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 הבדלים בין בחירות ארציות לבחירות מקומיותמספר : ק אפר

 :הגיל ההצבע .1

בבחירות המוניציפאליות  11בניגוד למערכת הבחירות הארצית בה גיל ההצבעה עומד על 

עובדה זאת נעלמת מידיעתם של בני , משום מה. שנה 11מותרת ההצבעה לכל מי שמלאו לו 

היתרון שזה מביא לארגונים . ת אליהם תמידעשרה רבים וגם הפוליטיקאים לא טורחים לפנו

הם במקום לא מקובע ולא ציני וחלקם מוכנים . לנושאים נוספים 11-הוא הפניות של בני ה

יכולים לעשות הוא להביא לידיעתם  ארגוניםחלק מהשירות שה. לקחת חלק בפעילות ציבורית

בהתאם לגילם . מוביל נדות שהארגון'את האפשרות להצביע ולדרבן אותם לפעילות סביב האג

 .סביר להניח שרוב הפעילות תהיה באמצעות הרשתות החברתיות

ניתן לשתף את התיכוניסטים בארגון פעילות כדוגמאת עימות סביב סוגיות שמעסיקות , כמו כן

 .את הצעירים ברשות המקומית ומעניינות את הארגון שלכם

 :פעילות ממוקדתזירה  .2

שהיא מצומצמת יותר וחייבת להתמקד במסרים הרלוונטים  הפעם זירת הפעילות שונה מכיוון

מסרים כלל . במישור המקומי לציבור ברשות המוניציפאלית שבה בחר הארגון להתמקד

אוניברסאליים שמתאימים למערכת בחירות ארצית לאו דווקא יעניינו את ציבור הבוחרים 

ייבים להיות מותאמים לציבור זירות הפעילות יכולות להיות רבות אך המסרים ח. המוניציפאלי

 . הרלוונטי

 :הצבעה בשני פתקים .3

בעוד שבבחירות הארציות מוצגת לרוב רק דמותו של מנהיג . לרשימה ולרשות העירייה 

 שאבבחירות המקומיות ישנה חשיבות גם לרשימה הניצבת מאחורי המועמד לר ,המפלגה

ישנם ראשי רשות שנבחרים , למעשה. הסיבה לכך היא הצבעה בשני פתקים. הרשות המקומית

ברוב קולות אך רשימתם זוכה למעט קולות וכך ייכול להיווצר מצב שלרשימה אחרת תהיה 

אסור למקד את כל תשומת הלב במועמד , על כן. השפעה בלתי מבוטלת על התנהלות הרשות

אלא גם לרשימות המתמודדות בבחירות ( למרות שיש למקד תשומת לב רבה)לרשות 

 .המקומיות
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  בחירות בזמן הפוליטית המערכת: בפרק 

 

 הרצון, צפופים הזמנים לוחות". סחרור"של  במצב נמצאת הפוליטית המערכת ,הבחירות בזמן

 יועצים על וההישענות נמוכה לפניהם המונחות בסוגיות להעמיק הפוליטיקאים של והיכולת

 . במיוחד גבוהה תקשורת ויועצי אסטרטגיים

 

במיוחד אם מדובר בנושאים שמשרתים , מדרגה עולים מסוימים בנושאים עיסוקוה תהרגישו, כן כמו

. פוטנציאלייםה וחריםהב תדמיתם בעינייכאלה שמשפיעים על  משמע, את מטרותיהם הפוליטיות

 של היעד לקהל יםשפונ אלהוככ אטרקטיבי באופן המוצגים לנושאים מסוימת עדיפות תינתן, לכן

 . ציבור אנשי אותם

 

 : כרונולוגיים שלבים למספר מתחלקת בחירות רכתמע

 

ניתן לחוש את  במהלכה. אורכת בין מספר שבועות למספר חודשים - הבחירות טרום תתקופ .א

 היערכותכתקופה זו מאופיינת בדרך כלל . האמיתי הדבר לא עדיין זה אך בחירותאווירת ה

 הכנת, ועם פעילים ציבורייםו פוליטיים גורמים עם פגישות, מטות להקמת גישושים - כללית

 .עודו מקורבים עם כלליים אסטרטגיים דיונים ,משאבים לגיוס תותשתי

 

בו זהו הזמן ! נמצאת מעבר לאופקעדיין השמש , "תקופת דמדומים" תקופה זו היא בעצם

וזהו הזמן להכות על הברזל בעודו חם , האזרחים לרגשות יותר קשובים הפוליטיקאים

 .שתרצו לקדם שאיםנו בפניהם להעלותו

 

 רק לעומת קודמתהבתקופה זו  הפעילות  -כחודשיים לפני הבחירות  - "הרשמית תקופה"ה .ב

המתמודדים לרשות . מגויסים והפעילים בהקמה המטות .ותנשלפ הסכיניםומתגברת ו הולכת

מול  זו בתקופה לפעול האפשרויות כלל בדרך. המועצה נמצאים בפרונט ומתנגחים אחד בשני

, כנסים קיום כמו אחרת פעילות לבצע ניתן, מאידך. ביותר מועטות ה המכהנתהמועצ

 ידי על שניתנות וההבטחות המפלגות מצע על והשפעה הפוליטיקאים בין עימותים

 . המתמודדים

 

תקופה זו מאופיינת בקושי לעלות לסדר היום . מספר שבועות לפני הבחירות –השעון מתקתק  .ג

התקשורת . ואינם נוגעים ישירות לקמפיינים אינם פוליטיים, ננטייםהציבורי נושאים שאינם דומי

-כלכליים-חברתיים של קידום עניינים בנושאים פחותו, עסוקה בעצם הבחירות בלבד

 .אזרחיים

 

רגישות לעבודת הארגון מול מפלגות או  לגלות יש בחירות מערכת בזמן פוליטיקאים מול בעבודה

 עם תקינים יחסים בה נרצה שלמה קדנציהלפנינו  יש חירותהבתמיד זכרו כי לאחר . מועמדים

 . הציבור נבחרי
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איך נעשה זאת תוך שמירה על כבוד ותרבות הדיון ועם כוונה לקדם את אינטרסי הארגון שאנו 

 ? עומדים לצדו

 

 את המשרתות הצהרות מהם להוציא לנסות ואף הפוליטיקאים בין עימותים לערוך ניתן 

 איזון באופן שייצור נשמעים אחרים פוליטיקאים של קולות גם כי לוודא יש ךא הארגון מטרות

 .ה או העדפהללא הטי, מסוים

 

 את כמו פעולה מםעי לשתף מעוניין שהוא הציבור אנשי את לבחור רשאי הארגוןש כמובן 

את זכות  לכולם לתת יש ,לבימה פוליטיקאים כמה נבחרו כבראך אם . בוחר שלא שהוא אלו

 . בצורה הוגנת ומכבדת הדיבור

 

  יש ,הארגון של נדה'האג את תואמותש הצהרות שמסר יבורצ אישעם יצירת קשר חיובי עם 

 אותה של עבודה כניותבת מעשי באופן גם המתאימים הביטויים את להטמיע לנסות

שהצהרות אלו לא יתמוססו  בכדי זאת לפרסם ולדאוג ,שלה במצע או רלוונטית מפלגה

  .י סרקויהפכו לדיבור
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 הזדמנויות פוליטיות חדשות: גפרק 
 

 זהו הזמן. של אזרחיםו של פעילים, חברתי לשינוי ארגונים של פעילותם על גם ישפיע "הפוליטי זמן"ה

