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__________
ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התש"ן, עמ' 110   1

ק"ת התשל"א, עמ' 1184; ק"ת-חש"ם, התשמ"ה, עמ' 118   2

צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר לבאר יעקב(, 
התשע"ו-2016

משולב[,  ]נוסח  הפלילי  הדין  סדר  לחוק  228)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ב-11982, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: 

עבירה שנקבעה עבירת קנס בחלק כ"ד לתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות    1
)עבירות קנס(, התשל"ג-21973, נקבעת בזה כעבירה של ברירת משפט 

תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו    2 
י"ד באייר התשע"ו )22 במאי 2016(

)חמ 3-1585(

ד ק ש ת  ל י י א  

שרת המשפטים  

צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר לקריית אתא(, 
התשע"ו-2016

משולב[,  ]נוסח  הפלילי  הדין  סדר  לחוק  228)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ב-11982, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: 

)עבירות  העיריות  לצו  הראשונה  לתוספת  ל"ו  בחלק  קנס  כעבירת  שנקבעה  עבירה    1
קנס(, התשל"א-21971,  נקבעת בזה כעבירה של ברירת משפט  

תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו    2
י"ד באייר התשע"ו )22 במאי 2016(

)חמ 3-1585(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר לעפולה(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 228)א( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב- 
11982, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: 

עבירה שנקבעה עבירת קנס בחלק כ' לתוספת הראשונה לצו העיריות )עבירות קנס(,    1
התשל"א-21971, נקבעת בזה עבירה של ברירת משפט  

תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו    2
י"ד באייר התשע"ו )22 במאי 2016(

)חמ 3-1585(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

קביעת עבירות של 
ברירת משפט

קביעת עבירות של 
ברירת משפט

תחילה

__________
ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התש"ן, עמ' 110   1

ק"ת התשל"ג, עמ' 1127; ק"ת-חש"ם, התשע"א, עמ' 66   2

__________
ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התש"ן, עמ' 110   1

ק"ת התשל"א, עמ' 1184; ק"ת-חש"ם, התשס"ג, עמ' 302   2

קביעת עבירות של 
ברירת משפט

תחילה

תחילה
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תקנות הטיס )רישיונות לעובדי טיס( )תיקון(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6)ב()1( עד )3(, 46)א( ו–168 לחוק הטיס, התשע"א-12011, 
לפי הצעת רשות התעופה האזרחית, בהתאם לסעיף 197 לחוק, לאחר התייעצות עם שר 

הבריאות ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות הטיס )רישיונות לעובדי טיס(, התשמ"א-21981 )להלן - התקנות העיקריות(,    1
בכל מקום - 

במקום "רופא מורשה" יבוא "רופא מוסמך";   )1(

במקום "רופא מורשה בכיר" יבוא "רופא מוסמך בכיר";  )2(

במקום "מינהל" או "המינהל" יבוא "רשות" או "הרשות", לפי העניין;  )3(

הצורה  ושינויי  טייס";  "רישיון  יבוא  טיס"  "רישיון  או  טיס"  "רשיון  במקום   )4(
הדקדוקיים המחויבים ייעשו לפי זה 

בתקנה 1 לתקנות העיקריות -    2
ההגדרה "המנהל" - תימחק;  )1(

אחרי ההגדרה "סוג" יבוא:  )2(

""ספינת אוויר" - כלי טיס קל מהאוויר המונע באמצעות מנוע;";

ההגדרה "תעודה רפואית" - תימחק   )3(

בתקנה 7)2(א  לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:   3
"7  ספינת אוויר "

תקנה 29 לתקנות העיקריות  - בטלה     4
בתקנה 54)ב()3(ג לתקנות העיקריות, במקום "בתקנות ועדות חקירה" יבוא "בתקנות    5

החקירה" 

