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ה הצעת חוק מסעם'הממשלה  זת9רסמת ם

 חוק רישוי שירותי התעופה, תשכ״ב-1962
 ;גדרות 1. בחוק זה -

 ״טיפה מסחרית״ - טיסה לשם הסעת נוסעים או הובלת טובין, בתמורה׳ או טיסה לצרכי
 עסק או מתן שירות;

 ״חוק זה״ — לרבות התקנות שהותקנו על פיו.

 •עיון להפעלת 2. (א) לא יטיס אדם כלי טיס טיסה מסחרית מן המדינה או אליה או בשטחה, אלא
 ס על פי רשיון מאת שר התחבורה ובהתאם לתנאי הרשיון.

 (ב) לא ישכיר אדם כלי טים לשום טיסה מן המדינה או אליה או בשטחה, אלא על
 פי רשיון מאת שר התחבורה ובהתאם לתנאי הרשיון.

 נבאי הרשיון 3, (א) שר התחבורה רשאי להתנות את מתן הרשיון או את חידושו, בתנאים לגבי
 כל אחד מאלה:

 (1) דבר הקשור בהפעלת כלי הטיס ובשירותים הדרושים להפעלתו;
 (2) השירותים המוצעים באמצעות כלי הטיס:

 (3) הכשרתם ונםיונם של המועסקים בהפעלתם של כלי טיס, בבדק שלהם
 ובמתן שירותים להם;

 (4) כלי הטיס׳ המנועים וציוד העזר שעל מבקש הרשיון להשתמש בהם;
 (5) נוהל הבדק והשירות שמבקש הרשיון ינהג לפיהם;

 (6) קווי התעופה שמבקש הרשיון יקיים ונוהל המבצעים שינהג לפיהם;
 (7) תדירות השירותים שיופעלו ולוח הזמנים לשירותים אלה?

 (8) תעריפי דמי הנסיעה, דמי ההובלה ותשלומים אחרים שיידרשו והבאתם'
 לידיעת הציבור!

 (9) הרכב הנוסעים המופעים בכלי הטיס!
 (10) הדרכים והאמצעים שבהם יבטיח מבקש הרשיון תשלום פיצויים בעד

 נזק, לרבות בזק לצד שלישי, שנגרם עקב הפעלת כלי הטיס; י
 (11) הדרכים והאמצעים בהם יבטיח מבקש הרשיון כי לא יבוצע בכלי הטיס

 צילום מן האויר.

 (ב) השר רשאי׳ לפי שיקול דעתו׳ לשנות תנאי הרשיון, להוסיף עליהם או לבטלם,
 לחלוטין או לזמן.

 :קשה לרשיון 4. שר התחבורה רשאי, בתקנות, לקבוע הוראות המסדירות דרכי מתן רשיון׳ חידושו,
י תקופת תקפו׳ צורתו׳ כללי החזקתו וכן את האגרות שישולמו בעד מתן הרשיון או חידושו. ש ת י  ת

 !יריבלנ״ז 5. שר התחבורה רשאי לסרב למתן רשיון, אם הוא סבור בין השאר -
 זישייז (1) שמתן הרשיון עלול לפגוע בהסדר משק התעופה או. בתכנונו:

 (2) שמתן הרשיון איבו תואם הסכם בין־לאומי בעניבי תעופה אזרחית שבין
ק שאושר ח ־ ת ר ב  ישראל לבין מדינת־חוץ או הסכם שבין חברה ישראלית לבין ח
 על ידי שר התחבורה לענין חוק זה, או שהרשיון עשוי לפגוע בביצועם של.

