לא    העוזרים הפוליטייםהעיקרי של    םמקום מושב

)וראו את הוראת    משרד קבוע, שירותי מזכירות, רכב ממשלתי, מחשב וטלפון  הםל

מס'   וסגני    13.9.0.5תכ"ם  בלשכות שרים  פוליטיים  עוזרים  עם  בעניין "התקשרות 

וסעיף   מס'    2.3.2שרים"  שירות המדינה  נציב  הנחיות  וכן  עם  1.51-ו  02.5בפרט,   .)

פוליטית, ובעת שהם נמצאים במשרד, הם  -זאת, לשם סיוע לשר בפעילותו המפלגתית

כגון חדר   רשאים לעשות שימוש במשאבי המשרד ההכרחיים הדרושים לעבודתם, 

במשאבים   שימוש  לאפשר  אין  לכך  מעבר  וטלפון.  מזכירות  ושירותי  בלשכה 

ממשלתיים ובמשאבי המשרד, ואין לנצל פעילות זו כ"מסלול עוקף" לאיסור השימוש  

ור הפעילות המפלגתית של עובדי המדינה. בהתאם לכך, אין  בנכסי הציבור, ולאיס 

לגייס את העוזר הפוליטי )וכל שכן עוזר מקצועי( לפעילות פוליטית כללית במסגרת  

 פוליטית. -מפלגתו של השר שחורגת מגבולות סיוע לשר עצמו בפעילותו המפלגתית

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


