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צו רשות שדות התעופה )מתן שירותים בשדה התעופה
דב הוז )תל־אביב(( ,תש"ן–(*)1989
בתוקף סמכותי לפי סעיף )5א() (4לחוק רשות שדות התעופה,
תשל"ז–) 1977להלן — החוק( ,לאחר שהתייעצתי עם מועצת הרשות,
באישור שר הבטחון ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
מתן שירותים

.1

צו )מס' (2
תשנ"א–1991
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בשדה התעופה דב הוז )תל־אביב( יינתו השירותים המפורטים להלן:
) (1פיקוח טיסה )מגדל(;
) (2מודיעין טיס ומרכז תיאום ,לרבות שירותי מטאורולוגיה,
קשר ותקשורת;
) (3כיבוי אש ,הצלה ועזרה ראשונה;
) (4תדלוק;
) (5בטחון לכבודה ולנוסעים;
) (6שירותים טכניים למטוסים :הספקת ציוד טכני ,גנרטור
להנעת כלי טיס ,רכב הספקת מיזוג אויר ,סדים לעצירה ,מוטות
גרירה ,גורר מתאים ומשקולות עגינה ,לרבות שירותים טכניים
הכרוכים בהפעלת הציוד הטכני;
) (7נקיון מטוסים והספקת ציוד לניקוי מטוסים;

)*( פורסם ק"ת תש"ן מס'  5230מיום  30.11.1989עמ' .89
תוקן ק"ת תשנ"א :מס'  5328מיום  31.1.1991עמ'  — 479צו תשנ"א– .1991מס' 5374
מיום  30.7.1991עמ'  — 1075צו )מס'  (2תשנ"א–.1991
ק"ת תשנ"ב :מס'  5414מיום  13.1.1992עמ'  — 659צו תשנ"ב–.1992
מס'  5446מיום  31.5.1992עמ'  — 1115צו )מס'  (2תשנ"ב–.1992
ק"ת תשנ"ג :מס'  5496מיום  21.1.1993עמ'  — 328צו תשנ"ג– ;1993מס'  5540מיום
 19.8.1993עמ'  — 1079צו )מס'  (2תשנ"ג–.1993
ק"ת תשנ"ד מס'  5618מיום  18.8.1994עמ'  — 1268צו תשנ"ד–.1994
ק"ת תשנ"ז מס'  5791מיום  31.10.1996עמ'  — 89צו תשנ"ז–.1996
ק"ת תש"ס מס'  6010מיום  21.12.1999עמ'  — 159צו תש"ס–.1999
ק"ת תשס"א מס'  6060מיום  2.10.2000עמ'  — 3צו תשס"א–.2000
ק"ת תשס"ג :מס'  6228מיום  20.2.2003עמ'  — 547צו תשס"ג– .2003מס'  6244מיום
 24.6.2003עמ'  — 772צו )מס'  (2תשס"ג– ;2003תחילתו ביום .1.7.2003
ק"ת תשס"ו מס'  6495מיום  29.6.2006עמ'  — 921צו תשס"ו–.2006
ק"ת תשס"ז מס'  6605מיום  26.7.2007עמ'  — 1065צו תשס"ז–.2007
ק"ת תשס"ח מס'  6693מיום  17.7.2008עמ'  — 1140צו תשס"ח–.2008
ק"ת תשע"א מס'  7012מיום  30.6.2011עמ'  — 1138צו תשע"א– ;2011תחילתו ביום
.1.7.2011
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)מעודכן ל־(10.7.2011

חוקי מדינת ישראל

צו רשות שדות התעופה
)מתן שירותים בשדה התעופה דב הוז )תל־אביב(( ,תש"ן–1989

) (8הספקת מי שתיה ומזון לכלי טיס;
) (9איסוף אשפה;
) (10גרירה;
) (11הפעלת מגרשי חניה לכלי טיס ולכלי רכב;
) (12הספקת ציוד ושירות ניטול מטענים ,כבודה ונוסעים,
לרבות כרטוס;
) (13הפעלת משרדים ומיתקני תעופה ,הפעלת מזנונים ,חנויות צו )מס' (2
תשנ"א–1991
ובנקים ,והפעלת מוניות להסעת נוסעים;
) (14שירותים מקובלים אחרים בטרמינל.

.2

על מתן השירותים ,כאמור בסעיף  ,1יחולו הוראות החוק ,למעט תחולת החוק

הוראות סעיפים  43עד  46ו־ 53בו ,וכן יחולו התקנות והכללים שהוצאו
לפיו.
תוקפו של צו זה לתקופה של עד יום כ"ד בסיוון תשע"ו ) 30ביוני תוקף
.3
צו תשנ"ז–1996
.(2016
צו תש"ס–1999
צו תשס"א–2000
צו תשס"ג–2003
צו )מס' (2
תשס"ג–2003
צו תשס"ו–2006
צו תשס"ז–2007
צו תשס"ח–2008
צו תשע"א–2011

כ"ז בתשרי תש"ן ) 26באוקטובר (1989
נתאשר.

הוצאת גדעון

י צ ח ק ר ב ין
שר הבטחון

)מעודכן ל־(10.7.2011

מ ש ה ק צב
שר התחבורה
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