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  )1220 מרץב 23ביום (העשרים וארבע  לכנסת כלליותהבחירות ה שבתון
  
  כללי  .1

- חוק מכוח( יום שבתוןנקבע כ) "יום הבחירות": להלן( כנסתלהכלליות יום הבחירות 
  ). הכנסת: יסוד

  
  משך יום הבחירות  .2

 ועד לשעת סגירתןמשעת פתיחת הקלפיות יום הבחירות יימשך אך ורק , ככל הנראה
  ). בערב 22:00בבוקר ועד לשעה  07:00מהשעה : קרי(

  
  היקף תחולה  .3

כל עובד בעל ותק של נקבעה בחוק תחולה מלאה ביחס ליום הבחירות ביחס ל, פורמאלית
     .שבועיים לפחות
  .ר זה חל פורמאלית גם על עובדים זרים ועבודת נוערדהס, כפועל יוצא מכך

  
מיום  2881ח "ס( רים וארבעשתיקון חוק לבחירות לכנסת העפי -על ,יחד עם זאת :חריג

- המועסקים על(בסיעוד ) שאינם אזרחי ישראל(עובדים זרים אשר חל על , )13.12.2020
  :חקלאות ותעשייה, בניין, ההסעדה, או בענפי המלונאות )ולא תאגידים ידי יחידים

סף לשכר שעות עבודתו בפועל  עובד זר שיועסק ביום הבחירות לא יהיה זכאי בנו  )א(
  .גם לשכר יום הבחירות

לא יהיה זכאי לשכר יום , עובד זר שלא עבד ביום הבחירות למרות שנדרש לכך  )ב(
  )).חופשה או מחלה: כגון(יהיה זכאי לתחליף שכר בגינו , אלא אם כן(הבחירות 

  !ם הבחירותעובד זר כאמור שלא נדרש לעבוד ביום הבחירות יהיה זכאי לשכר יו :מכאן
  

  עבודה ביום הבחירות  .4
  .ביום הבחירות כסדרםכסדרם יפעלו  ציבוריים םשירותי

ידי -על 2019בפברואר  20ביום שפורסמה ( "בדבר שבתון ביום הבחירותהודעה " במסגרת
פורטו השירותים  )לקראת הבחירות לכנסת העשרים ואחדועדת הבחירות המרכזית 

  .הציבוריים כאמור
מפעלי חרושת וחקלאות שתהליכי הייצור בהם ", בין היתר, ללהההודעה האמורה כ

שירותים אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת "וכן ) 4סעיף " (מתנהלים ברציפות
  ). 17סעיף " (יפעלו באותה מתכונת ביום הבחירות, מיוחדת

  
  יום הבחירותנוגע לב הזכות הניהולית  .5

המדובר , אלא אם כן(לכפות על עובדיו לעבוד ביום הבחירות  מעסיק אינו יכול, ככלל
  ).החריג הקודם בשירות ציבורי עליו חל

    .אין מניעה לעבודה מרצון ביום הבחירותניכר כי , יחד עם זאת
  
  גמול בגין עבודה ביום הבחירות  .6

  :שלושה מצבים עיקרייםין להבחין ב יש
עובד : קרי(זכאי לשכרו היומי הרגיל  יהיה - ועסק ביום הבחירותיעובד שלא   6.1

במשכורת חודשית ימשיך לקבל את שכרו החודשי ללא ניכוי ולעובד בשכר שעתי 
  )).בדומה להיעדרות מעבודה ביום חג שבתון(ישולם שכר יומי 

כאמור גם  לשכרו היומי הרגילבנוסף יהיה זכאי  - ועסק ביום הבחירותיעובד ש  6.2
בתעריף של שעת עבודה רגילה עד להשלמת (ועל לשכר בגין שעות עבודתו בפ

בשונה מעבודה ביום המנוחה השבועית המזכה בגמול , וזאת יודגש(התקן היומי 
  .))בגין כל שעת עבודה רגילה 150%בשיעור של 

שעות מעסיק יהיה רשאי להוסיף , ככל הנראה - זכות למתן חופשה חוזית  6.3
ן שעות העבודה בפועל ביום בגי חופשה חוזית במקום תשלום שכר עבודה

שנערכו שניתנה לקראת הבחירות לכנסת  נהליתהנחיה מ פי-עלוזאת (הבחירות 
לשעות חופשה  תומרנה) וצעובככל ש(ות בפועל פששעות נוס ובלבד 2012בשנת 

  ).)125%/150%: קרי( בהתאם למקדמי תשלומן
  

  
  

miki@seanet.co.il 

052-2603524 


