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תקנות הטיס )בטיחות בשדות תעופה של רשות שדות התעופה( )תיקון(, 
התשע"ו-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 166 לחוק הטיס, התשע"א-12011 )להלן - החוק(, באותם 
עניינים שלגביהם אני מוסמך להתקין תקנות לפי סעיף 33 לחוק, לפי הצעת רשות התעופה 

האזרחית לפי סעיף 168)ב( לחוק, ובהתאם לסעיף 197 לחוק, אני מתקין תקנות אלה:  

התעופה(,  שדות  רשות  של  תעופה  בשדות  )בטיחות  הטיס  לתקנות   1 בתקנה    1
התשנ"ב-21992 )להלן - התקנות העיקריות( -     

אחרי ההגדרה "גישה ישירה" יבוא:  )1(

"גישה מדויקת ונחיתה" )Precision approach and landing( - תהליך גישה 
מינימה  וכן  מדויקות,  אנכית  והנחיה  אופקית  הנחיה  הכולל  ונחיתה 
זה,  לעניין  להלן;  המפורטות  והנחיתה,  הגישה  קטגוריית  לפי  המוגדרת 
הנחיה אופקית והנחיה אנכית נוגעים להנחיה המבוצעת באמצעות מיתקן 

עזר קרקעי לניווט או באמצעות בסיס נתוני ניווט ממוחשב:

הפעלה בקטגוריה Category I )CAT I( Operation( I(, הכוללת:  )1(

)א( גובה החלטה )DH( שאינו נמוך מ–200 רגל )60 מטרים(;

או  מטרים  מ–800  פחותה  שאינה   )Visibility( אופקית  )ב( ראות 
פחותה  שאינה   )Runway visual range )RVR(( מסלול  על  ראות 

מ–550 מטרים;

הפעלה בקטגוריה Category II )CAT II( Operation( II(, הכוללת:  )2(

נמוך  ואינו  מטרים(   60( רגל  מ–200  הנמוך   )DH( החלטה  )א( גובה 
מ–100 רגל )30 מטרים(;

)ב( ראות על מסלול שאינה פחותה מ–300 מטרים;

הפעלה בקטגוריה Category III )CAT III( Operation( III(,  הכוללת   )3(
כל אחד מאלה: 

 ,)Category IIIA )CAT IIIA( Operation( IIIA הפעלה בקטגוריה )א(
הכוללת:

)1( גובה החלטה )DH( הנמוך מ–100 רגל )30 מטרים(, או בלא 
גובה החלטה;

)2( ראות על מסלול שאינה פחותה מ–175 מטרים;

 ,)Category IIIB )CAT IIIB( Operation( IIIB הפעלה בקטגוריה )ב(
הכוללת:

)1( גובה החלטה )DH( הנמוך מ–50 רגל )15 מטרים(, או בלא 
גובה החלטה;

פחותה  ואינה  מטרים  מ–175  הפחותה  מסלול  על  )2( ראות 
מ–50 מטרים;

תיקון תקנה 1

__________
ס"ח התשע"א, עמ' 830   1

ק"ת התשנ"ב, עמ' 1046; התשנ"ח, עמ' 1060   2
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 ,)Category IIIC )CAT IIIC( Operation( IIIC הפעלה בקטגוריה )ג(
שאינה כוללת מגבלות לעניין גובה החלטה או ראות על מסלול;";

במקום ההגדרה "הטבלה" יבוא:       )2(

 Aerodrome reference"( הטבלה" - הטבלה שעניינה קוד–ייחוס לשדה תעופה""
code"( הקבועה בכרך הראשון לנספח 14 לאמנה";  

ההגדרה "המנהל" - תימחק;        )3(

במקום ההגדרה "מסלול לגישת מכשירים מדויקת" יבוא:  )4(

מסלול   -  )Precision approach runway( מדויקת"  מכשירים  לגישת  ""מסלול 
מערכת  שהוא  לטיסה  עזר  מיתקן  מותקן,  להיות  מיועד  או  מותקן,  שבו 

  ;";III או II ,I הנחיה לגישה מדויקת ונחיתה בקטגוריה

אחרי ההגדרה "נוטאם" יבוא:      )5(

""קוד–ייחוס לשדה תעופה" - קוד שהוא שילוב של שני רכיבים, ספרה ואות, 
ומתקבל לפי הוראות הכרך הראשון לנספח 14 לאמנה לעניין קוד–ייחוס 

   ";)Reference code(

אחרי תקנה 14 לתקנות העיקריות יבוא:   2

לפי "רוחב מסלול  הוא  מסלול  כל  רוחב  כי  יוודא  השדה  )א( מנהל  14א   
מסלולים רוחב  לעניין  לאמנה   14 לנספח  השלישי   הפרק 

)"Width of runways"(, ולא יפעיל את המסלול אלא אם 
כן רוחבו הוא כאמור   

מנהל השדה יחליט מהו רוחב המסלול הנדרש כאמור  )ב( 
לאותו  המתאים  קוד–הייחוס  לפי  )א(,  משנה  בתקנת 
לשדה  קוד–ייחוס  לקביעת  המשמשת  השיטה  לפי  מסלול 

תעופה " 

בתקנה 15 לתקנות העיקריות -    3
בתקנת משנה )ב(, במקום פסקאות )2( ו–)3( יבוא:    )1(

")2( רצועת המסלול תתחיל לפני סף המסלול ותסתיים אחרי קצה המסלול או 
קצה שטח העצירה, אם קיים, במרחקים אלה:    

תעופה  לשדה  בקוד–הייחוס  הספרה  רכיב  הטבלה  שלפי  במסלול  )א( 
המתאים לאותו מסלול הוא 2, 3 או 4 - 60 מטרים;   

תעופה  לשדה  בקוד–הייחוס  הספרה  רכיב  הטבלה  שלפי  במסלול  )ב( 
המתאים לאותו מסלול הוא 1 -      

)1( אם הוא מסלול ממוכשר - 60 מטרים;   

)2( אם הוא מסלול לגישת ראייה בלבד - 30 מטרים;  

רוחבה של רצועת המסלול יהיה -  )3(

לגבי מסלול ממוכשר -       )א( 

)1( שלפי הטבלה רכיב הספרה בקוד–הייחוס לשדה תעופה המתאים 
לאותו מסלול הוא 3 או 4 - 150 מטרים מכל צד של ציר המסלול; 

הוספת תקנה 14א

תיקון תקנה 15
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תעופה  לשדה  בקוד–הייחוס  הספרה  רכיב  הטבלה  )2( שלפי 
ציר  של  צד  מכל  מטרים   75  -  2 או   1 הוא  מסלול  לאותו  המתאים 

המסלול;    

לגבי מסלול לגישת ראייה -      )ב( 

)1( שלפי הטבלה רכיב הספרה בקוד–הייחוס לשדה תעופה המתאים 
לאותו מסלול הוא 3 או 4 - 75 מטרים מכל צד של ציר המסלול; 

)2( שלפי הטבלה רכיב הספרה בקוד–הייחוס לשדה תעופה המתאים 
לאותו מסלול הוא 2 - 40 מטרים מכל צד של ציר המסלול; 

)3( שלפי הטבלה רכיב הספרה בקוד–הייחוס לשדה תעופה המתאים 
לאותו מסלול הוא 1 - 30 מטרים מכל צד של ציר המסלול "; 

)2( במקום תקנת משנה )ג( יבוא:

")ג( רוחבה של רצועת מסלול הסעה יהיה כאמור בטבלה הזו:

