
 רקגומות

 קובץ התקנו
 כ״ג באב תשל״ה 3378 31 ביולי 1975

 עמוד

2421 . . .  צו איגודי ערים (שירותי כבאות) (תיקון), תשל״ה—1975 .

 תקנות־שעת־הירום (שירותי עבודה חיוניים בתחבורה ימית ואווירית), תשל״ה—1975 2422

 חוק איגודי ערים, תשס״ו-955 ן
ת ת איגודי ערים לשירותי כבאו מ ק  צו בדבר ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק איגודי ערים, תשט״ו—1955 י, וסעיף 13 לחוק
, אגי מצווה לאמר:  שירותי הכבאות, תשי״ט—1959 2

ת פ ס ו ת ן ה  1. בתוספת לצו איגודי ערים (שירותי כבאות), תשכ״א—31961, בסוף סעיף (טו) תיקו
 יבוא:

 ״המועצה המקומית כפר מנדא — 1״

 2. לצו זד. ייקרא ״צו איגודי ערים (שירותי כבאות) (תיקון), תשל״ה—1975״. השם

ג ר ו ף ב ס ו  ב׳ באב תשל״ה (10 ביולי 1975) י
) שר הפגים 7 6 5 3 מ 3 ז ו ) 

 1 ס״ח תשט״ו, עמי 48:

 2 ס״וו תשי״ט, עמ׳ 199.

 3 ק״ת תשכ״א, עמי 1918; תשכ״ט, עמ׳ 1780.
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ת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח-1948 ד ו ק  פ
־ חירום בדבר שירותי עבודה חיוניים ת ע ת ש ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח- ׳948¡ י,
 אני מתקין תקנות שעת־חירום אלה:

 1. בתקנות אלה —
 ״המנהל״ — כל אחד מאלה:

 (1) המנהל הכללי של משרד התחבורה:
 (2) המנהל הכללי של רשות הנמלים

 (3) ראש מינהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה!
 (4) מנהל אגף הספנות והנמלים במשרד התחבורה!

 ״השד״ ~- שר התחבורה!
 ״מפעל״ — כל אחד מאלה:

 (1) כל תאגיד הרשים בישראל שהוא יעל כלי שיט, חיכרו, מפעילו או מתפעלו!
 (2) כל תאגיד שהוא בעל כלי שיט שניתנה עליו הודעה או שחייבים ליתן
 עליו הודעה לפי תקנה 7 לתקנות שעת־חירום (פיקוח על כלי שיט), תש״ח—21948,

 חוכדו. מפעילו או מתפעלו ז
 (3) כל תאגיד הרשום בישראל המחזיק ברשיון להפעלת כלי טיס שניתן לפי

!  חוק רישוי שירותי התעופה, תשכ״ג-1963 3
 (4) כל תאגיד שהוסמך ליתן שירותי אחזקה ובדק כלי טיס«

 (5) כל תאגיד המגיש שירותים ואספקה הדרושים לתיפעול כלי שיט או כלי טיס!
 (6) רשות הנמלים, כל נמל מנמליה וכל נמל אחר המפורט בתוספת לפקודת

 הנמלים [נוסח חדש], תשל״א -11971!
 (7) אגף הספנות והנמלים, מינהל התעופה האזרחית, נמל התעופה בן־גוריון

 ושדות התעופה, במשרד התחבורה!
 ״מפעל חיוני״ — מפעל שהשר הכריז עליו כמפעל חיוני!

 ״עובד״ — עובד שערב תחילתן של תקנות אלה היה מועסק במפעל 1
 ״קברניט״ — מי שבידו השליטה על כלי שיט או מי שממונה עליו אותה שעה למעט

 נווט ורב־חובל נמל, או הטייס המפקד בכלי הטיס, הכל לפי הענין!
 ״שירות עבודה חיוני״ — שירות במפעל חיוני.

 2. השר רשאי בצו להכריז על מפעל כמפעל חיוני אם היה לו יסוד סביר להניח
 כי קיימת פגיעה או קיימת אפשרות של פגיעה בקיום השירותים אותם מעניק אותו

 מפעל, בסדירותס, או בתקינותם•

 3. (א) משהכריז השר על מפעל כמפעל חיוני, רשאי המנהל או מי שהיא הסמיך
 לכך לקרוא בצו את כל העובדים, עובדים מסוימים או •סוג של עובדים או חטיבה של

 עובדים לשירות עבודה חיוני.
 (ב) הסמכה כאמור בתקנת משנה (א) יכול שתהיה כללית או מםוייגת ואינה

 טעונה פרסום ברשומות.

