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 מתפרסמת בזה מטעם הממשלה הצעת חוק הטיס (בטחון בתעופה אזרחית):

 מבוא
 מאז החלה התעופה האזרחית להתפתח קרו מקרים בודדים של חטיפות כלי טיס.
 התופעה החלה להתפשט כמגפה החל ב־1968, השנה שבה חטפו מחבלים לאלג׳יר מטוס
 של אל-על נתיבי אויר לישראל בע״מ (23 ביולי 1968). בשנת 1988 נחטפו 33 מטוסים,
 ב־1969 — 82, ב־1970 — 72, ב־1971 — 61 וב־1972 — 56. כתוצאה מאמצעי בטחון
 שנקטו מרבית המדינות, ירד מספר חטיפות המטוסים בשנים שלאחר 1972 והוא מגיע כיום

 לממוצע שנתי של כ־15. בנוסף לחטיפות אלה, התרבו גם מעשי הפיגועים בכלי טיס.

 מכלל מאות הפיגועים האמורים, כוונו כ־40 פיגועים כנגד התעופה האזרחית לישראל
 וממנה. מול גל זה של מעשי חבלה ונםיונות חבלה, פיתחה ישראל תכנית בטחון מהמשוכ־
 ללות בעולם. במקביל, היתה ישראל פעילה ביותר במישור הבינלאומי במאמציה למניעת
 מעשים בלתי חוקיים כנגד התעופה האזרחית ולהבאת העבריינים לדין. מאמצים אלה נשאו
 פרי. מאז חטיפת מטוס אל״על לאלגייר 3־1968 לא נחטף עוד כל כלי טיס ישראלי, ועש
 רות נםיונות פיגוע בכלי טיס ישראליים נכשלו _באיבמ. במישור הבינלאומי נכרתו שתי
 אמנות: אמנת האג משנת 1970, כנגד חטיפות כלי טיס, ואמנת מונטריאול משנת 1971,,
 כנגד פיגועים בלתי חוקיים אחרים בתעופה האזרחית. בנוסף לאמנות אלה, אימץ ארגון
 התעופה האזרחית הבינלאומי מספר מועט של תקני בטחון וישראל פועלת בימים אלה

 להרחבת המסגרת ולקביעת תקני בטחון מפורטים ומקיפים.

 כאמור פיתחה ישראל במרוצת השנים שיטות בטחון בתעופה האזרחית שהן
 מהיעילות ביותר, והחוק המוצע בא ליתן להן ביטוי משפטי.

 חוק הטיס, 1927, כפי שתוקן בתש״י ובתשל׳יב, אינו דן בשאלת בטחון התעופה,
 חוץ מהוראת סעיף 19 האוסרת הובלת כלי נשק וחמרי פיצוץ בכלי טיס העוסק בטיס בינ
 לאומי. גם חוק רישוי שירותי התעופה, תשכ״ג—1963, אינו עוסק בסוגיה זו במפורש,
 והוא מוגבל בתחולתו למפעילי כלי טיס בטיסות מסחריות בלבד. חוק סמכויות חיפוש בשעת
 חירום (הוראת שעה), תשכ״ט—1969, מסמיך שוטר, חייל, חבר הג״א ואדם אחד שהוסמך
 לכך על ידי שר המשטרה, לערוך חיפושים בכליו של אדם או בגופו או בכלי רכב אגב
 כניסתם, בין השאר, לשדה תעופה או למנחת או בשעת שהייתם שם, ובכלי טיס. החוק

 מוגבל בתחולתו ואינו עוסק במכלול ההיבטים של אמצעי בטחון בתעופה אזרחית.

 מטרת החוק המוצע היא ליצור בסים חוקי מקיף ושלם לאמצעי הבטהון שפותחו בישראל
 והנדרשים כיום מגורמי התעופה השונים הפועלים בה.

 הצעות חוק 1273, י״ג בשבח תשל״ז, 3.1.1977



 חוק הטיס(בטחון בתעופה האזרחית), תשל״ז-1977

 3דק אי: !ורשמו!

 1, בחוק זה —

 ״•איש בטחון״ — אדפ שהסמיכו לכך שר המשטרה ובידו תעודה המעידה על תפקידו שניתנה
 מאת שר המשטרה או מי שהוא הסמיך לכך:

 ״הפקודה״ — פקודת סדר הדין הפלילי(מעצר וחיפוש) ננוסח חדש], תשכ״ט—1969 !;

 ״חבר הג״א״ — חברהג״א כמשמעותו בחוק ההתגוננות האזרחית, תשי״א—21951, שהוענקה
 לו סמכות מעצר לפי סעיף 4 לפקודה; . .

•31954  ״חומר נפץ״ — כמשמעותו בחוק המרי נפץ, תש"י״ד̂־
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 אביזר ותחמושת של כלייכזה, וכן כלי נשק שסוגל לפלוט
 חומר הנועד להזיק לאדם, לרבות חלק, אביזר ותח
 מושת לכלי נשק כאמור ולרבות מיכל המכיל או שסוגל

 להכיל חומר כאמור״.

 הגדרת ״כלי נשק״ כוללת.׳׳כלי יריה״ כמשמעותו
 דלעיל וכן כלי נשק אחר שיקבע שר התחבורה בצו
 (סכין, גרזן וכדומה יוכלו להיכלל כך בגדר כלי נשק).
 ״חומר נפץ״ מוגדר בסעיף,! לחוק חמרי נפץ, תשי־ד-־
 .1954, כך: ״לרבות כל חומר שהממשלה הכריזה עליו,
 באכתה-שפורסמוז ברשומות, כעל חומר נפץ לעני! חוק
ק אביזריו של כל חומר נפץ, לרבות פתיל, רקיטה,  זה, ו
 פצץ, תרמיל וכל הסגל או תכשיר אחר״. הממשלה איש
, 3sרה, לענין חוק זה, חמרי נפץ מששה סוגים (י״פ 7

 תשי״ד, עמ׳ 1308).

 בסעיף 1 לחוק הטיס (עבירות ושיפום), תשל״א-
 ־ 1971, מוגדר ״כלי טיס ישראלי״ כך: ־

 . ״(1) כלי טיס הרשום.במרשם הטיס בישראל;
 (2) כלי טיס שאינו רשום כאמור אם יותר ממחציתו
 היא בבעלות של מדינת ישראל, של אזרח ישראלי,

 של תושב ישראל או של תאגיד ישראלי;
 (3) כלי טיס המושכר למדינת ישראל, לאזרח ישר

 אלי, לתושב ישראל או לתאגיד ישראלי.״

 ״כלי טיס צבאי״, לפי הגדרתו בחוק האמור, הוא
 ״כלי־טיס של צבא־הגנה לישראל או כלי טיס המסור
 לשליטתו' של אדם בשירות צבא־הגנה לישראל אשר

 הופקד על כך״.

 . לפי סעיף 31(1) לחוק הטיס, 1927, שדה
 * י תעופה הוא ״שטח יבשתי או ימי שבחזקתה
 ובהנהלתה של המדינה, שיועד, כולו או מקצתו, לשימוש
 כמקום המראת אוירונים או נחיתתם״, ומנחת הוא ״שטח
 יבשתי או ימי שהוכשר להמראה או לנחיתה של אררוניס,
י  למעטשדהתעופה״._ ־ ,
 ״מיתקן תעופתי״ אינו מוגדר כיום בחוק או בתקנות.
 קיימת תכנית שלפיה תהליכי ביקורת הנוסעים וחפציהם
 ייעשו בחלקם במסוף שיימצא בעיר והנוסעים יוסעו
 ישירות לכלי הטיס. כן מצויים מסופי מטענים מחוץ
 לשטחי שדה התעופה. הגדרת ״מיתקן תעופתי״ כוללת את
 כל אלה, בנוסף למשרדי חברות התעופה ששימשו גם

 הס בעבר מטרה לנסיונות פיגוע. .
 מפעיל מנחת הוא, לפי תקנה 1 לתקנות הטיס (מנח
 תים), תשל״ה-1975, ״בעל רשיון מנחת, לרבות" אדם
 שאישר המנהל לפי תקנה 3(3)״. תקנה 3(3) קובעת כי
 לא יינתן רשיון מנחת ולא יחודש אלא אם עומד לרשות
 המבקש אדם שהמנהל אישר לגביו כי הוא כשיר לנהל
 מנחת ולהפעילו. אדם זה הוא המפעיל בפועל של

 המנחת. - י
 הגדרות ״חבר הג״א״ ו־״חייל״ זהות עם הגדרותיהם
 בחוק סמכויות חיפוש בשעת חירום (הוראת שעה),
 חשכ״ט-1969, שהוראותיו לענין התעופה האזרחית

 יועברו למסגרת החוק המוצע.
 כלי יריח, לפי סעיף 1 לחוק כלי היריה, תש״ט~1949,
 הוא ״כלי בעל קנה העשוי לירות כדור, קלע, פגז, פצצה
 או כיוצא באלה, שבכוהם להמית אדם, וכולל חלק,

 * דיני מדינן! ישראל, נוסח הדש 12, עמ׳ 284.
 ־2 ס״ת תשי״א, ע3י׳ 78.
 3 ס״ת תשי״ד, עמי 64.
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 ״חיילי׳ — חייל שהוענקה לו סמכות מעצר לפי סעיף 4 לפקודה;

 ״כלי טיס ישראלי״, ״כלי טיס צבאי״ — כמשמעותה בחוק הטיס (עבירות ושיפוט),
 תשל״א—1971»;

 ״כלי ידיה״ — כמשמעותו בחוק כלי היריה, תש״ט—51949;
 ״כלי נשק״ —

 (1) כלי יריה!
 (2) כלי נשק אחר שקבע השר בצו.

 ״מיתקן תעופתי״ — לרבות הצרים המוחזקים כידי מפעיל כלי טיס ומסופי נוסעים או
 מטען המצויים מחוץ לשדה התעופה או למנחת;

 ״מכשיר עזר לתעופה״ — מכשיר או מיתקן, שאינו מצוי בכלי טיס, בשדה תעופה או
 במנחת, והוא משמש כעזר לניווט כלי טיס בטיסה:

 ״מנהל מיתקן תעופתי״ — מי שמבהל כדין מיתקן תעופתי:

 ״מפעיל״ —
 (1) לענין כלי טיס — לרבות בעלו, שוכרו או המטים אותו;

 (2) לענין מנחת — בעל רשיון למנחת לפי חוק הטיס, 61927, או מי שנתמנה
 כדין כמפעיל מכוח החוק האמור או תקנות על פיו:

 ״שדה תעופה״, ״מנחת״ — כמשמעותם בחוק הטיס, 1927;

 ״השר״ — שר התחבורה.

: הוראות בטחון  פרק ג׳

 2, השר רשאי להורות למפעיל כלי טיס לנקוט אמצעים לבטחון של הובלת בני -אדם
 או הולכת טובין בכלי הטיס, לרבות אמצעים הנוגעים להימצאות בני אדם או טובין בסביבת
 כלי הטיס או הנוגעים למבנה שלו ולציוד שבו ולתיקונים ולשינויים שיבוצעו בהם, הכל

 כפי שיפרט בהוראה.

 הוראות בטחון
 למפעיל כלי טיס

 3, השר רשאי להורות למנהל מיתקן תעוםתי ולמפעיל מנחת לנקוט באמצעים שיפורטו
 בהוראה לבטחונם של אלה:
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 הוראות בטחון
 למנהל מיתקן

 המופתי ולמפעיל
 מנחת

 אמצעי הבטחון העם מטבעם סודיים ויש להקפיד על
 כך שפרטיהם יישמרו בידי הרשות המתאימה ומקבל

 ההוראה.
 הצעת החוק אינה מבחינה בץ מפעילי כלי טיס ישר
 אליים לבין מפעילי כלי טיס זרים, בכל הנוגע לאמצעי
 בטחון שיהיה על כל אחד מהם לנקוט, כפי שהדבר נעשה
 במספר מדינות אחרות. הנוסעים, אנשי הצוות ובעלי

 סעיפים
 2 ו־3

 אמצעי הבטחון שמפעיל כלי טיס, מנהל
 מיתקן תעופתי ומפעיל מנחת יחדיבו לנקוט
 אותם, ייקבעו בדרך כלל בהוראה בכתב המופנית אלי
 הם ולא בתקנות, שבהיותן בנות תוצא תחיקתי עליהן
 להתפרסם ברשומות. השר יוכל איפוא לאציל סמכותו
 ליתן הוראה כאמור לעובד ציבורי, כנאמר בסעיף 22

 להלן.

 4 ס״ח תשל׳׳א, עמ׳ 60.
 5 ם״ת תש״ט, עמ׳ 143.

 ט חוקי א״י, כרך נ׳, עמ׳ 2531; ע״ר 1939, תום׳ 2, עמ׳ 569; ס״ת תש״י, עמ׳ 63; תשל״ב, עמ׳ 148.
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 דרכי מתן
 המראות

 חוגת נקיטת
 אמצעי בטחון

 מקרקעין סמוכים
 לשדות תעופה, -
 מנחתים ומכשירי

 עזר לתעופה

 (1) המיתקן התעופתי או המנחת רכל חלק מהם;
 ־"(2) כלי טיס המצויים או העשויים להימצא במנחת;

 >3) בני אדם או טובין המצויים או העשויים להימצא במיתקן התעופתי או
 במנחת.

 4. הוראה לפי סעיפים 2 או 3 יכול שתהיה כללית, לפי סוגים או אישית.

 5. לא יוביל מפעיל כלי טיס אדם ככלי הטיס ולא יוליך בו טובין, ולא יפעיל מנהל
 מיתקן תעדפתי את המיתקן התצופתי ומפעיל מנחת את־זמעחת, אלא אם ננקטו בכלי הטיס,

 במיתקן התעופתי או כמנחת האמצעים שניתנה עליהם הוראה לפי סעיפים 2 או 3.

 6. * (א) ראה השר שהדבר חיוני לבטחון התעופה האזרחית, רשאי הוא בצו להרשות
 מנהל שדה תעופה או להורות למפעיל מנחת לנקוט אמצעי בטחון במקרקעין הסמוכים

 לשדה התעופה או למנחת, הכל כפי שיפורט בצו.

 גב) צו כאמור בסעיף קטן(ב) יכול שיהיה כללי או לסוגים של שדות תעופה או
 מנחתים או לשדה תעופה או מנחת פלוני. • . •

 (0 צו כאמור בסעיף קטו(א) שניתן לגבי שדה תעופה או מנחת פלוני יומצא בכל
 האפשר גם לבעל המקדקעיךשהצו חל עליהם או למחזיק בהם; הודעה על מתן הצו חפודםם
 ברשומות, ובה ציון שדה התעופה או המנחת.שלגביו ניתן הצו, מקום ההפקדה של מפה או
 מסמך אחר המתארים את גבולות המקרקעין שהצו חל עליהם והשעות שבהן ניתן לעיץ

 במפה או במסמך האמור.

 נד) מנהל שדה תעופה או מפעיל מנחת ומי שפועל מטעמם רשאים, לשם ביצוע
 צו לפי סעיף קטן'(א), להיכנס למקרקעין שהצו חל עליהם ואקוטאת האמצעים הסבירים

 לביצועו:,. לרבות הצבת,.מכשירים וציוד אחר במקרקעין: וגלדורם.
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 שדה תעופה הוא בהנהלתה ובחזקתה של המדינה, ומנהל
 שדה תעופה כפוף לשר התחבורה בהיותו עובד משרדו.
 אפ יחול שינוי במעמדם של שדות התעופה, והם ייכנסו
 למסגרת של רשות או מינהל של שדות תעופה בישראל,

 יחייב הדבר תיקון החוק המוצע.

 סעיף זה יחול על כל מפעיל כלי.טיס, בין בטיסה
 מסחרית ובץ בטיסה שאינה מסחרית.

 נםיונות הפינוע ככלי טיס בטילים ובאמ סעי1* 6
 צעים אחרים משטחים הסמוכים לשדות
 תעופה או למנחתים הוכיחו כי יש לאבטח גם שטחים

 אלה.

 מוצע לכן להסמיך את שר התחבורה ליתן צו המגדיר
 שטחים אלה והמרשה למנהל שדה תעופה או מנחת שה
 שטחים סמוכים אליהם לנקוט בהם אמצעי בטחק שהשר

 הורה עליהם.

 המטענים זכאים לרמה בםחונית גבוהה וזהה בכל אמצעי
 תעופה שיבחרו בו בטיםתם מישראל ואליה.

 לפי שיקול דעתו רשאי יהיה שר התחבורה סעיף 4
 ליתן הוראות בטחון כלליות לסוג מסרים
 של מפעילי כלי טיס, של כלי טיס, של מיתקני תעופה או-
 של מנחתים או לכולם, אם ההוראה חלה במידה שווה
 על כלל המפעילים או כלי הטיס או על סוג מםויים בהם.

 מוצע לאסור על מ&עיל כלי טיס להוליך פעח* 5
 אדם בכלי טיס ישראלי בשום מקום, ובכלי
 טיס זר המופעל בישראל, ולהוביל טובין בכלי טיס
 כאמור, ללא.נקיטת אמצעי בטחון שקבע שר התחבורה.
 כן אוסר הסעיף.יעל מנהל מיתקן תעופתי ועל מפעיל

 מנחת להפעילם ללא נקיטת אמצעי בטחון כאמור.

 הסעיף אינו דן בחובה לנקוט אמצעי בטחק בשדה
 תעופה, כי לפי הגדרתו של המונח בחוק הטיס, 1927,
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 (ה) לענין סעיף זה, אמצעי בטחון הס אמצעים הנועדים לבטחונמ של שדה. התעופה
 או המנחת, של בלי הטיס המצויים או העשויים להימצא בהם או של בני אדם או טובין

 המצויים או העשויים להימצא בהם.

 (ו) סעיף זה יחול על מכשיר עזר לתעופה ועל האחראי על הפעלתו, בשינויים
 ייביפ.

 7, היה חלק משדה תעופה, ממנחת, ממיתקן תעופתי או ממכשיר עזר לתעופה מוחזק
 בידי מי שאינו מנהל שדה התעופה, מפעיל המנחת, מנהל המיתקן התעופתי או האחראי
 על הפעלתו של מכשיר העזר. לתעופה, לפי הענין, יהא החייב בנקיטת אמצעי הבטחון
 לפי הרק זה רשאי לנקטם באותו חלק אף על פי שהוא מוחזק בידי אחריפ ולנקוט אמצעים

 הסבירים לביצועם.

 8. (א) השד רשאי להורות למפעיל כלי טיט, לרכות כלי טיס העומד להיות מופעל
 בישראל, למנהל מיתקן תעופתי, למפעיל מנחת או לאחראי על הפעלתו של מכשיר עזר
 לתעופה, למסור לו כל מידע המצוי ברשותם בדבר אמצעיי הבטחון שהם נקטו או נוקטים,
 כדי לוודא אם ליתן הוראות כאמור בסעיפים 2 או 3, או כדי לבדוק אם נתקיימו הוראות

 חוק זה והתקנות על פיו.

 (ב) איש בטחון או שוטר רשאים להיכנס לכלי טיס, למיתקן תעופתי, למנחת,
 ולמקרקעין שניתן עליהם צו לפי סעיף 6 ולכל מבנה או מיתקן בהם, ולערוך בהם חיפוש,

 הכל כדי לבדוק אם נתקיימו הודאות חוק זה והתקנות על פיו.

 גג) ראה איש בטחון «ו שוטר שבתנועתו של כלי־ טיס, בהמראתו או בנחיתתו יש
 משום סיכון לבטהון התעופה האזרחית או שלא נתקיים בכלי הטיס הוראה מהוראות לטי
 פרק זה, רשאי הוא, בתיאום עם יחידת הפיקוח על התעבורה האוירית הנוגעת לענין, לנקוט
 אמצעים הדרושים כדי לעצור את כלי הטיפ או לאסור את המראתו או נחיתתו, הכל כשאין

 בכך משום סיבון לבטיחות הטיסה.

 (ד) על כניסת איש בטחון או שוטר ועל חיפוש כאמור בסעיף קטן(ב) יחולו הוראות
 סעיפים 26 עד 29 לפקודה, בשינויים המחוייבים.

 אמצעי בטמון
 בחלק המוחז ק

 בידי אחר

 פיקוח על נקיטת
 אמצעי ־בטחון

ר כ ס י ה ר ב  ד

 החוק וביחוד להבטיח את בטחון בני האדם, הרכוש וכלי
 הטיס.

 הסעיף גם יסמיך איש בטחק או שוטר להיכנס לכלי
 טיס, למיתקן תעופתי ולמנחת כדי לבדוק אם נתקיימו
 הוראות החוק. על כניסה כאמור יחולו הודאות סעיפים
 26 עד 29 לפקודת סדר הדין הפלילי(מעצר וחיפוש)
 1נוסח חדש], תשכ״ט-1969. מסעיפים אלה, סעיף 26
 מחייב עריכת החיפוש בנוכחות שני עדים, סעיף 27
 מחייב עריכת רשימת החפצים שנתפסו אגב חיפוש, לפי
 נוהל מסויימ, וסעיף 28 מחייב כי תופש המקום שבו מח
 פשים יהיה נוכח במקום החיפוש ויינתן לו העתק מרשימת
 החפצים. סעיף 29 מתיר לחפש בכליו או בגופו של אדם

 הגמצא בנסיבות חשודות־ במקום שמחפשיס ־בו.

 פעי!* 7
 חלקים משדה תעופה, ממנחת, ממיתקן תעו־
 פתי ובמידה פחותה גם ממכשיר עזר
 לתעופה מושכרים לבעלי חנויות, דוכנים, בנקים וכד7
 ומוחזקים בידם. מטרת הסעיף המוצע היא לאפשר למנ
 הל שדה התעופה או המיתקן התעוםתי או למפעיל המנ
 חת לנקוט אמצעי בטחון גם באותם חלקים, על אף היותם

 מוחזקים בידי אחרים.

 לצרכי פיקוח יסמיך סעיף׳8 את שר התח־
 ע ״ בורה - או מי שהוא אצל לו מסמכותו -

 לדרוש מידע. כן יסמיך הסעיף איש בטחון או שוטר
 לנקוט אמצעים הנחוצים כדי להבטיח מילוי הוראות
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 פרק ג׳: סמכויות חיגוש, זיהוי וביצוע

 9, (א) צל אחד מהמנויים בסעיף 10 רשאי לערוך חיפוש — סמכויות«זל
 (1) .בכליו או כגופו של אדם או בכלי רכב אגב כניסת האדם או כלי הרכב

 לשדה תעופה, למיתקן תעופתי או למנחת או אגב שהייתם שם:
 (2) בכליו או בגופו של אדם לפני עלייתו לכלי טיס, אגב שהייתו בכלי מיס

 או אחרי ירידתו ממנו;
 (3) במטען ובטובין אחרים. לפני הכנסתם לשדה תעופה, למיתקן תעופתי או
 למנחת או. לפני העלאתם לכלי טיס, אגב הימצאס באלה או אחרי הורדתם

 מכלי טיפ;
 (4) בכלי טיס אגב כניסתו לשדה תעופה או למנחת או בעת שהייתו בהם, -
 אם החיפוש דרוש, לדעתם, כדי לשמור על בטחון הציבור או אם יש להם חשד שהאדם
 נושא עמו שלא כדין כלי נשק או חומר נפץ, או שבכלי הרכב, בכלי הטיס, במטען או בטובין

 .האחרים נמצאים כלי" נשק אד חומר נפץ שלא כדין.

 (ב) אדם המצוי בשדה תעופה, במיתקן תעופתי־או במנחת חייב להזדהות לפי" דרישתו
 של מי שנמנה עם המנויים בסעיף 10.

 (ג) סירב אדם שייערך בכליו, בגופו, במטען או בטובין אחרים חיפוש בנסיבות
 המפורטות בסעיף קטן(א) בידי המוסמך לכך, רשאי המוסמך לעריכת החיפוש, בלי שייגרע

 מסמכותו לבצע אתיהחיפושיעל אףיחסירוב
 (1¿ למנוע מאותו אדם את.הכניםה לשדה התעופה, למיתקן התעופתי, למנחת
 או לכלי הטיס או את יציאתו ממקומות אלה, או את הכנםתםשל המטען או

 4 הטובין האחרים אליהם או את הוצאתם מהם:
 (2) להוציא מהמקומות האמורים את האדם או את המטען או את הטובין

 האחדים.
 (ד) לענין סעיף זה דין מקרקעין שניתן עליהם צו לפי סעיף 6 כדין שדה תעופה

 או מנחת, לפי הענין.

 10. אלה הרשאים לערוך חיפוש כאמור בסעיף 9:
 (1) איש בטחון;

 (2) שוטר;
 (3) חייל;

 (4) חבר הג״א.

י ר ב  ד

 פעיפים מוצע להק1וח סמכויות חיפוש, זיהוי־ וביצוע
 9 ו״שנ לאיש בטחון, לשוטר, לחייל ולחבר הג־א.
 מרבית סמכויות אלה מוקנות כיום, לפי חוק סמכויות
 חיפוש בשעת חירום(הוראת שעה), תשכיט-969ו, לשו
 טר, לחייל, לחבר הג״א ול״אדם אחר שהסמיכו לבך שר
 המשטרה ובידו תעודה המעידה על תפקידו שניתנה מאת

 הרשאים >עדוך
 חיפוש

ר ב פ  ה

 שר המשטרה או מי שהוא הסמיך לכך״. הוראות אלה
 מועברות, בשינדים מספר, למסגרת החוק המוצע כדי
 למנוע חפיפה וכדי להביא לריכוז כל ההוראות הנוגעות
 . לבטחח התעופה האזרחית במסגרת אחת. כל הסמכויות
 המוצעות מופעלות הלכה למעשה כיום ומטרת הוראות

 סעיף 9 היא ליתן להם תוקף ונפקות משפטית.
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 11. (א) הסמכויות של שוטר לפי הפקודה לענין תפיסת חפץ שנתגלה אגב חיפוש לפי
 חוק זה יהיו גם לאיש בםחון, לחייל ולהגר הג״א הרשאים לערוך חיפוש כאמור בסעיף 9,

 והוראות הפרק הרביעי לפקודה יחולו על הנתפס, בשינויים המחוייבים.

 (ב) הפרק החמישי לפקודה יחול על חיפוש ותפיסה לפי חוק זה כאילו נערכו לפי
 הפקודה.

 חדיולת הפקודה

 פרק ד׳: חיגזת מ0ע*ל כלי גרס

 12, מפעיל כלי טיס —
 (1) לא יוליך בכלי הטיס אדם שאינו מסכים שיבוצע בכליו או בגופו חיפוש

 כאמור בסעיף 9;
 (2) לא יוביל בכלי הטיס מטען או טובין אחרים אם מי שהמטען או הטובין

 בשליטתו אותה שעה אינו מסכים שיבוצע בו חיפוש כאמור בסעיף 9:
 (3) לא יוליך בכלי הטיס אדפ ולא יוביל בו מטען או טובי? אחרים אם אמצעי
 החיפוש שעל המפעיל לקיימם בשדה התעופה, במיתקן התעופתי או במנחת,
 לפי ההוראות שניתנו למפעיל לפי פרק בי, אינם מאפשרים למעשה את ביצועו

 של החיפוש באותו מקרה:
 (4< לא יוליך בכלי הטיס אדם ולא יוביל בו מטען או טובין אתרים, אם לדעתו

 י יש באותה הולכה או הובלה משום סיכון בטחון הציבור.

 13. (א) כל הרוכש ממפעיל כלי טיס זכוה לתובלה אוירית של בני אדם, מטען או טובין
 אחרים, ייחשב כאילו הפכים לכך שזכותו של המפעיל היא לסרב לבצע את התובלה בנםיבו!

 כאמור בסעיף 12.

 (ב) סעיף זה יחול, בנוסף למפעילים של כלי טיס שעליהם הוא חל לפי סעיף 23,
 גמ על מפעיל כלי טיס שאינו כלי טיס ישראלי, אם חלק מהטיסה המוסכמת הוא בישראל.

 איםורי הולכה
 והובלה

 הסכם מכללא

ר ב פ ז י ז ר ב  ד

 לאור הסיכוי שישראל תאשרר את הפרוטוקול לתיקון
 אמנת ורשה משנת 1929. פרוטוקול זה, שנחתם בגואטמלה
 בשנת 971 ו, מטיל על המוביל האדרי ״אחריות מוחלטת״
 בנזיקין בדרך כלל; אך לפי סעיף 13 המוצע יראו את
 הסכם התובלה כאילו נכללה בו הוראת פטור למקרה
 שהמוביל הפר אותו כדי לא לעבוד על איסורי סעיף 12 .
 סעיף 13 (ב) מרחיב לענין אותו סעיף את תחולתו
 נם על מפעילי כלי טיס זדים - בכל מקום שבו נרכשת
 הזכות לתובלה אוירית. ללא הוראה זו היה חל סעיף
 23 (א) המוצע, שלפיו החוק חל על כלי טיס ישראלי
 בכל מקום שהוא ועל כלי טיס אחר - כל עוד הוא נמצא
 בישראל, ולפי זה כאשר נרכש כרטיס טיסה מחברת
 תעופה זרה מחוץ לישראל לא היתה עומדת לחברה
 הגנת סעיף 13. סעיף קטן(ב) מעניק הגנה זו גם בנסיבות
 כאמור, בתנאי שחלק מהטיסה המוסכמת היא בישראל.

 מוצע להחיל את הוראות הפרקים הרביעי
 והחמישי לפקודת סדר הדין הפלילי(מעצר
 וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ״ט־-1969, בשינויים המחריבים,
 על חיפוש ועל תפיסת חפצים לפי החוק המוצע. נוסח
 סעיף 11 זהה עם נוסח סעיפים 3 ו־4 לחוק סמכויות
 חיפוש בשעת חיתם(הוראתשעה), תשכ״ט־969ז, שהו
 ראותיו לענץ סמכויות חיפוש בהקשר של תעופה אזרחית

 הועברו למסגרת החוק המוצע.

