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תקנות הטיס )הפעלת כלי טיס וכללי טיסה( )תיקון מס' 5(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 166 לחוק הטיס, התשע"א-12011 )להלן - החוק(, באותם 
עניינים שלגביהם אני מוסמך להתקין תקנות לפי סעיפים 46)א(, 68)א( ו–168)א( לחוק, לפי 
אני  לחוק,   197 לסעיף  ובהתאם  לחוק,  168)ב(  סעיף  לפי  האזרחית  התעופה  רשות  הצעת 

מתקין תקנות אלה:

 - )להלן  התשמ"ב-21981  טיסה(,  וכללי  טיס  כלי  )הפעלת  הטיס  לתקנות   1 בתקנה   .1
התקנות העיקריות( -

אחרי "מערך אחזקה" יבוא:  )1(

""מערכת Electronic Flight Bag( "EFB( - מערכת מידע אלקטרונית, המורכבת 
מציוד ויישומים )applications( לשימוש צוות האוויר, המאפשרת שמירה, 
לתמיכה   ,EFB תפקידי  לצורך  המשמש  מידע  של  ועיבוד  הצגה,  עדכון, 

בהפעלת כלי טיס או בביצוע תפקידי צוות האוויר;";

אחרי "שדה משנה" יבוא:  )2(

""תפקידי EFB Functions(  "EFB( - התפקידים שממלאת מערכת EFB לתמיכה 
בהפעלת כלי טיס או בביצוע תפקידי צוות האוויר, ובכלל זה גישה למידע 
והצגתו,  תעופתי  למידע  גישה  והצגתו,  הטיס  כלי  ניווט  לצורך  הנדרש 
גישה למידע מטאורולוגי והצגתו, חישוב ביצועי כלי הטיס, חישוב מרכז 
הכובד של כלי הטיס, אחסון ספרים ונהלים הנדרשים להפעלת כלי הטיס 

והצגתם וכיוצא באלה;".  

בתקנה 18)ב( לתקנות העיקריות, אחרי פסקה )4( יבוא:   .2
אותה  לגבי  35ג  עד  35א  תקנות  הוראות  לגביה  שמתקיימות   EFB ")4א( מערכת 

טיסה, לפי העניין;".

אחרי תקנה 34ד לתקנות העיקריות יבוא:  .3

"מניעת הפרעה 
לכלי טיס כתוצאה 
משימוש במערכת 

EFB נישאת

נישאת   EFB במערכת  שימוש  אווירי  מפעיל  יעשה  לא  35א. 
 EFB במערכת  שימוש  יתיר  ולא  טיס  בכלי   )portable(
כאמור, אלא אם כן הבטיח שאינה משפיעה על הביצועים 
של הציוד התעופתי של אותו כלי הטיס, או על היכולת 

להפעיל את כלי הטיס בצורה בטוחה.

 שימוש במערכת
EFB

לא יעשה מפעיל אווירי שימוש במערכת EFB בכלי טיס  35ב. 
ולא יתיר שימוש במערכת EFB בכלי טיס, אלא אם כן - 

העריך את הסיכונים הבטיחותיים הכרוכים בכל אחד   )1(
;EFB–מתפקידי ה

מיסד ותיעד -    )2(

במערכת לשימוש  אימונים  ודרישות  נהלים   )א( 
;EFB–ובכל אחד מתפקידי ה EFB–ה

כל  זה  ובכלל   EFB–ה תפקידי  לניהול  נהלים  )ב( 
בסיס נתונים המשמש בהם;

ס"ח התשע"א, עמ' 830.  1

2 ק"ת התשמ"ב, עמ' 8; התשע"ח, עמ' 1873.

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 18

 הוספת תקנות
35א עד 35ג
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בכלי  זמין   ,EFB–ה במערכת  כשל  של  במקרה  כי,  )3( הבטיח 
הטיס מידע מספיק לשימוש אנשי צוות האוויר לצורך השלמה 

בטוחה של הטיסה;

)4( ווידא כי איש צוות אוויר המשתמש במערכת ה–EFB אומן 
לכך, בין השאר לפי נהלים ודרישות אימונים לפי פסקה )2(.

אישור שימוש 
 EFB במערכת

בתובלה אווירית 
מסחרית 

לא יעשה מפעיל אווירי שימוש במערכת EFB בכלי  )א(  35ג. 
טיס בתובלה אווירית מסחרית, אלא אם כן המנהל אישר 
לו את מערכת ה–EFB ואת תפקידי ה–EFB לגבי כל סוג 

של כלי טיס שהוא מבקש לעשות בו שימוש בהפעלתו.

