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 מכירת ציוד ורחפנים  
 ותית לחברי הארגון!בהנחה משמע

 

 

 רישיון מפעיל רב להב בקשר עין 

 ,נדרש מבקש ההיתר "מ מסוג רב להב בקשר עיןבלשם קבלת היתר למטיס כט

 :לעמוד בתנאים הבאים

  (18ק"ג מעל גיל  2,000)מבקש היתר עד  שנים 16מלאו לו 

  70-להוכחת ידע מקצועי בציון שלא יפחת ממעבר של מבחן. 

 קבלת אישור משטרה על היעדר עבירות פליליות. 

  מתאיםצבירת שעות טיסה אצל מפעיל אווירי על כלי. 

 הנפשי מאפשר לו להפעיל ו העברת הצהרת בריאות של מבקש ההיתר, לפיה מצבו הבריאותי, הגופני
תו הגופנית או הנפשית העלול לפגוע בהפעלה בבריאו את הכטמ"מ בבטחה וכי לא ידוע לו על פגם

 .בטוחה של הכטמ"מ

 .מעבר של מבחן מעשי בטיסה על ידי בוחן של רת"א 

 "מ בקשר עין צריכים להתקיים התנאים הבאים : בעל מנת להפעיל כט

 .מפעיל הכלי בעל רישיון 

  המטיס בעל תעודת רסס ממשרד החקלאות –במידה ומתבצע ריסוס. 

  מס' זנב וביטוח צד ג'.הכלי המוטס בעל 

 ק"ג פטורים( 25)כלים עד  הכלי המוטס בעל תעודת כושר טיסה. 

 .הכלי והמטיס רשומים תחת מפעיל אווירי בעל אישור הפעלה חקלאית 

 .הטיסה מתבצעת ע"פ תקנות רת"א 

 מיוחדים עבור ארגון עובדי הפלחה –מחירים 

  מע"מ + ₪ 7,333ק"ג :  2,000רישיון מטיס רב להב בקשר עין עד 

  מע"מ ₪ 3,162ק"ג :  25רישיון מטיס רב להב בקשר עין עד + 

  מע"מ ₪ 1,709ק"ג :  4רישיון מטיס רב להב בקשר עין עד + 

  מע"מ לחודש + ₪ 249מאושר להפעלה חקלאית :  –רישום תחת מפעיל אווירי 

  ליווי בהוצאת תעודת כושר טיסה לרחפן מסוגAGRAS T30  :5,128 ₪ + מע"מ 

  : כולל מע"מ לשנה ₪ 3,510ביטוח צד ג' לרחפן 

 אגרות רת"א

  : 360אגרה למבחן תאוריה ₪ 

  : ( ₪ 1,670 –)לבעלי היתר נמוך יותר  ₪ 2,350אגרה למבחן מעשי 

  : 530אגרה למס' זנב ₪  

  2,000לא יעלו על  –אגרות להוצאת תעודת כושר טיסה : נקבעות במהלך התהליך ₪  

 מועדי ומיקום הקורסים

  : שעות מדויקות ימסרו בהמשך – 24.8.22באר שבע 

  : )שעות מדויקות ימסרו בהמשך – 28.8.22כפר חסידים )צפון  
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 יםסילבוס

ק"ג 4עד  –רישיון מפעיל רב להב בקשר עין   

 נושאים נלמדים סוג+ משך  שיעור' מס

 מפגש זום  1מפגש 
 שעות 3

 מ"י סע"נהלי עבודה עפ .1
 ,איזורים אסורים לטיסה –התמצאות במפה )מפות  -

 (CTR, נתיבים
 עם מי מתאמים טיסה בתוך שטחים)תאומים  -

 (מוגבלים
 הכנה לטיסה -
 ,גובה/מרחק יחס, סקירת איזור ומזג אויר –תדריך לפני טיסה  -

 (גבהי טיסה טווחי טיסה, סביבה אורבנית, התקהלות
 ח"חרומי בד .2
 :חרומים נוספים .3

 כלי טיס נכנס לתחום אווירי -
 אדם זר מתקרב לכלי הטיס במהלך נחיתה -
 אובדן קשר עין -
 מצב מוזר -
 

 מפגש בשטח 2מפגש 
 שעות 6

 (סקירה סביבתית ומזג אויר, מפות)יישום חומר עיוני בשטח 
 תדריך בשטח -
 ריחופים -
 הקפות -
 מעגל אידיאני -
 חרומים -
 המראה מחודשת -
 

 מפגש בשטח 3מפגש 
 שעות 6

 בדיקת בקיאות בחומר העיוני -
 ביקורת על התרגילים וטיפים להמשך אימונים עצמאיים -
 

 מבחן מסכם
 תנאי קדם לקיום למבחן מסכם

o החניך מצהיר כי הוא מוכן למבחן 

o מלא כראוי טופס מעקב טיסות 

 .י טופס המבחן"החניך יעבור מבחן ע
 80: ציון עובר
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 ק"ג 25רישיון מפעיל רב להב בקשר עין עד 

 נושאים נלמדים משך/ סוג מפגש' מס

 שעות 3 1מפגש 
 זום

o מ"פ סע"נהלי עבודה ע. 
  מפות( נתיבים, איזורים אסורים לטיסה –התמצאות במפה ,CTR) 
  (טיסה בתוך שטחים מוגבליםעם מי מתאמים )תאומים 
  הכנה לטיסה 
  גבהי טיסה טווחי , סביבה אורבנית, התקהלות, גובה/יחס מרחק, סקירת איזור ומזג אויר –תדריך לפני טיסה

 ( טיסה
o ח "חרומי בד 
o חרומים נוספים: 

 כלי טיס נכנס לתחום אווירי 
 אדם זר מתקרב לכלי הטיס במהלך נחיתה 
 אובדן קשר עין 
 מצב מוזר 

 שעות 8 2מפגש 
 שטח

o  (סקירה סביבתית ומזג אויר, מפות)יישום חומר עיוני בשטח 
o תדריך בשטח 
o ריחופים בATTI 
o הקפות בATTI 
o מעגל אידיאני בATTI 
o חרומים 
o המראה מחודשת 

 שעות 8 3מפגש 
 שטח

o  (סקירה סביבתית ומזג אויר, מפות)יישום חומר עיוני בשטח 
o תדריך בשטח 
o ריחופים בATTI 
o הקפות בATTI 
o מעגל אידיאני בATTI 
o חרומים 

 המראה מחודשת

 4מפגש 
 הכנה לטסט

שעות שטח  4
 1על  1

o  (סקירה סביבתית ומזג אויר, מפות)יישום חומר עיוני בשטח 
o תדריך בשטח 
o ריחופים בATTI 
o הקפות בATTI 
o מעגל אידיאני בATTI 
o חרומים 

 המראה מחודשת

 5מפגש 
 הכנה לטסט

שעות שטח  4
 1על  1

 מבחן מסכם
 :תנאי קדם לקיום למבחן מסכם

o טופס מעקב טיסות מלא כראוי 

 .י טופס המבחן"החניך יעבור מבחן ע
 ג "ק 4מאושר מעל : כלי טיס

 85: ציון עובר
 טיסות 17לפחות : כ טיסות לחניך"סה

 א"החניך יקבל תעודת גמר שתועבר לרת
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 ק"ג 2000רישיון מפעיל רב להב בקשר עין עד 

 נושאים נלמדים סוגמשך/  מפגש' מס

 שעות 3 1מפגש 
 זום

o מ"פ סע"נהלי עבודה ע. 
  מפות( נתיבים, איזורים אסורים לטיסה –התמצאות במפה ,CTR) 
  (עם מי מתאמים טיסה בתוך שטחים מוגבלים)תאומים 
  הכנה לטיסה 
  גובה/יחס מרחק, סקירת איזור ומזג אויר –תדריך לפני טיסה ,

 ( טיסה טווחי טיסה גבהי, סביבה אורבנית, התקהלות
o ח "חרומי בד 
o חרומים נוספים: 

