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  לכבוד
 ההתאחדותחברי 

  ולמועצות האזוריות יום הבחירות לרשויות המקומיותהנדון: 

. 30.10.18 -יום הבחירות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות נקבע ליום שלישי, ה .1
וחוק  1965 -לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, תשכ"ה - לראשונה מאז התקיימותן

יום  -)להלן יקראו יחד: "החוק"(  1994-המועצות האזוריות )מועד בחירות כלליות(, תשנ"ד
 .זה הנו יום שבתון

ימים רצופים אצל  14אשר עבד לפחות  עובדהשבתון יהיה זכאי  ליוםפי הוראות החוק,  על .2
 מהבאים: אחדמעסיקו ומתקיים לגביו 

 עבודתו נמצא בתחום רשות מקומית/מועצה אזורית שנערכות בה בחירות.  מקום .א

רשום בפנקס הבוחרים של רשות מקומית/מועצה אזורית שנערכות בה בחירות  הוא .ב
הוא ברשות מקומית/מועצה  ו)כלומר הזכאות תינתן לעובד זה, גם אם מקום עבודת

 בה בחירות(.   נערכותשלא  אזורית

יחד עם זאת, לא נקבע איסור  .הבחירות ביום לעבוד מחויב אינו שבתון ליום כאיהז עובד .3
 . בהסכמתוביום הבחירות להעסיק את העובד  ניתןהעסקה או פתיחת עסקים ביום זה, ו

 שירותי כדוגמת, ציבוריים שירותיםעבודה המספקים  מקומות כי נבהיר האמור לצד  .4
כסדרם )רשימת  יפעלומפעלים שתהליכי יצור בהם מתנהלים ברציפות, ו תחבורה

 ידי שר הפנים(. -על פורסמה מופיעההפועלים ביום הבחירות השירותים המלאה 

 יוםב הבנייה בענף לעובדים התשלום אופןל ביחס ההתאחדות ריכוז המלצות  יובא להלן .5
 :המקומיות לרשויות הבחירות

 לא הועסק ביום השבתון השבתוןהועסק ביום  סוג עובד
מהשכר  200%תשלום שכר בשיעור  עובד ישראלי

רגיל באותו תשלום שכר  אוהרגיל 
יום חופש בתוספת   (100%) היום

 על חשבון המעסיק.

רגיל באותו היום תשלום שכר 
(100% .) 

מהשכר  200%תשלום שכר בשיעור  עובד פלסטיני
רגיל באותו תשלום שכר  אוהרגיל 

יום חופש בתוספת  ,(100%) היום
 על חשבון המעסיק.

רגיל באותו היום  תשלום שכר
(100% .) 

 עובד זר
)העסקה 

באמצעות 
תאגיד כוח 

אדם זר 
 לבניין(

מהשכר  200%תשלום שכר בשיעור 
רגיל באותו תשלום שכר  אוהרגיל 
יום חופש בתוספת  ,(100%היום )

 על חשבון המעסיק.

על בשל העובדה שלגבי עובד זר 
 ( כוח אדם זר לבניין המעסיק )תאגיד

לפחות תשלום המשקף לשלם לעובד 
שעות רגילות  182) שעות עבודה 211

שעות  29בתוספת תשלום בעד 
גם אם לא עבד אותם, אין נוספות(, 

 מקום לשלם או להעניק תשלום
ביום אם העובד לא עבד  נוסף

 . הבחירות
 



 

 
 

 

שהועסקו ביום תשומת לבכם לכך שהחוק אינו דן בסוגיית השכר שיש לשלם לעובדים  .6
ובית הדין הארצי  אינה אחידהזה פסיקת בתי הדין האזוריים לעבודה בעניין הבחירות. 

)כיום משרד  לעבודה טרם נדרש לסוגיה. ההמלצות לעיל מתבססות על עמדת משרד התמ"ת
העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים( כפי שהובאה בעבר ביחס ליום הבחירות לכנסת, 

 . והתעשייה הכלכלה במשרד הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודהעמדת על וכן 

 
  

 

 

 בכבוד רב,

 אורי רובין
 יו"ר וועדת העבודה                                                                                                                   

 

 

 

 

                  

 

 

 

 


