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תקנות הטיס )מערכת ניהול בטיחות(, התשע"ח-2017 

בתוקףסמכותילפיסעיף166לחוקהטיס,התשע"א-12011)להלן-החוק(,באותם 
ענייניםשלגביהםאנימוסמךלהתקיןתקנותלפיסעיפיםו1)3()ב(,24)5()ב(,ו2)3()ב(,
33)1()ב(,46)א(,47ו־168)א()7(לחוקובהתאםלסמכותהנתונהליבסעיפיםהאמורים,

ולפיהצעתרשותהתעופההאזרחיתלפיסעיף168)ב(לחוק,אנימתקיןתקנותאלה:

פרק א': פרשנות והוראות כלליות 
בתקנותאלה-1בהגדרות

"אירועבטיחותי"-כהגדרתובסעיף103לחוק;

"אמצעיאפחותסיכון")RiskMitigation(-אמצעילהפחתתהאפשרותלהתרחשותו
שלמפגעבטיחותאולהפחתתההשפעותאוהתוצאותשלמפגעבטיחות;

"ביצועבטיחות")SafetyPerformance(-הישגבטיחותי,שנמדדביחסליעדביצוע
בטיחותשספקהשירותקבע;

"הבטחתהבטיחות")SafetyAssurance(-תהליכיםבמנ"בשתפקידםהשיטתיהוא
להבטיחאתהביצועוהאפקטיביותשלאמצעיאפחותסיכון,וכיספקהשירות
עומדביעדיביצועיהבטיחותשקבע,באמצעותאיסוף,ניתוחוהערכהשלמידע;

)SafetyPerformanceTarget(-יעדמתוכנןשלמדדביצוע "יעדביצועבטיחות"
בטיחותעלפניתקופהמסוימת;

"מדדביצועבטיחות")SPI-SafetyPerformanceIndicator(-ערךמבוססנתונים
המשמשלניטורולהערכהשלביצועבטיחות;

"מדיניותבטיחות")SafetyPolicy(-מחויבותמתועדתשלספקהשירותלבטיחות,
המגדירהאתתפיסתהבטיחותשלו,ואתהאחריותיותוהאחריותשלעובדיו

לגביבטיחות;

"מטרתבטיחות"-תיאורתמציתי,במונחיםרחבים,שלמטרהשאותהשואףספק
השירותלהשיגבתחוםהבטיחות;

"המנהלבעלהאחריותהכוללת")AccountableExecutive(-המנהלהכללישלספק
השירות,ואםלאמונהמנהלכלליאואםמונהיותרמאדםאחדלתפקידכאמור
-מישהואבעלהסמכותהסופיתבספקהשירותלגביהפעולותשמבצעספק
השירותבמסגרתרישיון,תעודה,היתראואישורלפידיניהטיס,ושולטבמשאבי

האנושובמשאביםהכספייםהנדרשיםלביצוען;

"מערכתניהולבטיחות"או"מנ"ב")SMS-SafetyManagementSystem(-מערכת
ארגוני, מבנה מבחינת הנדרש כל את הכוללת הבטיחות, לניהול שיטתית

אחריותיותואחריות,מדיניותונהלים;

)SMM-SafetyManagementManual( "מסמךו85ו"-מדריךלניהולהבטיחות
שפרסםארגוןהתעופההבין־לאומי,שעותקממנומופקדלעיוןהציבורבמשרדי

הרשות;

"מערכת")System(-מערכתפיזית,שיטתעבודה,נוהל,תהליך,מבנהארגוני,מתאר
פעילותוכיוצאבאלה;

ס"חהתשע"א,עמ'830ב 1
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"מפגעבטיחות")Hazard(-דבראומצבשעלוללגרוםאולתרוםלאירועבטיחותי;

המורכב במנ"ב, תהליך - )Safety Risk Management( בטיחות" סיכוני "ניהול
מתיאורהמערכת,זיהוימפגעיבטיחותוניתוח,הערכהואפחותשלהסיכונים

הבטיחותיים;

"סיכוןבטיחותי")SafetyRisk(-שילובשלההסתברותוהחומרההחזויותשלתוצאות
אפשריותשלמפגעבטיחות;

"ספקשירות"-כלאחדמאלה:

מחזיקרישיוןהפעלהאוויריתלפיהפרקהשלושהעשרלתקנותההפעלה; )1(

בעלרישיוןלהפעלתמכוןבדקלפיתקנותהטיס)מכוניבדק(,התשע"ג- )2(
22013,שהמנהלאישרולפיתקנה414לתקנותההפעלהלביצועפעולותבדקבכלי

טיסהמופעלבידימחזיקרישיוןכאמורבפסקה)1(;

בעלרישיוןלהפעלתיחידתנת"א; )3(

בעלרישיוןלהפעלתשדהתעופהלפיסעיף31לחוק; )4(

"ספרמנ"ב"-כמשמעותובתקנה17;

"קידוםהבטיחות")SafetyPromotion(-שילובשלהדרכהומסירתמידעבתחום
הבטיחותלתמיכהביישוםוהפעלהשלהמנ"בבארגוןשלספקהשירות;

"רישיון"-כלאחדמןהרישיונותהאמוריםבהגדרה"ספקשירות";

"תכניתהבטיחותהמדינתית")SSP-StateSafetyProgramme(-מערךהמשלב
חקיקהופעולותשמטרתושיפורבטיחותהתעופההאזרחיתבישראל,שהגיש
המנהללאישורהשרלפיסעיף5)א(לחוקרשותהתעופההאזרחית,התשס"ה-

האזרחית, התעופה בתחום שלישראל המדינתית הבטיחות כתכנית ,32005
בהתאםלנספחו1לאמנה,שאושרהבידיהשרופורסמהבאתרהאינטרנטשל

הרשות;

"תקנותההפעלה"-תקנותהטיס)הפעלתכליטיסוכלליטיסה(,התשמ"ב-81ו41ב

ספקשירותיקייםמנ"בלגביכללסיכוניהבטיחותהקשוריםלפעילותשהואמקיים2בחובתקיוםמנ"ב )א(
הקשורהלהפעלהבטוחהשלכליטיס,שתהיהמותאמתלגודלוולהיקףפעילותושל
ספקהשירות,ולמורכבותהמוצריםאוהשירותיםשהואמספק,הקשוריםלהפעלה

בטוחהשלכליטיסב

המנ"בתהיהמקובלתעלדעתהמנהלכאמורבתקנה3ב )ב(

המנ"בתכלוללפחותרכיביםאלה: )ג(

מדיניותהבטיחותומטרותהבטיחות,בהתאםלהוראותפרקב'; )1(

ניהולסיכוניבטיחות,בהתאםלהוראותפרקג'; )2(

הבטחתהבטיחות,בהתאםלהוראותפרקד'; )3(

קידוםהבטיחות,בהתאםלהוראותפרקה'; )4(

תיעודמערכתניהולבטיחות,בהתאםלהוראותפרקו'ב )5(

"מפגעבטיחות")Hazard(-דבראומצבשעלוללגרוםאולתרוםלאירועבטיחותי;

המורכב במנ"ב, תהליך - )Safety Risk Management( בטיחות" סיכוני "ניהול
מתיאורהמערכת,זיהוימפגעיבטיחותוניתוח,הערכהואפחותשלהסיכונים

הבטיחותיים;

"סיכוןבטיחותי")SafetyRisk(-שילובשלההסתברותוהחומרההחזויותשלתוצאות
אפשריותשלמפגעבטיחות;

"ספקשירות"-כלאחדמאלה:

מחזיקרישיוןהפעלהאוויריתלפיהפרקהשלושהעשרלתקנותההפעלה; )1(

בעלרישיוןלהפעלתמכוןבדקלפיתקנותהטיס)מכוניבדק(,התשע"ג- )2(
22013,שהמנהלאישרולפיתקנה414לתקנותההפעלהלביצועפעולותבדקבכלי

טיסהמופעלבידימחזיקרישיוןכאמורבפסקה)1(;

בעלרישיוןלהפעלתיחידתנת"א; )3(

בעלרישיוןלהפעלתשדהתעופהלפיסעיף31לחוק; )4(

"ספרמנ"ב"-כמשמעותובתקנה17;

"קידוםהבטיחות")SafetyPromotion(-שילובשלהדרכהומסירתמידעבתחום
הבטיחותלתמיכהביישוםוהפעלהשלהמנ"בבארגוןשלספקהשירות;

"רישיון"-כלאחדמןהרישיונותהאמוריםבהגדרה"ספקשירות";

"תכניתהבטיחותהמדינתית")SSP-StateSafetyProgramme(-מערךהמשלב
חקיקהופעולותשמטרתושיפורבטיחותהתעופההאזרחיתבישראל,שהגיש
המנהללאישורהשרלפיסעיף5)א(לחוקרשותהתעופההאזרחית,התשס"ה-

האזרחית, התעופה בתחום שלישראל המדינתית הבטיחות כתכנית ,32005
בהתאםלנספחו1לאמנה,שאושרהבידיהשרופורסמהבאתרהאינטרנטשל

הרשות;

"תקנותההפעלה"-תקנותהטיס)הפעלתכליטיסוכלליטיסה(,התשמ"ב-81ו41ב

ספקשירותיקייםמנ"בלגביכללסיכוניהבטיחותהקשוריםלפעילותשהואמקיים2ב )א(
הקשורהלהפעלהבטוחהשלכליטיס,שתהיהמותאמתלגודלוולהיקףפעילותושל
ספקהשירות,ולמורכבותהמוצריםאוהשירותיםשהואמספק,הקשוריםלהפעלה

