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 מחפדטמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה

 חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון/ תשכ״ו־1966

 1. בחוק שעות עבודה ומנוחה׳ תשי״א—11951 (להלן - החרק העיקרי)׳ אחרי סעיף 9-
 יבוא:

 9א. (א) בימי המנוחה הקבועים כמשמעותם בפקודת סדרי השלטון
 והמשפט, תש״ח-31948, לא יעבוד בעל בית מלאכה בבית מלאכתו׳ ולא

 בעל מפעל תעשיה במפעלו׳.ולא יסחר בעל חנות בחנותו.

 ״איסור עבודה
 במנוחה השבועית

 (ב) בימי מנוחה כאמור לא יעבוד חבר של אגודה שיתופית בבית
 מלאכה או במפעל תעשיה של האגודה; בבית מלאכה אד במפעל תעשיה
 של אגודה שיתופית חקלאית לא יעבוד חבר אלא אם העבודה קשורה

 בשירותים הנחוצים למשק שלה.

 (ג) מי שאינו יהודי רשאי-לגבי בית מלאכתו׳ מפעל תעשייתו
 או חנותו הנמצאים בתחום רשות מקומית׳ או רובע שלה׳ שמספר תושביהם
 שאינם יהודים הוא לפחות שליש מכלל תושבי הרשות או הרובע׳ לפי
 הענין - לקיים את האיסורים לפי סעיף זה׳ או בימי המנוחה באמור או

 בימי שבתו וחגיו׳ לפי בחירתו.
 9ב. הוראות סעיף 12 יחולו, בשינויים המחוייבימ, על מתן היתרי עבודה

 בימי מנוחה למי שהוראות סעיף 9א חלות עליו.״
 !זחילת סעיף 12

 2. בסעיף 26 לחוק העיקרי׳ אחרי סעיף קטן נב)׳ יבוא:
 ״(ג) העובר על הודאות סעיף 9א׳ דינו - קנס 1000 לירות.״

 3. חוק זה בא להוסיף על האמור בכל חוק אחר ולא לגרוע ממנו.

 4. ניתן היתר לפי סעיף 12 לחוק העיקרי לפני תחילתו של חוק זה׳ יראוהו גם כהיתר
 לפי סעיף 9ב לחוק העיקרי לגבי אותו בית.מלאכה, מפעל תעשייתי או חנות׳ הכל לפי העני[^

 הוספת סעיפים
 9א ו־9ב

 תיקון סעיף 26

 שמידת זכויות

 הוראת מעבר

ר ב ס י ה ר ב  ד

 חוק שעות עבודה ומנוחה׳ תשי״א—1951, חל כיום על עובדים שכירים כלבד.
 התיקון המוצע בא להחיל את ההודאות בדבר ימי מנוחה גם על בעלי מפעלים׳ חברי

 אגודות שיתופיות ובעלי חנויות׳ בסייגים מסויימים.

 ואלה הוראות סעיף 12 של החוק העיקרי:
 היתר העבדה 12. (א) שר העבודה רשאי להתיר העבדת עובד בשעות המנוחה משביעית, או בחלק מהן, אם
 במנוחה השבועית הוא משוכנע שהפסקת העבודה למנוחה השבועית לכולה או לחלק ממנה, עלולה לפגוע בהגנת
 המדינה או כבטחון הגוף או הרכוש, או לפגוע פגיעה רבה בכלכלה, בתהליך עבודה או בסיפוק

 צרכים שהם, לדעת שר העבודה, חיוניים לציבור או לחלק ממנו.
 (ב) היתר כללי לפי סעיף קטן(א) לא יינתן אלא על פי החלטת ועדת שרים המורכבת י

 מראש הממשלה, שר הדתות ושר העבודה.

 1 פ״ח חשי״א, עמי 204.
 2 עייר 2, תום׳ א׳ עמ׳ 1, עמי 12.

 136 הצעות חוק 698, י״ט בתמוז תשכ״ו, &386ז*׳־
 המחיר 6 אגורות הודפס ע׳׳י המדפיס הממשלתי׳ ירושלמי