 מפעל חיוני

 קריאה לשירות

ס׳ אי, עמי 1.  1 ע״ד תש״ח, תו

 2 ס״ח תשל״ג, עמי 203.

 3 ס״וו תשכ״נ, עמ׳ 104.

נת ישראל, נוסח חדש 20, עמ׳ 443. י מדי נ  4 די
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 4. (א) עובד שחל עליו צו לפי תקנה 3, חייב להתייצב במקום ובמועד כפי שייאמר
 בצו ולבצע כל עבודה שיטיל עליו מי שממונה עליו, או המנהל, או מי שהוא הסמיך׳
 או מי שנקבע לכך בצו או מטעמו של מי שנקבע כאמור, ולהמשיך בעבודה סדירה

 ותקינה במקום, באופן ובמועד שיורו לו, כל עוד עומד הצו בתקפו.
 (ב) עובד שחל עליו צו לפי תקנה 3 חייב למלא אחר כל הוראה שתינתן לו
 בקשר לביצוע העבודה מאת מי שממונה עליו, או מאת המנהל, או מי שהוא הסמיך, או

 מאת מי שנקבע לכך בצו, או מטעמו של מי שנקבע כאמור.
 (ג) בלי לפגוע בכלליות האמור בתקנת משנה (א), עובד שנקרא לשירות
 עבודה חיוני לא יפסיק את עבודתו כאמור ויבצעה בשלמות, ברציפות ובאופן סדיר ללא

 האטות. הפרעות או שיבושים, כל עוד עומד הצו בתקפו.

 5. (א) צו שפורסם ברשומות, רואים אותו כאילו הגיע לידיעת העובד שעליו הוא מפירה
 חל בצהרי היום שלאחר יום הפרסום.

 (ב) צו שלא פורסם ברשומות, רואים אותו, באין הוכחה אחרת —
 (1) אם נמסר לעובד שעליו הוא חל או לאחד מבני משפחתו הבוגרים

 הגרים עמו — כאילו הגיע לידיעת העובד בזמן המסירה!
 (2) אם סירב העובד שעליו חל הצו, או אחד מבני משפחתו הגרים עמו
 כאמור בפסקה (1) לקבל את הצו, או לא נמצא העובד או בן המשפחה
 כאמור, והצו הודבק על דלת דירתו או על דלת חדר מגוריו או על לוח
-  המודעות בכלי שיט או בכלי טיס או במפעל או במקום מרכזי אחר בהם -

 כאילו הגיע לידיעתו בשעת ההדבקה >
 (3) אם נשלה לעובד בדואר רשום לפי מען מגוריו הקבוע •י- כאילו

 הגיע לידיעתו בתום 72 שעות מזמן שנמסר לדואר למשלוח.
 (ג) צו שנמסר או נשלח לעובד באחת הדרכים האמורות בתקנת משנה (ב)
 רואים אותו כאילו הגיע לידיעתו של העובד בזמן האמור שם, אף אם פורסם לאחר מכן

 ברשומות.
 (ד) מי שהורשה לכך מאת המנהל או מי שהוסמך על פי תקנה 3(א), רשאי
 להציג צו לפי תקנית אלה על פני מקרקעין או בתוכם, או להצמידו במקום נראה
 לעין על כלי שיט או על כלי טיס או להורות שיוצג או יוצמד כאמור, ורשאי הוא
 להיכנס בכל עת סבירה לכל מקרקעין ולכל כלי שיט או כלי טיס ולהציג את הצו או

 להצמידו, הכל לסי הענין.
 (ה) הוצג צו או הוצמד בהתאם לתקנת משנה (ד), לא יוריד אותו אדם ולא

 יעשה בו כל שינוי, זולת מי שהורשה לכך על פי תקנת משנה (ד).
 (ו) צו כללי שפורסם בעתונות, ברדיו או מעל לוח מודעות, או הוצג על פני
 מקרקעין או בתוכם או הוצמד על כלי שיט או על כלי טיס, רואים אותו כאילו הגיע