בטוחהשלכליטיסב

חובתקיוםמנ"ב

המנ"בתהיהמקובלתעלדעתהמנהלכאמורבתקנה3ב )ב(

המנ"בתכלוללפחותרכיביםאלה: )ג(

מדיניותהבטיחותומטרותהבטיחות,בהתאםלהוראותפרקב'; )1(

ניהולסיכוניבטיחות,בהתאםלהוראותפרקג'; )2(

הבטחתהבטיחות,בהתאםלהוראותפרקד'; )3(

קידוםהבטיחות,בהתאםלהוראותפרקה'; )4(

תיעודמערכתניהולבטיחות,בהתאםלהוראותפרקו'ב )5(

ק"תהתשע"ג,עמ'668ב 2

ס"חהתשס"ה,עמ'668ב 3

ק"תהתשמ"ב,עמ'8;התשע"ו,עמ'873ועמ'1130ב 4
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ניתנולספקשירותיותרמרישיוןאחד,רשאיהואלקייםמנ"באחודהלכלתחומי )ד(
הפעילותשבהםהואעוסקמכוחם,ובלבדשהמנהלשוכנעכיהמנ"בהאחודהנותנת

מענהשווהערךלמנ"בנפרדתלכלתחוםפעילותב

קבלתהמנ"ב
ותיקוניםלמנ"בעל

דעתהמנהל

מבקשרישיוןיגישלביקורתהמנהלספרמנ"ב,במסגרתהבקשהלרישיון;המנהל3ב )א(
לאייתןאתהרישיוןאלאאםכןנחהדעתוכיהמנ"בהמתוארתבספרהמנ"בעומדת
בדרישותתקנותאלה;יראובמתןהרישיוןכאמורקבלהראשוניתשלהמנ"בעלדעת

המנהל,וספקהשירותיפעללפיהב

ניתןרישיון,יבדוקהמנהלאתאופןיישוםהמנ"בבידיספקהשירותבמהלךשמונה )ב(
עשרהחודשיםהראשוניםלאחרמתןהרישיון,ויחולוהוראותאלה:

המנהלרשאילהורותלספקהשירותלתקןאתהמנ"באםמצאכיהיאאינה )1(
ממלאתאחרתקנותאלהלהנחתדעתו;

הורההמנהלעלתיקוןהמנ"ב,ישליםספקהשירותאתביצועהתיקונים )2(
ויישומםבתוךהתקופהשעליההורההמנהל;

לאהורההמנהלעלתיקוניםכאמורבפסקה)1(בתוךשמונהעשרחודשים )3(
ממתןהרישיון,אוהודיעהמנהללספקהשירותכילאמצאכינדרשיםתיקונים
נוספיםבמנ"בבתוםהתקופהשעליההורהכאמורבפסקה)2(,יראואתהמנ"ב

כמקובלתעלדעתהמנהל,וספקהשירותיפעללפיהב

ספקשירותהמבקשלשנותאתהמנ"ב,ימציאלביקורתהמנהלמסמכיםהמתארים )ג(
אתהשינויהמבוקש,ובכללזהתיקוןמוצעלספרהמנ"בכאמורבתקנה18)א(,45ימים

לפחותלפניהמועדהמתוכנןלכניסתולתוקףשלהשינויהמבוקשב

המנהלרשאישלאלקבלאתהשינויהמוצעבמנ"בכאמורבתקנתמשנה)ג(,או )ד(
להורותלספקהשירותלתקןאתהמסמכיםשהוגשולואולהמציאלומידענוסףלשם
בחינתהשינויהמבוקש,אולהודיעלספקהשירות,בהחלטהמנומקת,בתוך45ימים
מהיוםשבוהומצאהמסמךלביקורתו,כידרושהלותקופהנוספתשלאתעלהעל45ימים
לבחינתהשינויהמבוקש;המנהלרשאי,בהחלטהמנומקת,להאריךאתהתקופההנוספת

לבחינתהשינויהמבוקשלשלושתקופותנוספותשלאיעלועל45ימיםכלאחתב

עברו45ימיםמןהמועדשבוהמציאספקהשירותלביקורתהמנהלמסמכים )ה(
כאמורבתקנתמשנה)ג(,והמנהללאהודיעלוכיהשינויהמבוקשאינומקובלעליו,
אוכידרושהלותקופהנוספתשהורהעליהלבחינתו,ולאהורהלולתקןמסמךשהוגש
ולאדרשממנומידענוסףלשםקבלתהשינויהמבוקש,יראואתהשינויהמבוקשבמנ"ב

כמקובלעלדעתהמנהלב

ספקשירותהמבקשתיקוןברישיונואורישיוןחדש,באופןשיאפשרלולבצע )ו(
פעילותהקשורהלהפעלהבטוחהשלכליטיסשהואאינומורשהלבצע)בתקנהזו-
פעילותחדשה(,יעדכןאתהמנ"בלגביהפעילותהחדשה,ככלהנדרש,ויגישלביקורת
המנהל,במסגרתהבקשהכאמור,אתהתוצריםשלתהליכיניהולהסיכונים,הבטחת
הבטיחותוקידוםהבטיחותשביצעלגביהפעילותהחדשה,וככלהנדרשגםתיקון

מתאיםלספרהמנ"בכאמורבתקנה18)א(ב

המנהללאיתקןרישיוןולאייתןרישיוןחדשכאמורבתקנתמשנה)ו(,אלאאםכן )ז(
נחהדעתוכיהמנ"בשלספקהשירותלאחרעדכונהכמוצעעלידו,תעמודבדרישות
תקנותאלהגםלגביהפעילותהחדשה;תיקוןהרישיוןאומתןהרישיוןהחדשייראה
כקבלהראשוניתאוסופיתעלדעתהמנהללגביהמנ"בהמעודכנת,בהתאםלשלבהקבלה

שלהמנ"בשלספקהשירותכאמורבתקנותמשנה)א(ו–)ב(,וספקהשירותיפעללפיהב
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פרק ב': מדיניות הבטיחות ומטרות הבטיחות
מדיניותהבטיחות

שלספקשירות
ולתכנית4ב הטיס לדיני בהתאם שלו הבטיחות מדיניות את יגדיר שירות ספק )א(

הבטיחותהמדינתיתב

מדיניותהבטיחותשלספקשירות- )ב(

ביצועי ליעדי מחויבות זה ובכלל לבטיחות, ארגונית מחויבות תשקף )1(
הבטיחות;

המשאביםהנדרשים תכלולהצהרהברורהכיספקהשירותיקצהאת )2(
למימושמדיניותהבטיחותויישוםהמנ"ב;

תכלולמדיניותבדברדיווחיםעלמפגעיםאונושאיבטיחות; )3(

סוגי אילו השירות, ספק של מטעמו או ידו על המועסק לכל תבהיר )4(
התנהגויותאינםמקובליםבהקשרשלהפעילויותשלוהקשורותלהפעלהבטוחה

שלכליטיס,ובאילונסיבותהואלאינקוטצעדיםמשמעתיים;

תיחתםבידיהמנהלבעלהאחריותהכוללתשלספקהשירותב )5(

ספקשירות- )ג(

יפיץאתמדיניותהבטיחותבכלרחביהארגוןשלווכןלכלגורםהמועסק )1(
מטעמובפעילותהקשורהלהפעלהבטוחהשלכליטיס,בתמיכהגלויהומוצהרת

שלהמנהלבעלהאחריותהכוללתוהנהלתספקהשירות;

להבטיח הנדרש ככל ויעדכנה לעת, מעת הבטיחות מדיניות את יבחן )2(
שתישאררלוונטיתומתאימהלספקהשירותב

ספקשירותיגדיראתמטרותהבטיחותשלו,בהתאםלמדיניותהבטיחות;מטרות5במטרותהבטיחות )א(
הבטיחותישקפואתמחויבותספקהשירותלקייםאולשפרבאופןמתמשךאתכלל
ביצועיהמנ"בויהיובסיסלניטורביצועיהבטיחותומדידתםבהתאםלתקנות11ו־12ב

ספקשירות- )ב(

יפיץאתמטרותהבטיחותשהגדירבכלרחביהארגוןשלווכןלכלגורם )1(
המועסקמטעמובפעילותהקשורהלהפעלהבטוחהשלכליטיס;

יבחןמעתלעתאתמטרותהבטיחותשהגדיר,ויעדכנןככלהנדרשלהבטיח )2(
שהןיישארורלוונטיותומתאימותלספקהשירותב

אחריותיות
ואחריותעל

הבטיחות

ספקשירותיגדיראתהאחריותיותוהאחריותלבטיחותבארגון,ובכללזה-6ב

יזההאתהמנהלבעלהאחריותהכוללת,אשרבלאקשרלתפקידיוהאחרים,נושא )1(
באחריותיותליישוםוקיוםשלמנ"באפקטיבית;

יתווהבאופןברוראתשרשרתהנשיאהבאחריותיותלבטיחותבכלרחביהארגון )2(
שלו,ובכללזההאחריותיותהישירהשלההנהלההבכירה;

יגדיראתהאחריותשלכלאחדמחבריההנהלהלפיתוח,יישוםוקיוםשלתהליכי )3(
מנ"בבתחומיאחריותו,ובכללזה-

זיהוימפגעיבטיחותוהערכתסיכוניםכאמורבתקנות10ו־11; )א(

ניטורהאפקטיביותשלאמצעיאפחותסיכוןכאמורבתקנות12ו־13; )ב(

קידוםהבטיחותכאמורבפרקה'; )ג(

עדכוןהמנהלבעלהאחריותהכוללתעלביצועיהמנ"בוהצורךבשיפוריםב )ד(

פרק ב': מדיניות הבטיחות ומטרות הבטיחות

ולתכנית4ב הטיס לדיני בהתאם שלו הבטיחות מדיניות את יגדיר שירות ספק )א(
הבטיחותהמדינתיתב

מדיניותהבטיחות
שלספקשירות

מדיניותהבטיחותשלספקשירות- )ב(

ביצועי ליעדי מחויבות זה ובכלל לבטיחות, ארגונית מחויבות תשקף )1(
הבטיחות;

המשאביםהנדרשים תכלולהצהרהברורהכיספקהשירותיקצהאת )2(
למימושמדיניותהבטיחותויישוםהמנ"ב;

תכלולמדיניותבדברדיווחיםעלמפגעיםאונושאיבטיחות; )3(

סוגי אילו השירות, ספק של מטעמו או ידו על המועסק לכל תבהיר )4(
התנהגויותאינםמקובליםבהקשרשלהפעילויותשלוהקשורותלהפעלהבטוחה

שלכליטיס,ובאילונסיבותהואלאינקוטצעדיםמשמעתיים;

תיחתםבידיהמנהלבעלהאחריותהכוללתשלספקהשירותב )5(

ספקשירות- )ג(

יפיץאתמדיניותהבטיחותבכלרחביהארגוןשלווכןלכלגורםהמועסק )1(
מטעמובפעילותהקשורהלהפעלהבטוחהשלכליטיס,בתמיכהגלויהומוצהרת

שלהמנהלבעלהאחריותהכוללתוהנהלתספקהשירות;

להבטיח הנדרש ככל ויעדכנה לעת, מעת הבטיחות מדיניות את יבחן )2(
שתישאררלוונטיתומתאימהלספקהשירותב

ספקשירותיגדיראתמטרותהבטיחותשלו,בהתאםלמדיניותהבטיחות;מטרות5ב )א(
הבטיחותישקפואתמחויבותספקהשירותלקייםאולשפרבאופןמתמשךאתכלל
ביצועיהמנ"בויהיובסיסלניטורביצועיהבטיחותומדידתםבהתאםלתקנות11ו־12ב

מטרותהבטיחות

ספקשירות- )ב(

יפיץאתמטרותהבטיחותשהגדירבכלרחביהארגוןשלווכןלכלגורם )1(
המועסקמטעמובפעילותהקשורהלהפעלהבטוחהשלכליטיס;

יבחןמעתלעתאתמטרותהבטיחותשהגדיר,ויעדכנןככלהנדרשלהבטיח )2(
שהןיישארורלוונטיותומתאימותלספקהשירותב

אחריותיותספקשירותיגדיראתהאחריותיותוהאחריותלבטיחותבארגון,ובכללזה-6ב
ואחריותעל

הבטיחות יזההאתהמנהלבעלהאחריותהכוללת,אשרבלאקשרלתפקידיוהאחרים,נושא )1(
באחריותיותליישוםוקיוםשלמנ"באפקטיבית;

יתווהבאופןברוראתשרשרתהנשיאהבאחריותיותלבטיחותבכלרחביהארגון )2(
שלו,ובכללזההאחריותיותהישירהשלההנהלההבכירה;

יגדיראתהאחריותשלכלאחדמחבריההנהלהלפיתוח,יישוםוקיוםשלתהליכי )3(
מנ"בבתחומיאחריותו,ובכללזה-

זיהוימפגעיבטיחותוהערכתסיכוניםכאמורבתקנות10ו־11; )א(

ניטורהאפקטיביותשלאמצעיאפחותסיכוןכאמורבתקנות12ו־13; )ב(

קידוםהבטיחותכאמורבפרקה'; )ג(

עדכוןהמנהלבעלהאחריותהכוללתעלביצועיהמנ"בוהצורךבשיפוריםב )ד(
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יגדיראתהאחריותשלכלהמועסקעלידואומטעמוהקשורלביצועיהבטיחות )4(
שלספקהשירות;

יגדיראתדרגיההנהלההמוסמכיםלאשראתתהליכיניהולסיכוניהבטיחות )5(
,)safetyrisktolerability(ותוצאותיהם,בהתאםלמידתהנסבלותשלסיכוניבטיחות

ואתסמכותםבענייןזה;

לבטיחות האחריויות האחריותיותלבטיחות, את לעובדיו ויפיץ בכתב יתעד )6(
והסמכויותשהוגדרולפיתקנהזוב

מנהלבטיחות
ובעליתפקידים

נוספים

ניסיון7ב ידע, בעל שהוא בטיחות מנהל ימנה הכוללת האחריות בעל המנהל )א(
ומיומנותהולמים,כאמורבהנחיותשבמסמךו85וב

מנהלהבטיחותיהיהאחראיליישוםולקיוםשלהוראותהמנ"בבכלרחביהארגון )ב(
שלספקהשירות,ובכללזה:

לתאםאתהיישום,הקיום,השילובוההטמעהשלהמנ"ב; )1(

לפעוללקיוםתהליכיזיהוימפגעיבטיחותוניהולסיכוניבטיחות; )2(

לפעוללקיוםתהליכיהבטחתהבטיחותולניטורהאפקטיביותשלאמצעי )3(
אפחותסיכון;

להבטיחאתקידוםהבטיחותכאמורבפרקה'; )4(

לדווחבאופןסדירלמנהלבעלהאחריותהכוללתעלביצועיהמנ"בועל )5(
כלצורךבשיפור;

לוודאכיספקהשירותמעבירלמנהלדיווחיםעלאירועיםבטיחותיים, )6(
תקלותוליקויים,כנדרשלפיהחוק;

לדווחלמנהלעלביצועיהבטיחותשלספקהשירות,בהתאםלהוראות )7(
תכניתהבטיחותהמדינתיתובאופןהמקובלעלדעתהמנהלב

מנהלהבטיחותיועסקבתפקידובהיקףהמאפשרלולמלאאותובאופןהולם, )ג(
ויהיהכפוףישירותלמנהלבעלהאחריותהכוללתבמילויתפקידוכאמורב

ספקהשירותימנהבעליתפקידיםייעודייםנוספיםבתחוםניהולהבטיחות,שיהיו )ד(
כפופיםלמנהלהבטיחותבמילויתפקידיהםכאמור,אםהדברנדרשלביצועהתפקידים
כאמורבתקנתמשנה)ב(באופןאפקטיבי,בהתחשבבגודלושלספקהשירותובהיקף

פעילותוהקשורהלהפעלהבטוחהשלכליטיסומורכבותהב

ספקהשירותלאימנהאדםלתפקידכאמורבתקנהזו,במקביללביצועתפקידים )ה(
אחריםבארגון,אםתחומיאחריותובתפקידיוהאחריםיוצריםאועלוליםליצורניגוד
ענייניםעםתפקידובתחוםניהולהבטיחותאופוגעיםאועלוליםלפגועביכולתולשמש

בתפקידכאמורב

תכניתתגובה
למצביחירום

ספקשירותיכיןויקייםתכניתתגובהלמצביחירום,בהתאםלהנחיותמסמךו85ו,8ב )א(
אשרתבטיח,לפחות,אתכלאלה:

הגדרתסמכויותוחלוקתאחריויותבמצביחירום; )1(

תיעודנהליםותהליכיםבמצביחירום; )2(

תיאוםפעולותבמצביחירוםברחביהארגוןשלספקהשירותועםגורמים )3(
חיצונייםלו;
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הבטיחות, באופןהמבטיחאת השירות שלספק המשךפעילותחיונית )4(
במקביללטיפולבמצבהחירום;

זיהוימראששלתרחישיחירוםואמצעיאפחותמתאימיםלהםב )5(

ספקשירותיבטיחכיתכניתהתגובהלמצביחירוםשלומתואמתעםתכניות )ב(
התגובהלמצביחירוםשלארגוניםשעליולקייםעמםממשקבמסגרתפעילותוואספקת

מוצריוושירותיוב

תכניתחירוםלשדהתעופהלפיתקנה24לתקנותהטיס)בטיחותבשדותהתעופה )ג(
שלרשותשדותהתעופה(,התשנ"ב-2וו51,יכולהלהוותחלקמתכניתהתגובהלמצבי

חירוםהנדרשתלפיתקנהזוב

פרק ג': ניהול סיכוני בטיחות
ניהולסיכוני

בטיחות
ספקשירותיקייםניהולסיכוניבטיחותכאמורבפרקזה-וב

לפנייישוםמערכתחדשה; )1(

כבעל אותו מעריך השירות שספק שינוי למעט קיימת, במערכת שינוי לפני )2(
השפעהזניחהעלהבטיחות,בהתאםלנוהלשהואכללבספרהמנ"ב,שהתקבלעלדעת

המנהל;

בעתפיתוחנוהליעבודהלאספקתהשירותיםאוהמוצריםהקשוריםבהפעלה )3(
בטוחהשלכליטיס,אושינוינהליםכאמור;

עקבזיהוימפגעבטיחותאואמצעיאפחותסיכוןשאינואפקטיבי,במסגרתתהליכי )4(
הבטחתהבטיחותכאמורבפרקד'ב

זיהוימפגעי
בטיחות

ספקהשירותיפתחויקייםתהליכיםלזיהוימפגעיבטיחותהקשוריםלשירותים10ב )א(
אולמוצריםשהואמספקהקשוריםבהפעלהבטוחהשלכליטיסב

תהליכיםלזיהוימפגעיבטיחותכאמורבתקנתמשנה)א(- )ב(

יכללותהליךלניתוחהמערכותהרלוונטיות,שיביאבחשבוןלפחותאתכל )1(
אלה:

מטרתהמערכתותפקודה; )א(

סביבתההפעלהשלהמערכת; )ב(

תיאורתהליכיהמערכתונהליה; )ג(

כוחהאדם,המבנההארגוני,הציודוהמיתקניםהנדרשיםלהפעלת )ד(
המערכת;

יבוססעלשילובשלשיטותתגובתיותויזומותב )2(

הערכתסיכוני
בטיחותונקיטת
אמצעיאפחות

סיכון

ספקשירותיפתחויקייםתהליכים-11ב )א(

לניתוחסיכוניהבטיחותהקשוריםבמפגעיבטיחותשהואזיההכאמור )1(
בתקנה10;

המאפשר באופן ,)1( בפסקה שנותחוכאמור הבטיחות להערכתסיכוני )2(
החלטהאםהםברמהמקובלת;

לפיתוחולקביעהשלאמצעיאפחותסיכון,הנחוציםכתוצאהמתהליכי )3(
הערכתסיכוניהבטיחותכאמורבפסקה)2(ב

באופןהמבטיחאתהבטיחות, השירות שלספק המשךפעילותחיונית )4(
במקביללטיפולבמצבהחירום;

זיהוימראששלתרחישיחירוםואמצעיאפחותמתאימיםלהםב )5(

ספקשירותיבטיחכיתכניתהתגובהלמצביחירוםשלומתואמתעםתכניות )ב(
התגובהלמצביחירוםשלארגוניםשעליולקייםעמםממשקבמסגרתפעילותוואספקת

מוצריוושירותיוב

תכניתחירוםלשדהתעופהלפיתקנה24לתקנותהטיס)בטיחותבשדותהתעופה )ג(
שלרשותשדותהתעופה(,התשנ"ב-2וו51,יכולהלהוותחלקמתכניתהתגובהלמצבי

חירוםהנדרשתלפיתקנהזוב

פרק ג': ניהול סיכוני בטיחות

ניהולסיכוניספקשירותיקייםניהולסיכוניבטיחותכאמורבפרקזה-וב
בטיחות

לפנייישוםמערכתחדשה; )1(

כבעל אותו מעריך השירות שספק שינוי למעט קיימת, במערכת שינוי לפני )2(
השפעהזניחהעלהבטיחות,בהתאםלנוהלשהואכללבספרהמנ"ב,שהתקבלעלדעת

המנהל;

בעתפיתוחנוהליעבודהלאספקתהשירותיםאוהמוצריםהקשוריםבהפעלה )3(
בטוחהשלכליטיס,אושינוינהליםכאמור;

עקבזיהוימפגעבטיחותאואמצעיאפחותסיכוןשאינואפקטיבי,במסגרתתהליכי )4(
הבטחתהבטיחותכאמורבפרקד'ב

ספקהשירותיפתחויקייםתהליכיםלזיהוימפגעיבטיחותהקשוריםלשירותים10ב )א(
אולמוצריםשהואמספקהקשוריםבהפעלהבטוחהשלכליטיסב

זיהוימפגעי
בטיחות

תהליכיםלזיהוימפגעיבטיחותכאמורבתקנתמשנה)א(- )ב(

יכללותהליךלניתוחהמערכותהרלוונטיות,שיביאבחשבוןלפחותאתכל )1(
אלה:

מטרתהמערכתותפקודה; )א(

סביבתההפעלהשלהמערכת; )ב(

תיאורתהליכיהמערכתונהליה; )ג(

כוחהאדם,המבנההארגוני,הציודוהמיתקניםהנדרשיםלהפעלת )ד(
המערכת;

יבוססעלשילובשלשיטותתגובתיותויזומותב )2(

ספקשירותיפתחויקייםתהליכים-11ב הערכתסיכוני)א(
בטיחותונקיטת
אמצעיאפחות

סיכון
לניתוחסיכוניהבטיחותהקשוריםבמפגעיבטיחותשהואזיההכאמור )1(

בתקנה10;

המאפשר באופן ,)1( בפסקה שנותחוכאמור הבטיחות להערכתסיכוני )2(
החלטהאםהםברמהמקובלת;

לפיתוחולקביעהשלאמצעיאפחותסיכון,הנחוציםכתוצאהמתהליכי )3(
הערכתסיכוניהבטיחותכאמורבפסקה)2(ב

ק"תהתשנ"ב,עמ'1046ב 5
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לפנייישוםאמצעיאפחותסיכוןכאמורבתקנתמשנה)א()3(,יעריךספקהשירות )ב(
אםיישומויביאלהפחתתסיכוןהבטיחותלרמההמקובלתשהואקבעב

פרק ד': הבטחת הבטיחות
מדידתביצועי

הבטיחות
 מבצע12ב יפתחויקייםמערכותלאיסוףמידעלגביההפעלהשהוא שירות ספק )א(

והשירותיםאוהמוצריםשהואמספקהקשוריםלהפעלהבטוחהשלכליטיס,לניטור
ביצועיהבטיחותשלו;מערכותאלהיכללולפחותאתכלאלה:

ניטורתהליכיםמבצעיים; )1(

ניטורסביבתההפעלהלגילוישינויים; )2(

סיקוריםלתהליכיהפעלהולמערכותהפעלה; )3(

הערכתהמנ"ב,וכןהערכהשלתהליכיההפעלהומערכותההפעלה; )4(

איסוףדיווחיםכאמורבתקנה7)ב()6(,ניתוחהמידעותחקורו; )5(

תחקורדיווחיםהנוגעיםלהפרותפוטנציאליותשלדיניהטיסאושלאמצעי )6(
אפחותסיכוןשספקהשירותקבעלפיתקנה11;

מערכתדיווחירשות,שהיאחסויה,לעובדיספקהשירות,שבאמצעותה )7(
ולהציע ותקריות, אירועים חששות, בטיחות, מפגעי על לדווח העובד יכול

פתרונותושיפוריםב

ספקהשירותיפתחויקייםתהליכיםלניתוחמידעשבידולגביפעילותווהשירותים )ב(
והמוצריםשהואמספק,הקשוריםלהפעלהבטוחהשלכליטיס,ובכללזהמידעשצבר

באמצעותהתהליכיםוהמערכותכאמורבתקנתמשנה)א(ב

הערכתביצועי
הבטיחות

ספקשירותיעריךאתביצועיהבטיחותשלובאמצעותמדדיביצועיהבטיחות13ב )א(
שהואקבעבמנ"בביחסליעדיביצועהבטיחותשהואקבעבמנ"בלגביאותםמדדים,

במטרה-

להבטיחכיאמצעיאפחותהסיכוןשקבעלפיתקנה11מיושמים; )1(

להעריךאתהאפקטיביותשלאמצעיאפחותסיכוןשקבעלפיתקנה11 )2(
ולזהותאמצעיאפחותסיכוןשאינםאפקטיביים;

לזהותשינויים,ובכללזהבסביבתההפעלה,שיכוליםלהשפיעעלרמת )3(
סיכוניהבטיחותאולגרוםלמפגעיבטיחותחדשים,הקשוריםלשירותיםאו

למוצריםהקשוריםלהפעלהבטוחהשלכליטיס,שאותםהואמספק;

לזהותמפגעיבטיחותחדשים; )4(

להעריךאתביצועיהמנ"בולאפשרשיפורמתמידשלכללביצועיהמנ"בב )5(

מצאספקהשירות,בעקבותהערכהלפיתקנתמשנה)א(,כיקיימיםאמצעיאפחות )ב(
סיכוןשאינםאפקטיבייםאומפגעיבטיחותחדשים,יבצעספקהשירותלגביהםניהול

סיכוניבטיחותכאמורבפרקג'ב

הערכתביצועיהבטיחותכאמורבתקנהזותאושרבידיהמנהלבעלהאחריות )ג(
הכוללתב

ספקשירותימסדויקייםתהליכיםלתיקוןליקוייםבביצועיהבטיחותשזוהובהערכה14בשיפורמתמיד
כאמורבתקנה13ב
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פרק ה': קידום הבטיחות
ספקשירות-15בהדרכה

בהתאם ותקופתית, ראשונית בטיחות, בנושאי הדרכה תכניות ויקיים יפתח )1(
להוראותמסמךו85ו,שתבטיחכיכלמועסקעלידואומטעמויהיהמאומןוכשיר

לביצועחובותיובמסגרתהמנ"ב;

יקבעאתהתכניםבתכניותההדרכהכךשיתאימולמידתמעורבותושלהמודרך )2(
במנ"ב,כנדרשעלפיהגדרתתפקידוואחריותובארגוןב

תקשורמידע
בנושאיבטיחות

מסמכיםוהוראות16ב שלמידע, ויקייםאמצעיםלהפצהולהסברה ספקשירותיפתח
בנושאיבטיחותאשר-

יבטיחושכלמועסקעלידואומטעמויהיהמודעלמדיניותהבטיחות,לתהליכים )1(
ולכליםשבמנ"ב,הנוגעיםלתפקידוולאחריותובארגוןשלספקהשירות;

יכללומידעחיונילבטיחות,ובכללזהמידעלגבימפגעיבטיחותהנוגעיםלתפקידיו )2(
ולתחומיאחריותושלכלמועסקעלידואומטעמו;

יכללוהסבריםבדברהצורךבפעילויותבטיחותיותמסוימות; )3(

יכללוהסבריםבדברהצורךבנוהליבטיחותחדשיםשנקבעואובעדכוניםשנעשו )4(
בנהליםקיימיםב

פרק ו': תיעוד המנ"ב
ספקשירותיפתחויקייםספרמנ"ב,המקובלעלהמנהל;ספרמנ"ביכלוללפחות17בספרמנ"ב )א(

אתכלאלה:

מדיניותהבטיחותשלספקהשירותכאמורבתקנה4ויעדיביצועיהבטיחות )1(
שלו;

