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,  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם)
1983-  התשמ״ג

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 6, 15, 42 ו־43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
 התשי״ח—1957 / ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק

, אני מצווה לאמור:  המדינה 2

: הוראות כלליות ן  פרס ראשו

 1. בצו זה —

 ״הרשות״ — מנהל האגף לרכב ולשירותי תחזוקה במשרד התחבורה, לרבות מי שהוא
; ן  אצל לו את סמכויותיו לפי צו זה, כולן או מקצת

 ״הרשות המוסמכת״ — הרשות המוסמכת במשרד התחבורה, כמשמעותה בפקודת היבוא
 והיצוא [נוסח חדש], ־תשלי־ ט—1979 י•;

 ״הוראות נוהל״ — הוראות נוהל לייצור וליבוא של מוצרי תעבורה שמוציאה הרשות,
ב;  המופקדות לעיון באגף הרכב ושירותי תחזוקה, במשרד התחבורה בתל־אבי

 ״יצרן״ — אדם העוסק, בין בעצמו ובין על ידי אחרים, בייצור מוצרי תעבורה, חידושם
ובאים;  או הרכבתם מחלקים או ממכללים, בין מייצור מקומי ובין מי

ייצור וחידוש מוצרי תעבורה, הרכבתם, שינויים מבחינת הטיב, האיכות,  ״ייצור״ — '
גתם; י  הצורה, או מכל בהינה אחרת, ולרבות אריזתם או מז

 ״מוצר תעבורה״ — מכלל, מכשיר, חלק, חלק חילוף, לרבות חומר נוזלי או מוצק המשמש
 או היכול לשמש לתיקונו או להחזקתו של רכב, וכן אבזר המשמש או היכול לשמש
;  להבטחת פעילותו התקינה של הרכב, או לבטיחותו או לנוחיותו של המשתמש בו

 ״סחר במוצר תעבורה״ — מכירה וקניה של מוצר תעבורה בידי עוסק, בין אם מוצר
 התעבורה מיובא ובין אם הוא מיוצר בישראל;

 ״עוסק״ — מי שעיסוקו במכירת מוצרי תעבורה, בין ברשיון לפי סעיף 5 ובין שקיבל
 פטור מרשיון לפי סעיף 6 ;

 ״רשיון״ — רשיון לייצור מוצרי תעבורה או לסחר בהם;

 ״רשיון מפעל״ — כמשמעותו בצו הפיקוה על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי
;  רכב), התש״ל—1970 4

: ית ייצור״ — כל אחד מאלה  ״תכנ
 (1) תיאורו של המוצר, נתוניו ומפרטי הייצור שלו, לרבות נתונים על משקלו,

 מידותיו וגבולות סבילותו;

 (2) שרטוטים וחישובים המאפשרים זיהוי כל חלק של המוצר והרכבתו למכלל
 שלם;

 (3) פרטים הנוגעים לעיבוד ולייצור החמרים של המוצר לרבות חלקים ומכללים
; ו  של

 1 ס״ח התשי״ח, עמי 24; התשמ״ב, עמי 92.
 2 ם״ח התשק״׳ב, עמי 206.

נת ישראל, נוסח חדש 32, עמי 625.  3 דינ^ מדי
 4 ק״ת 1זתש״?י, עמ׳ 2186; •התשמ״ב, עמי 915.
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צר;  (4) תהליך הייצור וההרכבה של המו

צר;  (5) סימונו של המו

 (6) פרטים על כמות הייצור השנתית המשוערת של המוצר.

: רשיונות י נ  פד? ש

 2. לא יעסוק אדם בייצור מוצרי תעבורה או בסחר במוצרי תעבורה אלא על פי רשיון
 מאת הרשות ובהתאם לתנאי הרשיון.

 3. (א) בקשה לרשיון תוגש לרשות בטופס שקבעה ושניתן להשיגו באגף הרכב
ושירותי תחזוקה של משרד התחבורה. : 

 (ב) מבקש הרשיון ישיב תשובות מלאות ונכונות על כל שאלה שבטופס ועל
 שאלות נוספות לענין הבקשה, לדרישת הרשות.

 (ג) מבקש הרשיון ימציא לרשות מסמכים ופרטים נוספים, כפי שיידרש.

 4. הרשות תיתן רשיון ייצור למבקש אשר הוכיח להנחת דעתה כי —

 (1) ברשותו ציוד מתאים לייצור;

; ן  (2) ברשותו מקום ומבנה מתאימים לייצור ולאחסו

 (3) הוא מעסיק ועומד לרשותו בלבד מנהל מקצועי שהוכיח להנחת דעת
 הרשות שיש לו ידע וגסיון בייצור;

 (4) מוצרי התעבורה עומדים בתקן לאומי זר או בינלאומי, תקן ישראלי או
 במפרט שפרסם מכון התקנים הישראלי, או בכל דרישה אחרת שקבעה

ת;  הרשו
 (5) הוא מקיים פיקוח הנדסי על איכות הייצור כפי שנקבע בהוראות נוהל.

ר ת  5. הרשות תיתן .רשיון לסחר במוצרי תעבורה למבקש אשר הוכיח להנחת דעתה מתן רשיון ס
 כי —

רה;  (1) לרשותו מקום ומבנה מתאימים לאחסונם ולשיווקם של מוצרי תעבו

רה;  (2) לרשותו ציוד הדרוש לשיווק מוצרי תעבו

 (3) הוא מעסיק ועומד לרשותו בלבד, מנהל מקצועי שהוכיח להנהת דעת
 הרשות שיש לו ידע ונסיון בסהר במוצרי תעבורה;

 6. (א) (1) מי •שבידו רשיון למפעל, פטור מחובת רשיון ייצור לפי סעיף 4 לגבי פטור
 שיפוצם וחידושם של מכללי רכב, ובלבד שהשתמש׳ בתהליך החידוש או

; ה  . השיפוץ במוצרי תעבורה שיובאו או יוצרו לפי הוראות צו ז

 (2) מי שניתן לו רשיון למפעל פטור מחובת רשיון סחר לפי סעיף 5 לגבי
 מכירתם של מוצרי תעבורה המשמשים בפעולות תיקון והחזקה המבוצעות

;  במפעלו

 (3) על אף האמור בפסקאות (1) ו־(2) רשאית הרשות לחייב מי שבידו
 רשיון למפעל בקבלת רשיון לפי הוראות סעיפים 4 ו־5 כולם או מקצתם, לגבי

 ייצור מוצרי תעבורה, או סוג של מוצרי תעבורה, או סחר בהם.

 (ב) הרשות רשאית לפטור מבקש מהוראות סעיפים 4 ו־5 כולם או מקצתם, ולקבוע
 במקומם הוראות אחרות.

ן ו בת רשי  חו

ן ו  בקשה לרשי
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; הרשות רשאית ת ח , 7. (א) תקפו של רשיון הוא לתקופה שלא תעלה על שנה א ת י ש  תוקף י
לו ותנאים , , ,  ביטו

 לחדש רשיון או לסרב לחדשו.

 (ב) הרשות רשאית לבטל רשיון, להתלותו, להתנות בו תנאים, להוסיף עליהם,
 לבטלם או לשנותם.

ת 8. (א) לא יעביר אדם רשיון לאחר בכל דרך שהיא ולא יעשה בו שום עסקה, אלא י ש ת י ר ב ע  ה

 בהיתר בכתב מאת הרשות ובהתאם לתנאי ההיתר.

 (ב) ניתן רשיון לתאגיד, לא ייעשה כל שינוי בתאגיד על ידי תוספת חבר או
 שותף או על ידי החלפתם של חברים או שותפים או על ידי העברת השליטה בתאגיד אי
 על ידי ביטול מניות, העברתן או הקצאתן מחדש, בין שאלה נעשו בין חברי התאגיד לבין
 עצמם ובין שנעשו עם מי שאינו הבר התאגיד — אלא בהסכמה בכתב ומראש מאת הרשות.

 (ג) ניתן רשיון לתאגיד שהשליטה בו בידי תאגיד אחר או היו מניות ממניותיו
 בידי תאגיד אחר, יחולו הוראות סעיף קטן (ב) גם על התאגיד האחר.

ן 9. (א) בעד מתן רשיון או חידושו תשולם אגרה בשיעור שנקבע בתוספת הראשונה,  אגרת רשיו

 (ב) סכום האגרה האמור יותאם פעמיים בשנה לעליה במדד המהירים לצרכן
:  שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ויעוגל לשקל הקרוב, כמפורט להלן

 (1) ב־1 באפריל — לפי עליית המדד שפורסם לחודש יגואר שקדם לו
 לעומת המדד שפורסם לחודש יולי בשנה שקדמה;

 (2) ב־1 באוקטובר — לפי עליית המדד שפורסם לחודש יולי שקדם לו
 לעומת המדד שפורסם לחודש ינואר אותה שנה.

ז 10. בעל רשיון יחזיק את רשיונו במקום עסקו, במקום הנראה לעין, ויציגו לרשות או ו י ש ת ו  הצג

 לכל שוטר, לפי דרישתם.

: ייצור שי  פר? שלי

ית ייצור לגבי כל מוצר ת ייצור 11. בעל רשיון ייצור חייב להגיש לרשות, לפי דרישתה, תכנ י נ  תכ

 כפי שדרשה.

ית ייצור ובעל רשיון לא הגישה או הגיש תכנית ת ייצור 12. (א) דרשה הרשות להגיש תכנ ק ס פ  ה

 שאינה על פי דרישת הרשות, רשאית היא להורות על הפסקת הייצור.

 (ב) הורתה הרשות על הפסקת הייצור, יפסיק היצרן את הייצור במועד ובתנאים
 שהורתה.

: השחר כמוצרי תעבורה עי  פדל, רבי

 13. לא ימכור אדם, לא ייבא, לא יוציא מבית המכס, לא יציג למכירה ולא ירשה לאחר
 למכור או להציג למכירה מוצר תעבורה אלא אם נתקיים בו אחד מאלה:

 (1) הוא מיוצר לפי הוראות צו זה, ועומד בתנאי האיכות שקבעה הרשות
 בהוראות נוהל.

 (2) הוא מיובא על פי הוראות פקודת היבוא והיצוא [נוסה חדש],
 התשל״ט—1979, ובאישור הרשות המוסמכת.
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 14. (א) לא ימכור אדם, לא יציג למכירה ולא ירשה לאחר למכור או להציג למכירה
 מוצר תעבורה, אלא אם שם היצרן, מענו וסמלו המסחרי טבועים, חרושים, יצוקים או
 מודפסים על המוצר או על אריזתו באותיות ברורות הניתנות לקריאה בנקל; היה המוצר
 מחודש או משופץ, יסומנו המוצר או אריזתו במל־ם ״מחודש״ או ״משופץ״, לפי העניין,

 בשפה העברית, אש לא הורתה הרשות אחרת.

 (ב) הרשות רשאית לתת פטור מחובת סימון כאמור בסעיף קטן (א) בתנאים
 שתורה.

: מחירי מוצרי תעבורה שי  פרק חמי
 15. בפרק זה — הגדרות

 ״השער היציג״ — השער היציג שפרסם בנק ישראל ביום ה׳ שקדם לשבוע שבו הוצאה
 החשבונית, בתוספת 0.25%, ואם לא פרסם בנק ישראל שער יציג ביום ה׳ האמור,
; אולם אם לאחר יום ה׳ ו י  יבוא במקומו השער היציג האחרון שפרסם בנק ישראל לפנ
נית הל שינוי בשער היציג בשיעור של 2% לפחות,  בשבוע ועד ליום הוצאת החשבו

 יחושב השער הגבוה ביותר שפרסם כאמור;

 ״מחיר פו״ב״ — המחיר הסיטוני במטבע חוץ, ששולם לספק מוצרי תעבורה בחוץ לארץ,
 כמצויין בחשבונית הספק שאישרה הרשות המוסמכת והכולל הוצאות האריזה, הביטוח
 וההובלה עד לסיפון האוניה או המטוס בנמל המוצא, או המחיר במטבע חוץ, שנקבע
 למוצר תעבורה במחירון היצרן בחוץ לארץ, לאחר הפחתה של כל הנחה שניתנה ליבואן

 בעת הרכישה ושהוכחה לרשות המוסמכת;

 ״מחיר לצרכן״ — מהיר מוצר תעבורה:

 (1) הנמוך מבין אלה כשהוא מיובא —
 (א) מחיר פו״ב, כפול מקדם שנקבע בתוספת השניה מחושב במטבע ישראלי

; ג צי  לפי השער הי

 (ב) המחיר שקבע היבואן למוצר;

 (ג) המחיר שקבעה הרשות;

 (2) כשהוא מתוצרת מקומית — מחיר המוצר כולל כל מס, אגרה או תשלום
 הובה אחר החלים על המוצר, למעט מס ערך מוסף שקבע יצרן מוצר התעבורה

; ן  במחירו

 (3) כשהוא משומש — עד 50% מן המחיר לצרכן למוצר כאמור בפסקה (1) ;

 ״מספר קטלוגי״ — מספר זיהוי של מוצר התעבורה שקבעו היצרן או היבואן.