 מקבלי מול אל מטרותה את לקדםו הציבורי היום סדר בקביעת מעורבים להיות - אזרחי שלנו-החברתי

 .ההחלטות

 ?הבחירות תקופת את מאפיין מה 

 .לביקורת רגישיםו רביםחתכי אוכלוסייה ל מאד קשובים, במיוחד נגישים  - פוליטיקאים

 מהזווית ואזרחיים חברתיים נושאים מתמיד רחבה בצורה מסקרת  - תקשורת

 .הפוליטית

מלשכת  עוברתנוספים ולפעילות ש שחקנים לכניסתם של  מחדש נערכת  - הפעילות זירת

 שמקיימות הפומביים ולאירועים לטלוויזיה, לרחוב המועצהע ודיוני "רה

  .רשימות המתמודדותה

 ?בחירות בתקופת עשותל חברתי שינוי ארגוניקבוצות ו יכולים מה

 של םמחויבות את להבטיח במטרה, וזאת - ומפלגות מועמדים מול הארגון של לובינג 

  .הבחירות לאחר הארגוןנדה של 'הנושאים שמתאימים לאג לקידום והמפלגות מועמדיםה

 ?הבחירות תקופתב הדיון מנושאי אחדל הארגוןנדת 'נמצאת תחת אגש איך נקדם סוגיה

 רבות מפלגות בקרב כלפיו מחויבותונעמיק את ה, האפשר ככל רבים מועמדים ניצור עניין אצל

 עם למזוהה הסוגיה את להפוך לא כדי יש לפנות לקשת רחבה של אפשרויות. האפשר ככל

 .כל זה ועוד יופיע בהמשך המדריך .או עם איש ציבור אחד אחת מסוימת גהמפל

  של כניתהת הוא מצעה - הנושאים שנרצה לקדם אתובפרסומים  במצע להציג מפלגותעידוד 

 של התחייבות פירושו מפלגתי במצע נושאשילוב של . וערכיה עמדותיה את שמשקף המפלגה

ועולה לסדר  לפרסום זוכה נושאה. מהלקידו, עצהבמו מועמד/הסיעה של ובהמשך, המפלגה

 !זוהי הצלחה? היום הציבורי

  ?איך נוכל לעודד מפלגות לקדם סוגיות

 מפלגות שלנציגים  עם קשר ויצירת הזירה מיפוי,  המקומית למידה של המפה הפוליטית לאחר 

מפורטת לשילוב הנושאים שאתם מקדמים למצע  ההצע אליהם לשלוח ניתן, רלוונטיות

  .מפלגתיה

 קבלול כדי, תוזא. אירועים תקשורתיים בהשתתפות נציגי מפלגותנוכל לארגן ולהשתתף ב 

 המועמדים" זמן הפוליטי"ב !נושאים שנמצאים באינטרס שלנו לקידום פומביות התחייבויות

 מאפשרו להם סייעמ, להופיע יוכלו בו, הארגון של פומבי אירוע. יתתקשורת לחשיפה משתוקקים

. לארגון החשוב נושא לקדם המועמד של פומבית התחייבות, לקבל אף תיםולע, דרושל לארגון

ברמה המקומית יש אפשרות להיענות רחבה של מועמדים ושל הציבור , בניגוד לרמה הארצית
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 "שטרה פירעון"ל דרישה מאפשרת כזו התחייבות. בגלל הנושאים שנוגעים לחייו היומיומיים

 .יותר מאוחר במועד

 נקיים מאבק ציבורי ונציף סוגיות לאזרחים ולארגונים, את תשומת לב המועמדים כדי לקבל 

זה תמצאו בהמשך מדריך . רשת האינטרנט וכדומה, בכלים שונים דוגמת רשתות חברתיות

 .טיפים והמלצות לעבודה בפלטפורמות שונות

 

 ומאבק חברתית יהמד, תקשורת ,נגלובי)בכל הערוצים  גמיש ומינון יישום יעיל, תכנון הפעולות

 !ישפיעו ויקדמו את המטרות שלכם (ציבורי
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 רעיונות לפעולה: דפרק 

 

זמן "ב נגלובי עשותל המחליט ארגון. ההערכות הפנים ארגונית חשובה ביותר, לפני שיוצאים לדרך

 ולפעול החלטות לקבל יוכלש כדי, זאת. כךל ולהיערך תכופים לשינויים עצמו אתצריך להתאים  "הפוליטי

 . ולשמור על מהירות תגובה ומשתנה גמיש באופן

 ל לגבי "כנ. תאמ בזמן החלטות לקבלת סמכות בעל שיהיה מצומצם צוות לבחור מומלץ

 . עבודה כקואליציית ארגונים

הפלורליזם המחשבתי שהארגונים בדרך כלל מקפידים עליו חייב להתכתב עם המציאות 

ים מוגדרים שבסמכותם לקבל החלטות הדינאמית של תקופת הבחירות ולהיתחם בצוות

 . בזמן אמת

 על טווח רחב של  חזק לחץ להפעיל במטרה, האפשר ככל גדול פעילים קהל לגייס רצוי

 .ולהגיע למקסימום יעדים ומטרות שונים כיוונים

 להגדיר, הפעילים בין העבודה את לחלק מומלץ, המסלול והותווה הדרך שנבחרה לאחר 

 . לפעילות זמנים וחותל ולבנות אחריות תחומי

 האם ,למשל. עדיפויות סדר לעשות מומלץ, הזמן והתקציבים מצומצמים, האדם חושכ כיוון 

 באירועיבהשתתפות  או, פומבי אירוע בארגון של, למצע הנושא בהכנסת להתרכז כדאי

 ? עצמן המפלגות של הבחירות

 משאביםוב ןהארגו של היחסיים יתרונותב תוך התחשבות לקבל כדאי ההחלטה את 

 ,1פומבי אירוע עשוי להתרכז בארגון של  רב קהל לגייס יכולת בעל ארגון. לרשותו העומדים

 אירועיםבמסגרת  עשוי להתרכז במינוף נושאים מעטים חברים בעל ארגוןש בעוד

 .אחרים ארגונים ידי על המתקיימים

 איתור שחקנים רלוונטיים בזירה הפוליטית

 

 למטרת מתנגדים או תומכים הם האם? אותם מעניין מה? בזירה השחקנים מיהם 

 המידע את אספו ?עם מי כדאי לפתוח ערוץ פעולה משותף? הארגון ולעקרונותיו

  !לכם הנחוץ

 התפקידים ובעלי החלטות מקבלי אל התקשורת ערוצי את לסמן חשוב, להשפיע כדי ,

 פעילות על חראיםא, מטות של רים"יו. שינויים לבלום או לשינוי להביא המפתח שבידם

 . םסיוריו האסיפות, הבית חוגי

                                                           

  (מפגשים, סיורים, בית חוגי) קיימים באירועים להשתתפות עדיפות לתת מומלץ זמןחוסר ב מפאת 1

 וטלת עלינובמקום לייצר חדשים שהאחריות בארגונם מ
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  בהם כולל רשימת נושאים צפויים מפלגתיים אירועים של רשימותמידע חיוני נוסף הוא 

 . הפעילות לתכנון חשובים ,בהם והמשתתפים יעסקו

 שליחת פניות למתמודדים

 א ישנם מקרים בהם כדאי דווק. בנושא שיתמכו סיכוי שיש למועמדים לפנות רצוי

 בשל פומבית למבוכה להם לגרום או לשכנעם לנסות כדי המתנגדים את להזמין

דייקו עם הפנייה ודעו לאן אתם רוצים , אם בחרתם לפנות למתנגדים .עמדותיהם

 .להגיע וכיצד

 גדלים כך, יותר גדולה בנושא אותו אתם מקדמים התומכת שהקבוצה דעו כי ככל 

שפועלים באותו , נוספים ארגונים או וצותקב אלו לברר חשוב לכן. סיכויי ההצלחה

ניתן גם . וחזקה גדולה אינטרס קבוצתליצירה של  אליכם לחבור יכולים, התחום

 . פעילים שיצרו כוח קבוצתי משפיע שיותר כמה אליה ולגייס כארגון יוזמה להוביל

 העברת מסרים

 

 ת של ארגונכםנדה המרכזי'ושקשור לאג "זמן הפוליטי"לביותר שרלוונטי  נושא בחרו .