כאמור  המנהל  אישור  את  המבקש  אווירי,  מפעיל  )ב( 
בתקנת משנה )א(, יוכיח להנחת דעתו של המנהל כי - 

מערכת ה–EFB, וכל הנדרש להתקנתה ולשימוש   )1(
בה בכלי הטיס, ובכלל זה השפעות הגומלין שלה על 
מערכות כלי הטיס, אם יש כאלה, עומדים בדרישות 

כללי כושר אווירי הישימות;

הוא העריך את הסיכונים הבטיחותיים הכרוכים   )2(
;EFB–בכל אחד מתפקידי ה

הוא קבע דרישות שיבטיחו כי במקרה של כשל   )3(
האוויר,  צוות  אנשי  בידי  יהיה   ,EFB–ה במערכת 
השלמה  לצורך  זמין  מידע  מספיק  מיידי,  באופן 

בטוחה של הטיסה; 

הוא מיסד ותיעד -  )4(

לשימוש  אימונים  ודרישות  נהלים  )א( 
;EFB –ובכל אחד מתפקידי ה EFB–במערכת ה

זה  ובכלל   EFB–ה תפקידי  לניהול  נהלים  )ב( 
כל בסיס נתונים המשמש בהם.

ובדרישות  בנהלים  שינוי  אווירי  מפעיל  יערוך  לא  )ג( 
האימונים, כמפורט בתקנת משנה )ב()3( ו–)4(, שאושרו לו, 

אלא אם כן השינוי מקובל על המנהל."

בתקנה 241)ב( לתקנות העיקריות, אחרי פסקה 10 יבוא:  .4
אם  35ב,  בתקנה  כאמור   ,EFB במערכת  לשימוש  אימונים  ודרישות  ")10א( נהלים 

מערכת כאמור היא בשימוש;".

בתוספת החמישית לתקנות העיקריות, בפרט 2 -  .5
בפסקה )1(, אחרי פסקת משנה )מא( יבוא:  )1(

")מא1( נהלים לשימוש במערכת EFB, כאמור בתקנה 35ב, אם מערכת כאמור 
היא בשימוש;";

תיקון תקנה 241

תיקון התוספת 
החמישית
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בפסקה )4(, אחרי פסקת משנה )א()3( יבוא:  )2(

היא  כאמור  מערכת  אם  35ב,  בתקנה  כאמור   ,EFB במערכת  לשימוש   )4("
בשימוש."

תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן. )א(   .6
מי שהמנהל אישר לו מערכת EFB ותפקידי EFB לפני יום התחילה יראו אותו  )ב( 
כמי שניתן לו אישור לפי תקנה 35ג, כנוסח בתקנה 3 לתקנות אלה לגבי אותה מערכת 
EFB ולגבי אותם תפקידי EFB, כאמור, והוראות תקנות 35א עד 35ג, 241)ב( והתוספת 
החמישית לתקנות העיקריות, כתיקונן בתקנות 3 עד 5 לתקנות אלה, בהתאמה, יחולו 

לגביו לעניין זה בשינויים המתחייבים. 

י"ד בסיוון התשע"ח )28 במאי 2018(
)חמ 3-1299-ת1(

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

  

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים לתכשירים שהם 
תכשירי מרשם( )תיקון מס' 2(, התשע"ח-2018 

ושירותים,  מצרכים  מחירי  על  הפיקוח  לחוק  12)א()1(  סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
התשנ"ו-11996  )להלן - החוק(, ולאחר שהתקבלה המלצת ועדת המחירים לפי סעיף 13)א( 

לחוק, אנו מצווים לאמור:

בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים לתכשירים שהם תכשירי   .1
קטנים סעיפים  במקום  1א,  בסעיף  העיקרי(,  הצו   - )להלן  התשס"א-22001   מרשם(, 

)א( ו–)ב( יבוא:

מחירי  של  לקמעונאי  המחירים  ממוצע  הוא  לקמעונאי  מחייב  ")א( מחיר 
תכשירים מתאימים במדינות מתוך המדינות הנקובות בתוספת הראשונה לפי 
שלושת המחירים הנמוכים ביותר מבין המדינות כאמור לפי קביעת המפקח על 

המחירים שבמשרד הבריאות )להלן - המפקח( כשהוא נקוב בשקלים חדשים. 

