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 .1מטרה
 .1.1מטרת ההודעה להביא לידיעת הציבור את אופן הגשת בקשה לעיון בפנקס
רישום כלי הטיס.

 .2כללי
 .1.1עיון בפנקס הרישום ומסירת מידע ממנו
סעיף  1לחוק הטיס ,התשע"א( 1111-להלן – חוק הטיס) מגדיר" :פנקס
הרישום" – פנקס הרישום המתנהל לפי הוראות סעיף ;95
סעיף  95לחוק הטיס קובע ,בין היתר ,כי:
"(א) המנהל אחראי לניהול פנקס רישום לצורך רישום כלי טיס בישראל ולמתן
תעודות רישום.
(ב) בפנקס הרישום יירשמו לגבי כלי הטיס פרטי בעליו ,שעבודים ועיקולים
שהוטלו על כלי הטיס ,סימני לאומיותו ורישומו ,פרטי הייצור שלו ופרטים
נוספים ,הכל כפי שקבע השר.
(ג) השר רשאי לקבוע הוראות לעניין הרישום בפנקס הרישום וניהול הפנקס,
לעניין ;"...
סעיף  11לחוק הטיס קובע:
"(א) פנקס הרישום יהיה פתוח לעיון הציבור בהתאם לנהלים שיורה המנהל.
(ב) המנהל רשאי למסור מידע מפנקס הרישום כמפורט להלן:
( )1מידע לגבי כלי טיס מסוים הרשום בפנקס — על פי בקשה מאת מדינה
חברה או ארגון התעופה הבין־לאומי;
( )1דוחות לגבי הבעלות והשליטה בכלי טיס הרשומים בפנקס והמופעלים
בטיסות בין־לאומיות—על פי בקשה מאת ארגון התעופה הבין־לאומי
ובהתאם להנחיותיו.
 .1.1הפנקס
תקנה (4ב) לתקנות הטיס (רישום כלי טיס וסימונים) ,התשל"ד( 1591-להלן –
תקנות הרישום) קובעת:
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"כי כל אדם רשאי ,בהסכמת הרשם לעיין ברישום כלי טיס בפנקס ולקבל העתק
מאושר מאותו רישום לאחר תשלום האגרות שנקבעו.".
 .1.1תוקף הרישום
תקנה (9א) לתקנות הרישום קובעת כי "לא יהא ברישום כלי טיס בפנקס משום
הוכחת בעלות עליו".
 .1.4תחולה על משטרת ישראל
בהתאם לסעיף ( 191ב)( )1לחוק הטיס ,רישומי כלי טיס של משטרת ישראל
בפנקס הרישום לא יהיו פתוחים לעיון הציבור והעיון בהם טעון הסכמה של
המפקח הכללי.

 .3מקורות וטפסים
 .1.1דרישות רגולטוריות
 .1.1.1חוק הטיס ,התשע"א – :1111
 .1.1.1.1סעיף  – 11עיון בפנקס הרישום ומסירת מידע ממנו
 .1.1.1.1סעיף  - 191תחולה על משטרת ישראל
 .1.1.1תקנות הטיס (רישום כלי טיס וסימונם) ,התשל"ד 1591 -
פרק שני :רישום כלי טיס ותעודת רישום
 .1.1.1.1תקנה  – 4הפנקס
 .1.1.1.1תקנה  – 9תוקף הרישום
 .1.1.1תקנות הטיס (אגרות רישום ,רישוי ותיעוד) ,התש"ע 1115 -
 .1.1.1.1תקנה  – 1אגרת עיון בפנקס וקבלת העתק מאושר מרישום
 .1.1טפסים  -אין.

 .4תהליכים והוראות
 .4.1המבקש ימציא לרשם כלי הטיס מכתב הכולל את סימני הלאומיות והרישום של
כלי הטיס ,שם פרטי ושם המשפחה של המבקש וכתובת למשלוח.
 .4.1המבקש ישלם את האגרה הקבועה בתקנות.
 .4.1את הבקשה יש להעביר בפקס 11-5994111 :או בדוא"ל josefl@mot.gov.il
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 .4.4לעניין בקשות שאינן עבור כלי טיס מסוים ,יש לפעול בהתאם לחוק חופש
המידע ,התשנ"ח.1551-
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