 פעיפים האיסורים המנויים בסעיף 12, נוסף להיותם
 12 ו־13 איסורים פליליים שהעובר עליהם ייענש
 כאמור בסעיף 16, יש להם משמעות אזרחית רצינית.
 מפעיל כלי טיס לא יהיה חייב לשלם פיצויי נזיקין עקב
 אי ביצוע הסכם התובלה האוירית בינו לבין נוסע, שוגר
 או נשגר שנפגעו מקיום האיסור. הוראה זו חיונית ביהוד
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 פרק ה׳: איסור נשיאת כלי נשק ותמרי נפץ

 14. לא ישא אדם על גופו, בכליו, במטענו או בטובין אחרים שלו כלי בשק או חמרי נפץ — האיסורים

 (1) בכלי טיס;
 (2) בשדה תעופה, במיתקן תעופתי אד במנחת;

 (3) במקרקעין שניתן עליהם צו לפי סעיף 6; ־
 (4) במכשיר עזר לתעופה.

 15. (א) סעיף 14 לא יחול על — סייג לאיסודיש

 (1) איש בטחון, שוטר, חייל או חבר הג׳׳א המורשים. או הנדרשים כדין
 לשאת בתוקף תפקידם כלי נשק או חמרי נפץ; .

 (2) אדם המוביל כלי נשק או חמרי נפץ בכלי טיס, אם הק אינם מצויים בהישג
 ידו בזמן הטיסה ובשטח שדה התעופה, המיתקן התעופתי או המנחת והוא הודיע
 מראש על כך למפעיל כלי הטיס וכן למנהל שדה התעופה או המיתקן התעופתי

 או למפעיל המנחת, והם הסכימו להובלה כאמור.

 (ב) הממשלה רשאית לקבוע סוגים נוספים של בני אדם שעליהם לא יחול סעיף 14;
 קביעה כאמור אינה טעונה פרסום ברשומות.

 פרק וי: הוראות שונות

 16 , (א) העובר על הוראות סעיפים 5 או 12 , דינו—מאסר שלוש שנים או קנם 250,000 עתשין
 לירות.

 >ב) מי שבדרש למסור מידע כאמור בסעיף 8 (א) והוא סירב או נמנע למסרו, או
 שמסר מידע כאמור שהוא יודע או חייב לדעת שהוא כוזב, דינו - מאסר שנח או קנס

 100,000 לירות.

 (ג) העובר על הוראות סעיף 14, דינו — מאסר שלוש שנים או קנס 100,000
 לירות.

 (ד) המפריע בכוונה תחילה לאיש בטחון, לשוטר, לחייל או לאיש הג״א, או למי
 שפועל כדין לפי סעיף 6 (ד) או גו) בביצוע צו לפי סעיף 6 (א), במילוי תפקידיהם לפי חוק

 זה, דינו — מאסר שנתיים או קנם 100,000 לירות.

ר ב ש י ה ר ב  ד

4 

 בהסכמת מפעיל כלי הטיס ומנהל שדה התעופה או
 המיתקן התעופתי או מפעיל המנחת, בתא המטען של
 כלי הטיס או בתא מיוחד שאליו אין לבעל החפץ גישה

 בעת הטיסה.

1 הסעיף קובע דינו של העובר על הוראות 6 

 החוק המוצע. הטלת קנסות נבוהים על מפ
 עילי כלי טיס שאינם מקיימים את הוראות החוק, חתן

 לעונש אופי מרתיע.

 ^ סעיף זה אוסר נשיאת כלי נשק והמרי נפץ
 ״ בכלי טיס, בשדה תעופה, במיתקן תעופתי,
 במנחת זבמכשיר עזר לתעופה. כלי נשק, כהגדרתו
 בםעיף 1, כולל, מלבד ״כלי יריה״ כמשמעותו בחוק
 כלי יריה, תש״ט-1949, גם כלי נשק אחר שיקבע שד

 התחבורה בצו, רכול שיהיה גם נשק קר.

 איסור נשיאת נשק וחמדי נפץ לא יחול על
 ע - ־ אנשי בטחון הנדרשים בתוקף תפקידם.

על כלי נשק והמרי נפץ המובלים,  לשאתם, ואף־ לא.
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 17. השר רשאי לבטל רשיון להפעלת כלי טיס שניתן לפי סעיף 2 לחוק רישוי שירותי
 התעופה, תשכ״ג—1963׳, להתלותו לתקופה שיקבע, לשנות את תנאיו או לא ליתן רשיון
 כאמור, אם מצא כי מפעיל כלי הטיס אינו ממלא אחר הוראות סעיפים 5 או 12 או לא

 מסר לו מידע כאמור בסעיף 8 (א) או מסר לו מ־דע כתב כאמור בסעיף 16 גב).

 18. השר רשאי לבטל רשיון מנחת שניתן לפי סעיף 9 לחוק הטיס, 1927, להתלותר
 לתקופה שיקבע, לשנות את תנאיו או לא ליתן רשיון כאמור, אם מצא כי מפעיל המנחת אינו
 ממלא אחר הוראת בטחון שניתנה לו לפי סעיף 3 או לא מסר לו מידע כאמור בסעיף 8 נא)

 או מסר לו מידע כווב כאמור בסעיף 16 (ב).

 19, הסמכויות והחובות לפי חוק זה אינן גורעות מסמכויות וחובות לפי דינים אחרים.

 20, איש בטחון, שוטר, חייל, איש הג״א, מנהל שדה תעופה או מיתקן תעופתי, מפעיל
 כלי טיס או מנחת האחראי על הפעלת מכשיר עזר לתעופה, לא ישאו באחריות פלילית או

 אזרחית על מעשה שנעשה לגבי אדפ פלוני בהתאם לאמור בחוק זה.

 השפעת הפרת
 החוק על רשיון

 הפעלה.

 השפעת הפרת
 החוק על רשיון

 מנחת

 שמירת דינים

 הפינות

 21. חוק זה לא יחול על כלי טיפ צבאי.

