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א.ג.נ .שלום רב,
הנדון :הנחיות בעניין הסכמים פוליטיים
 .1במהלך תקופת הבחירות לרשויות המקומיות מתגבשים הסכמים פוליטיים בין הגופים
המוסמכים על פי החוק להגיש רשימות מועמדים למועצות הרשויות המקומיות ולהציע
מועמדים לכהונת ראש העיר בקשר לבחירת ראש רשות מקומית ,הרכבה הסיעתי של מועצת
הרשות המקומית ,צירוף חברי מועצה אחרי כינון המועצה ,מינוי סגן ראש מועצה ובעניינים
אחרים.
 .2הנחיה זו נועדה להבהיר ולהדגיש כללים חשובים ,שאי קיומם ,עלול להטיל דופי בחוקיות
ההסכם הפוליטי ,להוות פגם עד כדי בטלות ההסכם ואף לחשוף את עורכי ההסכם והחתומים
עליו לסנקציה פלילית.
 .3במסגרת הסכם פוליטי ניתן להגיע להסכמות על הרכבה העתידי של הקואליציה וחלוקת
התפקידים הנבחרים בין נבחרי הציבור.
 .4החוק ,הפסיקה והנחיות היועץ המשפטי לממשלה מטילים הגבלות רבות על תוכנם של
הסכמים פוליטיים .כך לדוגמא ,אסור להבטיח במסגרתו של הסכם פוליטי משרה או טובת
הנאה אישית אחרת או תפקידים ציבוריים כלשהם ,בין בשכר ובין שלא בשכר למועמד מסוים
בתמורה לתמיכה בבחירות .חל איסור גורף על הבטחת משרות בשירות הציבורי ,ברשות
המקומית או בכל גוף הקשור אליה ,בתמורה לעזרה או הצבעה בבחירות.
 .5הסכם פוליטי שתוכנו מנוגד לדין עלול להוות עבריה פלילית .מדובר בהסכם בלתי חוקי
שעלול לגרום ,בנסיבות מסוימות ,לפסילת הבחירות (ראו ה"פ (חי)  183/04סבג נ' פרומר
ורע"א  3055/05פרומק נ' סבג()
 .6כל ההסכמים הפוליטיים ,בלי יוצא מן הכלל ,חייבים לקבל את אישורם של וועדת ההיגוי
העליונה של התנועה ושל היועץ המשפטי של הליכוד ולהיחתם על ידי באי הכוח המוסמכים
של הליכוד.
 .7באי הכוח של הליכוד המורשים לחתום מטעמו על ההסכמים הפוליטיים הם מורשה החתימה
של התנועה ,בצירוף חותמת התנועה או שמה המודפס.
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 .8בהתאם לסע' 45א(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) ,תשכ"ה 1965-כל ההסכמים
הפוליטיים חייבים פרסום .מנהלת הליכוד תשלח את כל ההסכמים למזכיר המועצה המקומית
הרלוונטית ,תוך  3ימים ,מיום החתימה עליו ועד  48שעות לפני הבחירות .על פי החוק מזכיר
הרשות נידרש להעביר את ההסכמים לידיעת כל חברי המועצה תוך  24שעות מקבלת ההסכם
לידיו.
 .9להנחיה זו מצורפת הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מספר  1.1911לעניין הסכמים פוליטיים.
 .10חשוב להדגיש ,כי הסכמים שיערכו שלא בהתאם להנחיות שלעיל ,הינם חסרי תוקף מבחינת
הליכוד והחותמים עליהם יישאו באחריות אישית לכל הנובע מהם (אחריות פלילית ,אזרחית
וציבורית).
 .11נשמח להבהיר ולסייע ככל שנידרש.
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