 הסכמים כאמור;
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 (3< שאין ברשותי של מבקש הרשיון ציו1 וצוות מתאימים ומספיקים, או
 שאין הוא מסוגל לנהל את מבצעיו באופן שיבטיח דרגה גבוהה ביותר של בטי־

את או נוחות לציבור, עי  חות, רציפות, סדירות, י

 סמכות לסייג מתן
 רשיון

 סייג לשירותי
 ריסוס .-

 התליית רשיון
 וביטולו ־

 מינוי המפקח.:
 וסמכויותיו

 אישור להפריע
 למפקח

 עבשים

 6. •שר התחבורה רשאי, בתקנות, לקבוע סוגים של טיסות מסחריות שלא יינתן.עליהן
 רשיון או שיינתן. בהגבלות ובסייגים שיל^ע.

 .7, לא יעניק שר התחבורה רשיון להפעלת כלי טיס בשירותי ריסוס לצרכי חקלאות,
 אלא אם יש בידי העומד לבצע את הריסוס הסכמתו של שר החקלאות, או של מי שהוסמך

 על ידיו, לשימוש בחמרי ריסוס,

 8, שר התחבורה רשאי להתלות רשיון או לבטלו, אם ראה אחת מאלה:

 (1) לא נתמלא תנאי מתנאי הרשיון או הוראה. מהוראות כל דין'החל על
-־ הפעלת כלי הטיס!

 >2) ;אין הפעלת כלי הטיס מתנהלת בבטיחות׳ ביעילות, בהכשרה או בהתח
שבות הראויה בצרכי הציבור; ־־ _.

 ג3) נתמלא אחד התנאים שבגללם רשאי שר התחבורה לסרב לתת רשיון
 לפי חוק זה.

 9, (א) שר התחבורה רשאי למנות מפקח לעבין חוק זה (להלן - המפקח).

 . (ב) מפקח או מי שהוסמך על ידיו לענין זה רשאי להיכנס לכל מקום, למעט מקום
 המשמש למגורים בלבד׳ על מנת. לבדוק אם נתקיימו- הוראות חוק זה, והוראות הסעיפים
, יחולו על כניסה כאמור׳ בתיאו  19—22 לפקודת הפרוצידורה הפלילית (מאסר וחיפושים)1

מים; לפי הענין. . . .

 10, (א) לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש. בסמכויותיו ולמלא תפקידו
 לפי חוק זה. . ז

 ; גב) העובר על הוראת סעיף זח׳ דינו — מאסר ששה חדשים או קנם 1000 ל״י.

 11, סמכויות לפי חוק זה׳ ישתמשו בהן בהתחשב עם האמור- בכל הסכם בעניני תעופה
 אזרחית בין ישראל לבין מדינה אחרת, ובכל הסכם בעניני תעופה אזרחית בין חברה ישר-

 אלית לחברת־חוץ שאושר על ידי שר התחבורה לענין חוק זה.

 12, (א) (1) המפעיל כלי טיס בטיסה מסחרית מן המדינה או אליה ללא רשיון תקף
 לפי חוק זה, דינו - מאסר שנה אחת או קנס 50,000 ל״י; המ&עילו כאמור
 שלא בהתאם לתנאי הרשיון, דינו — מאסר ששה חדשים או קנס 20,000 ל״י;
 (2) המפעיל הלי טיס בטיסה מסחרית בתוך שטח המדינה ללא רשיון תקף
 .. לפי חוק זה או שלא בהתאם לתנאי הרשיון, דינו - מאסר שלושה חדשים.או

 ; י קנם 10,000 ל״י.

 (ב) בהטלת עונש י לפי סעיף זה יתן בית המשפט את דעתו׳-בין השאר, על. מספר
 הטיסות שבוצעו ועל מספר הנוסעים שהוטםו שלא בהתאם לחוק זה.

 1 חוקי»״>•> כרך אי׳ פרק ל״ג׳ עמי 43.
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 13. נעברה עבירה לפי סעיף 12 על ידי עובד׳ סוכן או בא־כוח כשהוא פועל בתחום
 תפקידו, או על ידי שוכר כלי הטיס׳ יואשם בעבירה גם מעבידו או מרשהו של העבריין׳

 או בעל כלי הטיט, או המשכיר, הכל לפי הענין, אם לא הוכיח שנים אלה:

 (1) שהעבירה נעברה שלא בידיעתו:

 (2) שהוא נקט בכל האמצעים הסבירים להבטחת שמירתו של חוק זה.

 14. (א) ראה בית המשפט המחוזי, כי יש יסוד להניח שנעברה עבירה על ידי הטסת כלי
 טיס, בניגוד להוראות סעיף 12, וכי כלי הטיס עומד להיות מוצא מן הארץ והוצאתו עלולה
 להכשיל את גביית הקנס שהחשוד בעבירה עשוי להתחייב בו על פי פסק דין, רשאי בית
 המשפט, על פי בקשת שר התחבורה׳ לצוות על עיכוב כלי הטיס, בדרך שיורה בית המשפט,
 וכן להורות על שחרור כלי הטיס שעוכב כאמור בערבות שלא תעלה על סכום הקבס שנקבע

 לאותה עבירה.

 (a בית המשפט רשאי לצוות כאמור אף שלא בפני החשוד בעבירה, אם היה סבור
 שהנסיבות מצדיקות זאת.

 15. ראה שר התחבורה כי נתקיימו התנאים שבהן רשאי בית המשפט לצוות על עיכוב
 כלי הטיס וכי המצב מחייב פעולה דחופה, רשאי הוא לצוות על עיכוב תכוף של כלי הטיס
 בדרך שיורה, ורשאי הוא להורות על שחרור כלי הטיס שעוכב כאמור בערבות שלא תעלה

 על סכום הקבס שנקבע לאותה עבירה.

 16. גא) צו עיכוב על פי סעיף 15 בטל בתום 7 ימים מהיום שניתן, זולת אם לפני אותו
 מועד הוגשה לבית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו ניתן הצו בקשה לאישורו.

 (ב) הרואה עצמו נפגע על ידי צו עיכוב שניתן על ידי שר התחבורה או על ידי
 צו של בית המשפט, שניתן שלא בפניו׳ רשאי, לא יאוחר מהיום השביעי לאחר שהצו הגיע
 לידיעתו וכל עוד לא הוגשה הבקשה לאישורו, לבקש את ביטולו מבית המשפט שנתן את

 הצו או שבתחומו ניתן הצו׳ הכל לפי הענין.

 (0 בדיון בבקשות לפי סעיף זה, רשאי בית המשפט לאשר את הצו׳ בשינויים או
 בלי שינויים, לבטלו או להחליט בדרך אחרת.

 17. (א) ניתן צו עיכוב לפי חוק זה, ותוך שלושים יום מיום שניתן או מיום שאושר׳
 הכל לפי המועד המאוחר יותר׳ לא הוגשה תביעה פלילית על העבירה שבגללה עוכב כלי

 הטיס, בטל צו העיכוב, ואם ניתנה ערבות.לשחרור כלי הטיס׳ תוחזר למי שנתנה.
 גב) הוגשה תביעה פלילית כאמור יפקע צו העיכוב עם גמר דינו של הנאשם ואם

 הוטל עליו קנם - עם תשלום הקנס, זולת אם הורה בית המשפט על דרך אחרת.

 18. צו עיכוב שניתן שלא כדין על ידי שר התחבורה ובטל כאמור בסעיף 16 (א) —
 מי שנגרם לו נזק ממון על ידיו זכאי לתשלום פיצויים מאת אוצר המדינה.

 19. נוכח שר התחבורה כי אדם עבר על הוראה מהוראות חוק זה, רשאי הוא בהסכמתו
 של האדם, להמיר בכופר כסף את העונש שנקבע לאותה עבירה בחוק זה: הוגשה תביעה
 פלילית, אין לקבל כופר כל עוד לא נתן היועץ המשפטי לממשלה הסכמתו להפסקת ההליכים.

 20. שר התחבורה רשאי לאצול לאחר כל סמכות מסמכויותיו לפי חוק זה׳ למעט הסמכות
 לפי הסעיפים 15 ו־19 והסמכות להתקין תקנות בנות פעל תחיקתי.
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 אחריות בעלים,
 מרשים

 ומשכירים

 צו עיכוב
 וערבות

 על ידי בית
 המשפט

 צו עיכוב וערבית
 על ידי השר

 ביטול-צו עיכוב
 של שר התחבורה

 פקיעת צו עיכוב

 פיצויים

 המרה

 אצילת סמכויות
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 21, סמכות לפי חוק זה אינה גורעת מסמכות לפי חיקוק אחר, וקיום חובה לפי חוק זה שמירת סמכויות
 וחובות-אחדות אינו גורע-מקיום חובה לפי חיקוק אחר.

 22, רשיון תקף שניתן בהתאם לתקנות הטיס (רשיונות לשימוש בכלי טיס בשירותי רשיונות קיימים
 תעופה), תשט״ז-21956, דינו כרשיון שניתן על פי חוק זה.

 23, (א) שר התחבורה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו. ביצוע ותקנוה

 (ב) שר המשפטים רשאי להתקין תקנות בדבר סדרי דין להליכים לפי הסעיפים
 14׳ 16 ר״17.

 24, תחילתו של חוק זה היא ביום תחילה

ר ב ם ה ״ י ר ב  ד

 החוק המוצע בא להסדיר אח רישוי שירותי התעופה הפועלים בתוך שטחה של ישראל
 וכן בין ישראל למדינות אחרות.

 הטסת כלי טיס לתוך שטח המדינה וממנה, וכך בתוך שטח המדינה, למטרות מסחריות
 (הסעת נוסעים, הובלת טובין או ביצוע שירות, כגון בחקלאות), מוסדרות כיום על ידי
 תקנות הטיס (רשיונות לשימוש בכלי טיס בשירותי התעופה), תשט׳׳ז-1956, שהותקנו
 על ידי שר התחבורה בתוקף סמכויותיו על פי התוספת הראשונה לדבר המלך על חטים

 במושבות(הטלת חוקים), 31937 וסעיף 30 לחוק הטיס׳ 1927*.

 בהתאם לתקנות האמורות נתן שר התחבורה רשיונות לעשר חברות־חוץ (אולימפיק
 איירוייס, אייר־פרנם׳ אליטליה, בי.אי.אי, בי.או.אי.סי, טי.וו.אי, ק.ל.מ., סבנה, סוויסאייד׳
 סייפרוס איירויים), לחמש חברות ישראליות (אל־על, ארקיע, אויתוד, כים־אויר, מרום)
 וכן לקלוב התעופה לישראל, חברות־החק מפעילות שירותיהן לישראל וממנה כשירותים
 סדירים במסגרת ההסכמים הדו-צדדיים בדבר הפעלת שירותי אוויר שבין מדינת ישראל

 ובין מדינתן הן.

 בהסכמים אלה שפורסמו ברשומות ״כתבי אמנה״׳ התקשרה מדינת ישראל עם 12
 מדינות׳ והן: ארצות הברית - כתבי אמנה מס׳ 16, בריטניה מם׳ 27, תורכיה — מם׳ 29,
 הפיליפינים — מס׳ 47׳ הולנד — מס׳ 48, בלגיה — מס׳ 67׳ צרפת — מם׳ 106, שווייץ —
 מם׳ 112, דרום־אפריקה — מס׳ 123, יוון — מם׳ 162: וכן נערכו הסכמים עט אוסטריה ועם
 מאלי, אשר טרם פורסמו, נוסף על כך קיים הסכם בין חברת ״אל-על״ לבין חברת ״אלי־־

 טליה״, ול״אל־על״ ניתן רשיון להפעיל שירותיה בגרמניה המערבית ואירן,

 ההסכמים הדו־צדדיים מעניקים על בסיס של הדדיות זכויות טיס משטחה של המדינה
A Designated Airline האחת אל שטח רעותה, וכן דשות לקיים ״חברת תעופה נקובה״ 
 אשר תשתמש בזכויות טיס אלה. בהסכמים נקבעים בין היתר הקווים שבהם יורשו חברות
 התעופה המורשות של שתי המדינות לבצע הובלות מסחריות, תדירותן, תעריפיהן, וכן
 הברה בתעודות כושר טיסה וכיוצא בזה, והרשיונות המוצאים לחברות אלה ולחברת ״אל־

 על״ הישראלית מוצאים לצורך שירותי התעופה בקווים שנקבעו כאמור.

 2 ק״ת 624, תשט״ז, עמי 1075.
 3 ע״ר 1937׳ חוסי 2 מסי 707, עמי 563.

 4 חוקי א״י׳ כרך ג׳ עמי 2551.
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 נוסף על הטיסות הסדירות לפי ההסכמים מבוצעות טיסות מיוחדות לישראל׳ -בעיקר
 במטוסים שכורים על ידי חברות התעופה׳.לנסיעה חד־פעמית של צליינים, קבוצות נוער׳ ־

 או תיירים בעלי אמצעים מוגבלים׳ כשההשתתפות בטיסה איננה מוצעת לציבור. גם טיסות
 אלו טעונות רשיון על פי התקנות האמורות לעיל׳ והמבקשים רשיון נדרשים להגיש בקשתם

 לפחות ארבעה שבועות לפני המועד המיועד לטיסה.

. ו ל ע פ ו ה  בקיץ 1961׳ בשיא עונת התיירות׳ הגיעו לנמל התעופה לוד מספר כלי טיס ש
 בטיסות. מיוחדות׳ בלי שניתן לחברות שהפעילו אותם רשיון לביצוע הטיסות׳ ובמקרים

 מסויימים גם לאחר שהשלטונות סירבו לתיתו.

 במסגרת התחיקה הקיימת אין בידי השלטונות אמצעים למניעת טיסות כאלה. או
 להרתעת חברות התעופה מביצוען בעתיד, מאחר שענשים הקבועים בחוק הקיים על טיסה
י או מאסר שלושה חדשים על ״  ללא רשיון הם קנס 20 ל״י על עבירה ראשונה או קנס 50 ל
 כל עבירה נוספת׳ ואפילו ישתמש בית המשפט בסמכותו לפי סעיף 5 לחוק לתיקון דיני
- 51954, ויטיל עונש גדול פי 15 מן הנקוב — אין בקנס הזה ד ״ י ש  העונשין(דרכי ענישה)׳ ת

 כדי להיות גורם מרתיע. אף אין השלטונות יכולים למנוע הורדתם של הנוסעים המגיעים.;=
 למדינה בטיסות אלה, שלא לפגוע בתיירות ובנוסעים עצמם׳ שכרגיל אינם אחראים לביצוע
 הטיסה שלא כדין. טיסות אלה ללא רשיון עלולות לגרום למדינה נזק כלכלי רב׳ באשר הוא
 עשוי לערער את ההסדרים עם מדינות־חוץ ועם חברות התעופה שלהן שנעשו על בסים של
 הדדיות ובהתחשב במספר הנוסעים המוסע מהן לישראל ומישראל אליהן. הן גם מונעות
 משלטונות ישראל אפשרות לעמוד על תנאי הבטיחות של הטיסה׳ על קוויה ועל תעריפי

 ההובלה שלה.

 צורך הפיקוה על התובלה האווירית, העומדת בסימן של התפתחות מתמדת, מחייב,
 איפוא הסדר שלם, שאינו ניתן להיעשות לביצוע במסגרת התחיקה המנדטורית והתקנות
 שלפיה. החוק המוצע בא להגביר את הפיקוח על הפעלת שירותי התעופה ולקבוע "לשם כך

 ענשים ואמצעי הרתעה אחרים אשר יהיה בהם בכדי לאכוף את הוראותיו.

 בין השאר יבוא החוק המוצע גם להגביר את הפיקוח על שירותי התעופה החקלאית.
 שלטונות הרישוי יוסמכו לקבוע ברשיונות להפעלת כלי טיס תנאים להגברת הבטיחות של

 הטיסה. אי-קיום תנאים אלה יגרור אחריו את הענשים הקבועים לכך בחוק.

 ואלה עיקרי הוראותיו:

 1. הפעלת כלי טיס בטיסה מסחרית אל המדינה וממנה ובתוך שטחה, וכן השכרת כלי
 טיס לצורך טיסה כלשהי כאמור׳ טעונה רשיון מאת שד התחבורה (סעיף 2).

 השר רשאי לסרב למתן רשיון, אם הוא סבור שיש בו משום פגיעה בהסדר ובתכנון
 משק התעופה או שהוא בניגוד להתחייבויותיה של ישראל כלפי חוץ, או שאין כלי הטיס
 של המבקש מצוייד כהלכה מבחינת הבטיחות או נוחות הציבור (סעיף 5). אי מילוי אחר
 תנאי הרשיון הוא סיבה לביטולו או להתליית!־; ורשאי שר התחבורה לבטל רשיון אם לא

ן(סעיף 8).  נתמלאו לגבי כלי הטיס המופעל הוראות כל די

 2. רשאי שר התחכורה להתקין תקנות המסדירות את מתן הרשיון׳ חידושו׳ ותקופת
ל .  תקפו (סעיף 4) והוא מוסמך לקבוע בתקנות, שלא יינתנו רשיונות לסוגים מסויימים ש
 טיסות מסחריות וכי רשיונות לטיסות כאלה יינתנו בהגבלות וסייגים (סעיף 6). המטרה היא .
. ן י  לאפשר לשר התחבורה להתקין תקנות המאמצות את הוראות אגף התעופה האזרחית בענ

. 7  5 ס״ח 146, תשי״ד, עמ׳ 4
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 .טיסות מיוחדות; שהן מקבילות להםדרים-זזקיימיס בארצות אחרות. בהתאם להוראות הקיי
ת כיוט יינתן רשיון להפעלת טיסה מיוחדת קודם- כל לחברות הפועלות על פי הסכם  מו
 אווירי בין ישראל לבין מדינתן. וכן למובילים שהינם חברי י.א.ט.א. (הארגון הביךלאומי

 לתובלה אווירית - של חברות התעופה). מתן הרשיון במקרים אלה מותנה בשתים:

- (1) _כל הנוסעים יהיו תושבי המדינה שממנה יוצא כלי הטיס׳ או תושבי ישראל;

 (2) כל הנוסעים יהיו חברי קבוצה אחת - כגון צליינים׳ קבוצות נוער מאורגנות׳
 ־ קבוצות תיירים.המאורגנות על ידי.איגודים מקצועיים וכוי.

 אם מבקש הרשיון אינו נמנה על שתי קטיגוריות אלה׳ אפשר שלא יינתן הרשיון
 אלא במקרים מיוחדים ולפי תנאים וסייגים מםויימימ׳ כגון שאין הטיסה מוצעת לציבור

 הרחב, דכי הרהב הנוסעים הוא בהתאם להחלטות י*א.ט.א,

 3. שר התחבורה רשאי למנות מפקח שיוכל־ להיכנס לכל מקום׳ למעט מקום שנועד
 למגורים:בלבד, על מנת לבדוק אם נתקיימו הוראות החוק (סעיף 9). סמכויות המפקח יהיו
 כפופים להוראות הסעיפים 22-19 לפקודת הפרוצידורה הפלילית(מאסר וחיפושים)׳ המורים

 לאמור:
 ״19. שום שוטר או אדם אחר המורשה עפ״י צו או בלא צו.להיבנטלמקופ ולחפש בו.אדם או

: ׳ ם י ד ב כ ו אליו מוכתר של הסביבה הקרובה או שגי תושבים נ לו כן נ :  ־ ; - הפץ לא ייכנס לשם אלא אם
.  ד־ ־ פרפ למקרים דחופים ביותר.

 20. האיש המוציא לפועל חיפוש עפ״יי צו.או.חיפוש בלא צו/ יערוך רשימה ־של כל החפצים
 •שנתפסו אנב ההוצאה לפועל. של צו החיפוש או אגב.החיפוש שערך בלא צו, ושל המקומות. שבהמ
ו בחתימת ידם אם בחותמס של עדים.  נמצאו, והרשימה תיחתם בחתימת.ידו או בחותמו של עד א

 21. המחזיק במקוס שנערך בי חיפוש או כל אדם אחר מטעמו יורשה להיות נוצויבשעת החיפוש׳.
 ואם ידרוש זאת, תינתן לו רשימה מכל.החפצים שנתפסו כשהיא חתומה בחחימת־ידו או בחותמו

 של עד או כחתימת ידם או בחותמס של עדים.
ך טעם סביר שהוא ו ך למקום שנערך בו חיפוש׳ והשדוהו מז  , _- 22. (1) מי שנמצא במקום או סמו

 צופן בנופו איזה חפץ שמחפשים אוחו, מותר לערוך בו חיפוש מיד.
 (2) רשימת החפצים שנמצאו על גופו ונתפסו תיערך ותקויים בעדים לפי הוראות סעיף 20׳

ו העתקה מהרשימהיכשהיא מקויימת בעדים.״  י ואם דרש האיש׳ תימסר ל

ה חדשים ש ש ל ש ר ס א  החוק המוצע אוסר להפריע למפקח ומטיל על העבריין עונש מ
 או קנם 1000 ל״י.(סעיף 10).

 4. החוק המוצע מורה שכל סמכות הנתונה על פיו תופעל תמיד בהתחשב עם הסכמים
 ביךלאומיים בעניני תעופה אזרחית שישראל היא צד להם׳ או עם הסכמים דומים שבין

 חברה ישראלית לחברת־חוץ אשר אושרו על ידי שר התחבורה(סעיף 11).

 5. לעומת הענשים הזעומים המוטלים על ידי החוק הקיים׳ קובע החוק המוצע סנקציות
 שיש בהן כדי להבטיח את אכיפת הוראותיו(סעיף 12).

- לפי החוק הקיים־(סעיף 23 לפקודת החוק הפלילי) עבירה שנעברה על ידי סוכן, עובד
 או בא כוח׳ אפשר להאשים בה גם בעל כלי הטיס, המרשה או המשכיר׳ אם יוכח כי עשה
. בביצוע . . ע י . את ביצוע העבירה או כדי לסי .  או לא עשה ״איזה מעשה כדי לאפשר.

 העבידה״ או כי יעץ או שידל לבצע את העבירה.

 החוק המוצע בא להטיל את האחריות לביצוע עבירה על ידי הטסת כלי טיס בניגוד
 להוראותיו׳ על כעל כלי הטיס׳ המשכיר או המרשה׳ בלי שיהיה צורך להוכיח את זיקתו
 למעשה העבירה, ובלבד שהעבירה נעברה על ידי סוכן׳ עובד או בא כוח הפועל בתוקף
 תפקידו. כדי להשתחרר מאחריות זו יצטרך בעל כלי הטיס להוכיח שהעבירה נעברה שלא
 בידיעתו ושהוא מצדו נקט בכל האמצעים הסבירים להבטחת שמירתו של חוק זה (סעיף 13).

