היתר זמני למטיס כטב"מ
 .1רקע:
מטרת מסמך זה היא להגדיר את התהליך לקבלת היתר זמני
.1.1
להטסת כטב"מ
היתר זמני לשמש כמטיס כטב"מ ניתן לחברה המפעילה כטב"מ
.1.2
או מספקת שירותי הטסת כטב"מ תחת הרשאה מיוחדת לטיסה על פי
בקשתה ,ונוקב בשמו של מטיס מסוים המקבל את ההיתר במסגרת
עבודתו באותה חברה ,תחת הרשאה מיוחדת להטסה שבידיה .ההיתר
הזמני ניתן על בסיס הוכחת ידע (עיוני ותפעולי) ואישורים ,המפרטים
את הניסיון קודם של המטיס – הן ניסיון צבאי והן ניסיון אזרחי.
כפי שצוין לעיל ,ההיתר ניתן לחברה ,ומתייחס למסגרת ההעסקה
.1.3
בחברה כאמור.
ההיתר הזמני אינו היתר עצמאי למטיס עצמו ,אלא שהוא היתר לחברה,
להפעיל כטב"מ באמצעות בעל ההיתר .ממילא ,תוקף ההיתר יפוג עם
עזיבת מי שמחזיק בו את החברה במסגרתה הוא ניתן לו.
ההיתר מציין את:
.1.4
 .1.4.1סוג ההטסה:
 .1.4.1.1מטיס פנים
 .1.4.1.2מטיס חוץ
 .1.4.1.3מטיס בקשר עין
 .1.4.2סוג הכטב"מ וקבוצת המשקל:
 .1.4.2.1כנף קבועה ,כנף סובבת ,מצנח מנוהג ,בלון מנוהג ,רב-
להב.
 .1.4.2.2מיני כטב"מ ,כטב"מ קטן ,כטב"מ בינוני ,כטב"מ כבד.
 .2תהליך קבלת ההיתר:
תהליך קבלת ההיתר יבוצע מול מחלקת רישוי עובדי טייס
.2.1
ברת"א.
המסמכים הנדרשים לצורך הטיפול בבקשה לקבלת ההיתר ,אשר
.2.2
יועברו ע"י החברה ביחס לכל מי שהיא מבקשת כי יקבל היתר להפעלת
כטב"מ במסגרת פעילותה לפי ההרשאה המיוחדת לטיסה שבידיה ,הם
כדלקמן:

 .2.2.1בקשה רשמית מטעם החברה בה מצוינים פרטי המטיס וסוג
ההיתר המבוקש.
 .2.2.2אישור בדבר היעדר הרשאות פליליות ממשטרת ישראל.
 .2.2.3אישור קבלת היתר בטחוני מקב"ט משרד התחבורה.
 .2.2.4תעודה רפואית – סוג  3בתוקף (פקחים ובקרים).
 .2.2.5דיווח על ניסיון קודם בהפעלת כטב"מ.
 .2.2.5.1ניסיון אזרחי – אישור החברה שבה בוצעו שעות טיסה.
 .2.2.5.2ניסיון צבאי – אישור צה"ל לשעות טיסה שבוצעו ( מחלקת
הדרכה  /מדור כטב"מ)
הכשרה ,מבחנים עיוניים למטיסי כטב"מ אזרחי מבוצעים על בסיס
.2.3
חומר הלימוד הנדרש לשם רישוי במסגרת הטסת כלי טייס מסחריים.
המבחנים כוללים ידע נדרש לכטב"מ בלבד.
 .2.3.1המבחנים הנדרשים ממטיס פנים:
 .2.3.1.1חוקה.
 .2.3.1.2מטאורולוגיה
 .2.3.1.3נווטות
 .2.3.1.4ידע טכני כללי
 .2.3.1.5רדיו טלפון – .RT
 .2.3.2המבחנים הנדרשים ממטיס חוץ ,ומטיס בקשר עין:
 .2.3.2.1חוקה
 .2.3.2.2מטאורולוגיה
 .2.3.2.3ידע טכני כללי
 .2.3.3הכשרה עיונית ,מעשית ומבחן מעשי להטסת כטב"מ:
 .2.3.3.1הכשרה עיונית ומעשית תבוצע על ידי החברה בה המטיס
עובד או על ידי החברה המייצרת ו \ או המפעילה את הכטב"מ
אשר יוטס במסגרת ההיתר.
 .2.3.3.2בחינה מעשית תבוצע על ידי בוחן רת"א.
 .2.3.3.3אם למטיס ניסיון קודם מוכח ,רשות הרישוי רשאית על פי
שיקול דעתה לפטור את המטיס מהכשרה מעשית או ממבחן
מעשי ,לפי העניין.
 .3תיקוף ההיתר (במקרה של מעבר חברה):

כפי שצוין לעיל ,היתר זמני לשמש כמטיס ניתן לחברה מסוימת ונוקב בשמו
של מטיס מסוים .עם זאת ,מעבר עובדים שקיבלו היתר זמני לשמש
כמטיסים מחברה אחת ,תחתיה קיבלו את ההיתר האמור ,לחברה הוא עניין
שכיח .לפיכך רת"א שומרת לעצמה את שיקול הדעת להביא בחשבון,
במסגרת מתן היתר זמני לשמש כמטיס תחת חברה מסוימת למי שעבר את
התהליכם שעבר ואת הנתונים שהועברו לרת"א במסגרתם.
לפיכך ,חברה המבקשת היתר זמני לשמש כמטיס עבור מי שהחזיק היתר
כאמור תחת חברה אחרת במסגרתה עבד ,תמציא לרת"א את המסמכים
הבאים:
 .3.1.1מסמכים על פי המוגדר בסעיף 2.2
 .3.1.2אישור על ביצוע מבחן הסמכה פנימי על הכטב"מים של החברה
במסגרתה הוא עובד או מבקש לעבוד.