 יותר הרבה גדול הציבורי היום סדר על מצויים שממילא נושאים הצליח בקידוםל הסיכוי

 . הציבורי היום סדר שבשולי נושאים להצליח בקידום מהסיכוי

 תוך ,וזאת. ציבורי דיון לייצר וסביבו במחלוקת שנוי נושאב לבחור היא אחרת אפשרות 

 הגבוה הסיכוי בעלי נושאים של מצומצם פרסבמ להתמקד רצוי. הצעת חלופה אפשרית

 .הפוליטיקאים מצד והתייחסות תקשורתית חשיפה לקבל ביותר

 אותן המטרות של ומפורט ברור, כתוב תיאור. השגה ירוב ריאליים ויעדים מטרות הגדירו 

חלוקה , תקנות עירוניות שינוי ,למשל. לקידומו מסייע בחירות בתקופת לקדם הארגון בוחר

עד של זכרו שעל הנושא להיות רלוונטי לקהל הי. וכדומה ל התקציב המקומישונה ש

 .המועמדים ברמה המוניציפאלית

 פומבי או תקשורתי אירוע בכל עליו לחזור יהיה שניתן וברור קליט, קצר מסר נסחו . 

 קידום נושאים באירועים פומביים

 מומלץ קודם להקשיב , למפגשיםכשתגיעו . יתי הבחוגמטות את מועדי ב לבררתוכלו  – בית חוגי

 ופנייה אנשים קבוצת היא ארגון של, אפשרות נוספת. המפלגה נציג עם התעמתולאחר מכן ל

 . מקיים שהארגון הבית לחוג נציגים שישלחו השונות רשימותל

 נציגי של סיורים ללוות ניתן, הרצוי היום סדר של "נוכחות הפגיןל" כדי -  מתמודדים סיור 

המתמודדים  כגון, המרכזיים המועמדים סיורי. בתמיכה או בהפגנות, ותברחוב מפלגות

. עליהם" טרמפ לתפוס" וכדאי חשוב .בתקשורת רך כללבד מלווים, לראשות המועצה

 .הארגון עמדות אתבפניהם  ולהציג מועמדים אליהם להזמין, סיורים ליזום גם ניתן

 של הסברה יחומר לחלק, להגיע יכדא. אירוע שמאורגן על ידי המפלגות – בחירות כינוס 

 .לתחום אותו אתם בוחרים לקדם ומחויבות ויכוח, עניין לייצר כדי זה כל. להפגיןו הארגון
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 ניהול ידע ברשת האינטרנט

נדה באמצעות רשתות החברתיות 'בהנחה שכולנו מבינים את החשיבות העצומה בקידום האג

. ומועמדים רשימותשל  פייסבוקה ודף רנטטנאתר האיחשוב לעקוב על בסיס קבוע ב, ובאינטרנט

תקשורת אישית שתוביל למפגש תגובות והצעות יזומות יכולות לעשות שינוי וליצור , התעדכנות

  .(הרחבה בהמשך המדריך) מכונן

 ומשם נסחו הצעות , העלו שינויים לכל מצע שיכול להיראות רלוונטי עבור הפעילות שלכם

  .נדה'שמתאימות לרוח הכללית ולאג

 אכן אם ,הדגישו, המוצע השינוי לאמץ את המועמדיםאצל  הסיכויים את הגדילל מנת על 

המקומיים  התקשורת אמצעי כי וציינו, בהצעתכם תמיכה הביעו אחרות מפלגות כי ,כך

 .וזה רלוונטי לקהל הבוחרים המקומי בעמדתכם מתעניינים

 אותה ולהגיש ספציפי יהיוסאוכלחתך / אזור/ לנושא שתתייחס חברתית אמנה לכתוב ניתן 

 מחויבות בהם לעורר וכך האמנה על מתמודדים להחתים ניתן. המפלגות לכל כעצומה

 .להנגיש לתקשורת, כמובן, ואת התוצאות .הבחירות לאחר הנושא לקידום לפעול

 ? איך נדאג לתוקפן של ההתחייבויות שקיבלנו

 אירוע שנאמרות ב התחייבותה את הקליטואו /ו כתובות התחייבויות מהמועמדים קבלו

 . ראיון אישיאו בפומבי 

 סירב ומי ולמה התחייב מי המקומית לתקשורת דווחו ,כדי להגביר את הסיכויים שלכם . 

 

 ?איך נקדם רעיון או נושא חדשני

 מועמדיםשמורכב מ פאנל שבמהלכו יתקיים בוערת שאלה המעלה ציבורי סוניכ ארגנו . 

 כך תקבלו את תגובותיהם של משתתפי . דיוני הפאנל במסגרת החדשה הסוגיה את העלו

 . הפאנל ותוכלו לחייב את המועמדים לעמוד מאחורי התחייבויתיהם

 אל תשכחו להזמין את כלי התקשורת לסיקור והשתתפות . 
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 "מחויבים באמת"מדד : הפרק 

קהילת  למען שהווע עלופ אכן שהוא ולהוכיח שלו העשייה את להבליט ינסה מועמד כל בחירותה לקראת 

 חברי מועצה וראשי רשויותאך האם . לעתיד בהבטחות מתמקדים יותר רבים זאת עם .שלו ההתייחסות

 ?שלנו נדה'לאג מחוייבים באמת

 הצגה ידי על לקדם מנסה שהארגון נדה'האג קידום של מדד יצירת פתרון אפקטיבי לבדיקת הנושא הוא

 הארגון של הספציפי בתחום ידע דורש כזה מדד. ציבור לנבחרי המתמודדים ידי על בפועל הנעשה של

  .הרחב לקהל להפצה נגישות ובמקביל

 את לקדם פעלו שבאמת מועצהברי ח ולכן. כה עד ועלםפ את להדגיש ירצו מועמדים כי לוודאי קרוב

 משמעותי פער שיש או פעלו שלא האל בעוד .ירתמו לשיתוף פעולה  הארגון של העניין תחום או הסוגיה

 עורכי על בלחץסביר להניח כי תתקלו . המדד יוצרי את לתקוף ינסו בוודאי, למעשיהם הצהרותיהם בין

 .ברבים בפרסומו ובוודאי ,באמינותו המדד של כוחו אולם ,ו של מועמדפעילות את להכניס המדד

 ככל הירוב ברור להיות צריך כזה מדד. בפועל הצבעות כולל ציבורית פעילות המודד מדד ליצור ניתן

 . לפרטים מועטה סבלנות ובעל בפרטים בקיא לא הציבור מרביתמאחר ש, שניתן

 :מטרות כמה לקדם היכול האינטרס קבוצתשל  או הארגון של המסוים לנושא מחויבות מדד יצירת

 של נדה'האג את מקדםשו כזה שפועלכ בעבר עצמו את שהוכיח הציבור לנבחר חיובי תגמול 

 .הארגון

 מחויבות על להצהיר הפחות לכל או הישגים וכיחלה נוספים מתמודדים אצל יהמוטיבצ צירתי 

 .לנושא

 בעבר דלים הישגים סמך על שווא הבטחות הפרכת. 

