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 מדריד - לפ"אאאיפדה המשפטית של ימכינוס הועדו"ח  הנדון :
 
 

 .איגוד הטייסים הספרדיבמשרדי  4-5/12/17בתאריכים  ,במדרידהכינוס נערך  .1

עו"ד סגן היו"ר,  ;טואי פלייגרמני, טייס  – קב' אוליבר סלמן יו"ר הועדה המשפטית: המשתתפים .2

, נציג נוסף מהאיגוד נשענת הועדה(מהאיגוד האמריקאי )עמוד התווך שעליו  ג'ים ג'והנסון

נד, נציגים מהול, ECA, נציג מה האחראי על הוועדה המשפטית אילפ"א סגן נשיאהאמריקאי, 

 גם וגם. ומיעוטםטייסים, חלקם עו"ד  םחלק -. הנציגים ספרדו , צרפת, איסלנדיפן ,אוסטרליה

 :)המשך לנושאים שעלו בשנה הקודמת( – שעלו לדיון עיקריים נושאים .3

 ;נוסעים אלימים .3.1

 שים;כלי טיס לא מאוי .3.2

 בדיקות סמים ואלכוהול; .3.3

 ;מהאיגודים המיוצגים בוועדהדיווחים  .3.4

 נוסעים אלימים .4

 ובעקבות כך נערכו מספר בירורים שהעלו את המידע הבא: לדיוןהועלה הנושא  בפגישות הקודמות .4.1

הקימה צוות פעולה שמטרתו קידום היישום של  ICAOית של הועדה המשפט .4.1.1

פרוטוקול מונטריאול וגיבוש דרכי פעולה, הנחיות וכלים להתמודדות עם נוסעים 

 אלימים.

קובץ הנחיות בנושא מניעה וטיפול בנוסעים אחד המסמכים החשובים בעניין זה הוא  .4.1.2

 .אלימים שהכינה יאט"א שהיא אחד הגופים הפעילים בזירה הזו

שעברה. נציגים מהועדה השתתפו בפגישה שנערכה צוות הפעולה נפגש מספר פעמים במהלך השנה  .4.2

 .2018השנה והציגו לוועדה את עבודתם. העבודה עדיין לא הושלמה וצפויה פגישה נוספת בפברואר 

כדי לקדם את עבודת הועדה הוחלט לנסח נייר עמדה שיובא לאישור מועצת המנהלים וישמש  .4.3

 .בניסוח נייר העמדההח"מ התנדב להשתתף  ה מטעם איפלפ"א בנושא.כמסמך מנח
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 רחפנים .5

וגם  ICAOנושא שהולך וצובר תאוצה עם התפוצה ההמונית של רחפנים. הנושא מצוי על שולחן  .5.1

 באיפלפ"א מטופל על ידי מספר ועדות.

 גם במדינות שונות עולה הנושא ויש ניסיונות להתמודד עם התופעה בחקיקה מקומית. .5.2

ו"ר ועדת הביטחון שהשתתף בישיבה ביקש חוות דעת הועדה המשפטית האם שימוש ברחפנים י .5.3

היא  ICAOלדעת הועדה התשובה היא כן אך גישת  .unlawful interferenceנכנס להגדרות של 

 שזו אינה הגדרה מתאימה.

 מטעם הוועדה שיבדוק וימליץ כיצד אם וכיצד לפעול. קבוצת עבודההוחלט להקים  .5.4

 טיס לא מאוישיםכלי  .6

, העבירה לוועדה בקשה לבחון את האפשרות המשפטית לקבל( PGA)הועדה האינדוסטריאלית  .6.1

מקצועיים של כלי טיס לא  מפעיליםמקצועיים או איגודים של  מפעילים ,איפלפ"אכחברים ב

 כאלה שכבר מאוגדים. מפעיליםמאוישים. כיום יש בעולם עשרות אלפי 

הח"מ  שתבחן את השאלה ותעביר תשובה לועדה האינדוסטריאלית.הוחלט להקים קבוצת עבודה  .6.2

 התנדב להיות חבר בקבוצת עבודה זו.