יהיה  )א(  קטן  בסעיף  כאמור  מדינות  בשלוש  מתאים  מחיר  נמצא  )ב( לא 
המחיר המחייב לקמעונאי לפי ממוצע המחירים לקמעונאי של מחירי תכשירים 

מתאימים בשתי מדינות כאמור או במדינה אחת כאמור, לפי העניין.

בתוספת  הנקובות  מהמדינות  אחת  באף  מתאים  תכשיר  קיים  )ב1( לא 
הראשונה, לא ייקבע מחיר מחייב לקמעונאי." 

בסעיף 1ב לצו העיקרי, במקום "בחלק א' או בחלק ב' לתוספת הראשונה או בהולנד"   .2
יבוא "בתוספת הראשונה";

3.   בסעיף 2 לצו העיקרי, סעיף קטן )ג( - יימחק.
בתוספת הראשונה לצו העיקרי -  .4

)1( הכותרות "חלק א'" ו–"חלק ב'" - יימחקו;

)2( אחרי "הרפובליקה הפדרלית הגרמנית" יבוא "הולנד". 

תחילה והוראות 
מעבר

תיקון סעיף 1א

תיקון סעיף 1ב

תיקון סעיף 2

תיקון התוספת 
הראשונה

ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.  1

2   ק"ת התשס"א, עמ' 412; התשע"ז, עמ' 748; התשע"ח, עמ' 1174.
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תחילתו של צו זה ביום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019( )להלן - יום התחילה(.  .5
בתקופה שמיום התחילה עד יום ג' בטבת התש"ף )31 בדצמבר 2019(, יראו כאילו  )א(   .6

בסעיף 1א לצו העיקרי, כתיקונו בצו זה, אחרי סעיף קטן )א( בא:

")א1( ואולם, המחיר המחייב לקמעונאי כאמור בסעיף קטן )א( לא יהיה נמוך 
לפי  לתכשיר  נקבע  שהיה  לקמעונאי  המחייב  מהמחיר  אחוזים  מעשרה  ביותר 
סעיף קטן )א(, כנוסחו ערב תחילתו של צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים 
)מחירים מרביים לתכשירים שהם תכשירי מרשם( )תיקון מס' 2(, התשע"ח-32018, 
אחוזים  מחמישה  ביותר  יעלה  ולא  שנה,  באותה  המחירים  על  המפקח  בידי 
כנוסחו  )א(  קטן  סעיף  לפי  לתכשיר  נקבע  שהיה  לקמעונאי  המחייב  מהמחיר 

כאמור;".

התשפ"א בטבת  ט"ז  יום  עד   )2020 בינואר   1( התש"ף  בטבת  ד'  שמיום  בתקופה   )ב( 
)31 בדצמבר 2020(, יראו כאילו בסעיף 1א לצו העיקרי, כתיקונו בצו זה, אחרי סעיף 

קטן )א( בא:

")א1( ואולם, המחיר המחייב לקמעונאי כאמור בסעיף קטן )א( לא יהיה נמוך 
ביותר מעשרים אחוזים מהמחיר המחייב לקמעונאי שהיה נקבע לתכשיר לפי 
סעיף קטן )א(, כנוסחו ערב תחילתו של צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים 
)מחירים מרביים לתכשירים שהם תכשירי מרשם( )תיקון מס' 2(, התשע"ח-2018, 
אחוזים  מעשרה  ביותר  יעלה  ולא  שנה,  באותה  המחירים  על  המפקח  בידי 
כנוסחו  )א(  קטן  סעיף  לפי  לתכשיר  נקבע  שהיה  לקמעונאי  המחייב  מהמחיר 

כאמור."

ט' בסיוון התשע"ח )23 במאי 2018(
)חמ 3-2722-ת4(

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

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

 צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )החלת החוק על תכשירים(
)תיקון מס' 2(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 6)א()2( ו–)3( ו–7 לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים 
 8 סעיף  לפי  המחירים  ועדת  המלצת  שהתקבלה  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשנ"ו-11996 

לחוק, אנו מצווים לאמור: 

בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )החלת החוק על תכשירים(, התשס"א-22001   .1
)להלן - הצו העיקרי(, בסעיף 1, אחרי ההגדרה "תכשיר" יבוא: 

בחוזק,  הפעילים,  החומרים  בהרכב  מקור  לתכשיר  הזהה  תכשיר   - גנרי"  ""תכשיר 
בצורת מינונו ובאופן נתינתו;

47ד)א(  בסעיף  כהגדרתה  חדשה  כימית  יחידה  המכיל  תכשיר   - מקור"  "תכשיר 
לפקודת הרוקחים ]נוסח חדש[, התשמ"א-31981;

"תכשיר שאינו רשום" - כהגדרתו בצו תכשירי מרשם."