בתקנה 60 לתקנות העיקריות -   6
ההגדרה "ועדת ערר רפואית" - תימחק;  )1(

בהגדרה "ועדה רפואית" -  )2(

במקום "מורשים שאישר" יבוא "מוסמכים שמינה"; )א( 

המילים "המחליטה על כשירותו של נבדק לקבל תעודה רפואית" - יימחקו;  )ב( 

ההגדרה "רופא המינהל" - תימחק;  )3(

במקום ההגדרה "רופא מוסמך" יבוא:  )4(

""רופא מוסמך" - כמשמעותו בסעיף 6)א()1( לחוק;"  

במקום תקנה 61 לתקנות העיקריות יבוא:   7

"תנאים למתן
תעודה רפואית

תעודה רפואית מתאימה לדרגת בריאות מסוג המבוקש  )א(    61
לראשונה לא תינתן אלא - 

בידי רופא הרשות;   )1(

לאחר -  )2(
__________

ס"ח התשע"א, עמ' 830   1
ק"ת התשמ"א, עמ' 510; התשע"ה, עמ' 1102   2

החלפת מונחים

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 7

ביטול תקנה 29

תיקון תקנה 54

תיקון תקנה 60

החלפת תקנה 61
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שמבקש התעודה נבדק בדיקה ראשונית בידי  )א( 
מי שמוסמך לבודקו לפי תקנה 65;

כי  הרשות,  רופא  של  דעתו  להנחת  שנמצא,  )ב( 
הרפואיות  הדרישות  על  עונה  התעודה  מבקש 
בריאות  לדרגת  מתאימה  רפואית  תעודה  למתן 

מהסוג שביקש, לפי פרק 1 לתוספת הראשונה 

לתקנת  ברישה  כאמור  שלא  המבוקשת  רפואית  תעודה  )ב( 
משנה )א(, לא תינתן אלא - 

רופא  או  בכיר  מוסמך  רופא  מוסמך,  רופא  בידי   )1(
הרשות, לפי העניין;  

לאחר -  )2(

שמוסמך  מי  בידי  נבדק  התעודה  שמבקש  )א( 
לבודקו לפי תקנה 65;

כאמור  הרופא  של  דעתו  להנחת  שנמצא,  )ב( 
בפסקה )1(, כי מבקש התעודה עונה על הדרישות 
הרפואיות למתן תעודה רפואית מתאימה לדרגת 
לתוספת   1 פרק  לפי  שביקש,  מהסוג  הבריאות 

הראשונה 

)ב(  או  )א(  משנה  בתקנות  כאמור  רפואית  תעודה  נותן  )ג( 
יציין בה את יום נתינתה 

על מי שהתעודה הרפואית שבידיו - )ד( 

טרם פקעה או פקעה וטרם חלפו חמש שנים מיום   )1(
פקיעתה - יחולו הוראות תקנת משנה )ב(; 

יחולו   - פקיעתה  מיום  שנים  חמש  וחלפו  פקעה   )2(
הוראות תקנת משנה )א( "

במקום תקנה 65 לתקנות העיקריות יבוא:   8

"המוסמכים לערוך 
בדיקות רפואיות

ראשונית,  רפואית  בדיקה  לערוך  רשאי  מוסמך  רופא  )א(    65
קבלת  לצורך  ביקורת  בדיקת  או  תקופתית  רפואית  בדיקה 
תעודה רפואית מתאימה לדרגת בריאות סוג 2 ולצורך קבלת 

תעודה רפואית מתאימה לדרגת בריאות סוג 3 

רופא מוסמך בכיר רשאי לערוך בדיקה רפואית ראשונית,  )ב( 
קבלת  לצורך  ביקורת  בדיקת  או  תקופתית  רפואית  בדיקה 
תעודה רפואית מתאימה לדרגת בריאות סוג 1, לצורך קבלת 
תעודה רפואית מתאימה לדרגת בריאות סוג 2 ולצורך קבלת 

תעודה רפואית מתאימה לדרגת בריאות סוג 3 

ועדה רפואית רשאית, לבקשת רופא הרשות, לערוך כל  )ג( 
בדיקה רפואית לפי פרק זה; סיימה הוועדה הרפואית עריכת 

בדיקה כאמור, תעביר את תוצאותיה לרופא הרשות "