דרישותהדיןלגביהמנ"ב; )2(

תהליכיהמנ"בונוהליה; )3(

תחומיאחריותואחריותיותוסמכויותלגביתהליכיהמנ"בונוהליה; )4(

תיאורתוצריהמנ"בב )5(

ספקהשירותיבטיחכיתוכניספרהמנ"ביהיועקבייםולאיסתרו- )ב(

כלהוראתדיןהחלהלגביספקהשירות; )1(

שנקבע תנאי כל ובפרט השירות, ספק לגבי החלה מינהל הוראת כל )2(
ברישיונו;

כלמסמךאחרשספקהשירותנדרשלקייםלפידיניהטיסב )3(

ספקשירותיעצבאתספרהמנ"בבאופןשקליהיהלעדכנוולהחליףאתדפיו, )ג(
ינהיגשיטהשתאפשרלדעתמהיהגרסההמעודכנתביותרשלו,ויצייןעלגביכלדף

אתתאריךהעדכוןהאחרוןשלו;לענייןזה,"דף"-לרבותדףאלקטרוניב

ספקשירותיבטיחכיכלהמועסקעלידואומטעמומבצעאתהנדרשממנו )ד(
במסגרתהמנ"בלפיספרהמנ"בב

ספקשירותיתקןאתספרהמנ"ב,כפיהנדרש,כדילהבטיחאתעדכניותהמידע18בתיקוןספרמנ"ב )א(
הכלולבו;כלתיקוןכאמוריהיהמקובלעלדעתהמנהלכאמורבתקנה3ב

פרק ה': קידום הבטיחות

הדרכהספקשירות-15ב

בהתאם ותקופתית, ראשונית בטיחות, בנושאי הדרכה תכניות ויקיים יפתח )1(
להוראותמסמךו85ו,שתבטיחכיכלמועסקעלידואומטעמויהיהמאומןוכשיר

לביצועחובותיובמסגרתהמנ"ב;

יקבעאתהתכניםבתכניותההדרכהכךשיתאימולמידתמעורבותושלהמודרך )2(
במנ"ב,כנדרשעלפיהגדרתתפקידוואחריותובארגוןב

שלמידע,מסמכיםוהוראות16ב ויקייםאמצעיםלהפצהולהסברה שירותיפתח ספק
בנושאיבטיחותאשר-

תקשורמידע
בנושאיבטיחות

יבטיחושכלמועסקעלידואומטעמויהיהמודעלמדיניותהבטיחות,לתהליכים )1(
ולכליםשבמנ"ב,הנוגעיםלתפקידוולאחריותובארגוןשלספקהשירות;

יכללומידעחיונילבטיחות,ובכללזהמידעלגבימפגעיבטיחותהנוגעיםלתפקידיו )2(
ולתחומיאחריותושלכלמועסקעלידואומטעמו;

יכללוהסבריםבדברהצורךבפעילויותבטיחותיותמסוימות; )3(

יכללוהסבריםבדברהצורךבנוהליבטיחותחדשיםשנקבעואובעדכוניםשנעשו )4(
בנהליםקיימיםב

פרק ו': תיעוד המנ"ב

ספקשירותיפתחויקייםספרמנ"ב,המקובלעלהמנהל;ספרמנ"ביכלוללפחות17ב )א(
אתכלאלה:

ספרמנ"ב

מדיניותהבטיחותשלספקהשירותכאמורבתקנה4ויעדיביצועיהבטיחות )1(
שלו;

דרישותהדיןלגביהמנ"ב; )2(

תהליכיהמנ"בונוהליה; )3(

תחומיאחריותואחריותיותוסמכויותלגביתהליכיהמנ"בונוהליה; )4(

תיאורתוצריהמנ"בב )5(

ספקהשירותיבטיחכיתוכניספרהמנ"ביהיועקבייםולאיסתרו- )ב(

כלהוראתדיןהחלהלגביספקהשירות; )1(

שנקבע תנאי כל ובפרט השירות, ספק לגבי החלה מינהל הוראת כל )2(
ברישיונו;

כלמסמךאחרשספקהשירותנדרשלקייםלפידיניהטיסב )3(

ספקשירותיעצבאתספרהמנ"בבאופןשקליהיהלעדכנוולהחליףאתדפיו, )ג(
ינהיגשיטהשתאפשרלדעתמהיהגרסההמעודכנתביותרשלו,ויצייןעלגביכלדף

אתתאריךהעדכוןהאחרוןשלו;לענייןזה,"דף"-לרבותדףאלקטרוניב

ספקשירותיבטיחכיכלהמועסקעלידואומטעמומבצעאתהנדרשממנו )ד(
במסגרתהמנ"בלפיספרהמנ"בב

ספקשירותיתקןאתספרהמנ"ב,כפיהנדרש,כדילהבטיחאתעדכניותהמידע18ב )א(
הכלולבו;כלתיקוןכאמוריהיהמקובלעלדעתהמנהלכאמורבתקנה3ב

תיקוןספרמנ"ב
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ראההמנהלכינחוץלבצעתיקוןבספרהמנ"בשלספקשירות,לרבותהוספת )ב(
הוראות,יודיעעלכךלספקהשירותויאפשרלולהמציאלומידעוהערותבתוךתקופה
שעליהיורה,שלאתפחתמעשריםואחדימיםמיוםשקיבלספקהשירותאתההודעהב

הומצאולמנהלמידעוהערותכאמורבתקנתמשנה)ב(,ישקולאותםויודיעלספק )ג(
השירותעלהחלטתוב

ספקהשירותיתקןאתספרהמנ"בלפיהוראתהמנהל,בתוך60ימיםמיוםשקיבל )ד(
אתהודעתהמנהלכאמורבתקנתמשנה)ב(,ואםהגישמידעוהערותכאמורבתקנת
משנה)ב(-בתוך30ימיםמיוםהודעתהמנהלכאמורבתקנתמשנה)ג(,ויודיעלמנהל

עלהשלמתהתיקוןב

ספקשירותימסוראתספרהמנ"בוכלתיקוןשלו-ו1בהפצתספרמנ"ב )א(

למנהל; )1(

,7 תקנה לפי שמונה הבטיחות למנהל הכוללת, האחריות בעל למנהל )2(
ולחבריהנהלההבכירהשלהארגון;

בהתאם במנ"ב מעורב להיות שנדרש מטעמו או ידו על המועסק לכל )3(
לתפקידיוולאחריותו-אתהחלקיםהנוגעיםלמעורבותוהנדרשתבמנ"בב

ספקשירותיעמידעותקמעודכןשלספרהמנ"בלרשותושלכלהמועסקעלידואו )ב(
מטעמוושלכלאדםמוסמךאחר,במשרדיוהראשיים,וכן,אםהואמספקאתשירותיו

במיתקןקבעאחר,אחדאויותר-בכלמיתקןקבעכאמורב

המחזיקבספרמנ"ביעדכנובאופןשוטףבתיקוניםשהמציאלוספקהשירות )ג(
כאמורב

תיעודתוצרי
המנ"בושמירתם

ג'20ב ספקשירותיתעדאתתהליכיניהולסיכוניהבטיחותשקייםכאמורבפרק )א(
ותוצאותיהם,וישמוראתהתיעודלגביכלתהליךכאמורכלעודהתהליךרלוונטי

לפעילותוב

ספקשירותיתעדאתתוצאותתהליכיהבטחתהבטיחותשקייםכאמורבפרקד' )ב(
וישמורתיעודזהלתקופהשלחמששניםלפחותב

ספקשירותיתעדאתההדרכותשעברכלאדםכאמורבתקנה15,וישמורתיעוד )ג(
זהכלעודאותואדםמועסקעלידואומטעמוב

ספקשירותישמורתיעודעלכלהפצהוהסברהשלמידע,מסמכיםוהוראות )ד(
בנושאיבטיחותכאמורבתקנה16לתקופהשלשנתייםלפחותב

פרק ז': הוראות שונות, תחילה והוראות מעבר
פרסוםשינויים

מסוימיםבמסמך
ו85ו

שונתההוראהבמסמךו85ושתקנותאלהמפנותאליה,יפרסםהמנהל,ברשומות21ב )א(
ובאתרהאינטרנטשלהרשות,הודעהעלהשינוי,בציוןמועדתחילתובישראלב

מועדהתחילהשלשינויכאמורבתקנתמשנה)א(יהיהלאחרשחלפוארבעה )ב(
עשרימיםלפחותמיוםהפרסוםברשומותב

מסמךו85ובנוסחוהעדכנייעמודלעיוןהציבורבמשרדיהרשותב )ג(

תחילהוהוראות
מעבר

תחילתןשלתקנותאלה30ימיםמיוםפרסומןב22ב )א(

עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(,תחילתןשלתקנותאלהלגביספקשירותהמחזיק )ב(
ברישיוןערבפרסומן)להלן-ספקשירותקיים(תהיהשמונהעשרחודשיםמיוםפרסומן
אוביוםקבלתההראשוניתשלהמנ"בעלדעתהמנהללפיתקנותמשנה)ג(ו–)ד(,לפי

המוקדםמביניהםב
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ספקשירותקיים- )ג(

יגישלביקורתהמנהלולקבלהעלדעתו,ספרמנ"בכנדרשבתקנותאלה )1(
ותכניתליישוםהמנ"ב)בתקנהזו-תכניתהיישום(כפישהורהלוהמנהל,בתוך
שישהחודשיםמיוםפרסומןשלתקנותאלה;עלאףהאמורבתקנהו,תכנית
היישוםתכלולתכניתלביצועניהולסיכוניבטיחותעלכללהמערכותשלספק

השירות,למעטמערכתשהתקייםבהאחדמאלה:

ספקהשירותהראהלמנהל,להנחתדעתו,כיערךלגביה,לפניפרסומן )א(
שלתקנותאלה,תהליךניהולסיכוניםהעומדבדרישותתקנותאלהוספר

המנ"בשלו;

שספקהשירותהעריךאותהכבעלתהשפעהזניחהעלהבטיחות, )ב(
בהתאםלנוהלכאמורבתקנהו)2(;

ישליםתהליךשלקבלהראשוניתעלדעתהמנהללגביהמנ"בולגביתכנית )2(
היישום,בתוךשנהממועדהגשתןלמנהלכאמור,אובתוךתקופהארוכהיותר

שהתירלוהמנהל;

יפעלבהתאםלמנ"בולתכניתהיישוםמיוםקבלתןעלדעתהמנהלכאמור )3(
בפסקה)2(ב

עלקבלהראשוניתעלדעתהמנהלשלהמנ"בותכניתהיישוםכאמורבתקנת )ד(
משנה)ג(יחולוהוראותאלה:

המנהלרשאי,בתוך60ימיםמהיוםשבוהועמדוהמנ"בותכניתהיישום )1(
לביקורתו,להודיעלספקהשירותכיהמנ"באותכניתהיישוםאינןמקובלותעל
דעתו,להורותלספקהשירותלתקןאותן,להמציאלומידענוסף,אולהודיעלספק
השירות,בהחלטהמנומקת,כידרושהלותקופהנוספתשלאתעלהעל60ימים

לבחינתן;

יראואתהמנ"בכמקובלתראשוניתעלדעתהמנהל,ואתתכניתהיישום )2(
כמקובלתעלדעתהמנהל,אםהתקייםאחדמאלה:

ספקהשירותתיקןאתהמנ"בואתתכניתהיישוםבהתאםלהוראות )א(
המנהלכאמורבפסקה)1(,והמנהלהודיעוכיאיןלוהערותנוספותלגביהן;

עברו60ימיםמןהמועדשבוהגישספקהשירותלביקורתהמנהל )ב(
אתהמנ"בואתתכניתהיישום,והמנהללאהודיעלוכיהןאינןמקובלות
עלדעתו,אוכידרושהלותקופהנוספתלבחינתן,ולאהורהלולתקנןולא

דרשממנומידענוסףב

המנהליבדוקאתאופןיישוםהמנ"בבידיספקהשירותבמהלךהשנהלאחר )ה(
קבלתההראשוניתעלדעתו,ויחולוהוראותאלה:

המנהלרשאילהורותלספקהשירותלתקןאתהמנ"ב,אםמצאכיהיאאינה )1(
ממלאתאחרתקנותאלהלהנחתדעתו;

)1(,ישליםספקהשירותאתהתיקונים הורההמנהלעלהאמורבפסקה )2(
ויישומםבתוךתקופהשהורהעליההמנהל;

לאמצאהמנהלכינדרשיםתיקוניםכאמורבפסקה)1(בתוךשנהמיום )3(
קבלתההראשוניתעלדעתו,אוהודיעהמנהללספקהשירותכיהואלאמצא
כינדרשיםבמנ"בתיקוניםנוספיםבתוםהתקופהשקצבלביצועתיקוניםבמנ"ב

כאמורבפסקה)2(,יראואתהמנ"בכמקובלתעלדעתהמנהלב

ספקשירותקיים- )ג(

יגישלביקורתהמנהלולקבלהעלדעתו,ספרמנ"בכנדרשבתקנותאלה )1(
ותכניתליישוםהמנ"ב)בתקנהזו-תכניתהיישום(כפישהורהלוהמנהל,בתוך
שישהחודשיםמיוםפרסומןשלתקנותאלה;עלאףהאמורבתקנהו,תכנית
היישוםתכלולתכניתלביצועניהולסיכוניבטיחותעלכללהמערכותשלספק

השירות,למעטמערכתשהתקייםבהאחדמאלה:

ספקהשירותהראהלמנהל,להנחתדעתו,כיערךלגביה,לפניפרסומן )א(
שלתקנותאלה,תהליךניהולסיכוניםהעומדבדרישותתקנותאלהוספר

המנ"בשלו;

שספקהשירותהעריךאותהכבעלתהשפעהזניחהעלהבטיחות, )ב(
בהתאםלנוהלכאמורבתקנהו)2(;

ישליםתהליךשלקבלהראשוניתעלדעתהמנהללגביהמנ"בולגביתכנית )2(
היישום,בתוךשנהממועדהגשתןלמנהלכאמור,אובתוךתקופהארוכהיותר

שהתירלוהמנהל;

יפעלבהתאםלמנ"בולתכניתהיישוםמיוםקבלתןעלדעתהמנהלכאמור )3(
בפסקה)2(ב

עלקבלהראשוניתעלדעתהמנהלשלהמנ"בותכניתהיישוםכאמורבתקנת )ד(
משנה)ג(יחולוהוראותאלה:

המנהלרשאי,בתוך60ימיםמהיוםשבוהועמדוהמנ"בותכניתהיישום )1(
לביקורתו,להודיעלספקהשירותכיהמנ"באותכניתהיישוםאינןמקובלותעל
דעתו,להורותלספקהשירותלתקןאותן,להמציאלומידענוסף,אולהודיעלספק
השירות,בהחלטהמנומקת,כידרושהלותקופהנוספתשלאתעלהעל60ימים

לבחינתן;

יראואתהמנ"בכמקובלתראשוניתעלדעתהמנהל,ואתתכניתהיישום )2(
כמקובלתעלדעתהמנהל,אםהתקייםאחדמאלה:

ספקהשירותתיקןאתהמנ"בואתתכניתהיישוםבהתאםלהוראות )א(
המנהלכאמורבפסקה)1(,והמנהלהודיעוכיאיןלוהערותנוספותלגביהן;

עברו60ימיםמןהמועדשבוהגישספקהשירותלביקורתהמנהל )ב(
אתהמנ"בואתתכניתהיישום,והמנהללאהודיעלוכיהןאינןמקובלות
עלדעתו,אוכידרושהלותקופהנוספתלבחינתן,ולאהורהלולתקנןולא

דרשממנומידענוסףב

המנהליבדוקאתאופןיישוםהמנ"בבידיספקהשירותבמהלךהשנהלאחר )ה(
קבלתההראשוניתעלדעתו,ויחולוהוראותאלה:

המנהלרשאילהורותלספקהשירותלתקןאתהמנ"ב,אםמצאכיהיאאינה )1(
ממלאתאחרתקנותאלהלהנחתדעתו;

)1(,ישליםספקהשירותאתהתיקונים הורההמנהלעלהאמורבפסקה )2(
ויישומםבתוךתקופהשהורהעליההמנהל;

לאמצאהמנהלכינדרשיםתיקוניםכאמורבפסקה)1(בתוךשנהמיום )3(
קבלתההראשוניתעלדעתו,אוהודיעהמנהללספקהשירותכיהואלאמצא
כינדרשיםבמנ"בתיקוניםנוספיםבתוםהתקופהשקצבלביצועתיקוניםבמנ"ב

כאמורבפסקה)2(,יראואתהמנ"בכמקובלתעלדעתהמנהלב
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עלאףהאמורבתקנה3)ו(ו–)ז(,אםבתקופהשעדלקבלהראשוניתשלהמנ"בעל )ו(
דעתהמנהלביקשספקשירותקייםתיקוןברישיונואורישיוןחדש,באופןשיאפשרלו
לבצעפעילותהקשורהלהפעלהבטוחהשלכליטיסשהואאינומורשהלבצע)בתקנת
משנהזו-פעילותחדשה(,לאיתקןהמנהלאתהרישיוןולאייתןרישיוןחדש,אלא
אםכןספקהשירותהקייםביצעתהליכימנ"בלגביהפעילותהחדשה,הגישלביקורת
המנהלאתתוצריהתהליכיםכאמור,וככלהנדרשתיקוןמתאיםלספרלמנ"בכאמור
בתקנה18)א(,ונחהדעתושלהמנהלכיספקהשירותערוךלעמודבדרישותתקנות

אלהלענייןהפעילותהחדשהב

י"חבכסלוהתשע"ח)6בדצמבר2017(
)חמ3-5463(

ץ " כ  ל א ר ש י                                                           
שרהתחבורהוהבטיחותבדרכים

תקנות הטיס )הפעלת כלי טיס וכללי טיסה( )תיקון מס' 2(, התשע"ח-2017

בתוקףסמכותילפיסעיף166לחוקהטיס,התשע"א-12011)להלן-החוק(,באותם 
ענייניםשלגביהםאנימוסמךלהתקיןתקנותלפיסעיפים46)א(ו־168)א(לחוק,בהתאם
7ו1לחוק,ולפיהצעתרשות לסמכותהנתונהליבסעיפיםכאמורובהתאםלסעיף

התעופההאזרחיתלפיסעיף168)ב(לחוק,אנימתקיןתקנותאלה:

בתקנה1לתקנותהטיס)הפעלתכליטיסוכלליטיסה(,התשמ"ב-81ו21)להלן-התקנות1בתיקוןתקנה1
העיקריות(-

אחריההגדרה"מערךאחזקה"יבוא: )1(

""מערכתניהולבטיחות"-כהגדרתהבתקנותהמנ"ב;";

אחריההגדרה"תצפיתמזגאוויר"יבוא: )2(

""תקנותהמנ"ב"-תקנותהטיס)מערכתניהולבטיחות(,התשע"ח-32017;"ב

בתקנה377לתקנותהעיקריות-2בתיקוןתקנה377

בתקנתמשנה)א(,במקוםפסקה)6(יבוא: )1(

מנהלבטיחותכאמורבתקנה7לתקנותהמנ"בב"; )6("

אחריתקנתמשנה)ב(יבוא: )2(

עלאףהאמורבתקנותמשנה)א(ו–)ב(,מחזיקרישיוןרשאילהעסיקאת ")ב1(
מנהלהבטיחותגםבתפקידשלטייס,מדריךאובוחן,ובלבדשמתקיימותהוראות

