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אגרת 591

הנדון :יום הבחירות

ביום  17.3.2015יתקיימו בחירות לכנסת .יום הבחירות מוגדר כיום שבתון.
לפיכך יש לפעול לפי האמור בתדריך נות"ש פרק טיפול אישי בבית הזקן ופרק מרכזי
יום המצ"ב.
ובהתאם להנחיות משרד התמ"ת המצורפות בזה ,התקפות גם לבחירות הנוכחיות.

ב ב ר כ ה,

ארנה זמיר
מנהלת אגף סיעוד
העתק :גב' אילנה שרייבמן – המשנה למנכ"ל וראש מינהל הגימלאות ,המוסד לביטוח לאומי
גב' כלנית קיי – ראש אגף סיעוד בקהילה ,שירותי בריאות כללית
גב' גלית מבורך – מנהלת השירות לזקן ,משרד הרווחה
גב' רבקה רוזנברג-בושם – מנהלת תחום בכירה סיעוד ,המוסד לביטוח לאומי
חברי ועדות מקומיות

טיפול אישי בבית הזקן
מתן השירותים
מצבים מיוחדים
שירותי סיעוד בחגים ובימי שבתון
ימי חג ושבתון אינם נחשבים כימי עבודה ,ולכן אין לדווח למוסד לביטוח לאומי על ימים אלה כימי עבודה,
אלא במקרים שיובהרו להלן ,בהם ינתנו שירותים בימי החג.
שים לב ! 
הזקנים יוכלו לקבל טיפול ביום החג ,או ביום אחר תמורתו  -ביום אחר באותו שבוע בו חל החג ,או
בשבוע שקדם לחג או בשבוע שאחרי החג  -בתנאי שיום זה יהיה במסגרת אותו חודש קלנדרי.
אם ניתן הטיפול ביום חליפי  -יש לשאוף לכך שיום זה יהיה סמוך ככל שניתן ליום החג.
התנאים לקבלת הטיפול ביום החג או תמורתו ביום אחר


המטפל נתן את הסכמתו לכך מראש;



הזקן ומשפחתו מעונינים לקבל שירותים בחג או שתואמה איתם השלמת השעות ,ביום אחר;

 התכניות שתואמו בין המטפל והזקן/המשפחה ,יאושרו על-ידך כנותן שירותים ,מראש
 הטיפול שינתן בשבת או בחג ,יהיה בהיקף מחצית משעות הטיפול שהוזמנו בתכנית הקבועה.


הטיפול שינתן בתמורה ביום אחר ,יהיה בהיקף שעות מלא .כמו כן ,יהיה עליך לספק את השירותים
ביום אחד ולא תוכל לפצלו לימים אחדים.
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טיפול אישי– 1/07

מרכזי יום

מצבים מיוחדים

המשך …

המצב:

חל חג שהוא יום שבתון (הכוונה לחג ושבתון שאינו יום עבודה ,כגון ראשון ושביעי של פסח או יום שבתון
המוכרז על ידי המדינה).

מה עושים?
מרכז היום יהיה סגור ולא יפעל
ביום זה.

בתנאי ש:

רצוי לאפשר לזקן להשלים את
מכסת הימים שנקבעה עבורו:
 .1ניתן לאפשר לזקן לבקר
במרכז בימים אחרים
או –
 .2ניתן לספק לזקן טיפול
חליפי על ידי מטפל ,בבית.

השלמת הימים היא במסגרת אותו
חודש קלנדרי.
ראה להלן:
 .1התנאים למתן טיפול חליפי
בבית
 .2אופן המרת ימי הביקור
במרכז היום בשעות טיפול
בבית

או-
 .3יש לדווח למרכז הועדה על
מקרים שנותרו ללא טיפול.
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ראשי | נושאים ראשיים

| אודות המשרד  -מודיעין

| תאגידים ורשויות

| קישורים נוספים

ראשי > הודעות לתקשורת ולעתונות > הודעות לעתונות  > 2012 -דצמבר 2012
משרד התמ"ת מעביר הנחיות בנוגע ליום הבחירות לכנסת () 13.35.35