החלפת תקנה 65
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בתקנה 66 לתקנות העיקריות -    9
במקום תקנות משנה )א( ו–)א1( יבוא:     )1(

")א( סוג דרגת בריאות של תעודה רפואית יהיה כמפורט בפרק ה–1 לתוספת 
הראשונה 

)א1( תעודה רפואית תהיה תקפה מיום נתינתה 

)א2( תקופת התוקף של תעודה רפואית - 

הראשונה,  לתוספת  ה–12  בפרק  בטבלה  המפורט  הזמן  למשך  תהיה   )1(
שבוצעה  הרפואית  הבדיקה  תוצאות  כי  הרשות  רופא  מצא  אם  זולת 

למבקש מחייבות את קיצור תקופת תוקפה;

לפי  )ב()2(,  או  61)א()2(  בתקנות  כאמור  הבדיקה  עריכת  מיום  תימנה   )2(
העניין 

)א3( על אף האמור בתקנת משנה )א2(, לעניין מניין תקופת תוקפה של תעודה 
רפואית, יראו בדיקה רפואית שבוצעה כאמור בתקנה 61)א()2( או )ב()2(, בתוך 45 
ימים לפני יום פקיעת תוקפה של התעודה הרפואית שבידי בעל הרישיון, כאילו 

בוצעה ביום פקיעת התוקף שלה 

)א4( תוקפה של תעודה רפואית יצוין בגוף התעודה ";

בתקנת משנה )ב()1(, במקום "בתקנות ועדות חקירה" יבוא "בתקנות החקירה";  )2(

בתקנת משנה )ג(, במקום "בדיקה תקופתית" יבוא "בדיקת ביקורת"   )3(

בתקנה 68 לתקנות העיקריות -   10
בתקנת משנה )א()1(, במקום "אישרה בכרטיסו הרפואי" יבוא "מצאה";  )1(

תקנת משנה )ב( - בטלה    )2(

בתקנה 70 לתקנות העיקריות -    11
תקנת משנה )א( - בטלה;   )1(

בתקנת משנה )ב(, במקום "כאמור בתקנת משנה )א(" יבוא "לפי סעיף 7)ב( לחוק";  )2(

תקנת משנה )ג( - בטלה   )3(

במקום תקנה 85 לתקנות העיקריות יבוא:   12

תוקף "תוקף הרישיון תקופת  תהיה  מתלמד  טייס  רישיון  של  תוקפו  תקופת    85
התעודה הרפואית שמחזיק בעל הרישיון "

בתקנה 94 לתקנות העיקריות -     13
בפסקה )1(, במקום "טייס מסחרי בבלון מאויש" יבוא "טייס מסחרי ובו הגדר בלון   )1(

מאויש";

בפסקה )2(, במקום "בבלון חופשי" יבוא "בבלון מאויש"   )2(

בתקנה 95)א( לתקנות העיקריות, במקום "בלון חופשי" יבוא "בלון מאויש"    14
בתקנה 101 לתקנות העיקריות, בכותרת השוליים, במקום "בבלון חופשי" יבוא "בבלון    15

מאויש" 

בתקנה 114)א( לתקנות העיקריות, במקום "בלון חופשי" יבוא "בלון מאויש"    16

תיקון תקנה 66

תיקון תקנה 68

תיקון תקנה 70

החלפת תקנה 85

תיקון תקנה 94

תיקון תקנה 95

תיקון תקנה 101

תיקון תקנה 114
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בתקנה 119)9( לתקנות העיקריות, במקום "בלון חופשי" יבוא "בלון מאויש"    17
בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות -    18

בסעיף 1 1 -  )1(

בסעיף קטן )א( - )א( 

בפסקה )1(, במקום "הליקופטר" יבוא "רוטורקרפט, ספינת אוויר";  )1(

פסקאות )3( ו–)4( - יימחקו;  )2(

בסעיף קטן )ב( -      )ב( 

בפסקה )1(, במקום "הליקופטר" יבוא "רוטורקרפט, ספינת אוויר";  )1(

ובו  טייס  "רישיון  יבוא  לדאון"  פרטי  טיס  "רישיון  במקום   ,)2( בפסקה   )2(
הגדר דאון";

פסקה )3( - בטלה;  )3(

בפסקה )4(, במקום "לבלון חופשי" יבוא "ובו הגדר בלון מאויש";   )4(

אחרי פסקה )5( יבוא:   )5(

רישיון נווט טיס;  )6("

רישיון טכנאי טיס;   )7(

רישיון טייס מתלמד ";  )8(

במקום סעיף 6 2)ד( יבוא:   )2(

הלב  מבדיקות  נפרד  בלתי  חלק  תהווה  אלקטרוקרדיוגרפית  לב  ")ד( בדיקת 
שעל המבקש לעמוד בהן במקרים האלה: 

לצורך קבלת רישיון או הגדר;  )1(

לצורך חידוש זכויות רישיון או הגדר -   )2(

חמישים  לו  מלאו  טרם  אך  שנים  שלושים  למבקש  מלאו  )א( אם 
שנים - אחת לשנתיים;

)ב( אם מלאו למבקש חמישים שנים - אחת לשנה;

אם סבר הרופא כי הדבר דרוש לקביעת התאמתו הבריאותית למלא   )3(
את תפקידו לפי הרישיון או ההגדר ";

במקום סעיף 6 5)ד( יבוא:   )3(

הלב  מבדיקות  נפרד  בלתי  חלק  תהווה  אלקטרוקרדיוגרפית  לב  ")ד( בדיקת 
שעל המבקש לעמוד בהן במקרים האלה: 

לצורך קבלת רישיון או הגדר;  )1(

חמישים  למבקש  מלאו  אם  הגדר,  או  רישיון  זכויות  חידוש  לצורך   )2(
שנים - אחת לשנתיים;

אם סבר הרופא כי הדבר דרוש לקביעת התאמתו הבריאותית למלא   )3(
את תפקידו לפי הרישיון או ההגדר ";

תיקון תקנה 119

תיקון התוספת 
הראשונה
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במקום סעיף 6 8)ד( יבוא:   )4(

הלב  מבדיקות  נפרד  בלתי  חלק  תהווה  אלקטרוקרדיוגרפית  לב  ")ד( בדיקת 
שעל המבקש לעמוד בהן במקרים האלה: 

לצורך קבלת רישיון או הגדר;  )1(

חמישים  למבקש  מלאו  אם  הגדר,  או  רישיון  זכויות  חידוש  לצורך   )2(
שנים - אחת לשנתיים; 

אם סבר הרופא כי הדבר דרוש לקביעת התאמתו הבריאותית למלא   )3(
את תפקידו לפי הרישיון או ההגדר ";

במקום הפרק ה–11 יבוא:   )5(

"פרק 11: טבלאות

"11.1 טבלת תדירות בדיקות וסוגי בדיקות לכל דרגת בריאות

סוגי בדיקות

בדיקה 
גופנית 
כללית

בדיקת 
ראייה

בדיקת 
שמיעה 

)קול, 
צילום חזהארגומטריה*א ק ג אודיומטריהדיבור(

בדיקות 
דם**

בדיקת 
שתן

דרגת 
בריאות 

סוג 1

בכל 
בדיקה

בכל 
בדיקה

בכל 
בדיקה

בבדיקה 
ראשונה;

בכל חמש שנים 
עד מלאת

למבקש 40 
שנים;

בכל שנתיים 
 אם מלאו לו

40 שנים

בבדיקה 
ראשונה;

כל שנתיים
אם מלאו 

למבקש 30 
שנים וטרם 
מלאו לו 50 
שנים; בכל 

שנה, אם
מלאו למבקש 

50 שנים

בבדיקה 
ראשונה
וכן לפי 
הצורך*

בבדיקה 
ראשונה

בבדיקה 
ראשונה 
וכן לפי 
הצורך*

בכל 
בדיקה

דרגת 
בריאות 

סוג 2

בכל 
בדיקה

בכל 
בדיקה

בכל 
בדיקה

בבדיקה 
ראשונה;

