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תקנות הטיס )רעש כלי טיס( )תיקון(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 166 לחוק הטיס, התשע"א-12011 )להלן - החוק(, באותם 
עניינים שלגביהם אני מוסמך להתקין תקנות לפי סעיף 64 לחוק, לפי הצעת רשות התעופה 

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

בתקנות הטיס )רעש כלי טיס(, התשל"ז-21977 )להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 1,   .1
ההגדרה "כלי טיס" - תימחק. 

במקום תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא:    .2

"איסור הפעלת כלי 
טיס בלא תעודת 

רעש וחריגים 
לאיסור

לא יפעיל אדם כלי טיס שלגביו קיימים כללי רישוי רעש  )א(   .3
בחלק II לכרך הראשון לנספח 16 לאמנה, בישראל, אליה או 
ממנה, אלא אם כן ניתנה לגביו תעודת רעש לפי תקנות אלה, 
על  והעונים  הטיס  כלי  רשום  שבה  חוץ  מדינת  דיני  לפי  או 

הוראות נספח 16 לאמנה, או על הוראות חלק 36 לפ.א.ר.

תקנת משנה )א( לא תחול על כלי טיס -   )ב( 

)1( בעל תעודת כושר טיסה לשימוש ניסיוני לפי תקנה 
84 לתקנות התיעוד;

)2( שקיבל הרשאה מיוחדת לטיסה לצורך ביצוע טיסות 
ניסוי לאחר ייצור לפי תקנה 87)א()3( לתקנות התיעוד."

ט"ז בסיוון התשע"ט )19 ביוני 2019(
)חמ 3-796-ת1(

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

תקנות הטיס )נוהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם( )תיקון מס' 2(, 
התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 63)ג( ו–)ד( לחוק הטיס, התשע"א-12011 )להלן - החוק(, 
בהתאם להצעת רשות התעופה האזרחית לפי סעיף 168)ב( לחוק, ולפי סעיף 197 לחוק, אני 

מתקין תקנות אלה:

בתקנות הטיס )נוהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם(, התשל"ז-21977, בתקנה 87)א(, ברישה,   .1
במקום "הדרישות הישימות של כושר אווירי התקפות" יבוא "הדרישות הישימות של 

כושר אווירי וכללי רמת רעש התקפים".  

ט"ז בסיוון התשע"ט )19 ביוני 2019(
)חמ 3-204-ת1(

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

ס"ח התשע"א עמ' 830.  1

ק"ת התשל"ז, עמ' 1576; התשע"ט, עמ' 2896.  2

תיקון תקנה 1

החלפת תקנה 3

תיקון תקנה 87

ס"ח התשע"א, עמ' 830.  1

ק"ת התשל"ז, עמ' 2156; התשנ"ו, עמ' 249.  2
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