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 מנהליתעתירה 

לחוק בתי משפט  (1)5עיף פי הוראות ס-סמכותו עלבמסגרת מוגשת בזאת עתירה לבית המשפט הנכבד, 

לתוספת הראשונה לחוק, בגדרה מתבקש בית ( 3)ד14ף ולסעי 2000 -לעניינים מנהליים, התש"ס 

 ירשםלפיה  ,(רת"אהרשות לתעופה אזרחית )להלן:  החלטתלהורות על בטלותה של המשפט הנכבד 

 אז"מ)להלן:  להטסת אווירון זעיר הסמכהכי הרישיון ו/או ה הפרטירישיון הטיס ברת"א ו ברשומות

 ."(החלטת רת"א)להלן: " אמות המידה הבינלאומיות, אינם עומדים ב(אז"מהגדר -ו

באופן לחילופין, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על בטלותה היחסית של החלטת רת"א, 

באמצעים שרת"א תעמיד לאותם טייסים מעוניינים להשלים, אשר טייסים שהחלטה זו לא תחול על 

המפורטות בנספח א'  מיותואאמות המידה הבינלארבע דרש כדי לעמוד בללא עלות מצידם, את כל הנ

 לא תירשם כל הערה ברשומות רת"א וברישיון הטיס שלהם.לאחר השלמתן , ולהחלטת רת"א

, לרבות שכר טרחת עורך כמו כן, מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיבה בהוצאות עתירה זו

 .דין ומע"מ בגינו כדין

 בקשה לקביעת הדיון בעתירה בהקדם

 אז"ממביאה לכך שטייסים בעלי הגדר רת"א החלטת  ,בהיעדר החלטה אחרת של בית משפט נכבד זה

אשר על בסיסו הם טסים במדינות זרות עלולים למצוא עצמם במצב משפטי ו/או ביטוחי לא חוקי 

מקבלות מידע  אז"מו/או חסר, וכן שרשויות תעופה בעולם המבקשות מידע על טייסים בעלי הגדר 

המגביל את זכויות הטייסים. לפיכך, מפאת דחיפות העניין, מתבקש בית המשפט הנכבד לעשות 

 2000 -לתקנות בתי משפט לענינים מינהליים )סדרי דין(, התשס"א ( 5)7סמכותו מכח תקנה שימוש ב

.ולקבוע את העתירה לדיון דחוף במעמד הצדדים

mailto:giladiran@gmail.com
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 תוכן עניינים

 3 .........................................)א( פתח דבר
 4 ...........................................)ב( הצדדים

 5 .......................)ג( התשתית הנורמטיבית
 6 .........................התשתית העובדתית)ד( 
 8 ................5.9.19הצעת האיגוד מיום )ה( 
דחיית הצעת האיגוד ע"י רת"א ביום )ו( 

10.10.19........................................... 9 
 14 ................................)ז( הטיעון המשפטי

 16 ...........................................)ט( לסיכום
 

 רשימת מונחים וקיצורים

 )מטוס זעיר משקל( זעיר משקל אווירון ז"מא
 האיגוד לתעופה ספורטיבית )ע"ר( איגוד

אמות מידה 
 בינלאומיות

 (ICAOלאמנה, העוסק ברישוי אישי של טייסים )כללי  1כללים שנקבעו בנספח 

 7.12.44אמנת התעופה האזרחית הבינלאומית שנחתמה בשיקאגן ביום  אמנה
 מעל שטח גיאוגרפי כלשהומרחב אווירי מוגדר, מוגבל וקטן  בועה

 10.10.19דחיית הצעת האיגוד ע"י רת"א במכתבה מיום  דחייה
 (Ratingתנאים, זכויות והגבלות הקשורות לשימוש ברישיון הטיס ) הגדר

 הסמכה להטסת אז"מ הגדר אז"מ
רישום ברשומות רת"א וברישיון הטיס הפרטי בדבר  19.7.19החלטת רת"א מיום  החלטת רת"א

 הרישיון ו/או ההסמכה להטסת אז"מ אינם עומדים בסטנדרטיםכי 
 2011-חוק הטיס, תשע"א חוק

 )תעופה כללית( רישיון טיס פרטי עם הגדר אווירון , או מחזיקמבקש טייס ת"כ
 טיסת מתלמד עם מדריך טיסה טיסת הדרכה

 טיסת סולו טיסת יחיד
 טיסה למרחק גדול טיסת מרחב
כללי טיסת 

 ראיה
 טיסה בהם מתקיימים תנאי ראיה טוביםכללי 

 לאמנה, העוסק ברישוי אישי של טייסים 1נספח  ICAOכללי 
 סימולטור מדמה

 אווירונים )מטוסים( בתעופה הכללית מטוסי ת"כ
 מכשירי טיסה המשמשים לטיסה ולניווט מכשירים

 שדה תעופה לא מפוקח )ללא מגדל פיקוח( מנחת
 אוויריתניהול תעבורה  נת"א

 נתיבי הגובה הנמוך )תעופה ספורטיבית( נתיבי מז"מ
 הטסה על ידי מתלמד, כאשר הוא לבד במטוס , טיסתסולו

 בהחלטת רת"אנספח א' ארבע אמות מידה בינלאומיות המפורטים ב סטנדרטים
 רישיון טיס שאינו עומד באמות המידה הבינלאומיות רישיון מוגבל

 אזרחיתהרשות לתעופה  רת"א
 controlled aerodromeעם מגדל פיקוח, המיועד להמראות ולנחיתות,  אזור שדה תעופה
 אזור המשמש להמראות ולנחיתות שאינו מנחת או שדה תעופה מוסדר  שטח הפעלה

 )תקנות צוות אויר( 1178/2011תקנה האירופאית ה תקנה אירופאית
 1981-תשמ"ארשיונות לעובדי טיס(, תקנות הטיס ) תקנות

Controlled 
aerodrome 

 שדה תעופה

ICAO ארגון התעופה האזרחית הבינלאומית 
LAPL Light Aircraft Pilot Licence – רישיון טיס לפנאי אירופאי 

LAPL(A) Light Aircraft Pilot Licence -airplane – לאווירון רישיון טיס פנאי אירופאי 
LSA Light Sport Airplane –  ק"ג משקל המראה מירבי 600מטוס זעיר, אז"מ עד 
PPL Private Pilot Licenceרישיון טיס פרטי , 

PPL(A) Private Pilot Licence for airplaneרישיון טיס פרטי בהגדר אווירון , 
VLA Very light Aeroplane ק"מ משקל המראה מירבי 750, אז"מ אירופאי עד 
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 :ואלה נימוקי העתירה

 פתח דבר (א)

 ליבת העתירה 1)א(

הנובעים  משל טייסי אז"לפגוע בזכויות ובאינטרסים מוגנים  רת"אהחלטת סביב  העתירה נסובה .1

ללא כל אינטרס וזאת שנה,  40מזה כמעט אז"מ הלטייסי מעניקה  רת"אמרישיונות טיס, אותם 

של  פי הודאתה , עלרת"אהתנהלות בלתי תקינה של הרצון לתקן רק מחמת אלא  ,ותיציבורי מה

 רת"א עצמה.

ובניגוד לטענות רפות ושגויות של רת"א בדבר כישורי טייסי האז"מ  ולא זו בלבד, אלא שבפועל .2

המצדיקות לכאורה את החלטת רת"א, קובעים מדריכי טיס רבים, בעלי ניסיון של עשרות אלפי 

, טייסים הטייסיםכל ת מאות טייסים מכל הסוגים ומכירים אומדריכים שעות טיסה, שהדריכו 

שנים, כי אין הבדל ממשי רבות של עשרות כישוריהם את ואת יכולותיהם  ם אחרים,יסאז"מ וטיי

 בין כישורי טייסי אז"מ לטייסים אחרים, והכל כמפורט להלן.

ויודגש: מדריכי הטיס מלווים את כל הטייסים, אז"מ ואחרים, לא רק בעת הכשרתם, אלא גם  .3

די שנתיים, ומודעים באופן צמוד ושוטף לכישורי ויכולות כל הטייסים, במבחני רמה תקופתיים, מ

על כל סוגיהם. מדריכי טיסה אלה גם מכירים, מתוקף תפקידם והכשרתם, את חוקי התעופה 

ואת הסטנדרטים הבינלאומיים הקיימים והנדרשים להדרכות טייסים ולבחינת רמתם 

 וביצועיהם באופן שוטף.

 ירהתמצית נימוקי העת 2)א(

האיגוד לתעופה ספורטיבית )ע"ר( לטייסים, חברי  אז"מרישיון טיס עם הגדר רת"א מעניקה  .4

, לאחר שעמדו בכללים שקבעה רת"א, כללים המבוססים על 1983, החל משנת "(האיגוד)להלן: "

הרישיון מעניק לטייסים אלה זכויות טיסה שונות  .אמות מידה בינלאומיות שרת"א מחוייבת להן

 ורבות בארץ ומחוצה לה.

"( הינו מוגבל עקב רישיון מוגבלרישיון טיס שאינו עומד באמות המידה הבינלאומיות )להלן: " .5

כך, והזכויות הנובעות מרישיון זה מותנות בהסכמת המדינה, בה מבקש הטייס להשתמש ברישיון 

 זה ובזכויות הנובעות ממנו.המוגבל, להכיר ברישיון 

 אז"מהטיס שבו הגדר  רישיוןהאינטרנט שלה דרישה להחלפת  פרסמה רת"א באתר 19.7.19ביום  .6

, וצירפה נוסח מכתב אשר בינלאומיותארבע אמות מידה בברישיון שבו תצויין עובדת אי עמידתו 

 נשלח למספר טייסים, חברי האיגוד.

 .1ומסומן בנספח מצ"ב  19.7.19העתק דרישת רת"א מיום ** 

שטייסים יוכלו להשלים את הנדרש כדי האיגוד ביקש מרת"א לבטל החלטה זו או לשנותה באופן  .7

רת"א  .10.10.19-דחתה ע"י רת"א בנ 5.9.19-מ הצעת האיגוד. מוגבלשרישיונם רישום הלהימנע מ

 הסכימה כי זכות העתירה תישמר לעותר מיום תשובתה להצעת האיגוד.

 .2ומסומן בנספח מצ"ב  5.9.19העתק הצעת האיגוד להסדר מיום ** 

 .3ומסומן בנספח מצ"ב  10.10.19העתק תשובת רת"א מיום ** 
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, אז"ממהעובדה שלמעשה, רוב רובם של הטייסים בעלי רישיון טיס עם הגדר התעלמה רת"א  .8

 או יכולים לעמוד בהן בקלות רבה. ,עומדים באמות המידה הבינלאומיות

מזה עשרות , אז"מ, עם הגדר רישיונות טיס אלההיא העניקה כדין שמהעובדה התעלמה גם  רת"א .9

 .תחת אותן אמות מידה בינלאומיותובדיוק באותן נסיבות , שנים

 אז"מכי שגתה במהלך אותן עשרות השנים כשהעניקה רישיון טיס פרטי עם הגדר  וענתרת"א ט .10

 אינו עומד באותן ארבע אמות מידה בינלאומיות. רישיוןבלא ציון העובדה שה

הזכויות אותם מעניק רישיון הטיס  הםהחלטת רת"א פוגעת בזכויות מוקנות של הטייסים, ב .11

באינטרס , ת"א פוגעת גם באינטרס ההסתמכותהחלטת רשלהם בכל העולם, מזה עשרות שנים. 

 .של הטייסיםובאינטרס הסופיות הציפייה 

לטייסים, ולא רק להם אלא גם לארגון התעופה האזרחית הודיע טרחה ללא גם  רת"א .12

של כלשהי אי התאמה  על  ,האחרונות שניםהעשרות במהלך (, ICAOהבינלאומית )להלן: 

על אי הההתאמה  ICAO-להודיע לשל רת"א חובתה . זאת, למרות אז"מרישיונות הטיס עם הגדר 

לאמנת התעופה האזרחית הבינלאומית שנחתמה בשיקאגן ביום  38עפ"י סעיף הנטענת כעת, 

 (, ושישראל צד לה.האמנה)להלן:  7.12.44

אף רת"א , הםובאינטרס ההסתמכות של מוקנות של הטייסיםהלמרות הפגיעה הצפויה בזכויות  .13

טרם  רובם של הטייסים, להביע את עמדתם-איפשרה לטייסים, ו/או לאיגוד שבו חברים רובלא 

 , וממילא לא שמעה את עמדת האיגוד בעניין החלפת הרישיונות.החלטתה

מחובתה שבדין לקיים שימוע לבעלי עניין, שזכויותיהם יפגעו מהחלטת התעלמה גם בכך, רת"א 

 הרשות.