 לידיעת כל אדם הנוגע בדבר ביום פרסומו, הצגתו או הצמדתו, הכל לפי העניין.
 (ז) צו המיועד לעובד במפעל חיוני המשרת כאיש צוות של כלי שיט פלוני או
 של כלי טיס פלוני, יכול שיימסר, בין בכתב ובין באמצעות טלגרף אלחוט, רדיו־טלפון
 או כל אמצעי תקשורת אחר לקברניט כלי השיט או כלי הטיס בשביל אנשי ציוותו:
 קברניט של כלי שיט או של כלי טיס, אשר נמסר או נשלח אליו צו באחת הדרכים
 האמורות בתקנה זו, יודיע דבר קבלת הצו ותכנו לכל עובד שבצוות כלי השיט או
 כלי הטיס שבפיקודו, הכל לפי הענין! צו שנשלח או נמסר לקברניט כלי שיט או כלי

בת מי שנקרא  חו
ת עבודה רו  לשי

ני ו  חי

ת 3378, כ״ג באב תשל״ה, 31.7.1975 2423 ו נ ק ת  קובץ ה



 טיס רואים אותו כאילו הגיע מיד לידיעת כל עובד שבצוות כלי השיט או כלי הטיס
 שבפיקודו, הכל לפי הענין.

 (ח) צו המיועד לקברניט כלי שיט או כלי טיס הנמצא בכלי השיט או בכלי
 הטיס המופעל בשירות מפעל חיוני — רואים אותו כאילו הגיע לידיעתו של הקברניט

 עם קבלת הצו כאמור בתקנת משנה (ז),

 6. בכפוף לאמור בתקנות אלה יראו את היחסים בין מי שנקרא בצו לשירות עבודה
 חיוני ומילא אחר הצו לבין מי שהיה מעבידו ערב פרסום האכרזה לפי תקנה 2, כיחסי עובד

 ומעביד לכל דבר וענין הקשור לשכרו ולתנאי עבודתו.

 הוראות תקנות אלה יחולו על עובד בשירות עבודה חיוני גם מחוץ לישראל.

 מאסר שנתיים או קנס 25,000

.7 

 8. העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו
 לירות או שניהם כאחד.

 9. (א) עובד שחל עליו צו לפי תקנה 3 ואשר עשה אחד הדברים המנויים בתקנת
 משנה (ב) יהא המפעל החיוני המעסיקו רשאי בנוסף לכל זכות אחרת העומדת למפעל

 מכוח כל דין או הסכם ועל אף האמור בכל דין או הסכם •—
 (1) (א) להפחית 1/20 מן המשכורת החדשית של עובד המועסק
 במשכורת המשתלמת על בסיס של חודש ומכל התוספות לה מכל
 סוג שהוא בעד כל יום או חלק מיום בו עשה העובד אחד המעשים

 או המחדלים המנויים בתקנת משנה (ב);
 (ב) לא לשלם לעובד המועסק בשכר או במשכורת המשתלמים שלא
 על בסיס של חודש, שכר או משכורת או כל תוספת להם בעד כל יום
 אשר בו או בחלק ממנו עשה העובד אחד המעשים או המחדלים

 המנויים בתקנת משנה (ב).
 (2) לפטרו לאלתר.

 (ב) אלה המעשים והמחדלים של עובד לענין תקנת משנה (א):
 (1) הוא לא התייצב במקום ובמועד האמורים בצו!

 (2) הוא לא ביצע עבודה שהוטלה עליו כאמור בתקנה 4!
 (3) הוא לא מילא אחר הוראה שניתנה לו, על פי תקנה 4:
 (4) הוא פעל בניגוד להוראה שניתנה לו, על פי תקנה 4¡

 (5) הוא לא המשיך בעבודה סדירה ותקינה במקום, באופן ובמועד שהורו
 לו כאמור בתקנה 4 !

 (6) הוא הפסיק את עבודתו או לא ביצע אותה ברציפות ובשלמות, כאמור
 בתקנה 4¡

 (7) הוא לא ביצע את עבודתו באופן סדיר וללא האטות, הפרעות או
 או שיבושים, כאמור בתקנה 4.

 (ג) עובד שפוטר כאמור בתקנת משנה (א) לא יהא זכאי לפיצויי פיטורין אלא
 אם בית משפט מוסמך מצא סיבה מוצדקת לפסוק לו פיצויים מלאים או חלקיים.

 10. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות־שעת־חירום (שירותי עבודה היוניים בתחבורה
 ימית ואוירית), השל״ה—1975״.

י ב ק ע ד י  ג
 שר התחבורה
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 כ״א באב תשל״ה (29 ביולי 1975)
 (חמ 751613)

 יחסי עבודה
 ומעביד

 תחולה

 עונשין

 פיטורין ומני׳
 שכר עבודה
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 חמחיר 32 אגורות נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים




