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__________
ס"ח התשמ"א, עמ' 128   1

ק"ת התשמ"ו, עמ' 466; התשע"ד, עמ' 1124   2
ס"ח התשי"ט, עמ' 276   3

צו הגנת הפרטיות )קביעת גופים ציבוריים( )תיקון(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי פסקה )2(, בהגדרה "גוף ציבורי" שבסעיף 23 לחוק הגנת הפרטיות, 
התשמ"א-11981, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

במקום התשמ"ו-21986,  ציבוריים(,  גופים  )קביעת  הפרטיות  הגנת  לצו   1 בסעיף    1 
פסקה )4( יבוא:

טור א'
הגוף

טור ב'  
סוג מידע וידיעות שרשאי הגוף לקבל

לחבריו, ")4( ארגון נכי צה"ל בנוגע  הארגון  פעילות  ניהול  א  לצורך 
דמי  מתגמולו  מנכה  תגמולים  שקצין  נכה  לגבי 
הנכים  לחוק   14 סעיף  לפי  ארגון  לטובת  חברות 
חוק   - )להלן  התשי"ט-31959  ושיקום(,  )תגמולים 

הנכים( - 

שם משפחה ושם פרטי;  )1(

)2(  מספר תביעה באגף שיקום נכים;

)3(  מספר זהות;

תאריך לידה;  )4(

דרגת נכות;  )5(

מועד תחילת הזכאות;  )6(

מועד תום זכאות;  )7(

מען מלא;  )8(

מחוז השיקום המטפל בנכה   )9(

ב   לצורך אימות זהות הנכים שמנוכים בעדם דמי 
סיעוד  בביטוח  או  הדדי  חיים  בביטוח  השתתפות 
הסדרי   - )להלן  הנכים  לחוק   14 סעיף  לפי  הדדי 
נכה  לגבי  הביטוח,  הסדרי  ניהול  ולצורך  הביטוח(, 

שמנוכים בעדו דמי השתתפות כאמור -

שם משפחה ושם פרטי;  )1(

מספר זהות;  )2(

סוג הביטוח שבשלו מבוצע הניכוי;  )3(

אם מנוכים בעדו דמי ביטוח חיים -  )4(

)א( האם נפטר;

)ב( תאריך הפטירה "

כ"ו באדר א' התשע"ו )6 במרס 2016(
)חמ 3-1480-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תיקון סעיף 1
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תקנות הטיס )יחידות מידה(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 166 לחוק הטיס, התשע"א-12011 )להלן - החוק(, באותם 
ובהתאם  לחוק,  ו–168  46)א(  סעיפים  לפי  תקנות  להתקין  מוסמך  אני  שלגביהם  עניינים 
לסמכות הנתונה בסעיפים כאמור, לפי הצעת רשות התעופה האזרחית לפי סעיף 168)ב( 

לחוק אני מתקין תקנות אלה:   

בתקנות אלה -   1
להן  שיש  אנושיות  ומגבלות  יכולות   -  )"Human performance"( אנוש"  "ביצועי 

השפעה על הבטיחות והיעילות בהפעלה אווירית וקרקעית של תעופה אזרחית; 

"בעל רישיון" - כל אחד מאלה: בעל רישיון עובד טיס, בעל רישיון להפעלת בית ספר 
נת"א  יחידת  להפעלת  רישיון  בעל  אווירית,  הפעלה  רישיון  בעל  טיס,  לעובדי 

ובעל רישיון להפעלת שדה תעופה או מנחת, וכל אדם מטעמם;  

 "Civil aviation air and ground( אזרחית"  תעופה  של  וקרקעית  אווירית  "הפעלה 
operations"( - מסירת מידע מבעל רישיון לאחר לשם הפעלה של כלי טיס או 

במהלכה, באוויר או על הקרקע, ומסירת מידע באמצעות מיתקן עזר לטיסה;

 Standard application of specific units of" שעניינה  הטבלה   - "הטבלה" 
measurement" שבנספח 5; 

"יחידות המידה החלופיות" - יחידות המידה החלופיות ליחידות המידה התקניות, 
המפורטות בעמודה שכותרתה "Non-SI alternative unit", בטבלה;  

"יחידות המידה התקניות" - יחידות המידה התקניות, המפורטות בעמודה שכותרתה 
"Primary unit", בטבלה;  

 Units of measurement to be used in air" שעניינו  לאמנה,   5 נספח   -  "5 "נספח 
 ,)Standards( המידה  אמות  ההגדרות,  זה  ובכלל   ,"and ground operations
ההמלצות )Recommendations( הקבועים בו וצרופותיו )Attachments(, למעט 

