1981Yà"îùú ,(ñéè éãáåòì úåðåéùø) ñéèä úåð÷ú

תקנות הטיס )רשיונות לעובדי טיס( ,תשמ"א1981-
תוכן העניינים
שם התקנה
מס' התקנה
שם התקנה
מס' התקנה
 .22נסיון לצורך הטסת כלי טיס כטייס
חלק א' :הוראות כלליות
מפקד
פרק ראשון :הגדרות
 .23נסיון לביצוע טיסות לילה
 .1הגדרות
פרק שני :רשיונות עובדי טיס והגדרים  .24נסיון לשימוש בזכויות כטכנאי טיס
 .2איסור לשמש כעובד טיס ללא רשיון  .25פטור למוסמכי חיל האויר הישראלי
 .26שינוי מען
או הגדר מתאימים
 .27כפל רשיון
 .3תנאי למתן רשיון עובד טיס או
הגדר
פרק שלישי :מבחנים עיוניים ומבחנים
 .4רשיון או הגדר זמניים
מעשיים
miipeir mipgan :'` oniq
 .5סוגי רשיונות לעובדי טיס שהם
 .28מועד המבחן
אנשי צוות אויר
) .29בוטלה(
 .7סוגי רשיונות לעובדי טיס שאינם
 .30ציון מעבר מיזערי
אנשי צוות אויר
 .31אישור מבחן עיוני
 .8בקשה לרשיון ,להגדר ,לאישור או
 .32העתקת מבחן עיוני או מעשה מרמה
לחידוש
אחר
 .9רשיון עובד טיס
 .33מבחן עיוני חוזר
 .10אישור רשיון או הגדר מאת מדינה
dqiha miiyrn mipgan :'a oniq
חברה
 .34תנאים למבחן מעשי בטיסה
 .11רשיון מוגבל או הגדר מוגבל
 .35מבחן מעשי חוזר טיסה
 .12אישור היעדר הרשעות פליליות
 .36מבחן מעשי בטיסה
12א .תעודה מאת קצין בטחון
 .13התליית רשיון עובד טיס
פרק רביעי :מבחני רמה לטייסים
13א .הגבלות על מילוי תפקיד איש צוות  .37מבחן רמה תקופתי לטייס פרטי
 .38מבחן רמה תקופתי לטייס מסחרי
 .14מרמה או מצג שוא
 .15התליית רשיון
פרק חמישי :זיכוי זמן טיסה
 .39רישום ביומן
 .16ביטול רשיון
 .40הצגת יומן לבקורת
16א .מניעת שימוש בזכויות של רשיון
 .41זיכוי זמן טיסה כטייס פרטי
חוץ
 .42זיכוי זמן טיסה כטייס מסחרי
 .17החזרת רשיון שבוטל או הותלה
 .43זיכוי זמן טיסה כטייס תובלה
 .18בקשה לרשיון או להגדר לאחר
בנתיבי אויר
ביטולם
 .44זיכוי זמן טיסת מכשירים
 .19שימוש בזכויות רשיון
 .45זיכוי זמן הדרכה
 .20שימוש בזכויות הגדר
 .21חידוש זכות ,רשיון או הגדר שפקעו
פרק ששי :הסבה
 .46איסור הטסת כלי טיס ללא בחינה
21א .גיל מרבי לטייס בתובלה אוירית
או הסבה
מסחרית
 .47תנאי הסבה מקבוצה לקבוצה
21ב .בוטלה
 .48תנאי הסבה בתוך קבוצה
21ג .בוטלה
21ד .מיומנות בשפה האנגלית
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ñéè
שם התקנה