י"ח טבת תשע"ג
 31דצמבר 2012
2012-0045-2867

משרד התמ"ת מעביר הנחיות בנוגע ליום הבחירות לכנסת

עו"ד שלמה יצחקי ,הממונה על יחסי עבודה בתמ"ת:
"יום הבחירות הוא יום שבתון לפי הקבוע בחוק יסוד הכנסת למעט שירותים ציבוריים שיפעלו כסדרם"

בהתאם לחוק הבחירות :עובד שעבד אצל מעביד לפחות  31יום ברציפות ישלם לו מעבידו את השכר הרגיל
שהעובד היה משתכר אצלו כאילו עבד ביום הבחירות

לקראת הבחירות מזכיר עו"ד שלמה יצחקי ממונה ראשי על יחסי העבודה במשרד התמ"ת ,כי ישנן הנחיות
למעסיקים בכל הקשור ליום הבחירות לכנסת.
עו"ד יצחקי מציין כי יום הבחירות הוא יום שבתון לפי הקבוע בחוק יסוד הכנסת .זאת למעט שירותים ציבוריים
שיפעלו כסדרם ,לפי קביעת ועדת הבחירות המרכזית את סוג השירותים וזמן הפעלתם ,בהתאם לחוק הבחירות
לכנסת.
במסגרת שירותים אלה נכללים :שירותי תחבורה ,חניונים ותחנות דלק; כוחות הביטחון ושירותי הצלה; אפיית
לחם והובלתו ויצור מוצרי חלב; שירותי תקשורת; מפעלי מים וחשמל; אספקת דלק והעברתו; עיתונות ,רדיו
וטלוויזיה; בתי אוכל ומסעדות ,בתי קפה וקיוסקים ,בתי מלון ופנסיונים; תיאטראות ,בתי קולנוע ובתי שעשועים
אחרים; מפעלי חרושת וחקלאות שתהליכי היצור בהם מתנהלים ברציפות; הובלת פירות ,ירקות ותוצרת חלב (עד
שעה  ;)11:00חנויות לממכר מזון (עד שעה  ;)12:00וכן ,עובדי ועדת הבחירות המרכזית ,מי שמבצע בעבורה תפקיד
או מי שנותן לה שרות ,וכן ,לצרכי יום הבחירות בלבד ,עובדי המפלגות ,מי שמבצע עבורן תפקיד או נותן להן שרות;
שירותים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת ,יפעלו באותה מתכונת ביום הבחירות.
בכל השירותים לעיל צריכה להינתן לעובדים האפשרות להצביע.
עו"ד יצחקי מוסיף ואומר כי בהתאם לחוק הבחירות ,עובד שעבד אצל מעביד לפחות  31יום ברציפות (ובכללם ימי
מנוחה שבועיים) ,ישלם לו מעבידו את השכר הרגיל שהעובד היה משתכר אצלו כאילו עבד ביום הבחירות.

החוק אינו מתייחס לסוגיית תשלום שכר לעובדים שעובדים ביום הבחירות לכנסת .עובדים אלה נחלקים ל5 -
קבוצות:


עובדים ,העובדים בסוגי שירותים ציבוריים ,אשר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת קבעה כי
יפעלו כסדרם ביום הבחירות.

 עובדים ,שנתבקשו ע"י מעבידיהם לעבוד ביום הבחירות לכנסת והסכימו ,למרות שאינם
משתייכים לסוגי השירותים הציבוריים שקבעה ועדת הבחירות.
עו"ד יצחקי הוסיף כי בעקבות נוהג שהשתרש בין הארגונים(הסתדרות ומעסיקים) וכן ההוראות לעניין זה הקבועות
בתקשי"ר לגבי עובדי המדינה ,ופרשנות שניתנה בזמנו ע"י יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ,המעבידים
משלמים שכר בשיעור  200%או לחילופין שכר רגיל ובנוסף שעות חופשה חלף שעות העבודה בפועל ביום הבחירות.
נוהג זה חל גם לגבי הקבוצה השניה ,אם כי במקרה זה יכול ויסכימו העובד והמעביד על שכר גבוה יותר.
עוד הוסיף עו"ד יצחקי כי אין הגדרה לגבי מועד השבתון ואולם בחוק הבחירות נקבעו שעות ההצבעה ולכן ניתן
לומר כי זמן השבתון הוא זמן ההצבעה (מ 07:00 -עד .)22:00