 22. השר רשאי לאצול מסמכויותיו לפי חוק זה לעובד ציבורי, למעט הסמכויות להתקין
 תקנות בנות תוצא תחיקתי והסמכויות לפי סעיפים 17 ו־18.

 סייג לתחולה

 אצילת סמכויות

ד פ ס י ה ר כ  ד

 ^ אמנם ניתנת חסינות מפד תביעה בסעיף 6
 לפקודת הנזיקין ?נוסח חדש] ובסעיף 19 (ו)
 לפקודת החוק הפלילי, 1936, אולם ספק• אם סעיפים
 אלה מעניקים הגנה מספקת בכל ההליכים ולכל המנדים
 בסעיף 20. למשל, לא מדובר בסעיפים אלה על הגנה
 מפני תביעה על הפרת חוזה. החוק המוצע מקנה הגנה
 לכל אדם המוסמך לבצע פעולות לפיו, הן בהליכים
 פליליים והן בהליכים אזרחיים מכל סוג שהוא. המה
 דומה ניתנת בסעיף 11 לחוק הטיס (עבירות ושיפוט),
 תשל״א-1971, לקברניט כלי טיס, לאיש־צוותו, לנוסע

 בכלי הטיס ולאחרים.

 החוק המוצע לא יהול על כלי טיס צבאי. סעיף 21
 כלי טיס צבאי שייך למדינה ומופעל בידי
 אנשי צבא הכפופים למרות המדינה מכוח מערכת תחיק

 תית אחרת.

 לדוגמאות של סמכויות הניתנות לאצילה,
 פעיף 22 ראה דברי הסבר לסעיפים 2 ו־8 לעיל.

 פעיפיפ מוצע כי שר התחבורה יוכל לבטל רשיון
 17 ו־18 להפעלת כלי טיס בטיסה מסחרית, או רשיון
 מנחת, להשעות תקפו של רשיון כזה, לשנות את תנאיו
 או לא ליתן רשיון כאמור, אם המפעיל עבר עבירה על

 הוראות החוק המוצע.

 הוראות סעיפים אלה, מטרתן למנוע ספק באשר
 לסמכותו של שר התחבורה לפגוע ברשיון שניתן לפי

 חוק אחד, בגלל עילה שיסודה בחוק אהד.

1 חוק הטיס, 1927, חוק רישוי שירותי התעו ״ 9 ״  ע

 פה, תשכ~ג-963ז, חוק הטיס (עבירות ושי
 פוט), תשל״א-1971, וחוק סמכויות חיפוש בשעת חירום
 (הוראת שעה), תשכ-׳ט-969י, מקנים סמכויות פיקוח
 וםמכרות אחרות בתחומים שלעתים חופפים את הוראות
 ההוק המוצע. כך, למשל, מוענקות לקברניט כלי טיס,
 לאנשי צוות, ולאחרים סמכויות לנקיטת אמצעי בטחון
 לפי פרק ב׳ לחוק הטיס(עבירות ושיפוט), תשלי׳א-! 197.
 הסמכויות והחובות לפי החוק המוצע לא יגרעו מסמ

 כויות וחובות לפי דינים אלה ואחרים.

 ד ס״ה תשב״ג, עמ׳ 104.
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 תחולה מחוץ
 לישראל

 23, (א) כל הוראה בחוק זה או גתקנות על פיו בדגר —
 (1) כלי טיס — תחול על כלי טיס ישראלי בכל מקום שהוא ועל כלי טיס

 אחד כל עוד הוא נמצא בישראל, ועל מפעיליהס של אלה:
 נ2) מיתקן תעופתי — תחול גם על מיתקן תעופתי כאמור המצוי מחוץ לישראל

 אס הוא מוחזק או מנוהל בידי מפעיל ישראלי.

 (ב) כלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן נא), רשאי השר ליתן למפעיל כלי טיס שאינו כלי
 טיס ישראלי הוראות לגבי'טיסה בישראל או ממנה כאילו כלי הטיס היה כלי טיס ישראלי.

 24.. הוראות בענינים שפרק ב׳ דן בהם, אשר ניתנו מכוח חוק רישוי שירותי התעופה, הוראת מעבר
 תשכ״ג—1963, לפני תחילתו של חוק זה, בין כתנאי לרשיון ובין בדרך אחרת, רואים אותן

 מיום תחילתו של חוק זה כאילו ניתנו מכוח הסמכויות שבפרק ב׳.

 תיקון חוק הטיס,
1927 

 25. בחוק הטיס, 1927 —

 : (1) סעיף 19— בטל;

 (2) בסעיף 19א, במקום פסקה (5) יבוא:
 ״(5) סעיף זה לא יחול על כלי נשק וחמרי נפץ כמשמעותם
- בחוק הטיס (בטחון בתעופה האזרחית), תשל״ז—1977, שהחוק

 האמור חל עליהם.״

ד פ פ י ה ד צ  ד

 מוצע כי הוראות הבטחון שניתנו עד מועד פעין* 24
 בניסתו לתוקף של החוק המוצע, ייחשבו
 כאילו ניתנו מכוחו - על כל המסקנות המינהליות, הפלי

 ליות והאזרחיות הנובעות מכך.

 פעיו* 25 סעיף 19 לחוקהטיס, 927ז, קובע:
 ״לא יוביל אוירון נכרי או אוירון העוסק בטיס בינ
 לאומי המרי פיצוץ, נשק או תחמושת,.• המשמשים
 לצרכי מלחמה, פרט לשימוש לצרכי איתות לפי

 הוראות תוספת ד/״
 לאור הוראות סעיפים 14 ו־15 לחוק המוצע, אין"

 עוד צורך בסעיף 19 ומוצע לבטלו.
 פסקה(5) בסעיף 19א לחוק הטיס, 1927, קובעת:

 ״(5) הוראות סעיף זה באות להוסיף על הודאות
 סעיף 19 של חוק זה ולא לנדוע מהן.״

 ביטול סעיף 19 לחוק הטיס מחייב לבטל נם פסקה
 זו. מאידך מוצע לקבוע במקומה כי סעיף 10א לחוק
 חטים לא יחול על כלי נשק והמרי נפץ שהחוק המוצע
 חל עליהם. ,סעיף 9וא מסדיר הובלת סחורות• מסוכנות
 בכלי טיס, ובמקרה של חפיפה יהיו הוראות החוק המוצע

 עדיפות.

