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 2015 מארס

 לכבוד
___________ 
___________ 

 

 

 א.ג.נ,
 

 20-סוגיות בדיני עבודה לקראת יום הבחירות לכנסת ההנדון:             
 

 

 !רבשלום 

לחוק יסוד הכנסת,  10קביעה זו של סעיף רות למיום הבחירות לכנסת ישראל הינו יום שבתון.  כידוע,

עבוד ישנם נותני שירותים, כמו לדוגמא שירותי תחבורה ושירותים ציבוריים אחרים, אשר מחויבים ל

החוק איננו אוסר  :ועודזאת רם וזאת על מנת לאפשר לאזרחים לממש את זכות הבחירה שלהם. כסד

כן, ביום הבחירות מועסקים הן עובדים אשר ם א על העסקת עובדים ביום הבחירות מרצונם החופשי.

חוזר זה הינה לרכז מטרת נותנים שירותים חיוניים והן עובדים אשר הסכימו לעבוד באותו היום. 

; תשלום תשלום לעובד ששבת ביום השבתון :שלוש סוגיות שונות הקשורות לעבודה ביום הבחירות

 ; ומשכו של יום השבתון. עבד ביום השבתוןש לעובד

 

 :לעובד ששבת ביום השבתוןתשלום  .1

קובע כי עובד שעבד אצל  (1969-ט"ולב, התשכלנוסח המש 136בסעיף ) הבחירות לכנסתחוק 

השבועיים נספרים אף הם, יהיה זכאי ליום  ימים רצופים לפחות, כאשר ימי המנוחה 14מעסיקו 

 תשלום ביום הבחירות. שבתון ב

יומי או עובד בדומה לחודשים בהם נפלו חגי ישראל.  , וזאתשכרו של עובד חודשי לא ייפגע לפיכך,

 שעתי יקבל שכר עבור יום השבתון כאילו עבד ביום זה. 
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ת ממוצע משכורותיו של העובד על מנת לקבוע לגבי השאלה כיצד יש לחשב א פרשנויות שלושישנן 

 :כיצד לתגמל עובד יומי או שעתי עבור יום השבתון

החודשים שקדמו  12-לממוצע השכר בשלושת המשכורות הרצופות המלאות ביותר בבהתאם  .א

 ליום הבחירות.

 הבחירות. וצע השכר בשלושת החודשים שקדמו ליוםלממבהתאם  .ב

 החודשים שקדמו ליום הבחירות.  12-לממוצע השכר בבהתאם  .ג

 

 

 :לעובד שעבד ביום השבתון תשלום .2

נותני שירותים ציבוריים  :ובתים ביום הבחירותישנם שני סוגים של עובדים אשר אינם ש כאמור,

והחוק לא קובע הנחיה מפורשת לגבי גובה התשלום עבור עבודה ביום מאחר ומתנדבים מרצונם. 

לגבי עובדי מדינה, ר "ין, יש לפנות לנוהג שהשתרש במשק המבוסס על הוראות התקשהשבתו

ר ועדת הבחירות "אחדות התעשיינים והנחיות של יופסיקת בין הדין האזורי לעבודה, חוזר הת

 200%יהיה בשיעור של אלו קובעים כי גובה השכר לעובד שעבד ביום הבחירות רסומים פלשעבר. 

מהשכר הרגיל של אותו עובד או לחילופין שכר רגיל בתוספת שעות החופשה בגין שעות העבודה 

שעובדים במגזר הפרטי יכולים להגיע להסכמות עם המעסיק לגבי כמובן בפועל ביום הבחירות. 

 שכר גבוה יותר. 
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 :של יום השבתוןמשכו  .3

מהן שעות השבתון ביום הבחירות ועל כן קיימות שתי פרשנויות שונות לגבי  קובעלא החוק 

 :ושאהנ

, לפיו יום מתחיל (1981-א"לחוק, התשמ 2סעיף )בחוק הפרשנות  "יום"להגדרת בהתאם  .א

 מחצות הלילה ומסתיים בחצות הלילה שאחריו.

לרציונאל של השבתון שמטרתו לאפשר מימוש של זכות הבחירה, ולכן היום מתחיל בהתאם  .ב

כאמור בחוק ) 22:00-ומסתיים עם סגירת הקלפיות ב 07:00עם פתיחת הקלפיות בשעה 

 . (הבחירות

 

 ייעוץ מקצועי.לשם הדרכה כללית בלבד. אין להסתמך על האמור בחוזר מבלי לקבל  הינוהאמור בחוזר זה 

 

 בכתובת: לאתר האינטרנט של משרדנו להיכנסלקריאת חומר מקצועי נוסף רב ומגוון הנכם מוזמנים 

WWW.AMOSKATZ.CO.IL 
 

      הננו עומדים לרשותכם להבהרת האמור בחוזר זה ככל שנדרש.

 

        

 בכבוד רב,                               

 עמוס כץ ושות'                
 רואי חשבון                                                                                                                                             

WWW.AMOSKATZ.CO.IL
WWW.AMOSKATZ.CO.IL

