תקנות הטיס )הפעלת כלי טיס וכללי טיסה( ,תשמ"ב–1981

תקנות הטיס )הפעלת כלי טיס וכללי טיסה(,
תשמ"ב–1981
תוכן העניינים
שם הפרק ,הסימן או התקנה
מס' התקנה שם הפרק ,הסימן או התקנה מס' התקנה
פרק ראשון :הגדרות
26א .השימוש בשפות בתקשורת רדיו
 .1הגדרות
טלפון
 .27בדיקת ציוד VOR
פרק שני :הוראות כלליות
 .28תעודות הדרושות בכלי טיס
 .2בוטל
28א .יומן מסע
 .3בוטל
28ב .יומן מסע — אחריות טייס מפקד
 .4אחריות טייס מפקד וסמכותו
4א .חובת הודעה על תאונת טיס או על  .29בוטלה
 .30כושר טיסה של כלי טיס
סטייה מהוראות כל דין
 .5טייס מפקד של כלי טיס שבו נדרש 30א .דיווח על תקלות תפעוליות
30ב .דיווח על הפרעות בטיסה
יותר מטייס אחד
30ג .דיווח למחזיק תעודת הסוג
 .6פעולות לפני הטיסה
30ד .ניטור ,הערכה ,תיעוד ודיווח על
6א .טופסי הכנת טיסה
ניסיון תפעולי ותחזוקתי
6ב .מפות תעופתיות
30ה .נזק לכלי טיס
 .7בוטלה
 .31הגבלות תפעוליות ודרישות לגבי
 .8אנשי צוות בעמדותיהם
סימונים בכלי טיס
 .9בוטלה
31א .ציוד ומכשירים שאינם שמישים
 .10איסור הפעלה רשלנית או פזיזה
31ב .רשות להמראה עם ציוד שאינו פועל
10א .איסור השארת רוטור סובב
 .32שימוש בחמצן נשימה
בהליקופטר
 .11הגבלות על מילוי תפקיד איש צוות  .33מכשירים וציוד הדרושים בכלי טיס
33א .ציוד רפואי
11א .איסור עישון בכלי טיס
33ב .סימון אזורי פריצה
 .12הובלת סמים
33ג .ציוד למטוס המופעל בגובה העולה
 .13השלכת חפצים וריסוס
על  15,000מטרים
 .14שימוש בחגורות בטיחות
 .34הפעלה במרחב או נתיב שבו הוגדר
 .15מצנחים וצניחה
RCP Type
 .16גרירת דאונים
34א .הפעלה במרחב או נתיב שבו הוגדר
 .17גרירת חפץ שאינו דאון
PBN
 .18אבזרים אלקטרוניים מיטלטלים
34ב .הפעלה במרחב או נתיב שהוגדר כ־
 .19הדרכת טיסה וטיסות אימוני
MNPS
מכשירים
34ג .הפעלת מטוס במרחב או נתיב
 .20כמות דלק לטיסת כט"מ
שהוגדרו בו הפרדות אנכיות
 .21חובה להתקין טרנספונדר
מופחתות )(RVSN
 .22תקן הטרנספונדר
34ד .התקנת ציוד ניווט וציוד רדיו
 .23שמישות הטרנספונדר
 .24תחולה של תקנות בדבר טרנספונדר  .35בוטלה
 .36רשם נתוני טיסה ורשמקול תא
 .25פטור מהתקנת טרנספונדר
*91
הטייס
25א .מערכת מוטסת למניעת התנגשות
 .26שמירת קשר אלחוט דו־כיווני
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טיס

שם הפרק ,הסימן או התקנה

מס' התקנה שם הפרק ,הסימן או התקנה מס' התקנה
 .37התאמת קריאות גובה לחץ אוטומטי  .65בוטלה
למד גובה הטייס
 .66חיוב ברשיון ובאישור
 .38הגבלות משקל מטוס בקטגורית
66א .מיומנות בשפה האנגלית לצורך מתן
"תובלה"
שירותי נת"א מסוימים
 .39הגבלות כלי טיס בקטגוריה מוגבל
פרק רביעי :כללי טיסה
סימן א' :כללי
 .40הגבלות כלי טיס בעל תעודת סוג
 .67טיסת בקרבת כלי טיס אחר
זמנית
 .68כללי זכות קדימה — תפעול יבשתי
 .41הגבלות כלי טיס לשימוש נסיוני
 .69כללי זכות קדימה — תפעול ימי
 .42כללים מיוחדים לכלי טיס זר
 .70מהירות כלי טיס
42א .הפעלה של כלי טיס זר בישראל
 .71טיסה אוירובטית
 .43טיסת העברה של מטוס גדול עם
 .72תאורה בטיסות לילה
מנוע אחד דומם
 .73ציות להוראות בקרת תעבורה
 .44מיתקן קולי להתראת מהירות
אוירית
ומערכת מציין חימום פיטו
 .45מערכת התראת גובה במטוס טורבו־  .74אותות
 .75זמן
סילוני
 .76כיוונון מד הגובה
 .46משדר מיקום חירום
 .77משדר מיקום חירום
 .47הפעלה במהירות על־קולית
 .78תכנית טיסה
47א .מיומנות בשפה האנגלית לצורך
הפעלת כלי טיס בטיסה בין־לאומית 78א .תכנית טיסה מבצעית
)(operational flight plan
 .48תנאים להסכם חכירה
 .79הפעלה בתחומי שדה תעופה
48א .העברת תפקידים וחובות בהסכם
79א .הסעה באזור תנועה
חכירה בין מדינות
פרק שלישי :המרחב האוירי של ישראל 79ב המראה משטח הפעלה ונחיתה בו
79ג .המראה ונחיתה במנחת שניתן
ושירותי הפיקוח על התנועה האוירית
רישיון להפעלתו ,בשעה שהמנחת
 .49מרחב הפיקוח התעופתי של ישראל
אינו מופעל
49א .מקומות כניסה ויציאה בישראל
 .50חלוקת מרחב הפיקוח התעופתי של  .80הפעלה בשדה עם מגדל פיקוח —
גבהים מינימליים
ישראל
 .81הפעלה בשדה עם מגדל פיקוח —
 .51איזור אסור לטיסה
גישות
 .52איזור מוגבל לטיסה
 .82הפעלה בשדה עם מגדל פיקוח —
 .53איזור מסוכן לטיסה
יציאות
 .54פרוזדור אויר
 .83הפעלה בשדה עם מגדל פיקוח —
 .55פרוזדור אויר מיוחד
הגבלת רעש
 .56נתיב אויר מוגדר מראש
 .84הפעלה בשדה עם מגדל פיקוח —
 .57איזור פיקוח
מירשה טיסה
 .58איזור פיקוח טרמינלי
 .85הפעלה בשדה ללא מגדל פיקוח
 .59איזור פיקוח שדה
85א .מניעת רעש
 .60איזור שדה
 .86הגבלות זמניות על טיסה
 .61נקודת דיווח
 .87אזורי ניסויי טיסה
 .62איזור אימונים
 .88אזורים מוגבלים או אסורים לטיסה
* 92שירות פיקוח על תנועה אוירית
.63
 .64שירות מידע תעופתי
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שם הפרק ,הסימן או התקנה
מס' התקנה שם הפרק ,הסימן או התקנה מס' התקנה
 .89טיסה במרחב אוירי מבוקר
שמישים או שאינם בפעולה
פוזיטיבית
פרק חמישי :יירוט כלי טיס
 .90פטור
 .117חובות טייס כלי טיס מיורט
סימן ב' :כללי טיסת ראייה מבוקרת
 .118הוראות סותרות
)כטר"מ(
 .119משמעות המונח יירוט
 .91כללי
 .120חובות בעל רשיון הפעלה
 .92תנאי מזג אויר
 .121אותות ליירוט כלי טיס
 .93כללי טיסת ראייה מבוקרת
פרק ששי) :בוטל(
 .94כטר"מ מיוחד
 .122עד ) .124בוטלו(
סימן ג' :כללי טיסת ראייה חקלאית
פרק שביעי :אחזקת כלי טיס
)כטר"ח(
 .125הגדרות
 .95תחולה
125א .תחולה
 .96תנאים להפעלת כלי טיס לפי כטר"ח  .126חובת אחזקה
 .97מגבלות תנאי מזג אויר
 .127האחזקה הדרושה
 .98נהלי טיסה לפי כטר"ח
) .128בוטלה(
 .99גובהי טיסה לפי כטר"ח
 .129ביצוע פעולות בדק בידי יצרן
סימן ד' :כללי טיסת מכשירים )כט"מ( 129א .ביצוע פעולות בדק בידי איש צוות
 .100תנאים להפעלת כלי טיס לפי כט"מ
אוויר
 .101מגבלות תנאי מזג אויר
129ב .ביצוע פעולות בדק במסגרת מכון
 .102גובה מזערי בטיסה לפי כט"מ
בדק
 .103גובה שיוט בטיסה לפי כט"מ
129ג .ביצוע תחזוקה קלה
 .104מסלול טיסה
 .130הדרכה והרשאה לביצוע בדיקה
 .105קשר רדיו
יומית ,בדיקת תחנה ,הוראת כושר
 .106אבדן קשר רדיו
אווירי חוזרת ותחזוקה קלה
 .107דיווח על תקלה במכשיר עזר לניווט  .131מערך אחזקה
 .108גישת מכשירים לשדה תעופה
 .132תיקון מערך האחזקה
 .109מינימות לנחיתה
 .133החזרה לשירות של כלי טיס לאחר
 .110מינימה להמראה משדה תעופה
ביצוע פעולת בדק או תחזוקה קלה
אזרחי
 .134רמת ביצוע פעולות בדק ותחוקה
 .111שדה תעופה צבאי
קלה
 .112ערכי  RVRוראות אפקית
 .135דרישות מיוחדות לגבי ביקורות
 .113טיסה מחוץ לנתיבים ושימוש
בכלי טיס
במכ"מ
 .136רישומי פעולות בדק
 .114בוטלה
 .137העברת רישומי פעולות בדק
 .115הפעלה מתחת לגובה החלטה
 .138רישומי מנוע שנבנה מחדש
או לגובה מזערי להנמכה
 .139הולכת נוסעים אחרי ביצוע תיקונים
III
115א .הפעלה בקטגוריות  IIו־
או שינויים
ו־
II
בקטגוריה
115ב .ספר עזר להפעלה
 .140דרישות מיוחדות לתכולת מערך
III
האחזקה
115ג .הרשאה מיוחדת להפעלה בקטגוריה  .141איסור הפעלה ללא בדיקת מד גובה
*III 93
 .142פטור
115ד .מערכת הגברת ראות
 .116רכיבים או עזרי ראייה בלתי
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טיס

שם הפרק ,הסימן או התקנה
מס' התקנה שם הפרק ,הסימן או התקנה מס' התקנה
פרק שמיני :מטוסים גדולים ומטוסים רב־  .173דרישות ציוד וסימון
 .174מתן הודעה
מנועיים עם מנועי טורבינה
 .175דיווחי מיקום הבלון
 .143תחולה
סימן ה' :בוטל
 .144הגדרות
 .176עד  .180בוטלו
 .145תשלומים מותרים
סימן ו' :מטוסים זעירים
 .146ציוד טיסה ומידע תפעולי
180א .הגדרה
 .147הכרת מגבלות תפעול וציוד
180ב .בוטל
 .148ציוד לטיסת כטר"מ
180ג .תחולה על מפעיל לא מורשה
 .149ציוד הצלה לטיסה מעל הים
180ד .תקפו של רשיון
 .150ציוד רדיו לפעילות מעל לים
180ה .תחולת תקנות
 .151ציוד חירום
180ו .מגבלות הפעלה
 .152כללי גובה טיסה
סימן ז' :טיסנים נהוגי רדיו
 .153שלטי עישון וחגורות בטיחות
180ז .הפעלת טיסנים נהוגי רדיו
 .154תדריך לנוסעים
סימן ח' :בלונים מאויישים
154א .חגורות כתף
180ח .בוטל
 .155כבודת יד
180ט .תחולה על מפעיל לא מורשה
 .156הובלת מטען
180י .תוקפו של רשיון
 .157דרישות דלק לטיסה לפי כטר"מ
180יא .הוראות החלות על הפעלת בלון
 .158הפעלה בתנאי התקרחות
מאוייש
 .159דרישות לגבי טכנאי טיס
180יב .כישורי טייס בלון מאוייש
 .160דרישות לגבי טייס משנה
180יג .מגבלות הפעלה
 .161דרישות לגבי דיילים
סימן ט' :בוטל
פרק תשיעי :בלונים ,עפיפונים ,רקטות
180יד .עד 180יט .בוטלו
בלתי מאוישות ,טיסנים נהוגי רדיו,
פרק עשירי :צניחה וקיפול מצנחים
מטוסים זעירים ,מטוסי הדרכה זעירים
 .181הגדרות
סימן א' :כללי
 .182איסור צניחה מסוכנת
 .162תחולה
 .183ציוד רדיו והשימוש בו
 .163רשיון הפעלה מבצעית
 .164איסור הפעלה באיזור אסור ,באיזור  .184צניחה מעל איזור מאוכלס או לתוכו
 .185צניחה מעל שדה תעופה או לתוכו
מסוכן או באיזור מוגבל
 .186איסור צניחה ללא הודעה
 .165איסור הפעלה מסוכנת
סימן ב' — בלונים בלתי מאויישים
 .187המידע הנדרש
קשורים ועפיפונים
 .188הודעה על ביטול צניחה או דחייתה
 .166הגבלות תפעוליות
 .189איסור צניחות מעל איזורים מוגבלים
 .167מתן הודעה וקבלת אישור
או אסורים או בתוכם
 .168דרישות תאורה וסימון
 .190תנאי מזג אויר וראות
 .169מיתקן מהיר להוצאת הגז
 .191צניחות בלילה
סימן ג' :רקטות בלתי מאויישות
 .192משקאות וסמים
 .170הגבלות תפעוליות
 .193ציוד בכלי טיס ועל הקרקע
 .171מתן הודעה וקבלת אישור
 .194ציוד צניחה ודרישות אריזה
סימן ד' :בלון חפשי בלתי מאוייש
 .195תחולה במקרים מסויימים
 .172הגבלות תפעוליות
*94
 .196ציוד קיפול
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תקנות הטיס )הפעלת כלי טיס וכללי טיסה( ,תשמ"ב–1981

שם הפרק ,הסימן או התקנה
מס' התקנה שם הפרק ,הסימן או התקנה מס' התקנה
 .197תקני ביצוע
 .232רשיון להפעלה אווירית
 .198רישומים
 .233תחולה על מפעיל לא מורשה
 .199חותם
 .234תקופת תקפו של רשיון
פרק אחד־עשר :הפעלת כלי טיס בחקלאות  .235בקשה למתן רשיון ומתן רשיון
סימן א' :כללי
 .236זכאות לרשיון ולמפרטי הפעלה
 .200תחולה
 .237תיקון רשיון
 .201הגדרות
 .238תיקון מיפרטי הפעלה
סימן ב' :רישוי
 .239הפעלת חירום
 .202רשיון הפעלה אווירית בחקלאות
 .240ספר עזר למבצעים :כללי
 .203בקשה למתן רשיון
 .241תכולת ספר עזר למבצעים
 .204תיקון רשיון
 .242דרישות לגבי כלי טיס
 .205תנאים לקבלת רשיון
 .243משרד עסקים ובסיס הפעלה
 .206פטור מדרישות מסויימות
 .244שימוש בשם עסקי
 .207טייסים ובעלי תפקידים
 .245פרסום
 .208כלי טיס
 .246מגבלות הפעלה אזוריות
 .209ידע מבצעי וכשירות
 .247הפסקת פעילות
 .210ספר עזר למבצעים
 .248דרישות כח אדם בהנהלה
 .211תקופת תקפו של רשיון
 .249כישורי כוח אדם בתפקידי הנהלה
סימן ג' :כללי הפעלה

.212
.213
.214
.215
.216
.217
.218
.219
.220
.221
.222
.223
.224
.225
.226
.227

סימן ב' :כללי הפעלה

תחולה
דרישות כלי טיס
נשיאת רשיון
אופן פיזור החמרים
פיזור רעלים בחקלאות
פיזור רעלים למטרות ניסוי
כח־אדם
איזור פיקוח שדה
אי שמירה על כיווני התנועה
האוירית
הפעלה מעל איזור בלתי מאוכלס
הפעלה באיזור מאוכלס — כללי
תנאים להפעלה באיזור מאוכלס
הפעלה באיזור מאוכלס :טייסים
וכלי טיס
שם מסחרי
הצגת הרשיון
ביקורת
סימן ד' :רישומים ודיווחים

 .228רישומים
 .229שינוי מען והחזרת רשיון
פרק שנים־עשר :הפעלת מוניות־אויר
סימן א' :כללי

 .230תחולה
*95
 .231הגדרות
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.250
.251
.252
.253
.254
.255
.256
.257
.258
.259
.260
.261
.262
.263
.264
.265
.266
.267
.268

כללי
שמירת רישומים
יומן תחזוקה ודיווח על תקלה
טכנית
דיווח על תנאים מטאורולוגיים
מסוכנים ועל תקלות
הגבלת טיסה או השעייתה בעת
חרום
בדיקת כושר טיסה
ביקורת ומבחנים
סמכויות מפקח בעת טיסה
אחריות תפעולית
העברת מידע מבצעי
דרישות מידע להפעלה
הולכת בני אדם ללא עמידה
בדרישות
הובלת מטען וכבודה
שימוש בחמצן
חמצן לשימוש רפואי על ידי נוסעים
גבהים מזעריים לשימוש במערכת
טייס אוטומטי
אנשי צוות אויר :הגבלות שימוש
כלי טיס ומיתקנים לשמירת רמה
הרכב צוות־האויר
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טיס

שם הפרק ,הסימן או התקנה
מס' התקנה שם הפרק ,הסימן או התקנה מס' התקנה
268א .הפעלת טייס יחיד בכט"מ או בלילה
בתובלה אווירית מסחרית
— תובלה אווירית מסחרית
 .301דרישות ביצוע הפעלה מעל לים
 .269טייס משנה בטיסת כט"מ
 .302משקל ריק ומרכז הכובד
סימן ד' :מגבלות הפעלה ודרישות מזג
 .270בוטלה
אויר
 .271טיסה ללא טייס משנה :שימוש
 .303כטר"מ :נקודות התיחסות קרקעיות
בטייס־אוטומטי
להליקופטר
 .272דייל
 .304כטר"מ :כמות דלק
 .273מינוי טייס־מפקד וטייס משנה
 .274טייס משנה בהפעלת קטגוריה I I
 .305דיווחים ותחזיות מזג אויר
 .275שימוש במושב הטייס על ידי נוסע  .306כט"מ :מגבלות הפעלה
 .276אחיזה בהגאים
 .307כט"מ :מגבלות המראה
 .277תדרוך נוסעים לפני טיסה
 .308כט"מ :מגבלות שדה התעופה
 .278משקאות אלכוהוליים
המיועד
 .279תפקידי חירום ותפקידי פינוי חירום  .309כט"מ :מינימות מזג אויר בשדה
סימן ג' :כלי טיס וציוד
משנה
 .280תחולה
 .310כט"מ :שדה משנה
 .281דרישות כלליות
 .311תנאים לאי־תחולת תקנה (2)310
 .282מבחני הצגת יכולת של כלי טיס
 .312כט"מ :מינימות המראה ,גישה
 .283הגאים כפולים
ונחיתה
 .284דרישות ציוד :כללי
 .313התקרחות :מגבלות הפעלה
 .285רשמקול תא הטייס
 .314דרישות שדה תעופה
סימן ה' :כשירויות אנשי צוות אוויר
285א .רשם נתוני טיסה
 .286מערכת אזהרה ומודעות לפני השטח  .315כישורי טייס מפקד
 .316כישורי טייס משנה
 .287מטפי כיבוי אש בכלי טיס מוליך
 .317כישורי טייס :נסיון לאחרונה
נוסעים
סימן ו' :דרישות מבחנים לאנשי צוות
 .288דרישות ציוד חמצן
 .318מבחן ראשוני ותקופתי של טייסים
 .289דרישות ציוד לטיסת לילה עם
 .319מבחן ראשוני ותקופתי של דיילים
נוסעים
 .320טייס מפקד :מבחן מכשירים
 .290ציוד ניווט רדיו :טיסות נוסעים
 .321טייס מפקד :מבחן נתיבים ושדות
בלילה
תעופה
 .291דרישות ציוד לטיסת כט"מ עם
 .322מועדי בחינות או בדיקות
נוסעים
 .323הסמכת טייס בוחן
 .292ציוד רדיו וניווט בטיסות כט"מ
סימן ז' :אימונים
 .293ציוד חירום בטיסות מעל לים
 .324הגדרות
 .294דרישות כושר אוירי נוספות
 .325תכנית אימונים :כללי
294א .חמרי תא פנים המטוס
 .295התקנת חגורות כתף בעמדות הצוות  .326אישור תכנית אימונים
 .327תכנית אימונים :תכנית לימודים
 .296דרישות ציוד מגלה סערות רעמים
 .328דרישות אימוני איש צוות
 .297דרישות ציוד מכ"מ מזג־אויר
 .329אימון חירום
 .298דרישות ציוד חרום לכלי טיס של
 .330אימון בטיפול והובלת חמרים
יותר מ־ 19נוסעים
מסוכנים
 .299רשימת ציוד מזערי
 .331אישור מדמי טיסה ומתקני אימון
 .300דרישות ביצוע בתנאי כט"מ
*96
אחרים
300א .דרישות ביצוע — מטוס חד־מנועי
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תקנות הטיס )הפעלת כלי טיס וכללי טיסה( ,תשמ"ב–1981

שם הפרק ,הסימן או התקנה
מס' התקנה שם הפרק ,הסימן או התקנה מס' התקנה
 .369עד  .372בוטלו
 .332כישורי בוחן טיסה ומדריך טיסה
סימן ד' :מתן רישיון הפעלה אווירית
 .333אימוני בוחן טיסה ומדריך טיסה
 .334תכניות אימונים של טייס ודייל
 .373בקשה לרשיון
 .335אנשי צוות :דרישות אימון ראשוני
 .374תנאים למתן רישיון
ואימון חוזר
374א .פרטי הרישיון ומפרטי ההפעלה
 .336טייסים :אימוני קרקע
 .375תקופת תקפו של רשיון
 .337טייסים :אימון טיסה
 .376פטורים ואישורים לחריגה
 .338דיילים :אימון ראשוני ואימון הסבה  .377דרישות כח אדם ניהולי
קרקעיים
 .378כישורי כח אדם ניהולי
 .339אימון חוזר
 .379הדרכת עובדים בתפקידים תפעוליים
סימן ח' :מגבלות הפעלת מטוס
ושימוש במפרטי הפעלה
 .340הגדרות
 .380שינוי רשיון ומפרטי הפעלה
 .341תחולה
 .381קצין בטיחות טיסה
סימן ט' :דרישות מיוחדות לאחזקה
381א .ממונה על כשירות אווירית נמשכת
 .342תחולה
 .382שינוי מען
 .343אחריות לכושר אוירי
 .383סמכות פיקוח
 .344מערך אחזקה
סימן ה' :אישור נתיבים למובילים
 .345שינוי במערך האחזקה
אויריים
 .346אישור הגוף המוסמך לביצוע
 .384דרישות נתיבים
פעולות בדק
 .385רוחב נתיבים
 .347דרישות ספר עזר למבצעים
385א .גובה טיסה מזערי בנתיב
 .348דרישות נוספות למערך אחזקה
 .386שדות תעופה
 .349דרישות למבקרים
386א .מינימת הפעלה בשדה תעופה
 .350עדכון מערך האחזקה
 .387מתקני תקשורת
 .351רמת ביצוע אחזקה
 .388מידע מטאורולוגי
 .352דרישות לביצוע אחזקה
 .389מתקני ניווט בנתיב
 .353עד ) .354בוטלו(
389א .נוהלי שיגור והפעלה לטיסה בנתיב
 .355תעודת אחזקה ושחרור
מרוחק יותר מ־ 60דקות משדה
פרק שלושה־עשר :הפעלה מסחרית של
משנה בנתיב
מטוסים גדולים
 .390מתקני תחזוקה ושירות
סימן א' :כללי
 .391מרכזי משגרה
סימן ו' :ספר עזר למבצעים וספר בקרת
 .356הגדרות ומונחים
האחזקה
 .357תחולה
 .392בוטלה
 .358בוטל
 .393ספר עזר למבצעים
 .359בוטל
 .394ספר בקרת האחזקה
 .360תחולה על מפעיל לא מורשה
 .395תיקון ועדכון ספר העזר למבצעים
 .361חכירת מטוס
וספר בקרת האחזקה
 .362הפעלה ותחזוקה של מטוסים
 .396הפצת ספר עזר למבצעים וספר
בתצורה של  30מושבים או פחות
בקרת האחזקה ,עדכוניהם
 .363תחולת הפרק מחוץ לישראל
ותיקוניהם
 .364הובלה אסורה
סימן ב' :בוטל
396א .הוראה לתיקון או שינוי ספר עזר
 .365עד  .368בוטלו
למבצעים או ספר בקרת האחזקה
סימן ג' :בוטל
*97
 .397ספר טיסה
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טיס

שם הפרק ,הסימן או התקנה
מס' התקנה שם הפרק ,הסימן או התקנה מס' התקנה
סימן ו' :1ניהול בטיחות
 EDTOומערכת לאימות תיקון
397א .מערכת לניהול הבטיחות
תקלות
397ב .ניהול מסמכי הפעלה
 .419דרישות למבקרים
397ג .תכנית לניתוח נתוני טיסות
 .420חובות נוספות ביחס למערך
סימן ז' :דרישות לגבי מטוס
האחזקה
 .398בוטלה
 .421רמת ביצוע אחזקה
 .399דרישות כלליות
 .422בוטלה
 .400בוטלה
 .423שינויים ותיקונים
סימן י"ב :עובדי טיס ואנשי צוות
 .401הוראות מיוחדות
 .424תחולה
 .402איסור הפעלת מטוס חד מנועי
 .425מגבלות העסקה לעובדי טיס ואנשי
 .403מגבלות טיסה
צוות
 .404מבחני הוכחת מטוס
 .426הרכב צוות אויר
סימן ח' :מגבלות הפעלה
 .405בוטלה
 .427טכנאי טיס
 .406כללי
 .428נווט טיס וציוד ניווט מיוחד
סימן ט' :דרישות כושר אוירי מיוחדות  .429דיילים
 .407בוטלה
 .430משגר מטוס
 .408הובלת מטען
 .431תפקידי חירום ותפקידי פינוי
סימן י"ג :אימונים
408א .מיקום למיזעור נזק למטוס מחומרי
 .432הגדרות
נפץ
 .433תכנית אימונים
 .409הדגמת נהלי פינוי חירום
 .434תכנית לימודים
סימן י' :דרישות מכשירים וציוד
 .435אישור תכנית אימונים
 .410בוטלה
 .436אישור מדמי טיסה ומתקני אימון
 .411מכשירים וציוד במטוס
אחרים
411א .ציוד למטוס ימי
 .437קורס אימונים במדמה טיסה לעניין
411ב .ציוד למטוס המופעל מעל אזורים
מבחן כשירות
שבהם פעולות חיפוש והצלה קשות
 .438כישורי בוחן טיסה ומדריך טיסה
במיוחד
 .439אימוני בוחן טיסה ומדריך טיסה
411ג .ציוד למטוס בעל מגבלות מהירות
 .440דרישות אימונים של אנשי צוות
המבוטאות במספר מאך
וקצין מבצעי אויר
411ד .מידע בעניין חיפוש והצלה
411ה .ניהול בסיס נתוני ניווט אלקטרוניים  .441אימון חירום
411ו .רשימת ציוד מזערי
 .442אימון שינויים
סימן י"א :דרישות מיוחדות לאחזקה
 .443טייסים וטכנאי טיס — אימונים
 .412בוטלה
קרקעיים
 .413תחזוקת קו מחוץ לשראל
 .444נווט טיס — אימון קרקעי
413א .תיקון תקלה מחוץ לישראל בנסיבות  .445דיילים — אימון ראשוני ואימון
בלתי צפויות
הסבה קרקעיים
 .414גוף מוסמך לביצוע פעולות בדק
 .446קציני מבצעי אויר — אימון ראשוני
 .415בוטלה
ואימון הסבה קרקעיים
 .416אחריות לכשירות אויורית נמשכת
 .447טייסים — אימוני טיסה
 .417בוטלה
 .448אימוני טיסה
 .418דרישות נוספות למערך אחזקה
 .449נווט טיס — אימון ראשוני ואימון
*98
418א .בדיקת כשירות לפני טיסת EDTO
הסבה בטיסה
418ב .בקרת אחזקה מרכזית לטיסות
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תקנות הטיס )הפעלת כלי טיס וכללי טיסה( ,תשמ"ב–1981

שם הפרק ,הסימן או התקנה
מס' התקנה שם הפרק ,הסימן או התקנה מס' התקנה
 .450אימון חוזר
480א .ניהול דלק בטיסה — חובות מחזיק
 .451אימון בטיפול והובלת חמרים
הרישיון
מסוכנים
480ב .נניהול דלק בטיסה — חובות טייס
סימן י"ד :כישורי אנשי צוות
מפקד
 .452העסקת טייס הממלא את מקום
 .481מקרי חירום
הטייס המפקד בעת מנוחתו
 .482דיווח על תנאים מטאורולוגיים ועל
 .453ביצוע מבחנים ואימונים
אי־תקינות מיתקן עזר לטיסה
 .454אימון ראשוני ואימון שינויים
 .483דיווח על תקלות טכניות
נדרשים
 .484מנוע לא פועל או כשל משמעותי
 .455אימון חוזר נדרש
אחר — נחיתה ודיווח
 .456צבירת נסיון הפעלה
484א .רשם נתוני טיסה — שמירה ומסירה
 .457בוטלה
של נתונים
 .458רשיונות לטייסים
 .485תהליכי גישת מכשירים ומינימות
 .459טייסים — נסיון עדכני
 .486חילופי ציוד
 .460מבחן נתיב
 .487תדרוך נוסעים לעניין איסור עישון
 .461מבחני כשירות
487א .תדרוך בטיחות לנוסעים
 .462טייס מפקד :כישורי אזור הפעלה
 .488תדרוך נוסעים בטיסות ארוכות מעל
מאושר ,נתיב ושדות תעופה
לים
 .463טייס מפקד :כישורי נתיב יחודי
 .489חמצן לשימוש רפואי על ידי נוסעים
 .464בוטלה
 .490משקאות אלכוהוליים
 .465כשירות טכנאי טיס
 .491כבדת צוות ופרטי עזר בנחיתה
סימן ט"ו :קצין מבצעי אויר — כישורים  .492ציוד לשירות מאכל ומשקה בעת
ומגבלות זמן תפקיד
המראה ונחיתה
 .466כישורי קצין מבצעי אוויר
 .493גבהים מזעריים לשימוש במערכת
 .467מגבלות זמן תפקיד
טייס אוטומטי במטוס גדול
סימן ט"ז :הפעלת טיסות
 .494ריכוזי אוזון בתא הנוסעים
 .468בוטל
 .495הולכת נוסעים בתנאים מיוחדים
 .469אחריות לשליטה תפעולית
 .496הולכת בני אדם הנתונים במשמורת
 .470הודעות הפעלה
חוקית
 .471לוח זמני טיסות
 .497הובלת כלי נשק וחמרי נפץ
471א .תדלוק מטוס עם נוסעים
 .498סמכות לסרב הולכת אדם
471ב .חובת שימוש בבד"ח — אנשי צוות  .499סגירת דלת תא הטייס ונעילתה
האוויר
 .500כבדת יד
 .472התנהגות אנשי צוות בשלבים
 .501שימוש בשדות תעופה מורשים
סימן י"ז :כללי שיגור טיסה ושחרורה
קריטיים של הטיסה
501א .הגדרות לעניין מינימות
 .473אנשי צוות אוויר בעמדותיהם
 .502בוטלה
 .474החזקת הגאים
 .503סמכות לשיגור טיסה
 .475כניסה לתא הטייס בעת טיסה
 .476מושב משקיף והצגת תעודת מפקח  .504ידיעת תנאי מזג האויר
 .477כניסת איש שירות בטחון ומשטרה  .505מידע מקצין מבצעי אויר לטייס
מפקד
לתא הטייס
 .506ציוד במטוס
 .478בוטלה
*99
 .507מתקני תקשורת וניווט
 .479הגבלת ההפעלה או דחייתה
 .480בוטלה

הוצאת גדעון
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טיס

שם הפרק ,הסימן או התקנה
מס' התקנה שם הפרק ,הסימן או התקנה מס' התקנה
 .536רישומי מטוס
 .508שיגור טיסה או שחרורה בתנאי
536א .רשימות ציוד חירום והצלה
כטר"מ
 .537טופס שיגור
 .509שיגור לפי כט"מ — תנאי מזג
 .538רשומון העמסה
אוויר
538א .רישומי דלק ושמן
 .510בוטלה
 .539שמירת מסמכים
 .511שדה משנה להמראה
 .540יומן תחזוקה של מטוס
511א .שיגור טיסה בנתיב טיסה המרוחק
 .541ו־) 542בוטלו(
למעלה מ־ 60דקות משדה משנה
 .543תעודת אחזקה ושחרור
לנתיב
511ב .שדה משנה לנתיב בטיסת  .544 EDTOבוטלה
פרק ארבעה עשר :הוראות שונות
 .512בוטלה
 .545עונשין
 .513שדה משנה לשדה היעד
 .514זמן השימוש המשוער בשדה משנה 545א .תקנות שהותקנו לפי סעיף 166
לחוק
 .515המשכת טיסה בתנאים בלתי
545ב .תקנות תעופה לא ישראליות חלף
בטוחים
הוראות פ.א.ר.
 .516הפעלה בתנאי התקרחות
545ג .תקנות פ.א.ר .והוראות נספחי
 .517שיגור או שחרור ראשון ,שיגור
האמנה
מחדש או תיקונם
545ד .המונח מקובל על המנהל
 .518ו־) .519בוטלו(
 .546ביטולים
 .520המראות משדות לא רשומים
הת ו ספ ת ה רא שו נה
 .521בוטלה
ת וס פ ת שנ יה
 .522כמויות דלק נדרשות
הגדרת פ.א.ר .בתקנה  1ותקנות 34ג,47 ,
 .523עד  .524בוטלו
524א .קטגוריית הצלה וכיבוי אש מתאימה  409 ,406 ,341 ,140 ,125ו־411
 .525מינימות מזג אויר כטר"מ להמראה
תו ס פת ש ל יש ית — ציוד רפואי
ולנחיתה
ת ו ספ ת של י שי ת א'
להמראה
כט"מ
אוויר
מזג
 .526מינימות
טבלת הניסיון המזערי הנדרש לטייס...
ולנחיתה
ת וס פת רב יע ית
 .527מינימות נחיתה לטייס מפקד חדש
ספר בקרת האחזקה
 .528תחולה של מינימות מזג אויר
ת וס פת חמ יש ית
מדווחות
ספר עזר למבצעים
528א .ערכי ראות על מסלול בגישה
תו ספ ת ש יש ית
ונחיתה בנוהלי טיסת מכשירים
הפעלת מטוסים בטיסות EDTO
 .529כללי גובה טיסה
ת וס פת שב יע ית
התחלתית
 .530גובה גישה
ציוד הישרדות והצלה
 .531אחריות לשיגור
לוח השוואה בין תקנות הטיס )הפעלת כלי
 .532ו־) 533בוטלו(
טיס וכללי טיסה( ,תשמ"ב– ,1981לבין
סימן י"ח :רישומים ודיווחים
התקנות המקבילות של הפ.א.ר.
 .534בוטלה
 .535רישומי איש צוות וקצין מבצעי אויר
)המשך בעמ' (1/100

*100

100
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חוקי מדינת ישראל