 16. (א) (1) לא יעביר עוסק את הבעלות או ההזקה במוצר תעבורה לידי קונה אלא חובת מתן
׳ חשבונית ה ר ו ב ע ת ר ה צ ו ל מ ו ש מ ן ש י י ו  אם נתן לו, בעת העברתו, חשבונית שבה צ

;  מספרו הקטלוגי ומחירו לצרכן
ד ה״גןוזיר לצרכן״ בנפרד ו מ ע  (2) המחיר לצרכן יירשם בחשבונית, ג
 ־ מתשלומים אחרים, אם ישנם; לא ציין המוכר בחשבונית את המחיר לצרכן
 בנפרד כאמור, ייחשב המחיר הנקוב בחשבונית כמחיר לצרכן של מוצר

 התעבורה.

 (ב) עוסק המוכר מוצר תעבורה שלא שווק בידי יצרן הרכב יציין בחשבונית את
 שם יצרן המוצר ליד מספרו הקטלוגי.

 סימון מוצר
 תעבורה
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 (ג) על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי העוסק לציין בחשבונית במקום מספר
:  הקטלוגי של מוצר התעבורה את הפרטים שלהלן

 (1) תואר, דגם ושנת ייצור של הרכב שלו מיועד המוצר;

; ע״ דו  (2) שם יצרן המוצר או המלים ״יצרן לא י

:  (3) סיווג המוצר לפי אחת מאלה

וק כחלק חילוף חדש בידי יצרן הרכב);  (א) מקורי(המשו

(מוצר הדש שאיננו מקורי); פי  (ב) חלי

פץ;  (ג) משו

 (ד) משומש.

 (ד) עוסק שקנה מוצר תעבורה לצורך מכירתו לצרכן, לא יקבל את הבעלות או
 החזקה בו אלא אם קיבל מהמוכר חשבונית שבה צויינו הפרטים כאמור בסעיפים קטנים

. ( ג )  (א), (ב) או

 (ה) עוסק שקנה מוצר תעבורה לצורך מכירתו לאחר, ובידו חשבונית שהמחיר
 לצרכן הנקוב בה מתאים למחירון שהיה בתוקף ביום הוצאת החשבונית, וחלפו למעלה
 מ־60 ימים מיום הוצאתה, רשאי להוסיף בעת מכירת המוצר, על המחיר לצרכן בחשבונית
 האמורה, תוספת לפי השיעור שבו עלה מדד המהירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית
 לסטטיסטיקה, מן המדד שפורסם לאחרונה לפני יום הרכישה ועד המדד שפורסם לאחרונה
 לפני יום המכירה, ובלבד שהוכיח לרשות כי היצרן או היבואן של המוצר הפסיקו את

 פעילותם ואין אפשרות לעדכן את מחיר המוצר.

 17. (א) לא ימכור אדם מוצר תעבורה במחיר העולה על המחיר לצרכן.

 (ב) (1) לא ימכור יצרן או יבואן מוצר תעבורה אלא אם ציין במחירון את
;  מחירו לצרכן

 (2) הרשות רשאית לקבוע את הפרטים שעל היצרן או היבואן לציין במחירון
; י ו נ  ולקבוע מועדים לעדכו

 (3) היצרן או היבואן יציג את המחירון לפי דרישה.

 (ג) הרשות רשאית לדרוש מיצרן או יבואן של מוצר תעבורה להמציא לה כל
 מחירון שהוציא לענין מוצרי תעבורה שהוא מייצר או מייבא, ולמסור לה כל פרט הנוגע

 למחירים שקבע, במועד שקבעה הרשות.

 (ד) יצרן או יבואן שהוציא מחירון ישמור אותו, או העתק ממנו, עד תום שנים
 עשר חדשים מיום החלפתו במחירון הדש.

 18. (א) נמכר מוצר תעבורה ולא ניתנה לקונה חשבונית לפי סעיף 16 או החשבונית
יתנה לקוייה בפרט כלשהו, או נדרש מוכר להוכיח כיצד קבע את המהיר ולא עשה זאת,  שנ

 יהיה מחירו לצרכן של המוצר המחיר שקבעה הרשות.

 (ב) הרשות תקבע את המחיר לצרכן של מוצר התעבורה לפי מחירו הנמוך ביותר
 לצרכן של מוצר דומה ביום המכירה כאמור.

 19. עוסק שקיבל חשבונית לפי צו זה, ישמור אותה או העתק ממנה עד תום שנים
 עשר חדשים מיום שרכש את מוצר התעבורה וכן יציג את החשבונית או העתק ממנה

 לרשות, לפי דרישתה.

ן מכירה רו  מחי
ר לצרכן  במחי

ר עת מחי  קבי
 לצרכן בידי

ת  הרשו

ית נ  שמירת חשבו
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 פרל, ששי: שונות

 20. הרשות ממונה על ביצוע צו זה והיא רשאית ליתן כל הוראה אשר לדעתה יש בה
 צורך לביצועו.

 21. (א) הרשות רשאית לדרוש מכל בעל רשיון לנהל רישומים, פנקסים, הצהרות או
 דינים וחשבונות על גבי הטופס שהיא תקבע.

 (ב) מי שנדרש לנהל רישומים או פנקסים או למסור הצהרות או דינים וחשבונות,
 ירשום פרטים מלאים ונכונים, וישיב תשובות מלאות ונכונות על כל שאלה שבטופס

 ועל כל שאלה אחרת של הרשות, תוך הזמן שתורת.

 22. עוסק שברשותו מוצרי תעבורה חייב למלא אחר כל הוראה שנתנה הרשות מזמן
 לזמן לענין שימושם, עיבודם, שמירתם, יבואם, מחירם, העברתם, הובלתם, חלוקתם

 ומכירתם של מוצרי תעבורה.

 23. מי שיש לו רשיון על פי צו זה יציג במקום עסקו או במפעל, במקום שהורתה
 הרשות, שלט מתאים שבו יצויין שם בעל הרשיון ומענו ושם המנהל המקצועי ומענו.

 24. האמור בצו זה אינו בא למעט מכוחו של כל דין.

 25. בטלים —

 (1) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור וסחר במוצרי תעבורה),
;  התשכ״ה—1965 5

 (2) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירי מוצרי תעבורה), התשל״ו—
.« 1976 

 26. מי שביום תחילתו של צו זה היה בעל רשיון תקף שניתן לפי אחד הצווים
 המפורטים בסעיף 25, יראו אותו כמי שניתן לו רשיון לפי סעיף 2 ובתנאים המותנים

 באותו רשיון.

