אבי הלוי ,עורך דין
Avi Halevy, Advocate
 14יולי2013 ,
לכבוד
מועמדי הליכוד בבחירות לרשויות המקומיות
יושבי ראש מועצות הסניפים ויושבי ראש הנהלות הסניפים
יושבי ראש מטות הבחירות
גזברים
מורשי הזמנות
א.ג.נ,
שלום רב,
הנדון :הנחיות בדבר העסקת בני נוער בגילאים  16עד  18ביום הבחירות לרשויות המקומיות
שתתקיימנה ביום ה22.10.2013 -
 .1במערכת הבחירות לרשויות המוניציפאליות מעסיקות מפלגות רבות ביום הבחירות בני נוער -
הכוונה לילדים שמלאו להם  16עד  18שנים  -בעבודות שונות ומגוונות ,כמו למשל ,חלוקה
של חומרי הסברה המרצת בוחרים ועוד.
 .2שילובם של בני נוער ביום הבחירות משרת אינטרסים חברתיים חשובים ,כגון :חינוך
לדמוקרטיה ולעבודה שיש שכר בצידה.
 .3ואולם העסקתם של בני נוער חייבת להיעשות תוך הקפדה על הוראות חוק עבודת הנוער
התשי"ג ,1953 -שהוא חוק מגן ,שנועד לשמור על זכויותיהם של נערים עובדים .החוק קובע
את התנאים להעסקתם של בני נוער ,גיל העסקה המותר ,שכרם ,שעות עבודה ושעות מנוחה.
 .4בהעסקת בני נוער יש להקפיד על עמידה בכללים הבאים:
א .אין להעסיק נער במהלך מערכת הבחירות ,אלא רק ביום הבחירות לכנסת ובו בלבד.
ב .אין להעסיק ביום הבחירות עובד ,שטרם מלאו לו  16שנים.
ג .אסור להעסיק נער ביום הבחירות ,אלא אם כן הוא המציא לליכוד פנקס עבודה ,שהוצא
על שמו על ידי שירות התעסוקה לנוער .פנקס העבודה חייב להימצא אצל הליכוד.
ד .אין להעסיק נער ביום הבחירות ,אלא אם כן הוא נבדק בבדיקה רפואית ורופא המשפחה
שבדק אותו נתן אישור להעסקתו.
ה .אין להעסיק נער ביום הבחירות מעל ל  9שעות עבודה.
ו .אין להעסיק נער בלילה בשעות  20:00עד  06:00בבוקר.
ז .חובה לתת לנער הפסקה של  3/4שעה לפחות ,מזה  1/2שעה רצופה.
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 .5העסקת נער תיעשה רק לאחר שהוא יחתום על הסכם העסקה של עובד זמני ,לאחר קבלת
אישור תקציבי מראש מאגף הכספים ולאחר שיפקיד בידי הליכוד צילום של תעודת הזהות
שלו וכן את פנקס העבודה שלו.

בברכה
אבי הלוי ,עו"ד
היועץ המשפטי של תנועת הליכוד
העתקים:
מר גדי אריאלי ,מנכ"ל הליכוד
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