כמה צריך לשלם לעובד ביום הבחירות לכנסת?
חוק יסוד הכנסת קובע כי יום הבחירות הינו יום שבתון ,כלומר יום בו לא קיימת חובה להגיע
לעבודה למעט במקרים מסוימים וזאת במטרה לעודד את האזרחים להגיע לקלפיות ולממש את
זכותם הדמוקרטית.
סעיף  10לחוק יסוד הכנסת ובסעיף 71א לחוק הבחירות לכנסת קובעים סוגי השירותים
הציבוריים אשר יפעלו כסדרם ביום הבחירות ועובדיהם יעבדו כרגיל.
לגבי שאר העובדים אסור לחייבם להגיע לעבודה ,אך אין בחוק איסור על העסקתם ביום
הבחירות מרצונם.

מי זכאי לתשלום עבור יום הבחירות?
סעיף  136לחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה ]נוסח משולב[ ,תשכ"ט ,1969-קובע כי:
"עובד שעבד אצל מעביד לפחות  14ימים רצופים סמוך ליום הבחירות ,וכן עובד שעבד
בעבודות יזומות אצל אחד המוסדות הציבוריים לפחות  14ימים מתוך החודשיים שלפני יום
הבחירות ,ישלם לו מעבידו את השכר שהעובד היה משתכר אצלו ביום הבחירות אילולא
שבת".
"עובד שעבד" ,היעדרות מעבודה שהעובד זכאי לקבל שכר ) כגון :חופשה ,מחלה ,מילואים
וכו (.תיחשב לעבודה בפועל .וכמובן ,לא ינוכו הימי חופשה או מחלה בשל ההיעדרות.
התחייבות המעסיק לעבודה בימים אילו גם אם לא התקיימה תיחשב גם כרציפות בעבודה.
נראה כי דרישת הרציפות שואפת לשלול מעובדים המועסקים בשכר )עובד בימים לא קבועים(
את התשלום.

גובה התשלום שיינתן לעובד שעבד ביום הבחירות.
בחוק אין כל הנחיה באשר לגובה התשלום שיינתן לעובד שעבד בפועל ביום הבחירות.
עמדת משרד התמ"ת עפ"י תקדימים משפטיים ובעקבות נוהג שהשתרש בין הארגונים
)הסתדרות ומעסיקים( וכן ההוראות לעניין זה הקבועות בתקשי"ר לגבי עובדי המדינה,
שהתשלום עבור עבודה ביום הבחירות לכנסת מזכה בתשלום בשיעור של  200%או לחילופין
שכר רגיל ובנוסף שעות חופשה חלף שעות העבודה בפועל ביום הבחירות.
מקומות עבודה שהחוק מחייב לפתוח ביום הבחירות אינם צריכים לשלם תוספת שכר לעובדים.
גם מקומות עבודה שפתוחים בשבת ומחויבים לשלם שכר גבוה יותר לעובד בשבת ,כמו תחנות
דלק ומקומות בילוי ,פטורים מהחובה הזאת ביום הבחירות.
לגבי עובדים המועסקים בהיקפיים משתנים ,יש לחשב את השכר בהתאם לשכר הממוצע ליום
עפ"י השכר הממוצע ברבע השנה המלאה ביותר מתוך  12החודשים שקדמו להיעדרות,
ובנוסף עבור השעות שעבדו בפועל ביום הבחירות.
בחוק אין התייחסות ברורה להרבה סוגיות ,לכן המאמר מביע את עמדת משרדינו ,למראת
שיש פרשנויות אחרות ,מומלץ להתייעץ עמנו פרטני לגבי סוגיות מיוחדות.

בברכה ובכבוד רב,
גדעון חקק-יועץ מס