  ;)Applicability( "הפרק שעניינו "ישימות

"עניינים מדידים" - העניינים המפורטים בעמודה שכותרתה "Quantity" בטבלה   

בהפעלה אווירית וקרקעית של תעופה אזרחית, לגבי עניינים מדידים, ישתמש  )א(    2
בעל רישיון ביחידות המידה התקניות, לפי הוראות נספח 5  

מ–5  קטן  למרחק   )Visibility( ראות  לגבי  )א(,  משנה  בתקנת  האמור  אף  על  )ב( 
קילומטרים, יכול שייעשה שימוש גם במטרים   

על אף האמור בתקנה 2)א( -        3
בהפעלה אווירית וקרקעית של תעופה אזרחית, לגבי העניינים המדידים שיפורטו   )1(

להלן, ישתמש בעל רישיון ביחידות המידה החלופיות, לפי נספח 5: 

;)altitude( גובה טיסה )א( 

;)elevation( גובה מעל פני הים הממוצעים )ב( 

;)height( גובה מעל פני השטח )ג( 

;)airspeed( מהירות אווירית )ד( 

__________
ס"ח התשע"א, עמ' 830 ועמ' 949   1

הגדרות

שימוש ביחידות 
המידה התקניות

שימוש ביחידות 
המידה החלופיות
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;)ground speed( מהירות קרקעית )ה( 

;)wind speed( מהירות הרוח )ו( 

;)vertical speed( מהירות אנכית )ז( 

מרחק )ארוך(, ))distance )long(;  לעניין זה, "מרחק )ארוך(" - מרחק העולה  )ח( 
על 4,000 מטרים;

נוסף על האמור בפסקה )1()ד(, לגבי מהירות אווירית יכול שייעשה שימוש גם   )2(
 ;)MACH Number( במספר מאך

נוסף על אף האמור בפסקה )1()ח(, לגבי מרחק )ארוך( יכול שייעשה שימוש גם   )3(
במטרים  

בעל רישיון המבקש להמיר מידע שבידיו, לצורך שימוש בהפעלה אווירית וקרקעית    4
של תעופה אזרחית ליחידות המידה התקניות או מיחידות המידה התקניות, יעשה כן 
 Conversion" לנספח 5, שעניינה )Attachment C( לפי הוראות הצרופה השלישית
factors", ובכלל זה לעניין גורמי ההמרה )Conversion factors( ולעניין הנוסחאות 

להמרת טמפרטורה )Temperature conversion formulae(, המפורטים שם 

שבה  בסביבה  אזרחית  תעופה  של  וקרקעית  אווירית  הפעלה  רישיון  בעל  יבצע  לא    5
ביחידות  שימוש  נעשה  שבה  בסביבה  התקניות,  המידה  ביחידות  שימוש  נעשה 
המידה החלופיות או כאשר נדרש מעבר משימוש ביחידות מידה מסוג אחד לשימוש 
ביחידות מידה מסוג אחר, אלא אם כן הוא מיומן בשימוש ביחידות המידה כאמור 
כאמור  מיומנות  אנוש;  לביצועי  השאר,  בין  לב,  בשים  ביניהן,  בשימוש  במעבר  או 
יכול שתירכש באמצעות למידה, קביעת נהלים מתאימים או אימון, לפי סוג הרישיון 

שבידי בעל הרישיון ומאפייני ההפעלה שבה הוא מעורב   

שונתה הוראה בנספח 5 -   )א(    6
יפרסם המנהל, ברשומות ובאתר האינטרנט של הרשות, הודעה לציבור על   )1(

שינוי אותה הוראה, בציון מספרה ומועד תחילתו של השינוי בישראל; 

ארבעה  שחלפו  לאחר  אלא  יהיה  לא  כאמור  שינוי  של  התחילה  מועד   )2(
עשר ימים לפחות מיום הפרסום האמור בפסקה )1(, אלא אם כן הורה המנהל, 
בהחלטה מנומקת, על תקופה קצרה יותר, ובלבד שזו לא תפחת משלושה ימים 
מיום הפרסום כאמור; הורה המנהל על תקופה קצרה כאמור, תפורסם הוראתו 

בפרסום כאמור בפסקה )1(  

נספח 5 בנוסחו העדכני יעמוד לעיון הציבור במשרדי הרשות    )ב( 

תחילתן של תקנות אלה שישה חודשים מיום פרסומן     7
כ"ב באדר א' התשע"ו )2 במרס 2016(

)חמ 3-5199(

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

המרה מיחידת 
מידה לאחרת

מיומנות בהפעלה

הוראות נספח 5

תחילה
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תקנות הטיס )הפעלת כלי טיס וכללי טיסה( )תיקון(, התשע"ו-2016  

