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הקצאת סימני לאומיות ורישום

 .1מטרה
 .1.1מטרת ההודעה להביא לידיעת הציבור את אופן הקצאת סימני הלאומיות
והרישום.

 .2כללי
 .2.1סעיף ( 62א) לחוק הטיס קובע,
"לא יפעיל אדם כלי טיס אלא אם כן כלי הטיס מסומן בסימני לאומיותו ורישומו,
כפי שקבע השר; בתקנות לפי סעיף קטן זה ,רשאי השר לקבוע בין השאר,
הוראות לעניין אופן קביעת הסימנים והקצאתם ,שיטות הסימון ופרטי הסימון,
סימני רישום זמניים ,סימון כלי טיס לייצוא והסרת הסימון".
 .2.2סימני הלאומיות והרישום הישראליים
תקנה  40לתקנות הטיס (רישום כלי טיס וסימונים) ,התשל"ד( 1791-להלן –
תקנות הרישום) קובעת:
"סימני הלאומיות הישראליים יהיו " "4X-וסימני הרישום הישראליים יהיו שלוש
אותיות לטיניות ראשיות"
 .2.1סימני רישום מיוחדים
תקנה  42לתקנות הטיס (רישום כלי טיס וסימונים) ,התשל"ד( 1791-להלן –
תקנות הרישום) קובעת:
"סימני רישום שעדיין לא הוקצו ע"י הרשם יכול שיהיו מוקצים כסימני רישום
מיוחדים לפי בקשת בעל כלי הטיס או מי שעומד להיות בעלו ,לאחר ששולמה
האגרה שנקבעה".
 .2.4הודעה על הקצאת סימני רישום מיוחדים
תקנה  41לתקנות הטיס (רישום כלי טיס וסימונים) ,התשל"ד( 1791-להלן –
תקנות הרישום) קובעת:
"(א) הקצה הרשם סימני רישום מיוחדים ,יודיע על כך לבעל כלי הטיס".
"(ב) סימני רישום מיוחדים שהוקצו וטרם נקבעו על כלי טיס ישמרו לתקופה של
שנה אחת; הרשם רשאי להאריך את התקופה לשנה נוספת לאחר ששולמה
האגרה שנקבעה".
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 .2.4סימני רישום זמניים

תקנה  44לתקנות הטיס (רישום כלי טיס וסימונים) ,התשל"ד( 1791-להלן –
תקנות הרישום) קובעת:
"(הרשם רשאי להקצות סימן רישום זמני ליצרן או לסחרן המחזיקים תעודת
רישום לסחרן ,לשם קביעתו הזמנית על גבי כלי טיס בשעת ביצוע טיס בהתאם
לתקנה "27

 .3דרישות רגולטוריות
 .1.1חוק הטיס ,התשע"א – :2011
 .1.1.1סעיף  –62חובת סימון כלי טיס וזיהויו
 .1.2תקנות הטיס (רישום כלי טיס וסימונם) ,התשל"ד 1791 -
פרק חמישי :סימני לאומיות ורישום
 .1.2.1תקנה  – 40סימני הלאומיות והרישום הישראלים.
 .1.2.2תקנה  – 42סימני רישום מיוחדים
 .1.2.1תקנה  – 41הודעה על הקצאת סימני רישום מיוחדים
פרק ששי :סימני רישום זמניים
 .1.2.4תקנה  – 44סימני רישום זמניים
 .1.1תקנות הטיס (אגרות רישום ,רישוי ותיעוד) ,התש"ע 2007 -
 .1.1.1תקנה  – 4אגרת הקצאת סימני רישום מיוחדים
 .1.1.2מסמכים נוספים:
2.5.4.1
2.4.4.2

ITU radio regulation volume I, chapter V, Article
19 (identification of stations) paragraph 19.48
Rec. ITU-R M.1172 (miscellaneous abbreviations
and signals to be used for radiocommunications
)in the maritime mobile service

 .1.1.1טפסים  -אין.
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 .4תהליכים והוראות
 .4.1סימני הלאומיות והרישום לתעופה האזרחית נקבעים ע"י משרד התקשורת והם
מייצגים למעשה את הרישום של תחנת טלגרף אלחוטי בכלי הטיס (למרות שאין
הכרח שבכלי הטיס תהיה תחנת טלגרף אלחוטי).
 .4.2המבקש סימני לאומיות ורישום יגיש בקשה בכתב שבה יתאר את כלי הטיס לפי
שם יצרנו ,הדגם והמספר הסידורי ויציין עם כלי הטיס היה רשום לאחרונה
במדינת חוץ.
 .4.1המבקש ישלם אגרה בהתאם לתקנה  4לתקנות האגרות.
 .4.4הרשם יודיע בכתב למבקש על הקצאת סימני הרישום.
 .4.4סימני הרישום ישמרו לתקופה של שנה אחת .ניתן להאריך את התקופה בשנה
נוספת לאחר ששולמה האגרה שנקבעה.
 .4.6לא ניתן להקצות אותיות שכבר הוקצו בעבר לטובת כלי טיס אחר (גם אם הוא
כבר הוסר מרישום).
 .4.9קיימות סדרות אותיות שלא ניתן להקצות לטובת רישום כלי טיס:
 4X-FAAעד 4X-FZZ
 4X-JAAעד 4X-JZZ
 4X-QAAעד 4X-QZZ
 4X-RAAעד 4X-RZZ
 4X-SAAעד 4X-SZZ
 4X-VAAעד 4X-VZZ
 4X-YAAעד 4X-YZZ
 4X-ZAAעד 4X-ZZZ
 .4.8בנוסף לא ניתן להקצות את סימני הלאומיות והרישום המשמשים לצרכים
מיוחדים (:)ITU-R M.1172
4.8.1

4X-ADS, 4X-COL, 4X-DSC, 4X-ETA, 4X-KTS, 4XMIN, 4X-MSG, 4X-MSI, 4X-NIL, 4X-PAN, 4X-PBL,
4X-PSE, 4X-RCC, 4X-REF, 4X-RPT, 4X-SAR, 4XSIG, 4X-SLT, 4X-SOS, 4X-SVC, 4X-SYS, 4X-TFC,
4X-XXX, 4X-TXT, 4X-TTT

4.8.2

סדרת  4X-QAAעד 4X-QZZ
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