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 הנוהל המלא לקבלת מירשה טיסה

על גבי מפה ו/או באמצעות אפליקציה ייעודית )למשל ו/או צור לעצמך שרטט  .1

OruxMaps ,) 2דף ) .רשהלקבל מי מבקשה עבורו אתאת מסלול הטיול והטיסה אשר 

 (.בהמשך בדוגמא המצורפת

 - ייס" ל"מטה מודיעין ט  במייל ושלחמלא טרם תאריך יעד הטיסה,  ,ימיי עבודה 10-7 .2

תאם בה(, בהמשך בדוגמא המצורפת 1דף ) Wordץ ה את קוב ,ר נעם הרטוךד" ל

 NoamHa@iaa.gov.il :    שלו מיילכתובת ה .בו לרובילקות/משבצות המפורטות

במידה ולא ענה לך שלח לו  נתקבל"/"בטיפול". "  –לרב, מקבלים הודעת מייל חוזר  .3

ובקש  03-9756218. או צלצל לטלפון  הטיסהיעד  כורת שלושה ימים לפני תאריךתז

 ין. בעיני את עזרתו של מר מנחם שבו

 3דף ) עם הרטוךנד"ר מחוזר דיעין טייס באמצעות מייל  מו מ אישור במידה וקיבלת .4

 .      עדיין לא סיימת את חובותיך, אבל התקדמת מאד , (בהמשך בדוגמא המצורפת

ן טייס  מודיעי"עליך להתקשר ל 18:00, החל מהשעה הטיסה מועד שלפני יממהב

 גה" שקיבלת ?ולשאול מה מספר ה"חרי  03-9756215  במספר  - " בצעיםק מדלפ

 - " דלפק מבצעיםן טייס מודיעי" להתקשר שוב ביום הטיסה, לפני שאתה ממריא,  .5

 לוודא שאין שינוי של הרגע האחרון.  03-9756215 במספר 

בתחומה אשר וויר יחידת נתיביי האוליידע את עליך להתקשר לפני ההמראה כמו כן,  .6

 :  את מספר אישור ה"חריגה" שקיבלת ההינך מבצע את הטיס

הרוחב  קו שמצפון ל השטחעל כל  אחראי – 04-6926211בטלפון  פלוטו  .א

 , בואכה ים המלח הצפוני. הירקון ועד ירושליםהדימיוני אשר נמתח מנחל 

הרוחב הדימיוני קו ל דרוםשמ השטחעל כל  אחראי -  08-6502334חגב בטלפון  .ב

 , בואכה ים המלח הצפוני. םהירקון ועד ירושליאשר נמתח מנחל 

ע נוהל הפעלת אפליקציית האולימפיה. הזדהו מהיחידות הנ"ל מוכר וידובכל אחת  .7

  שעדיין לא ממכם אלו)לום" אשר ניתן לכם על ידי אבי הרטמן במספר טייס ה"יה

את  , מוזמנים לצור קשר עם אבי הרטמן ולקבלתדריך ולא קיבלו מספר עברו

אל תשכחו לכבות אותה נייד שלכם )יקציית הזיפוס שב(. הפעילו את אפלהנדרש

 (. בסיום הטיסה התקשרו ליחדת הנת"א פלוטו/חגב ודווחו על סיום.נחיתהלאחר ה

    ב ה צ ל ח ה ! ! !
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