 

 חכמה בצורה לבחור שיוכל כדי לציבור ומדויק אמין מידע העברת של המטרה את ישרתו אלו כל

 .יותר
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 "זמן הפוליטי"יחסים עם התקשורת ב:  ופרק 

 

נושאים  שמקדמים ,לארגונים חשוב אמצעי היא התקשורת, י שכבר הבנתם מהפרקים הקודמיםכפ

 ניתן, תקשורתי כיסוי באמצעות. בחירות בתקופת ובפרט כתיקונם בימים ,כלכליים ובכלל-חברתיים

 לתת ,שמחפשים את אור הזרקורים המועמדים את לאלץ ובכך הציבורי היום לסדר נושאים להעלות

שונה  אינו הבחירות בתקופת התקשורת עם העבודה אופי. דומםהדעת ואפילו להתחייב לקי את עליהם

 . אך בהחלט נדרשת נמרצות גדולה יותר, שגרה של מימים

 ?איך מתנהלת התקשורת בתקופת הבחירות

 פגישות ומפגשים עם  ,סיורים: הפוליטיים האירועים פי על נקבע היום התקשורתי סדר

נושאים השנויים במחלוקת , מתמודדים של התחייבויות, מועמדים  ימצע, כינוסים, קהלים

 . וכדומה מועמדים ועימותים בין ה

 סיורי מועמדים בשטח : העיתונות המקומית תסקר אירועים פוליטיים ברמה המקומית

עמדות המועמדים ביחס לסוגיות המעסיקות את תושבי , חוגי בית, המונציפאלי הרלוונטי

 .וכדומההעיר 

 מהאחרות יותר רב יקבלו סיקור רחב  הגדולות המפלגותי "הנתמכים ע מדיםמוע. 

  יותר תקשורת  ךצורהציבור בתקופת בחירות ארציות או מקומיות לרוב 

 יגדל בהתאמה ככל שנתקרב ליום , עיסוק התקשורת בנושאים המוקדשים לבחירות

 .הגורלי

 האייטמים ואופן הדיווח ובחירת  המסרים דחופים, סוחף הקצב, מהירות ההתרחשויות

  .מתומצתים וממוקדים

 

  !את המומנטום ולעשות את ההקשרים המתאימים לנצל יש
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 ?איך נעבוד עם התקשורת ונגיע לתוצאות הטובות ביותר

 הכינו טבלה או מאגר של כתבים המקוטלגים לפי כלי  – רלוונטיים עיתונאים מיפוי בצעו

הזינו את כל  .את מי לעניין ובאיזה נושאו כך תדע. שלהםסיקור התחומי והתקשורת 

 .בטבלה פרטי ההתקשרות

 על מנת שיהיה לכם ערוץ עבודה פתוח וטוב לטובת  עם העיתונאים צרו קשרים טובים

 .נושאים שברצונכם לקדםה

 על גדלה בהתמדה תדירות עיסוק באייטמים פוליטיים , בחירות בזמן – הקשרים נצלו 

 ! לטובתכם זו נתבו עובדה ,לפיכך. אחרות ידיעות חשבון

 טענות ותביעות ונסחו , הגדירו מטרות, לתקשורת הפנייה לפני – ברורים מסרים הכינו

 !הזדמנות בכל עליהם חזרו .מסרים בצורה ברורה וחדה

 מרואיינים וסיפורים אישיים  –אישיים  וסיפורים פוטנציאליים מרואיינים של מאגר הכינו

כשאמצעי   זמן יקרוך לכם תחסעבודה מבעוד מועד  .שלכם מחזקים את המסרים אשר 

  .תקשורת יביע עניין

 עמדות , עמדותיכם, מקדמים שאתם העלו על הכתב את הנושאים -  רקע מסמך הכינו

, לסוגיה  הרקע, הנושא הכללי כמובן שהמסמך צריך לכלול את. וכדומההמועמדים 

להם  ויאפשר המידע באיסוף ם עיתונאיה על יקל ,שכתוב טובקצר רקע  מסמך .נתוניםו

מסמך כזה יסייע לכם גם בעבודתכם מול הפולטיקאים . יותר רחבה תמונהלהציג 

     .והמפלגות

 הגיבו , עקבו אחר האייטמים -הגיבו ותמנפו את המסרים שלכם , עקבו אחר התקשורת

 .במידע רלוונטי עליהם והזינו את הכותבים

 נו לרתום מועמד לקידום נושא וקבלת הצלח כאשר – המועמדים להצהרות הגיבו

עמדתו  את הצהרותיו בתקשורת מול על מנת להבטיח את הירתמותו נוכל להציג, הבטחתו

 .עם הזהירות והדיוק הנדרשים, זאת .או לפרסמה בכלי התקשורת/ו הנדון בנושא

 הנושא מול עמדות אל בדיקת ערכו, ועמדים השוניםלמ פנו - צרו עניין וכנסו למשחק 

, לאמצעי התקשורת עבירומועמדים המהמ שתקבלו התשובות את .מקדמים םשאת

 . פרסמו ברבים הבטחות מועמדים –שלכם  ועמוד הפייסבוק האינטרנט לאתר העלו
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 מאמרי כתבו, רלוונטיות וידיעות אירועיםבהפוליטיים   מדוריםתקשורת והה את הזינו 

  .לראיונות אישיים ועומק נושאים לכתבים והציעו עמדה

 את הכתבות . ומהדורות תוכניות, כתבות אחרי לעקוב רים של כלי התקשורת מומלץתבא

 .העלו לאתר האינטרנט של הארגון, הרלוונטיות לתחום העשייה שלכם

 בחומרים  להשתמש יהיה ניתן פעם לא - החברתית במדיהמועמדים ה פעילות אחר עקבו

 .   ול התקשורתמ אותם למנף מנת ברשת על רלוונטיים שעלו ובתגובות

 "כבר הזכרנו . מפגש או סיור הזמינו כתבים ועורכים, אירוע, כל כינוס –" כותרות תפסו

 איזכור בעוד לזכות הזדמנות כל מחפשים המתמודדים ,הבחירות שלפני קודם כי בתקופה

השתתפות הכתבים כדי להבטיח את הגעתם של השתמשו ב, כמו כן. תקשורתי

 . המועמדים

   תמונה מנצחת שהזדמן לכם לתפוס תמיד תעניין את כלי  – ווה אלף מיליםשאחת תמונה

בעיתון או , מועמד תמיד ישמח לקבל תמונה ברשת, ומהמתרס השני, התקשורת

 !היו מודעים לכך. בטלוויזיה

 הגיבו מהר ובזמן אמת לאייטמים בתקשורת שרלוונטיים אליכם – דופקעם היד על ה היו .

