
 
 

 Haifa University, Faculty of Law     חיפה אוניברסיטתלמשפטים,  הפקולטה

 cyber.clinic.haifa@gmail.comל: "דוא 04-8288610 פקס: 04-8288569 טלפון:

Tel: 972-4-288569 Fax: 972-8288610 Email: cyber.clinic.haifa@gmail.com 

 

 
 בתמוז התשע"ח                 כ"ח 

 2018 ביולי     11

 
 

 לכבוד 

 רשות התעופה האזרחית 

 
 תגובת הקליניקה למשפט, לטכנולוגיה ולסייבר 

הצעת תקנות הטיס )הפעלת כלי טיס וכללי טיסה( )תיקון מס'....(, לתזכיר 
  2018-)הפללת כללי טיסה לטיסן נהוג רדיו(, תשע"ח 

 

אין ספק כי יש להסדיר את נושא תעופת הטיסנים נהוגי הרדיו )לרבות כטב"מים )רבי להב ואחרים(( ולפעול  .1

ות ללא ידיעתם או הבנתם, רכוש ואנשים ואף עלולים לשינוי דפוסי ההתנהגות של האנשים המסכנים, לעיתים קרוב

  לגרום לתאונות אוויריות קשות. 

הפללת הפעולות אינה בהכרח הדרך הנכונה לעשות כן, כי אם יש להשקיע בהסברה ובחינוך ואף לדעתנו, עם זאת, 

 לחשוב אולי על שילוב שיעור במערכת החינוך בנושא.

 

ברורות וקלות  ,בחוקוהקלות החרגות מיוחדות  הוסיףבחינת מחקר וליש לחשוב אף על הפיתוח של התחום מ .2

אם יוחלט בהמשך  כך, לצד ההחמרות שתוספנה. להפעלות מורשות ומבוקרות לצורכי ניסוי ופיתוח ,ליישום

 ניתן יהיה להגיע לפיתוחים מועילים כמו רב להב להצלת חיים )שליחת כטב"מים לאיזורים ,התקנת התקנות

–מאוכלסים עם נוגד ארס נחש למשל וכו(, פיתוח אזרחי ללוחמה בכלי טיס אחרים )בלונים, עפיפונים וכדומה( 

 בתוך האקדמיה ובעולם הפרטי המסחרי. 

 

שחלות המצויות כיום בתקנות האמורות, יתר על כן, התקנת התקנות הללו, בניגוד לתקנות העונשיות האחרות  .3

יחולו על  ,יעים אנשים )תקנות העוסקות בחגירת חגורות ובשתיית אלכוהול(בעיקר על כלי טיס גדולים המס

עשרות אם לא מאות ואלפים של אנשים, שאינם מצויים ברזי חוק הטיס ותקנותיו ואינם "דוברים את השפה 

  המקצועית" המופיעה בו. 

את הכתוב הם עלולים  לא בטוח כי הם מודעים שהכתוב בחוק הטיס ובתקנותיו חל עליהם וכי אם לא יקיימו

פלילי מן הראוי הוא לוודא כי הוא ברור -להיחשב לעבריינים. אמנם אי ידיעת החוק אינה פוטרת, אולם בחוק עונשי

 לאנשים בטרם יחלו באכיפתו.

 

יש לחשוב על הטלת חובת יידוע על המדינה של  על כן, לצד התקנת התקנות, אם יוחלט להמשיך בהתקנתן, .4

הטיס חלות על רבי להב )רחפנים בלשון הדיבור  ציבור הרחב שיבין כי הוראות חוקהסברה אפקטיבית ל

כך גם יש לדאוג להמשך הסברה הולמת ואפקטיבית "כללי המותר והאסור" בתחום, היומית( ושאר הכטב"מים. 

 בדרך שתובן לציבור הרחב ולא רק לציבור המקצועי. 

 

יש לאפשר תקופת מעבר של ת להיחשב כעבריינית וכפלילית, יתר על כן, על מנת שלא לגרום לאוכלוסיה נרחב .5

. כך גם יש לוודא כי אכן שנה לפחות, בה הפעולות לא תחשבנה כפליליות ובה יחולקו אזהרות בלבד לאנשים

חולקו האזהרות בפועל כך שהציבור לאחר תקופה זו אמור לדעת מהן הפעולות האסורות ומהן הפעולות המותרות 

 זה. זו אף דרך אפקטיבית להסביר את הכללים והחוקים החלים על הפעלת כלי טיס רלוונטים.  בהפעלת כלי טיס
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לבסוף, אם כוונת המחוקק להטיל קנסות על האנשים ולא להכניסם למאסר של עד שישה חודשים מן הראוי  .6

 . הוא להתקין תקנה הקובעת זאת במפורש ולא משאירה זאת לשיקול דעת בדיעבד

 

נעיר כי הצעת התקנות הזו אינה פותרת את בעיית ייחוס כלי הטיס למפעילו וכי יש לתת את הדעת  בשולי הדברים .7

לכך. אם נרצה להעמיד לדין או להטיל קנסות על אנשים, יש לוודא כי אכן הם הפעילו את כלי הטיס ובלא הוכחה 

אה כי טרם בשלה העת לתקנות לא ניתן יהיה להטיל את המאסר או הקנס עליהם. על כן, נר –מעל ספק סביר לכך 

 פליליות מסוג זה. 

 

 

 בברכה, 

 

 דרור פלדמן,                         עו"ד-ד"ר דלית קן
 מנחה משפטית,     הקליניקה למשפט, לטכנולוגיה ולסייבר
 המרכז למשפט וטכנולוגיה
 הפקולטה למשפטים,            אוניברסיטת חיפה

 

 


