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 חוק הגויס, 1927
 תקנות בדבר רשיונות לעובדי טיס

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 ולפי פסקאות 1, 2 ו־3 לתוספת ה׳ לחוק הטיס, 1927 !,
:  אני מתקין תקנות אלה

 1. בתקנה 1 לתקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס), תשט״ז—1956 2 (להלן — התקנות מיקיז מקנה 1
א: בו  העיקריות), אחרי הגדרת ״מתלמד״ י

ת להתבשר לקבלת אחד  ״ ״טייס מתלמד״ — אדם המקבל הדרכה בכלי טיס על מנ
 מאלה:

, י  (1) רשיון טייס פרט

;  (2) רשיון טייס מסחרי

; ן  (3) רשיון טייס דאו

 (4) רשיון טייס של באלון שאינו מחובר!

 (5) רשיון טייס פרטי של הליקופטר % י

 (6) רשיון טייס מסחרי של הליקופטר!

 (7) רשיון טייס פרטי של ג׳רופלן זעיר ן

 ״מדריך״ — אדם בעל הגדר הדרכה!״.

 1 חוקי א״י, כרך ג׳, עמי 2551¡ 0״ח 33, תש״י, s«׳ 73.

 3 ק״ת 615, תשט״ז, עמ׳ 912¡ תשכ״ח, עמ׳ 909¡ תשכ״ט, עמ׳ 2141¡ תש״ל, עמי 909¡ תשל״א, עמ׳ 857.
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א: בו ות העיקריות י  2, במקום תקנה 2 לתקנ
 ״איפור לשמש 2. לא ישמש אדם כטייס מתלמד, כאיש צוות כאמור בתקנה 3, או בעובד

 טיס כאמור בתקנה 4, אלא על פי רשיון שניתן בהתאם לתקנות אלה ואלא
 אם מצויים ברשיונו הנדרים מתאימים.״

 ההל9תיתקנה 2

 טייפ ממלמד,
 איש צוות או

 עוגד טיפ גלי
 רשיון

א: בו  3. אחרי תקנה 2א לתקנות העיקריות י
פ 2ב. לא יטיס אדם כלי טיס בטיסת יחיד אלא אם הוא בעל רשיון איש י 8 ז י י י י פ י א  ״

 כלי טיס
 כ־!יפד. יחיד צוות שהוא טייס או בעל רשיון טייס מתלמד.״

א: בו  4. במקום תקנה 7 לתקנות העיקריות י
 ״אי«יי י«ייו 7. רשיון כאמור בתקנות 3 ו־4 או רשיון טייס מתלמד שניתן מאת

נה חברה, רשאי השר לאשרו אישור מלא או אישור חלקי.״  מדי

 5. בתקנה 10 לתקנות העיקריות —
 (1) בתקנת משנה (א), לפני ״24 חדשים לרשיון טייס פרטי״ יבוא ״24 חדשים

׳ ׳  לרשיון טייס מתלמד!
 (2) בתקנת משגה (ג)׳ לפני ״רשיון טייס פרטי. כתום 12 חדשים״ יבוא ״רשיון

 טייס מתלמד, כתום 12 חדשים ?״.

א: בו ח) י ה(  6. בתקנה 12 לתקנות העיקריות, לאחר תקנת משנ
 ״(ט) טייס מתלמד המבקש חידוש רשיונו שניתן לפי תקנות אלה יוכיח, להנחת
 דעתו של השר, זמן טיסה מינימלי בנוכחות מדריך ובאישורו, הרשום ביומן הטיסות
 האישי של הטייס המתלמד, תוך 12 החדשים שקדמו לבקשת חידוש הרשיון או

:  ההגדר, כמפורט להלן

 (1) היתד, בקשת חידוש הרשיון לכלי טיס שאינו דאון — לפחות 20 שעות
 זמן טיסת יחיד או זמן הדרכה זוגית, שבהן ביצע בעצמו לפחות חמש המראות

 ונחיתות במשך תשעים הימים שקדמו להגשת הבקשה;

 (2) היתה בקשת חידוש הרשיון לדאון — לפחות שעתיים זמן טיסת יחיד
 או זמן הדרכה זוגית, שבהן ביצע בעצמו לפחות חמש המראות ונחיתות במשך

 תשעים הימים שקדמו להגשת הבקשה.״

 7. בתקנה 14 לתקנות העיקריות, אחרי ״4(3)״ יבוא ״או רשיון טייס מתלמד״.

 8. בתקנה 22א לתקנות העיקריות. אחרי ״ובתקנה 4 פסקאות (3) ו־(4)״ יבוא ״או
 רשיון טייס מתלמד״.

א: בו  9. בתקנה 23 לתקנות העיקריות׳ אחרי פסקה (2) י
 ״(3) הוא בעל רשיון טייס מתלמד.״

בוא:  10. בתקנה 28 לתקנות העיקריות׳ אחרי פסקה (2) י
 ״(3) הוא בעל רשיון טייס מתלמד.״

בוא:  11. בתקנה 43 לתקנות העיקריות, אחרי פסקה (2) י
 ״(3) הוא בעל רשיון טייס מתלמד.״

א: בו  12. בתקנה 48 לתקנות העיקריות, אחרי פסקה (2) י
 ״(3) הוא בעל רשיון טייס מתלמד.״

 הוסכו! תקנה 2ג

 החלפת תקנה ד

 תיקון הקנה 10

 תיקה תקנזז 12

 תיקון הקנה 14

 :תיקון תקנה 22א

 תיקון תקנה 23

 תיקון תקנה 28

 תיקון תקנה 43

 תיקון וזקנה 48
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 ר\קון תקנה 53;

 תיקון תקנה58

 , תייןוו םי«ן ts׳

 תיקון תקנה 62א

 הופפת
 חלק נ׳2

; : ו א 1 ב י ; ( 2  אחרי פסקה (

 • יי י. ״(3) הוא בעל רשיון טייס מתלמד.״

א: בו  בתקנה 58 לתקנות העיקריות, אחרי פסקה (2) י

 ״(3) הוא בעל רשיון טייס מתלמד.״

א: בו  לפני תקנה 62א לתקנות העיקריות י

: טייס פרטי של ג׳רופלן זעיר״. ׳  ״סימן ט

א: בו  בתקנה 62א לתקנות. העיקריות, אחרי פסקה (2) י

 ״(3) הוא בעל רשיון טייס מתלמד.״

א: בו  אחרי חלק ג׳1.לתקנות העיקריות י

 ״חלק ג׳2: רשיון לטייס מתלמד
 ם  22א לא יינתן לאדם רשיון טייס מתלמד, אלא א

 (!) מלאו לו 17.שנה!

 (2) הוכיח להנחת דעתו של השר ידיעה מקצועית, נסיון
 וכושר ביצוע כמפורט בתקנות 22ה עד 22ז.

ת: עי ת בהם דרושה להוכחת ידיעה מקצו או םשהבקי י נ י נ  22ה. אלה הע

 (1) קריאה, דיבור והבנה של הלשון העברית ושל הלשון
 האנגלית!

 (2) כללי התעופה האזרחית בהפעלת בלי טיס, לרבות המעשה
 וההילוך בפיקוח על תנועה אווירית!

 (3) תורת הטיסה, הכרת כלי הטיס שבו הוא עומד ללמוד
 והמגבלות בהפעלת אותו סוג וטיפוס של בלי טיס.

: ן ו  22ו. (א) אלה התנאים להוכחת נסי

 (1) היתד. בקשת הרשיון לכלי טיס שאינו דאון — לפחות
ת זמן הדרכת זוגית עם מדריך.בכלי טיס שאינו דאון,  חמש שעו
 הכולל נוהלי הכנה לטיסה, נוהלי טיסה ותרגילי טיסה בסיסיים

 כפי שיקבע אותם המנהל!

 (2) היתה בקשת הרשיון לדאון — לפחות שעתיים זמן הדרכה
 זוגית עם מדריך בדאון, הכולל נוהלי הכנה לטיסה בדאון׳ נוהלי
 טיסה בדאון ותרגילי •דאיה בסיסיים, כפי שיקבע אותם

 המנהל.
 (ב) נוהלי ההכנה לטיסה, נוהלי הטיסה והתרגילים הבסיסיים כאמור
 בתקנה זו יירשמו בתיקו האישי של הטייס המתלמד וביומן הטיסות האישי

 שלו כשהם מאושרים מאת מדריכו האישי.

.13 

.14 

.15 

.16 

.17 

 22ז. (א) להוכחת כושר ביצוע על המבקש להדגים בפני מדריכו האישי
 את יכולתו וכושר ביצועו בתמרונים של טיסה רגילה ושל טיסת חירום
 במידת המומחיות הראויה לטייס מתלמד! אישור המדריך האישי כי

 המבקש הוכיח כושר ביצוע יהווה הוכחה מספקת לענין תקנה זו.

 רשיון טייפ
 מתלמד ;

 הוגחת ידיעה
 'מקצועית

 הוכחת נפיון

 הוכחת כושר
 גיצוע
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, דשאי השר להודות כי המבקש  1 (ב) על אף האמור בתקנת משנה(א)

 יוכיח כושר ביצוע כאמור, להנחת דעתו הוא.

ות אלה —  זיייייזיי«י 22ח. טייס מתלמד זכאי, בכפוף לתקנ
 טיי8 מתלמד

 (1) להטים כלי טיס מסוג, מין וטיפוס הרשום ברשיונו בטיסת
 יחיד, לצרכי אימוניו בלבד, בשטחי אימונים שאישר לצורך

 זה המנהל (להלן — שטחי אימונים) י,
 (2) להטיס כלי טיס כאמור מחוץ לשטחי אימונים — אם עבד
ו  להנחת דעתו של השר קודם אימונים בניווט טיס׳ שפרטי
 נרשמו בתיקו האישי בידי מדריכו האישי, שאישר על גבי
ת  רשיונו כי הוא בעל כושר ביצוע בניווט כלי הטיס שבו עבר א
 האימונים כאמור ואם הוא בעל רשיון אלחוטאי טיס לרדיו

 טלפון
 (3) להטיס כלי טיס כאמור בשעות היום ובטיסה לפי כללי

 טיסת ראות בלבד.״ ^

1 18. בתקנה 125 לתקנות העיקריות תקנת משנה (ג) תסומן ״(ה)״ ואחרי תקנת משנה (ב) 2 ה 5 ג י י ־  "יהיי י
א: בו  י

 ״(ג) לא יטוס מתלמד בטיסת יחיד באזור שירות פיקוח בשדה תעופה אלא
 בהשגחת מדריכו האישי ואלא אם מצוי מדריכו האישי באותה עת בשדה

 התעופה כאמור.

 (ד) לא יטוס מתלמד בטיסת יחיד מחוץ לאזור שירות פיקוח שדה תעופה
ו  אלא אם בכל זמן הטיסה מצוי מדריכו האישי בשדה התעופה שממנ

 המריא.״

 19. תחילתן של תקנות אלה היא כתום שלושה חדשים מיום פרסומן.

ן מס׳ 2), תשל״א— קו ס)(תי  20. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הטיס (רשיונות לעובדי טי
 1971״.

ס ר ן פ ו ע מ  כ״ד בםיון תשל״א (17 ביוני 1971) ש
) שר התחבורה י 5 5 2 מ 4 ה ) 

 הווילה

 השם

 חוק הטיס, 1927
 תקנות בדבר רשיונות לעובדי טיס

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 ולפי פסקאות 1, 2 ו־3 לתוספת ה׳ לחוק הטיס, 1927
:  אני מתקין תקנות אלה

! 1. בתקנה 1 לתקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס), תשט״ז—1956 2 (להלן — התקנות ה נ ק  תיהיל ת

א: בו  העיקריות), אחרי הגדרת ״תעודת יושר״ י
 ״ ״דגם״ — כלי טיס פלוני מםידרת ייצור שהורה השר,׳״.

 1 חוקי א״י, כרך גי, עמ׳ 2551¡ ס״ח 33, תש״י, עמי 73.

 2 ק״ת תשט״ז, עמ׳ 912¡ תשל״א, עמי 857.
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ה 5 נ ! א: י*יהיז י" בו  2. בתקנה 5(א) לתקנות העיקריות, במקום פסקה (5) י
  ה  ״(5) הגדר הדרכה שהוא לפי ז

 (א) מדריך טיס סוג 1 ,־

 (ב) מדריך טיס סוג 2?

 (ג) מדריך טיס סוג 3 ?

 (ד) מאמן.״

א: יגיהיו»?נה 2! בו  3. בתקנה 12 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (ו) י

 ״(0 מדריך טיס או מאמן המבקש —

 (1) חידוש הגדרו —
 (א) יוכיח, להנחת דעתו של השר, 50 שעות הדרכת טיס למעשה תוך
ות  12 החדשים שקדמו לבקשת החידוש ושלפחות ארבע חמישי
 מהמתלמדים אותם הדריך תוך 12 החדשים שקדמו לבקשת
 החידוש ושניגשו, למבחן לקבלת רשיון טיס, הוכיחו כושר ביצוע כאמור
 בתקנות אלה בפעם הראשונה שבה ניגשו למבחן האמור! לא הוכיח
 כאמוד, יושעה הגדרו עד שיעמוד במבחן טיסה בכלי טיס עם בוחן

 שאישר לענין זה השר וכפי שיורה השר! לא עמד במבחן תוך ששה .
! ׳  חדשים, יבוטל הגדרו

 (ב) ןיעמוד במבחן טיסה עם בוחן מאושר בכלי טיס, אם יידרש לעשות
. • ׳ • • ־ •  כן מאת השר! .

 (2) חידוש אישור הדרכה בדגם מסויים בהגדרו —
 (א) יוכיח, להנחת דעתו של השר, שלפחות עשר משעות הדרכת
 הטיס למעשה שבהן הדריך, תוד 12 החדשים שקדמו לבקשת החידוש,
 בוצעו בכלי טיס מאותו דגם או שביצע לא פחות מעשרים שעות טיסה
 כטייס־מפקד בבלי טיס מאותו דגם, תוך 12 החדשים שקדמו
 להגשת הבקשה! לענין פסקה זו ייראו כל שעתיים של טיסה כטייס־

ס!  מפקד כשעה של הדרכת טי

 (ב) יעמוד במבחן טיסה בכלי טיס מאותו דגם, אם נדרש לכך מאת
 השר, עם בוחן שאישר לכך.״

א: מיי,יו חל?ד׳ בו  4. בחלק;ד׳ לתקנות.העיקריות, במקום הפרק השלישי י

 ״נ4רק שליש*: הגדר הדדבה

 הגיי למיייי 68. (א) טייס כלי טיס המבקש הגדר הדרכה כמדריך טיס סוג 1 יוכיח,
ג 1 להנחת דעתו של השר, כיי׳— י פ פ י  ט

 יי (1) עבר בשנה שקדמה להגשת הבקשה קורם של מדריך
ית הלימודים שלו אושרה מאת השר או, אם עבר  טיס, שתכנ
 קודם לכן קורס כאמור, עסק למעשה בהדרכת טיס בבית ספר
 להוראת טיס שהוסמך לצורך זה מאת השר מהיום בו עבר

 את הקורס ועד הגשת הבקשה!
 (2) עמד בבחינות הקורס האמור ?
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 (3) עמד במבחן טיסה בכלי טיס עם בוחן שאושר לענין זה
 מאת השר, וכפי שיודה השר«

 (4) הינו בעל רשיון טייס מסחרי

 (5) ביצע לא פחות ממאה שעות טיסה כטייס־מפקד ומהן לא
 פחות מארבעים שעות בכלי טיס מסוג, ממין ומטיפום שאליו

 מתייחסת הבקשה, בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה•

 (ב) מדריך טיס סוג 1 רשאי להדריך מתעתדים לקבל רשיון טייס
 פרטי, רשיון טייס פרטי של הליקופטר ורשיון טייס פרטי של ג׳רופלן
/ או רשיון טייס דאון,  זעיר על כלי טיס חד מנועי מטיפוס קבוצה א

 בפיקוחו של מדריך טיס סוג 2 או מדריך טיס סוג 3.

 (ג) מדריך טיס סוג 1 אינו רשאי לשלוח מתלמד לטיסת היחיד
 הראשונה או לטיסת המרחב הראשונה שלו או ליתן לו הוראות ולפקח

 עליו בטיסות כאמור.

י י«יייי 68א. (א) טייס כלי טיס המבקש הגדר הדרכה כמדריך טיס סוג 2 יוכיח,^ י » 
 טיפ מוג 2 י *

 להנחת דעתו של השר, כי —

 י (1) מילא אחרי דרישות ההגדר לשמש כמדריך טיס סוג 1:
 כמפורט בתקנה 68(א)(1) עד (4) י,

 (2) ביצע לא פחות מארבע מאות שעות טיסה כטיים־מפקד
ן ומטיפוס  ומהן לא פחות משלושים שעות בכלי טיס מסוג, ממי
 שאליו מתייחסת הבקשה ולא פחות ממאתיים ,שעות טיסה
 בתפקיד מדריך טיס סוג 1 בשלוש השנים שקדמו להגשת

 הבקשה.

 (ב) מדריך טיס סוג 2 רשאי להדריך מתעתדים לקבל רשיון טייס
 כאמור בתקנה 68(ב) וכן לשלוח מתלמד לטיסות היחיד הראשונות שלו

 וליתן בהן הוראות ולפקח עליהן.

 י,י.יי למדריד 68ב. (א) טייס כלי טיס המבקש הגדר הדרכה כמדריך טיס סוג 3 יוכיח,
־ ג להנחת דעתו של השר, כי — י 8 ־ י ° 

 (1) מילא אחרי דרישות ההגדר לשמש כמדריך טיס סוג 1
 כמפורט בתקנה 68(א)(1) עד (4) !

רים;  (2) היגו בעל הגדר מכשי

 (3) ביצע לא פחות מחמש מאות שעות טיסה כטייס־מפקד
 ומהן לא פחות משלושים שעות בכלי טיס מסוג, ממין ומטיפוס
ת טיסה  שאליו מתייחסת הבקשה ולא פחות ממאתיים שעו
 בתפקיד מדריך טיס סוג 1 וממאה שעות טיסה בתפקיד מדריך

 טיס סוג 2, בחמש השנים שקדמו להגשת הבקשה.

 (ב) מדריך טיס סוג 3 רשאי להדריך —
 (1) מתעתדים לקבל רשיון טייס כאמור בתקנה 68(ב) וכן
 מתעתדים לקבל רשיון טייס מסחרי, רשיון טייס מסחרי של
 הליקופטר והגדר טיפוס על כלי טיס מהמינים המפורטים להלן
 שבהם ביצע לא פחות משלושים שעות טיסה כטיים־מפקד, הגדר
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 מכשירים, הגדר חקלאי והגדר הדרכה, בתנאי שלא יתן הדרכה
ה:  למתעתדים לקבל הגדר חקלאי אלא אם הוא בעל הגדר כז
 (א) מטוסים חד־מנועיים מטיפוס קבוצה א׳ ודאונים!

ם או יותר, בתנאי שהוא עי ו מנ . י  (ב) מטוסים בעלי שנ
 בעל נסיון של אלפיים שעות טיסה ומהן לפחות חמש

 מאות שעות כטייס־מפקד במטוסים כאמור•
 הגדר למא«ז 68ג. (א) טייס כלי טיס המבקש הגדר הדרכה כמאמן יוכיח, להנחת דעתו

x _ של השר, כי; 

ונות לטייסים  (1) עבר קורס של מדריך טיס לבעלי רשי
ת הלימודים שלו אושרה מאת השר ¡ י  שתכנ

 (2) עמד בבחינות הקורס האמור!
 .; (3).עמד במבחן טיסה בכלי טיס בו הוא מתעתד לאמן, עם

 . בוחן שאישר לענין זה השר וכפי שיורה השר!
ון טייס לתובלה בנתיבי אוויר׳ והוא משמש  ; . (4) הינ1 בעל רשי
 כטיים־מפקד בחברה בעלת רשיון להפעלת כלי טיס בטיסה
 מסחרית לפי סעיף 2(א). לחוק רישוי שירותי התעופה, תשכ״ג—
 31963, המיורשית מאת השר להפעיל כלי טיס בטיסות

ו — חברה).  מסחריות סדירות (להלן בתקנה ז
 (ב) מאמן רשאי להדריך בעלי רשיון טייס המועסקים בחברה
 . והמתעתדים לקבל רשיון טייס בדרגה גבוהה יותר מזה שברשותם או

 הגדר סוג׳ הגדר מין או הגדר.טיפוס נוספים.
 68ד. לא ידריך,מדריך טיס או מאמן אלא בכלי טיס מדגם מסרים שניתן

 לגביו אישור הדרצה כאמור בתקנה 68ה.

 68ה. (א), טייס כלי טיס המבקש אישור להדרכה בכלי טיס מדגם
 מסויים"— ;

 (1) יוכיח להנחת דעתו של השר כי ב־12 החדשים שקדמו
ת טיסה כטייס־  להגשת הבקשה ביצע לא פחות מעשרים שעו

 מפקד בכלי טיס מאותו דגם!
 (2) יעמוד במבחן טיסה בכלי טיס מאותו דגם׳ אם נדרש לכך

 מאת השר, עם בוחן שאישר.

 (ב) אישור להדרכה בכלי טיס מדגם מסרים יצויין ברשיון הטייס
 המסחרי של אותו טייס בעל הגדר ההדרכה׳ במקום ובצורה שהורה השר.
 ,גיציע.הדמה•׳ 69. לא יבצע מדריך הדרכה בכלי טיס, אלא אם הוא זכאי להטיסו בהתאם

 לרשיון הטייס שלו.׳׳

 הדדפה 8ג?יי
 טי8 מדגפ

 מםוייפ

 *ישוך הדרגה
 ככלי טיפ

 מדגמ מפוייפ.

 תחילתן של תקנות אלה היא כתום שלושה חדשים מיום פרסומן.

ן מס׳ 3), תשל״א- קו  לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס)(תי

.5 

.6 
 1971׳

ם ר ן פ ו ע מ  ש
 שר התחבורה

 ב״ד בסיון תשל״א(17 ביוני 1971)
 (חמ 75524) .

 ס״ח תשכ״ג, עמי 104.
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 חוק רישוי שיחתי התעופה, תשכ״ג-963 ן
 חוק הטיס, 927ו

 תקנות בדבר מגבלות זמן טיסה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 23 לחוק רישוי שירותי תעופה, תשכ״ג—1963 1 (להלן —
 חוק הרישוי), וסעיפים 10(9)׳ 30 ופסקה 1 לתוספת ג׳ לחוק הטיס, 1927 2 (להלן — חוק

: ן תקנות אלה  הטיס), אני מתקי

ות אלה —  'יונייי״ 1. בתקנ
 ״איש צוות״ — איש הממלא בזמן טיסה תפקיד חיוני לפעולת כלי טיס ובידו רשיון בר־

ד!  תוקף לפי חוק הטיס למילוי אותו תפקי

 ״המנהל״ — ראש מינהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה או מי שהוא הסמיך לצורך
;  תקנות אלה, כולן או מקצתן

 ״זמן תפקיד״, לגבי איש צוות — משך הזמן שבו הוא נדרש מאת המפעיל להיות במקום
 נתון, למעט מקום מינוחה, או זמן טיסה, כחבר צוות מורחב, כחבר צוות מוגבר או כנוסע
 בכלי הטיס (להלן בהגדרה זו — עבודה), ובלבד שאם היתה הפסקה שאינה עולה על
 שמונה שעות בין תקופת עבודה איזת כאמור לבין תקופת עבודה שניה, תחושב הפסקה
 זו כזמן עבודה כאמור; אך אם איש הצוות אינו מועסק בנתיבי אוויר בינלאומיים ומעבידו

 סיפק לו מקום מנוחה׳ לא יחושב לגביו זמן הפסקה זה כזמן עבודה 5

 ״זמן טיסה״ לגבי איש צוות — משך הזמן שבו הוא נמצא בתפקיד בעמדה בתא הטייס,
 מהרגע שבו נע בלי הטיס לראשונה בכוח עצמו לשם המראה עד לרגע שבו הוא דימם

 מנועיו בסוף הטיסה!

 ״חודש״ — שלושים ימים רצופים!

!  ״חומר רעיל״ — חומר שנקבע בחומר רעיל על פי פקודת הרוקחים 3
 ״חופשה״, לגבי איש צוות — משך זמן שבו אין הוא נדרש לעמוד לרשות מעבידו כאמור

 בתקנה 4, אולם משך זמן זה לא יכלול מנוחה לפני תפקיד •,

 ״טייס־מפקד״ — כמשמעותו בתקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס), תשט״ז—956! 4 .

 ״טיסה חקלאית״ — טיסה בכלי טיס המשמש דרך כלל לריסוס ולאיבוק ולזריעת עננים
 לצורך ביצוע טיסה חקלאית בפועל, לרבות טיסה בכלי טיס כאמור אל השטח המיועד

 לביצוע הטיסה החקלאית בפועל וממנו

 ״טיסה חקלאית בפועל״ — ריסוס, איבוק וזריעת עננים בכלי טיס המשמש דרך כלל

 לצורך זה!
ת;  ״טיסה מסחרית״ — כמשמעותה בחוק הרישוי, למעט טיסה חקלאי

 ״טיסת ניסוי״ — טיסה שמטרתה לבחון כלי טיס לגבי יכלתו לעמוד בדרישות הישומות

נת כשרו האווירי! ת מבחי  באותה ע

דת החום במעלות צלסיוס השוררת בסביבה שבה מופעל כלי הטיס  ״טמפרטורה״ — מי
 והנמדדת בצל בגובה מטר מעל פני הקרקע!

 1 פ״ח תשכ״ג, עמי 104.

 2 חוקי א״י, כדך ג׳, עמ׳ 2551 ; ס״ח 33, תש״י, עמ׳ 73.

ק ק״ו, עמ׳ 1124; 0״ח תשכ״ד, עמי 104. ר פ / ד ב י  3 חוקי א״י, נ

 4 ק״ת תשט״ז, זנמ׳ 912; ק״ת תשל״א, . עמ׳ 1273, 1276.
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 ״יממה״ — עשרים וארבע שעות רצופות >

־ כמשמעותו של אווירון בחוק הטיס, לרבות כלי טיס המסוגל להימצא באוויר  ״כלי טיס״ -
 מכוח העילוי הנוצר על ידי תגובות האוויר!

 ״מנוחה בזמן טיסה״, לגבי איש צוות — משך זמן שאינו פחות משעתיים, שבו יכול הוא

ס; י  לנוח בכלי טיס, על מושב נוח שאינו מושב מתקפל, מחוץ לתא הטי

 ״מנוחה לפני תפקיד״, לגבי איש צוות — מנוחה לפני זמן תפקיד במקום מנוחה שהמפעיל

 העמיד לרשותו!

 ״מפעיל״ — בעל רשיון המפעיל כלי טיס בטיסה מסחרית!

 ״מקום מנוחה״, לגבי איש צוות — מקום המיועד לשמש לו כמקום מנוחה, לרבות מגורי
!  הקבע שלו

 ״צוות מוגבר״ — צוות המורכב ממספר מספיק של אנשי צוות המאפשר החלפת תפקידים
 בין אנשי הצוות ומנוחה לסרוגין!

 ״צוות מורחב״ — צוות המורכב משלושה טייסים ואיש צוות נוסף!

 ״צוות מזערי״ — צוות המורכב ממספר האנשים הקטן ביותר הדרוש להפעלת כלי טיס

 כפי שנקבע בספר כלי הטיס של היצרן ובנוהלי המבצעים שנקבעו על פי הרשיון ?

 ״רביע״ — תשעים ימים רצופים!

 •״רשיון״•.י- רשיון שניתן למפעיל על פי חוק הרישוי5

 ״שבוע״ — שבעה ימים רצו&ים;•

 ״שנה״ — 365 ימים רצופים.

 2. (א) לא יעסיק מפעיל איש צוות ולא ישמש איש צוות, בזמן טיסה העולה על הזמן.
• • ׳ ׳ • : ן ל ה  המפורט ל

 ת י ר ח ס  (1) . בטיסה מ
 ׳ (א) ביממה —

 1. בכלי טיס המופעל על ידי טייס בודד או טייס בודד ואיש
ת!  צוות נוסף — 8 שעו

י טייסים ואיש  2. בבלי טיס אשר צוותו המזערי כולל לפחות שנ
ת!  צוות אחר — 12 שעו

 (ב) 120 שעות בחודש!
ע!  (ג) 300 שעות ברבי

 (ד) 1000 שעות בשנה!

 (2) בטיסה חקלאית ובטיסת ניסוי —
 (א) ביממה —

 1. כאשר הטיפול הוא בחומר רעיל והטמפרטורה היא בין 32°
ת בטיסה חקלאית  ובין 36° — 5 שעות, מהן לא יותר מ־4 שעו

 בפועל!
 2. בכל מקרה אחר — 8 שעות, מהן לא יותר מ־6 שעות בטיסה

 חקלאית בפועל ובטיסת ניסוי!
 (ב) 40 שעות בשבוע, מהן לא יותר מ־30 שעות בטיסה חקלאית

 בפועל ובטיסת ניסוי!
 (ג) 100 שעות בחודש, מהן לא יותר מ־80 שעות בטיסה חקלאית בפועל

 ובטיסת ניסוי ?

 קובז זזוגקנות• 711¿, ח׳ בתמוז תשל״א, 1.7.1971
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ת ברביע, מהן לא יותר מי200 שעות בטיסה חקלאית  (ד) 250 שעו
 בפועל ובטיםת ניסוי!

ת בטיסה חקלאית  (ה) 800 שעות בשנה, מהן לא יותר מ־600 שעו
 בפועל ובטיםת ניסוי.

 (ב) למרות האמור בתקנת משנה (א)(2) לא יעסיק מפעיל איש צוות בטיסה חקלאית,
 ולא ישמש איש צוות בטיסה חקלאית, כאשר הטיפול הוא בחומר רעיל והטמפרטורה עולה

 על 36°.

 (ג) לא הגיע איש צוות לזמן הטיסה המירבי כאמור בתקנה זו, תיחשב, לצורך
ת הטיסה האמורות בתקנת משנה (א)(1) לשעות הטיסה האמורות בתקנת משנה  המרת שעו
 (א)(2), או להיפך, כל שעת טיסה חקלאית או טיסת ניסוי כשווה ל־^1 שעות טיסה

 מסחרית.
 ו ז ה נ ק  (ד) לצורך ת

 (!) חישוב שעות הטיסה יתחיל מיום חידוש רשיון איש הצוות!
 (2) ״זמן טיסה״ — לרבות טיסה של איש צוות במסגרת חיל האוויר הישראלי.

 3, לא יעסיק מפעיל איש צוות. ולא ישמש איש צוות, ברציפות, לזמן תפקיד העולה עלי
:  הזמן המפורט להלן

 (1) בטיסה מסחרית —
ת!  (א) אם איש הצוות נמנה, אותה עת, עם צוות מזערי — 16 שעו

; ת ו  (ב) בכל מקרה אחר — 24 שע

 (2) בטיסה חקלאית ובטיםת ניסוי —
ת •,  (א) כאשר הטמפרטורה עולה על 32° — 8 שעו

 (ב) בכל מקרה אחר — 10 שעות.

 4. (א) לא יעסיק מפעיל איש צוות ולא ישמש איש צוות, בטיסה מסחרית, סמוך לאחר
 סיום תקופת זמן תפקיד במסגרת מגבלות זמני תפקיד בהתאם לתקנה 3, אלא אם היה בידו

:  סיפק לנוח במקום מנוחה, מנוחה לפני תפקיד, שאינה קצרה מהמפורט להלן

 מטפר שעות מנוחה
 לפני תפקיד נוסף

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

 14 בתוספת
 שעה לכל שעה נוספת

 מספר שעות תפקיד

 עד 10
 למעלה מ־10 אך לא יותר מ־ 11
 למעלה מ־ 11 אך לא יותר מ־12.
 למעלה מ־12 אך לא יותר מ־13
 למעלה מ־13 אך לא יותר מ־14
 למעלה מ״14 אך לא יותר מ־15
 למעלה מ־15 אך לא יותר מ־16

 למעלה מ ־16

ד מעל ל־16 שעות.  בתפקי

 (ב) לא יעסיק מפעיל איש צוות ולא ישמש איש צוות• בטיסה חקלאית ובטיסת
 ניסוי, סמוך לאהד סיום תקופת זמן תפקיד במסגרת מגבלות זמני תפקיד בהתאם לתקנה 3,
 אלא אם היה בידו סיפק לנוח במקום מנוחה, מנוחה לפני תפקיד, שאינה קצרה משעתיים

 מנוחה בעד כל שעת טיסה•

 מגכלות ומל
 תפקיד

 זמני מנוחה
 מזערייפ
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 5. (א) ;מצועיל יעני^ץלאיש׳ צוות שהוא מעסיק חופשה שלא תפחת מהשיעורים י«ני מיפשה
:  המפורטים דלקמן

 ת י ר ח ס  (1) בטיסה מ
 (^ : 4 יממות בחודש, מהן לפחות אחת בכל 10 ימים במקום מגוחה( וכן

 (ב) 30 יום בשנה, מהם לפחות 10 ימים רצופים
 (2) בטיסה חקלאית ובטיסת ניסוי —

 (א) יממה בשבוע במקום מנוחה •, ובן
 . (ב) 30 יום בשנה מהם לפחות 10 ימים רצופים.

 .(ב) לצורך תקנה זו יתחיל חישוב ימי החופשה מיום חידוש רשיון איש הצוות.

 6. ; (א) רשאי טיי&־מפקד לחרוג, .ולהורות לאיש צוות על חריגה, מהוראות תקנות חריגי!
:  2, 3, 4 או 5, אם לדעתו החריגה כאמור חיונית לצורך אחד מאלה

 (1) הצלת חיי אדם הנתון בסכנה 5
נה!  (2) בטחון המדי

ס!  (3) בטיחותו של כלי הטי
 (4) החזרת כלי הטיס לבסיסו, אם התעכב מחוץ לבסיסו מחמת כוח עליון

 והחריגה מהזמנים בתקנות אלה תהא סבירה.
 (ב) הורה טיים־מפקד׳ על חריגה כאמור בתקנת משנה (א), יודיעו על כך הוא
 והמפעיל למנהל, בכתב:, תוך שתי יממות ממועד מתן ההוראה, ואם היה כלי הטיס מחוץ

 לישראל — תוך שתי יממות משובו לישראל! הודיע אחד מהם כאמור, יהא השני פטור.
 מחובת ההודעה*

 7. (א) לא יעסיק מפעיל איש צוות ולא ישמש איש צוות, בטיסה חקלאית, אלא אם
ת התאמתו ויכלתו  ,רופא שאישר לכך המנהל בדק׳ תוך ששת החדשים שקדמו לכך, א
 מבחינה רפואית של איש הצווח לשמש בטיסה חקלאית לפי תקנות אלה! ואם היו טיסותיו

 של איש הצוות כרוכות כטיפול בחומר רעיל — ייבדק דמו תוך 14 ימים שקדמו לכך.

 (ב) תוצאות הבדיקה הרפואית, ובדיקת הדם אם תוצאותיה היו שליליות, יועברו
 בהקדם מאת הרופא שבדק, כאמור בתקנת משנה (א), או מאת איש הצוות׳ לידי הרופא

 שהמנהל הסמיכו לכך.

 8. מפעיל יבטיח ניהול רישום,שוטף של זמני מנוחה בזמן טיסה ולפני תפקיד, ישמור
 על רישומים כאמור לתקופה שלא תפחת משנתיים ויציגם למנהל לפי דרישתו.

 9. על אף האמור בתקנות אלה רשאי המנהל לפטור, לאחר התייעצות עם הרופא
ה 7(ב), ממילוי אחר ההגבלות לגבי זמני טיסה יומית ועונתית, זמני  שהוסמך לפי תקנ
 תפקיד וזמני מנוחה, אם תנאי הנתיב, תנאי כלי הטיס או תנאי המבצעים מחייבים לדעתו

 לעשות כן.

בר על הוראה מהוראות תקנות אלה׳ דינו העו . .10 
 לירות.

 גייסות
 רפואיות

 פטור מהוראות.
 התקנות

 מאסר ששה חדשים אוי קנס 200 עונשין

 תקנות הטיס (מגבלות זמן טיסה בשירותי תעופה), תשכ״ט—5.1969 — בטלות. בי-ול

8 ש א_ ה י ׳  לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הטיס (מגבלות זמן טיסה בשירותי תעופה), תשל

.11 

.12 
 1971״.

ס ר ן פ ו ע מ  ש
 שר התחבורה

 כ״ז בסיון תשל״א (20 ביוני 1971)
 (וזמ 755210)

 3 ק״ת וזשכ״ט, עמי 1326.
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 חוק רישוי שירותי התעופה, תשב״ג--963ו
 תקנות בדבר בתי ספר לטיס

,  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4 ו־23 לחוק רישוי שירותי התעופה, תשכ״ג—1963 1
: ה ל א ת ו נ ק  אני מתקיז ת

 פרק ראשון: כללי
 1. בתקנות אלה — :

 ״המנהל״ — ראש מינהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה או מי שהוא הסמיך לענין
!  תקנות אלה, כולן או מקצתן

 ״כלי טיס״ — כמשמעותו בתקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיפ), תשט״ז—21956 (להלן —
 תקנות הרשיונות)!

 ״בית ספר״ — בית ספר להודאת טיס לאנשי צוות כאמור בתקנה 3(1) לתקנות הרשיונות,
 לרבות מועדון תעופה!

|k י  ״מועדון תעופה״ — אגודה שעל היווסדה נשלחה הודעה כאמור בסעיף 6 לחוק העותמאנ
ס; ״  על האגודות משנת 1909 ושיש בה לפחות עשרה חברים הפועלים יחד לקידום הטי

ונות!  ״מתלמד״ — לרבות טייס מתלמד כמשמעותו בתקנות הרשי

 ״לימודי קרקע״ — לימודים עיוניים הקשורים בהכשרת אדם לקבלת רשיון או הגדר
 כמשמעותם בתקנות הרשיונות.

 כית פפר 2. לא יחזיק אדם ולא ינהל בית ספר אלא ברשיון מאת המנהל ובהתאם לתנאי הרשיון.
 יטיס

 פרק שני: רשיון בית ספד
 3. בקשת רשיון להחזקת בית ספר ולניהולו לפי תקנה 2 (להלן — רשיון בית ספר)

 או לחידושו, תוגש למנהל בטופס שקבע המנהל ושניתן להשיגו במשרדו.

 4. לא יינתן רשיון בית ספר ולא יחודש אלא לאחר שהמבקש הוכיח, להנחת דעתו של
 המנהל, כי עומדים לרשותו —

 (1) מקום מתאים למשרד וללימודי קרקע!
ן ג המתאים להוראת טיס בבית הספר והם במצב תקי  (2) כלי טיס מהסו
 ומצויירים בציוד שקבע המנהל כדי להבטיח למי שמורה טיס באותו כלי טיס

 את השליטה המלאה בו בכל עת!
 (3) המיתקנים והציוד הדרושים לצרכי הוראה!

 (4) מדריך טיס ראשי שהמנהל נתן לו היתר לניהול בית ספר, לאחד שהוכיח
 להנחת דעתו של המנהל ידע מקצועי ונסיון כמפורט בתקנה 5 •,

 (5) ביטוח המתלמדים, המדריכים, בית הספר וכן צד שלישי להנחת דעתו
 של המנהל.

 5. (א) לא יינתן לאדם היתר לשמש כמדריך טיס ראשי אלא אם —
ה!  (1) מלאו לו 21 שנ

 (2) הוא בעל הגדר הדרכה כמדריך טיס סוג 3 !
 (3) הוא הוכיח להנחת דעתו של המנהל נסיון של לפחות אלף שעות זמן

 גקשת רשיון

 ממן רשיון

 מוריו מים
 ראשי

 1 ס״ח 397, תשכ״ג, עמי 104.

 2 ק״ת 615, תשט״ז, עמ׳ 912; ק״ת 2510, תשי״ז, עמי 909.
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 טיסה במטוס כטייס־מפקד, מה0 לפחות 500 שעות טיסה במדריד, והיה בעל
 הגדר הדרכה במדריד טיס סוג 2 או סוג 3 בשנתיים האחרונות שלפני הגשת

 הבקשה למתן ההיתר. • • :•
מלא י .  (ב) מדריד טיס ראשי יהיה אחראי על ההדרכה בבית ספר, ובין השאר

:  בו את התפקידים האלה
 (1) יאשר דו״חות אימונים, תוצאות בחינות, תעודות העברה ותעודות גמר 5

 (2) יוודא רמת הדרכה נאותה!
 (3) יתכנן את פעילות כלי הטיס, המדריכים והמתלמדים

 (4) ינהל מסמכי מעקב אחר התקדמות המתלמדים והישגיהם!
ך מבחנים לקביעת רמת המתלמדים והישגיהם! ••:״ ו ר ע  (5) י

 (6) יפקח על המדריכים ועל עבודתם!
 (7) יפקח על רמת לימודי הקרקע ועל המדריכים!

ד עם המנהל בכל הנוגע להדרכה בבית הספר.  (8) יקיים קשר מתמי

 6. לא יינתן רשיון בית ספר אלא לבעל רשיון מפעיל לפי סעיף 2(א) לחוק! הוא ייחשב רשיוןמפעיל ,
ו ויחולו עליו כל התנאים האמורים ברשיון המפעיל. י  כחלק בלתי נפרד ממנ

ת פ«־ויומ ה«נהל ץ א , להגביל ברשי להתלותו י  7. המנהל רשאי לתת רשיון לבית ספר, לסרב לתתו או
 המספר והסוג של כלי הטיס שיורשו לבית הספר ואת מספר המתלמדים בו, וכן רשאי הוא

 לתת היתר למדריך טיס ראשי או לסרבילתתו.

ד שהיא ולא ירשה לאחר להחזיק או הע־ימ רשיון י  8. (א) לא יעביר אדם רשיון בית ספר בכל ד
יהן לו אלא לפי היתד בכתב ומראש מאת המנהל.  לנהל בית ספר. על פי רשיון שנ

 (ב) ניתן רשיון בית ספר לתאגיד, לא ייעשה כל שינוי בתאגיד על ידי הוספה
 או החלפה של הבד או שותף, או על ידי העברת השליטה בתאגיד או על ידי העברה,
 הוספה או חלוקה מחדש של זכויות, או על ידי ביטול, העברה או הקצאה חדשה של מניות,
 בין חברי התאגיד לבין עצמם או ביניהם לבין מי שאינו חבר התאגיד, אלא בהסכמה בכתב

 ומראש מאת המנהל.

ות י  (ג) ניתן רשיון בית ספד לתאגיד שהשליטה בו היא בידי תאגיד אחר או שמנ
 ממניותיו בידי תאגיד אחר, יחולו הוראות תקנת משנה (ב) גם על התאגיד האחר.

 (ד) בתקנה זו, ״תאגיד״ — למעט מועדון תעופה.

ת ספרו. הצגמ רעייד  9. בעל רשיון בית ספר יחזיק את הרשיון במקום נראה לעין בבי

 10. (א) בעל בית ספר ימציא למנהל לפי דרישתו את כלי הטיס והציוד המשמשים ג?ורמ כלי
 לצרכי הוראת טיס בבית ספרו לשם בדיקה ובקורת.

 (ב) י המנהל רשאי בכל עת סבירה להיכנס לבית ספד לשם —
 (1) בדיקת כלי הטיס, הציוד והמיתקנים ובקורתם 5

 (2) בקורת שיטות ההוראה והתאמתן לתכנית הלימודים!
 (3) בדיקת קיומן של הוראות תקנות אלה.

 11. לא יעסיק בעל בית ספר בהוראת טיסה אלא אדם בעל הגדר הדרכה כאמור בתקנות
 68 עד 68ג לתקנות הרשיונות שהוא בעל הכשרה, ידיעה מקצועית ונםיון בלימודי קרקע
 להנחת דעתו של המנהל (להלן — הגדר הדרכה), ולא ירשה למי שאינו בעל הגדר הדרכה

 להורות טיסה בבית ספרו.

 העפקת מדריד
 טיפ «וט«ר

ו לפ  ג
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 12. לא יורה אדם טיס ולא ירשה בעל בית ספר להורות טיס בבית ספרו אלא בכלי
 טיס שאישר המנהל בכתב לצורך זה.

 13. (א) בעל בית ספר ינהל ספר רישום שבו יצרינו מדי יום ביומו לגבי כל מתלמד
 לחוד —

;  (1) שמו, מענו ומספר תעודת הזהות או הדרכת של המתלמד
!  (2) תוצאות הבדיקה הרפואית שבה עמד

 (3) מועד התחלת הלימודים.
 (4) מספר השיעורים, סדרם ותמציתם!

עד סיום הלימודים,׳  (5) מו
 (6) פרטי הבחינות שבהן נבחן ותוצאותיהן י,

 (7) פרטים נוספים שדרש המנהל.

 (ב) בעל בית ספר אחראי לרישום בספר הרישום ולנכונות הפרטים שנרשמו בו.

 (ג) ספר הרישום יישמר בבית ספר לפחות שלוש שנים מיום הרישום האחרון בו.

 14. (א) בעל בית ספר יציג למנהל לפי דרישתו את ספר הרישום.
 (ב) בעל בית ספר ימציא למנהל לפי דרישתו דו״חות, הודעות, פרטים או מסמכים
 אחרים הנוגעים לפעולות בית הספר וימסור פרטים נכונים ומלאים ותשובות נכונות ומלאות

 ככל שיידרש•

ו נ  15. (א) בעל בית ספר ינהל ספר רישום טיסות, בצורה שהורה המנהל, שבו יצרי
 הפרטים המדריקים של כל טיסה בכל כלי טיס המופעל בידי בית הספר׳ לרבות —

 (1) זמן המראה וזמן נחיתה של כלי הטיס!
 (2) הצוות שהטיס את כלי הטיס׳ לרבות המתלמד שטס בו •

; ס י ט  (3) התרגילים שבוצעו בכלי ה
 (4) נתיבי הטיסה 5
 (5) מטרת הטיסה.

 (ב) ספר הטיסות יישמר בבית ספר לפחות שלוש שנים מיום הרישום האחרון
 שנעשה בו.

 פדק שלישי: תכנית לימודים והסמכת מתלמדים

 16. (א) בית ספר יכין תכנית לימודים ויגיש אותה לאישור המנהל לא יאוחר מיום
 הגשת הבקשה לרשיון בית ספר.

 (ב) אישר המנהל תכנית לימודים באמור, חייב בעל בית הספר וכל בעל הגדר
 הדרכה להורות טיס לפי התכנית.

 (ג) לא ישנה בעל בית ספר את תכנית הלימודים שאושרה לו, אלא בהסכמת
 המנהל.

 17. (א) סיים מתלמד נושא מנושאי תכנית הלימודים, יערוך בעל בית הספר מבחן
 להוכחת ידיעותיו של המתלמד, כפי שהורה המנהל.

 (ב) לא יערוך בעל בית ספר מבחן בנושאי לימודי קרקע אלא אם הוכיח המתלמד
 כי נכח בלפחות שלושה רבעים מסך כל השיעורים לפי תכנית הלימודים באותו נושא.

 (ג) בעל בית ספר ישמור כל בחינה בכתב וכל דיווח ממבחן טיסה בתיקו האישי
 של המתלמד, לתקופה של שנתיים לפחות לאחר הסמכתו.

 הוראה — גגלי
 טיפ שאושר

 המצאת פפר
 רישומ

 תכנית
 לימודיפ

 8כד,גיפ
 ותעודות גמר
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̂(ד< ״עמר מתלמד.׳׳בהצלחה בכל נושאי תכנית הלימודים׳ תוענק לו מאת בית הספר : 
 שבו למד תעודת גמד מאושרת בחתימת ידו של מדריךיהטיס באותו בית ספר.

 ,תוכן תעודת•
 גמר

 החלפת פית
 פפר

 18. . תעודת הגמר תהיה בצורה ובנוסח שקבע המנהל.

 19. (א) לא סיים מתלמד את כל תכנית הלימודים בבית ספר פלוני, רשאי הוא להמשיך
כושר הביצוע והידיעה המקצועית שרכש בבית הספר . ׳ ז ו סי  לימודיו בבית ספר אחר!הנ
 שממנו עבד׳ יובאו בחשבון בבית ד&פך שאליו עבר בהערכת הנסיון, כושר הביצוע

 והידיעה המקצועית הכוללים הנדרשים ממנו לפי תקנות הרשיונות לקבלת רשיון טיס;
 (ב) עבר:מתלמד מבית ספר אהד למשנהו יינתן לו מאת בית הספר שממנו עבר
 אישור, בחתימת ידו של מדריך הטיס הראשי באותו בית ספר, שבו יפורטו הישגיו של
 המתלמד בבית הספר שממנו עבר׳ בהסתמך על ספר הרישום׳ ובלבד שלא יינתן אישור
 כאמור אלא אם,רכש המתלמד באותו בית ספר לפני קבלת האישור לפחות מחצית מהנםיון,
 כושר הביצוע והידיעה המקצועית הנדרשים בהתאם לתכנית: הלימודים המאושרת באותו

 ןביתיספר. ׳.׳ .
 ^׳ (ג) עבר מתלמד• מבית״ •ספר •אחד למשנהו, יועבר תיקו האישי, לרבות פרטי הרישום
 בספר הרישום לגבי המתלמד׳ לאותו בית ספר, ובעל בית הספר יבצע בו רישומים מהשלב

 שהגיע אליו בית הספר הקודם.

 פרק רביעי: הסמכת בית ספר לעריכת מבחנימ לרשיון טיס
 20. בפרק זה — הגדרות

 ״מבחנים״ — מבחנים להוכחת ידיעה:מקצועית׳ נסיון וכושר ביצוע לצורך קבלת רשיון
 טיס כמפורט בתקנות הרשיונות, כולם או מקצתם!

 ״בית &פד מוסמך״ — בית ספיד.מוסמך לעריכת מבחנים לרשיון טיס.

 21. .(א) בקשה להסמכת בית ספר או לחידוש ההסמכה של בית ספר מוסמך יש להגיש הפמפתפית
ר 9  למנהל בטופס שבו יפורטו.המבחנים שברצון המבקש לערוך. . פ

 (ב) לא תינתן הסמכה לבית ספר אלא אם הוכיח המבקש, להנחת דעתו של המנהל,
 כי בשנה האחרונה שקדמה להגשת הבקשה לפחות שמונים אחוזים מבין המתלמדים בבית

 ספרו נבחנו וקיבלו רשיון טיס בלי שנכשלו בפעם הראשונה שבה נבחנו כאמור.

 4 (ג) הסמכת בית ספר לפי תקנה זו תיחשב חלק בלתי נפרד מרשיון בית הספר
 ^לפי תקנה 2.

 (ד) לא תחודש הסמכה אלא אם עמד המבקש בכל תנאי ההסמכה, להנחת דעתו
 של המנהל.

 22. (א) ניתנה לבית ספר הסמכה לעריפת מבחנים, רשאי בעלו לערוך מבחנים בתנאים עריכת
י" 5 " 3  כאמור: בתקנה זו. 8

 (ב) בעל בית ספר מוסמך יגיש למנהל, תוך ששים יום מיום מתן תעודת גמר,
 את בקשת המתלמד. לרשיון טיס, בצירוף תיקו האישי ומסמכים אחרים שיש בהם כדי
 להראות כי המתלמד למד בהתאם לתכנית הלימודים המאושרת וכי רמת הישגיו מתאימה
 לרמת ההישגים הנדרשת לצורך עריכת מבחנים! המנהל רשאי, לפי שיקול דעתו׳ להאריך

 את תקופת הגשת בקשת המתלמד ליותר מששים יום.
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 (ג) מצא המנהל כי מתלמד שהגיש בקשה כאמור בתקנת משגה (ב) ממלא אחר
 הוראות תקנות אלה, יתיר לו המנהל לגשת למבחנים בבית ספד מוסמר שבו קיבל המתלמד
 תעודת גמר! על אף האמור בתקנת משנה זו׳ רשאי המנהל להורות כי מתלמד ייבחן שלא

 במסגרת בית הספר שבו קיבל תעודת גמר.

 (ד) לא יערוך בעל בית ספר מוסמך מבחנים אלא אם מסר למנהל מראש הודעה
 על מועדי המבחנים ומקומם ושמות המתלמדים הנבחנים בהם ואלא אם אישר המנהל את

 עריכת הבחינות כאמור.
 (ה) ניגש מתלמד למבחנים כאמור ירשום בעל בית הספר בתיקו האישי את

 הפרטים הבאים לגבי אותו מתלמד:
 (1) שם המתלמד הנבחן ושם משפחתו, מענו ומספד תעודת זהותו או

 דרכונו;
 (2) שם הבוחן!

 (3) תארך המבחן!
 (4) פרטי המבחנים!

 (5) פרטי כלי הטיס בו נערך המבחן ? ^
 (6) הישגיו של המתלמד! י

 (7) אישור הבוחן להישגיו של המתלמד!
 (8) אישור מדריך הטיס הראשי של בית הספד להישגיו של המתלמד?

 (9) פרטים נוספים שדרש המנהל.

 (ו) מתלמד שעמד בהצלחה במבחנים, לא יידרש להוכיח ידיעה מקצועית, נסיון
 או כושר ביצוע נוספים בנושאים שבהם נבחן בהצלחה.

 פרק תמישי: תוקף רשיון בית ספד ותוקף הסמכת בית ספד

 23. (א) הוכח למנהל כי בעל בית ספר לא מילא אחר תקנות אלה, רשאי הוא לבטל
 את הרשיון או את ההסמכה.

 (ב) בעל בית ספר יחזיר למנהל את הרשיון או ההסמכה שבוטלו, תוך חמישה
 ימים מיום שנשלחה אליו בדואר רשום הודעת המנהל על הביטול.

 24. תקפם של רשיון בית ספר ושל הסמכה לא יעלה על תקופת תקפו של הרשיון
 כאמור בסעיף 2(א) לחוק שניתן לבעל בית הספר.

 פרק ששי: הוראות כלליות

 25. תחילתן של תקנות אלה היא כתום שלושה חדשים מיום פרסומן.

 26. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות רישוי שירותי התעופה (בתי ספר להוראת טיס),
 תשל״א—1971״.
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