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 19)3()ב( ו–46)א( לחוק הטיס, התשע"א-12011  )להלן - 
 197 לסעיף  בהתאם  לחוק,  168)ב(  סעיף  לפי  האזרחית  התעופה  רשות  הצעת  לפי  החוק(, 
לחוק, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 21א)א( לחוק–יסוד: הכנסת2, וסעיף 2)ב( 

לחוק העונשין, התשל"ז-31977, אני מתקין תקנות אלה: 

בתקנה 356 לתקנות הטיס )הפעלת כלי טיס וכללי טיסה(, התשמ"ב-41981 )להלן -    1
התקנות העיקריות(, אחרי ההגדרה "מוסמך EDTO" יבוא:   

ישירות  להתקדם  ניתן  שמהם   מושבים  שורת  או  מושב   - חירום"  יציאת  ""מושב 
לפתח חירום, בלי להיכנס למעבר או להקיף מכשול;" 

בתקנה 487א לתקנות העיקריות -   2
בתקנת משנה )א(, בפסקה )1( -        )1(

בפסקת משנה )ו()1(,  במקום ")ה()1(" יבוא ")ה("; )א( 

בפסקת משנה )ו()2(,  במקום "אם אינו מעוניין לשבת במושב יציאת חירום"  )ב( 
יבוא "אם הוא אינו יכול או אינו מסכים לבצע פעולות כמפורט בתקנת משנה )ה(";

במקום תקנת משנה )ה( יבוא:        )2(

")ה( מחזיק רישיון יחזיק במטוס, לשימושו של כל נוסע היושב במושב יציאת 
חירום, כרטיס מודפס, נפרד או יחד עם הכרטיס האמור בתקנת משנה )ד(, או 
אמצעי אחר המקובל על המנהל, המכיל מידע בעברית ובאנגלית, שיוכל לשמש 
להלן  המפורטות  הפעולות  לביצוע  חירום  יציאת  במושב  היושב  האדם  את 

במקרה חירום:

איתור יציאת החירום;     )1(

זיהוי מנגנון פתיחת פתח יציאת החירום;     )2(

תפעול פתח יציאת החירום;      )3(

זיהוי מצבים שבהם אין לפתוח את פתח יציאת החירום, שכן הדבר   )4(
יגדיל את מידת הסיכון שחשופים לו הנוסעים במצב החירום;  

את  תעכב  שלא  כך  החירום  יציאת  דלת  אבטחת  או  סילוק  אחסון,   )5(
השימוש ביציאת החירום;   

הערכת מצב מגלשת החירום והפעלת המגלשה לאחר פריסתה, לשם   )6(
סיוע לאחרים לרדת מן המגלשה;   

יציאה מהירה דרך פתח יציאת החירום;     )7(

הערכה לגבי בחירה ושימוש במעבר בטוח להתרחקות מפתח יציאת   )8(
החירום "; 

תקנת משנה )ח( - בטלה   )3(

תיקון תקנה 356

תיקון תקנה 487א

__________
ס"ח התשע"א, עמ' 830   1

ס"ח התשי"ח, עמ' 69; התשס"א, עמ' 166   2
ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשנ"ד, עמ' 348   3

ק"ת התשמ"ב, עמ' 8; התשע"ה, עמ' 1035 ועמ' 1103   4
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בתקנה 495)א( לתקנות העיקריות, אחרי "488" יבוא ", 497א"    3
אחרי תקנה 497 לתקנות העיקריות יבוא:   4

"הושבת 
נוסעים 

497א  מחזיק רישיון יכלול, במסגרת נוהלי פינוי החירום כאמור 
כי  שיבטיחו  נהלים  החמישית,  לתוספת  2)2()יא(  בסעיף 
פינוי  נדרש  שבו  שבמקרה  כך  תתבצע  הנוסעים  הושבת 
יוכלו  והם  החירום  לפינוי  יפריעו  לא  הנוסעים  חירום, 

לסייע בו, ובכלל זה יבטיחו כי - 

כשיר  להיות  נחזה  חירום  יציאת  במושב  נוסע   )1(
באופן סביר, ובעל כוח ויכולת לסייע בפינוי מהיר של 
אותו  יתדרך  שהצוות  לאחר  חירום  במקרה  המטוס 

תדרוך הולם לפי תקנה 487א; 

אחרים  נוסעים  לעכב  עלול  מצבו  שבשל  נוסע   )2(
צוות  לאיש  מכשול  להוות  שעלול  או  פינוי,  בעת 
חירום,  יציאת  במושב  יושב  לא  תפקידו,  בביצוע 

ובכלל זה נוסע שהוא אחד מאלה: 

נפשית  או  פיזית  ממגבלה  הסובל  נוסע  )א(  
ברורה, שתקשה עליו לנוע במהירות אם יידרש 

לכך; 

