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 למעסיקים עבור יום הבחירות
 2016 אוקטוברב 31, יגרמאירה פרז עו"ד מאת 

 

, ב"ככל שמתקרבת מערכת הבחירות שהן אחת מן הלוהטות ביותר בהיסטוריה של ארה

ולמחויבות שלהם ביחס מעסיקים מחויבים לוודא כי הם נוהגים בהתאם לאחריות שלהם 

 :לעובדיהם

על אף שהאופי הטעון מאוד של מערכת הבחירות הנוכחית גורמת לכך שכמעט  .1

בלתי נמנע כי תהיינה התדיינויות על הבחירות במקום העבודה, בעלי תפקידים ניהוליים 

חייבים להיזהר מאוד באופן השימוש שלהם בטון דיבור ובמילים כאשר הם דנים 

קו חוקים אשר אוסרים מפורשות על בפוליטיקה עם עמיתיהם לעבודה. מספר מדינות חוק

מעסיקים להפיץ במקום העבודה הודעות המתייחסות להשלכות של ניצחונו של מועמד 

מסוים בבחירות או לדון בהשלכות של ניצחון כזה. למשל, ישנן מדינות בהן בלתי חוקי כי 

דה מנכ"ל של חברה יודיע כי אם מועמד מסוים ינצח, תיאלץ החברה "לקצץ את כוח העבו

". הרציונל הוא כי סביר שהערות כאלה ישפיעו על בחירת הבוחר במועמד 10%-שלה ב

 שיצביעו לו. 

 

ברוח דומה של הגנה על קבלת החלטות עצמאית של הבוחר, אוסרים מדינות  .2

רבות על הבוחרים לצלם את עצמם בתוך הקלפיות או בסמוך אליהן, ובוודאי אסור להם 

מספר מדינות, צילומן של תמונות מעין אלה מהווה לצלם את פתקי ההצבעה שלהם. ב

פשע, אשר העונש עליו הוא מאסר, ואילו במדינות אחרות עברה כזה כרוכה בהטלת קנס. 

כלומר,  –החוקים האוסרים על צילומים נחקקו במקורם על מנת להגן מפני קניית קולות 

ת להוכיח כי למנוע מצב בו בוחרים יצלמו תמונות של פתקי ההצבעה שלהם על מנ

הצביעו עבור מועמד מסוים כדי שיקבלו תמורה על הצבעתם. לאור ההגבלות על צילומים, 

על מעסיקים להימנע מעידודם של העובדים לצלם או להפיץ תמונות של עובדים 

מצביעים, בין בקבוצת וואטסאפ של העבודה ובין בפורום ציבורי אחר, או לשלוח תמונות 

להראות" כי עובד הצביע, אף אם הכוונה הינה רק להציג את מסוג זה לעמיתים כדי "

 נאמנותה של החברה לערכים דמוקרטיים.

 

לרוב המדינות יש חוקים המעניקים לעובדים את הזכות לצאת להצביע על חשבון  .3

זמן עבודה, אם סדר היום של העובד בתפקידו יקשה מאוד על האפשרות להצביע או אינו 

ינות בהן נדרש המעסיק לשלם על חופשה לצורך הצבעה מאפשר זאת כלל. ישנן מד

בבחירות, ואילו במדינות אחרות אין המעסיקים נדרשים לשלם לעובדים על חופשה לצורך 

השתתפות בבחירות. לדוגמא, בניו יורק, חייבים לאפשר לעובדים שאין להם "זמן מספיק" 

פשה בתשלום מן מחוץ לשעות העבודה כדי להשתתף בבחירות לקחת עד שעתיים חו

העבודה כדי לעשות זאת, על אף שרשאי המעסיק לקבוע כי שעות אלה יהיו בראשיתה או 

בסופה של משמרת עבודה. לכן מעסיקים צריכים להיות מודעים למחויבויות חוקיות 

המוטלות עליהן ביחס למתן זמן חופשה לעובדיהם על מנת להצביע ביום הבחירות, 

 הרלוונטיות ביחס לסדר יום העבודה של העובד. וחייבים לבצע את ההתאמות 

 

ישנן מדינות הדורשות מן המעסיקים להציג הודעה בה הם מיידעים את העובדים  .4

כי זכותם לקחת חופשה מן העבודה כדי להצביע. מעסיקים רבים מציגים הודעות כאלה 

ים במהלך כל השנה יחד עם הודעות על שכר מינימום והודעות חובה נוספות, ובמקר



כאלה אין חובה להציג הודעה חדשה ביחס לבחירות הקרבות. ניתן בקלות להוריד 

במקום העבודה  הודעות כאלה מן האתרים של המדינות ויש להציג אותן באזור ציבורי 

בהקדם האפשרי, מאחר ובמדינות רבות בהן קיימת דרישה להציג הודעות חובה, על 

 מי עבודה לפני יום הבחירות למשל :המעסיקים להציג את ההודעות כבר עשרה י

fenglish.pd-http://elections.cdn.sos.ca.gov//pdfs/tov -ובניו יורק    בקליפורניה 

http://www.elections.ny.gov/NYSBOE/elections/AttentionEmployees.pdf. 

אם נושאים אלה נוגעים למקום על מנת להבין  ,ל משתנים ממדינה למדינה"הנושאים הנ

 mferziger@swalegal.com :מאירה פרזיגר בכתובת עו"ד נא ליצור קשר עם, עבודתך

 

 

ומתמחה במתן  SWA -היא ראש מחלקת דיני העבודה ותעסוקה ב עו"ד מאירה פרזיגר

ורים לדיני עבודה בארה"ב. ניתן להשיג לחברות ישראליות בנושאים משפטיים הקש סיוע

@swalegal.commferziger .077 667 0794או בטל'   במייל אותה

 

למידע נוסף בנושאים אלה, נא צרו קשר עם עו"ד מאירה פרזיגר. אין לראות בהזמנה 

שה של עורך דין/לקוח תאושר כל מערכת יחסים חד קשר שידול לעבודה משפטית. ליצור

אינו מהווה ייעוץ משפטי או דעה ביחס לעובדות  המידע המופיע בפרסום זהב.בכת

 ספציפיות.
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