תחילה

הוראת שעה

ק"ת התשע"ח, עמ' 2181.  3

1  ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.

2 ק"ת התשס"א, עמ' 414; התשס"ו, עמ' 362; התשע"ח, עמ' 1793.

3 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694.

תיקון סעיף 1
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בסעיף 4 לצו העיקרי, במקום סעיפים קטנים )א( ו–)ב( יבוא:   .2
")א( רמת הפיקוח על תכשירי מרשם אלה תהיה קביעת מחירים לפי פרק ה' לחוק:  

צו  לפי  במחירון  אשר  מקור,  תכשיר  לאותו  גנרי  ותכשיר  מקור  תכשיר   )1(
תכשירי מרשם שפורסם לאחרונה ב–1 בינואר, לא הופיע מחיר פיקוח לתכשיר 

הגנרי כאמור;

תכשיר ותיק כהגדרתו בצו תכשירי מרשם, בשלוש המחירונים הראשונים   )2(
שבהם יופיע כתכשיר רשום כאמור בסעיף 1ב לצו תכשירי מרשם.

רמת הפיקוח על תכשירים אלה תהיה לפי פרק ו' לחוק: )ב( 

תכשיר מרשם שלא מפורט בסעיף קטן )א(;   )1(

תכשיר כאמור בסעיף 1א)ב1( לצו תכשירי מרשם אשר לא נמצא לו תכשיר   )2(
מתאים באף אחת מהמדינות כאמור בו;

תכשיר גנרי לתכשיר מקור אשר במחירון לפי צו תכשירי מרשם שפורסם   )3(
ביום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(,  הופיע מחיר פיקוח לתכשיר הגנרי 

כאמור."

אחרי סעיף 4 לצו העיקרי יבוא:  .3

4א.  פיקוח לפי סעיף 4 לא יחול - לעניין תכשיר מרשם שהוא "סייג לתחולה
תכשיר שאינו רשום - על קמעונאי, למעט קמעונאי שהוא 
בית מרקחת, או על צרכן, שהוא בית חולים, קופת חולים 
לפעולת  בקשר  מאלה,  אחד  בעבור  רכש  המבצע  גוף  או 

רכישה כאמור."

תחילתו של צו זה ביום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(.  .4
ט' בסיוון התשע"ח )23 במאי 2018(

)חמ 3-2722-ת4(

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

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

 

צו המועצות המקומיות )אכסאל, תיקון(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מכריז לאמור:

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות, התשי"א-21950, במקום פרט )קא( יבוא:  .1
")קא( המועצה המקומית אכסאל.

תאריך הקמתה: כ"ה בסיוון התשי"ט )1 ביולי 1959(.

תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע )ועד בכלל(:

 ,16907  ,16906  ,16904  ,16903  ,16902  ,16899  ,16898  ,16897  ,16852  ,16851 גושים 
 ,16926  ,16916  ,16915  ,16914  ,16913  ,16912  ,16911  ,16910  ,16909  ,16908

16927, 16995 - בשלמותם;

תיקון סעיף 4

הוספת סעיף 4א

תחילה

החלפת פרט )קא( 
בתוספת הראשונה

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; ס"ח התשס"ג, עמ' 387.

2 ק"ת התשי"א, עמ' 178; התשע"ז, עמ' 254.
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גוש 16900 - חלקה 4 וחלק מחלקות 2, 3, 5, 6, 13 כמסומן במפת תחום המועצה 
המקומית אכסאל הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים 
מופקדים  ממנה  שהעתקים   ,)2018 במאי   7( התשע"ח  באייר  כ"ב  ביום 
עילית  נצרת  הצפון,  מחוז  על  הממונה  במשרד  ירושלים,  הפנים,  במשרד 

ובמשרדי המועצה המקומית אכסאל )להלן - המפה(;

גוש 16901 - חלקות 4 עד 9 וחלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

גוש 16905 - פרט לחלקה 2 וחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 16917 - חלקה 4 וחלק מחלקות 1 עד 3 כמסומן במפה;

גוש 16919 - חלקות 2 עד 7;

גוש 16921 - חלקות 1 עד 11, 15 עד 25;

גוש 16922 - חלקה 1 וחלק מחלקה 6 כמסומן במפה;

גוש 16923 - חלקה 1 וחלק מחלקה 5 כמסומן במפה."