תקנה7)ג(ו–)ה(לתקנותהמנ"בב"

בתקנה378לתקנותהעיקריות,תקנתמשנה)ה(-בטלהב3בתיקוןתקנה378

תקנה381לתקנותהעיקריות-בטלהב4בביטולתקנה381

תקנה7ו3אלתקנותהעיקריות-בטלהב5בביטולתקנה7ו3א

בתקנה7ו3ג)א(לתקנותהעיקריות,ברישה,המילים"כאמורבתקנה7ו3א"-יימחקוב6בתיקוןתקנה7ו3ג

ס"חהתשע"א,עמ'830ב 1

ק"תהתשמ"ב,עמ'8;התשע"ח,עמ'237ב 2

ק"תהתשע"ח,עמ'572ב 3
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בתקנה524א)1(לתקנותהעיקריות,המילים"לפיתקנה7ו3א"-יימחקוב7בתיקוןתקנה524א

בתקנה545דלתקנותהעיקריות,בסופהיבוא:8בתיקוןתקנה545ד

תקנהזולאתחולעלקבלתספרמנ"באועלקבלתשינויבווהוראותתקנותהמנ"ב ")ה(
יחולולענייניםאלהב"

תיקוןהתוספת
הרביעית

בתוספתהרביעיתלתקנותהעיקריות,אחריפרט)2(יבוא:וב

פרטיםלגבימערכתניהולהבטיחותשלהמפעילהאווירי;"ב ")2א(

תיקוןהתוספת
החמישית

בתוספתהחמישיתלתקנותהעיקריות,בסעיף2)1()לז(,המילים"כאמורבסימןו'1לפרק10ב
השלושהעשר"-יימחקוב

תחילהוהוראות
מעבר

תחילתןשלתקנותאלה30ימיםמיוםפרסומןב11ב

עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(,תחילתןשלתקנותאלהלגבימחזיקרישיון )א(
יום לפני לו שניתן העיקריות לתקנות עשר השלושה הפרק לפי אווירית הפעלה
התחילה,תהיהביוםשבוהואהשליםתהליךשלקבלהראשוניתעלדעתהמנהללגבי
מערכתניהולהבטיחותותכניתהיישוםשלו,לפיתקנה22)ד()2(לתקנותהטיס)מערכת

ניהולבטיחות(,התשע"ח-2017ב

י"חבכסלוהתשע"ח)6בדצמבר2017(
)חמוו3-12-ת1(

ץ " כ  ל א ר ש י                                                           
שרהתחבורהוהבטיחותבדרכים

תקנות הטיס )בטיחות בשדות תעופה של רשות שדות התעופה( )תיקון(, 
התשע"ח-2017

עניינים באותם התשע"א-12011, הטיס, לחוק 166 סעיף לפי סמכותי בתוקף 
שלגביהםאנימוסמךלהתקיןתקנותלפיסעיף33לחוק,בהתאםלסמכותהנתונהלי
בסעיףכאמורובהתאםלסעיף7ו1לחוק,ולפיהצעתרשותהתעופההאזרחיתלפי

סעיף168)ב(לחוק,אנימתקיןתקנותאלה:

בתקנה10לתקנותהטיס)בטיחותבשדותתעופהשלרשותשדותהתעופה(,התשנ"ב-1בתיקוןתקנה10
2וו21)להלן-התקנותהעיקריות(,במקוםפסקה)23(יבוא:

ניהולמפגעיםהקשוריםלבעליחיים;"ב )23("

אחריתקנה23לתקנותהעיקריותיבוא:2בהוספתתקנה23א

"צוותבטיחות
מסלול

כחלקממערכתניהולהבטיחותשלבעלרישיוןלהפעלת23אב )א(
שדהתעופהכאמורבתקנותהמנ"ב,מנהלהשדהיקיםצוות
בטיחותמסלול,וימנהלו,מקרבהנהלתמגדלהפיקוחאו
מנהל התעופה, שדה של המבצעי התפעול צוות הנהלת

שיהיהאחראילביצועתפקידיהצוותב

תפקידוהעיקרישלצוותבטיחותמסלולהואלהתריע )ב(
למנהלהשדהולגופיםהמיוצגיםבצוות,עלסיכוניהבטיחות
התמרון באזור המתקיימת התעופתית לפעילות הקשורים
בהם שיש אחרים באזורים או אליו הסמוכים ובאזורים

תיקוןתקנה524אבתקנה524א)1(לתקנותהעיקריות,המילים"לפיתקנה7ו3א"-יימחקוב7ב

תיקוןתקנה545דבתקנה545דלתקנותהעיקריות,בסופהיבוא:8ב

תקנהזולאתחולעלקבלתספרמנ"באועלקבלתשינויבווהוראותתקנותהמנ"ב ")ה(
יחולולענייניםאלהב"

תיקוןהתוספתבתוספתהרביעיתלתקנותהעיקריות,אחריפרט)2(יבוא:וב
הרביעית

פרטיםלגבימערכתניהולהבטיחותשלהמפעילהאווירי;"ב ")2א(

בתוספתהחמישיתלתקנותהעיקריות,בסעיף2)1()לז(,המילים"כאמורבסימןו'1לפרק10ב
השלושהעשר"-יימחקוב

תיקוןהתוספת
החמישית

תחילהוהוראותתחילתןשלתקנותאלה30ימיםמיוםפרסומןב11ב
מעבר

עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(,תחילתןשלתקנותאלהלגבימחזיקרישיון )א(
יום לפני לו שניתן העיקריות לתקנות עשר השלושה הפרק לפי אווירית הפעלה
התחילה,תהיהביוםשבוהואהשליםתהליךשלקבלהראשוניתעלדעתהמנהללגבי
מערכתניהולהבטיחותותכניתהיישוםשלו,לפיתקנה22)ד()2(לתקנותהטיס)מערכת

ניהולבטיחות(,התשע"ח-2017ב

י"חבכסלוהתשע"ח)6בדצמבר2017(
)חמוו3-12-ת1(

ץ " כ  ל א ר ש י                                                           
שרהתחבורהוהבטיחותבדרכים

תקנות הטיס )בטיחות בשדות תעופה של רשות שדות התעופה( )תיקון(, 
התשע"ח-2017

עניינים באותם התשע"א-12011, הטיס, לחוק 166 סעיף לפי סמכותי בתוקף 
שלגביהםאנימוסמךלהתקיןתקנותלפיסעיף33לחוק,בהתאםלסמכותהנתונהלי
בסעיףכאמורובהתאםלסעיף7ו1לחוק,ולפיהצעתרשותהתעופההאזרחיתלפי

סעיף168)ב(לחוק,אנימתקיןתקנותאלה:

בתקנה10לתקנותהטיס)בטיחותבשדותתעופהשלרשותשדותהתעופה(,התשנ"ב-1ב
2וו21)להלן-התקנותהעיקריות(,במקוםפסקה)23(יבוא:

תיקוןתקנה10

ניהולמפגעיםהקשוריםלבעליחיים;"ב )23("

הוספתתקנה23אאחריתקנה23לתקנותהעיקריותיבוא:2ב

"צוותבטיחות
מסלול

כחלקממערכתניהולהבטיחותשלבעלרישיוןלהפעלת23אב )א(
שדהתעופהכאמורבתקנותהמנ"ב,מנהלהשדהיקיםצוות
בטיחותמסלול,וימנהלו,מקרבהנהלתמגדלהפיקוחאו
מנהל התעופה, שדה של המבצעי התפעול צוות הנהלת

שיהיהאחראילביצועתפקידיהצוותב

תפקידוהעיקרישלצוותבטיחותמסלולהואלהתריע )ב(
למנהלהשדהולגופיםהמיוצגיםבצוות,עלסיכוניהבטיחות
התמרון באזור המתקיימת התעופתית לפעילות הקשורים
בהם שיש אחרים באזורים או אליו הסמוכים ובאזורים

ס"חהתשע"א,עמ'830ב 1

ק"תהתשנ"ב,עמ'1046;התשע"ו,עמ'10ב 2
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השפעהישירהעלהבטיחותבאזורהתמרון,ולפתחאמצעי
אפחותלסיכוניםכאמור,ובכללזהלסיכוניםאלה:

;)runwayincursion(אירועחדירהלמסלול )1(

runway( מסלול לגבולות מחוץ סטייה אירוע )2(
;)excursion

הימצאותגופיםזרים)FOD(באזורהתמרון; )3(

מפגעיםהקשוריםלבעליחיים)Wildlifehazard(ב )4(

במסגרתתפקידו,צוותבטיחותהמסלוליערוךויקיים )ג(
תכניתבטיחותמסלולשתכלולתהליכיניהולסיכוניםכאמור
בפרקג'לתקנותהמנ"ב,לגביכללסיכוניהבטיחותכאמור

בתקנתמשנה)ב(,ובכללזה-

יפתחויקייםתהליכיםלזיהוימפגעיבטיחות,בין )1(
השארעלבסיסתהליכיזיהוימפגעיבטיחותשקיימו

הגופיםהמיוצגיםבצוות;

יפתחויקייםתהליכיםלניתוחסיכוניהבטיחות )2(
הקשוריםבמפגעיהבטיחותשהצוותזיהה,בהתחשב
בידי וסבירותם חומרתם לגבי שנצבר המידע בכלל

הגופיםהמיוצגיםבצוות;

ימליץלגופיםהמיוצגיםבצוותעלאמצעיאפחות )3(
כלל בסיס על ליישומם, עדיפויות סדרי ועל סיכון
המידעשנצברבצוות,ויעקובאחרימימושהמלצותיו;

