
התשנ"ב1992* ,(2 מס' (תיקון ושיפוט) (עבירות הטיס חוק

 העיקרי) החוק  (להלן 1 התשל"א1971 ושיפוט), (עבירות הטיס לחוק 1 בסעיף . 1

יבוא: הרישום" "מדינת הגדרת אחרי (1)

:21927 הטיס, בחוק כהגדרתו  ""מנחת"

תעופה לשדה מחוץ המצוי מתקן או מבנה  תעופה" לשדה מחוץ נוסעים "מסוף
של בטחונית בדיקה ולעריכת לטוס בכלי לטוס העומדים בנוסעים לטיפול שהועד

."; ומטעניהם הנוסעים

יבוא: "קברניט" הגדרת אחרי (2)

ולרבות התשל"ז31977, התעופה, שדות רשות בחוק כהגדרתו  תעופה" ""שדה
."; מנחת

1 סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק 14 סעיף אחרי . 14א2 סעיף הוספת

טיס כלי "הנחתת
הוראת לפי

מוסמכת רשות

חוץ מדינת של שטח מעל הטס ישראלי, טיס כלי של קברניט (א) א. 14
הטיס כלי את להנחית מדינה, באותה לכך המוסמכת מהרשות להוראה יציית

בשטחה. תעופה בשדה

יציית ישראל מדינת של שטחה מעל הטס טיס כלי של קברניט (ב)

תעופה בשדה הטיס כלי את להנחית בישראל, המוסמכת מהרשות להוראה
ישראל. מדינת של בשטחה

ד' מיום ,2048 חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת :(1992 בינואר 13) התשנ"ב בשבט ח' ביום בכנסת נתקבל *
.186 בעמ' ,(1991 במרס 19) התשנ"א בניסן
.54 עמ' התשל"ב, :60 עמ' התשל"א, ס"ח 1

62. עמ' התש"ם, :148 עמ' התשל"ב, ס"ח :2411 (א) ,2551 (ע) עמ' ג', כרך א''י, חוקי 2
182. עמ' התשל"ז, ס"ח 3



שנים. שלוש מאסר  דינו זה, סעיף הוראות על העובר (ג)

ציית שלא לקברניט הגנה זו תהא (א), קטן סעיף לפי בעבירה (ד)
הרשות של הוראה לפי פעל אם החוץ, מדינת של המוסמכת הרשות להוראת

בישראל. המוסמכת

מינתה שהממשלה מי  בישראל" המוסמכת "הרשות זה, בסעיף (ה)
". זה סעיף לענין מוסמכת כרשות

18א סעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק 18 סעיף אחרי .3

שדה "סיכון
ומסוף תעופה

לו מחוצה נוסעים

במסוף או תעופה בשדה הבטיחות את לסכן העלול או המסכן (א) א. 18
אם היא ואחת שנים, עשרים מאסר  דינו מאלה, אחת ידי על לו מחוצה נוסעים

לעשותו: איים או המעשה את עשה

הנמצא באדם לפגיעה לגרום היה שעלול או שגרם מעשה עשה (1)

לו; מחוצה נוסעים במסוף או תעופה בשדה

לשדה מחוץ נוסעים במסוף או תעופה בשדה מתקן הרס (2)
חמור; נזק לו גרם או תעופה

נוסעים במסוף או תעופה בשדה התעופה שירותי את שיבש (3)
לו. מחוצה

של דינו אדם, של למותו (א) קטן בסעיף האמור המעשה גרם (ב)
". בלבד זה ועונש עולם מאסר  העושה

הרצוג חיים

המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

שילנסקי דב
הכנסת ראש יושב

קצב משה