 27. תחילתו של צו זה 60 ימים מיום פרסומו.

 חוסמת ראשונה
 (סעיף 9)

 בעד רשיון לייצור מוצרי תעבורה, רשיון לסחר במוצרי תעבורה או בעד
 חידושם תשולם אגרה בשיעור של 900 שקלים.

ספת שגיה  תו
v (15 סעיף) 

 1. (א) מקדם של 3.03 לצמיגים ואבובים.

 (ב) מקדם של 2.88 למוצרי תעבורה פטורים ממס קניה.

 (ג) מקדם של 4.41 למוצרי תעבורה החייבים במס קניה.

 5 ק״ת התשכ״ה, עמ׳ 1356; התשמ״ב, עמי 1440.
, עמי 990; התשמ״ב, עמי 328 ו־1316.  6 ק״ת התשל״ו

ת מבצעת ו ש  ר

ת ו ר ה צ  רלשום ה
ת ו נ ו חשב  ודינים ו

ת ת הרשו ראו  הו

ת שילוט ראו  הו

 שמירת דינים

 ביטול

 הוראות מעבר
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 הוכיח היבואן לרשות, להנחת דעתה, כי הוצאותיו על הובלה ימית של מוצר
 תעבורה עלו על 2% ממחיר המוצר פו״ב, יחולו מקדמים אלה:

 (1) למוצר תעבורה כאמור בסעיף 1(א) — 3.03 ;
 (2) למוצר תעבורה כאמור בסעיף 1(ב) — 3.15 ;

 (3) למוצר תעבורה כאמור בסעיף 1(ג) — 4.80.

 יבואן של מוצרי תעבורה רשאי להוסיף למחיר לצרכן שנקבע לפי סעיפים
 1 ו־2 תוספת בשיעור של 15%, ובלבד שהוכיח להנחת דעתה של הרשות

 כי —

 (1) חלה עליו חובה לספק מוצרי תעבורה לרכב שהוא מייבא, כמפורט בסעיף
 11 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יבוא רכב ומתן שירותים לרכב),

;  התשל״ט—1978 ז

 (2) מוצרי התעבורה סופקו לו ישירות מאת יצרן הרכב עם חשבונית של
 היצרן.

ר פ ו ו ם ק י י  ח
 שר התחבורה

 התשמ״ג (9 במרס 1983)

 7 ק״ת התשל״ט, עמי 124; התש״ס, עמ׳ 1488.

 כ״ד באדר
 (וומ 202—3)

,  צו הביטוח הלאומי (הגדלת השיעור לפעולות למניעת אבטלה)
-983 ו ג ׳  התשמ׳

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 127 יט(ב) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 התשכ״ח—1968 !, לאחר התייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של

 הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. השיעור הנקוב בסעיף 127יט(א) לחוק ישונה מ־5% ל־10% מאומדן הגביה השנתית
 של דמי ביטוח אבטלה לשנת הכספים 1983.

ן ז ו ן א ר ה  א
 שר העבודה והרווחה

 י״ג בניסן התשמ״ג(27 במרס 1983)
 (חמ 787—3)

 העלאת השיעור
יעת אבטלה  למנ

 1 ם״ח התשכ״ח, עמי 108; ק״ת התשמ״ב, עמי 694.

ס הכנסה ומס ערך מוסף (סדרי הדין בגוני הועדה  הודעת מ
ו 9 8 3 - ג ״ מ ש ת  לקבילות פנקםיט) (אגרה), ה

י  בתוקף סמכותי לפי תקנה 6(ג) לתקנות מס הכנסה ומס ערך מוסף (סדרי הדין בפנ
ר:  הועדה לקבילות פנקסים), ה תשלי• ח—1978 י (להלן — התקנות), אני מודיע לאמו

 1. עקב עליית מדד המחירים לצרכן לחודש פברואר 1983 לעומת המדד לחודש
 פברואר 1982 יהא מיום י״ח בניסן התשמ״ג (1 באפריל 1983) נוסחה של תקנה 6(א)

:  לתקנות כך

 ״(א) עם הגשת ערר ישלם העורר אגרה בסך 240 שקלים״.

ר ג י י ב נ  ד
 נציב מם הכנסה

 י״ה בניסן התשמ״ג (1 באפריל 1983)
 (חמ 509—3)

 העלאת אגרד.

 1 ק״ת התשל״ח, עמ׳ 1998; התשמ״ב, עמי 1130.
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ז 9 8 3 - ג ״ מ ש ת  כללי דשות שדות התעופה (כניסה לשטחים מוגבלים), ה

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 30 לחוק רשות שדות התעופה, התשל״ז—1977 !
: ה ל  (להלן — החוק), מתקינה רשות שדות התעופה כללים א

 פדר! א׳ — כללי
ת י י י ג  1. בכללים אלה — ה

בות;  ״אולם הנוסעים הנכנסים״ — אולם הנוסעים הנכנסים שבבית הנתי

ת; בו תי  ״אולם הנוסעים היוצאים״ — אולם הנוסעים היוצאים שבבית הנ

 ״ארגון בינלאומי״ — ארגון בינלאומי, לרבות הכוח הרב־לאומי כמשמעותו בחוק
 חסינויות וזכויות (הכוח הרב־לאומי), התשמ״ב—1982 הנהנה במדינת ישראל מח־

; ן י  סינויות ומזכויות יתר על פי ד

פה;  ״בית הנתיבות — בית הנתיבות שבשדה תעו

 ״המסלול״ — חלק מהשטח המבצעי המשמש להמראת כלי טיס, לנהיתתם או להסעתם;

ק;  ״הרשות״ — רשות שדות התעופה שהוקמה בסעיף 2 לחו

 ״ועדת הרשיונות״ — ועדת הרשיונות שמינה מנהל הרשות, לגבי שדה תעופה מסויים,
ת; רו  לעגין מתן רשיונות כניסה ורשיונות רכב שי

 ״המנהל״, לגבי שדה תעופה מסויים — מי שמונה להיות מנהל אותו שדה תעופה
 לפי החוק;

ך;  ״מנהל הרשות״ — מנהל רשות שדות התעופה או מי שהוא הסמי

 ״מפעיל״ — בעל כלי טיס, שוכרו או מטיסו או אדם המבצע תפקיד בשדה תעופה, לרבות
ת;  מי שנותן בו שירות בהתאם לחוזה בר־ תוקף שנכרת בינו לבין הרשו

די מפעיל או רשות ציבורית,  ״עובד חוץ״ — כל אדם שאינו עובד הרשות, המועסק על־י
 או העוסק או מועסק במתן שירותי תעופה או שירותים לכלי טיס או בביצוע עבודה