 . וסים ובאירועים שאתם נוכחים והגיבו לענייןכמו כן היו קשובים בכינ

 כאשר החדשה העיתונאית  נסחו אותן בשפה ברורה ועניינית - שלחו הודעות לעיתונות

נתונים סטטיסטיים  ,ציטוטים חזקים שלבו .תמיד בכותרת ובפתיחת גוף הטקסט

ודעה הימנעו מכותרות ארוכות מדי והעבירו את הה. ופואנטה חזקה של הסיפור עדכניים

 .אל תפריזו בהודעות שלא באמת לצורך  .מוקדם ככל האפשר לעיתונות

 וימים בהם נסגרים מקומונים לדוגמה שעות  – מגבלות ואילוצים בחשבון קחו 
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 בתקופת הבחירות רכזיהאינטרנט ככלי מ: זפרק 

חברתית כוחה של המדיה הלחיקוי כאשר הבין ושילב את הציב רף גבוה  הנשיא האמריקאי ברק אובמה

שיתוף קהל במדיה החברתית , אתר לגיוס תרומות, סרטוני וידאו. והאינטרנט בקמפיין הבחירות שלו

 . שמדובר בכל הזדמנות" case study"עשו את ההבדל וסחפו ביקורת אוהדת ו ותוכן דיגיטלי

פך ה ,ביקורו זה. לך בעקבותיו ואף הגיע עד מטה הפייסבוק העולמיה הנשיא הישראלי שמעון פרס

 .ואנחנו בטוח לא מחדשים לכם. במדיה החברתית על ידי אנשיו של הנשיא פרס שפורסם תוכן דיגיטליל

, תמיכה גיוסכ, חברתית להשפעה ירהכז, נבחריםלבין ה הציבור בין ישירה תקשורתכ באינטרנט השימוש

ובעיקר  בישראל גם לדבר שבשגרה הפך -לפעולה הנעהכו כאפשרות לספר סיפור שיחבר אוהדים

 .במחיר שפוי' רצה קוטג סך הכולכדוגמת המחאה החברתית שהתחילה מצרכן זועם ש, בישראל

אחוז מזמן צריכת המדיה  05-כ, שעות ביום באינטרנט 5-הגולש הישראלי מבלה כ, על פי סקר של גוגל

למדיה  ביותר בעולם יםהמחויב יםקהלין ההגולש הישראלי נמצא ב, על פי נתונים של פייסבוק. ביום

  .שעות ביום בפייסבוק 01-רוב הגולשים הישראלים מבלים כ. החברתית שנכנסה לפה בסערה

 יותר כיום, האתר מנהלי ידי על שסופק תוכן והציעו אינפורמטיביים בעיקר היו אינטרנט אתרי בעבר אם

 במרחב יתקיימו שלכם שהנושאים כדי. גולשים ידי על תוכן ליצירת פלטפורמות הם אתרים ויותר

 באינטרנט שונים בכליםהדרך הטובה ביותר הינה להשתמש  ,ויעלו לסדר היום הציבורי האינטרנטי

 . ביניהם ולשלב

השכילו לנצל פעילות  רבים ציבור נבחרי. לא רק אנחנו ?בעידן האינטרנטחיים שאנו הצלחנו להסכים 

החברתית והאינטרנט הופכת כך שהפנייה הציבורית אליהם דרך המדיה , אינטרנטית דינמית ותוססת

 מידע והפצתיצירת שיתופי פעולה ושיתוף , נוספים עניין בעלי של תמיכה גיוס ,כמו כן .נגישה וקלה

 ".זמן הפוליטי"אפשריים ויעילים בעזרת האינטרנט והמדיה החברתית ב

אומנם הפעילות של האינטרנט ברמה המקומית תהיה נמוכה יותר מאשר ברמה הארצית אך היא 

קבוצות שהתארגנו למאבק סביב נושא  -תקיים בוודאות ובעיקר קל יותר להגיע לקבוצות ספציפיותת

 .חשוב להגיע לקבוצות אלו(. ס למשל"מחזור בביה)קבוצות שהתכנסו על רקע משותף , מסויים

 ?דיאלוג עם המועמדיםהתחלת ו לחיפוש ידעאיך ננצל את הרשת 

 מדים דפים אישיים של חברי מועצה ומוע חפשו 

 את המצע , את רשימת המפלגות, ניתן להכיר את המועמדים ובעלי תפקידיםאתרי המפלגות ב

סביר להניח שלא לכל המועמדים ברמה  .ועוד מידע על אירועים מתוכננים, של המפלגה

 . המוניציפאלית יהיו דפים פעילים כמו ברמה הארצית

 ?נוכחות ערה ברשת איך נייצר

  במנועי חיפוש לאיתור המועמדיםשברצונכם לקדם והשתמשו  מיפוי של הנושאיםבצעו 

לקבלת מידע חדש  google alertsניתן להשתמש בטכנולוגיה דוגמת . שפעילים בנושאים אלו

 .מדי יום על פי מילות חיפוש

http://www.google.com/alerts
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  שברצונכם להגיע אליהם  בהן משתמשים המועמדים מחקר שטח למציאת הפלפטפורמותערכו

אילו נושאים תופסים את  ?באילו קבוצות דיון הם משתתפים? איפה הם מגיבים לפעילים –

 .וכדומה ?תשומת ליבם

  יצירת, לרישות כלי הן חברתיות רשתות .נוספות חברתיות וברשתות בפייסבוקהיו נוכחים 

 הרשת היא פייסבוק כיום. ועדכונים אירועים פרסום, משאבים גיוס, חדשים פעולה שיתופי

 . וכמובן בארץ בעולם ביותר הפופולרית החברתית

 ?איך נעבוד ביעילות ברשת החברתית

 מכרים , קולגות, חברים, בני משפחה בה לאתר ניתן, החברתית לרשת הרשמה לאחר

  .וידוענים

 חבור דבר שיעזור לחברים אחרים ברשת להגיע ול, אודות הפעילות ותחומי העניין שלכם עדכנו

 .למטרה המשותפת

 ברמה תדירה ובזמן בו אתם רואים כי אחוז גבוה  ,שלכם או מאתרים אחרים, הפיצו תכנים

הפצת התכנים הפעילו את חבריכם ושותפיכם ל .מהחברים שלכם מחובר ויכול להגיב על תכנים

 . גם בדפים שלהם

 ענו , של אחרים הגיבו לתכנים, שוטטו ברשת החברתית החברים שלכם רשת את להרחיב כדי

 .והשתתפו בדיוניםעל הפעילות שלכם  למגיבים

 פעמיים בשבוע לפחות מומלץ לבלות כל יום או  !בשבוע ברשת החברתית שעתיים לפחות בלו

  .על מנת לשמור על עירנות ונוכחות

 פתחו דף עסקי , עסקית/כדי שפייסבוק לא יחסום לכם את הפרופיל האישי עקב פעילות חברתית

  .או קבוצה

 ?איך נעבוד ביעילות ברשת האינטרנט

 דוגמת , בעזרת מערכות בניית אתרים של קוד פתוח וחינמיות אתר אינטרנט או בלוג בנו

wordpress  אוgoogle . 

  פעילות חברתית ושיתופי פעולה עם סביבם צרו באתר או בבלוג תכנים אותם תרצו לקדם וליצור

 . פעילים וארגונים אחרים

 שלכם  החברתיות מדפי הרשתותאותה תוכלו להביא ) קדמו את האתר בעזרת תנועה מרובה

 . ברמה שוטפת ותדירה ועדכנו תכנים( ארגוניםושל פעילים ו

 דף אטרקטיבי שמספר סיפור עליכם ועל מטרותיכם ו אודות שיכלל באתר או בבלוג עמוד דאגו

 . מניע לפעולהראשי ש

  אלא הדגישו והנגישו אותם, פרטי ההתקשרותאל תחביאו את. 

