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תקנות הטיס (אגרות רישום ,רישוי ותיעוד)( ,תיקון מס' -.......כלי רחיפה),
התשע"ד4102 -

1

בתוקף סמכותי לפי סעיף (861א)( )4ו(-ב) לחוק הטיס ,התשע"א( 1188 -להלן-
החוק) ,לפי הצעת רשות התעופה האזרחית (להלן -הרשות) ,בהתאם לסעיף
 891לחוק ,בהסכמת שר האוצר לפי סעיף (861א)( )4לחוק ובאישורו לפי סעיף
2

99ב לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה 8911 -ובאישור ועדת הכלכלה של
הכנסת לפי סעיף (861א)( )4לחוק וכן לפי סעיפים  81ו 84 -לחוק רשות
3

התעופה האזרחית ,התשס"ה ,1111 -הריני להתקין תקנות אלה:
4

תיקון תקנה 8

.8

תיקון כותרת
הפרק החמישי

.1

בכותרת הפרק החמישי לתקנות העיקריות ,במקום "אגרות לפי תקנות
הרישיונות" יבוא "אגרות לפי תקנות הרישיונות ולפי תקנות כלי רחיפה";

תיקון תקנה 81

.9

בתקנה  81לתקנות העיקריות-

בתקנה  8לתקנות הטיס (אגרות רישום ,רישוי ותיעוד) ,התש"ע1119 -
(להלן -התקנות העיקריות) -

( )8אחרי "כלי טיס" יבוא "כלי רחיפה -גילשון אוויר ,גילשון אוויר
עם מנוע עזר ,מצנח רחף ,מצנח רחף עם מנוע עזר ,ומצנח ממונע,
כהגדרתם בפסקאות ( )8עד ( )1בהגדרת "כלי רחיפה" בסעיף  8בחוק";
( )1

אחרי "קומיוטר" יבוא "רחפן  -אדם המפעיל כלי רחיפה ,לצורך

מסחרי או כמדריך"; "הפעלה" ו"הפעלה מסחרית" של כלי רחיפה –
כהגדרתם בסעיף  11לחוק".
( )9

אחרי "תקנות טיסות שכר" יבוא "תקנות כלי רחיפה  -תקנות
5

הטיס (כלי רחיפה) ,התשע"ד;" 1184 -

( )8בתקנת משנה (א) ,אחרי המילים "עובד טיס" יבואו המילים
"או מבקש רישיון רחפן";
( )1בתקנת משנה (ב) ,אחרי המילים "שאינו עובד טיס" יבואו
המילים "ולרבות המבקש רישיון רחפן";

 1ס"ח התשע"א ,בעמ' 191
 2ס"ח התשמ"ה ,בעמ'  ;61ס"ח התשנ"א ,בעמ' 891
 3ס"ח התשס"ה ,בעמ'  ;891ס"ח התשע"א ,בעמ' 911
 4ק"ת התש"ע ,בעמ'  ;181ק"ת התשע"ג ,בעמ' 189
 5ק"ת התשע"ד ,בעמ' ..........
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( )9בתקנת משנה (ג) ,אחרי המילים "מדריך טיס" יבואו המילים
"ולרבות בעל רישיון רחפן";
( )4בתקנת משנה (ד) ,אחרי המילים "המחזיק ברישיון טיס פרטי"
יבואו המילים "ובעל רישיון רחפן";
( )1בתקנת משנה (ז) ,אחרי המילים "עובד טיס" יבואו המילים "או
מבקש רישיון רחפן".
תיקון תקנה 89

.4

תיקון תקנה 11

.1

תיקון תקנה 18

.6

בתקנה  89לתקנות העיקריות ,אחרי "עובד טיס" יבוא "או בעל רישיון
רחפן".
בתקנה  11לתקנות העיקריות -
( )8בתקנת משנה (א) -
(א) במקום "עובד טיס או מבקש רישיון כעובד טיס" יבוא
"עובד טיס ,מבקש רישיון כעובד טיס ,בעל רישיון רחפן
או מבקש רישיון רחפן";
(ב) בטבלה ,אחרי פסקה ( ,)89יבוא:
טור

א'-

סוג טור ב' -בחינה טור ג'

הרישיון
"()84

מעשית

בעל רישיון רחפן 1981

-בחינה

עיונית
911

( )1בתקנת משנה (ב) ,אחרי "כלי הטיס" יבוא "או כלי הרחיפה".
(א) בתקנה  18לתקנות העיקריות -
( )8בתקנת משנה (א)-
(א) אחרי "עובד טיס" יבוא "או בעל רישיון רחפן";
(ב) בטבלה ,אחרי פסקה ( )89יבוא:
טור
()84

ההגדר
הגדר

א'-

סוג טור ב' –בחינה טור ג' -בחינה
מעשית
נוסף 8191

עיונית
491

ברישיון רחפן
( )1בתקנת משנה (ג) ,אחרי "כלי הטיס" יבוא "או כלי הרחיפה".
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תיקון תקנה 11

.1

תיקון תקנה 16

.1

בתקנה  11לתקנות העיקריות ,במקום "עובד טיס או מבקש רישיון עובד
טיס" יבוא "עובד טיס ,מבקש רישיון עובד טיס ,בעל רישיון רחפן או מבקש
רישיון רחפן".
בתקנה  16לתקנות העיקריות-
( )8בתקנת משנה (א)( ,)1המילים "גלישונים או מצנחים ממונעים" -יימחקו;
( )1בתקנת משנה (ב)( ,)1המילים "גלישונים ,מצנחים ממונעים" – יימחקו;

