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יסודהגדרות-טיסהמרשהמהו

 ב לתקנות הטיס המועבר ליחידות שרותי 78מידע המפורט בתקנה -תוכנית טיסה
.תעבורה אווירית והנוגע לביצוע טיסה עתידית 

.מידע זה יוגש למודיעין טיס לצורך קבלת מרשה לטיסה 

 והמהווה תנאי , שהוגשהלתכניתי מודיעין טיס "האישור הרשמי הניתן ע-מרשה לטיסה
.לביצוע הטיסה על פי תנאי המרשה

 פעמי-טיסה פרטית או מסחרית בלתי שגרתית ולביצוע חד–טיסה חריגה

 לכלי רחיפה לפעול לפי תנאים א"נתהרשאה שנתנה יחידת -מרשה לכלי רחיפה
שהגדירה

 קבלת מרשה סופי ממודיעין טיס לתוכנית טיסה שהוגשה מראש-אשרור.



מתוך תקנות הרחיפה



מתי צריך להגיש מרשה

טיסה שאינה בבועות המוגדרות במפת הטיסה גובה נמוך

רמת הגולן, החולה, ערבה, בקעה, כנרת...

טיסה בגובה חריג

ניסיון לשבור שיאי גובה

טיסה מעל הגובה המוגדר לבועה

טיסה עם פעילות מיוחדת

 סוכריות ודגלים–הטלת חפצים

מפגן אווירי

 בלונים פורחים–מפגש



תהליך המרשה

נועם 
הרטוך

הרטוךאימייל או פקס לנועם •

אישור  
עקרוני

נועם בודק ומאשר עקרונית או מגיש לתיקונים•

מודיעין  
טייס

אישור נועםרק לאחר •

תאומים נדרשים ומעבירים ליחידות השליטה האוויריתמודיעין טייס מבצעים •

ווידוא
יום לפני הפעילות יש לוודא עם מודיעין טייס שהטיסה מאושרת•

הפעלה

שעה לפני הטיסה•

להודיע שמפעילים את האישור–מודיעין טייס •

להודיע לפני ובסיום הפעילות–יחידת בקרה •



טופס המרשה

 טיסות  –פרק ב ת"בפממופיע

 א"פעם אז לחפש באתר רתמתעדכן מדי

https://caa.gov.il/index.php?optio

n=com_content&view=article&id=6

9&Itemid=157&lang=he

https://caa.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=157&lang=he






ההגשה

 ימים10= ימי עבודה לפני התאריך המבוקש 7בקשה למרשה תוגש

בפקס, ל ומי שמתעקש"בדוא

 נתיבי תובלה נמוכיםמפת ועל מפה חלקה –מסלול הטיסה על מפה + טופס







חומות/ טיסה בבועות ירוקות 

תמידית-ירוקות

הכתוב על המפהפי"ע

'של הבועה' הדלקה

ש"סופ–חומות

NOTAM

אין צורך אך רצוי מרשה

'של הבועה' הדלקה



זאפוס/ טיסה עם אולימפיה 

ת"היבאוי "נוהל מוכר ע

 חגב ותל נוף, קיימת בפלוטומערכת

בטיסה מחוץ לבועות  .

חוסך את המרשה לטיסה חריגה

 ש"הסופטיסה בבועות בכל



שאלות


