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 .1מטרה
 .5.5מטרת ההודעה לציבור להביא לידיעת הציבור את אופן הגשת בקשה לרישום או
ביטול שיעבוד או עיקול בפנקס רישום כלי הטיס.

 .2כללי
 .2.5פנקס הרישום ותעודות הרישום
סעיף  15לחוק הטיס ,התשע"א 2155-קובע:
")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".
תקנה (4א) לתקנות הטיס (רישום כלי טיס וסימונם) ,התשל"ד 5579-קובעת
כלהלן:
" לצורך רישום כלי טיס בישראל יתנהל פנקס שבו יירשמו ,בין היתר ,לגבי כלי
טיס ,שם בעלו ותוארו המשפטי ,שיעבודים ועיקולים שהוטלו עליו ,סימני
הלאומיות והרישום שלו ,שם יצרנו ,סוגו והמספר הסידורי שלו כפי שקבע
היצרן".

 .3מקורות ,טפסים והגדרות
 .9.5דרישות רגולטוריות
.9.5.5

חוק הטיס ,התשע"א–( 2155להלן – חוק הטיס)
סעיף  – 15פנקס הרישום ותעודות רישום

.9.5.2

תקנות הטיס (רישום כלי טיס וסימונם) ,התשל"ד( 5579 -להלן –
תקנות הרישום)
פרק שני :רישום כלי טיס ותעודת רישום
תקנה  - 4הפנקס
פרק רביעי :רישום שיעבודים ועיקולים בפנקס
תקנה  – 94רישום שיעבודים ועיקולים בפנקס
תקנה  – 91שינוי ברישום כלי טיס משועבד
תקנה  – 93ביטול שיעבוד ,העברתו או תסיבתו
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תקנה  – 97רישום שיעבוד בתעודת רישום כלי טיס

.9.5.9

תקנות הטיס (אגרות רישום ,רישוי ותיעוד) ,התש"ע( 2115 -להלן –
תקנות האגרות)
תקנה  – 4אגרת רישום שעבוד או עיקול בפנקס

 .9.2טפסים – אין
 .9.9הגדרות:
"העתק מאומת" – העתק שנערך בידי מי שערך את המסמך המקורי ושמצוין בו
כי הוא נאמן למקור ,או העתק בו מצוין במפורש בידי עורך-דין (להלן  -המאמת)
כי ההעתק האמור זהה בצורתו ובתוכנו למקור מסוים וכי קביעת הזהות האמורה
נעשתה כאשר בפני המאמת הונח המסמך המקורי.

 .4תהליכים והוראות
 .4.5רישום שיעבוד או עיקול
.4.5.5

המבקש לרשום בפנקס שיעבוד או עיקול על כלי טיס ימציא לרשם,
ביחד עם בקשתו ,העתק מאומת של אחת מאלה:
.4.5.5.5

הודעת מישכון של כלי הטיס שקויימו לגביה הוראות
תקנה  1לתקנות המשכון (סדרי רישום ועיון) ,התשכ"ז-
( 5537להלן — תקנות המשכון);

.4.5.5.2

תעודה החתומה בידי רשם החברות על רישומם של
משכנתאות או שיעבודים על כלי הטיס ,שנרשמו על פי
סעיף  527לפקודת החברות;

.4.5.5.9

תעודה החתומה בידי רשם על פי חיקוק ,על רישומם של
משכנתאות או שיעבודים על כלי טיס על פי אותו חיקוק;

.4.5.5.4

צו בית משפט ,בית דין או ראש ההוצאה לפועל בדבר
הטלת שיעבוד או עיקול מטעמם.

.4.5.2

העתק על תשלום אגרה שנקבעה בתקנות האגרות

.4.5.9

המצאת תעודת הרישום אם היא ברשותו.
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 .4.2ביטול או העברת שיעבוד
.4.2.5

בוטל שיעבוד ,הועבר או נסב ,ימחוק הרשם מהפנקס את השיעבוד או
ירשום את הביטול ,ההעברה ,או התסיבה ,הכל לפי העניין.
מחיקה כאמור תיעשה לבקשת בעל כלי הטיס ,אם המציא לרשם
העתק מאומת של הודעה על ביטולו ,העברתו או העתק מאומת של
צו בית משפט ,בית דין או ראש ההוצאה לפועל המבטל את השיעבוד,
מעבירו או מסיבו.

.4.2.2

העתק על תשלום אגרה שנקבעה

.4.2.9

המצאת תעודת הרישום אם היא ברשותו

 .4.9שינוי ברישום כלי טיס משועבד
.4.9.5

נרשם בפנקס שיעבוד או עיקול על כלי טיס כאמור בסעיף  4.5.5או
 4.2.5לא ייעתר הרשם לבקשה לשינוי הרישום של כלי הטיס ,אלא
בהסכמת בעל השיעבוד ,או על פי צו בית משפט ,בית דין או ראש
ההוצאה לפועל המבטל את השיעבוד ,מעבירו או מסיבו ,או המבטל
את העיקול.
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