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          לכבוד 

 מנהלי חטיבות

 רכזי יחסי עבודה

 לאומיתההסתדרות ה
  

  עדכון – ביום הבחירות לרשויות המקומיות לעניין השבתוןהנחיות הנדון: 

 (."יום הבחירות" -)להלן 30.10.2018הבחירות לרשויות המקומיות ייערכו ביום  כידוע, .1

הוסף  ,1965 –, התשכ"ה לחוק הרשויות המקומיות )בחירות( 2014-התשע"ד 44תיקון מס' במסגרת  .2

יום הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות ייחשב יום שבתון בתחומן קובע כי ב לחוק, אשר 97סעיף 

 .בחירות נערכות בהןשל הרשויות שה

, לחוק המועצות האזוריות )מועד בחירות כלליות( 2017-התשע"ז 10תיקון מס' תיקון מקביל נערך ב

כי הבחירות לכל המועצות האזוריות יתקיימו במועד , במסגרתו נקבע, בין השאר, 1994 –התשנ"ד 

שבתון בתחומן של המועצות שבו נערכות הבחירות לרשויות המקומיות, וכי יום הבחירות יהיה יום 

 פי הכללים שנקבעו לגבי הבחירות לרשויות המקומיות.-האזוריות שהבחירות נערכות בהן, על

עובדים הרשומים בפנקס הבוחרים של רשות מקומית גם הזכאות ליום השבתון כוללת יש להדגיש, כי  .3

ועצה שלא חל בה יום אם מקום עבודתם הוא ברשות/מ אף, או מועצה אזורית שהבחירות נערכות בה

 )למשל בשל קיומה של וועדה קרואה או טעם אחר שבגינו לא מתקיימות בחירות(. השבתון

 מהתנאים הבאים:  אחדעובד שמתקיים לגביו יהא זכאי ליום שבתון,  כלומר,  .4

מקום עבודתו נמצא בתחום רשות מקומית או מועצה אזורית שנערכות בה הבחירות הכלליות  .4.1

 המקומיות ולמועצות האזוריות.לרשויות 

מקום עבודתו אינו נמצא בתחום רשות/מועצה שנערכות בה הבחירות, אך הוא רשום בפנקס  .4.2

 .הבוחרים של רשות/מועצה שהבחירות נערכות בה

השבתון לא יחול על שירותי התחבורה הציבורית ושירותים ציבוריים נוספים על פי הוראות החוק,  .5

מקבילים לשירותים הציבוריים הפועלים גם ביום הבחירות ככלל,  אשר ,שנקבעו על ידי שר הפנים

 לכנסת.

עובדי משרד הפנים  השירותים הציבוריים שעובדיהם נדרשים לעבוד ביום הבחירות: בין יתר

עובדי הרשויות המקומיות הממלאים תפקיד ביום הבחירות,  הממלאים תפקיד ביום הבחירות,

 והרשימות )בכנסת וברשויות( הממלאים תפקיד ביום הבחירות,עובדי המפלגות, עובדי הסיעות 



2 
 

מפעלי חרושת שירותי תחבורה חניונים ותחנות דלק, בתי אוכל מסעדות מזנונים וקיוסקים,  

, בתי קולנוע ובתי שעשועים נוספים, אמצעי מתנהלים ברציפותוחקלאות שתהליכי הייצור בהם 

ת )מקבילה למתכונת חג(, כוחות הביטחון ושירותי תקשורת, בתי חולים ומרפאות במתכונת מיוחד

 הצלה ועוד.

 מצ"ב הודעת שר הפנים המפרטת את כלל השירותים בהם לא יחול יום השבתון.

לעיל(,  5ליום השבתון )בכפוף לאמור בסעיף עובדים אשר זכאים לא ניתן לחייב בדומה ליום השבתון  .6

 .חופש בגינולעבוד ביום הבחירות, ואין לנכות לעובדים יום 

לפני יום  ימים רצופים 14לפחות אצל המעסיק התשלום עבור יום השבתון, עבור עובד שעבד  .7

 .משתכר עבור יום זההעובד לשכר הרגיל שהיה הינו זהה ולא עבד ביום השבתון, , הבחירות

 .בכפוף לקבלת הסכמתו של העובד לכך, אין מניעה להעסיק עובד ביום השבתוןעל פי נוסח החוק,  .8

מהו השכר שישולם לעובדים שיועסקו ביום יש לציין, כי בחוק הרשויות המקומיות לא נקבע   .9

היחידה פרסמה  16.10.2018ביום . יחד עם זאת, יודגש, כי וכמובן, אין עדיין פסיקה בנושא השבתון

במסגרתן ליחסי עבודה במשרד העבודה, הרווחה והמשרד לשירותים חברתיים הנחיות מטעמה, 

או לחילופין תשלום  ,200%תשלום שכר בשיעור י עובד שיועסק ביום הבחירות יהא זכאי לנקבע כ

 .שכר רגיל ובנוסף מתן יום חופשה בתשלום

 .16.10.2018הנחיות היחידה ליחסי עבודה בעניין הבחירות לרשויות המקומיות מיום מצ"ב צילום 

כמובן, האמור לעיל כפוף לאמור בצווי הרחבה, הסכמים קיבוציים ו/או נוהל או נוהג הקיימים  .10

 ובתנאי שיש בהם להיטיב עם העובד ביחס לאמור. –במקום העבודה 

 

 בכבוד רב,
 

 
 נירית מאירי, עו"ד

 יועמ"ש האגף לאיגוד מקצועי       