כ"ב באייר התשע"ח )7 במאי 2018(
)חמ 3-269-ת1(

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

צו המועצות המקומיות )דבוריה, תיקון(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מכריז לאמור:

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות, התשי"א-21950, במקום פרט )קיח( יבוא:   .1
")קיח( המועצה המקומית דבוריה.

תאריך הקמתה: י"ג בטבת התשכ"א )1 בינואר 1961(.

תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע )ועד בכלל(:

 ,16988  ,16987  ,16972  ,16969  ,16968  ,16967  ,16966  ,16963  ,16962  ,16961 גושים 
16989, 16990, 16991, 16992 - בשלמותם;

במפת  כמסומן   14  ,13  ,9  ,2 מחלקות  וחלק   15  ,12 עד   10 חלקות   -  16965 גוש 
תחום המועצה המקומית דבוריה הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה 
ביד שר הפנים ביום כ"ב באייר התשע"ח )7 במאי 2018(, שהעתקים ממנה 
מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הצפון, נצרת 

עילית ובמשרדי המועצה המקומית דבוריה )להלן - המפה(;

גוש 16970 - חלקות 2, 6, 7, 14, 15 וחלק מחלקות 12, 13, 18 כמסומן במפה;

גוש 16971 - חלקות 1 עד 7, 9, 14 עד 19, 21 עד 23, 38 וחלק מחלקות 20, 47, 48 
כמסומן במפה;

גוש 16973 - חלק מחלקות 1, 2, 6, 14, 15 כמסומן במפה;

החלפת פרט )קיח( 
בתוספת הראשונה

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; ס"ח התשס"ג, עמ' 387.

2 ק"ת התשי"א, עמ' 178; התשע"ז, עמ' 254.
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גוש 16974 - חלקות 1 עד 39, 45 עד 48;

גוש 16976 - חלקות 15 עד 19, 21 עד 24, 37, 38 וחלק מחלקה 36 כמסומן במפה."

כ"ב באייר התשע"ח )7 במאי 2018(
)חמ 3-269-ת1(

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

צו המועצות המקומיות )מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן( )תיקון(, 
התשע"ח-2018

שר  ובהסכמת  המקומיות1,  המועצות  לפקודת  ו–2א   2 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
הכלכלה ושר האוצר, אני מצווה לאמור:

תפן(,  מגדל  תעשייתית  מקומית  )מועצה  המקומיות  המועצות  לצו   1 בסעיף   .1
התש"ן-21990, במקום ההגדרה "תחום המועצה" יבוא:

""תחום המועצה" - חלקי הגושים לפי המפורט להלן:

גוש 18723 - בשלמותו;

 ,8  ,3 מחלקות  וחלק   113 עד   89  ,87 עד   56  ,53  ,52  ,47  ,23  ,22 חלקות   -  18721 גוש 
49, 88 כמסומן במפת המועצה המקומית התעשייתית מגדל תפן הערוכה בקנה 
במאי   7( התשע"ח  באייר  כ"ב  ביום  הפנים  שר  ביד  והחתומה   1:10,000 מידה 
2018(, שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים בירושלים, במשרד הממונה על 
 מחוז הצפון, נצרת עילית, ובמשרדי המועצה המקומית התעשייתית מגדל תפן

)להלן - המפה(;

גוש 18722 - חלקות 34, 62 עד 68, 71 עד 75, 77, 78 וחלק מחלקות 32, 61, 69, 70, 76 
כמסומן במפה;

גוש 19197 - חלקות 2, 11 עד 23, 25 עד 28 וחלק מחלקות 9, 24 כמסומן במפה;

גוש 19215 - חלקות 2 עד 4, 10 עד 13, 15 עד 17, 22 עד 31, 34, 36, 37, 55 עד 57, 59, 
64, 65, 74 עד 84 וחלק מחלקות 5 עד 9, 14, 33, 35, 40, 46, 47, 50, 61, 69, 71, 72 

כמסומן במפה;

גוש 19216 - חלק מחלקות 1, 2, 12, 13, 46, 49 כמסומן במפה."

כ"ב באייר התשע"ח )7 במאי 2018(
)חמ 3-269-ת1(

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

תיקון סעיף 1

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; ס"ח התשמ"ח, עמ' 55.

2 ק"ת התש"ן, עמ' 944; התשמ"א, עמ' 766.
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