; י  בשטח מבצע

;  ״רכב״ — כמשמעותו בפקודת התעבורה 3

 ״רכב שירות״ — רכב או מכונה ניידת שהשימוש בו דרוש לצורך מתן שירות או ביצוע
; י ע צ ב  תפקיד או עבודה בשטח מ

 ״רשות ציבורית״ — משטרת ישראל, משרד ממשלתי או כל גורם ציבורי הפועל בשדה
 תעופה שלא למטרת רווח;

; ו  ״רשיון כניסה״ — רשיון כניסה לשטח מוגבל, לחלק ממנו או לאיזור ב

 ״רשיון רכב שירות״ — רשיון כניסה לרכב שירות לשטח מבצעי שמצויינים בו מספר רישום
 הרכב, שם הנוהג בו, מספר תעודת הזיהוי שלו, תפקידו וכן ייעודו של הרכב;

 ״שדה תעופה״ — שדה תעופה המפורט בתוספת לחוק;

, עימ׳ 182.  1 ס״ח התשל״ז
 2 ס״ח התשמ״ב, עמ׳ 30.

וסח חדש 7, עמי 173. ת ישראל, נ נ י מדי נ  3 די
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 ״שטח מבצעי״ — שטח בשדה תעופה, למעט בית הנתיבות שהכניסה אליו נאסרה לציבור
 הרחב, בהוראת המנהל, הכולל, בין היתר, את המסלולים והרחבות הסמוכות להם, מסלול

ת; רו  ההסעה ורחבות החנייה לכלי טיס, ורחבות חנייה וחניונים לרכב שי

 ״שטח מוגבל״ — כל אחד מאלה: שטח מבצעי, אולם הנוסעים הנכנסים, אולם הנוסעים
 היוצאים וכל מקום אחר בשדה תעופה שהכניסה אליו הוגבלה לציבור הרחב בהוראת

; הל  המנ

 ״תושב קבע״ — אדם היושב ישיבת קבע בישראל מאז יום ה׳ באייר התש״ח (14 במאי
 1948), או אדם שנכנס למדינה באורה חוקי לאחר התאריך האמור וישב בה ישיבת קבע

;  לפחות במשך שלושה חדשים שקדמו לתאריך הגשת בקשתו

 ״תקנות התעבורה״ — תקנות התעבורה, התשכ״א—961! 4,

: יסה לשטח 2. לא ייכנס אדם לשטח מוגבל אלא אם נתמלאו כל אלה  כנ

גבל  מו

 (1) הכניסה נעשתה דרך המעבר, המחסום או השער שנקבע לצורך הכניסה
 לאותו שטח מוגבל, לפי הענין;

 (2) רשיון כניסה תקף לאותו חלק או איזור בשטח המוגבל, שניתן לו מאת
; ן  המנהל לפי כללים אלה, מוצמד להלק העליון של בגדו באורח גלוי לעי

 (3) הוא נושא עמו תעודה מזהה שהוצאה על שמו ועליה תצלומו המאפשר
 את זיהויו;

; ן ו  (4) כניסתו נעשתה לפי תנאי הרשי

 (5) כניסתו היא לצורך ביצוע תפקיד בשטח המוגבל או מתן שירות בו.

 כניסה בכלי רכב 3. לא ייכנס אדם ברכב לשטח מבצעי אלא אם נתקיימו כל אלה:

 לשטח המבצעי
 (1) הרכב הוא רכב שירות;

 (2) נהג הרכב מחזיק ברשיון רכב שירות תקף שניתן לו לפי כללים אלה;

 (3) לנהג הרכב וכן לכל נוסע בו מוצמד לחלק העליון של בגדו, באורח
 גלוי לעין, רשיון כניסה תקף שניתן לו לפי כללים אלה;

 (4) נהג הרכב וכן כל נוסע בו נושא עמו תעודה מזהה שהוצאה על שמו,
 ועליה תצלומו המאפשר את זיהויו, אלא אם שוטר או מי שהמנהל הרשה

 לפי׳ סעיף 22, המוצב באותו מעבר או שער דרש ממנו להפקידה;

; ן ו  (5) כניסת הרכב נעשתה לפי תנאי הרשי

 (6) כניסת הרכב וכן כביסת נהגו וכל נוסע אחר בו דרושה לצורך ביצוע
 תפקיד בשטח המבצעי או מתן שירות בו:

 (7) היה נהג הרכב עובד חוץ — הוא קיבל תדרוך מתאים, לשביעות רצון
י כניסתו הראשונה לשטח המבצעי וכן קיבל תדרוך משלים  המנהל, לפנ

 לפי דרישת המנהל;

; ן  (8) הרכב במצב תקי

 4 ק״ת התשכ״א, עמי 1425,
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 (9) שימש הרכב דרך קבע בשטח המבצעי — הוא נושא עליו את כל אלה
ל: פעי  כשהם במצב תקין ו

ם; רכב משטרה — משואת  (א) רכב הצלה — משואת אור בצבע אדו
ב; ל; רכב אחר — משואת אור מסתובבת בצבע צהו  אור בצבע כחו

;  (ב) מיתקן למניעת הפרעות לקשר אלחוטי

 (ג) היה הרכב טרקטור — קולט גיצים על פי התקן המאושר על ידי
 אגף הרכב במשרד התחבורה.

 פרק כ׳ — רשיונות כניסה ורשיונות רכב שירות

ות נ ו י הרשי ״ : ס ת ת  4. (א) אלה סוגי רשיונות הכניסה ורשיונות רכב השירות שהמנהל רשאי ל

 (1) רשיון קבוע;

 . (2) רשיון תקופתי שתקפו מחודש ועד שנים־עשר חדשים (להלן — רשיון
; (  תקופתי

;( י  (3) רשיון זמני שתקפו עד חודש (להלן — רשיון זמנ

 (4) רשיון חד־פעמי שתקפו מוגבל לכניסה חד־פעמית ליום הנקוב ברשיון
; ( — רשיון חד־פעמי א י ה ל ) ו  ולמטרה הנקובה ב

 (5) רשיון לעובד נציגות דיפלומטית או קונסולרית של מדינת חוץ או עובד
להלן — רשיון לעובד נציגות של מדינת חוץ). ) מי לאו נ י  של נציגותי ארגון ב

 (ב) אלה סוגי רשיונות הכניסה ורשיונות רכב שירות שמפקד משטרת נמל התעופה
: ן ו י ר ו ג  בן־גוריון רשאי לתת לגבי נמל התעופה בך

; י מנ  (1) רשיון ז

 (2) רשיון חד־ פעמי.

 (ג) מנהל המכס בגמל התעופה בן־גוריון רשאי לתת רשיון חד־פעמי מוגבל לאולם י
 נוסעים נכנסים בלבד.

ת ו מ י ש ר  5. (א) רשיון כניסה קבוע ורשיון רכב שירות קבוע יהיו תקפים כל עוד לא הוחזרו, תוקף ה
 הוחלפו, הותלו או בוטלו, וכל עוד המחזיק בהם כדין ממשיך להיות עובד הרשות, עובד
 חוץ או עובד רשות ציבורית שתפקידו או שירותו בשדה התעופה מחייב כניסה לשטח

 המוגבל או כניסה ברכב לשטח המבצעי, הכל לפי הענק.

 (ב) רשיון כניסה ורשיון רכב שירות תקופתיים וזמניים יהיו תקפים לתקופה
 הנקובה בהם וכל עוד לא הוחזרו, הוחלפו, הותלו או בוטלו, וכל עוד המחזיק בהם כדין
 ממשיך להיות עובד הרשות, עובד חוץ או עובד רשות ציבורית שתפקידו או שירותו בשדה

 התעופה מחייבים כניסה לשטח המוגבל או כניסה ברכב לשטח המבצעי, הכל לפי הענין.

נת חוץ יהא תקף לתקופה הנקובה בו וכל עוד המחזיק  (ג) רשיון לעובד נציגות מדי
 בו כדין ממשיך להיות עובד נציגות דיפלומטית או קונסולרית של מדינת חוץ או עובד

 נציגות ארגון בינלאומי.

 6. (א) רשיון כניסה קבוע יינתן למבקש שנתקיימו בו, להנחת דעתו של המנהל, כל תנאים למתן
. רשיון קבוע ( י ל  א

ע;  (1) היא תושב קבו
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 (2) (א) הוא מבצע תפקיד או נותן שירות בשטח המוגבל באותו שדה
 תעופה, כשביצוע התפקיד או מתן השירות הוא למען הרשות, רשות

 ציבורית או מפעיל, או —

 (ב) הוא חבר מועצת הרשות או מועסק על ידה במעמד עובד קבוע,
 או —

, או חוק רישוי  (ג) הוא מוינה להיות מפקח לפי חוק הטיס, 1927 5
, והוא מחזיק בתעודה תקפה המעידה  שירותי התעופה, התשכ״ג—1963 6

 על כך, או —

 (ד) הוא מועסק על ידי רשות ציבורית או מפעיל במעמד של עובד
ע;  קבו

 (3) הימצאותו בשטה המוגבל דרושה לשם ביצוע עבודה, תפקיד או לשם
 מתן שירות.

 (ב) רשיון רכב שירות קבוע יינתן למבקש המחזיק כדין ברשיון כניסה קבוע ואשר
 נתקיימו בו וברכב השירות, הכל לפי הענין, להנחת דעתו של המנהל כל אלה:

 (1) הימצאות הרכב בשטח המבצעי דרושה לשם ביצוע תפקידו של המבקש
; ו ד  או לשם מתן שירות על י

 (2) הרכב מורשה כדין •ואין בו כדי לסכן את בטיחות התנועה בשטח המבצעי,
 כלי הטיס, כלי הרכב, או הולכי הרגל הנמצאים בו או עומדים להכנס אליו.

 7. (א) רשיון כניסה תקופתי או זמני יינתן למבקש שנתקיימו בו הוראות סעיף
 6(א)(2) ו־(3).

 (ב) רשיון רכב שירות תקופתי או זמני יינתן למבקש שנתקיימו בו ההוראות
) והוראות סעיף 3(7) וסעיף 6(ב). א ) ן  המפורטות בסעיף קט

 8. (א) רשיון כניסה חד ־פעמיי יינתן למבקש שלהנחת דעתו של נותן הרשיון הימצאותו
 בשטח המוגבל במועד המבוקש דרושה לשם ביצוע עבודה, תפקיד, מתן שירות או לצורך

 ליווי נוסע הזקוק לטיפול אישי.

 (ב) רשיון רכב שירות חד־ פעמי יינתן למבקש המחזיק ברשיון כניסה תקף ואשר,
 להנחת דעתו של נותן הרשיון, נתקיימו בו הוראות סעיף 3(7) וסעיף 6(ב).

 תנאים למתן
י ת פ ו ק  רשיון ת

 או זמני

 תנאים למתן
 רשיון חד־בעמי

נת חוץ  9. רשיון כניסה לעובד נציגות מדינת חוץ או רשיון רכב לעובד נציגות של מדי
נת חוץ או ארגון בינלאומי, לאחר  יינתן לעובד נציגות דיפלומטית או קונסולרית של מדי
 שמשרד החוץ אישר שהוא עובד הנציגות או הארגון הבינלאומי, במעמד של עובד קבוע,
 וכי רשיון הכניסה או הרשיון לרכב השירות דרוש לאותו עובד לצורך־ ביצוע עבודתו

 והמנהל מצא כי העובד ממלא אחר הוראות סעיף 3(7).

 תנאים למתן
 רשיון לעובד

נת חוץ ת מדי ו ג צי  נ

 10, (א) (1) בקשה לרשיון כניסה או לרשיון רכב שירות קבועים ותקופתיים או
נת חוץ יש להגיש לועדת הרשיונות בטופס ובאופן  לרשיון לעובד נציגות מדי

;  שהורה המנהל ושמולא בהתאם לדרישות המפורטות בו

 בקשר, לרשיון

, כרד גי, עמ׳ 2551; ס״ח התש״ם, עמי 62.  5 .חא״י
 6 ס״ח התשכ׳׳ג, עמ׳ 104.
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י תצלומים של המבקש והמלצה חתומה ביד המעביד  (2) לבקשה יש לצרף שנ
ה;  או נציגו המורשה, או באין מעביד, ביד מי שהמנהל אישר לענין ז

 (3) מזכיר .ועדת הרשיונות רשאי להחזיר את טופס הבקשה למבקש לשם
 הוספה, השלמה או הבהרה של פרטים הרשומים בו וכן רשאי הוא לדרוש

 מהמבקש כל מסמך נוסף שלדעתו יש בו כדי לתמוך בבקשה.

 (ב) בקשה לרשיון כניסה או לרשיון רכב שירות זמני או חד־פעמי יש להגיש
 לנותן הרשיונות לפי כללים אלה.