 רכיב האות בקוד-הייחוס
לשדה תעופה

רוחב במטרים מכל צד של ציר 
מסלול ההסעה 

 A16 25

B21 50

C26 00

D40 50

E47 50

F;"57 50                 

במקום תקנת משנה )ה( יבוא:       )3(

")ה( על אף האמור בתקנת משנה )ד()1(, רשאי מנהל שדה להפעיל מסלול שלא 
מתקיימות לגביו דרישות תקנת משנה )ד()1(, ובלבד ש -

לגבי עצם קבוע -        )1(

)א( המנהל אישר את הפעלת המסלול כאמור;   

)ב( מרצועת המסלול הוסר כל עצם קבוע בתחום כמפורט להלן:

מכשירים  לגישת  מסלול  ציר  של  צד  מכל  מטרים   77 5 )1(
בקוד–הייחוס המתאים לאותו מסלול  שרכיב הספרה  מדויקת, 
הוא 4 ורכיב האות בקוד הייחוס לשדה תעופה המתאים לאותו 

;F מסלול הוא

מכשירים  לגישת  מסלול  ציר  של  צד  מכל  מטרים   60 )2(
מדויקת, שרכיב הספרה בקוד–הייחוס לשדה תעופה המתאים 

לאותו מסלול הוא 3 או 4;   

מכשירים  לגישת  מסלול  ציר  של  צד  מכל  מטרים   45 )3(
לשדה  בקוד–הייחוס  הספרה  שרכיב   ,I בקטגוריה  מדויקת 

תעופה המתאים לאותו מסלול הוא 1 או 2;  
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לגישת  מסלול  שאינו  מסלול  ציר  של  צד  מכל  מטרים   75 )4(
מכשירים מדויקת שרכיב הספרה בקוד–הייחוס שלו הוא 3 או 4; 

לגישת  מסלול  שאינו  מסלול  ציר  של  צד  מכל  מטרים   45 )5(
מכשירים מדויקת שרכיב הספרה בקוד–הייחוס שלו הוא 1 או 2; 

)ג( העצם הקבוע, הממוקם שלא בתחום כאמור בפסקה )1()ב( -

)1( קבוע -

)א( רחוק ככל האפשר מהמסלול;

)ב( נמוך ככל האפשר;

להישבר,  המתוכנן  נמוכה,  מסה  בעל  שביר,  עצם  )2( הוא 
סכנה  שתתהווה  כך  בו,  פגיעה  בעת  להיכנע  או  להתעקם 

מזערית לכלי טיס; 

)ד( אם העצם הקבוע הוא ציוד החיוני לבטיחות הטיסה או מיתקן 
הפעלתו  לצורך  המסלול  רצועת  על  להימצא  החייבים  לטיסה,  עזר 
כמפורט  בתחום  גם  אותו  לקבוע  ניתן   - המסלול  של  הבטוחה 
בפסקה )1()ב( ובלבד שמתקיימות לגביו הוראות פסקאות )1()א( ו–)ג(, 
בשינויים המתחייבים; לעניין זה, "מיתקן עזר לטיסה" - למעט מסלול 

נחיתה, המראה או הסעה;

בתחומים  נייד  עצם  מכל  נקייה  המסלול  רצועת   - נייד  עצם  לגבי   )2(
המפורטים בפסקה )1()ב(, בשעה שהמסלול משמש להמראה או לנחיתה "

אחרי תקנה 31 לתקנות העיקריות יבוא:   4

"תקנות שהותקנו לפי 
סעיף 166 לחוק 

תקנות 14א, 15)ב()2( ו–)3(, )ג( ו–)ה( הותקנו לפי סעיף 166  31א  
לחוק "

התוספת הראשונה והתוספת השנייה - בטלות    5

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן    6
כ"ח באב התשע"ה )13 באוגוסט 2015(

)חמ 3-2321-ת1(

ץ " כ ל  א ר ש י  
          שר התחבורה והבטיחות בדרכים

צו הרוקחים )סיווג רעלים, רישומם והחזקתם( )תיקון(, התשע"ו-2015

חדש[,  ]נוסח  הרוקחים  לפקודת   )6(62 וסעיף   )3(55 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"א-11981, אני מצווה לאמור:  

