
 א( לא ישתמש עובד טיס בזכויות שמקנה לו רשיונו, אלא אם. (19 רשיון שימוש בזכויות

חודשים מהיום  התמלאו התנאים המפורטים בתקנת משנה )ב( וכל עוד לא חלפו שנים עשר

האמורה לא יהא עובד טיס רשאי  האחרון שנקבע למילויים. בתקופת שנים עשר החודשים

)ב( ואלה התנאים שעל  .דרישות תקנת משנה )ב( להפעיל את זכויותיו אלא אם מילא אחר

בזכויותיו כאמור, למעט עובד טיס המחזיק ברישיון  עובד טיס למלא אחריהם לצורך שימוש

דרישות עובד הטיס עומד ב) 2) ;עובד הטיס מחזיק בתעודה רפואית תקפה) 1) :טייס מתלמד

 3) ;רשיון, לרבות עמידה במיבחני רמה וצבירת הנסיון הדרוש תקנות אלה הישימות לאותו

לא הוחזר לרשות הרישוי כאמור  הרשיון לא בוטל או לא הותלה על ידי רשות הרישוי או)

תקנות הטיס )רשיונות  .האגרה השנתית בגין אותו רשיון שולמה) 4 (598* ;בתקנת משנה )ד(

)ג( תקופת תוקפו  599) 2016.9.29הוצאת גדעון )מעודכן ל־ 1981–, תשמ"אלעובדי טיס(

שלא בוטל או לא הותלה על ידי רשות  של רישיון טייס מתלמד שניתן לפי תקנות אלה

כאמור בתקנת משנה )ד(, תהא כתקופת תוקפה של  הרישוי, או לא הוחזר לרשות הרישוי

המבקש להחזירו לרשות הרישוי לצורך  )ד( מחזיק רשיון .שהוצאה לו התעודה הרפואית

על תצהיר  יחתום —לצורך הוצאת רשיון בדרגה נמוכה יותר, או לצורך מחיקת הגדר  ,ביטולו

לצורך מתן רשיון מסוג  לפיו החזרת הרשיון, כאמור, נעשתה לפי בקשתו, וכי ידוע לו כי

הוצאת אותו רשיון  בתקנות אלה לצורך הרשיון שהוחזר כאמור, עליו לעמוד בתנאים שנקבעו

  .או הגדר

טייס משנה מפקד או כ טייס פרטי, פרט כאמור בתקנת משנה )ב(, זכאי לשמש כטייס 103

אלא אם בתשעים הימים ) 1) :זה בכלי טיס המוליך נוסעים, ובלבד שלא ישמש בתפקיד

 כטייס מפקד, לפחות שלוש המראות ושלוש נחיתות בכלי טיס שקדמו לאותה טיסה, ביצע

א', או בכל כלי טיס שהוא מקבוצה  מאותו טיפוס אם כלי הטיס נמנה על קבוצה שאינה קבוצה

בלילה, אלא אם כן ביצע, תוך ששת ) 2) ;נימנה על קבוצה זו טיס אם אותו כלי —א' 

)ב( טייס  .בלילה לאותה טיסה לפחות חמש המראות וחמש נחיתות באוירון החודשים שקדמו

 )5תק' )מס'  ;לטוס בתנאי כט"מ, אלא אם ברשיונו הגדר מכשירים) 1) — פרטי אינו רשאי

 3) ;מסחרית משנה בכלי טיס בטיסהלשמש כטייס מפקד או כטייס ) 2) 1988–תשמ"ח

להוליך נוסעים בדאון אלא אם ) 4) ;לשמש בשכר כטייס מפקד או כטייס משנה של כלי טיס)

גם  אם ברשיונו—שלושים שעות דאייה, או של עשר שעות דאייה לזכותו נסיון מיזערי של

לטוס בטיסות מרחב בלילה בתנאי כטר"מ, אלא ) 5) 1988–תשמ"ח )5תק' )מס'  ;הגדר אוירון

 )8תק' )מס'  1983–תק' תשמ"ג .הוא בעל הגדר לטיסות מרחב בלילה בתנאי כטר"מ אם כן

טייס מפקד  )בעל רישיון טייס פרטי ובו הגדר אוירון זעיר זכאי לשמש 1)ג( ) 1989–תשמ"ט

 *633 2014–נמחקו(. תק' תשע"ד( )3ו־)) 2) ;באוירון זעיר ביום ובתנאי כטר"מ וכט"ר בלבד

ס פרטי עם Łטייס בעל רשיון טי) 4) )חוקי מדינת ישראל 2016.9.29מעודכן ל־ (634 טיס

)ב(  ;)א( כטייס מפקד באוירון זעיר בטיסה מסחרית — רשאי לשמש הגדר אוירון זעיר אינו

רישיונו ( ג( לעניין מי שמוגבל ב2014–תק' תשע"ד ;כטייס בשכר או בתמורה של כלי טיס

 — Flight Local( (Only מחויבת בהגשת תכנית טיסה לפי הפמ"ת לבצע טיסה שאינה

 10מרחב, אלא אם כן צבר ניסיון נוסף של  בתפקיד טייס מפקד של אווירון זעיר בטיסות

עבר קורס בטיסות ניווט  ,בתפקיד טייס מפקד מאז קיבל את רישיון הטיס שלו שעות טיסה

כאמור  אווירון זעיר ועמד במבחן בטיסות מרחב שערך לו בוחן גדרבידי מדריך טיס בעל ה

( ד( 2014–תק' תשע"ד ;בתקנות ההפעלה כהגדרתה —;בפסקה זו, "פמ"ת"  36בתקנה 

)ד( בעל רישיון טייס פרטי ובו הגדר בלון מאוייש זכאי  1988–תשמ"ח )5תק' )מס'  .()נמחקה

ביום ובתנאי כטר"מ וכט"ר ) 1) 1989–תשמ"ט )8תק' )מס'  — כטייס מפקד בבלון לשמש

שעות טיסה  20מזערי של  בבלון המוליך נוסעים ללא תמורה בתנאי שלזכותו נסיון) 2) ;בלבד

 .בבלון

 



אם מילא אחר כל  , 103 טייס פרטי יהא זכאי להפעיל את הזכויות המפורטות בתקנה )א(105

עמד ) 2) ;כמפורט בפרק זה עמד בתנאי הכשירויות לקבלת רישיון טייס פרטי) 1) :אלה

 3) 1988–תשמ"ח )5תק' )מס'  ;טיסה הישימות לאותה 22ת המפורטות בתקנה בדרישו

 37(ד( ו־36כמפורט בתקנות  עמד במיבחן רמה שנערך על ידי בוחן או מדריך מוסמך)

 (636 טיס 635לטיסות מרחב בלילה בתנאי כטר"מ; * ח אם הוא בעל הגדר218ובתקנה 

צבר ניסיון של שש ) 4) 2016–תשע"ו )2ס' תק' )מ )חוקי מדינת ישראל 2016.9.29מעודכן ל־

 כלי הטיס שלגביו נקבע ההגדר שברישיונו, בשנים עשר שעות טיסה או עשרה זינוקים, לפי

שלושה זינוקים כטייס מפקד  החודשים שקדמו לאותה טיסה ומהן שלוש שעות טיסה או

 התקיים בו אחדיראו אותו כמי שעמד בדרישות הניסיון אם  ,לפחות; לא צבר ניסיון כאמור

)ב( עמד במבחן מעשי שערך  ;מתלמד )א( השלים את הניסיון לפי זכויותיו של טייס :מאלה

  .36בתקנה  בוחן בטיסה כאמור