יפעללאיתוראזוריסיכון)hotspots(ולפרסומם )4(
במסגרתשירותיהמידעהתעופתיב

נוסףעלהאמורבתקנותמשנה)ב(ו–)ג(,צוותבטיחות )ד(
מסלול-

יפעללהתאמהביןהמנ"בשלשדההתעופהלבין )1(
המנ"בשלספקיהשירותהאחריםהמחויביםלקיים
מנ"בלפיתקנותהמנ"ב,לגביסיכוניהבטיחותכאמור

בתקנתמשנה)ב(;

יפתחויקדםתכניותהדרכהראשוניתותקופתית, )2(
בדבראירועיחדירהלמסלולוסטייהמחוץלגבולות
במשותף ייועדו כאמור הדרכה תכניות מסלול;
בתקנת כאמור באזורים להימצא שעשוי מי לכל

אוויר, צוות כאיש או כנהג רגל, כהולך )ב(, משנה
ולמפקחיםעלהתנועההאוויריתהמועסקיםבמגדל
הפיקוח,ויכללוהתייחסויותלתחומיהפעילותהשונים

שלהםולממשקיםביניהםב

מנהלצוותבטיחותהמסלוליזמיןספקישירות,וגורמים )ה(
)ב(או אחריםהמשתמשיםבאזוריםכאמורבתקנתמשנה
שישתתפו נציגים מטעמם למנות שירותיםבהם, מספקים
בצוות;בכללאלהיפנהמנהלהצוותלגופיםכמפורטלהלן,

בהתאםלמאפייניהפעילותבשדה:
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המשתמשים העיקריים האוויריים המפעילים )1(
בשדההתעופה;

ספקישירותיקרקעבשדההתעופה; )2(

היחידהאוהגורםהמספקיםשירותיהצלהוכיבוי )3(
אשבשדההתעופה;

היחידההממונהעלהתפעולהמבצעישלשדה )4(
התעופה;

היחידהאוהגורםהממוניםעלניהולמפגעים )5(
הקשוריםלבעליחייםבשדההתעופה;

היחידהאוהגורםהממוניםעלאחזקהבשדה )6(
התעופה;

מגדלהפיקוחבשדההתעופה; )7(

על ומפקחים טייסים של מקצועיים איגודים )8(
התנועההאווירית,המכיריםאתשדההתעופהב

גוףשהוזמןלמנותנציגמטעמושישתתףבצוותבטיחות )ו(
בנציג כיהתמלאו יוודא )ה( משנה בתקנת כאמור מסלול

הוראותתקנה7)ה(לתקנותהמנ"ב,בשינוייםהמחויביםב

והם עבודתו, נוהלי את יקבע מסלול בטיחות צוות )ז(
ייכללובספרהמנ"בשלבעלהרישיוןלהפעלתשדההתעופה;
מנהלהשדהיבטיחכיהצוותיתכנסאחתלשישהחודשים

לפחותאובתדירותאחרתכפישהורהלוהמנהלב

בתקנהזו- )ח(

"אמצעיאפחותסיכון","מנ"ב","מפגעבטיחות","ניהולסיכוני
בטיחות","סיכוןבטיחותי","ספקשירות"ו"ספרמנ"ב"

-כהגדרתםבתקנותהמנ"ב;

"אזורסיכון")hotspot(-שטחבאזורהתמרוןאוברחבתחניה
שקרובובעבראירועיבטיחותשלהתנגשות,חדירה
למסלולאוסטייהמחוץלגבולותמסלול,אושישבו

סיכוןמוגברלהתרחשותם;

שדה של החלק - )Maneuvering Area( תמרון" "אזור
התעופההמיועדלהמראה,לנחיתהולהסעהשלכלי

טיס,למעטרחבותחניה;

"הגופיםהמיוצגיםבצוות"-כאמורבתקנתמשנה)ה(;

בתקנות כהגדרתם - קרקע" ו"שירותי הפיקוח" "מגדל
ההפעלה;

בטיחות(, ניהול )מערכת הטיס תקנות - המנ"ב" "תקנות
התשע"ח-32017ב"

המשתמשים העיקריים האוויריים המפעילים )1(
בשדההתעופה;

ספקישירותיקרקעבשדההתעופה; )2(

היחידהאוהגורםהמספקיםשירותיהצלהוכיבוי )3(
אשבשדההתעופה;

היחידההממונהעלהתפעולהמבצעישלשדה )4(
התעופה;

היחידהאוהגורםהממוניםעלניהולמפגעים )5(
הקשוריםלבעליחייםבשדההתעופה;

היחידהאוהגורםהממוניםעלאחזקהבשדה )6(
התעופה;

מגדלהפיקוחבשדההתעופה; )7(

על ומפקחים טייסים של מקצועיים איגודים )8(
התנועההאווירית,המכיריםאתשדההתעופהב

גוףשהוזמןלמנותנציגמטעמושישתתףבצוותבטיחות )ו(
בנציג כיהתמלאו יוודא )ה( משנה בתקנת כאמור מסלול

הוראותתקנה7)ה(לתקנותהמנ"ב,בשינוייםהמחויביםב

והם עבודתו, נוהלי את יקבע מסלול בטיחות צוות )ז(
ייכללובספרהמנ"בשלבעלהרישיוןלהפעלתשדההתעופה;
מנהלהשדהיבטיחכיהצוותיתכנסאחתלשישהחודשים

לפחותאובתדירותאחרתכפישהורהלוהמנהלב

בתקנהזו- )ח(

"אמצעיאפחותסיכון","מנ"ב","מפגעבטיחות","ניהולסיכוני
בטיחות","סיכוןבטיחותי","ספקשירות"ו"ספרמנ"ב"

-כהגדרתםבתקנותהמנ"ב;

"אזורסיכון")hotspot(-שטחבאזורהתמרוןאוברחבתחניה
שקרובובעבראירועיבטיחותשלהתנגשות,חדירה
למסלולאוסטייהמחוץלגבולותמסלול,אושישבו

סיכוןמוגברלהתרחשותם;

שדה של החלק - )Maneuvering Area( תמרון" "אזור
התעופההמיועדלהמראה,לנחיתהולהסעהשלכלי

טיס,למעטרחבותחניה;

"הגופיםהמיוצגיםבצוות"-כאמורבתקנתמשנה)ה(;

בתקנות כהגדרתם - קרקע" ו"שירותי הפיקוח" "מגדל
ההפעלה;

בטיחות(, ניהול )מערכת הטיס תקנות - המנ"ב" "תקנות
התשע"ח-32017ב"
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תחילתןשלתקנותאלהביוםשבובעלהרישיוןלהפעלתשדההתעופההשליםתהליך3בתחילה
שלקבלהראשוניתעלדעתהמנהללגבימערכתניהולהבטיחותותכניתהיישוםשלו,

לפיתקנה22)ד()2(לתקנותהטיס)מערכתניהולבטיחות(,התשע"ח-2017ב

י"חבכסלוהתשע"ח)6בדצמבר2017(
)חמ3-2321-ת1(

ץ " כ  ל א ר ש י                                                           
שרהתחבורהוהבטיחותבדרכים

תקנות הטיס )מכוני בדק( )תיקון(, התשע"ח-2017

החוק(, - )להלן התשע"א-12011 הטיס, לחוק 166 סעיף לפי סמכותי בתוקף 
באותםענייניםשלגביהםאנימוסמךלהתקיןתקנותלפיסעיפים46)א(ו־168)א(לחוק
ובהתאםלסמכותהנתונהליבסעיפיםכאמור,ולפיהצעתרשותהתעופההאזרחיתלפי

סעיף168)ב(לחוק,אנימתקיןתקנותאלה:

בתקנה1לתקנותהטיס)מכוניבדק(,התשע"ג-22013)להלן-התקנותהעיקריות(,אחרי1בתיקוןתקנה1
ההגדרה"תקנותההפעלה"יבוא:

""תקנותהמנ"ב"-תקנותהטיס)מערכתניהולבטיחות(,התשע"ח-32017;"ב

בתקנה13)ב(לתקנותהעיקריות-2בתיקוןתקנה13

בפסקה)3(,במקום"וניהולהבטיחותשלמכוןהבדק,לפיהעניין,"יבוא"שלמכון )1(
הבדק";

בסופהיבוא: )2(

בעלהרישיוןביצעתהליכיניהולסיכוניבטיחותוהבטחתהבטיחותלעניין )4("
עבודהמחוץלשטחמכוןהבדק,לפיתקנותהמנ"בב"

בתקנה14)ו(לתקנותהעיקריות,במקוםפסקה)ו1(יבוא:3בתיקוןתקנה14

פרטיםלגבימערכתניהולהבטיחותשלמכוןהבדקכאמורבתקנותהמנ"ב;"ב ")ו1(

בתקנהו1)ו(לתקנותהעיקריות-4בתיקוןתקנהו1

בפסקה)3(,במקום"התחזוקה"יבוא"כשירותאוויריתנמשכת"; )1(

פסקה)4(-תימחקב )2(

תקנה24לתקנותהעיקריות-בטלהב5בביטולתקנה24

תחילהוהוראות
מעבר

תחילתןשלתקנותאלה30ימיםמיוםפרסומןב6ב )א(

רישיון בעל לגבי אלה תקנות של תחילתן )א(, משנה בתקנת האמור אף על )ב(
להפעלתמכוןבדקשניתןלולפנייוםהתחילהתהיהביוםשבוהשליםתהליךשל
קבלהראשוניתעלדעתהמנהללגבימערכתניהולהבטיחותותכניתהיישוםשלו,לפי

תקנה22)ד()2(לתקנותהטיס)מערכתניהולבטיחות(,התשע"ח-2017ב

י"חבכסלוהתשע"ח)6בדצמבר2017(
)חמ3-4258(

ץ " כ  ל א ר ש י                                                           
שרהתחבורהוהבטיחותבדרכים
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