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יום בחירה לעובדים ביום הבחירות לרשויות המקומיות
חוזר מיסים מספר 13.18

יום בחירה לעובדים ביום הבחירות לרשויות המקומיות
ביום  30.10.2018יתקיימו הבחירות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות
בישראל .לראשונה ,חוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,התשכ"ה –  1965וחוק
המועצות האזוריות )מועד בחירות כלליות( ,התשנ"ד  ,1994 -קובעים כי יום הבחירות
ייחשב כיום שבתון בתחומן של הרשויות והמועצות שהבחירות נערכות בהן ,זאת
בדומה לנהוג ביום הבחירות לכנסת.
עובדים הרשומים ב פנקס הבוחרים

של רשות מקומית או מועצה אזורית אשר

הבחירות נערכות בה ,זכאים ליום השבתון ,גם אם מקום עבודתם הוא ברשות או
מועצה אשר לא חל בה יום השבתון.
אולם ,יש לשים לב כי בהתאם להודעת שר הפנים מיום  , 30.8.2018יום השבתון לא
יחול על מקומות העבודה המפורטים בה.
יום השבתון לא יחול ,בין היתר ,על עובדי התחבורה הציבורית ,חניונים ,תחנות דלק,
השירותים הציבוריים ,בתי החולים ,מסעדות ,בתי קפה ,מפעלי חרושת וחקלאות
שתהליכי הייצור בהם מתנהלים ברציפות ,שירותי תקשורת ,מים וחשמל ,וכן
שירותים אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת ,אשר יפעלו כסדרם ביום
הבחירות.
המשמעות היא ,כי עובד רשאי לא לעבוד ביום השבתון ,למעט העובדים במקומות
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עבודה המוגדרים בהודעת שר הפנים ,אשר ניתן לחייבם להתייצב לעבודה.
עובד הזכאי ליום השבתון ,רשאי לבחור לא לעבוד ביום הבחירות ,ויהיה זכאי לשכר
הרגיל שהיה משתכר עבור יום זה ,ללא ניכוי יום חופש ממכסת הימים אשר לרשותו.
זאת ,בתנאי שעבד אצל המעסיק לפחות  14ימים רצופים )כולל ימי מנוחה שבועיים(
טרם יום הבחירות.
החוק אינו מבחין בין עובד המשתכר על בסיס שעתי לבין יומי או חודשי .כמו כן,
החוק אינו קובע חובה על העובד להצביע בפועל על מנת להיות זכאי ליום השבתון.
זאת ,בדומה לנוהג ביום הבחירות לכנסת.
בהתאם להנחיה מטעם משרד העבודה והרווחה  ,עובד אשר עבד ביום הבחירות ,יקבל
שכר בשיעור  .200%לחילופין ,אין מניעה שהעובד יגיע לעבודה ויקבל שכר רגיל,
בתוספת שעות חופשה תמורת שעות עבודתו בפועל ביום זה.

מטרת חוזר זה הינה להביא לידיעתכם את עיקרי השינויים והעדכונים בחוק בנושאי המס שונים .לאור מורכבות חלק
מהסוגיות ,נמליץ על התייעצות עם משרדנו טרם ביצוע פעולות כלשהן.
__________________________________________________________________________________
בכבוד רב,
ניר שירן ושות' רואי חשבון
יש לציין שאין בהצעות אלו משום תכנון מס ואינן המלצה לעשות או להימנע מלעשות מהלך כלשהו.
אין לראות בחומר המתפרסם בחוזר זה משום ייעוץ או חוות דעת כלשהיא .לפני נקיטת צעדים כלשהם אנו ממליצים על קבלת ייעוץ מקצועי.
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