י ד ע  11. (א) לא יינתן רשיון כניסה או רשיון רכב שירות קבוע, תקופתי או זמני אלא אם אישור ה
י הרשעות במרשם נ מ ן ב ה כ ר ן ה ו י ש ר ו ל  ניתן לגבי המבקש לועדת הרשיונות אי לנותן רשיון הכניסה א

 סעיף 4(ב) ר־(ג) (להלן — נותן הרשיון הזמני), לפי הענין, אישור ממשטרת ישראל על
 העדר הרשעות במרשם הפלילי.

א) — ) ן  (ב) על אף האמור בסעיף קט

 (1) המנהל רשאי ליתן רשיון כניסה או רשיון רכב שירות קבוע, תקופתי
י רשאי לתת רשיון כניסה או רשיון רכב זמני גם  או זמני ונותן הרשיון הזמנ
 אם המבקש הורשע בעבירה מסוג העבירות המנויות בתוספת, אך חלפו מספר
 שנים מהיום שבו נעברה העבירה כמפורט להלן, ומשטרת ישראל לא התנגדה

 למתן הרשיון המבוקש:

ם; י  (א) בעבירה מסוג פשע — שבע שנ

ם; י  (ב) בעבירה מסוג עוון — חמש שנ

 (2) המנהל רשאי לתת רשיון כניסה או רשיון רכב שירות קבוע, תקופתי
 או זמני ונותן הרשיון הזמני רשאי לתת רשיון כניסה או רשיון רכב שירות
 זמני גם אם המבקש הורשע בעבירה מסוג חטא המנויה בתוספת, אך חלפה

 שנה אחת מהיום שבו נעברה העבירה.

 (ג) הרשעה בעבירה שנקבעה כעבירת קנס על פי כל חיקוק לא תיחשב כהרשעד•
 בעבירה לענין סעיף זה.

 (ד) הורשע המבקש בעבירה על בטחון המדינה לפי פרק ז׳ של חלק ב׳ לחוק
, לא יינתן רשיון כניסה או רשיון רכב שירות.  העונשין, התשל״ז—1977 7

 (ה) היו משפטים או חקירות פליליות תלויים ועומדים נגד המבקש רשיון כניסה
 או רשיון רכב שירות מכל סוג, רשאי המנהל או נותן הרשיון הזמני, לאחר התייעצות עם

 משטרת ישראל, שלא ליתן את הרשיון המבוקש.

ה ח ט  12. לא יינתן רשיון כניסה או רשיון רכב שירות קבוע, תקופתי, זמני או חד־פעמי על פי שמירה על ב
חות בטי ן ו ו ח ט ב ע ב ו ג פ י ל ד  כללים אלה אלא אם לדעת נותן הרשיון, אין במתן הרשיון המבוקש כ

ו או י  המדינה, בשלום הציבור או בבטחונו, או כבטחון שדה התעופה או מיתקן ממיתקנ
 בבטיחותו.

ן ו  13. המבקש רשיון כניסה או רשיון רכב שירות קבוע או תקופתי או רשיון לעובד נציגות בקשה לדי
י י ו  של מדינת חוץ שהמנהל סרב לתת לו רשיון, או שהמנהל החליט לתת לו רשיון מסוג אחר ח

 מהמבוקש ובידו פרטים נוספים, מידע נוסף או מסמכים אחרים שיש בהם כדי לתמוך

1101 

 7 ס״ח התשל״ז, עמ׳ 226.
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 בבקשתו, ושלא היו בידו בעת הגשת הבקשה לרשיון, רשאי לפנות לועדת הרשיונות בבקשה
 מנומקת לדיון חוזר.

 14. ועדת הרשיונות תדון בשלושה, שהם:

פה;  (1) עובד הרשות המופקד על הבטחון באותו שדה תעו

; ו ג צי  (2) מפקד יחידת המשטרה באיזור שבו נמצא שדה התעופה או נ

 (3) נציג מנהל המכס והבלו, ובאין מנהל מכס ובלו באותו שדה תעופה —
נה מנהל הרשות לענין זה.  י מי שמי

 15. (א) כמזכיר ועדת הרשיונות ישמש עובד הרשות שהסמיכו לכך המנהל.

 (ב) מזכיר ועדת הרשיונות —

נות; ו  (1) יפעל לפי הוראות המנהל ויסייע בידו בכל ענין הכרוך במתן הרשי

 (2) ינהל רישומים של כל מבקשי הרשיונות ושל כל מקבלי הרשיונות
 לסוגיהם השונים, לרבות מקבלי הרשיונות החד־פעמיים.

 16. (א) סדרי הדיון ונהלי העבודה של ועדת הרשיונות ייקבעו בידי המנהל, לאהר
 שיוועץ בועדת הרשיונות.

 (ב) החלטות הועדה יתקבלו ברוב קולות חבריה.

 הרכב ועדת
ת ו נ ו  הרשי

 מזכיר ועדת
ת ו נ ו י ש ר  ה

ת ד ו ב  נהלי ע
ת ו נ ו  ועדת הרשי

נות: ו  אלה סמכויות ועדת הרשי

 (1) לדון בבקשה לרשיון כניסה ולרשיון רכב שירות, קבועים ותקופתיים
 ורשיון לעובד נציגות של מדינת חוץ ולהמליץ בפני המנהל על מתן הרשיון

;  המבוקש, על סירוב לבקשה או על מתן רשיון מסוג אחר

 (2) לחזור ולדון בבקשה בעקבות בקשה לדיון חוזר לפי סעיף 13 ולהמליץ
 בפניו מחדש על מתן הרשיון המבוקש, על סירוב לבקשה או על מתן רשיון

 מסוג אחר;

 (3) להזמין את המבקש להופיע בפני הועדה, אם מצאה הועדה כי לצורך
 ימתן המלצה למנהל על מתן הרשיון המבוקש, על סירוב לבקשה או על מתן

ה; י  רשיון מסוג אחר, מן הראוי שהמבקש יופיע בפנ

 (4) להמליץ בפני המנהל לבטל רשיון או להתלותו, לתקופה שתצויין בהמ־
 לצה, אם מצאה כי לאחר מתן הרשיון אירע אחד מאלה, ובלבד שבטרם תיתן

: ו תי ו  את המלצתה תיתן לבעל הרשיון הזדמנות להופיע בפניה ולטעון טענ

 (א) חדל להתקיים לגבי בעל הרשיון תנאי מהתנאים המפורטים בכללים
; ן ו  אלה לגבי קבלת הרשי

 (ב) נגד בעל הרשיון הוגש אישום פלילי בעבירה מהעבירות המנויות
 בתוספת;

 (ג) בעל הרשיון עבר על הוראה מהוראות הסעיפים המפורטים בסעיף
;25 

 (ד) בעל הרשיון עבר בשטח המבצעי על הוראה מהוראות תקנות
 התעבורה או מהוראות כללי הרשות שהוצאו על פי החוק, או נהלי

 הרשות לעגין התנועה בשטח מבצעי.