 הצעות־ חוק,519, כ•״ ד באייר תשכ״ב, 28.5.1962



 6. למען הבטח אמצעי רתיעה יעיל כנגד מפעילי טיסות ללא רשיון(ובמיוחד בטיסות
 מיוחדות) מאפשר החוק המוצע לעכב את כלי הטיס שהוטס בניגוד להוראותיו, בדרך כלל

 על ידי צו בית המשפט ובמקרים של דחיפות על ידי שר התחבורה (סעיפים 14 ו־15).

 בית המשפט יוכל לצוות על עיכוב כלי טיס, על פי בקשת שר התחבורה לאחר שהוכחו
 שלושה אלה:

 (1) כי יש יסוד להניח שנעברה עבירה על ידי הטסת כלי טיפ בניגוד להוראות חוק
 זה׳

 (2) כי כלי הטיס עומד להיות מוצא מן הארץ,

 (3) כי הוצאתו של כלי הטיס מן הארץ עלולה להכשיל את גביית הקנס העשוי להיפסק
 כנגד החשוד בעבירה.

 בית המשפט רשאי להוציא צו עיכוב כאמור אף לא במעמדו של החשוד בעבירה, אם
 נסיבות הענין מצדיקות זאת(למשל, כשיש חשש כי כלי הטיס יוצא מן הארץ לאתר שהחשוד

 בעבירה קיבל את ההזמנה לדין).

 כן רשאי בית המשפט לשחרר את כלי הטיס שעוכב כנגד ערבות שלא תעלה על
 סכום הקנס שנקבע לאותה עבירה (סעיף 14).

 במקרים של דחיפות מיוחדת, יהא שר התחבורה רשאי לצוות על עיכוב מיידי של
 כלי הטיס בלי לפגות לבית המשפט וכן להורות על שחרורו כנגד ערבות (סעיף 15).

 צו עיכוב כזה יהא בטל בתום 7 ימים מיום הינתנו, זולת אם לפני אותו מועד הוגשה,
 מטעס שר התחבורה, בקשה לבית המשפט המחוזי לאישורו(סעיף 16 (א)).

 הרואה עצמו נפגע על ידי צו עיכוב כלי הטיס שניתן על ידי בית המשפט בהעדרו,
 או על ידי צו עיכוב כלי טיס שניתן על ידי שר התחבורה בין בנוכחותו ובין בהעדרו,

 רשאי לבקש מבית המשפט את ביטולו(סעיף 16 (ב)).

 צו עיכוב הוא במהותו אמצעי זמני להבטחת תשלום הקנס הצפוי, ולכן מתנה החוק
 המוצע את תקפו בהגשת תביעה פלילית נגד החשוד תוך 30 יום מיום הינתן הצו או מיום

 אישורו; אם לא הוגשה תביעה פלילית בטל הצו והערבות תוחזר למי שנתנה(סעיף 17).

 לא הוגשה בקשה לאישור הצו׳ ומשום כך בטל, והוכח שהצו ניתן שלא כדין, ונגרם
 נזק ממון למי שנגדו הוצא הצו — יהא הנפגע זכאי לפיצויים מאוצר המדינה(סעיף 18).

 7. החוק המוצע מקנה לשר התחבורה סמכות לקחת מידי מי שעבר על הוראות חוק זה,
 בהסכמתו, כופר כסף אשד לא יעלה על סכום הקנס הקבוע לגבי אותה עבירה, וזאת בדי
 לאפשר לתושב־חוץ שלא להתעכב בארץ מחמת הגשת משפט פלילי נגדו(סעיף 19). שיקול
 הדעת לקבלת הכופר, מוקנה לשר בלבד ואין השר יכול לאצול סמכות זו לאחד, הגם
 שסמכויות אחרות, למעט הסמכות להתקין תקנות בנות פעל תחיקתי, נתונות להעברה

 (סעיף 20).
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