 בלוגים ומיליוני בעברית קהילתיים בלוגים אלפי ברשת יםפועל כיום. בלוגים קהילתייםהצטרפו ל 

, שיתפרסם פוסט חדשכ, למשל. לעדכונים הרשמה מאפשרים הבלוגים רוב. אחרות בשפות

http://wordpress.org/
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=jotspot&passive=1209600&continue=https://sites.google.com/&followup=https://sites.google.com/&authuser=0
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 בנושאים פרסומים אחר למעקב דרך מצוינת ,בלו הודעה אלקטרונית לתיבת המיילתק

heMarker T בלוגיםה באתרי, לדוגמה .אחרים בלוגרים עם שיחה ולנהל אתכם שמעניינים

Cafe קבוצות ישנן בלוג-ישרא-ו (ב קהילה-TheMarker Cafe בלוג-ישרא-ב טבעת או )

בו  - "הנושא החם" מדור קיים בלוג-ישרא-ב, למשל .מסוימים בנושאים מתמקדים שכותביהן

 .אקטואליים ואף ניתן להציע נושאים לדיון קבוצתי נושאים מדברים על

 לפחות שלוש שעות  להקדיש כדאי .והתחילו לתפעלו בבלוגים קהילתיים פתחו בלוג משלכם

, לכל היותר, ופוסט אחד ביום, לפחות, בשבוע לתפעול הבלוג שכולל כתיבת פוסט אחד בשבוע

בתקופות סוערות עם התרחשויות . בדפים של גולשים אחריםמענה לתגובות הקוראים ופעילות 

  .ניתן לעלות יותר מפוסט אחד ביום, תדירות

 דוגמת , מצגות ומידע משותף, תמונות, באתרי סרטונים שתפו תוכןyoutube ,Flix ,Flickr ,

Picasa ,Slide Share ,Wikipedia .ל סרטון העלתם אם ,משלל-Youtube ,לשלב אותו  תוכלו

 הסרטון את לקדם יוכלו גם גולשים אחרים .ברשת החברתית או במייל שיווקי, בבלוג/באתר

ויעלה  Youtube-הסרטון יהיה זמין גם באתר ה. "share"או " Like"בעזרת לחיצה על  שלכם

רחבה ברשת על ידי שילוב התוכן  החשיפל תזכובצורה זו . כתוצאה חיפוש בעזרת מילת חיפוש

 .במקסימום פלטפורמות

של פרטים אשר  קהילה פועלת תוכן שיתוף ואתרי חברתיות רשתות, בלוגים שמאחורי לזכור חשוב

שוטטו מעט ברשת כדי לספוג אווירה , תכנים לפרסם שמתחילים לפני. קודי התנהגות הצליחו לבסס

 .החלו להשתלב ולשחק את כללי המשחק, חותרק לאחר שהבנתם לאן נושבות הרו. ותרבות

 

http://cafe.themarker.com/
http://cafe.themarker.com/
http://cafe.themarker.com/
http://israblog.nana10.co.il/
http://www.youtube.com/
http://flix.tapuz.co.il/
http://www.flickr.com/
http://picasa.google.com/
http://www.slideshare.net/
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99
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  ואחרות חוקיות מגבלות: חפרק 

אך מה עלינו להימנע . עד כה דיברנו על מה רצוי ומומלץ לעשות כדי לקדם את נושאי הפעילות שלנו

 ?מלעשות על מנת לא לחבל בסיכויי ההצלחה שלנו

בפרט בתקופת , קובע סייגים לגבי סיוע שנותנים גופים למפלגות חוק המפלגותעליכם לדעת כי , ראשית

גם קרנות לעתים . במסגרת מטרותיה ולא לחרוג מכך מחייב עמותה לפעול חוק העמותות. הבחירות

ומתוקף קשריהם   מטילות הגבלות על עמותות בהן הן תומכות בכל הנוגע לתמיכה במפלגות

 . הבינלאומיים הינן מחויבות להנחות את הארגונים בהם הן תומכות באשר למגבלות בתקופת הבחירות

 ?מה לא מומלץ לעשות

  בהסתמך על  מסוים או לבחור קבוצת מסוימת של מועמדיםאסור לארגון לתמוך במועמד

 .תקף להצהרה בעל פה ובכתב. גיל וכדומה, מגדר

 שירותי , כוח אדם, או מועמדים מימון ישיר או עקיף/אסור לארגון להעמיד לרשות מפלגות ו

העברה או שימוש ברשימות חברים או , איסור זה כולל הפצה. משרד או שווה ערך להם

 .או מועמדים/לטובת מפלגות ו ורמיםברשימות ת

 אסור לארגון להשתתף או להיות מעורב בדרך כלשהי בתעמולת בחירות. 

 מעלה חשש להפרת הנחיות שמתוארות , חבר הנהלה שמחליט להתמודד במסגרת בחירות

חבר הנהלה ישקול השעיה עצמית לתקופת מן הראוי כי . בחוקי המפלגות ובחוקי העמותות

אין איסור מוחלט על חברות בהנהלת ארגון של מועמד בתקופת , לצד זאת .מערכת הבחירות

 . בחירות

 כל זמן שאין , ארגון יכול לנקוט עמדות ציבוריות ולסנגר על נושאים במהלך מערכת הבחירות

 .או במפלגות מסוימות/במועמדים מסוימים ו מהלך זה נתפס כתמיכה

 כל זמן שהשאלות העומדות , של מועמדים דיון ציבורי/ארגון יכול להעניק חסות לרב שיח

ארגון , לדוגמה. ואינן מיוחדות לנושא בו מתמקד הארגון לדיון מכסות מגוון רחב של נושאים

זאת מכיוון שהדבר ייחשב כתמיכה , נשים אינו יכול לתת חסות לדיון בנושא מעמד האישה בלבד

דיון ציבורי /ות לרב שיחמהן הדרישות נוספ . עקיפה במועמד שמסכים עם עמדות הארגון

ניסוח השאלות אינו מוטה ומנחה הדיון נתפס , השתתפותם של מועמדים ממגוון מפלגות? שכזה

 .ציבורית כמנחה ניטרלי

 אלא אם פירסם פרסומים כאלה  אסור לארגון לפרסם הצבעות של חברים במועצה מקומית

 .בשנים שאינן שנות בחירות, בתקופה מקבילה שוטף באופן

 

 

 

http://www.knesset.gov.il/elections16/heb/laws/party_law.htm
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RasutHataagidim/RashamAmutot/ChapesMeyda/ChokHaamutot.htm
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  מוענקים של הקרן החדשה לישראל במהלך מערכת הבחירות  בלות החלות על פעילותם של ארגוניםמג

 תהמקומיו

 

ת /הכלל המנחה העיקרי הוא שאסורה כל פעילות שניתן לפרש אותה כתמיכה של הארגון במועמד

ו יותר רשימות מסוימות או כעידוד של הציבור לתמוך באחד א/רשימה או מפלגות/ת או במפלגה/מסוימ

 : להלן מספר מגבלות ספציפיות הנגזרות מהכלל המנחה הזה. מאלה

 בין  –( 'צעירים וכו, נשים: לדוגמא) ות/מועמדים" סוג"ת או ב/ת מסוימ/אסור לארגון לתמוך במועמד

ארגון נשים המעוניין לקדם ייצוג של נשים במפלגות : לדוגמא.  פ"אם בכתב ובין אם בהצהרות בע

וגם לא ( שיש בה ייצוג גבוה לנשים) Xרשימה /י להצהיר שהוא תומך במפלגההשונות אינו רשא

, לעומת זאת   . לצאת בקריאה לציבור הרחב להצביע עבור מפלגות שיש בהן ייצוג גבוה לנשים

שמטרתה לעודד אותן לכלול ברשימת המועמדים שלהם  הרשימות השונות/מול המפלגותפעילות 

 .היא פעילות מותרת( 'צעירים וכו, יםנש)מסויים של מועמדים " סוג"

 כוח אדם, ות מימון ישיר או עקיף/או מועמדים/רשימות ו/אסור לארגון להעמיד לרשות מפלגות ,

ות או /העברה או שימוש ברשימות חברים, איסור זה כולל הפצה. שירותי משרד או שווה ערך להם

 .ות/או מועמדים/ות לטובת מפלגות ו/ברשימות תורמים

  לארגון להשתתף או להיות מעורב בדרך כלשהי בתעמולת בחירותאסור. 