ות ועדת 17. י  סמכו
ת ו נ ו  הרשי
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 18. (א) המנהל רשאי, לאחר שעיין בהמלצת ועדת הרשיונות ולאחר ששקל את הבקשה
: ה ל א  או את פרטי האירוע שלגביו הגישה ועדת הרשיונות את המלצתה, לעשות אחד מ

 (1) לקבל את המלצת ועדת הרשיונות או לדחותה, ובלבד שהענקת רשיון
 בניגוד להמלצת ועדת הרשיונות תיעשה לאחר התייעצות עם מפקד יחידת

פה;  . המשטרה באזור שבו נמצא שדה התעו

 (2) ליתן במקום הרשיון המבוקש רשיון מסוג אחר המחייב למלא אחר תנאים
 פחות חמורים;

דש;  (3) להחזיר לועדת הרשיונות את הבקשה, לדיון מחו

 (4) להזמין את המבקש להופיע בפניו וליתן הסברים בעל־פה או בכתב לענין
;  בקשתו

 (5) לחזור ולדון בבקשה לרשיון על סמך המלצת ועדת הרשיונות בדיון
 החוזר שקיימה.

 (ב) המנהל רשאי, כאשר נראה לו הדבר דרוש, ובאישור שר התחבורה, להתלות
 את הרשיונות שהוצאו על פי פרק זה, כולם, מקצתם, או סוגי רשיונות מסויימים, לתקופה
ה; הודעה על ההתליה תינתן בכלי התקשורת, או במודעה  שיקבע או עד לביטול ההתלי

 שתיקבע בשערי הכניסה •לשטחים המוגבלים, כפי שיורה המנהל.

ו הותלה לשטח  (ג) משפעל המנהל כאמור בסעיף קטן (ב) לא ייכנס •אדם שרשמנ
 מוגבל, גם אם יש בידו רשיון כניסה שהיה תקף עובר לפרסום ההודעה על ההתליה.

 (ד) תקופת ההתליה של הרשיונות תסתיים, אם נקבעה מראש — בתום התקופה,
 ואם לאו — בפרסום הודעה על כך בכלי התקשורת או בהסרת המודעה או בביטול רשיונות

 הכניסה והרכב המותלים, הכל לפי החלטת המנהל.

 (ה) אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסמכויות המנהל, או מפקד משטרת נמל
 התעופה בן־גוריון, להוציא, בתקופת ההתליה שלפי סעיף קטן (ב), רשיונות על יפי סעיף

 4(א) או (ב), לפי הענין.

 19. (א) מי שהמנהל סירב ליתן לו רשיון לפי כללים אלה יותר מפעמיים, או מי שבוטל
 או הותלד, רשיונו, שלא לפי סעיף 18 (ב) — רשאי לעדור על החלטת המנהל בפני מנהל

 הרשות, תוך 14 ימים מהיום שבו הודעה לו החלטת המנהל.

 (ב) החלטתו של מנהל הרשות בערר הינד, סופית ואין אחריה ולא כלום.

נות  פרק ג׳ —< שו

 20. (א) לא יעביר אדם רשיון שניתן לו לפי כללים אלה לאחר.

 (ב) לא ישתמש אדם ברשיון שניתן לפי,כללים אלה לאחר.

 21. י (א) מי שהמנהל הרשהו בתעודה, רשאי לדרוש מכל אדם בעת כניסתו לשטח
 מוגבל או בעת הימצאו שם, להזדהות ולהציג בפניו תעודה מזהה, רשיון כניסה או רשיון
 רכב שירות, לפי הענין, וכן מסמך, חתום בידי מעבידו של אותו אדם או ביד הממונה עליו,

ד כי הימצאותו בשטח המוגבל היא לצרכי תפקידו אותה שעה.  המעי
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 (ב) תעודה כאמור תהא תקפה כל עוד ההרשאה שניתנה לא בוטלה או הותלתה.

 (ג) מי שהמנהל הרשהו בתעודה לפי סעיף קטן (א) יציגנה לפי דרישה.

א) — ימלא אחר הדרישה. )  (ד) נדרש אדם כאמור בסעיף קטן

 22. היה למי שהמנהל הרשהו בתעודה לפי סעיף 21(א) חשד שאדם עבר בשטח מוגבל
 על הוראה מהוראות הסעיפים המפורטים בסעיף 25, או מהוראות כללי הרשות שהוצאו
 על פי החוק, או עבר בשטח מבצעי על הוראה מהוראות תקנות התעבורה או נהלי הרשות
, יגיש למנהל תלונה וביה פרטי המעשה; העתקים הימנה  לענ־ן התנועה בשטח המבצעי

 יימסרו לאותו אדם, לממונה עליו ולועדת הרשיונות.

 23. (א) אדם שרשיון שניתן לו לפי כלליים אלה אבד, יודיע על כך לאלתר למשטרת
 ישראל ולמזכיר ועדת הרשיונות.

 (ב) מי שמצא רשיון שניתן לפי כללים אלה יודיע על כך לאלתר למשטרת ישראל
 ולמזכיר ועדת הרשיונות.

 24. (א) אדם שרש יונו הו תלה או בוטל, ימציא את רשיונו ללשכת המנהל, תוך שבעה
 ימים מתאריך ההודעה על החלטת המנהל להתלות את הרשיון או לבטלו.

 (ב) רשיון שהותלה יוחזר לידי המבקש רק לאחר שהסתיימה תקופת ההתליה.

 25. אי קיום סעיפים 2, 3, 20, 21(ד), 23(א) ו־24(א) לכללים אלה, מהווה עבירה ודין
י העונשים כאהד.  העבריין — קנס של 5,000 שקלים או מאסר של שלושה חדשים או שנ

 26. רשיונות כניסה ורשיונות רכב שירות שניתנו לפי תקנות הטיס (שמירה על הסדר
, יראו אותם כאילו הוצאו לפי כללים אלה  בשדות תעופה ובמנחתים), התשל״ג—1973 8
 וייחשבו כתקפים כל עוד לא פקע תקפם, או כל עוד לא בוטלו או הותלו לפי כללים אלה.

ספת  תו
 (סעיפים 11—17)

 , עבירות לפי חוק העונשין, התשל״ז—1977, למעט סעיפים 163, 164, 174א עד 183,
 195 עד 197, 312 עד 321, 359 ו־489 עד 496, וכן עבירות מקבילות לעבירות כאמור

 לפי חיקוקים שבוטלו בחוק העונשין, התשל״ז—1977.
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 נתאשר.
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