 16פברואר 2020
כ"א שבט תש"פ
חוזר מכ"ל 6/2020
לכבוד
המהל/ת הכללי/ת,
מהל/ת כספים ו/או מהל/ת משאבי אוש
חברים יקרים,

הדון :יום הבחירות לכסת  -יום שבתון

 .1יום הבחירות לכסת ה 23 -קבע ליום שי ,ה  .2.3.2020 -בהתאם לחוק יסוד :הכסת ,יום זה
הוא יום שבתון ,למעט שירותים ציבוריים שיפעלו כסדרם.
 .2חוק הבחירות לכסת ]וסח משולב[ ,התשכ"ט) 1969-להלן" :החוק"( ,מסדיר זכות לשכר ביום
הבחירות וקובע ,כי עובד שעבד אצל מעסיקו לפחות  14ימים רצופים סמוך ליום הבחירות,
ישלם לו המעסיק את השכר שהעובד היה משתכר אצלו ביום הבחירות אילולא שבת.
 .3שעות השבתון אין מוגדרות בחוק ,אולם קבע בו ,כי שעות פתיחת הקלפיות יהיו מ  7:00 -עד
 22:00באותו יום .בהודעות שוות של הממוה על יחסי העבודה במשרד העבודה )ובזמים
הרלווטיים  -משרד התמ"ת( ,כתב ,שזמן השבתון הוא בין השעות האמורות.
 .4על פי הודעת ועדת הבחירות המרכזית מיום  ,8.1.2020בין השירותים הציבוריים שיפעלו
כסדרם ביום הבחירות מים גם מפעלים שתהליכי יצור בהם מתהלים ברציפות .כן קבעה
הוועדה ,כי יש לאפשר לעובדים באותם שירותים להצביע.
להודעת הוועדה בדבר סוגי שירותים שייחשבו שירותים ציבוריים ויפעלו כסדרם ביום השבתון.
 .5יצוין ,כי על אף שמדובר ביום שבתון ,לא קבע איסור העסקה או פתיחת עסקים ביום זה.
 .6החוק איו דן בשאלת השכר לגבי עובדים אשר דרשו לעבוד ביום השבתון .בית הדין הארצי
טרם דרש לסוגיה ,ופסיקת בתי הדין האזוריים לעבודה איה אחידה .בפסיקות מהשים
האחרוות קבע תשלום בשיעור  200%משכרו הרגיל של העובד ,בפסיקות אחרות תשלום
בשיעור  ,150%ובפסיקות בודדות אחרות  -אף פחות מכך .המלצת התאחדות התעשייים היה
לשלם לעובד ,בוסף לשכרו הרגיל בגין עבודתו ביום זה ,שכר עבור יום עבודה רגיל המשתלם
לכלל העובדים שאים עובדים ביום השבתון האמור .כמובן שמעסיק שחל עליו הסכם קיבוצי
המסדיר את הסוגייה ,יידרש לפעול על פיו.
 .7בהזדמות זו ציין ,כי בשל הטל הכלכלי הכבד המוטל על המעסיקים ושובע מהחלתו של יום
שבתון רביעי במשק במהלך השה וחצי החולפות ,פתה התאחדות התעשייים במספר
הזדמויות לראש הממשלה ,לשרים הרלווטיים ,לראשי המפלגות המתמודדות ,לוועדת
הבחירות המרכזית וליועץ המשפטי לממשלה  .על אף זאת ,מאמצו לא שאו פרי בשלב זה.
אחו ממשיכים לפעול וכן פעל מחדש לביטול יום השבתון מיד עם כיוה של ממשלה חדשה.

 .8לפרטים יתן לפות לח"מ בטל'  03-5198819ובדוא"ל  ,michalh@industry.org.ilלמהל
המשפט הקיבוצי עו"ד מוטי עזרן בטל'  03-5198824ובדוא"ל  ,motia@industry.org.ilאו
לעו"ד מוריה ברבי בטל'  03-5198731ובדוא"ל . moriah@industry.org.il
בברכה ,
מיכל וקסמן חילי ,עו"ד
ראש האגף
המידע שלעיל היו בבחית מידע כללי ותמציתי בלבד ,ואיו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי.
יש לקבל עצה מקצועית פרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לאמור במסמך זה.

