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אישור הסמכה להגדר נוסף על אז"ם מקבוצה א'/ב'*


מטיפוס ___________ -
יש לסמן את הקבוצה המתאימה

 .1פרטים אישיים של מבקש ההסמכה:
שם משפחה:

שם פרטי:

בעל רישיון טייס:

טלפון:

פרטי  /מסחרי  /תובלה בנתיבי אוויר

סה"כ שעות טיסה:

מספר רישיון:

מהן שעות טיסה כטייס מפקד:

סה"כ שעות טיסה על אז"ם מקבוצה א'/ב'*:

מהן שעות טיסה כטייס מפקד:

 .2פרטים אישיים של המדריך המסמיך:
שם משפחה:
בעל רישיון טייס:

שם פרטי:
מסחרי  /תובלה בנתיבי אוויר

סה"כ שעות טיסה:
סה"כ שעות טיסה על אז"ם
מקבוצה א'/ב'*:

טלפון:
מספר רישיון:

מספר רישיון מדריך:

מהן שעות טיסה על הטיפוס
האמור:

 .3אישור הדרכה:
הנני מצהיר בזה כי מבקש ההסמכה –
א .הודרך על ידי בכל הקשור למבנה האז"ם מהטיפוס האמור ,מגבלותיו ,מערכותיו ,תפעולו (בשגרה
ובחירום) ,חישובי משקל ואיזון ,העמסה ,מרכז כובד ושימוש בגרפים ,והוכיח בפני ידע מקצועי הכל
בהתאם לדרישות תקנה 185ב לתקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס) ,תשמ"א – ( 1481להלן"-תקנות
הרישיונות").
ב .הודרך על ידי בהטסת האז"ם מהטיפוס האמור וביצעתי עמו ________ טיסות הדרכה המסתכמות ב-
______ שעות טיסה כאמור בתקנה 185ג לתקנות הרישיונות.
 .4אישור הסמכה:
הנני מאשר כי הסמכתי את המבקש לאחר שהוכיח בפני את המיומנות הנדרשת בהטסת האז"ם מהטיפוס
האמור ובכלל זה ,בין היתר ,תהליכי חירום ובקיאות במערכות האז"ם.

תאריך________________

חתימה __________________
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דברי הסבר והערות כלליות למדריך:
 הנך רשאי להדריך ולהסמיך על טיפוס אז"ם קבוצה א'/ב'* במידה והנך מחזיק ברישיונות מתאימים עם
זכויות בתוקף ומוסמך על הטיפוס המבוקש.
 הנך רשאי להדריך ולהסמיך רק בעל רישיון טיס ישראלי ובו הגדר אז"ם קבוצה א'/ב'* עם זכויות בתוקף.
 שעות ההדרכה הזוגית הנדרשות הן בהתאם לטבלת שעות הדרכה מזעריות לצורך קבלת הגדר נוסף על
אז"ם בתוספת השביעית לתקנות הרישיונות.
 אין לכלול את זמן הטיסה במבחן בשעות ההדרכה הנדרשות.
 רשימת תיוג לשימושך:
□ המבקש עמד בהצלחה בדרישות סימן ו' בפרק הראשון לחלק ד' לתקנות הרישיונות לעובדי טיס.

□
□ אישור על סיום ההסמכה נרשם ונחתם כנדרש ביומנו האישי של המבקש.
□ משלוח המסמכים הבאים אל רשות התעופה האזרחית  -אגף רישוי עובדי טיס בדואר אל הכתובת
כל הטיסות וההדרכות נרשמו ונחתמו כנדרש ביומנו האישי של המבקש.

הרשומה מטה ,לפקס מס'  03-4004540או לכתובת הדוא"ל :Rishuitais@mot.gov.il
 .1צילום של הדפים מיומן הטיסות האישי של המבקש המכילים את טיסות ההדרכה ואת אישור
ההסמכה;
 .2צילום של המבחן העיוני שבוצע במסגרת ההכשרה לתוספת הטיפוס;
 .3הטופס שלעיל – מלא וחתום כנדרש.
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