מס' התקנה
שם התקנה
מס' התקנה
 .80אישור הדרכה
פרק שביעי :ועדת ערר לרישוי
 .81אימוני ניווט יחיד באוירון או
 .49מתן החלטה
בהליקופטר
 .50זכות ערר
 .82אימוני ניווט יחיד בספינת אויר
 .51הגשת השגה או ערר
 .83טיסת ניווט
 .52תוקף החלטה
 .84הגבלות החלות על טייס מתלמד
 .53עיכוב ביצוע החלטה
 .85תוקף הרישיון
 .54הרכב ועדת הערר
 .86חידוש רשיון
 .55סמכויות ועדת הערר
 .56נוהלי עבודת ועדת הערר
פרק שני :רשיון טייס פרטי
 .57אי תלות בסדרי דין ובדיני ראיות
 .87כשירות לקבלת רשיון טייס פרטי
 .88הידע המקצועי הדרוש לקבלת
 .58החלטת ועדת הערר
הרשיון
 .59סופיות החלטת ועדת הערר
 .89הנסיון הדרוש לקבלת הגדר אוירון
פרק שמיני :בדיקות רפואיות
 .60הגדרות
89א .הנסיון הדרוש לקבלת הגדר אוירון
60א .מתן הרשאה לרופא
זעיר
 .61תנאים למתן תעודה רפואית
 .90הנסיון הדרוש לקבלת הגדר דאון
 .62מקום הבדיקות הרפואיות
 .91הנסיון הדרוש לקבלת הגדר
הליקופטר
 .63חובת המבקש תעודה רפואית
 .64בדיקות רפואיות
 .92הנסיון הדרוש לקבלת הגדר ג'רופלן
 .65המוסמכים לערוך בדיקות רפואיות  .93הנסיון הדרוש לקבלת הגדר ספינת
 .66תקופת תוקפה של תעודה רפואית
אויר
 .67איסור להשתמש ברשיון ללא תעודה  .94הנסיון הדרוש לקבלת הגדר בבלון
רפואית תקפה
מאוייש
 .68מקרים מיוחדים
 .95אישור הדרכה ביומן
 .69סמכויות רופא המינהל
 .96תדריכי קרקע והדרכת טיסה באוירון
 .70ועדת ערר רפואית
96א .תדריכי קרקע והדרכת טיסה באוירון
זעיר
פרק תשיעי :בוחנים
 .71מינוי בוחנים
 .97תדריכי קרקע והדרכת טיסה בדאון
 .98תדריכי קרקע והדרכת טיסה
חלק ב' :רשיונות לטייסים
בהליקופטר
פרק ראשון :רשיון טייס מתלמד
 .72כשירות לקבלת רשיון טייס מתלמד  .99תדריכי קרקע והדרכת טיסה
 .73תנאים לטיסות יחיד
בג'רופלן
 .74ידע מקצועי
 .100תדריכי קרקע והדרכת טיסה בספינת
 .75תדריכי קרקע והדרכת טיסה
אויר
באוירון ובאווירון זעיר
 .101תדריכי קרקע והדרכת טיסה בבלון
 .76תדריכי קרקע והדרכת טיסה בדאון
מאויש
 .77תדריכי קרקע והדרכת טיסה
 .102מיומנות טיסה
ברוטורקרפט
 .103זכויות טייס פרטי וההגבלות החלות
 .78תדריכי קרקע והדרכת טיסה בספינת
עליו
 .104דרישות לטייס מפקד של כלי טיס
אויר
הגורר דאון
 .79תדריכי קרקע והדרכת טיסה בבלון
 .105שמירת זכויותיו של טייס פרטי
מאוייש
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חוקי מדינת ישראל

1981Yà"îùú ,(ñéè éãáåòì úåðåéùø) ñéèä úåð÷ú
שם התקנה
מס' התקנה
פרק שלישי :רשיון טייס מסחרי
 .106כשירות לקבלת רשיון טייס מסחרי
 .107ידע מקצועי הדרוש לקבלת הרשיון
 .108הנסיון הדרוש לקבלת הגדר אוירון
108א .הנסיון הדרוש לקבלת הגדר אוירון
זעיר
 .109הנסיון הדרוש לקבלת הגדר
הליקופטר
 .110הנסיון הדרוש לקבלת הגדר דאון
 .111הנסיון הדרוש לקבלת הגדר ג'רופלן
 .112הנסיון הדרוש לקבלת הגדר ספינת
אויר
 .113הנסיון הדרוש לקבלת הגדר בלון
מאוייש
 .114אישור הדרכה ביומן
 .115תדריכי קרקע והדרכת טיסה באוירון
115א .תדריכי קרקע והדרכת טיסה באוירון
זעיר
 .116תדריכי קרקע והדרכת טיסה בדאון
 .117תדריכי קרקע והדרכת טיסה
בהליקופטר
 .118תדריכי קרקע והדרכת טיסה
בג'רופלן
 .119תדריכי קרקע והדרכת טיסה בספינת
אויר
 .120תדריכי קרקע והדרכת טיסה בבלון
מאוייש
 .121מיומנות טיסה
 .122זכויות הגדר אוירון
122א .זכויות הגדר אוירון זעיר
 .123זכויות הגדר הליקופטר
 .124זכויות והגבלות הגדר דאון,
ג'רופלן ,ספינת אויר ובלון מאוייש
 .125שמירת זכויות
פרק רביעי :רשיון טייס תובלה בנתיבי
אויר
 .126כשירויות לקבלת רשיון טייס תובלה
בנתיבי אויר
 .127ידע מקצועי הדרוש לקבלת הרשיון
 .128הנסיון הדרוש לקבלת רשיון עם
הגדר אוירון

שם התקנה
מס' התקנה
 .129הנסיון הדרוש לקבלת רשיון עם
הגדר הליקופטר
129א .תדריכי קרקע והדרכת טיסה
 .130מיומנות טיסה לקבלת הגדר אוירון
 .131מיומנות טיסה לקבלת הגדר
הליקופטר
 .132זכויותיו של טייס תובלה בנתיבי
אויר
 .133שמירת זכויותיו של טייס תובלה
בנתיבי אויר
פרק חמישי :רשיון מדריך טיס
 .134כשירות לקבלת רשיון מדריך טיס
 .135דרישות קורס מדריכי טיס
 .136הוכחת ידע מקצועי
 .137מיומנות טיסה
 .138תוקף הרשיון
 .139הגדרים נוספים למדריך טיס
 .140זכויות מדריך טיס
 .141מגבלות רשיון מדריך טיס
 .142חידוש רשיונות מדריך טיס
 .143מעבר מהגדר הדרכה לרשיון מדריך
טיס
 .144רישומי מדריך טיס
חלק ג' :רשיונות לאנשי צוות
אויר שאינם טייסים
פרק ראשון :נווט טיס
 .145כשירות לקבלת רשיון נווט טיס
 .146ידע מקצועי הדרוש לקבלת הרשיון
 .147הנסיון הדרוש לקבלת הרשיון
 .148מיומנות מקצועית
 .149זכויותיו של נווט טיס
פרק שני :טכנאי טיס
 .150כשירות לקבלת רשיון טכנאי טיס
 .151ידע מקצועי הדרוש לקבלת הרשיון
 .152הנסיון הדרוש לקבלת הרשיון
 .153מיומנות מקצועית
 .154זכויותיו של טכנאי טיס
פרק שלישי :אלחוטאי–טיס
 .155כשירות לקבלת רשיון אלחוטאי טיס
 .156ידע מקצועי הדרוש לקבלת הרשיון
 .157הנסיון הדרוש לקבלת הרשיון
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ñéè
שם התקנה
מס' התקנה
 .158מיומנות מקצועית
 .159זכויותיו של אלחוטאיֿטיס
 .160רשיון מוגבל להפעלת ציוד רדיוֿ
טלגרף
פרק רביעי :אלחוטאי טיס לרדיוֿטלפון
 .161רשיון אלחוטאי טיס לרדיוֿטלפון
 .162הוכחת ידע מקצועי
 .163זכויותיו של אלחוטאי טיס לרדיוֿ
טלפון
 .164רשיון מוגבל
 .165זכויותיו של אלחוטאי טיס רדיוֿ
טלפון מוגבל
חלק ד' :הגדרי טייסים
פרק ראשון :הגדר כלי טיס
'` dveaw oexie` xcbd :'` oniq

.166

כשירות לקבלת הגדר אוירון
קבוצה א'
הוכחת ידע מקצועי
הדרכה באויר
מיומנות טיסה

שם התקנה

מס' התקנה
 .180הדרכה באויר
180א .הדרכה בדבר הימנעות ממצבי טיסה
חריגים והיחלצות מהם )(UPRT
– הגדר אוירון קבוצה ד'
 .181מיומנות טיסה
htxwxehex xcbd :'d oniq

.182
.183
.184
.185

כשירות לקבלת הגדר רוטורקרפט
הוכחת ידע מקצועי
הדרכה באויר
מיומנות טיסה
xirf oexie` xcbd :'e oniq

185א .כשירות לקבלת הגדר אוירון
זעיר
185ב .הוכחת ידע מקצועי
185ג .הדרכה באויר
185ד .הנסיון הדרוש לקבלת הגדר
185ה .מיומנות טיסה

.167
185ו .כשירות לקבלת הגדר
.168
.169
185ז .הוכחת ידע מקצועי
185ח .הדרכה באויר
'a dveaw oexie` xcbd :'a oniq
185ט .הוכחת מיומנות טיסה
 .170כשירות לקבלת הגדר אוירון
קבוצה ב'
185י .זכויות הגדר
185יא .שמירת זכויות
 .171הוכחת ידע מקצועי
 .172הדרכה באויר
פרק שני :הגדר מכשירים
 .186כשירות לקבלת הגדר מכשירים
 .173מיומנות טיסה
 .187הוכחת ידע מקצועי
'b dveaw oexie` xcbd :'b oniq
 .188הנסיון הדרוש לקבלת הגדר
 .174כשירות לקבלת הגדר אוירון
קבוצה ג'
מכשירים
188א .תדריכי קרקע והדרכת טיסה
 .175הוכחת ידע מקצועי
 .176הדרכה באויר
 .189מיומנות טיסה
176א .הדרכה בדבר הימנעות ממצבי טיסה  .190זכויות טייס שברשיונו הגדר
מכשירים
חריגים והיחלצות מהם )(UPRT
– הגדר אוירון קבוצה ג'
 .191חידוש זכויות שבהגדר מכשירים
 .177מיומנות טיסה
 .192דרישות לאישור קטגוריה  IIוֿIII
 .193דרישות נסיון לקטגוריה  IIוֿIII
'c dveaw oexie` xcbd :'c oniq
 .194מבחן מעשי
 .178כשירות לקבלת הגדר אוירון
קבוצה ד'
 .195תקופת תוקפו של אישור קטגוריה II
וֿIII
 .179הוכחת ידע מקצועי
yiie`n oelal xcbd Ð 'f oniq
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חוקי מדינת ישראל

1981Yà"îùú ,(ñéè éãáåòì úåðåéùø) ñéèä úåð÷ú
שם התקנה
מס' התקנה
פרק שלישי :הגדרי מאמן טיס
qih on`n xcbd :'` oniq

.196
.197
.198
.199

כשירות לקבלת הגדר מאמן טיס
הנסיון הדרוש לקבלת הגדר מאמן
טיס
זכויות מאמן טיס וההגבלות החלות
עליו
מתן הגדר מאמן טיס על טיפוס
מסויים

i`lwg qih on`n xcbd :'a oniq

.200
.201
.202
.203

.204
.205
.206
.207

כשירות לקבלת הגדר מאמן טיס
חקלאי
הוכחת ידע מקצועי
הנסיון הדרוש לקבלת הגדר מאמן
טיס חקלאי
זכויות מאמן טיס חקלאי וההגבלות
החלות עליו
פרק רביעי :הגדרי טייס ניסוי

שם התקנה
מס' התקנה
218א .כשירות לקבלת ההגדר
218ב .הוכחת הידע המקצועי לקבלת
ההגדר
218ג .הנסיון הדרוש לקבלת ההגדר
218ד .תדריכי קרקע והדרכת טיס באוירון
218ה .מיומנות טיסה
218ו .פטורים
218ז .זכויות טיס בעל הגדר
218ח .שמירת זכויות
פרק שביעי :הגדר להחזקה עצמית
218ט .כשירות לקבלת הגדר
218י .הדרכה לקבלת הגדר
218יא .הוכחת ידע מקצועי
218יב .זכויות טייס בעל הגדר
חלק ה' :רשיונות לעובדי טיס
שאינם אנשי צוות אויר
פרק ראשון :רשיון טכנאי לבדק כלי טיס
illk :'` oniq

.219
1 beq ieqip qiih :'` oniq
כשירות לקבלת הגדר טייס ניסוי סוג .220
1
זכויותיו של טייס ניסוי סוג 1
.221
תקופת תוקף ההגדר
חידוש ההגדר
.222
2 beq ieqip qiih :'a oniq

 .208כשירות לקבלת הגדר טייס ניסוי
סוג 2
 .209זכויותיו של טייס ניסוי סוג 2
 .210תקופת תוקף ההגדר
 .211חידוש ההגדר
211א .טיסת ניסוי בכלי טיס שבנה חובב
פרק חמישי :הגדר חקלאי
 .212כשירות לקבלת הגדר חקלאי
 .213הוכחת ידע מקצועי
 .214הנסיון הדרוש לקבלת הגדר חקלאי
 .215מיומנות טיסה
 .216זכויות טייס שברשיונו הגדר חקלאי
וההגבלות החלות עליו
 .217תקופת תוקף ההגדר
 .218חידוש ההגדר
פרק ששי – הגדר לטיסות מרחב
בלילה בתנאי כטר"מ

.223
.224
.225
.226
.227
.228
.229
.230
.231

הגדרות
פירוט ההגדר ברשיון טכנאי לבדק
כלי טיס
שטחי ההתמחות המקצועית של
טכנאי לבדק כלי טיס
כשירות לקבלת רשיון טכנאי לבדק
כלי טיס
בקשה לרשיון טכנאי לבדק כלי טיס
מבחנים עיוניים ומבחני כושר
ביצוע
ציון מעבר במבחן עיוני ובמבחן
כושר ביצוע
תוקף מבחנים עיוניים
מבחן עיוני חוזר
מבחן חוזר להוכחת כושר ביצוע
תנאים למתן הגדר נוסף
תוקף הרשיון
חידוש הרשיון
wcal i`pkh oeiyx :'a oniq
2 beq qih ilk

.232
.233
.234
.235

ידע מקצועי
הנסיון הדרוש לקבלת רשיון
כושר ביצוע
הגדר נוסף
*579
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ñéè
שם התקנה
מס' התקנה
 .236זכויות טכנאי לבדק כלי טיס סוג 2
wcal i`pkh oeiyx :'b oniq
1 beq qih ilk

.237
.238
.239
.240
.241

הוכחת ידע מקצועי
נסיון מקצועי
כושר ביצוע
הגדר נוסף
זכויות טכנאי לבדק כלי טיס סוג 1
wcal i`pkh oeiyx :'c oniq
laben 2 beq qih ilk

 .242עד ) .255בוטלו(
פרק שני :רשיון פיקוח על תנועה אוירית
illk :'` oniq

.256
.257
.258
.259
.260
.261
.262
.263
.264

הגדרות
כשירות לקבלת רשיון מפקח על
תנועה אוירית
הידע המקצועי הדרוש לקבלת
הרשיון
הנסיון הדרוש לקבלת הרשיון
הגדרי פיקוח על תנועה אוירית
תנאים לקבלת הגדר פיקוח נוסף
שימוש בזכויות הרשיון
פקיעת תוקף הגדר פיקוח
חידוש זכות שימוש בזכויות לפי
רשיון
dcy gewit xcbd :'a oniq

.265
.266
.267
.268
.269

כשירות לקבלת הגדר פיקוח שדה
הידע המקצועי הדרוש לקבלת
ההגדר
הנסיון הדרוש לקבלת הגדר פיקוח
שדה
מיומנות מקצועית
זכויותיו של מפקח פיקוח שדה
dyib gewit xcbd :'b oniq

.270
.271
.272
.273

כשירות לקבלת הגדר פיקוח גישה
הידע המקצועי הדרוש לקבלת
ההגדר
הנסיון הדרוש לקבלת הגדר פיקוח
גישה
מיומנות מקצועית

שם התקנה
מס' התקנה
 .274זכויותיו של מפקח שירות ,פיקוח
גישה
agxn gewit xcbd :'c oniq

.275
.276
.277
.278
.279

כשירות לקבלת הגדר פיקוח מרחב
הידע המקצועי הדרוש לקבלת
ההגדר
הנסיון הדרוש לקבלת ההגדר
מיומנות מקצועית
זכויותיו של מפקח שירות פיקוח
מרחב
m"kn gewit xcbd :'d oniq

 .280כשירות לקבלת הגדר פיקוח מכ"ם
 .281הידע המקצועי הדרוש לקבלת
ההגדר
 .282הנסיון הדרוש לקבלת ההגדר
 .283מיומנות מקצועית
 .284זכויותיו של מפקח פיקוח מכ"ם
פרק שלישי :רשיון תדריכן מודיעין טיס
 .285הגדרות
 .286כשירות לקבלת רשיון תדריכן
מודיעין טיס
 .287הנסיון הדרוש לקבלת רשיון
 .288שימוש בזכויות ברשיון וחידוש
השימוש בהן
 .289זכויותיו של תדריכן מודיעין טיס
פרק רביעי :קצין מבצעי אויר
 .290כשירות לקבלת רשיון קצין מבצעי
אויר
 .291ידע מקצועי הדרוש לקבלת הרשיון
 .292הנסיון הדרוש לקבלת הרשיון
 .293מיומנות מקצועית
 .294זכויותיו של קצין מבצעי אויר
פרק חמישי :מקפל מצנחים
ומקפל מצנחים בכיר
illk :'` oniq

 .295הגדרות
 .296הגדרי קיפול מצנחים
 .297תנאים לקבלת הגדר נוסף

*580
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1981Yà"îùú ,(ñéè éãáåòì úåðåéùø) ñéèä úåð÷ú
מס' התקנה

שם התקנה

migpvn ltwn oeiyx :'a oniq

.298
.299
.300
.301
.302

כשירות לקבלת רשיון מקפל
מצנחים
ידע מקצועי הדרוש לקבלת הרשיון
הנסיון הדרוש לקבלת הרשיון
מיומנות מקצועית
זכויות מקפל מצנחים