בסעיף 3 לתוספת השלישית לצו הרוקחים )סיווג רעלים, רישומם והחזקתם( התשל"ג-    1
 :21972

הוספת תקנה 31א

ביטול התוספות 
הראשונה והשנייה

תחילה

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694; ס"ח התשנ"ג, עמ' 39   1

ק"ת התשל"ג, עמ' 272; התשמ"ב, עמ' 476   2

תיקון התוספת 
השלישית
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בתווית זהירות א' )A(, התרגום בשפה הערבית יוחלף במילים "ال يجوز االستعمال   )1(
لفترات متقاربه بدون استشارة الطبيب";

בתווית זהירות ב' )B(, התרגום בשפה הערבית יוחלף במילים  "تحذير ! أبعد الدواء   )2(
عن متناول األطفال";

בתווית זהירות ג' )C(, התרגום בשפה הערבית יוחלף במילים "تحذير ! يحظر تجاوز   )3(
الكميه الموصى بها";  

בתווית זהירות ד' )D(, התרגום בשפה הערבית יוחלף במילים "تحذير: االستعمال قد   )4(
يؤثرفي القدره على السياقه;

בתווית זהירות ה' )E(, התרגום בשפה הערבית יוחלף במילים "لالستعمال الخارجي   )5(
فقط";

בתווית זהירות ז' )G(, התרגום בשפה הערבית יוחלף במילים "االستعمال فقط حسب   )6(
ارشادات الطبيب";

בתווית זהירות כ' )K(, התרגום בשפה הערבית יוחלף במילים "تحذير ! االستعمال   )7(
المتواصل قد يسبب اإلدمان";

בתווית זהירות נ' )N(, התרגום בשפה הערבית יוחלף במילים "تحذير! ماده سريعه   )8(
االشتعال, احذر من النار!" 

תחילתו של צו זה ביום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019( )להלן - יום התחילה(,    2
ואולם ניתן לפעול לפיו מיום פרסומו   

צו זה לא יחול על תכשיר או רעל שהועבר לצורך שיווק בישראל לפני יום התחילה    3
ואינו נמצא בחזקתו של היבואן, בעל הרישום או היצרן  

י"ט באב התשע"ה )4 באוגוסט 2015(
)חמ 3-1194(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
               ראש הממשלה ושר הבריאות

צו הטלגרף האלחוטי )אי–תחולת הפקודה( )מס' 2( )תיקון(, התשע"ו-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לפקודת הטלגרף האלחוטי ]נוסח חדש[, התשל"ב-11972, 
אני מצווה לאמור:

בסעיף 1 לצו הטלגרף האלחוטי )אי–תחולת הפקודה( )מס' 2(, התשמ"ב-21982 )להלן    1
- הצו העיקרי( -      

במקום כותרת השוליים יבוא "ציוד אלחוטי המחייב אישור";  )1(

בפסקה )א()1(, פסקאות משנה )י3( ו–)יא( - יימחקו      )2(

אחרי סעיף 1 לצו העיקרי יבוא:   2

 "ציוד אלחוטי
הפטור מאישור

הוראות הפקודה לא יחולו לעניין מכשירי טלגרף אלחוטי  1א  
ומעגליהם  מבניהם  לפי  היחידות  הטכניות  שתכונותיהם 

תואמות אחד או יותר מאלה:  

תחילה

תחולה

תיקון סעיף 1

הוספת סעיף 1א

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 25, עמ' 505; ס"ח התשע"א, עמ' 143; התשס"ד, עמ' 498   1

ק"ת התשמ"ב, עמ' 525; התשע"ג, עמ' 36   2
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מה"ץ   2,483 5 עד   2,400 התדרים  פס  בתוך  )1( הפועלים 
לפי תקן Bluetooth , הכוללים משושה מוכללת, והספקם 