בכל שנתיים 
אם מלאו 

למבקש 50 
שנים

בבדיקה 
ראשונה; בכל 

שנתיים אם 
מלאו למבקש 

50 שנים

בבדיקה לפי הצורך*
ראשונה

בבדיקה 
ראשונה 
וכן לפי 
הצורך*

בכל 
בדיקה

* נדרשת בדיקה תקופתית לנבדק אם מתקיימים בו 2 גורמי סיכון לפחות מתוך הגורמים האלה:

1  ערכי רמת כולסטרול בדם מעל 240 מ"ג %;

2  ערכי לחץ דם 90 ≥ / 160 ≥;

3  עישון או תולדות עישון מעל 10 שנים;  

4  מחלת עורקים כלילית של אחד מבני משפחתו שחלה לפני שמלאו לו 55 שנים 

** רופא הרשות, רופא מוסמך או רופא מוסמך בכיר, יורה על אופי בדיקות הדם שייערכו למבקש רישיון או לבעל רישיון, על 
סמך הרקע הרפואי ומצבו הרפואי של מבקש הרישיון או בעל הרישיון, ובשים לב לדרישות פרקים 2, 5 ו–8 לתוספת הראשונה 
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ת ו ק י ד ב י  ג ו ס

בדיקה 
גופנית 
כללית

בדיקת 
ראייה

בדיקת 
שמיעה 

בדיקות דם**צילום חזהארגומטריה*א ק ג אודיומטריה)קול, דיבור(
בדיקת 

שתן

דרגת 
בריאות 

סוג 3

בכל 
בדיקה

בכל 
בדיקה

בכל 
בדיקה

בבדיקה 
ראשונה; בכל 

ארבע שנים אם 
טרם מלאו 
למבקש 40 
שנים; בכל 

שנתיים אם 
מלאו למבקש 

40 שנים

בבדיקה 
ראשונה; בכל 

שנתיים אם 
מלאו למבקש 

50 שנים

בבדיקה לפי הצורך*
ראשונה 
וכן לפי 
הצורך*

בכל 
בדיקה"

אחרי הפרק ה–11 יבוא:  )6(

"פרק 12: תוקף תעודה רפואית
משך תוקפה של תעודה למבקש או לבעל רישיון עובד טיס בנסיבות כמפורט בטור ב', לדרגת בריאות 

כמפורט בטור א', יהיה לפי המפורט בטור ג' לצדם: 

ספרור
טור א' 

דרגת בריאות
טור ב' 

למבקש או לבעל -
טור ג'

תקופת תוקף התעודה הרפואית

רישיון טייס מסחרי ובו הגדר אווירון, אווירון סוג 11
זעיר, ספינת אוויר או רוטורקרפט, שבעת מתן 

התעודה טרם מלאו לו 40 שנים, או שבעת 
מתן התעודה מלאו לו 40 שנים אך טרם 

מלאו לו 60 שנים והוא אינו משמש בתפקיד 
טייס יחיד בהפעלה של כלי טיס לשם הסעת 

נוסעים בתמורה, או שבעת מתן התעודה 
מלאו לו 60 שנים והוא אינו משמש בתפקיד 

טייס בהפעלה מסחרית של כלי טיס

12 חודשים או, אם הוא משמש 
בתפקיד טייס יחיד בהפעלה של כלי 

טיס לשם הסעת נוסעים בתמורה 
- עד יום מלאת לו 40 שנים וחצי 
או, אם הוא משמש בתפקיד טייס 

בהפעלה מסחרית של כלי טיס - עד 
יום מלאת לו 60 שנים וחצי, הכול 

לפי המוקדם מביניהם

רישיון טייס מסחרי ובו הגדר אווירון, אווירון סוג 21
זעיר, ספינת אוויר או רוטורקרפט, שבעת 

