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תקנות הטיס )הפעלת מערכת כטב"ם קטן וטיסן(, טופס העברת הערות להצעת 

 ותיקונים נילווים  2019-התשע"ט

31.3.19תאריך:   

    טכנולוגיהלסייבר ולמשפט, להקליניקה שם הפונה: 

 אוניברסיטת חיפהחברה/ארגון: 

 

 , כדלהלן:שבנדוןתקנות הטיס הצעת הנני מבקש להעיר ל

 רת"א: תשובת :התוכן ההער הערה ל:

ימים המופיעה בכל  30התחולה של  כללי

יש התקנות המוצעות היא בעייתית ביותר.  

לתת את הדעת לכל רבי הלהב הנמצאים 

לאור התקנות אשר כיום  כיום בשימוש

. הורדת הקטגוריה של המשקל בתוקף

גרם עלולה להיות  250גרם ל 300מ

משמעותית. כך אנשים שהתרגלו להטיס 

ין שכן כד את רב הלהב ללא רישיון מטיס

גרם ולמטרות של פנאי  300-הוא פחות מ

, עלולים למצוא עצמם עושים את וספורט

אותה הפעולה ממש והפעם נחשבים 

כפורעי חוק. על כן, אם יוחלט אכן לאמץ 

יש לעניות דעתנו את המודל האמריקאי 

שנה. לפחות לתת תקופת הסתגלות של 

על רשות התעופה  –במסגרת שנה זו 

עלאת המודעות האזרחית לפעול לה

לכללים ולחוקים בשפה נגישה וברורה 

לציבור הרחב ובעיקר לקהל הצעיר. 

  

אנו צופים כי במקרים רבים ההורים 

יאלצו לקחת את רב הלהב שקנו לילדים 

אם רב הלהב עובר את  12מתחת לגיל 

גרם, וזו לא תהיה משימה  250משקל 

אם הילד התרגל להטיס את רב  –פשוטה 

. נראה 12הלהב אף אם הוא אינו עדיין בן 

גרם  250-גרם ל 300-כי הפחתת המשקל מ
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 רת"א: תשובת :התוכן ההער הערה ל:

עלולה לגרום לבעיות ניכרות ואף לחקיקה 

 10רטרואקטיבית במובן מסויים )ילד בן 

 – גרם   290רב הלהב במשקל  רכשו לוש

לפתע אסור יהיה לו לעשות בו שימוש עוד, 

או בן   ויוציא רישיון מטיס  16עד שיהיה בן  

(, ונציע לחשוב האם ומעלה בהתאמה 12

גרם הינו  250גרם ל 300ההבדל בין 

משמעותי )לנו אין היכולת להעריך את 

גרם נוספים( מלבד ההידמות  50הסכנה ב

, לחקיקה בארה"ב. אם הדבר הינו מהותי

יש לחשוב על תקופת מעבר ועל הדרך בה 

אנשים יוכלו להחזיר רבי להב שקנו מעל 

, שכן 12גרם לילדים מתחת לגיל  250

עלולה להיות כאן פגיעה בקניין ובשימוש 

 בו.   

 2019-וטיסן(, התשע"טתקנות הטיס )הפעלת מערכת כטב"ם קטן הצעת 

 כללי

 

נוסח התקנות אינו נגיש לקהל  .1

הרחב, בין היתר לגילאים הצעירים, 

הנדרשים לעמוד בתנאים הנ"ל. תוכן 

החוק אינו כתוב בצורה המובנית לאדם 

הציבור  -הממוצע )למשל במונחים עצמם 

הרחב מכיר את המונח "רחפן" ואפילו לא 

ת מתייחסות יבין כי התקנות החדשו

 –לשם הנוחות    –לכטב"ם או לטיסן )להלן  

 נתייחס אליהם כרבי להב( אשר בבעלותו. 

כתוצאה מכך, הציבור עלול לבצע עבירות 

 מבלי שירצה בכך או יתכוון לכך. 

בנוסף, יש לתת את הדעת לכל רבי  .2

הלהב הנמצאים כיום בשימוש. הורדת 

 250גרם ל 300הקטגוריה של המשקל מ

לה להיות משמעותית. כך אנשים גרם עלו

שהתרגלו להטיס את רב הלהב ללא רישיון 

מטיס, עלולים למצוא עצמם עושים את 
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 רת"א: תשובת :התוכן ההער הערה ל:

אותה הפעולה ממש והפעם נחשבים 

כפורעי חוק. על כן, אם יוחלט אכן לאמץ 

את המודל האמריקאי לתת תקופת 

על  –הסתגלות של שנה. במסגרת שנה זו 

את רשות התעופה האזרחית לפעול להעל

המודעות לכללים ולחוקים בשפה נגישה 

וברורה לציבור הרחב ובעיקר לקהל 

  הצעיר. 

אנו צופים כי במקרים רבים ההורים 

יאלצו לקחת את רב הלהב שקנו לילדים 

אם רב הלהב עובר את  12מתחת לגיל 

גרם, וזו לא תהיה משימה  250משקל 

אם הילד התרגל להטיס את רב  –פשוטה 

נראה  .12הלהב אף אם הוא אינו עדיין בן 

גרם  250-גרם ל 300-כי הפחתת המשקל מ

עלולה לגרום לבעיות ניכרות ואף לחקיקה 

 10רטרואקטיבית במובן מסויים )ילד בן 

 – גרם   290רב הלהב במשקל שרכשו לו 

לפתע אסור יהיה לו לעשות בו שימוש עוד, 

או בן   ויוציא רישיון מטיס  16עד שיהיה בן  

(, ונציע לחשוב האם ההבדל בהתאמה 12

גרם הינו משמעותי )לנו  250גרם ל 300בין 

גרם  50אין היכולת להעריך את הסכנה ב

נוספים( מלבד ההידמות לחקיקה 

חשוב בארה"ב. אם הדבר הינו מהותי, יש ל

על תקופת מעבר ועל הדרך בה אנשים 

גרם  250יוכלו להחזיר רבי להב שקנו מעל 

שכן עלולה להיות  ,12לילדים מתחת לגיל 

 כאן פגיעה בקניין ובשימוש בו.  

 –אם יוחלט להמשיך עם התקנות   .3

ניתן לחשוב על דרכים להעלאת מודעות 

הציבור. למשל, במוקדי מכירת רבי להב, 

 -רב להב במשקל הגבוה מ    בעת רכישה של

גרם, יידרש הרוכש להציג רישיון  250
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 רת"א: תשובת :התוכן ההער הערה ל:

הטסה. בנוסף, נציע כי רישום רב הלהב 

ייעשה במעמד הרכישה )בדומה לכלי רכב(. 

על מנת להעלות את מודעות הצרכנים 

בכלל והילדים והנוער בפרט על כל 

המגבלות להטסת רב להב, נציע ליצור 

אלות מערכת אינטרקטיבית, בה יישאלו ש

כדוגמת תאוריה לרישיון רכב. כמו כן, 

גרם, ניתן  250בקניית רבי להב מתחת ל

להבהיר את המגבלות העיקריות בשימוש 

באמצעות חלוקת עלון מידע הסברה קצר 

וברור בנושא וכן להבהיר כי אם מרכיבים 

על רב הלהב דברים נוספים והוא חוצה את 

גרם עם ההרכבה, חלה  250משקל ה

ם שונה, לרבות הגבלת גיל מערכת דיני

ומעלה תלוי  12או  ומעלה 16המשתמש ל

 . במקרה

כך גם יש לחשוב כיצד להגביר את  .4

האכיפה על רבי הלהב המוכנסים לישראל 

בייבוא אישי וכיצד יובאו לידיעת הרוכש 

ההסברים הנדרשים אשר יינתנו למי 

שרוכש את רב הלהב בחנות מוסדרת 

 בארץ. 