  ; e i r p אינו עולה על 100 מיליוואט

לקביעת  לוויינים  שידורי  לקליטת  רק  )2( המיועדים 
 )GPS( גלובלית  מיקום  קביעת  מערכת  באמצעות  מיקום 
 1227 60 או  מה"ץ   1176 45 המרכזיים  בתדרים  והפועלים 
ניווט  מערכת  באמצעות  או  מה"ץ,   1575 42 או  מה"ץ 
לוויינית )GLONASS( והפועלים בתדרים המרכזיים 1201 

מה"ץ או 1246 מה"ץ או 1602 מה"ץ " 

י"ח באלול התשע"ה )2 בספטמבר 2015(
)חמ 3-1504(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
               ראש הממשלה ושר התקשורת

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )החלת החוק וקביעת רמת פיקוח 
לביצי מאכל מסוימות( )תיקון(, התשע"ו-2015

ושירותים,  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לחוק  ו–18    7  ,6 סעיפים  לפי  סמכותנו  בתוקף 
התשנ"ו-11996 )להלן - החוק(, לאחר שהתקבלה המלצת ועדת המחירים לפי סעיף 8 לחוק, 

אנו מצווים לאמור:

בפסקה )2( לתוספת לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )החלת החוק וקביעת    1
הארגון  "שאישר  במקום  התשע"ב-22012,  מסוימות(,  מאכל  לביצי  פיקוח  רמת 
אורגנית,  תוצרת  להסדרת  חוק  לפי  "שיוצרו  יבוא  אורגנית"  לחקלאות  הישראלי 

התשס"ה-32005" 

ד' באלול התשע"ה )19 באוגוסט 2015(
)חמ 3-2722-ת5(

ן ו ל ח כ ה  ש מ       
          שר האוצר

ל א י ר א י  ר ו א         
שר החקלאות ופיתוח הכפר   

     

צו מחלות בעלי חיים )תיקון התוספת השנייה לפקודה(, התשע"ו-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-11985 
)להלן - הפקודה(, אני מצווה לאמור:

__________
ס"ח התשנ"ו, עמ' 192   1

ק"ת התשע"ב, עמ' 1707   2
ס"ח התשס"ה, עמ' 474; התשע"ד, עמ' 284   3

תיקון תוספת

__________
ס"ח התשמ"ה, עמ' 84; ק"ת התשע"ה, עמ' 1239   1
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)בכלבים( "לישמניאוזיס  אחרי  לפקודה,  השנייה  לתוספת   10 בסעיף    1 
)Leishamaniosis )in dogs", יבוא:

"נגיעות בפטרייית באטראכוכיטריום 
דנדרובטידיס

 Infection with Batrachochytrium
dendrobatidis

    Infection with ranavirus"נגיעות בראנה וירוס

ד' באלול התשע"ה )19 באוגוסט 2015(
)חמ 3-767(

ל א י ר א י  ר ו א  
               שר החקלאות ופיתוח הכפר

צו הכניסה לישראל )פטור נציגי מדינות חוץ( )תיקון(, התשע"ו-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 17)א( לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-11952, אני מצווה 
לאמור:

בתוספת לצו הכניסה לישראל )פטור נציגי מדינות חוץ(, התשמ"ח-21988 -   1
בטור א', אחרי "סיירה לאונה" יבוא "סין";  )1(

בטור ב', אחרי "סיירה לאונה" יבוא "סין"   )2(

כ' באב התשע"ה )5 באוגוסט 2015(
)חמ 3-1084(

ם ו ל ש ן  לב י ס  
                       שר הפנים

תיקון התוספת 
השנייה

__________
ס"ח התשי"ב, עמ' 354   1

ק"ת התשמ"ח, עמ' 441; התשע"ה, עמ' 48   2

תיקון התוספת