משמעותית  מוגבלות  בעל  שהוא  נוסע  )ב( 
בראייה או בשמיעה, שתמנע ממנו להבין בלא 

קושי הוראות הניתנות  בכתב או בעל פה;

 )frail( נוסע שבשל גיל או מחלה  הוא חלש )ג( 
באופן שיקשה עליו לנוע במהירות;

לנוע  יתקשה  גופו  ממדי  שבשל  )ד( נוסע 
החירום  יציאת  פתח  אל  להגיע  או  במהירות 

הקרוב ולעבור דרכו;

מלווה  בין  שנים,   12 לו  מלאו  שטרם  ילד  )ה( 
ובין לבדו;

נוסע שהוא מגורש, מסורב כניסה או עציר  )ו( 
במשמורת; 

נוסע המלווה בבעל חיים הנמצא עמו בתא  )ז( 
הנוסעים;

)1( פסקאות  את  ליישם  ניתן  שלא  במקרה  גם   )3( 
ו–)2( בשלב בידוק הנוסעים, הושבת הנוסעים בפועל 

תתבצע לפי העקרונות באותן פסקאות;   

שמתכוונים  לנוסע  שאלות  להפנות  נדרש  אם   )4(
להושיבו במושב יציאת חירום, לשם בירור התקיימות 
האמור בפסקאות )1( ו–)2(, לא יהיה בתוכן השאלות 
ובאופן התשאול כדי לפגוע בפרטיותו של אותו נוסע 

במידה העולה על הנדרש לשם הבירור האמור "

תיקון תקנה  495

הוספת תקנה 497א
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בכותרת התוספת החמישית לתקנות העיקריות, בסוגריים, אחרי "393)ב(" יבוא "497א"    5

תחילתן של תקנות אלה 90 ימים מיום פרסומן    6
כ"א באדר א' התשע"ו )1 במרס 2016(

)חמ 3-1299-ת1(

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

תקנות הזרעים )גידול חומר ריבוי של צפורן ומכירתו( )ביטול(, 
התשע"ו-2016

 - )להלן  התשט"ז-11956  הזרעים,  לחוק  ו–4א)ב(   4  ,3 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
 החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת לפי סעיף 2 לחוק, באישור שר האוצר לפי

סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי 
סעיף 1)ב( לחוק–יסוד: משק המדינה3, אני מתקין תקנות אלה:

תקנות הזרעים )גידול חומר ריבוי של צפורן ומכירתו(, התשל"ח-41978 - בטלות     1
כ"ב באדר א' התשע"ו )2 במרס 2016(

)חמ 3-4984(

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

תקנות הזרעים )גידול פקעות סייפן ומכירתן( )ביטול(, התשע"ו-2016

 - )להלן  התשט"ז-11956  הזרעים,  לחוק  ו–4א)ב(   4  ,3 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
 החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת לפי סעיף 2 לחוק, באישור שר האוצר לפי

סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי 
סעיף 1)ב( לחוק–יסוד: משק המדינה3, אני מתקין תקנות אלה:

תקנות הזרעים )גידול פקעות סייפן ומכירתן(, התשל"ג-41972 - בטלות     1
כ"ב באדר א' התשע"ו )2 במרס 2016(

)חמ 3-453(

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

תיקון התוספת 
החמישית

תחילה

ביטול

__________
ס"ח התשט"ז, עמ' 97; התשכ"ה, עמ' 55   1

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130   2
ס"ח התשל"ה, עמ' 206; התשמ"ב, עמ' 170   3

ק"ת התשל"ח, עמ' 1440; התשמ"ב, עמ' 157   4

ביטול

__________
ס"ח התשט"ז, עמ' 97; התשכ"ה, עמ' 55   1

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130   2
ס"ח התשל"ה, עמ' 206; התשמ"ב, עמ' 170   3
ק"ת התשל"ג, עמ' 364; התשל"ג, עמ' 1188   4
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צו מחלות בעלי חיים )תיקון התוספת הראשונה לפקודה(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-11985 
)להלן - הפקודה(, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 21א לחוק–יסוד: הכנסת2, 

וסעיף 2)ב( לחוק העונשין, התשל"ז-31977, אני מצווה לאמור:

בחלק ד' בתוספת הראשונה לפקודה, אחרי סעיף 11 יבוא:   1
)molluscs( 12  רכיכות"

)crustaceans( 13  סרטנאים

)cnidaria( 14  צורבניים

" )echinodermata( 15  קווצי עור

כ"ח באדר א' התשע"ו )8 במרס 2016(
)חמ 3-767(

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

 

 

     

תיקון התוספת 
הראשונה

__________
ס"ח התשמ"ה, עמ' 84   1

ס"ח התשי"ח, עמ' 69; התשס"א, עמ' 166   2
ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשנ"ד, עמ' 348   3