והמגבלות על נוכח האיסורים  .5

ייתכן שכדאי יהיה  –הפעלת רבי הלהב 

להגדיר אזורים המותרים להטסתם, על 

מנת שאנשים יוכלו להטיס אותם ביודעם 

 כי מותר להם להטיס את רבי הלהב.

. יש לחשוב על האפשרות להשאיר את 6

הפיתוח והחדשנות בארץ גם בקרב 

החוקרים באקדמיה ולאפשר אולי מסלולי 

דים או מהירים. זאת, אישור הטסה נפר

 בנוסף לניסויים במקומות סגורים.

. המילה "הבטיח" שחוזרת מספר פעמים 7

הינה בעייתית והצעתנו היא לשנותה 
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 רת"א: תשובת :התוכן ההער הערה ל:

למילה "וידא" או דומות לה. כך גם יש 

להגדיר באופן ברור "הפעלה בטוחה" שכן 

נציע להפנות  -המונח חוזר מספר פעמים 

סעיף אם לכך הכוונה בהגדרות ב 5לתקנה 

1 . 

גם שאנו נגד אלכוהול ושתיה בזמן ה .8

נפנה את תשומת הלב לכך שבעת  -הטסה 

הנהיגה מותרת רמת אלכוהול מסויימת. 

אם מבקשים להחמיר בעת הטסת כטבם 

נראה כי יהיה מקום  -קטן או טיסן 

להסביר את השוני בין הדברים למשל 

 .6ותקנה  41תקנה 

 

כהגדרתה  -נציע להוסיף "הפעלה בטוחה  הגדרות  - 1תקנה 

 )ב( להלן"5בתקנה 

 

חובת  - 2תקנה 

רישיון להפעלת 

 ם קטן"מערכת כטב

       

חובת  - 3תקנה 

ם "וסימון כטב  רישום

 קטן

בסעיף )ז( והן 1בסעיף הן בסעיף )ד()

()ח( הושאר שיקול דעת נרחב למנהל. 1)ד()

אנו מציעים להבהיר כי להנחת דעתו של 

המנהל כפי המקובל. זאת, על מנת שלא 

תהיה פגיעה בפרטיות האדם יתר על 

 המידה.

מה קורה אם המנהל  ברור לא –( 2()י' )ס

למי  -מבטל את תעודת הרישום בטעות 

 ניתן יהיה לפנות כרשות ערעור?

 

חזקה לעניין   -  4תקנה  

 ם קטן"הפעלת כטב

לדעתנו   -המונח הבטיח הינו עמום. כמו כן  

 לדעתנו לנסח בדרך הבאה:יש    'את סעיף ב

בעלים רשום של כטב"ם קטן לא יתיר "

כי  הנחה אותולאחר להפעילו, אלא אם 

 . "לפי תקנות אלה תעשההפעלתו 
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 רת"א: תשובת :התוכן ההער הערה ל:

כשירות  - 5תקנה 

 להפעלה בטוחה

       

התאמה  - 6תקנה 

 בריאותית

לדעתנו יש לבקש אישור רפואי כפי 

רישיון נהיגה. אין שמבקשים בעת הוצאת 

מקום להסתמך על הערכתו של האדם 

 אשר אינו בעל מקצוע בתחום. 

ראו את ההערה הכללית על בנוסף, 

  האלכוהול ורמות האלכוהול המותרות. 

