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כל טייס חייב במבחן רמה תקופתי.
 .1המבחן יבוצע תוך  11או  13חודשים טרם טיסתו כטייס מפקד ,הכול בהתאם לסוג הרישיון שבידו.
 .1עבור טייס המחזיק ברישיון טייס פרטי -המבחן יבוצע ע"י בוחן או מחזיק ברישיון מדריך טיס ,לפי בחירת הטייס.
 .4עבור טייס המחזיק ברישיון טייס מסחרי -המבחן יבוצע ע"י מד"ר הסניף העיקרי בו מרכז הפעילות של הדואה.
 .3מדריך לא יבצע מבחן רמה אם עברו מעל שלוש שנים מהמבחן הקודם או אם הטייס לא צבר כטייס מפקד מספר זינוקים
כנדרש בתקנה (110א)( )3או  )3(110לתקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס) ,תשמ"א 1491-בהתאם לרישיון שבידו.
במקרים שלא צבר הניסיון הנדרש -יהיה על הטייס לפנות לאגף רישוי עובדי טיס לקבלת הנחיות.
 .0מדריך לא יבצע מבחן רמה לטייס פרטי אם ביצע לו את מבחן הרמה הקודם אלא אם הוא המד"ר של הסניף העיקרי בו
פועל הטייס.
 .6על המדריך לקיים תדריך עם הנבחן לפני המבחן ולמלא פרטי הטופס הראשוניים .כך יעמוד על ניסיונו המעשי ,תדירות
טיסותיו ,והיכרותו עם כלי הטיס עליו יבוצע המבחן.
 .0יש לבצע מבחן בדיקת ידע מקצועי ולסיימו לפני המבחן המעשי.
 .9המבחן בידע המקצועי ,יהיה בנושאים הבאים:
א .דיני התעופה האזרחית.
ב .הבנת הפמ"ת ו ,NOTAM -בקיאות בנהלים ובדרכים להגשת מרשים שונים.
ג .הבנת והכרת מפות דאייה ,מפות אזורי האימון ונתיבי הטיסה.
ד .הכרת כלי הטיס עליו יבוצע מבחן הרמה התקופתי.
ה .מזג אויר חיוני לדאייה – השגת המידע ממקורות שונים ,והבנתו.
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 .4משך המבחן המעשי -לפחות  10דקות ,ובו יבדקו ויוערכו הנושאים הבאים (פירוט בטופס עצמו):
א .הליכים ,תרגילים ותמרונים בטיסה רגילה ובמצבי חירום.
ב .הטסה מדויקת וחלקה של כלי הטיס.
ג .יכולת שליטה כטייס מפקד על כלי הטיס.
ד .אוויראות וניהול הטיסה.
.11

אפשר לשלב הדגמות לנבחן ,אך יש לזכור כי הטיסה אינה טיסת הדרכה.

ביצוע המבחן ירשם וייחתם ע"י הבוחן או המדריך המוסמך ביומן הטיסות האישי של הטייס ,בציון פרטי רישיונו
.11
והגדריו של הבוחן או המדריך המוסמך.
 .11אם הטייס לא עבר את המבחן ,אין לחתום בספר הטייס ,אלא רק לרשום ביצוע הטיסה ,ולהמליץ בפני הנבחן לעבור
אימון ו/או הדרכה נוספים ,לכל הפחות בנושאים שלא היו משביעי רצון.
באחריותו של הבוחן או המדריך המוסמך להעביר את הטופס המלא והחתום בתוך  13ימים מיום ביצוע המבחן אל
.14
אגף רישוי עובדי טיס:
בדואר אלקטרוני ,לכתובת-
rishuitais@mot.gov.il
או בדואר רגיל ,לכתובת-
בית גולן ,רחוב גולן
ת.ד 1111
קריית שדה התעופה 01111

או באמצעות מכשיר פקסימיליה למספר14-4003040/11 -
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