2 הוראות החוק יחולו על כלי טיס ישראלי - 3 

 ״ בכל מקום שהוא,. ועל כלי טיס זד - כל
 עוד הוא נמצא בישראל. החוק המוצע לא יחול על כלי
 טיס זרים, כל עוד הם מצויים מחוץ לישראל. אולם כלי
 טיס כאלה הממריאים משדה תעופה או ממנחת בישראל,
 או נוחתים בהם, או טסים בתחום ישראל, יהיו כפופים
 להוראות הבטחון ולאמצעי הבטחון שיורה שר התחבורה.
 כלי טיס שלא ננקטו לגביו אמצעי בטחון מספיקים לדעת
 השר לפני המראתו לישראל או בעת -טיסתו, ניתן יהיה
 לפי טעיף 8 לחוק המוצע למנוע נחיתתו בישראל, וכן-
 לפי סעיף 9 - למנוע ירידת בבי אדם והורדת טובין ממנו
 לאחר נחיתתו, לערוך חיפושים בכליהם ובגופם של בני
 אדם ובטובין שבו ובכלי הטיס עצמו, ולפי סעיף 16 (א) י
 לנקוט אמצעים פליליים נגד המפעיל, בייחוד כשמדובר
 בטיסה מישראל, הכל כדי להבטיח שמירת רמת בטחץ

 השווה לזו של כלי טיס ישראליים.

 מטרת פסקה (2) לסעיף קטן (א) היא לאפשר.
 אבטחתם של משרדי חברות תעופה ישראליות בחוץ
 לארץ, משרדים ששימשו לא אחת למטרה לפיגועי

 . מחבלים.
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 26. בסעיף 2 (ב) לחוק דיני עונשין(עבירות חוץ) ונוסח משולב], תשל״ג—973!8, אחרי
 פסקה (11< יבוא:

 ״(12) חוק הטיס(בטחון בתעופה האזרחית), תשל״ז—1977.״

 תלקון חוק
 דיני העונשין
 (עבירות מיץ)

 27. בחוק סמכויות חיפוש בשעת חירומ (הוראת שעה), תשכ״ט—1969« —

 >1) בסעיף 1, הגדרות ״מנחתי׳ ו״שדה תעופה״ — יימחקו!

 (2) בסעיף 2 (א) —
 (א) בפסקה (1), המלים ״בשדה תעופה או במנחת״ — יימחקו;

 (ב) פסקה (2) — בטלה;
 (ג) בפסקה (5), המלים ״בכלי טיס״ - יימחקו.

 תיקון תוק
 סמכויות חיפוש

 בשעת חירוט

 28. (א) השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע
 לביצועו.

 (ב) הממשלה רשאית לקבוע עבינים שבהם יתייעץ השר, בבואו להשתמש בסמכו
 יותיו לפי הוק זה, עם ראש הממשלה או מי שמינה לכך או עם שר הבטחון או מי שמינה

 לכך; קביעה כאמור אינה טעונה פרסום ברשומות.

 ביצוע ותקנות

ר ב ס י ה ד פ  ד

2 כאמור בדברי ההסבר לסעיף 9, מוצע  פעיף7
 להעביר לחוק המוצע את ההוראות הדנות
 בבטחק התעופה בחוק סמכויות חיפוש בשעת חירום
 (הוראת שעה), חשכיט-969ז. לכן, במקביל לקביעת
 ההוראות בסעיף 9, מבוטלות ההוראות בחוק סמכויות

 חיפוש בשעת חירום.
 לסי סעיף 2 (א)(2) לחוק האמור אפשר לערוך חיפוש
 ״בכלי טיס אנב כניסתו לשדה תעופה או למנחת או בעת
 שהייתו בהם, אם החיפוש דרוש לדעתם כדי לשמור על
 בטחון הציבור״; סעיף 9 (א)(4) לחוק המוצע מבטא את

 ההוראה הזאת.

 שר התחבורה הוא הממונה על ביצוע החוק פעיף 28
 המוצע והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.
 אולם מכיון שהיבמים שונימ של בטחון התעופה האזרחית
 מצויים באחריות גופים שונים, מוצע להסמיך את הממ
 שלה לקבוע בהחלטה את הענינים שבהם תהיה חובה
 להתייעץ עם אותם גופים לפני השימוש בסמכויות לפי
 החוק. מפאת סודיות הנושא, החלטת הממשלה כאמור

 לא תהיה טעוגה פרסום ברשומות.

ע ״״ סעיף 2 לחוק דיני עוגשין (עבירות חוץ)  ה

 . [נוסח משולב], תשל״ג-1973, קובע:
 ״(א) בתי המשפט בישראל מוסמכים לשפוט לפי
 דיני ישראל את מי שעשה בחוץ-לאדץ מעשה שהיה
 עבירה אילו נעשה בישראל, והמעשה פגע או היה
 מייעד לפגוע במדינת ישראל, בבטחונה, ברכושה,
 בכלכלתה או בקשרי התחבורה,או התקשורת שלה

 עם ארצות אחרות.

 (ב) בלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף קטן (א),
 מוסמכים בתי המשפט בישראל לשפוט את מי שעבר

 בחוץ-לארץ עבירה לפי אחד מאלה:

. . . (1) 

01) 

 מוצע להוסיף למסגרת סעיף קטן(ב) את החוק המו
 צע, כך שבתי המשפט בישראל יהיו מוסמכים לשפוט

 את מי שעבר בחיץ לארץ עבירה לפי הוראותיו.

 הצעות חוק 273נ, י׳׳ג בסבת תשל״ז, 3.1,1977

 8 ס״ח תשל״ג, עמ׳ 36, פמ׳ 360.
 9 ס״ח תשכ״ט, עמי »22; תשל-ד, עמ־ 34.
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 המחיר 192 אגורות .נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים


