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 המסמכים הנדרשים לצורך קבלת הפניה למבחן מעשי בטיסההנדון:  

 
 

רשות התעופה האזרחית, , או בדואר אל 14-4003040, בפקס מספר  מיילאת המסמכים ניתן להעביר ב
 .01111, קריית שדה התעופה מיקוד 1111י עובדי טיס, בית גולן, רח' גולן, ת.ד. אגף רישו

 

 :לרישיון טייס פרטי )לטייס מתלמד(

 מכתב הפניה מבי"ס בחתימת המדריך הראשי .1
 (טפסים לעובדי טיסטופס ריכוז שעות טיסה )נמצא ב .2
 טופס ריכוז טיסות ההדרכה )"סדין"( .4
 צילום של הדפים בהם נרשמו טיסות ההדרכה –יומן טיסות אישי .3
 צילום של רישיון המתלמד .0
 צילום של התעודה הרפואית .6
 R/Tצילום רישיון  .0
 אישור תשלום של האגרה למבחן המעשי .8

 

 :פרטי(לרישיון טייס מסחרי )למחזיק ברישיון טייס 

 מכתב הפניה מבי"ס בחתימת מדריך ראשי .1
 טופס ריכוז טיסות ההדרכה )"סדין"( .2
 צילום של הדפים בהם נרשמו טיסות ההדרכה  –יומן טיסות אישי .4
 צילום של התעודה הרפואית .3
 אישור תשלום של האגרה למבחן המעשי .0

 

 (:לרישיון טייס מסחרי )לטייס פעיל בחה"א

 ישייך האמכתב הפניה מבי"ס בחתימת המדר .1
 צילום של הדפים בהם נרשמו טיסות ההדרכה  –יומן טיסות אישי .2
 רק אם לא הועבר דיווח שעות בשנה האחרונה –אישור שעות טיסה ח"א  .4
 צילום של התעודה הרפואית .3
 R/Tצילום רישיון  .0
 אישור תשלום של האגרה למבחן המעשי .6

 

 לרישיון טייס תובלה )למחזיק ברישיון טייס מסחרי(:

 ת אל אגף הרישוי.יש לפנו

 אגף רישוי עובדי טיס

 2113פברואר      16

mailto:rishuitais@mot.gov.il
http://caa.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&id=445&Itemid=199
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 :לרישיון טייס תובלה )לטייס פעיל בחה"א(

 רק אם לא הועבר דיווח שעות בשנה האחרונה  –אישור שעות טיסה ח"א  .1
 צילום של התעודה הרפואית .2
 R/Tצילום רישיון  .4
 אישור תשלום של האגרה למבחן המעשי .3

 

 המרה מרישיון טיס של מדינה זרה: -לרישיון טייס פרטי/מסחרי/תובלה 

 אישור מדריך על ביצוע הדרכה לכלי הטיס המבוקש אם הוסמך עליו בארץ .1
 הדפים אחרונים 2צילום  –יומן טיסות אישי .2
 צילום של התעודה הרפואית הישראלית .4
 ישראלי R/Tצילום רישיון  .3
 אישור תשלום של האגרה למבחן המעשי .0

 

 :לרישיון מדריך טיס

 מכתב הפניה מבי"ס בחתימת המדריך שהעביר את הקורס .1
 טופס ריכוז טיסות ההדרכה )"סדין"( .2
 צילום של התעודה הרפואית .4
 צילום של הדפים בהם נרשמו טיסות ההדרכה –יומן טיסות אישי .3
 אישור תשלום של האגרה למבחן המעשי .0

 

 :לרישיון מדריך טיס )לטייס פעיל בחה"א(

 דיווח שעות מחה"א .1
 סמכה למדריך בחה"אפירוט הה .2
 צילום של התעודה הרפואית .4
 אישור תשלום של האגרה למבחן המעשי .3

 -במידה ומבקש את ההגדר על כלי טיס אזרחי 

 של השעות הרלוונטיות  הדפים האחרונים 2צילום של  –יומן טיסות אישי .0

 

 :להוספת הגדר ברישיון מדריך טיס

 דפים אחרונים 2צילום  –יומן טיסות אישי .1
 ל התעודה הרפואיתצילום ש .2
 אישור תשלום של האגרה למבחן המעשי .4
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 להוספת הגדר אווירון/רוטורקרפט/אז"ם/דאון

 בחתימת המדריך הראשי ת הספרמכתב הפניה מבי .1
 טופס ריכוז טיסות ההדרכה )"סדין"( .2
 צילום של התעודה הרפואית .4
 צילום של הדפים בהם נרשמו טיסות ההדרכה  –יומן טיסות אישי .3
 של האגרה למבחן המעשיאישור תשלום  .0

 

 להוספת הגדר אווירון קבוצה ד'

 מכתב הפניה מהחברה בחתימת הטייס הראשי או המדריך שהעביר את ההדרכה .1
 צילום של התעודה הרפואית .2
 צילום של הדפים בהם נרשמו טיסות ההדרכה  –יומן טיסות אישי .4
 אישור תשלום של האגרה למבחן המעשי .3

 

 לחידוש הגדר מכשירים

 הדפים האחרונים 2צילום  –סות אישייומן טי .1
 צילום של התעודה הרפואית .2
 אישור תשלום של האגרה למבחן המעשי .4

 

 (CVFRלהוספת הגדר מכשירים/הגדר לילה )

 מכתב הפניה מבי"ס בחתימת המדריך הראשי .1
 טופס ריכוז טיסות ההדרכה )"סדין"( .2
 צילום של התעודה הרפואית .4
 ם נרשמו טיסות ההדרכהצילום של הדפים בה –יומן טיסות אישי .3
 אישור תשלום של האגרה למבחן המעשי .0

 

 להוספת הגדר חקלאי 

 מכתב הפניה מהחברה בחתימת הטייס הראשי או המדריך שהעביר את ההדרכה .1
 צילום של התעודה הרפואית .2
 צילום של הדפים בהם נרשמו טיסות ההדרכה  –יומן טיסות אישי .4
 אישור תשלום של האגרה למבחן המעשי .3

 
 