xika migpvn ltwn oeiyx :'b oniq

 .303כשירות לקבלת רשיון מקפל
מצנחים בכיר
 .304הידע המקצועי הדרוש לקבלת
הרשיון
 .305הנסיון הדרוש לקבלת הרשיון
 .306מיומנות מקצועית
 .307זכויות מקפל מצנחים בכיר
חלק ו' :הגדרי מאמן שאינו טייס
פרק ראשון :הגדר מאמן טכנאי טיס
 .308כשירות לקבלת הגדר מאמן טכנאי
טיס
 .309זכויות מאמן טכנאי טיס והגבלותיו
פרק שני :הגדר מאמן מפקח
על תנועה אוירית
 .310כשירות לקבלת הגדר מאמן מפקח
על תנועה אוירית
 .311הידע המקצועי הדרוש לקבלת ההגדר
 .312הנסיון הדרוש לקבלת ההגדר
 .313מיומנות מקצועית
 .314זכויותיו של מאמן מפקח על תנועה
אוירית
 .315שימוש בזכויות הגדר
פרק שלישי :הגדר מאמן תדריכן
מודיעין טיס
 .316כשירות לקבלת הגדר מאמן תדריכן
מודיעין טיס
 .317הידע המקצועי הדרוש לקבלת
ההגדר
 .318הנסיון הדרוש לקבלת ההגדר
 .319מיומנות מקצועית
 .320זכויותיו של מאמן תדריכן מודיעין
טיס ושימוש בהן
חלק ז' :תעודת איש צוות
* 581כשירות לקבלת תעודת איש צוות
.321

הוצאת גדעון

שם התקנה
מס' התקנה
 .322תנאים למתן תעודת איש צוות
 .323בקשה לתעודת איש צוות
 .324זכויות מחזיק בתעודת איש צוות
 .325חובות המפעיל לגבי תעודת איש
צוות
 .326חובות המחזיק בתעודת איש צוות
 .327התלייה או ביטול תעודת איש צוות
 .328פקיעתה של תעודת איש צוות
חלק ח' :הוראות שונות
 .329סמכות השר ליתן פטור
 .330הוראות מעבר
 .331עונשין
 .332ביטול
 .333תחילה
תוספת ראשונה
פרק  – 1דרישות רפואיות לרישוי
עובדי טיס
פרק  – 2דרישות רפואיות כלליות
)סוג ) (1פרקים (4–2
פרק  – 3דרישות רפואיות של
כושר ראייה )סוג (1
פרק  – 4דרישות רפואיות לשמיעה
)סוג (1
פרק  – 5דרישות רפואיות כלליות
)סוג ) (2פרקים (7–5
פרק  – 6דרישות רפואיות של כושר
ראייה – )סוג (2
פרק  – 7דרישות רפואיות לשמיעה –
)סוג (2
פרק  – 8דרישות רפואיות כלליות –
)סוג ) (3פרקים (10–8
פרק  – 9דרישות רפואיות של כושר
ראייה – )סוג (3
פרק  – 10דרישות רפואיות לשמיעה –
)סוג (3
פרק  – 11טבלאות
פרק  – 12תוקף תעודה רפואית
תוספת שניה
טבלת שעות הדרכה מזעריות הדרושות
לצורך קבלת הגדר נוסף על אוירון
מקבוצה א'
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ñéè
שם התקנה
מס' התקנה
ה ת ו ס פ ת הש ל יש י ת
טבלת שעות הדרכה מזעריות הדרושות
לצורך קבלת הגדר נוסף על אוירון
מקבוצה ב'
התוספת הרביעית
טבלת שעות הדרכה מזעריות הדרושות
לקבלת הגדר טיפוס קבוצה ג' או דגם
נוסף באוירון קבוצה ג' לצורך הטסת
אוירון כטייס מפקד או כטייס משנה

שם התקנה
מס' התקנה
ה ת ו ס פ ת ה ח מ יש י ת
טבלת פרוט התרגילים והנוהלים שיש
לבצע לצורכי קבלת הגדר אוירון קבוצה ג'
או טיפוס אוירון נוסף בהגדר קבוצה ג'
ה ת ו ס פ ת ה שש י ת
טבלת עבירות פליליות
תוספת שביעית
טבלת שעות הדרכה מזעריות הדרושות
לקבלת הגדר נוסף על אוירון זעיר
ת ו ס פ ת ש מ י נ י ת )בוטלה(

)המשך בעמ' (1/582

*582

582

)(25.2.2019Îl okcern

חוקי מדינת ישראל