מתן התעודה מלאו לו 40 שנים והוא משמש 
בתפקיד טייס יחיד בהפעלה של כלי טיס 

לשם הסעת נוסעים בתמורה או שבעת מתן 
התעודה מלאו לו 60 שנים והוא משמש 

בתפקיד טייס בהפעלה מסחרית של כלי טיס

6 חודשים

רישיון טייס תובלה בנתיבי אוויר, שבעת מתן סוג 31
התעודה טרם מלאו לו 40 שנים, או שבעת 

מתן התעודה מלאו לו 40 שנים אך טרם 
מלאו לו 60 שנים והוא אינו משמש בתפקיד 
טייס יחיד בהפעלה של כלי טיס לשם הסעת 

נוסעים בתמורה או שבעת מתן התעודה מלאו 
לו 60 שנים והוא אינו משמש בתפקיד טייס 

בהפעלה מסחרית של כלי טיס

12 חודשים או, אם הוא משמש 
בתפקיד טייס יחיד בהפעלה של כלי 

טיס לשם הסעת נוסעים בתמורה - עד 
יום מלאת לו 40 שנים וחצי, או, אם 
הוא משמש בתפקיד טייס בהפעלה 

מסחרית של כלי טיס - עד יום מלאת 
לו 60 שנים וחצי, הכול לפי המוקדם 

מביניהם  
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ספרור
טור א' 

דרגת בריאות
טור ב' 

למבקש או לבעל -
טור ג'

תקופת תוקף התעודה הרפואית

רישיון טייס תובלה בנתיבי אוויר, שבעת סוג 41
מתן התעודה מלאו לו 40 שנים והוא משמש 

בתפקיד טייס יחיד בהפעלה של כלי טיס 
לשם הסעת נוסעים בתמורה או שבעת מתן 

התעודה מלאו לו 60 שנים והוא משמש 
בתפקיד טייס בהפעלה מסחרית של כלי טיס

6 חודשים

רישיון טייס מתלמד, שבעת מתן התעודהסוג 52
טרם מלאו לו 40 שנים

60 חודשים או עד יום מלאת לו 42 
שנים, לפי המוקדם מביניהם

רישיון טייס מתלמד, שבעת מתן התעודה סוג 62
מלאו לו 40 שנים אך טרם מלאו לו 50 שנים

24 חודשים או עד יום מלאת לו 51 
שנים, לפי המוקדם מביניהם

רישיון טייס מתלמד, שבעת מתן התעודה סוג 72
מלאו לו 50 שנים

12 חודשים

רישיון טייס פרטי ובו הגדר אווירון, אווירון סוג 82
זעיר, ספינת אוויר או רוטורקרפט, שבעת מתן 

התעודה טרם מלאו לו 40 שנים

60 חודשים או עד יום מלאת לו 42 
שנים, לפי המוקדם מביניהם

רישיון טייס פרטי ובו הגדר אווירון, אווירון סוג 92
זעיר, ספינת אוויר או רוטורקרפט, שבעת מתן 

התעודה מלאו לו 40 שנים אך טרם מלאו לו 
50 שנים

24 חודשים או עד יום מלאת לו 51 
שנים, לפי המוקדם מביניהם

רישיון טייס פרטי ובו הגדר אווירון, אווירון סוג 102
זעיר, ספינת אוויר או רוטורקרפט, שבעת מתן 

התעודה מלאו לו 50 שנים

12 חודשים

רישיון טייס ובו הגדר דאון או בלון מאויש, סוג 112
שבעת מתן התעודה טרם מלאו לו 40 שנים

60 חודשים או עד יום מלאת לו 42 
שנים, לפי המוקדם מביניהם

רישיון טייס ובו הגדר דאון או בלון מאויש, סוג 122
שבעת מתן התעודה מלאו לו 40 שנים אך

טרם מלאו לו 50 שנים

24 חודשים או עד יום מלאת לו 51 
שנים, לפי המוקדם מביניהם

רישיון טייס ובו הגדר דאון או בלון מאויש, סוג 132
שבעת מתן התעודה מלאו לו 50 שנים

12 חודשים

12 חודשיםרישיון נווט טיססוג 142

12 חודשיםרישיון טכנאי טיססוג 152

רישיון מפקח על תנועה אווירית, שבעת מתן סוג 163
התעודה טרם מלאו לו 40 שנים

48 חודשים או עד יום מלאת לו 42 
שנים, לפי המוקדם

רישיון מפקח על תנועה אווירית, שבעת מתן סוג 173
התעודה מלאו לו 40 שנים אך טרם מלאו לו 