 בדיקות אלכוהול .7

במהלך השנה שחלפה פנתה הוועדה לאיגודים בניסיון לאסוף מידע בנוגע לבדיקות סמים  .7.1

 .ואלכוהול

חלק מהאיגודים השיבו לשאלון, חלק נתנו תשובות חלקיות וחלק לא השיבו כלל. לא ברור עדיין  .7.2

 .איזה שימוש ייעשה במידע

 דיווחי נציגים .8

 מערכת תחקור: .8.1

מערכת תחקור שמציגה אנימציה ממוחשבת של  –נושא מעניין שעלה מהדיווח היפני  .8.1.1

סה. אצל היפנים מערכת לאחר הטיאינטרנטי הטיסה ומועברת לצוות הטיסה בשידור 

 זו מצויה בשימוש תחת מספר תנאים וכפופה להסכמת הטייס המפקד.

 המערכת הנ"ל פועלת תחת תנאים שונים מהתנאים המוסכמים לגבי פוק"א. .8.1.2

מתוך ההסברים שנתנו היפנים לא ברור מהם המאפיינים הטכנולוגיים של המערכת  .8.1.3

 והאם הם שונים טכנולוגית ממערכת פוק"א.
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להעביר את המידע על המערכת לאחת הוועדות : בטיחות או תכנון על מנת הוחלט  .8.1.4

שיבחנו את המאפיינים הטכנולוגיים ויגבשו דעה לגבי השימוש במערכת. בכפוף למידע 

 זה תחליט הוועדה המשפטית אם להמליץ על כללים כלשהם להפעלה של המערכת.

 - NASהחדירה של חברת מ דיםממשיכים להיות מוטרהנהלת איפלפ"א האמריקאים ובארה"ב  .8.2

NORWEGIAN AIR SHUTTLE  שמציעה מגוון הולך וגדל של טיסות זולות לארה"ב מיעדים

 שונים באירופה ודרום אמריקה. כמו שזה נראה נכון לעכשיו לא ברור אם יש דרך לעצור אותה.

 פסיקת בית הדין האירופי לצדק בנושא סמכות שיפוט: .8.3

גבי פסיקה תקדימית וחשובה בנושא סמכות השיפוט נציג האיגוד האירופי עדכן ל .8.3.1

 במקרים של עובדי חברות רב לאומיות, במקרה זה ראיינאיר.

עובדים של ראיינאיר ושל חברת השמה בשם קרולינק שעבדו עבור ראיינאיר בשדה  .8.3.2

שארלרואה בבלגיה. מדובר בספרדים, פורטוגזים ובלגים שעבדו עבור החברות 

 העסקה שלהם נקבע סעיף סמכות לבתי המשפט באירלנד. הרשומות באירלנד ובחוזה

העובדים תבעו את החברות בבלגיה ועל מנת לקבוע את סמכותו פנה בית המשפט  .8.3.3

הבלגי לבית הדין האירופי לצדק בבקשה שיפסוק האם יש לבית המשפט הבלגי 

 התנגדותן של החברות.סמכות שיפוט חרף 

ת מאחר ובסיס האם של העובדים הנ"ל בית הדין קבע שיש לבית המשפט הבלגי סמכו .8.3.4

היה בבלגיה, משם יצאו ולשם חזרו ואף נדרשו לגור במרחק של שעת נסיעה מבסיס 

 האם.

לפסיקה זו משמעות גדולה בתחום יחסי העבודה של עובדים בחברות רב לאומיות  .8.3.5

משום שהיא מגבילה את יכולת המניפולציה של אותן חברות בנושא יחסי עובד מעביד 

אפשרת להחיל על עובדים במדינה אחת חוקי עבודה פוגעניים של מדינה אחרת. ולא מ

 אין מדובר בסוף פסוק אבל זה צעד חשוב בכיוון הנכון.

 סיכום .9

  .הפגישה השנה הייתה טובה ומשמעותית .9.1

 

 גדי אריאלקב' 

 נציג האיגוד לוועדה המשפטית