 

-מטיס - 7תקנה 

 מפקד

המונח מבטיח החוזר מספר פעמים הינו 

בעייתי, שכן אינו מוגדר. כך גם, סעיף 

 רצוי לדעתנו לנסחו  -( בעייתי 1)ג()

שהפעלת מערכת  יוודא באופן סביר"

כטב"ם קטן אינה מסכנת, במקרה של 

אובדן שליטה בכטב"ם הקטן מכל סיבה 

שהיא, חיי אדם, כלי טיס או רכוש של 

 "אחר

 

איסור  - 8תקנה 

 הפעלה מסוכנת

על אפשרות של   42ראו הערה ביחס לתקנה  

סייגים לתקנה זו )ראו פירוט על מקרה בו 

מבקשים לסייע ולהציל חיי אדם תוך 

סיכון חיי אדם ותוך התזת מים 

 מהכטב"ם(

 

איסור  - 9תקנה 

הפעלה מכלי טיס, 

מכלי רכב או מכלי 

 שיט נעים

       

איסור  - 10תקנה 

 הפעלה בלילה

שוב השימוש במילה הבטיח לא ברור ורצוי 

 להחליפו במונח אובייקטיבי יותר. 

 

הפעלה  - 11תקנה 

  עין ישיר -בקשר

       

הסתייעות  - 12תקנה 

 בתצפיתן

 –" מבטיח" במילה נוסף שימוש –( 2' )ס

צריכים להגדיר בצורה  ברור לגמרי לא

 ברורה יותר.
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 רת"א: תשובת :התוכן ההער הערה ל:

הפעלת  - 13תקנה 

מים "מספר כטב

 קטנים במקביל

       

איסור  - 14תקנה 

 הובלת חומר מסוכן

וכן בחוק רצוי להפנות להגדרת חומר מס

 הטיס

 

זכות  - 15תקנה 

קדימה ומניעת 

 התנגשות

       

הפעלה  - 16תקנה 

אדם -מעל בני

 ותשתיות

       

 הפעלה - 17תקנה 

 אוויר במרחבי

 מסוימים

       

 הפעלה - 18תקנה 

בקרבת שדה תעופה, 

 מנחת או שטח הפעלה

       

הפעלה  - 19תקנה 

בניגוד להוראות 

 תעבורה אווירית

 מקיימות המרכזיות היצרניות האם (1ס')

 והתרעה ציון', הקטן ם"כטב'ה במערכות

? מסוכנים  ואיזורים  האסורים  איזורים  על

 לאיזור חודר ם"והכטמב במידה קורה מה

 התרעה מקבל /לאחור חוזר) מסוכן

 (? במערכת

 

פעולות  - 20תקנה 

 נדרשות לפני הפעלה

המלה הבטיח אינה מתאימה.   -(  2)20סעיף  

כמו   -יש לחשוב על מלה חד משמעית יותר  

 "בדק"

 

מגבלות  - 21תקנה 

להפעלת מערכת 

 ם קטן"כטב

       

המראה  - 22תקנה 

מאתר שאינו שדה 

תעופה או מנחת 

יש להגדיר בצורה טובה יותר מהי "הפעלה 

 5. ייתכן שיש להפנות לתקנה בטוחה"

או להגדיר את המונח הפעלה  למשל

בטוחה בהגדרות תוך הפניה לתקנה 
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 רת"א: תשובת :התוכן ההער הערה ל:

שניתן רישיון 

 ה בולהפעלתו ונחית

.  בנוסף, מה קורה לאור הרלוונטית

התקנה אם בעת שנגמרת הבטריה של 

הכטב"ם והוא חייב לנחות הסביבה לפתע 

חה". ניתן לראות מראש משתנה ולא "בטו

בזמן ההמראה כי הסביבה בטוחה. עם 

ככל הניתן יש לוודא  -זאת בשלב הנחיתה 

כי הסביבה בטוחה לנחיתה. למשל, ניתן 

 ובלבד שהוא בדקלכתוב בסיפא: "

את האתר ואת  מראש, סמוך להמראה

מתאימים להפעלה  סביבתו ומצא אותם

, ובלבד שבזמן הנחיתה בדק מראש בטוחה

ככל שביכולתו ליצור סביבת הפעלה ועשה 

 בטוחה"

איסור  - 23תקנה 

 הובלת סמים

מכיוון   -יש להפנות לסמים מסוכנים בלבד  

שאם חלק מהרימה אותה פירטתם תהפוך 

יהיו תקנות הנוגדות את החוק.  -לחוקית 

בעת ההפניה לפקודת הסמים  -על כן 

יש להפנות אך ורק ל"סמים  -המסוכנים 

 מסוכנים" כלומר:

לא יפעיל אדם מערכת כטב"ם קטן אם "

 הוא יודע שבכטב"ם הקטן נמצאים

מסוכנים כמשמעותם בפקודת  סמים

 ,[נוסח חדש]הסמים המסוכנים 

או סמים האסורים על פי ,    1973 -התשל"ג

ר להובלתם אלא אם ניתן אישודין אחר, 

לאחר  בידי השר לביטחון הפנים,

 "התייעצות עם המנהל.

 

תנאים  - 24תקנה 

 לקבלת רישיון

תקנה זו מנוגדת לתקנת הציבור. הדרישה 

כי האדם יידע קרוא וכתוב בעברית מפלה 

שים שאינם דוברים לרעה ילדים, נוער ואנ

)למשל ילדים של נציגים  עברית

. דרישה זו קונסולריים בישראל ואחרים(

חוק־יסוד: אינה עולה בקנה אחר עם 

 מדינת הלאום של העם היהודי -ישראל 
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אשר קבע כי לשפה הערבית מעמד מיוחד 

במדינה. אנו מציעים לחשוב על הוספת 

השפה הערבית והוספת השפה האנגלית גם 

לאחר מכן שדורשת גם  33כן לאור תקנה 

ידע באנגלית, על אף שבהסבר לתיקון 

נאמר כי ההפעלה מקומית ואין צורך 

יש לשנות את   -באנגלית. אם הדבר אכן כך  

להוריד את הדרישה בהתאם ו 33תקנה 

לשפה האנגלית. אם מטרת התקנות היא 

ואם הכוונה   -להסדיר את הנושא בישראל 

היא להעדיף את בטחון האנשים נציע 

אם  -לשקול נושא זה מחדש. כמו כן 

הדרישה לדעת עברית נובעת מכך שהחוק 

יש  -והתקנות כתובות בשפה העברית 

לדרוש להבין את החוק על בוריו ולא את 

העברית בהכרח. למעלה מן הצורך  השפה

נחזור ונעיר כי השפה של לשון החוק 

והתקנות אינה ברורה, אלא לאנשי 

המקצוע בלבד. אף לעורכי דין מנוסים, 

אשר אינם מטיסים כלי טיס, אולם 

השפה של   -קוראים חוקים שונים יום יום  

החוק והתקנות אינה מובנית. אם המצב 

יש את החוק יש לחשוב כיצד להנג  -הוא כך  

ואת הדרישות בדרך שתהיה ברורה לכולם 

אנשים לא יקראו את החוק רוב השכן  -

 ומי שיקרא לא בהכרח יבין. 

יש  -הייתה נשמעת  דעתנוו ל -על כן 

להשמיט את הדרישה לידיעת העברית שכן 

היא אינה המרכז ובמקומה לדרוש 

בקיאות בחוק ובתקנות ואת המבחן לבצע 

 ית לכל הפחות. בשפה העברית והערב

לגבי ההצהרה שמבחינה גופנית ונפשית 

אין בה די לדעתנו באשר   -כשירים להטסה  

אדם אינו מקצועי דיו להעריך את מצבו 
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הנפשי והגופני לבד. יש לדרוש אישור 

ממומחה רפואי, כפי שעושים ברישיון 

 נהיגה.

