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פקודת סדרי השלטון והמשפט ,חש״ח1948-
ת ק נ ו ת ״ ש ע ת ־ ח י ר ו ם ב ד ב ר ק י ו ם שירותי ד ו א ר
בתוקף סמכותי לפי:סעיף׳ ) 9א(?ילפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—,1 1949
אני מתקין תקנות־שעת־חיתם.אלהג ;״:..״:
בתקנות אלה —
.1
״הפקודה״ — פקודת בתי הדואר*ן••••:״ •«••••
״המפקח״ — מי שנתמנה להיות מפקח כללי על כוח אדם לפי סעיף  4לחוק שירות עבודה
בשעת חירום ,תשכ״ז—! 1967
״הדואר״ — לרבות כל מחלקה ושירות המנוהלים על ידי המדינה לביצוע הפקודה או
לביצוע חיקוק אחר המתיחם״לשירותי דואר!
״שירות עבודה חיוני״ — כל עבודה בדואר1
״עובד דואר״ — כמשמעות הביטוי ״פקיד בית־הדואר״ בפקודה.
3

.קריאה לשירוה
עפודה חיוני

לווגות

^!וגי מאי••'••'
״שני,דא .ישירוון
ענודה חיוני

המפקח דשאי לקרוא בצו את כל עובדי הדואר ,כל חלק מעובדי הדוארואו כ מ ע ו ב ד

.2

דואר ,לשירות עבודה חיוני.
^  ,ה נ ק ו ב י ם בצו
,עובד דואר שחל עליו צו לפי תקנה  ,2חייב
.3
ולבצע באופן סדיר כל עבודה בדואר שתוטל עליו על ידי מיי#נקבע ?יכן•'בצו ,או מטעמו
של מי שנקבע כאמור ,ולהמשיך בעבודה סדירה באופן ובמועד שיוטל עליו כאמור ,כל
עוד עומד הצו בתקפו.
)א(

.4

רואים צו כאילו הגיע לידיעת אדם שעליו הוא חל במוקדם שבזמנים אלה:
)(1

פורסם הצו ברשומות — בצהרי היום שלאחר יום הפרסום;

)(2

נמסר הצו לאדם שעליו הוא חל ,או לאחד מבני משפחתו הגרים עמו

ושאינו קטין — בזמן המסירה.
)ב> צו כללי שפורסם בעתונות ,בשידורי ישראל או מעל לוח מודעות ,רואים ;אותו
כאילו הגיע ,עם הפרסום ,לידיעת כל אדם הנוגע בדבר ,זולת אם הוכח אחרוז.
• יח6י -עוגד
ומעביד

עבידוון

5״

לענין כל דין יראו את היחסים בין מי שנקרא לשירות עבודה חיוני ובין המדינה

כיחסי עובד ומעביד.
.6

העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה ,דינו — מאסר שנתיים או קנס  5,000לירות.

.7

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות־שעת־חירום )קיום שירותי הדואר(,תשכ״ט—1969״.
יוסף אלמוגי
שר העבודה

י״ט בסיון תשכ״ט ) 5ביוני (1969
)דזט (73270
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המחיר  6אגורוח

,

ע״ר תש״ח ,תוט׳ א׳ מס׳  ,2עמי .1
חוקי א״י ברך בי ,פרק קם״ו ,עמי .1155
ס״ח תשכ״ז ,עמי .86
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הודפס עיי המדפים הממשלתי ,ירושלים

