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 17.3.2015ביום הבחירות  העבודהיחסי  :קוחותלל חוזר

הזכויות והחובות של העובדים והמעבידים עיקרי  , ברצוננו לפנות אליכם, ולפרט אתהבחירות הקרובלקראת יום 

 :, כדלקמןזהביום 

 (."יום הבחירות" –)להלן  2015במרץ  17יחול השנה ביום שלישי,  20 -יום הבחירות לכנסת ה .1

שכן, אסור למעסיק לדרוש מהעובדים לעבוד ביום זה בניגוד  .מיוחד רות הוא יום שבתוןיום הבחי .2

כמפורט בהודעה כסדרם ביום הבחירות חרף השבתון,  סוגי שירותים אשר יפעלו 16זאת למעט  לרצונם,

  ."[1"המצ"ב כנספח ]ועדת הבחירות המרכזית 

יום  14 לפחות המעסיקאצל  ושעבד יםבעובדככל שמדובר זאת  .בשכר הבחירות מזכה את העובדיםיום  .3

[. בעבור יום זה אינו זכאי לשכר 3.3.2015בטרם יום הבחירות ]כלומר עובד שהתקבל לעבודה לאחר יום 

 וכדלקמן: ,ימים שכר ע"פ דין 14מעל  ומעוסקיםשבתון, היום נמצאים באשר בהתאם ישולם לעובדים 

כאילו עבד  ,יקבל את שכרו הרגיל –בד חודשי( עובד המקבל משכורת חודשית בסכום קבוע )עו .3.1

 ביום זה.

 יום עבודה רגיל, כאילו עבד ביום זה. בגיןיקבל תוספת  –עובד המקבל שכר יומי או שעתי  .3.2

בשיעור של זכאי לשכר  חרף השבתון,לעבוד  מרצונווהסכים  הבחירותביום עובד אשר נדרש לעבוד  .4

 בחירות לכנסת ולראש הממשלה ]נוסח משולב[,לחוק ה 136סעיף להוראות  זאת בהתאם .200%

 .8286/04ד"מ למשל בנפסק כפי שו, 1969-תשכ"ט
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שעות פתיחת הקלפיות יהיו בין השעות ש, אולם מאחר מוגדרות בחוק אינןשעות השבתון , כי יודגש .5

 ביום הבחירות, נהוג לראות בשעות אלו כחלק מיום השבתון.  22:00ועד  07:00

, הרי שלגבי בבוקר 7:00עד בד בלילה שלקראת יום הבחירות וסיים את עבודתו כלומר, באם העובד ע

, ואין לראות בו כעובד שעבד ביום הבחירות. נציין כי זו הפרשנות המקובלת אולם לא חל שבתוןעובד זה 

 24השבתון, ויש הגורסים כי יום המונח שבתון מתייחס ליום מלא של יום לא הפרשנות היחידה להוראות 

 ת, החל מחצות הליל שלפני יום הבחירות ועד לחצות הליל ביום הבחירות. שעו

כי חוזר זה ממצה ניתוח של החוק הכללי, החל על מעבידים שאינם חוסים תחת צו הרחבה או  ,יוער .6

 פיהם בלבד. -קיים בענפכם צו הרחבה או הסכם קיבוצי יש לפעול עלשהסכם קיבוצי. ככל 

 דיני העבודההמתמחים בתחום  תם ליפשיץו/או לעו"ד  עמית מזורלפרטים נוספים אפשר לפנות לעו"ד  .7

 במשרדנו.

                                                                           

 ובברכה,בכבוד רב,          

 עמית מזור, עו"ד                                                                                                       
 ונוטריון ', משרד עורכי דיןושות אביעד, איטח          

 

 


