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תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) (תיקון מס'  ,)4התשע"ד4104 -

בתוקף סמכותי לפי סעיפים (78ד)(09 ,09 ,ג)(09 ,א) ו(-ב) ,ו(867 -א)
1

לחוק הטיס ,התשע"א( 9988-להלן -החוק) ,לאחר התייעצות עם שר התרבות
והספורט ובהסכמת שר הביטחון ,לפי הצעת רשות התעופה האזרחית לפי
סעיף (867ב) לחוק ,בהתאם לסעיף  808לחוק ,ובאישור ועדת הכלכלה של
הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
2

תיקון תקנה 8

.8

תיקון תקנה 92

.9

בתקנה  92לתקנות העיקריות ,בפסקה ( ,)2המילים "גילשון ,מצנח ממונע" -
יימחקו.

תיקון תקנה 97

.9

בתקנה  97לתקנות העיקריות ,בתקנת משנה (ג) ,המילה "גילשון"  -תימחק.

תיקון תקנה 99

.2

בתקנה  99לתקנות העיקריות ,תקנת משנה (ז) -בטלה.

תיקון תקנה 67

.6

בתקנה  67לתקנות העיקריות-

בתקנה  8לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) ,התשמ"א8078 -
(להלן -התקנות העיקריות) ,ההגדרות "גילשון" ו"מצנח ממונע"  -יימחקו.

( )8

בתקנת משנה (ג)-
(א) ברישה ,בסוגריים ,אחרי "כלי טיס רוטורי" יבוא "כלי
רחיפה ממונע ,כלי רחיפה בלתי ממונע";
(ב)

בפסקה ( ,)9אחרי "לדאון" יבוא "ולכלי רחיפה בלתי

ממונע" ,ואחרי "ספינת אוויר ",יבוא "כלי רחיפה ממונע;",
(ג)

בפסקה ( ,)9אחרי "לספינת אוויר" יבוא "ולכלי רחיפה

ממונע";
( )9בתקנת משנה (ו) ,במקום "על הקרקע ".יבוא "על הקרקע; הוראה
זו לא תחול על כלי רחיפה בלתי ממונע לעניין מתן זכות קדימה
בנחיתה";
( )9אחרי תקנת משנה (ו) יבוא:
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ס"ח התשע"א ,עמ' 799
ק"ת התשמ"א ,עמ'  ;7התשע"ג ,עמ' 899
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"(ז) בתקנה זו-
"כלי טיס" – "לרבות כלי רחיפה כהגדרתו בתקנות הטיס
3

(כלי רחיפה) ,התשע"ד;" 9982 -
"כלי רחיפה בלתי ממונע" – גילשון אוויר ומצנח רחף";
"כלי רחיפה ממונע" " -גילשון אוויר עם מנוע עזר ,מצנח
רחף עם מנוע עזר ומצנח ממונע".
תיקון כותרת הפרק .8

בכותרת הפרק התשיעי לתקנות העיקריות ,המילים "גילשונים" ו"מצנחים

התשיעי

ממונעים" – יימחקו.

תיקון תקנה 869

.7

בתקנה ( 869א) לתקנות העיקריות ,פסקאות ( )5ו - )89( -יימחקו.

תיקון תקנה 869

.0

בתקנה (869ב) לתקנות העיקריות ,המילים "גילשון" ו"מצנח ממונע"-

תיקון תקנה 862

.89

יימחקו.
בתקנה  862לתקנות העיקריות ,במקום "גילשון ,אווירון זעיר ,אווירון הדרכה
זעיר ,טיסן נהוג רדיו או מצנח ממונע" יבוא "אווירון זעיר ,אווירון הדרכה
זעיר וטיסן נהוג רדיו";
ביטול סימנים ה' ו.88 -

סימנים ה' ו-ט ,בפרק התשיעי לתקנות העיקריות – בטלים.

ט' בפרק התשיעי
תחילה

.89

(א) תחילתן של תקנות אלה ,למעט תקנה  ,0תשעים ימים מיום פרסומן
(להלן  -יום הפרסום).
(ב) תחילתה של תקנה  - 0שישה חודשים מיום הפרסום.

...............התשע"ד ()9982 ...........
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ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים
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