  ת הנהלה בארגון להציג את /או של חבר( בייחוד אם מדובר בעובד בכיר)החלטה של עובד

, כמו כן. ה במסגרת מערכת בחירות מעלה חשש להפרת ההנחיות המופיעות בדף זה/מועמדותו

הרשימה במסגרתה חבר ההנהלה /בור עם המפלגהמבחינת הארגון יש סיכון שהוא יזוהה על ידי הצי

ישקול השעיה עצמית או לקיחת חופשה /ת ת/מן הראוי שהמועמד, לפיכך. או העובד הציג מועמדות

אין איסור מוחלט על עבודה בארגון או על חברות בהנהלה , יחד עם זאת. לתקופת מערכת בחירות

אם חבר הנהלה או עובד של , אופן בכל  .ת בתקופת מערכת הבחירות/של מועמד, של הארגון

את  באופן מיידיאתם מתבקשים לעדכן , הארגון מתכנן להציג מועמדות במסגרת מערכת בחירות

 . אנשי צוות הקרן שאתם נמצאים איתם בקשר

 כל זמן שאין מהלך , ארגון יכול לנקוט עמדות ציבוריות ולסנגר על נושאים במהלך מערכת הבחירות

ארגון : לדוגמא . רשימות מסוימות/או במפלגות/יות ו/ות מסוימים/עמדיםזה נתפס כתמיכה במו

ן /ות או מפלגות בניסיון להשפיע עליהם/ים/ת/המקדם חופש דת ופלורליזם רשאי לפעול מול מועמד

הארגון אינו רשאי לפרסם את עמדות , יחד עם זאת. לאמץ עמדה התומכת בתחבורה ציבורית בשבת

או המועמדים השונים מאחר שמהלך כזה עשוי להיתפס כהבעת תמיכה /ורשימות השונות /המפלגות

ארגון זה אינו רשאי לצאת בקמפיין , כמו כן. באותן מפלגות התומכות בתחבורה ציבורית בשבת

מאחר וצעד כזה ייתפס אף הוא " רשימות המקדמות חופש דת/להצביע למפלגות"הקורא לציבור 

 . ותרשימות מסויימ/כהבעת תמיכה במפלגות

 צריך להימנע ככל האפשר ממצב בו , ות/דיון ציבורי של מועמדים/שיח-כאשר ארגון מעניק חסות לרב

הדרך לעשות זאת היא לוודא שהדיון . ניתן להסיק שהארגון תומך במועמד מסויים שמשתתף בדיון

ככל האפשר של נושאים הקשורים לתפקוד הרשות  מגוון רחבויכסה  רחב ככל האפשריהיה 

הסיכוי שיהיה ניתן לזהות תמיכה של , כאשר הדיון הוא רחב ומכסה מגוון של נושאים. מיתהמקו

במידה . הוא יותר קטן( שמסכים עם עמדות הארגון בכל מגוון הנושאים הללו)הארגון במועמד מסויים 

צריך לוודא שהדיון עוסק במספר נושאים בתוך התחום ( פלורליזם, למשל)ומתמקדים בתחום מסויים 
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גם )ולא רק בנושא אחד מצומצם ( מינוי רבני שכונות, פתיחת עסקים בשבת, תחבורה בשבת)זה ה

ככל שנושא הדיון ממוקד יותר יש יותר סיכוי שאפשר יהיה לזהות תמיכה של  –כאן הרציונל הוא זהה 

 (. הארגון במועמד שעמדתו בנושא זהה לעמדת הארגון

 שכזהדיון ציבורי /דרישות נוספות לגבי רב שיח: 

 רשימות/מפלגות ממגוון ות/מועמדים השתתפות 

 ניסוח השאלות אינו מוטה 

 מנחה הדיון נתפס ציבורית כמנחה נייטראלי. 

 אלא , (בבחירות לרשויות המקומיות) ות במועצה מקומית/אסור לארגון לפרסם הצבעות של חברים

במידה  .בחירותבשנים שאינן שנות , אם פרסם פרסומים כאלה באופן שוטף בתקופה מקבילה

רצוי לציין באופן ,  ות במועצה מקומית/והארגון מפרסם באופן שוטף מידע לגבי הצבעות של חברים

שפרסום המידע לא נעשה ( באתר האינטרנט או בכל פלטפורמה אחרת בה המידע מפורסם)בולט 

רחב על  שמטרתו ליידע  את הציבור ה" חינוך הציבור"למטרות פוליטיות אלא כשירות בתחום של 

 .  פעילות נבחריו

  במהלך מערכת הבחירות וביום הבחירות עצמו מותרתפעילות : 

, צעירים, למשל) ספציפייםארגון רשאי לפעול לעידוד הצבעה של הציבור הרחב ואף של קהלים  -

רשימה /כל עוד לא משתמעת מפעילותו קריאה להצבעה עבור מפלגה( אזרחים ערבים, נשים

פניה לציבור הרחב לצאת ולהצביע כדי : לדוגמא. או מועמדים מסויימים, גוש מסויים, מסויימת

לקדם "היא פעולה מותרת אבל פניה לציבור הרחב לצאת ולהצביע כדי " לקדם את הדמוקרטיה"

יכולה להתפרש לא כקריאה ניטרלית אלא כקריאה להצביע " פלורליסטי בירושלים/רוב חילוני

פניה לצעירים בעיר מסויימת לצאת ולהצביע היא : א נוספתדוגמ. לרשימות ומועמדים מסויימים

 .  פעולה מותרת

, או של התושבים באיזור בו פועל הארגון/ארגון רשאי לפעול לעידוד הצבעה של חברי הארגון ו -

רשימה מסויימת או מועמדים /כל עוד לא משתמעת מפעילותו קריאה להצבעה עבור מפלגה

מפלגתית  -פוליטית וא-שהיא תנועה א)נועת הצופים פעילות של ת –לדוגמא . מסויימים

לעידוד התושבים באיזור מסויים או לעידוד הורי החניכים להצביע היא פעילות ( בהגדרתה

פעילות דומה של תנועת נוער שיש לה זיהוי פוליטי ומפלגתי מובהק , לעומת זאת. מותרת

 . עלולה להתפרש כפעילות אסורה

( גם לחברי הארגון וגם לקהלים רחבים יותר)קלפי ביום הבחירות ארגון רשאי לארגן הסעות ל -

 . רשימות מסויימות/רשימה או מפלגות/ובתנאי שההסעות לא מוגבלות למצביעים עבור מפלגה

 כל הקרן החדשה לישראל "סמנ, או הבהרות ניתן לפנות ליובל יבנה/לפרטים נוספים ו– 

al@nif.org.ilyuv 

 