 כלי טיס נכנס לתחום אווירי 
 אדם זר מתקרב לכלי הטיס במהלך נחיתה 
 אובדן קשר עין 
 מצב מוזר 

 2מפגש 
 שעות 8

 25רחפן עד  –שטח 
 ק"ג

o  (סקירה סביבתית ומזג אויר, מפות)יישום חומר עיוני בשטח 
o תדריך בשטח 
o ריחופים בATTI 
o הקפות בATTI 
o מעגל אידיאני בATTI 
o חרומים 
o המראה מחודשת 

 3מפגש 
 שעות 8

 25רחפן עד  –שטח 
 ק"ג

o  (סקירה סביבתית ומזג אויר, מפות)יישום חומר עיוני בשטח 
o תדריך בשטח 
o ריחופים בATTI 
o הקפות בATTI 
o מעגל אידיאני בATTI 
o חרומים 

 המראה מחודשת

 ק"ג 25רחפן מעל  4מפגש 
 1על  1שעות שטח  4

o  (סקירה סביבתית ומזג אויר, מפות)יישום חומר עיוני בשטח 
o תדריך בשטח 
o ונחיתה המראה 
o במצבי בכלי הטיס  שליטהATTI/GPS 
o ריחופים בATTI 
o הקפות בATTI 
o הטסה מצד ימין ומצד  ,מוביל אף בריבוע טיסה אופקי ריבוע –1 תרגיל

 שמאל
o משתנה אף מוביל בגובה, (מעויין)צורת יהלום -2 תרגיל. 
o משני הצדדים אף מוביל. הטסה,עגולות פינות בעל ריבוע -3 תרגיל 
o  מעגל אידיאני ב - 4תרגילATTI קטרים משתנים , 
o חירומים 
 

 ק"ג 25רחפן מעל  5מפגש 
 1על  1שעות שטח  4

o (סקירה סביבתית ומזג אויר, מפות) יישום חומר עיוני בשטח 
o תדריך בשטח 
o ריחופים בATTI 
o הקפות בATTI 
o  ביצוע שמיניות לצד ימין ולצד שמאל – 5תרגיל 
o  ביצוע שמיניות עולות ויורדות לצד ימין וצד שמאל – 6תרגיל 
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 ק"ג 25רחפן מעל  6מפגש 
 1על  1שעות שטח  4

 
o  (סקירה סביבתית ומזג אויר, מפות)יישום חומר עיוני בשטח 
o תדריך בשטח 
o חירום נחיתת -7 תרגיל. 
 יש להגיע    .)חירום נחיתת.  מדריך של התקלה –' מ 50 ברדיוס תנועה      

 (.מטר מפני השטח בהתחשבות בתוואי השטח ומכשולים 1לגובה        
o  מידית מדריך, נחיתת של סוללה , התקלה בגמר נחיתה - 8תרגיל. 
o של התקלה - נחיתה בזמן הרחפן לעבר ח"בע/אדם של ריצה -9 תרגיל 

 .נחיתה -מידית נסיקה - מדריך

 ק"ג 25מעל  רחפן 7מפגש 
 1על  1שעות שטח  4

 מבחן מסכם
 :תנאי קדם לקיום למבחן מסכם

o טופס מעקב טיסות מלא כראוי 

 .י טופס המבחן"החניך יעבור מבחן ע
 ג "ק 25מאושר מעל : כלי טיס

 85: ציון עובר
 טיסות 20לפחות : כ טיסות לחניך"סה

 א"החניך יקבל תעודת גמר שתועבר לרת
 

 

 מערכת למידה לתאוריה

 מחולל שאלות ותשובות מלא. 

 15 .שיעורי הדרכה מוקלטים לצפייה חופשית בכל עת 

 .חומר עיוני ומצגות 

  24/7קבוצת וואטסאפ לתמיכה ומענה לשאלות. 

  עד שעוברים תאוריה! –שעת קבלה עם מומחה לתאוריה אחת לשבוע 
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