הודעת הממונה הראשית על יחסי עבודה
לקראת בחירות 2019
יום הבחירות הכלליות אשר יחול ביום שלישי ,ה 9-לאפריל 2019
(ד אדר ב' תשע"ט) הינו יום שבתון ,עם זאת ,יש כאלו העובדים ביום זה.
על מנת שזכויותיכם כעובדים לא תיפגענה ,להלן דגשים מטעם ,עו"ד
רבקה ורבנר הממונה הראשית על יחסי עבודה במשרד העבודה והרווחה:
א .יום הבחירות הינו יום שבתון כקבוע בחוק יסוד הכנסת .זאת למעט שירותים
ציבוריים שיפעלו כסדרם ,לפי קביעת ועדת הבחירות המרכזית את סוג
השירותים וזמן הפעלתם ,זאת בהתאם לחוק הבחירות לכנסת.
ב .במסגרת שירותים אלה נכללים :שירותי תחבורה ,חניונים ותחנות דלק,
כוחות הביטחון ושירותי הצלה; אפיית לחם והובלתו ויצור מוצרי חלב;
שירותי תקשורת; מפעלי מים וחשמל; אספקת דלק והעברתו; עיתונות ,רדיו
וטלוויזיה; בתי אוכל ומסעדות ,בתי קפה וקיוסקים ,בתי מלון ופנסיונים;
תיאטראות ,בתי קולנוע ובתי שעשועים אחרים; מפעלי חרושת וחקלאות
שתהליכי היצור בהם מתנהלים ברציפות; הובלת פירות ,ירקות ותוצרת חלב
(עד שעה  ;)11:00חנויות לממכר מזון (עד שעה  ;)12:00וכן ,עובדי ועדת
הבחירות המרכזית ,מי שמבצע בעבורה תפקיד או מי שנותן לה שרות ,וכן,
לצרכי יום הבחירות בלבד ,עובדי המפלגות ,מי שמבצע עבורן תפקיד או נותן
להן שרות;
שירותים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת ,יפעלו באותה מתכונת
ביום הבחירות.
יודגש כי בכל השירותים לעיל צריכה להינתן לעובדים האפשרות להצביע.
ג .בהתאם לחוק הבחירות ,עובד שעבד אצל מעסיק לפחות  14יום ברציפות ימי
מנוחה שבועיים) ,ישלם לו מעסיקו את השכר הרגיל שהעובד היה משתכר
אצלו כאילו עבד ביום הבחירות.
החוק אינו מתייחס ישירות לסוגיית תשלום שכר לעובדים שעובדים
ביום הבחירות לכנסת .עובדים אלה נחלקים ל 2 -קבוצות:
 .1עובדים ,העובדים בסוגי שירותים ציבוריים ,אשר ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת קבעה כי יפעלו כסדרם ביום הבחירות .2.עובדים ,שנתבקשו
ע"י מעסיקיהם לעבוד ביום הבחירות לכנסת והסכימו ,למרות שאינם
משתייכים לסוגי השירותים הציבוריים שקבעה ועדת הבחירות.
ד .בעקבות פסיקה אזרחית בבית הדין האזורי לעבודה ונוהג שהשתרש בין
הארגונים (הסתדרות ומעסיקים) המעסיקים משלמים שכר בשיעור 200%
או לחילופין שכר רגיל ובנוסף שעות חופשה חלף שעות העבודה בפועל ביום
הבחירות.
נוהג זה – של תשלום  - 200%חל לגבי שתי הקבוצות לעיל.
לגבי הקבוצה השנייה יכול ויסכימו העובד והמעסיק על שכר גבוה יותר.
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