 . ת או מהגורם המממן/ת משפטי/מומלץ לבקש הבהרות מיועץ , בכל מקרה או ספק קל

mailto:yuval@nif.org.il
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 אתרים מומלצים: טפרק 

 ופועל בנושא פיקוח אזרחי  2511נולד מתוך המחאה החברתית של קיץ  – המקומי המשמר החברתי

, אירועים קרובים, עדויות מהכנסת, מידע לפעילים. ברמה המקומית דקתבכנסת לחקיקה חברתית צו

 /https://www.facebook.com/groups/mishmarreg .פרוטוקולים וכדומה

 

 ישיבות והחלטות יכלול מידע על פעילות הרשות ופרוטוקולים מ -אתר הרשות המקומית הרלוונטית

 .שבעזרתן ניתן להפנות שאלות למועמדים או נקודות למחשבה עבור ציבור הבוחרים

 

 תקנות , כולל חוקים. יכלול את כל המידע הקשור לבחירות המוניציפאליות -אתר משרד הפנים

 l/Pages/default.aspxhttp://www.moin.gov.i. ומועדים

 

 חיפוש , תוכלו למצוא מדריך לניסוח חקיקה. ישראל מדינת של החוקים ספר – המשפטים משרד

  .קבצי תקנות וכדומה, הנחיות של היועץ המשפטי לממשלה, הצעות חוק, בספר החוקים

 

 גם כולל בתוכו מידע על הבחירות המוניציפאליות ומידע על הרשויות  -מרכז השלטון המקומי

 http://www.masham.org.il/Pages/default.aspx. המקומיות

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hamishmar.org.il/
http://hamishmar.org.il/
https://www.facebook.com/groups/mishmarreg/
http://www.moin.gov.il/Pages/default.aspx
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/Reshumot/Hukim/regsearch.htm
http://www.masham.org.il/Pages/default.aspx


11 

 

 

 

 בחירותמשנים את החברה כבר למחרת ה -היום שאחרי: יפרק 

אך , עסקתם ביעילות בעבודת ההסברה והשכנוע לפני הבחירות וצלחתם את שלב זה! כל הכבוד

חברי  מול העבודה להמשך הינה מצוינת התקופה שלאחר הבחירות. הדרך עוד ממשיכה

 נראית ,המקומיתלכל היותר בפוליטיקה , שנים חמש של כהונה תקופת. החדשים המועצה

המועצה ונבחריה , בשנה הראשונה. כך הדבר אין למעשה אך, ממושכת כתקופה לכאורה

הרכבת החברים וכניסה ללימוד של נושאים  –נמצאות בתהליך התהוות  (בהנחה שנבחרו חדשים)

 ארבע שניםעד  וחצי כשלושלהם  נותרו כך. בחירות השנה האחרונה עומדת בסימן.  חדשים

 . עניינית לעשייה

ישפיע  לביסוס הקשרים וקידום הנושאים הבחירות למחרת תהיו ערוכים שבו האופן, לפיכך

 . הקרובות השנים הרצוי בארבע השינוי על רבה במידה

  ?מה קורה בשבועות הראשונים לאחר הבחירות

ראש הרשות . ברמה המקומית קל יותר להרכיב קואליציה, בניגוד למשא ומתן הקואליציוני הארצי

מ לחלוקת התפקידים "כ המו"בד, על כן. ה מאוד להפילוהמקומית נבחר בבחירות ישירות ולכן קש

בתקופה זו . יסתיים במהרה כאשר רבים רוצים למצוא את עצמם בתוך הקואליציה של ראש הרשות

  .מחולקים כל תחומי האחריות והתיקים הרלוונטיים

עם רקעים  אנשים מגיעים (בדומה לממשלה)וחלוקת התיקים  התפקידים איוש במסגרת תהליך

שהצלחתם לרכוש כידיד ורע עשוי להיות בתפקיד  מועצהחבר . ונים לתפקידים חדשים ומפתיעיםש

חשוב ביותר לתחזק קשרים עם כל , לכן .מרכזי שרלוונטי לנושאים אותם אתם משתוקקים לקדם

זהו בדיוק הזמן להזכיר , קואליציהאחרי הרכבת ה. המקומית מועמד או בעל תפקיד בפוליטיקה

  .המחויבות לרעיונות והנושאים שחשובים לכם למי ששכח את

 ?אז מה מוסיפים לרשימת המשימות בתקופת אחרי הבחירות

 קבעו פגישות עבודה עם חברי המועצה הנבחרים . 

  שיתאימו לעיתוי המתאים וייכנסו במהירות לכל הזדמנות  רשימת יוזמותהעלו על הכתב

  .שתקרה בדרך

  רלוונטים לנושא שלכםדיונים  חשוב ליזום. ים בכיריםבעלי תפקיד, נבחרי ציבורפעלו מול. 

 היו יצירתיים ביצירת קשרים והקשרים וחזקו קשרים , שמרו על ראש פתוח, והכי חשוב

 !קיימים
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 סיכום: אפרק י

לסייע ולהוביל מהלכים לשינוי חברתי ולשינוי , פועל על מנת לקדם המרכז לשינוי מדיניות בשתיל

 .ברה הישראליתמדיניות בקרב הממסד ובח

הקמת המרכז לשינוי מדיניות משקפת את המשמעות הרבה והמרכזיות ששתיל מייחס למשימתו 

במישור  יוזם ומוביל מהלכים ציבוריים ואזרחיים לשינוי המדיניות החברתית במדינת ישראל, כשותף

 .הארצי ובמישור המקומי 

מקצועיות בתחום הלובינג והתקשורת והעצמת צוות המרכז מסייע לארגונים הן על ידי בניית יכולותיהם ה

ומיקוד , בתקשורת ובשיח הציבורי, והן על ידי זיהוי ואבחון מגמות ומהלכים משמעותיים בפוליטיקה, קולם

 .באתגרים המרכזים שיעמדו בפני החברה הישראלית בשנים הקרובות

הביאו להישגים לא , שנותיו יםבשלושהמהלכים והפעולות המגוונות בתחום שינוי המדיניות שהוביל שתיל 

 יחד עם, שתיל. ובהשפעה על סדר היום הציבורי, במשרדי ממשלה, מעטים בזירה הפרלמנטרית

מאתגר את המדיניות הממשלתית הקיימת על מנת להביא לחברה שיווניות , הארגונים לשינוי חברתי

 .וצודקת יותר

וי המדיניות החברתית הנהוגה בישראל המרכז פועל במטרה ליצור מעורבות והשפעה מקיפה על שינ

; חברה משותפת; פלורליזם יהודי; דו קיום ושלום; איכות סביבה; זכויות אדם; בנושאי החברה והכלכלה

 .צדק חברתי וכלכלי

 

 ?איך תוכלו להיעזר בנו

  ציבוריים מאבקים של וביצוע בתכנוןליווי 

 תקשורת אמצעי עם עבודה מיומנויות וחיזוק פיתוח 

 מדיניות קובעי מול עבודה מיומנויות וחיזוק פיתוח 

 אינטרנט והמדיות החדשות 

 צ לארגון"בניית תכנית יח 

 בניית תכנית שיווק חברתי  

 בניית תכנית מיתוג לארגון 

 

חדשות , בעדכונים, הנכם מוזמנים להתעדכן באופן שוטף בפעילות שלנו, ובכלל, בתקופת הבחירות

 .של שתיל דף הפייסבוקוב באתר האינטרנטוטיפים 

 

http://www.shatil.org.il/services/policy
http://www.facebook.com/#!/ShatilIsrael

