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הבטחות או התחייבויות לחלוקת הטבות או להקצאת תקציבים במהלך  
 בחירות  פעילות

מועדכ .1 שקרב  ה  ןכל  הסמכויות  של  בהפעלת  גדולה  רגישות  נדרשת  בחירות, 

לקיומה של   –ולו מבחינת מראית פני הדברים  –השלטוניות מקום שמתעורר חשש 

 לבין מערכת הבחירות.  הללו  זיקה בין הפעלת הסמכויות  

כידוע, סמכות שלטונית מופקדת בידי שליחי הציבור בנאמנות ועל בעל הסמכות   .2

 בשוויון ומשיקולים ענייניים בלבד.  להפעילה בתום לב, בסבירות,

הדברים,   בחירותמטבע  המיניסטריאלי,    בתקופת  תפקידם  לצד  השרים,  נוטלים 

חלק במערכת הבחירות במסגרת רשימות המתמודדים, ולעתים כוללת פעילות זו  

בחנה  הסיורים בישובים שונים ברחבי הארץ. במצב דברים זה נדרשת הקפדה על  

 מורים. ברורה בין התחומים הא

"הבטחות מינהליות", ככלל, יש    1.0004על פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס'   .3

להימנע ממתן הבטחות מינהליות. הוראה זו חלה ביתר שאת בתקופת בחירות שבה  

, יש להימנע מהבטחות או התחייבויות לחלוקת הטבות או להקצאת  באופן עקרוני

החלטות מסוג זה יש  .  בזיקה אליהם  במהלך סיורי בחירות אוספציפיים  תקציבים  

קבלת   של  מסודר  תהליך  לאחר  היתר  ובין  תקין,  מינהל  לסדרי  בהתאם  לקבל 

בהתאם  ותמיד  החלטות, לרבות התייעצות בדרג המקצועי ועבודת המטה הנדרשת,  

לנהלים המחייבים. משכך, אין מקום לקבל החלטות על חלוקת הטבות או הקצאת  

 במהלך סיור בחירות או בזיקה אליו.  או להודיע עליהן תקציבים 

תעמולת   .4 על  איסור  חל  בחירות,  לתעמולת  הנוגעים  הכללים  יסוד  על  לכך,  מעבר 

שר   של  רשמיים  סיורים  במסגרת  תפקידו    – בחירות  מסיורי    – בתוקף  להבדיל 

בחירות במסגרת פעילותו מטעם רשימתו. החלטות או מעשים שבימים רגילים לא  

כאילו מעורבים    –ערב בחירות    –מיוחדת, עלולים להראות  היו מעוררים בעייתיות  

 בהם שיקולים בלתי ענייניים. 
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כאמור, מתחייבות בעניין זה הקפדה דווקנית ורגישות מיוחדת, על מנת למנוע חשש   .5

מפלגתיים  -לעירוב תחומים בין שיקולים מיניסטריאליים לבין שיקולים פוליטיים

 בות רבה גם למראית פני הדברים.  בתקופת בחירות; בהקשר זה נודעת חשי 

יש להימנע מהבטחות או התחייבויות לחלוקת הטבות או  האמור בהנחיה זו לפיו   .6

במהלך סיורי  באופן קונקרטי ומכוח תפקידו הממלכתי הנוכחי,  להקצאת תקציבים  

נכון כמובן גם בנסיבות ובהקשרים אחרים בהם פונה     או בזיקה אליהם    בחירות 

 פוטנציאלי.    השר לקהל בוחרים 

 

  