50 שנים

24 חודשים או עד יום מלאת לו 51 
שנים, לפי המוקדם מביניהם

רישיון מפקח על תנועה אווירית, שבעת מתן סוג 183
התעודה מלאו לו 50 שנים

12 חודשים
 "
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תחילתן של תקנות אלה 15 ימים מיום פרסומן )להלן - יום התחילה(  )א(    19
על אף האמור בתקנה 66)א2( לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 8 לתקנות אלה,  )ב( 
בגוף  כמצוין  תהיה  התחילה  יום  ערב  שניתנה  רפואית  תעודה  של  התוקף  תקופת 

התעודה   

י' באייר התשע"ו )18 במאי 2016(
)חמ 3-669-ת1(

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

תקנות הטיס )אגרות רישום, רישוי ותיעוד( )תיקון(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 168)א()4( ו–)ב( לחוק הטיס, התשע"א-12011 )להלן - החוק(, 
לפי הצעת רשות התעופה האזרחית, בהתאם לסעיף 197 לחוק, ולפי סעיפים 4 ו–23)א( לחוק 
לחוק  168)א()4(  סעיף  לפי  האוצר  שר  בהסכמת  התשכ"ג-21963,  התעופה,  שירותי  רישוי 
ובאישורו לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-31985, ובאישור ועדת הכלכלה 

של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 - )להלן  התש"ע-42009  ותיעוד(,  רישוי  רישום,  )אגרות  הטיס  לתקנות   18 בתקנה    1
התקנות העיקריות( -

בכותרת השוליים, המילים "תעודה רפואית" - יימחקו;  )1(

תקנות משנה )ב( עד )ד( - בטלות   )2(

אחרי תקנה 18 לתקנות העיקריות יבוא:   2

"אגרת תעודה 
רפואית

18א  )א( מבקש תעודה רפואית שאינו עובד טיס או בעל רישיון 
רחפן ישלם בעת הגשת הבקשה, אגרה של 80 שקלים חדשים 

רפואית,  תעודה  המבקש  טיס,  עובד  ברישיון  )ב( מחזיק 
סוג  לפי  להלן  כמצוין  אגרה  הבקשה  הגשת  בעת  ישלם 

הרישיון:

)1( רישיון טייס מתלמד - 80 שקלים חדשים;

)2( רישיון טייס פרטי - 200 שקלים חדשים;

)3( רישיון טייס מסחרי - 220 שקלים חדשים;

שקלים   220  - אוויר  בנתיבי  תובלה  טייס  )4( רישיון 
חדשים;

שקלים   220  - אווירית  תנועה  על  מפקח  )5( רישיון 
חדשים 

)ג( בעל רישיון רחפן, המבקש תעודה רפואית, ישלם בעת 
הגשת הבקשה אגרה של 220 שקלים חדשים 

תחילה והוראות 
מעבר

תיקון תקנה 18

הוספת תקנה 18א

__________
ס"ח התשע"א, עמ' 830   1
ס"ח התשכ"ג, עמ' 104   2

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130   3
ק"ת התש"ע, עמ' 518; התשע"ה, עמ' 1100   4
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)ד( הוראות תקנות משנה )ב( ו–)ג( לא יחולו אם טרם חלפה 
שנה מיום ששולמה אגרה כאמור בתקנה 18)א( "

תחילתן של תקנות אלה 15 ימים מיום פרסומן )בתקנה זו - יום התחילה(, והן יחולו    3
על בקשה לקבל תעודה רפואית שהוגשה לאחר יום התחילה 

י' באייר התשע"ו )18 במאי 2016(
)חמ 3-5020-ת1(

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

אכרזת העיריות )שינוי תחום עיריית אילת(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת העיריות1, ולאחר עיון בתסקיר של ועדת החקירה 
בהתאם להוראות הסעיף האמור, אני מכריז לאמור:

במקום תחום עיריית אילת המתואר בתוספת הראשונה לפקודה יבוא:   1
"גושים 39121, 39122, 40000, 40001, 40002, 40003, 40005, 40006, 40009, 40010, 40011, 
 ,40022  ,40021  ,40020  ,40019  ,40018  ,40017  ,40016  ,40015  ,40014  ,40013  ,40012
 ,40035  ,40034  ,40033  ,40032  ,40031  ,40030  ,40029  ,40026  ,40025  ,40024  ,40023
 ,40079  ,40052  ,40050  ,40048  ,40047  ,40046  ,40045  ,40039  ,40038  ,40037  ,40036
 ,40092  ,40091  ,40090  ,40089  ,40088  ,40087  ,40085  ,40084  ,40083  ,40082  ,40081
 ,40116  ,40115  ,40114  ,40100  ,40099  ,40098  ,40097  ,40096  ,40095  ,40094  ,40093
 ,40128  ,40127  ,40126  ,40125  ,40124  ,40123  ,40122  ,40121  ,40120  ,40119  ,40118
 ,40141  ,40140  ,40139  ,40138  ,40137  ,40136  ,40135  ,40134  ,40131  ,40130  ,40129

40143, 40144 - בשלמותם;

גוש 39114 - חלק מחלקות 2, 5, 6 כמסומן במפת תחום עיריית אילת הערוכה בקנה 
באפריל   13( התשע"ו  בניסן  ה'  ביום  הפנים  שר  ביד  והחתומה   1:30,000 מידה 
2016(, שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על 

מחוז הדרום, באר שבע ובמשרד עיריית אילת )להלן - המפה(;

גוש 39116 - חלק מחלקות 2 עד 4 כמסומן במפה;

גוש 39117 - חלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

גוש 39118 - חלק מחלקות 1, 2 כמסומן במפה;

גוש 39125 - חלק מחלקות 1 עד 4, 6 כמסומן במפה;

גוש 39126 - חלק מחלקות 1, 4, 6, 8, 10 כמסומן במפה;

גוש 39127 - חלקות 6, 7 וחלק מחלקות 1, 3 עד 5 כמסומן במפה;

גוש 40028 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 40042 - חלקות 1, 3 וחלק מחלקות 2, 4 עד 6 כמסומן במפה;

גוש 40043 - חלק מחלקות 1, 2 כמסומן במפה;

תחילה ותחולה

תיקון התוספת

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197   1

ק"ת התשי"ט, עמ' 1108; התשל"ח, עמ' 1278; התשנ"ג, עמ' 699; התשס"א, עמ' 632; התשס"ז, עמ' 174   2
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גוש 40044 - חלק מחלקות 1, 2 כמסומן במפה;

גוש 40190 - חלקות 6, 7, 10 עד 22, 24 עד 30 וחלק מחלקות 8, 23 כמסומן במפה "

ה' בניסן התשע"ו )13 באפריל 2016(
)חמ 3-1926(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

תיקוני טעויות

התשע"ו-2016,   ,)6 מס'  )תיקון  ומיידיים(  תקופתיים  )דוחות  ערך  ניירות  בתקנות    1
שפורסמו בקובץ התקנות 7667, התשע"ו, עמ' 1192, בתקנה 2)2( -

ברישה, במקום "אחרי תקנה 30א" צריך להיות "אחרי תקנה 30ב"; )א( 

תקנה 30ב המובאת בה צריכה להיות מסומנת 30ג  )ב( 

)חמ 3-982-ת1(

 ,7652 התקנות  בקובץ  שפורסמו  התשע"ו-2016,  לאומי-אזרחי,  שירות  בתקנות    2
התשע"ו, עמ' 1082, תאריך חתימת השר בסופן צריך להיות "ל' באדר א' התשע"ו )10 

במרס 2016(" ולא כפי שנדפס 

)חמ 3-5154(

  