בקשה  - 25תקנה 

 רישיון מטיס

       

ידע  - 26תקנה 

 תעופתי עדכני

       

הוראות  - 27תקנה 

כלליות לעניין רישיון 

 מטיס

       

תכולות  - 28תקנה 

מבחן ראשוני 

ותקופתי בידע 

 תעופתי

       

תכולות  - 29תקנה 

אימון ראשוני 

ותקופתי בידע 

 תעופתי

       

שינוי שם  - 30תקנה 

 או מען

       

הרשאה  - 31תקנה 

 להפעלה חריגה

על מנת לאפשר את החדשנות בתחום ואת 

ביצוע הניסויים אף בתוך המערכת 

מוצע לחשוב על מסלול מיוחד   -האקדמית  

או מהיר לחוקרים. כך גם ניתן לחשוב על 

מסלול הכשרה לסטודנטים שמסייעים 

 לחוקר בתחום. 

 

חובת  - 32תקנה 

 רישיון להפעלת טיסן

    

תנאים  - 33תקנה 

 לקבלת רישיון מטיסן

תקפות גם לכאן. נעיר  24ההערות לתקנה 

רק כי תמוה בעינינו שכאן נדרשת היכרות 

עם השפה האנגלית הטכנית )מילדים בני 

ומעלה!( ואילו במשקל הכבד יותר  12

 הוחלט לוותר על כך. 
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בקשה  - 34תקנה 

 לרישיון מטיסן

       

מבחן  - 35תקנה 

 -להוכחת ידע תעופתי  

 רישיון מטיסן

       

הוראות  - 36תקנה 

כלליות לעניין רישיון 

 מטיסן

       

 הפעלת - 37תקנה 

טיסן בידי מי שטרם 

 שנים 12מלאו לו 

       

חובת  - 38תקנה 

 טיסן -רישום וסימון 

       

חזקה  - 39תקנה 

 לעניין הפעלת טיסן

  המלה הבטיח בעייתית כאמור.

כשירות  - 40תקנה 

 -להפעלה בטוחה 

 טיסן

 כאמור המונח הפעלה בטוחה אינו מוגדר

 בצורה ברורה. יש להפנות להגדרה.

 

התאמה  - 41תקנה 

 טיסן -בריאותית 

לדעתנו יש לבקש אישור רפואי כפי 

שמבקשים בעת הוצאת רישיון נהיגה. אין 

מקום להסתמך על הערכתו של האדם 

 אשר אינו בעל מקצוע בתחום. 

על בנוסף, ראו את ההערה הכללית 

 האלכוהול ורמות האלכוהול המותרות.  

 

איסור  - 42תקנה 

 -הפעלה מסוכנת 

 טיסן

תקנה זו מעוררת מצב בו למשל כוחות 

הביטחון מתירים את הפעלת הכטב"ם 

לשם הצלת חיים, אולם, ההפעלה עצמה א 

עלולה לסכן חיים. עם זאת אלמלא היא 

תבוא העזרה מהכטב"ם על אף סיכון חיי 

 לא יינצל האדם. להלן מקרה: -האדם 

כוחות לוחמי האש  -פורצת חלילה שריפה 

בשטח אולם אין להם כטב"ם. שכן שיש לו 

רישיון מתאים רוצה לסייע ולרסס מים 
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מהטיסן לכיבוי האש. לוחמי האש נותנים 

א עובר על התקנות שכן לו אישור אולם הו

הוא מרסס מים מהכטב"ם ואף אולי 

מטיס אותו מעל לראשי אנשים הלכודים 

 בשריפה. 

נציע לסייג את סעיף קטן א'  -לאור זאת 

  וב' ולאפשר חריגה מהאיסורים.

איסור  - 43תקנה 

 הפעלה מכלי טיס,

מכלי רכב או מכלי 

 טיסן -שיט נעים 

       

איסור  - 44תקנה 

 טיסן -הפעלה בלילה 

     

הפעלה  - 45תקנה 

 -עין ישיר -בקשר

 טיסן

       

הפעלת  - 46תקנה 

מספר טיסנים 

 במקביל

 -התקנה אינה ברורה ביחס לנחיל טיסנים  

ייתכן שיש לתת את הדעת לכך בתקנה 

 נפרדת. לא ברור למי מותר להטיס ומתי.

 

איסור  - 47תקנה 

 -הובלת חומר מסוכן 

 טיסן

רצוי להפנות להגדרת חומר מסוכן בחוק 

 הטיס

 

זכות  - 48תקנה 

קדימה ומניעת 

 טיסן -התנגשות 

התקנה אינה ברורה. מהי הכוונה לזכות 

קדימה? נציע לבחון דברים אלה בעת 

 קבלת הרישיון.

 

הפעלה  - 49תקנה 

אדם -מעל בני

 טיסן - ותשתיות

בניגוד לשימוש בטיסנים בארה"ב, א. 

מרחבים פתוחים רבים  המציעה

להפעלתם, ישראל היא מדינה קטנה 

בעלת ו י עירוני רבאתווהכוללת:  וצפופה

בנוגע להטסה מעל  מרובותמגבלות 

אזוריים צבאיים/שטחי אש ומסלולי 

מצמצמות . לכן, התקנות תעופה שונים

המקומות שניתן יהיה את באופן ניכר 
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. ברור לנו כי הדבר נובע להפעילם

משיקולים של הגנת הפרטיות ושל 

בטיחות. נציע לחילופין לקבוע איזורים 

המותרים להטסה על מנת שהציבור שומר 

וכל להטיס את הטיסנים תוך החוק י

 ידיעה כי הוא אינו מפר את החוק.

 

לחוק הגנת בנוסף, נראה כי יש להפנות 

הפרטיות, שכן אין כלל התייחסות 

 .בפרטיות לאיסורים בפגיעה

הפעלה  - 50תקנה 

בניגוד להוראות 

 ןטיס -תעבורה 

       

 הפעלה - 51תקנה 

בקרבת שדה תעופה, 

מנחת או שטח הפעלה 

 טיסן -

       

פעולות  - 52תקנה 

 -נדרשות לפני הפעלה  

 טיסן

  המלה הבטיח בעייתית כאמור.

מגבלות  - 53תקנה 

 להפעלת טיסן

       

איסור  - 54תקנה 

 טיסן -הובלת סמים 

 23ראו הערה לגבי הגדרת הסמים בתקנה 

 לעיל 

 

תחולת  - 55תקנה 

הוראות לפי חוק 

 הטיס

סיפת התקנה עלולה לנגוד את חוק הטיס 

כך שתקנה מנסה  -במקרים מסויימים 

 למעשה לגבור על הוראות החוק. 

 

תחילה  - 56תקנה 

 והוראות מעבר

לאור ההחלה הרטרואקטיבית במהותה 

על אנשים שרכשו טיסן מתחת למשקל של 

יום אינם בבחינת  30גרם נראה כי  300

תקופת הסתגלות מספקת כפי שפירטנו אף 

 לעיל. 

 

 2019-, התשע"ט)תיקון(וטיסן(תקנות הטיס )הפעלת מערכת כטב"ם קטן הצעת 
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 כללי

 

       

תיקון   - 1תקנה 

 1תקנה 

       

תיקון תקנה   -  2תקנה  

162 

       

תיקון תקנה   -  3תקנה  

163 

       

תיקון תקנה   -  4תקנה  

164 

       

תיקון תקנה   -  5תקנה  

165 

       

ביטול סימן  - 6תקנה 

 ז' בפרק התשיעי

       

ראו הערה  -ימים אינם מספיקים  30 תחילה - 7תקנה 

 כללית לכלל התקנות

 

 2019-()תיקון מס' __(, התשע"טאגרות רישום, רישוי ותיעודתקנות הטיס )הצעת 

 כללי

 

       

תיקון תקנה   -  1תקנה  

1 

       

הוספת  - 2תקנה 

 א36תקנה 

       

ראו הערה  -ימים אינם מספיקים  30 תחילה - 3תקנה 

 כללית לכלל התקנות

 

  