ימשיכו לטוס שאת רישיונם רת"א דורשת להחליף,  ,טייסיםהכי החלטת רת"א כוללת הצהרה  .14

וישתמשו  טיסה במדינת ישראל כרגיל, לרבות חלק נכבד מהם שימשיכו לטוס באותם נתיבי

 שרת"א אינה מבקשת להחליף את רישיונם. םבאותם משאבים תעופתיים יחד עם טייסי

להלכה ו/או  לכשירות הטייסים אינה נוגעת , לפיכך,החלפת הרישונותרת"א בעניין  הצהרת

 שהם קיבלו.ההכשרה  איכותלא לואף שלהם,  לבטיחות הטיסה ולא בפועל,

 הצדדים (ב)

חברים להם רישיון  400-שבו מאוגדים למעלה מ ,העותר הינו האיגוד לתעופה ספורטיבית )ע"ר( .15

זכויות  חברי האיגוד באופן ישיר, ומשנה אתפוגעת בהחלטת רת"א, על כן, . אז"מטיס עם הגדר 

 הטיס שלהם.

)להלן:  2011-, תשע"אהמשיבה הינה רשות התעופה האזרחית, האחראית מכח חוק הטיס .16

 שוניםותקנותיו על הנפקת רישיון טיס, קביעת הזכויות הנלוות אליו, לרבות ההגדרים ה "(החוק"

 .אז"מ, בתוכם הגדר שברישיון
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 המסגרת הנורמטיבית (ג)

התשתית המקצועית והמשפטית להסדרים הקבועים בחוק ובתקנותיו, בכלל זה הכשרת ורישוי  .17

טייסים, מבוססת על אימוץ סטנדרטים בינלאומיים. הגוף האחראי על קביעת סטנדרטים אלה 

 .24.5.491, אשר נוסד באמנה, אליה הצטרפה ואותה אישררה ישראל ביום ICAOהוא 

 בדברי ההסבר לחוק נקבע כי: .18

לאמנה התחייבו המדינות החברות להתאים את החקיקה הפנימית שלהן, ככל האפשר,  38"בסעיף 
בנספחי האמנה. החוק המוצע כולל הפניות לנספחי האמנה, כבסיס  ICAOלסטנדרטים שמתקין 

להפעלת שיקול הדעת השלטוני של השר, מנהל רת"א והחוקר הראשי בהפעלת סמכותיהם לפי 
דרטים המפורטים הקבועים בנספחי האמנה, לדין הפנימי בישראל, נעשתה החוק. אימוץ של הסטנ

 בעיקרו באמצעות תקנות הטיס השונות".

 לאמנה, קובע בזו הלשון: 38סעיף  .19

"Departures from international starldards and procedures 
Any State which finds it impracticable to comply in all respects with any such 
international standard or procedure, or to bring its own regulations or practices into full 
accord with any international standard or procedure after amendment of the latter, or 
which deems it necessary to adopt regulations or practices differing in any particular 
respect from those established by an international standard, shall give immediate 
notification to the International Civil Aviation Organization of the differences between 
its own practice and that established by the international standard. In the case of 
amendments to international standards, any State which does not make the appropriate 
amendments to its own regulations or practices shall give notice to the Council within 
sixty days of the adoption of the amendment to the international standard, or indicate 
the action which it proposes to take. In any such case, the Council shall make immediate 
notification to all other states of the difference which exists between one or more 
features of an international standard and the corresponding national practice of that 
State.” 

על כל הבדל בין הנהוג  ICAO-למחייב מדינה להודיע באופן מיידי לאמנה  38יודגש כי סעיף  .20

 .ICAOאצלה לבין הסטנדרט שנקבע ע"י 

, מחייב, כאמור לעיל, "(ICAOכללי )להלן: " לאמנה, העוסק ברישוי אישי של טייסים 1נספח  .21

 את מדינת ישראל.

 .4ומסומן בנספח מצ"ב  ICAOכללי ל (הכללים הרלבנטיים לרישיון טיס פרטי) 2-ו 1 פרקהעתק ** 

 1981-תקנות הטיס )רשיונות לעובדי טיס(, תשמ"אוחוק הרישיונות טיס ניתנים בישראל על פי  .22

 (. רישיונות הטיס הן חלק מ"רישיונות עובדי טיס", כמוגדר בחוק הטיס ובתקנות.תקנותה)להלן: 

זכויות והגבלות הקשורות לשימוש ברישיון לרישיונות הטיס קיימות הרשאות הקובעות תנאים,  .23

 (.Ratingsהטיס, המכונות הגדרים )

קובעת  4(א2)7לתקנות קובעת את כל ההגדרים אותם רשאית רת"א ליתן. תקנת משנה  7תקנה  .24

לתקנות, הוא אוירון המוגבל  1(. אז"מ, עפ"י תקנה Categoriesהגדר אז"מ, תחת הגדרי סוג )

  ."ג כאשר הוא דו מושביק 600-במשקל ההמראה שלו ל

 , אם כי באותו זמן הוא הוגדר במשקל שונה.19832-הוגדר בתקנות כבר ב אז"מ .25

 , פרק שנישיונות לטייסים(ר) הכללים לקבלת רישיון טיס פרטי עם הגדר אז"מ מוגדרים בחלק ב' .26

)הגדר כלי  , פרק ראשון)הגדרי טייסים( חלק ד'בא לתקנות, ו96-א' ו89, תקנות )רשיון טייס פרטי(

 ה( לתקנות.185א עד 185תקנות , אז"מ)הגדר , סימן ו' טיס(

                                                           
 2.2.2010, 482, דברי הסבר, רשומות, הצעות חוק הממשלה, מס' 2010-הצעת חוק הטיס, התש"ע 1
 .1731, עמ' 24.7.1983, י"ד באב התשמ"ג, 4513קובץ התקנות  2
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העוסק ברישיונות  ICAOלכללי  2תקנות אלה, כאמור לעיל, אמורים להיות בהתאם לקבוע בפרק  .27

 .(Licences and ratings for pilotsובהגדרים לטייסים )

 התשתית העובדתית (ד)

, לטייסים אשר עברו אז"משל המאה הקודמת, איפשרה רת"א להטיס  80-החל מראשית שנות ה .28

 .אז"מהכשרה מתאימה, נבחנו, וקיבלו רישיון טיס פרטי עם הגדר 

פועלת כדין שרת"א ומצפים ציפו  האז"מ, ככל הטייסים ושאר עובדי הטיס והתעופה בכלל, טייסי .29

בין , האזרחית תעופההובהתאם לאמנות הבינלאומיות עליהן מדינת ישראל חתומה בהקשר של 

 לו משמעויות לאומיות ובינלאומיות מעצם טיבו.יש מתן רישיון הטיס שגם בהיתר 

בין היתר, וטייסים רבים ניצלו את זכויות הטיס המוענקות להם והגלומות ברישיון הטיס,  .30

להטיס ו, להטיס את מטוסיהם אל מחוץ לישראל, ים בארץ-להטיס אז"מ ון זה,בהתבסס על רישי

זר המבוסס על רישיונם הישראלי, האמור להיות טיסה בחוץ לארץ לאחר קבלת רישיון ים -אז"מ

 .ICAOלפי כללי 

ביחס למשך הזמן, עשרות שנים, בו התקבע השימוש ברישיונות ההסתמכות על רת"א, במיוחד  .31

, הביאו את ICAOהקיימים, ומתוך ציפייה כאמור שרת"א פועלת כדין ובהתאמה לכללי 

 .של זמן, מאמץ, וממון הטייסים להשקעות משמעותיות

ון טיס פרטי עם הגדר כדי לקבל רישי , קודם כלטייסים רבים השקיעו זמן, מאמץ וממון רבכך,  .32

בעלות גבוהה, והושקע מטוסים המסוגלים לטוס אל מחוץ לישראל גם רכשו  טייסים רבים .אז"מ

טיסה אל מחוץ לצורך  , בציוד, בהכשרה, ובאמצעים אחריםבמטוסים , זמן ומאמץממון רב

 .לישראל ומחוץ לישראל

הקובעת הערה ברישומי  ,19.7.2019יום והנה, לאחר עשרות שנים, התקבלה לפתע החלטת רת"א ב .33

 .ICAOכללי אינו תואם את  אז"מעם הגדר הטיס  ןרישיושרת"א וברישיון הטיס, 

באינטרס ההסתמכות, הצפייה והסופיות,  ,זכויות הטיסהחלטת רת"א זו פוגעת בלא זו בלבד ש .34

הרי שיש להחלטת רת"א גם  ,השקעות הזמן, המאמץ והממון של הטייסים כמתואר לעילכן בו

 במגוון תחומים:משמעות עתידית על זכויות הטייסים כתוצאה מדרישות 

כך, דרישות של רת"א, רשות שדות התעופה, חברות ביטוח או צד שלישי כלשהו, העלולות לצמוח, 

בין היתר, מהחובה לעמוד באמות המידה הבינלאומיות לצורך תעריפי וזכויות ביטוח, טיסות 

, בשדות תעופה, במנחתים, או במשאבים אחרים מסוימים. טיסה מסויימות, שימוש בנתיבי

 פגיעה זו, לכשתהיה, תהיה כבר בלתי הפיכה.

, אותן אמות מידה בינלאומיות )להלן: ארבעה סטנדרטיםמפרט מונה ו בהחלטת רת"אנספח א'  .35

רטי עם הגדר אז"מ, המאסדרות הוצאת רישיון פ , אשר התקנותICAOבכללי  "(הסטנדרטים"

 ., לטעמה של רת"אאינן עומדות בהם

)רישיונות והגדרים  2הסטנדרטים אליהם מפנה נספח א' להחלטת רת"א מתייחסים לפרק 

)דרישות ספציפיות למתן הגדר בסוג אווירון(,  2.3.3)רישיון טיס פרטי(, פריטי  2.3לטייסים(, סימן 

 :ICAOלכללי 
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א לתקנות לא 89, מפרטים שני סטנדרטים שתקנה ניסיוןשנושאם  2.3.3.1קבוצת הסעיפים  .א

 עונה עליהם:

שעות לפחות  35לפחות )או  שעות טיסה 40-ל ICAO: הדרישה בכללי שעותדרישת  (1

 שעות בלבד. 32במסגרת תוכנית הדרכה מאושרת(, לא מתקיימת בתקנות, הדורשות 

שעות טיסות סולו מרחב,  5לביצוע לפחות  ICAOי : הדרישה בכללדרישת סולו מרחב (2

ק"מ הכוללת שתי נחיתות עם עצירה מלאה, לא מתקיימות  270הכוללות טיסה של 

 שעות טיסת מרחב )לא סולו( עם נחיתה במנחתים שונים. 4בתקנות, הדורשות 

א לתקנות לא עונה 96שנושאו הדרכת טיסה, מפרט שני סטנדרטים שתקנה  2.3.3.2סעיף  .ב

 ליהם:ע

עוסק בטיסה במהירות קריטית גבוהה, הכרה  f: סעיף קטן רישת טיסה במהירותד (1

 אינו קיים בתקנות.הוא מצלילה ספירלית, ו תוהיחלצו

עוסק בטיסה בהתייחסות למכשירים בלבד, הכוללת  i: סעיף קטן דרישת מכשירים (2

 אינו קיים בתקנות.הוא מעלות תוך שמירת גובה, ו 180השלמת פנית 

 הסטנדרטים המתוארים לעיל:מרבית עונים על כל, או על רבים טייסי אז"מ יאמר מייד, כי  .36

בכך הם עומדים בדרישת שעות טיסה.  40-מרבית הטייסים, אם לא כולם, ביצעו למעלה מ .א

 .השעות

שעות סולו בטיסות מרחב, למרחק העולה  5-מרבית הטייסים, אם לא כולם, ביצעו למעלה מ .ב

 .בכך הם עומדים בדרישת סולו מרחבק"מ, והכולל שתי נחיתות עם עצירה מלאה.  270על 

, כפי שספר המכשיריםודרישת  הטיסה במהירותקיימים טייסי אז"מ שעומדים בדרישת  .ג

יבלו שיעורי טיסה, או שהם בעלי רישיונות טיס המוכרים הטיסה שלהם מעיד )כגון אלה שק

 (.ICAOע"י 

לחוק, לפיו יפורטו ברישיון הטיס  10כי החלטת רת"א מבוססת על סעיף  יובהרלמען הסדר הטוב,  .37

 ההתאמות לאמות המידה הבינלאומיות.-אי

כאמור  לאמנה, 38יש להוסיף כי החלטת רת"א דנן אינה מתיישבת עם הוראות סעיף עוד  לכך .38

לעיל, ושמכוחו מבססת רת"א את החלטתה ומכוחו סומכת רת"א ידיה על סעיף  20-ו 19בסעיפים 

 נאמר: 3לחוק 10לחוק. בדברי ההסבר לסעיף  10

על חריגה מסטנדרטים שקבע  ICAO-להודיע ל החבר המדינכל  ת שיקגו התחייבהלאמנ 38"בסעיף 
ICAO ".כאמור לעיל 

, 1999, למעט בשנת ICAOלמיטב ידיעתנו, רת"א לא הודיעה על שום חריגה מסטנדרטים שקבע 

הנוגע  2.1.10על אי התאמה בכלל  ICAO-, בו הודיעה ישראל ל1במהדורה השמינית של נספח 

 להגבלת גיל טייסים. הא ותו לאו.

. כבר במהדורה לא נוצרה בעת האחרונהלסטנדרטים  ההתאמה הנטענתועוד יש להוסיף, כי אי 

מ שרישיון הטיסה של טייסי האז"סטנדרטים , נקבעו 1948אלה משנת , ICAOהראשונה של כללי 

. כך, לדוגמא, סעיף 2019-אותם גילתה רת"א זה עתה, ב, אליבא רת"א, שאינם עומדים בהם

                                                           
 1ר' הערת שוליים  3
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שעות טיסה, וביצוע טיסת סולו מרחב, במסגרת  40דורש  1948משנת  ICAOבכללי  2.3.1.3

 הניסיון הנדרש מטייס פרטי.

 .5ומסומן בנספח מצ"ב  1948משנת  ICAOלכללי  12עמוד העתק ** 

 5.9.19מיום  הצעת האיגוד (ה)

מפורטים בפרק הבא, אשר קיימים טעמים משפטיים רבים וכבדי משקל לביטול הוראת רת"א,  .39

 אשר נשענים על הדין המנהלי, איזון אינטרסים נכון, וכללי צדק טבעי.ו

למען הזהירות, ולצורך השלמת התמונה, נוסיף כי במידה ולא תבוטל הוראת רת"א, עדיין קיימות  .40

ימוזערו שהוראת רת"א, באופן שייענו אינטרסים מוגנים ויחסית של ה האפשרויות לבטלות

 הפגיעות בזכויות הטייסים ככל האפשר. אפשרויות אלה מתוארות להלן.

טייסים אשר אינם עומדים בסטנדרטים המפורטים בנספח א' להחלטת רת"א, יכולים להשלים  .41

מה, במטוס הדרכה, במד על ידי מדריך טיסההכשרה  ורעבכולים ליטים אלה. טייסים אלה רסטנד

בהתאם לציוד הקיים במטוס, ולפי בחירתם, ובכך ישלימו את , אחר או במטוסבמטוסם, 

 הסטדרטים החסרים לטענת רת"א.

אינם קובעים כמות מסויימת של שעות הדרכה לביצוע דרישות טיסה  ICAOמאחר וכללי  .42

במהירות ומכשירים, יוכלו טייסי אז"מ לקבל שעות הדרכה כנדרש, עד אשר מדריך טיסה יאשר 

 את עמידתם בכל אמות המידה המנויות בדרישת רת"א.

 אינה זרה לרת"א.בהכשרה וברישיונות טיס השלמה של סטנדרטים  .43

שהוכנס למהדורה  163בעדכון  ICAOן סטנדרט "ביצועי אנוש", אשר נקבע ע"י כך, למשל בעניי

לא שנים רבות אח"כ, ומי שסטנדרט זה רק . רת"א חייבה 2001, בשנת ICAOהתשיעית של כללי 

 ICAOביצע מבחן ידע ב"ביצועי אנוש", נרשמה לו הערה ברישיון הטיס שלו על אי התאמה לכללי 

"(NON COMPLIANT WITH ICAO ANNEX 1 2.3.1.2 i.)" 

 נוגע לידע נדרש בביצועי אנוש. ICAOבכללי  i 2.3.1.2סטנדרט 

 אנוש. ילאחר שביצעו מבחן ידע בביצוע הערה זולטייסים  מחקהוהנה, רת"א 

זאת ועוד: התקנות קובעות כי ניתן לבצע השלמות כאלה ואחרות כדי לקבל רישיון טיס או הגדר,  .44

. בכך, מכירה רת"א באפשרות להשלים סטנדרטים אחר טיס או הגדרלמי שיש בידיו רישיון 

 לסוגי רישיונות שונים. ICAOהנדרשים ע"י 

, אז"מבשעות  100)ג( העוסקת בקבלת רישיון טיס בהגדר אוירון למי שצבר מעל 89כך תקנה 

צבר )ד( העוסקת בקבלת רישיון טיס בהגדר אוירון למי ש89, וכך תקנה בדאון או בג'רופלן קטן

למי  אז"מבקבלת רישיון טיס בהגדר ( העוסקת ג)א89שעות בהליקופטר, וכך תקנה  100מעל 

( העוסקת 3)א()90שעות בכלי טיס אחר, וכך תקנה  100גלישון, או מעל בשעות  30שצבר מעל 

 בקבלת רישיון טיס בהגדר דאון.

 להמירו/או  להוסיףסטנדרטים כדי  יםהשלללמען הזהירות בלבד, נדגיש כי אין בכוונת העותר  .45

 מנועי, הליקופטר, או כל הגדר אחר.-שברשותם להגדר אווירון חדהאז"מ את הגדר 
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העותר מבקש להבהיר כי בנסיבות העניין ראוי שהוראת רת"א תבוטל, או למצער ניתן יהיה 

אותו  אז"מ, ובהגדר ICAOלהשלים את הסטנדרטים החסרים לטענת רת"א כדי לעמוד בכללי 

 קיבלו כדין.

 10.10.19ביום  דחיית הצעת האיגוד ע"י רת"א (ו)

, "(הדחייה)להלן: " 10.10.19רת"א במכתבה הארוך והמנומק מיום  דחיית הצעת האיגוד ע"י .46

כולל את התשתית המצדיקה, לדעת רת"א, את החלטת רת"א, ומציגה את עיקרי תשובתה 

 .בפירוט המוצגת בדחייה התייחס לעמדת רת"אלטענות האיגוד שבבסיס עתירה זו. לפיכך, ראוי ל

 הנוהג בעולם 1)ו(

על הנהוג "במדינות רבות לדחייה  18בסעיף בדחייתה את הצעת האיגוד, הסתמכה רת"א  .47

מונה חלקית ת לא מדוייק, בלשון המעטה, וכולל נהוג בעולם. ברם, תיאור הומשמעותיות"

, ראוי לדייק בתיאור הנהוג לנהוג בעולם, גם לתפיסת רת"א אה. לאור חשיבות ההשווומטעה

 :ארה"ב ואירופה –בשתי הזירות העיקריות והחשובות בעולם התעופה 

 LSAבארה"ב קיים רישיון לטייס ספורט, המתיר לו להטיס , לדחייה א18כאמור בסעיף אכן,  .א

(Light Sport Airplane), מתעלמת ומטעה בשני . ברם, רת"א הזהה בהגדרתו לאז"מ בישראל

 עניינים:

אווירון, למעט  כלטייס בהגדר אותן זכויות בדיוקלטייס ספורט )אז"מ( בארה"ב יש  (1

ובכלל זה לטוס בשדות תעופה הכי עמוסים ולטוס מחוץ לארה"ב,  הזכות לטוס בלילה

 בכלל זה שדות תעופה בדרגה הכי גבוהה), §461.325למי שעבר הכשרה לפי תקנה בארה"ב 

 תקנה למעט תריסר שדות תעופה גדולים במיוחד, לפי, נת גודל ועומס()מבחי
591.131(b)(2)§)! 

שדות בתריסר במילים אחרות, אין כל טענה ביחס לשוני בהכשרת טייסי אז"מ )למעט 

 .ICAO( ביחס להכשרת טייסים לפי כללי במיוחד בארה"ב תעופה עמוסים

 :למי שבידו רישיון אז"מ פשוטה וקצרה ICAOקבלת רישיון טיס פרטי לפי כללי  (2

שעות  40הן לפחות  בהגדר אווירוןקובעת כי הדרישות לטייס פרטי  (a)61.109§תקנה 

של טייס  השעות טיסשעות הדרכה ממדריך טיסה, בין היתר.  20טיסה, הכוללות לפחות 

 .(1)(e)61.51§-ו (1)(c)61.51§, עפ"י תקנות הדרכהוהטיסה הספורט נכללות במניין שעות 

המשמעות לענייננו היא כי אילו תקנה זו אומצה בארץ, רוב טייסי האז"מ היו פטורים 

 מהצורך בהשלמות טיסה כלשהן, למעט שעות הדרכה על מכשירים.

 :לדחייה ב18ר בסעיף גם באירופה המצב אינו כפי שמתוא .ב

המירבי שלו הוא אך רק לאז"מ שמשקל ההמראה אמנם, קיימים רישיונות מדינתיים,  (1

( מוגדר באירופה LSA) אז"מ)המכונה במרבית מדינות אירופה מיקרולייט(.  ק"ג 450עד 

                                                           

)רישוי:  61)צוות אויר(, חלק  Dפרק -(, תתFAA) I(, פרק Aeronautics and Space) 14( כותרת CFRבתקנות הפדרליות ) 4 
 טייסים ומדריכי טיסה(

)תעבורת אוויר וכללי הפעלה  Fפרק -(, תתFAA) I(, פרק Aeronautics and Space) 14( כותרת CFRבתקנות הפדרליות ) 5
 )כללי הפעלה וטיסה כלליים( 91כלליים(, חלק 
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ק"ג, כמוגדר במדינת ישראל ובארה"ב,  600שמשקל ההמראה המירבי שלו עד  כמטוס

חוקק הפרלמנט האירופאי חוק  2018-)אמנם ב מחייב רישיון טיסה כלל אירופאיוהוא 

לול מטוסים אלה מחוץ למסגרת המטוסים המחייבים רישיון המאפשר לכל מדינה לכ

 טיסה כלל אירופאי, אך רק גרמניה אימצה זאת(.

, Very light Aeroplane (VLA) , הנקראק"ג משקל המראה מירבי 750קיים גם אז"מ עד 

 וגם הוא מחייב רישיון טיסה כלל אירופאי.

באירופה נהוגים שני רישיונות כלל אירופאיים לטייסים פרטיים, המאפשרים הטסת  (2

 Light Aircraft Pilot Licenceמ. הרישיון האחד הוא מטוסים כבדים מאז"אז"מ ו

(LAPL) ,אינו תואם המשמש לטיסות פנאי וICAO והשני הוא ,Private Pilot Licnce 

(PPL) שהוא רישיון תואם ,ICAO למעבר מרשיון . הדרישותLAPL  לבין רישיוןPPL 

התקנה )להלן: " 6)תקנות צוות אויר( 1178/2011בתקנה האירופאית מוגדר 

 הוא רישיון טיס פרטי בהגדר אווירון בתקנה האירופאית. PPL(A) ."(יתאהאירופ

לתקנה FCL.210.A PPL(A)  (Experience requirements and crediting )סעיף

את שעות  והשלים LAPL(A)כי מי שמחזיק ברישיון  (b)קובע בסעיף קטן האירופאית 

לאחר קבלת  טיסהשעות  15)כלומר ביצע עוד  PPL(A)-הטיסה וההדרכה הנדרשות ל

שעות סולו שבתוכם שעתיים סולו  4הכוללים  הדרכהשעות  10, מהם LAPL-רישיון ה

ק"מ עם שתי נחיתות עצירה מלאה(, יעמוד בתנאים הנדרשים  270מרחב, הכולל טיסה של 

 .PPL(A)לקבלת רישיון 

, לפיה "מדובר אם כן במוסכמה עולמית לפיה רישיון אז"מ אינו לדחייה 19המסקנה בסעיף  .ג

 ויה, מהסיבות הבאות:" היא לפיכך שגPPLשקול לרישיון טייס פרטי 

העתירה אינה מבקשת להכיר ברישיון האז"מ כרישיון טיסה עם הגדר אווירון, אלא  (1

 ;ICAO, העונה על תנאי אז"מכרישיון טיסה פרטי עם הגדר 

אינה שונה מהותית מזו של טייס עם הגדר אווירון, בעולם מסתבר כי הכשרת טייסי אז"מ  (2

אינו הוא  ICAOלמרות שהוא תואם וכל שנדרש לקבל רישיון עם הגדר אווירון )שכאמור, 

 מבוקש בעתירה זו(, הוא בסה"כ השלמת שעות ספורות!

הטענה שרישיון אז"מ "ניתן על בסיס הוכחת כשירות להפעלה בתנאים ובמאפיינים  (3

משונמכים באופן משמעותי, מאלה הנדרשים מטייס פרטי על מנת שיהיה כשיר לביצוע 

. טייסי אז"מ פשוט אינה עומדת במבחן המציאות", ICAOטיסות בינ"ל לפי דרישות 

טסים , אז"מהגדר  שלהם, שבוהטיס  רבים משתמשים בזכויות הטיס הנלוות לרישיון

שדות וממריאים מלאומיים, גם לפי הודאת רת"א במכתבה, נוחתים -בין טיסה בנתיבי

ומשתמשים בנתיבי טיסה לאומיים במדינות רבות,  טסיםלאומיים, -תעופה בין

 לרשותם. ותבמנחתים, בשדות תעופה ובכל התשתית האווירית שמדינות העולם מעמיד

                                                           

 ubpart CS (Private Pilot Licence(, Flight Crew Licensing) צוות אויר( המגדיר רישוי Part FCL) 1נספח ב6 

(PPL) ,)Section 2 (Specific requirements for the PPL aeroplanes – PPL(A)). 
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 ח האמנהוהתחייבויות רת"א מכ 2)ו(

כך   בדחייתה את הצעת האיגוד, מנתה רת"א טעמים רבים, שאינם קשורים כלל ועיקר לענייננו. .48

 לדוגמא:

יות רת"א מכוח האמנה, אינם , הדנים בהתחייבולדחייה 9-12אוסף הטענות בסעיפים  .א

, או ניתן להשלימם ICAOעונה על כללי  אז"מרלוונטיים ככל שרישיון הטיס עם הגדר 

 .44-ו 43כמתואר לעיל, בסעיפים להשלים במקרים אחרים, כפי שרת"א נוהגת  ,בקלות

אינה  והוראותיו, כחלק אינטגרלי מההתחייבויות רת"אלאמנה  38ההתעלמות מסעיף  .ב

 ICAOמתוך כללי . רת"א אינה יכולה ללקט את הסעיפים הנוחים מתקבלת על הדעת

 להצדקת מעשיה, ולהתעלם מהאחרים.

העובדה  מאוד בעייתיתכפי שטוענת רת"א כעת,  ICAOאם אכן הרישיון אינו עונה על כללי 

. עוד יותר שנה 40עולם, לגרסתה, כמעט השרת"א לא פעלה כמחוייבותה, והטעתה את כל 

 עוול אחר.יצירת לתקן עוול זה באמצעות מנסה  רת"אכעת ש בעייתית העובדה

, ICAOקיימים רישיונות טייס להנאה, שאינם מוכרים ע"י לפיה , לדחייה 17בסעיף הטענה  .ג

לא ברור כיצד הדבר קשור לרישיונות קיימים אותם  אינה מעלה ואינה מורידה לענייננו.

בקלות, ניתן לעשותם כאלה שאו  ,ICAOשנה )!(, העונים על כללי  40מנפיקה רת"א כמעט 

להפוך את רישיונות הטיס של טייסי האז"מ של רת"א . זאת, לבד אולי מהחלטתה שנדרשככל 

 לרישיונות סוג ב', שלא כדין ותוך פגיעה במחזיקי רישיונות אלה.

או , רישיונות "הנאה" לגדיראין בעתירה זו כדי לקבוע שאין בסמכותה של רת"א  –ויובהר 

עתירה זו  .העולה על דעתהאחר או כל רישיון  יון לאומי התקף רק במדינת ישראל, ריש

השתמש בו לפגוע במי שכבר יש לו רישיון טיסה, ושהוא לא יוכל ל מרת"א למנוע תבקשמ

 לאחר מימוש החלטת רת"א. יותר כפי שעשה כך שנים רבות,

 ICAOהכשרת טייסי אז"מ ביחס לכללי  3)ו(

עוד טוענת רת"א בדחייתה, כי רישיון טייס אז"מ לפי התקנות אינו שקול לרישיון טיס פרטי  .49

(PPL לפי כללי )ICAO לדחייה 16עד  13, וזאת בסעיפים: 

 אינו רלוונטי.בחלקו פשוט ו, בלשון המעטהכל הנטען בסעיפים אלה אינו מדוייק,  .א

לא עומדת בארבעה סטנדרטים  אז"מקבעה שרישיונות הטיס בהגדר ראשית, החלטת רת"א  .ב

הוא "משונמך", "במדרג לאז"מ . לפתע, מתברר שכל הרישיון בלבד, וציינה אותם במפורש

 אך קיימים פערים נוספים, וכיוצ"ב. במספר דרישותהחלטת רת"א "התמקדה" נמוך יותר", 

 :השגוי והבעייתיצגת הדברים האופן , מדגימה את 14וכך, הדוגמא שניתנה בסעיף  .ג

 ,אז"מסיון הדרוש לקבלת הגדר ינב( לתקנות, העוסקת 1א)ב()89כי תקנה טוענת רת"א 

אינה עונה ו, "ארבע שעות בטיסות מרחב עם נחיתות במנחתים שונים"הדרכה בת  דורשת

 (, שלשונו:flight instruction) ICAOלכללי  l 2.3.3.2על הסטנדרט הנדרש בסעיף לפיכך 

l) operations to, from and transiting controlled aerodromes, compliance with air traffic 

services procedures; 
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, הדרוש לקבלת הגדר אוירוןבניסיון (ב לתקנות, העוסקת 1)א()89דרישה שבתקנה ברם, ה

אותן  אז"מ, אלה שבהקשר של ( לתקנות1א)ב()89לדרישה שבתקנה  המקבילה לחלוטין

לוש ש: "עוד פחותה מזו הנדרשת מאז"מ להגדר אוירון ציינה רת"א לעיל, מגלה כי הדרישה

 .שעות בטיסות ניווט"

. טייס אז"מ מהנדרש להכשרת ה על פי התקנותפחותהגדר אווירון בהכשרת טייס 

 .והדברים מוצגים ע"י רת"א באופן הפוך לחלוטין

ועדיין בהקשר זה: אז"מים נדרשים לטוס, להמריא ולנחות בשדה תעופה ולא זאת בלבד.  .ד

כחלק מהאימונים שלהם, ובמהלכם הם מבצעים פרוצדורות רדיו ותעבורה אווירית. ואם לא 

ומשתמשים בשדות תעופה בארץ, כגון די בכך, הרי שמרבית, אם לא כל טייסי האז"מ, טסים 

 אילת, חיפה, וראש פינה, בדרך שיגרה, וללא תקלות. ושדות אלה מבוקרים.

ולמעלה מכך: טייסי אז"מ רבים משתמשים בשדות תעופה בעולם, גדולים, בינלאומיים, 

 וזאת ללא כל קושי, וללא כל בעיות.

טייס )להלן: " עם הגדר אווירוןמבקש רישיון טיס פרטי ת הכשרועוד, ועדיין בהקשר זה:  .ה

מפוקחים, והניסיון תעופה מנחתים כגון שדה תימן ומגידו, שאינם שדות מתבצעת גם ב"( ת"כ

 .ל טייס אז"מש שקול לזה פוקחשלהם בשימוש בשדה תעופה מ

 רת"א כותבת כי:. לא נכונה פשוטלדחייה  13בסעיף העיקרית טענה ה .ו

 :מים"לאז המותרים הטיסה למאפייני מותאמת מ"אז טייס של הכשרתו זאת לעומת"
 על הסתמכות ללא ,בלבד ביום ,טובים אוויר מזג בתנאי ,טיסת ראייה כללי לפי טיסות

 500 עד בגובה ,מ"אז לטיסות ייעודיים אוויר– מרחבי כלומר מ"האז בבועות ;מכשירים
 טייסים מלבד יותר תעופה מהירה עם חדא בצוותא מבוקרים תעבורה בנתיבי ולא רגל

 ;משדות מבוקרים ולא הפעלה שטחי או ייעודיים מ"אז ממנחתי ;מיוחד היתר שקיבלו
 .א""נת יחידת עם ושוטפת מסודרת תקשורת לנהל צורך וללא וממילא

; ללא הגדר מכשירים והגדר המתואר לעילאינה שונה בהרבה מ ת"כהכשרת טייס  (1

 ביום ,טובים אוויר מזג בתנאי ,טיסת ראייה כללי טס "לפי ת"כטיסות לילה, גם טייס ל

 .כפי שנקבע ביחס לטייס אז"מבדיוק מכשירים",  על הסתמכות ללא ,בלבד

, אלא רק לטייס ICAOהכשרה לטיסה בשעות לילה אינה מופיעה בכללי  –למעלה מכך  (2

 המבקש הגדר מיוחד לטיסות לילה!

מבוקרים, ובקטעים  תעבורה בניגוד מוחלט למתואר, טייס אז"מ טס בהחלט גם בנתיבי (3

 .)לשון רת"א( יותר" תעופה מהירה עם חדא מסויימים )ועמוסים במיוחד( אף "בצוותא

 שטחי או ייעודיים מ"אז בניגוד מוחלט למתואר, טייסי אז"מ טסים לא רק "ממנחתי (4

 בסמכות ,ברשותמבוקרים, תעופה דווקא כן עושים שימוש בשדות הם הפעלה", ו

 תמוהה עד מאוד על כן טענתה של רת"א. .ובידיעת רת"א

אין  א""נת יחידת עם ושוטפת מסודרת תקשורת לנהל צורך וללא "וממילא כיהקביעה  (5

. טייסי אז"מ נמצאים בתקשורת מסודרת ושוטפת עם יחידות לה כל אחיזה במציאות

למעשה, רוב טייסי האז"מ לא יכולים לטוס כלל, אלא אם ושוטף.  נת"א על בסיס קבוע

 .היו בקשר עם יחידת נת"א כלשהיי

 :, פשוט אינו נכוןבאופי ההכשרה , העוסקותלדחייה 13הטענות שבסעיף שאר  כל .ז
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והעתירה , ת"כלזו של טייס  אז"מראשית לכל, הטענות משוות הכשרת טייס עם הגדר  (1

דנן חוזרת ומדגישה שאין המטרה להפוך את טייס האז"ם לטייס עם הגדר אווירון, אלא 

אין לבלון, ו ואמנועי, להליקופטר, -; יש כללים שונים לאווירון דוICAOכללי בלהעמידו 

 ה של טייס אווירון חד מנועי ימי, למשל!זה נכון להשוות את הכשרת טייס האז"מ לז

מטוסי אז"מ היום מהירים יותר, מודרניים יותר, ההסתייגות לעיל, הרי ששנית, ולמרות  (2

)להלן:  ת"כטייס מצויידים יותר, ומתקדמים יותר מהרבה מטוסים המשמשים להכשרת 

ים מתנהלים בסביבת -אז"מ, לדחייה 13כעובדה, ובניגוד למתואר בסעיף  ."(ת"כמטוסי "

טס בגבהים  אז"מ, לדחייה 13למתואר בסעיף כעובדה, ובניגוד  כלי טיס גדולים ומהירים.

 , באישור בקרי הטיסה.ת"כמטוסי על  ובמהירויות העולים

)ג( לתקנות קובעת שהוספת הגדר 89. נכון שתקנה מרחיק לכתלדחייה  16האמור בסעיף  .ח

שעות  30שעות טיסה, מחייבת  100, שלו אז"מאווירון לרישיון הטיס של טייס עם הגדר 

לא רק שאין בכך שום "הוכחה" שכישורי טייס האז"מ חסרים כל כך, אלא אלא, שהשלמה. 

שהתבונה בדרישה זו מתבררת מאליה כאשר משווים דרישה זו לנהוג בארצות העולם הנאור 

שם מסתפקים בשעות ספורות  לעיל. (2ב.46-ו (2א.46)ארה"ב ואירופה(, כמתואר בסעיפים 

 .סי האז"מ()ובביצוע טיסת יחיד שממילא בוצעה ע"י טיי שעות באירופה 6-)בארה"ב( וב

ולבסוף, מודה רת"א כי קיימת קבוצת "טייסים שקיבלו היתר מיוחד", ושרת"א מחריגה  .ט

אותם מההכשרה ה"משונמכת", ב"דרוג הנמוך". אותה קבוצה, בת עשרות טייסים, מורשית 

יותר", לשון  תעופה מהירה עם חדא )"בצוותא כלליתשל התעופה ה טיסה לטוס בנתיבי

שעות טיסה,  500-ם שיש להם למעלה מהאז" טייסיאותה קבוצה מכילה את כל . רת"א(

 ספורות. ושעברו הכשרה בת שעות

אי אפשר לסכם עניין זה, של כשירות טייסי האז"מ, בלי להשמיע את דעתם של מדריכי  .י

וגם טייסי אז"מ, רואים אותם יום יום, מאות  ת"כ טיסה בארץ, אשר מדריכים גם טייסיה

מהם, באלפי שעות טיסה, גם במהלך הדרכתם הראשונית וגם מדי שנתיים במבחני רמה 

תקופתיים. בניגוד מוחלט לקביעות רת"א דלעיל, קביעות בלתי מבוססות שאינן נשענות על 

כי ההכשרה  היכרות מספיקה של הטייסים באופן שוטף וקבוע, קובעים מדריכי הטיסה

 .ת"כ י אז"מ שקולה בהחלט לזו של טייסילטייס

 ת"כ יעל סמך ניסיונם העשיר, קובעים מדריכי הטיסה כי טייסי אז"מ יכולים להטיס מטוס

 בלי לפגוע בבטיחות הטיס בכל צורה שהיא.

 .6ומסומן בנספח מצ"ב  תצהירי מדריכי הטיסההעתק ** 

 הפגיעה בזכויות ובאינטרסים של טייסי האז"מ 4)ו(

רת"א מקדישה בדחייתה פרק נכבד לעניין הפגיעה בזכויות ובאינטרסים של טייסי האז"מ,  .50

. בתמצית, טענתה שאין כל פגיעה כזו, בצד הודאתה שנהגה באופן לדחייה 29עד  14בסעיפים 

 , סותרים זה את זה.)כלשון רת"א(בלתי תקין שממנה "טייסי האז"מ "הרוויחו מן ההפקר"" 

טייסי האז"מ בשל ההתנהלות הבלתי תקינה של  הרוויחו"שמה כי עצמה קובעת בדחייתה, רת"א 

לאחר שרת"א תמלא "את תפקידה ואת  יפגעאשר יהא,  "הרווח"יהא  )לשון רת"א(, "ארת"

 .חובתה... בשיקוף מצב הדברים לאשורו למדינות הרלבנטיות" )לשון רת"א(
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עיקר טענת האיגוד היא שרישיון הטיס שקבלו טייסי האז"מ כדין מרת"א היקנה להם זכויות  .51

לם על בסיס רישיון ם את היכולת לטוס בעוג שונות, לא רק זאת שמזכירה רת"א בדחייתה, אלא

 זה במגוון דרכים.

ברם, אין (. 1)ג()103רת"א מציגה את הזכות היחידה של טייס אז"מ כזכות הקבועה בתקנה אמנם  .52

כירה ואישררה אותה, ורת"א אמורה לה . מדינת ישראל חתומה על האמנהזו הזכות היחידה

 ולהוציא לפועל את הכתוב בה.

מכוח האמנה יש לטייסי האז"מ זכויות נוספות, הנלוות והנגררות לרישיון הטיס שקיבלו כדין 

לאמנה מקנה לטייס שברשותו  33מרת"א. כך, לדוגמא, וכפי שרת"א עצמה כתבה בדחייתה, סעיף 

, שניתן לו כדין, את הזכות שרישיונו זה יוכר כתקף במדינות זרות, על אז"מעם הגדר רישיון טיס 

המשמעויות הנגזרות מכך, לרבות המרת הרישיון לרישיון זר, קבלת רישיון זמני זר על בסיסו, כל 

 וטיסה על מטוס אז"מ ישראלי המורשה לטוס במדינה זרה.

ברישיון שניתן לטייסי האז"מ ע"י רת"א, והזכויות שניתנו בעולם מש תהשלזכות המימוש  .53

עו מייד עם הגדרת הרישיון הזה כרישיון שאינו לטייסים אלה בעולם, ואשר נבעו מרישיון זה, יפג

 .ICAOעל פי כללי 

 הטיעון המשפטי (ז)

 זכות שימוע 1)ז(

החלטת רת"א התקבלה ללא כל שימוע לטייסי אז"מ, שההחלטה נוגעת להם, ופוגעת בזכויותיהם  .54

 ובאינטרסים שונים שלהם, כמפורט להלן.

, כרך 2010ט מינהלי, ארז, משפ-)פרופ' דפנה ברק ולו קר מסיבה זו בלבד דין ההחלטה להתבטל

 (.528-529, 498-499א' עמ' 

לשימוע זה בספקנות, ודין רת"א, לאחר קבלת החלטתה, יש להתייחס  לשיטתנערך שימוע גם אם  .55

(, או לפחות 511-515, כרך א' עמ' 2010ארז, משפט מינהלי, -בטלות )פרופ' דפנה ברק ההחלטה

 בטלות יחסית. 

 פגיעה בזכויות ובאינטרסים 2)ז(

החלטת רת"א פוגעת בזכויות מוקנות של הטייסים, בהן הזכויות אותם מעניק רישיון הטיס  .56

 שלהם בכל העולם, מזה עשרות שנים.

כתקף במדינות זרות, ברישיון שניתן להם ע"י רת"א ההכרה זכויות אלה, בין היתר, כוללות את 

על כל המשמעויות הנגזרות מכך, לרבות המרת הרישיון לרישיון זר, לאמנה,  33על בסיס סעיף 

 .קבלת רישיון זמני זר על בסיסו, וטיסה על אז"מ ישראלי המורשה לטוס במדינה זרה

, שקיבלו הטייסים מרת"אישיון רהם במדינות זרות, על סמך אז" זכויות טיס שקיבלו טייסי .57

 נפגעות גם הן מהחלטת רת"א.

החלטת רת"א פוגעת גם באינטרס ההסתמכות, באינטרס הציפייה ובאינטרס הסופיות של  .58

 הטייסים:
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זמן, מאמץ וממון רב בקבלת רישיון הטיס כמות  השקיעוהסתמכו על הרישיון, והטייסים  .א

 שהוא, על הזכויות הנלוות לו.

המסוגלים לטוס אל  הסתמכו על הרישיון והשקיעו ברכישת מטוסים יקריםגם הטייסים 

טיסה אל לצורך , כדי לעשות שימוש בזכויות אלה םאמצעיהכשרה ו,  ציוד, מחוץ לישראל

 .מחוץ לישראל ומחוץ לישראל

, וכי הרישיון שנתנה ולא תבטל זכויות שנתנה להם פעל בהגינותתרת"א הטייסים ציפו ש .ב

 ת בארץ ובחו"ל בלא שרת"א תבטל זכויותיהם לפתע.יולוימגוון פעלבצע ם בידם יאפשר לה

ם עם רת"א ומניעת טלטלת החלטות טייסיה רת"א פגעה בהקניית יציבות ליחסיהחלטת  .ג

 בעניינם.

 שינוי החלטת רשות 3)ז(

 רת"א עצמה מודה כי החלטת רת"א נועדה לתקן "התנהלות בלתי תקינה" שלה עצמה. .59

בית  292/61" )בג"צ אין מתקנים עוול בעוולהשופט ברנזון החיל על עניין כזה את הכלל שלפיו " .60

 .נ' שר החקלאות( אריזה רחובות בע"מ

אינה רשאית , ברם, היא השנוכחה כי שגתה בהחלטה, רשאית לשנותרשות מינהלית אמנם  .61

להתעלם מזכויות שנרכשו מכוח ההסתמכות על החלטתה המקורית, או מציפיות לגיטימיות 

להכיר בזכות שנרכשה בהסתמך על החלטה  על רשות מינהלית מוטל .למימושן של זכויות אלה

 .ואח'( אגף החינוך -עיריית אשדוד  ואח' נ' מוננזון 5273/97 צ"בגר' ) שגויה

 :יפו-אביב-וזית לתכנון ולבניה, תלשוורץ נ' הוועדה המח 707/81בג"צ פורת ב-כך גם השופטת בן

גם בענינים מינהליים אין זה רצוי שהאזרח יהיה צפוי על לא עוול בכפו לשינוי החלטה קודמת, "
 ."זו אלא במקרים מיוחדים יוצאי דופןואין להשתמש בסמכות 

למרות שאינטרס ההסתמכות של הטייסים ברור, אין גם צורך להוכיחו, מעצם ההגנה במשפט  .62

המינהלי על אינטרס הציפיה, בעת שינוי החלטה של הרשות. ההגנה על אינטרס הציפיה תלויה 

נ )ת"א( "עמאינטרס זה לזכות )שנה, הופך  40באופן מיוחד בגורם הזמן, ובעניין שבפנינו, כמעט 

ארז, הגנת -, פרופ' דפנה ברקנגד משרד החינוך ואח'עמותת חסידי חוסני אלקואסמי  35243/03/10

 (.209, עמ' 2003(, 1הציפיה במשפט המנהלי, עיוני משפט כז)

 איזון אינטרסים 4)ז(

כדי לעשות שינוי בהחלטה מינהלית, המביאה לפגיעה בזכויות ובאינטרסים של הפרט, יש לבצע  .63

נטי, היקף השינוי בנסיבות, במהותו של האינטרס הציבורי הרלאיזון אינטרסים, המשקלל את 

 'שנקרנקו נ 4492/92צ "בג, 7)השופטת דורנר, פסקה  חלקו של הפרט בגרימתהו השינוית עיל

, 372-373, כרך א' עמ' 2010ארז, משפט מינהלי, -ואח', פרופ' דפנה ברק מנכ"ל משרד הבריאות

393-401.) 

לא ברור מהו האינטרס הציבורי הרלוונטי, לבד מעצם תיקון ההתנהלות הבלתי תקינה של רת"א,  .64

או  שנה, על פי הודאתה. אין חולק כי אין כאן עניין של אינטרס ציבורי חשוב 40 שנמשכה כמעט

 .בכישורי טיסה לקויים ואין מדובראין מדובר בבטיחות טיסה, , שכן מהותי

 הוא שיהיה. –מה שהיה כי  קובעתשהרי רת"א בעצמה 
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, לאור היקף השינוי בטלות הוראת רת"א אתבאופן מובהק מחייב כי איזון אינטרסים על כן ברור  .65

שהביאה, לא מהותית, )תיקון טעות  השינוישנה(, עילת  40בנסיבות )אפסי למעשה, ובמשך כמעט 

אליבא רת"א, להצגה לא נכונה של כישורי טייסים בחו"ל(, וחלקו של הפרט בגרימת השינוי )אפסי 

 לחלוטין(.

בענייננו, עילת  .א טעות מהותיתויודגש: טעות הגורמת לפגיעה באינטרס הציבורי באופן ממשי, הי .66

רת"א הודתה כי עילת השינוי היא טעות, הנובעת "בכך השינוי אינה טעות חמורה, או מהותית. 

לאמנה",  1שרת"א לא ציינה את אי התאמתם של רישיונות טייס אז"מ לדרישות נספח 

ונקבע כבר כי בטעות בהפעלת שיקול דעת של רת"א, לפיכך וב"התנהלות בלתי תקינה". מדובר 

נכסי י.ב.מ. ישראל בע"מ נ'  433/80טעות בשיקול דעת לא תהיה ניתנת בדרך כלל לתיקון )בע"א 

, כרך א' עמ' 2010ארז, משפט מינהלי, -, פרופ' דפנה ברקאביב-מנהל מס רכוש וקרן פיצויים, תל

389-393.) 

ן, בו ניתן לשנות החלטת אין מדובר בענייננו במקרה מיוחד יוצא דופ מכל האמור לעיל עולה כי .67

 שנה( באופן הפוגע בזכויות מוקנות ובאינטרסים של הטייסים. 40רשות )זו מלפני 

 תיקון ההחלטה המקורית שליש מקום לנניח שקרי,  – נדרש שינוי בהחלטת רשותנניח שאפילו ו .68

  – זאת( נות הרלבנטיות" )כפי שרת"א הגדירההיינו, "שיקוף מצב הדברים לאשורו למדירת"א, 

 חייב להיעשות תוך איזון אינטרסים ושמירה על זכויות הטייסים: ההרי ז

אך מקום שתיקון הפגם, לפחות בעיקרו, יכול להיעשות תוך איזון ראוי בין עניינו של הציבור ולבין "
 מוננזון 5273/97צ "בג) "עניינו של הפרט, יש לפעול תוך התחשבות גם בזכותו או בעניינו של הפרט.

 (ואח' אגף החינוך -עיריית אשדוד  אח' נ'ו

במצב זה, הצעת האיגוד, או אימוץ עקרונות הדומים לה, כמבוקש ברישת העתירה, עונים על איזון 

במקום להוסיף הערה הפוגעת בזכויות הטייסים, תאפשר רת"א לטייסים  אינטרסים ראוי זה.

 .ICAOלהשלים את הדרישות באופן שרישיון הטיס שלהם יענה על דרישות 

, שלדעתה טייסי האז"מ לא סטנדרטים בלבד 4-החלטת רת"א מתייחסת לזה המקום להזכיר כי  .69

מרבית הטייסים עומדים באותם ברם, . ICAOעומדים בהם כדי שרישיונם יהיה בהתאם לכללי 

 במקרים אחרים.לעשות סטנדרטים, או שניתן להשלימם בקלות, כפי שרת"א נוהגת 

 .לאפשר לטייסי אז"מ לבצע את ההשלמות הנדרשות מצעראיזון אינטרסים ראוי יהיה ל

לכך יש להוסיף את הקביעה המקצועית, המקיפה והברורה של מדריכי טיס, עתירי ניסיון, שליוו  .70

ולהם ניסיון מעשי בן עשרות אלפי שעות טיסה במגוון ענפי , ת"כטייסי אז"מ וטייסי מאות 

 , ובוודאי לא כפי שרת"א טוענת.אין הבדל ממשי בין שני סוגי הטייסיםלפיה תעשיית התעופה, 

 לסיכום (ח)

החלטת רת"א פוגעת בזכויות מוקנות של הטייסים, בהן הזכויות אותם מעניק רישיון הטיס  .71

מזה ובאינטרסים מוגנים שלהם )הסתמכות, צפיה וסופיות( העומדים להם שלהם בכל העולם, 

 עשרות שנים.

אין כל אינטרס ציבורי מהותי המצדיק פגיעה כזו בטייסים. תיקון "התנהלות בלתי תקינה", כפי  .72

 שנה. 40רת"א עצמה מודה, אינו עילת שינוי של החלטה בת כמעט ש

על במנחת כלשהו טייס אז"מ בד"כ מנוסה יותר מטייס פרטי עם הגדר אוירון, בוודאי זה שלמד  .73

שעות בשנה.  6וטס איתו רק כדי לשמר את רישיונו מיושן וקטן,  152ססנה מדגם ת"כ מטוס 



17 

 

 טיסה שעות בשנה. טייסי אז"מ טסים הן בנתיביטייסי אז"מ טסים עשרות וחלקם אף מאות 

נמוכים ומפוקחים )בדיוק כמו נתיבי התובלה(, והן בבועות. טייסי אז"מ נוחתים הן בשדות 

מבוקרים בארץ ובחו"ל, הן במנחתים והן בשטחי הפעלה. לכך יש להוסיף כי כבר היום ישנם 

כללית, ומכירה בכך ביכולתם  טייסי אז"מ רבים אשר רת"א מאפשרת להם לטוס בנתיבי תעופה

 להשתלב בטיסות תעופה כללית, על כל המשתמע מכך.

מדריכי טיסה רבים תומכים בעובדה שטייסי אז"מ הם בעלי כישורים דומים לאלה של טייסי  .74

ת"כ, ולמרות שאין העתירה מבקשת להקנות לטייסי אז"מ הגדר אווירון, ברור שכישוריהם 

 קרובים לכך, וניתן להשלימם בקלות יחסית., או ICAOעומדים בכללי 

וכאמור לעיל, מדריכי טיסה אלה מכירים היטב גם טייסי אז"מ וגם טייסי ת"כ, מעת הכשרתם 

הראשונית ובאופן שוטף, מדי שנתיים. למדריכי טיסה אלה ניסיון תעופתי של עשרות אלפי שעות 

 וטייסים שהם פוגשים באופן קבוע.טיסה, במגוון תפקידים בתעשיית התעופה, עם מאות חניכים 

לאמנה, והן ביחס למשך  38החלטת רת"א אינה סבירה לאור התנהלות רת"א ביחס לקבוע בסעיף  .75

 .ICAOהזמן, עשרות שנים, בו התקבע השימוש ברישיונות הקיימים בהתאמה לכללי 

ד נוכח כל אחד מנימוקי העתירה, ובפרט לאור משקלם המצטבר, מתבקש בית המשפט הנכב .76

 לעשות שימוש בסמכויותיו כבית משפט לעניינים מנהליים, ולהורות כמבוקש ברישת העתירה.

לבית המשפט הסמכות המקומית והעניינית לדון בעתירה לאור מקום מושבה של המשיבה, ולאור  .77

תוספת הראשונה לחוק בתי משפט לעניינים ( ב3)ד14ף ולסעי (1)5עיף פי הוראות ס-סמכותו על

 .2000 -ש"ס מנהליים, הת

העתירה נתמכת בתצהיר של מר איתן רמתי, טייס מז"מ וחבר וועד האיגוד לתעופה ספורטיבית  .78

 )ע"ר( המאגדת את מרבית טייסי המז"מ בישראל.

 מן הדין ומן הצדק להיעתר למבוקש בעתירה. .79

 

 
 
 
 

  _____________________ 
 77154, מ.ר. פרופ' רן גלעדי, עו"ד

 ב"כ העותר

  2019באוקטובר  31 ,היום
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יפורט כי הרישיון אינו עומד החזרת רישיון הטיס שבידך לרשות הרישוי וקבלת רישיון מעודכן  בו הנדון: 

 באמות המידה הבינלאומיות
  

 קובע כך:  2011 –לחוק הטיס , התשע"א  10סעיף 

עובד טיס שלא מתקיימות לגביו, במלואן, אמות המידה המחייבות שקבע  )א( .10"

לאמנה החלות לגבי עובד טיס  37לאומי בנספחי האמנה לפי סעיף -ארגון התעופה הבין

פרט המנהל ברישיון עובד הטיס או בתעודה הרפואית של עובד הטיס, לפי מאותו סוג, י

 ההתאמה לאמות המידה המחייבות כאמור.-העניין, את אי

התאמה לפי -מי שברישיונו או בתעודה הרפואית שלו פורטה הערה בדבר אי )ב( 

סעיף קטן )א(, לא ישמש כאיש צוות בעמדתו בכלי טיס ישראלי המופעל בשטחה של 

 נה חברה, אלא באישור הרשויות המוסמכות של אותה מדינה."מדי

לאמנת התעופה האזרחית הבינלאומית  40 -ו 39, 33, 32סעיף זה נותן ביטוי למחויבות ישראל לפי סעיפים 

ושישראל צד לה, לפיהם המדינות התחייבו להכרה אוטומטית ברישיונות  1944לדצמבר  7שנחתמה בשיקגו ביום 

להוצאת רישיונות אלה, אך התחייבו כי ברישיונות טיס שלא עומדים  ICAOקינה הבינ"ל של טיס העומדים בת

, תפורט אי ההתאמה, והשימוש בהם בשטחה של מדינה זרה טעון את הסכמתה ICAOבתקינה הבינ"ל של 

 המפורשת.

 1דות בדרישות נספח הנך בעל רישיון טיס פרטי עם הגדר אז"מ. הרישיון כאמור ניתן על בסיס דרישות שאינן עומ

 בכך שאינו עומד בסטנדרטים המפורטים בנספח א' למכתב זה. לאמנת שיקגו )רישוי אישי( 

לאמנה, ולפרט במה  1)א( לחוק הטיס יש צורך לקבוע ברישיונך כי אינו עומד בדרישות נספח 10בהתאם לסעיף 

 אינו עומד. 

על מנת למסור את רישיון הטיס  20.08.2019ליום  לפיכך, הנך מתבקש להגיע למשרדי רשות הרישוי ברת"א עד

 שבידך ולקבל תחתיו רישיון מעודכן בו מפורטת אי ההתאמה כאמור.

מצוינת בתחתית המכתב( את רישיון הטיס  כתובתמחלקת רישוי )הללחלופין, באפשרותך לשלוח בדואר רשום 

 ואר רשום רישיון מעודכן כאמור., ולאחר קבלת הרישיון רת"א תשלח לך בד20.08.2019 ליוםשבידך עד 

בטיסה  ןלאמנה כאמור לעיל אינו פוגע בזכויות בעל הרישיו 1כי אינו עומד בדרישות נספח  ןנבהיר כי ציון ברישיו

שאיננה ישראל איננה  ICAO -פנים ארצית, ואינו משנה את המצב הקיים בהקשר זה. השוני הוא שמדינה חברה ב

מסוג זה, והפעלת כלי טיס בשטחה מחייב השגת אישור המדינה המעורבת  ןומחויבת להכרה אוטומטית ברישי

 לפני הפעלת כלי טיס בשטחה.

 

  פיקוח אווירי

 03203519סימוכין:    03.9774606טל.   

 י"ד בתמוז, התשע"ט 03.9774589 .פקס

lieblinga@mot.gov.il 17  2019יולי 
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 המאסדרותתקנות הטיס  אשר)רישוי אישי(  לאמנה 1סטנדרטים מנספח  –א'  נספח

 םאינן עומדות בה אזמהגדר עם  פרטי רישיוןהוצאת 

 סיכום ההבדלים תקנה סטנדרט נושא

 אברהם ליבלינג, קברניט

 אווירי פיקוח אגף ראש
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 The applicant shall 2.3.3.1.1 נדרש ןניסיו

have completed not less 

than 40 hours of flight time, 

or 35 hours if completed 

during a course of approved 

training, as a pilot of 

aeroplanes appropriate to 

the class rating sought. The 

Licensing Authority shall 

determine whether 

experience as a pilot under 

instruction in a FSTD is 

acceptable as part of the 

total flight time of 40 hours 

or 35 hours, as the case 

may be. Credit for such 

experience shall be limited 

to a maximum of 5 hours. 

2.3.3.1.1.1 When the 

applicant has flight time as 

a pilot of aircraft in other 

categories, the Licensing 

Authority shall determine 

whether such experience is 

acceptable and, if so, the 

extent to which the flight 

time requirements of 

2.3.3.1.1 can be reduced 

accordingly. 2.3.3.1.2 The 

applicant shall have 

completed in aeroplanes 

not less than 10 hours of 

solo flight time appropriate 

to the class rating sought, 

under the supervision of an 

authorized flight instructor, 

including 5 hours of solo 

שעות,  32נדרשות  א89

לפי  40לעומת 

בבית  35הסטנדרט )

 ספר מאושר(

 

הפירוט של חסר 

טיסות סולו מרחב, 

 270טיסה ארוכה של 

 ק"מ, שתי נחיתות.

3
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cross-country flight time 

with at least one cross-

country flight totalling not 

less than 270 km (150 NM) 

in the course of which full-

stop landings at two 

different aerodromes shall 

be made. 

 Flight instruction 2.3.3.2 הדרכה בטיסה

The applicant shall have 

received dual instruction in 

aeroplanes appropriate to 

the class rating sought, 

from an authorized flight 

instructor. The instructor 

shall ensure that the 

applicant has operational 

experience in at least the 

following areas to the level 

of performance required for 

the private pilot: a) 

recognize and manage 

threats and errors;  

Note.— Guidance material 

on the application of TEM is 

found in the Procedures for 

Air Navigation Services — 

Training (PANS-TRG, Doc 

9868), Part II, Chapter 1, 

Attachment C, and in Part II, 

Chapter 2, of the Human 

Factors Training Manual 

(Doc 9683).  

b) pre-flight operations, 

including mass and balance 

דרישות  התקנה קובעת א96

אך הדרכה בטיסה, 

 רים הסעיפים:סח

 

a) flight at 
critically high 
airspeeds; 
recognition 
of, and 
recovery 
from, spiral 
dives; 

b) flight by 
reference 
solely to 
instruments, 
including the 
completion 
of a level 
180° turn; 

4
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determination, aeroplane 

inspection and servicing;  

c) aerodrome and traffic 

pattern operations, collision 

avoidance precautions and 

procedures;  

d) control of the aeroplane 

by external visual 

reference;  

e) flight at critically slow 

airspeeds; recognition of, 

and recovery from, 

incipient and full stalls;  

f) flight at critically high 

airspeeds; recognition of, 

and recovery from, spiral 

dives;  

g) normal and crosswind 

take-offs and landings; 

h) maximum performance 

(short field and obstacle 

clearance) take-offs; short-

field landings; 

 i) flight by reference solely 

to instruments, including 

the completion of a level 

180° turn; j) cross-country 

flying using visual 

reference, dead reckoning 

and, where available, radio 

navigation aids;  

k) emergency operations, 

5
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including simulated 

aeroplane equipment 

malfunctions; 

l) operations to, from and 

transiting controlled 

aerodromes, compliance 

with air traffic services 

procedures; and  

m) communication 

procedures and 

phraseology. 
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 טתשע" אלול ה, 2019.5.9עומר, 

 
 לכבוד

 קברניט אברהם ליבלינג, מנהל אגף פיקוח אווירי, רת"א
 עו"ד רננה שחר, היועצת המשפטית, רת"א

 זכויות ולצרכי מו"מ בלבדבבלי לפגוע 

 נכבדי,

 ULMהגדר  עםסוגיית רישיונות טיס הצעת איגוד התעופה הספורטיבית לפתרון דון: הנ

סוגיית , מרשי, טרם נענה לגבי האופן בו רת"א מבקשת לנהל את הדיון ב(האיגוד)להלן: האיגוד לתעופה ספורטיבית  .1

מתכבד הדוחק,  . לפיכך, ולאור חומרת העניין והזמן21.8.19שבנדון, כפי שסוכם בפגישתנו מיום רישיונות הטיס 

 .ה שבנדוןסוגייהאיגוד להגיש את הצעתו לפתרון ה

מוצגת במכתבו של קברניט , דרישה הULMבדרישת רת"א להחליף את רישיונות הטיס עם הגדר  עניינה של סוגייה זו .2

 דרישתאשר פורסם באתר רת"א ונשלח למספר טייסים )להלן:  03203519 בסימוכין 19.7.2019אברהם ליבלינג מיום 

טייסי ו אז"מדרישה זו מבוססת על אי התאמות לכאורה בין רישיונות הטיס של טייסי מטוס זעיר )להלן:  (.רת"א

 (.ICAOכללי )רישוי אישי( לאמנת שיקאגו )להלן:  1המפורטים בנספח  ICAO(, לבין כללי אז"מ

, שניתנו ULM, בעלי הגדר אז"מהגבלת רישיון הטיס בהתאם לדרישת רת"א פוגעת בזכויות הטיס המוקנות לטייסי  .3

זמן, מאמץ וממון כשהשקיעו להם כדין על ידי רת"א במהלך שנים ארוכות. טייסי אז"מ הסתמכו על זכויות אלה 

 ותעלולבארץ  טייסי אז"מ זכויותבנוסף, . מחוץ לישראל שימוש ברישיוןלצורך ה ,טיס, בין היתרהרישיון בקבלת רב 

בין  ,, העלולות לצמוח, רש"ת, חברות ביטוח או צד שלישי כלשהורת"אעתידיות של ת ולהיפגע כתוצאה מדריש

שדות בנתיבים, שימוש ב, מסויימות טיסותתעריפי וזכויות ביטוח,  לצורך ICAOכללי בד מהדרישה לעמו ,היתר

 .מסוימיםמשאבים אחרים ב, או מנחתיםב ,תעופה

והן לאמנת שיקאגו,  38בסעיף  התנהלות רת"א ביחס לקבועלאור  , הןלפיכך, מבקש האיגוד לבטל את דרישת רת"א .4

 .ICAOלכללי  בהתאמהביחס למשך הזמן, עשרות שנים, בו התקבע השימוש ברישיונות הקיימים 

מציע בדרך שתוסיף לבטיחות הטיסה, תמנע נזקים, ותעמוד באמנת שיקאגו,  הסוגייהכדי לפתור את במקביל, ו .5

 הם כדלקמן: והעומדים בבסיסהעקרונות ש רוןפתהאיגוד 

, לרבות ע"י רת"אכדין שניתן להם מתייחסת לקבוצת טייסי אז"מ המבקשים לשמור על רישיון הטיס  הצעהה .א

 ., ולרבות כל הזכויות הנובעות מרישיון זהICAOבכללי עמידה ה

)להלן:  1981-בתקנות הטיס )רישיונות לעובדי טיס(, תשמ"אמטוס זעיר )אז"מ(, כהגדרתו אוירון זעיר או  .ב

, ובסוג )קטגוריה( ICAOלכללי  2.1.1.1-ו 1.1לפי כללים  aeroplane אוירון, של( קטגוריהסוג ), הינו ב(התקנות

 .לתקנות 7נפרדת, מקבילה לקטגוריה של אוירון לפי תקנה 

 מאוד לכך. יםאו קרוב ICAO כלליאז"מ עונים על מרבית טייסי  .ג

7

Ran
Text Box
נספח 2



Prof. (Engineering) Ran Giladi, Advocate 

 רן גלעדי, עורך דין)הנדסה( פרופ' 

 ,Address: 26, Irus st., Omer, Israel 8496500, עומר, 26: רח' אירוס כתובת
 :giladiran@gmail.com Email: דוא"ל,  :054-5455677Cell: נייד, :Fax 08-6467707: פקס, :Tel 08-6460062: טלפון

אז"מ טייסי להותיר ההצעה שלהלן מאפשרת , כדרישת רת"א אז"מום לפגוע בזכויות הטיס של טייסי במק .ד

 .ICAOוזאת תוך עמידה בכללי באותו מצב שבו ניתנו להם רישיונות הטיס שלהם, 

העונים על כללי  להותירם כטייסי אז"מאלא אז"מ לטייסי תעופה כללית, ן בכוונת האיגוד להפוך את טייסי אי .ה

ICAO. 

רטי עם המאסדרות הוצאת רישיון פ התקנות,אשר  ICAOכללי בנספח א' לדרישת רת"א מפרט את הסטנדרטים  .6

 אינן עומדות בהם. ,מ"הגדר אז

 2.3, סימן (רישיונות והגדרים לטייסים) 2לפרק  יםהסטנדרטים אליהם מפנה נספח א' לדרישת רת"א מתייחס

 .ICAO, לכללי (וירוןובסוג איפיות למתן הגדר דרישות ספצ) 2.3.3פריטי , (רישיון טיס פרטי)

אותם מציין  ICAOלכללי ( וירוןוסוג א)דרישות ספציפיות למתן הגדר ב 2.3.3קיימים ארבעה סטנדרטים בפריטי  .7

 הן.בתקנות אינן עומדות הככאלו שנספח א' לדרישת רת"א 

 :לא עונה עליהםלתקנות א 89סטנדרטים שתקנה שני רטים , מפניסיוןשנושאם  2.3.3.1קבוצת הסעיפים  .א

לפחות במסגרת תוכנית הדרכה שעות  35או לפחות ) טיסהשעות  40-ל ICAOהדרישה בכללי : שעותדרישת  (1

 שעות בלבד. 32(, לא מתקיימת בתקנות, הדורשות תמאושר

שעות טיסות סולו מרחב, הכוללות טיסה של  5לביצוע לפחות  ICAOהדרישה בכללי : דרישת סולו מרחב (2

שעות טיסת מרחב  4, לא מתקיימות בתקנות, הדורשות מלאה עצירהעם ק"מ הכוללת שתי נחיתות  270

 )לא סולו( עם נחיתה במנחתים שונים.

 א לתקנות לא עונה עליהם:96שני סטנדרטים שתקנה  רטהדרכת טיסה, מפ ושנושא 2.3.3.2 סעיף .ב

מצלילה  תעוסק בטיסה במהירות קריטית גבוהה, הכרה והיחלצו fסעיף קטן : רישת טיסה במהירותד (1

 בתקנות. קיים ואינוספירלית, 

 180עוסק בטיסה בהתייחסות למכשירים בלבד, הכוללת השלמת פנית  iסעיף קטן : דרישת מכשירים (2

 שמירת גובה, ואינו קיים בתקנות.תוך מעלות 

 סטנדרטים הנדרשים המתוארים לעיל:החלק מכל, או על עונים על  אז"מטייסי  .8

 עומדים בדרישת השעות. הםבכך . טיסהשעות  40-למעלה מ ביצעו , אם לא כולם,טייסיםה מרבית .א

ק"מ,  270שעות סולו בטיסות מרחב, למרחק העולה על  5-למעלה מ ביצעו , אם לא כולם,מרבית הטייסים .ב

 עצירה מלאה. בכך הם עומדים בדרישת סולו מרחב.והכולל שתי נחיתות עם 

, כפי שספר הטיסה שלהם מעיד המכשיריםודרישת  הטיסה במהירותשעומדים בדרישת  קיימים טייסי אז"מ .ג

 (.ICAOמוכרים ע"י השהם בעלי רישיונות טיס שקיבלו שיעורי טיסה, או )כגון אלה 

 על ידי מדריך טיסהיעברו הכשרה  ,המתוארים לעיל ,שלא עומדים בסטנדרטים הנדרשיםטייסי אז"מ אותם  .9

 ., ולפי בחירתםבהתאם לציוד הקיים במטוס, אחר או במטוס, במטוס הדרכה, במטוסם, במדמה

8
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טייסי לכן , וטיסה במהירות ומכשיריםלביצוע דרישות הדרכה שעות מסויימת של אינם דורשים כמות  ICAOכללי 

אמות המידה המנויות בדרישת כל שעות הדרכה כנדרש, עד אשר מדריך טיסה יאשר את עמידתם ב יעברואז"מ 

 .לעיל 7רת"א, והמפורטות בסעיף 

, כמפורט לעיל ואישור מדריך טיסה כי הטייס עמד בכל ארבעת הסטנדרטים הנדרשיםלאחר ביצוע האמור לעיל,  .10

 .ICAOבכללי  2.1.9.1סעיף ל בהתאם, ICAOאז"מ יעמוד בכללי טייסי  רישיון הטיס של

כאמור  לאחר אישור מדריך טיסהולחילופין, טייסים העומדים בכל ארבעת הסטנדרטים הנדרשים כמפורט לעיל,  .11

או סוג , ICAOלכללי  2.1.3.1 סעיףעל פי  חדש (class) מין, שיהיה LSAהגדר חדש, נניח יקבלו רישיון טיס עם , לעיל

(category חדש על פי סעיפים )לכללי  2.1.2-ו 2.1.1.1ICAO.  עם הגדר  זה,רישיון טיסLSA עומד בכללי ,ICAO. 

 .2020סוף שנת לעיל, תעמוד לטייסי אז"מ עד  9הזכות להשלים את הדרישות הנדרשות, כמפורט בסעיף  .12

 שלו, כדי שרישיון הטיס מטוסאווירון/עם הגדר כוונה להפוך טייס אז"מ לטייס אין כל נו חוזרים ומדגישים כי א .13

 .ICAOד בכללי ועמי

, מועד אשר יותיר לאיגוד את 19.9.19לא יאוחר מיום כל מקרה בובהקדם,  קבלת תשובה להצעת האיגודלאודה  .14

 האפשרות לפעול לשמירת זכויות חבריו.

 

 
 בכבוד רב,

 
 רן גלעדי, עו"דפרופ' 

 

 

 

 תעופה כללית וספורטיבית - ראשי מבצעים מר תאופיק חטיב, מפקח העתק:

 שטופר, מנהל מחלקת רישוימר ליאור 

 ועד איגוד התעופה הספורטיבית
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 לכבוד

 פרופ' )הנדסה( רן גלעדי,  עו"ד

 ב"כ האיגוד לתעופה ספורטיבית

 

 ICAOמת רישיון טייס פרטי ובו הגדר אז"מ בלבד לדרישות המחייבות של אי התאהנדון: 

   5/9/2019סימוכין : מכתבך מיום 

 במענה למכתבך שבסימוכין להלן תשובת רת"א:

  ע כללירק

( במסגרתו הוצגה "האיגוד" –ברת"א דיון עם האיגוד לתעופה ספורטיבית )להלן  קיימתי 10/7/2019 ביום .1

של רת"א להוציא מכתב לכלל הטייסים שהם בעלי רישיון טייס פרטי עם הגדר  כוונתה, היתר בין, לאיגוד

 –"א התשמשניתן לפי תקנות הטיס )רישיונות לעובדי טיס(,  (""מאזרישיון טייס " –"מ בלבד )להלן אז

"מ שבידם אינו עומד בדרישות אזטייס  רישיון, בו יובהר להם כי ("תקנות הרישיונות" –)להלן  1981

 –להלן ושישראל צד לה )שיקגו התעופה האזרחית הבינ"ל שנחתמה בלאמנת  1מחייבות בנספח ה

 כלבהתאמה זו  אי לציין"א רת בכוונת וכי, פרטילעניין הוצאת רישיון טייס ( "האמנה" או"אמנת שיקגו" 

 .(ק הטיס""חו –)להלן  2011 –"א התשע)ב( לחוק הטיס, 10 , כנדרש לפי סעיףכאמור"מ אזטייס  רישיון

 

הוצא המכתב כאמור לכל טייסי האז"מ, בו פורט והוסבר הנושא,  2019זאת, באמצע חודש יולי  בעקבות .2

"מ האז טייס רישיון את למסור במטרהלמשרדי רשות הרישוי ברת"א  הגיעלהתבקשו  האז"מ וטייסי

 להם הועמדה ןלחלופילאמנה;  1 נספחשלהם ולקבל במקומו רישיון בו תפורט אי ההתאמה לדרישות 

 ."( "ארת מכתב" –)להלן  רשום דואר באמצעות זה תהליך לבצע החלופה
 

נערך ברת"א דיון בנושא זה, בהשתתפות הנהלת האיגוד )ה"ה לבקשת האיגוד,, 21/8/2019ביום  .3

 ליכטמן, אמתי ואזולאי( וב"כ האיגוד, גורמי אגף פיקוח אווירי  ברת"א והלשכה המשפטית של רת"א.
 

 יגוד כפי שהוצגה בדיון זה, הייתה כלהלן:עמדת הא .4

כי מכתב רת"א פוגע בהסתמכות של טייסי האז"מ בהקשר הפרקטיקה של שימוש ברישיונם  .א

וקבלת רישיון טיס זר מאותה רשות ות תעופה אזרחית של מדינה זרה רשכבסיס לוולידציה ע"י 

  1ה של אותה מדינה.תעופה  אזרחית זרה, לשם הטסת אז"מ ברישום אותה מדינה זרה בשטח

                                                           
, ובכלל אלה: חובת הוכחת ישראלי ז"מאטיסות בינלאומיות עם דרישות הנוגעות לביצוע בכי מכתב זה אינו עוסק  יצוין 1

של כל מדינה בשטחה טס רישיונות; החובה לקבל אישור ד)ה( לתקנות ה21י תקנה מיומנות בשפה האנגלית התעופתית לפ
 –כמשמעותה בתקנות הטיס )נהלי יעוד כלי טיס וחלקיהם(, התשל"ז יוחדת טיסה מכושר תעודת "מ בשל כך שהוא בעל האז

שר הטסת אז"מ ישראלי . מהדיון עם האיגוד עלה כי נושאים אלה מוכרים לו, וכי הוא אינו טוען לפגיעה בהסתמכות בהק1977
 בשטחן של מדינות זרות. 

  פיקוח אווירי

 04644319סימוכין:    03.9774606טל.   

 י"א בתשרי, התש"פ 03.9774589 .פקס

lieblinga@mot.gov.il 10  2019אוקטובר 
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בשל  ICAOכי שעות הטיסה וההכשרה של חלק מן הטייסים הרלבנטיים כן עומדות בדרישות  .ב

 שעות טיסה ו/או הכשרות שביצעו לאחר קבלת רישיון הטיס הישראלי שבידם.

כי טענות רת"א בנוגע לתקריות הבטיחות הרבות הקשורות באז"מ אינן תוצאה של מחסור  .ג

 יסה נמוכות, אלא לכל היותר בשל בעיה תרבותית.בהדרכה או יכולות ט
 

רת"א מצידה הבהירה כי הצגת הפערים במכתב רת"א אינה ממצה, באשר אין המדובר בפערים בשעות  .5

טיסה או בנושאי הדרכת טיסה בלבד, אלא גם במאפייני הפעלה שונים בתכלית לטייסי אז"מ; כי בכל 

 – PPLייס אז"מ כרישיון שווה ערך לרישיון טיס פרטי )( אין מתייחסים לרישיון טFAA ,EASAהעולם )

Private Pilot Licenseהעומד בדרישות ) ICAO כי מוטלת על רת"א החובה לשקף לשאר המדינות ;

, ICAOהמתקשרות באמנת שיקגו את הסטטוס האמיתי של רישיון טייס אז"מ ישראלי לעומת דרישות 

לחוק הטיס; וכי טענת הסתמכות יש לבחון פרטנית לגבי כל  10 ולשם כך בדיוק נועד המנגנון הקבוע בסע'

יכולה לשמש בסיס המצדיק המשך הטעייה של גם אם תמצא נכונה ומוצדקת, אינה טייס בנפרד וכי 

 המדינות החברות באמנה, לגבי מהותו של רישיון טייס אז"מ ישראלי.
 

להוצאת  ICAOאת הפערים בין דרישות  בדיון זה העלה האיגוד הצעה כי רת"א והאיגוד ימפו במשותף .6

וכי רת"א תאפשר לכל בעל יונות להוצאת רישיון טייס אז"מ, רישיון טיס פרטי, לבין דרישות תקנות הריש

דבר שייתר את הצורך לציין ברישיונו כי אינו מתאים לדרישות  –רישיון טייס אז"מ להשלים את הפער 

ICAO. 

 

יכולים להתחייב לקיום צוות משותף למיפוי הפערים כמוצע, וכי  גורמי רת"א מצידם הבהירו כי אינם .7

 והצעתו תבחן לגופה.סמך עם הצעה משלו לפתרון הבעיה, האיגוד מוזמן להגיש מ
 

 הגיע מכתב בנושא מאת ב"כ האיגוד, ולהלן תפורט תשובת רת"א למכתב זה. 5/9/2019ביום  .8

 ת שיקגואמנסעיפי   מכוח"א רת התחייבויות

כושר טיסה  בתעודות אוטומטית להכרהשהן צד לאמנה,  המדינות תחייבות שיקגו הלאמנ 33 בסעיף .9

 בתנאי, 2הרישום של כלי הטיס מדינת ידי על שניתנואנשי צוות האוויר לותעודות רפואיות  וברישיונות

 בתנאים שווים או מחמירים מאלה שנקבעו בסטנדרטים הבינ"ל ניתנו רישיונות ואותם תעודות שאותן

 (:האמנה בנספחי)שנקבעו 

 

"Article 33 - Recognition of certificates and licenses  

Certificates of airworthiness and certificates of competency and licenses issued or rendered 

valid by the contracting State in which the aircraft is registered, shall be recognized as valid by 

the other contracting States, provided that the requirements under which such certificates or 

licences were issued or rendered valid are equal to or above the minimum standards which 

may be established from time to time pursuant to this Convention." 

 

                                                           
לאמנה נקבע כי לכל כלי טיס המשתתף בטיס בינ"ל תהיה תעודת כושר טיסה מאת מדינת הרישום שלו, ובסעיף   31בסעיף  2

לאמנה נקבע כי לטייס של כלי טיס המשתתף בטיס בינ"ל ולשאר אנשי צוות ההפעלה של כלי הטיס כאמור יהיו רישיונות  32
  ותעודות כשירות מאת מדינת הרישום של כלי הטיס.
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לאמנת שיקגו נדרשת כל מדינה שהיא צד לאמנה לשקף לשאר המדינות  39כהשלמה לכך, לפי סעיף  .10

שהיא הנפיקה מבחינת עמידת כלי הטיס יסה / רישיון טיס/ תעודה רפואית מהו סטטוס כל תעודת כושר ט

ככל שכלי הטיס / הטייס אינם עומדים  –/ הטייס בסטנדרטים הבינ"ל שנקבעו בנספחי האמנה  

, חלה על המדינה הרלבנטית החובה לפרט אי רלבנטיים למתן  התעודה / הרישיוןבסטנדרטים הבינ"ל ה

 התאמה זאת ברישיון / תעודה:
 

"Article 39 - Endorsement of certificates and licenses  
a) Any aircraft or part thereof with respect to which there exists an international standard of 
airworthiness or performance, and which failed in any respect to satisfy that standard at the time of its 
certification, shall have endorsed on or attached to its airworthiness certificate a complete enumeration 
of the details in respect of which it so failed.  
b) Any person holding a license who does not satisfy in full the conditions laid down in the international 
standard relating to the class of license or certificate which he holds shall have endorsed on or attached 
to his license a complete enumeration of the particulars in which he does not satisfy such conditions." 

 

זאת על מנת שכל אחת מהמדינות החברות תוכל להפעיל את שיקול דעתה הריבוני, האם לאפשר לאותו 

 כלי טיס / איש צוות אוויר, לטוס בשטחה. 
 

שבתעודה או רישיון טיס שלו פורטה אי טייס לאמנת שיקגו נקבע כי כלי טיס או  40בהתאמה, בסעיף  .11

 התאמה כאמור, לא ישתתף בטיס בינלאומי אלא ברשותה המפורשת של כל מדינה בשטחה הוא טס: 

"Article 40 - Validity of endorsed certificates and licenses  

No aircraft or personnel having certificates or licenses so endorsed shall participate in 

international navigation, except with the permission of the State or States whose territory is 

entered. The registration or use of any such aircraft, or of any certificated aircraft part, in any 

State other than that in which it was originally certificated shall be at the discretion of the State 

into which the aircraft or part is imported." 

 

מנגנון זה נועד להבטיח את כיבוד ריבונותן של כלל המדינות שהן צד לאמנה בהתאם לעקרונות אמנת  .12

לחוק הטיס שכותרתו "עובד טיס שאינו ממלא  10שיקגו. יתר על כן, בשל חשיבותו, מנגנון זה עוגן בסעיף 

 את תנאי האמנה במלואם" הקובע:

ות המידה המחייבות שקבע ארגון התעופה עובד טיס שלא מתקיימות לגביו, במלואן, אמ " )א(

לאמנה החלות לגבי עובד טיס מאותו סוג, יפרט  37ֿלאומי בנספחי האמנה לפי סעיף -ןהבי

ההתאמה  המנהל ברישיון עובד הטיס או בתעודה הרפואית של עובד הטיס, לפי העניין, את אי

 . לאמות המידה המחייבות כאמור

התאמה לפי סעיף קטן )א(,  אית שלו פורטה הערה בדבר אימי שברישיונו או בתעודה הרפו)ב( 

לא ישמש כאיש צוות בעמדתו בכלי טיס ישראלי המופעל בשטחה של מדינה חברה, אלא 

 ".באישור הרשויות המוסמכות של אותה מדינה
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 לאמנה 1( לפי נספח PPLרישיון טיס פרטי )אינו שקול לאז"מ לפי תקנות הרישיונות טייס  רישיון

דת גורמי המקצוע ברת"א רישיון טייס אז"מ שניתן לפי תקנות הרישיונות אינו שקול לרישיון טיס לעמ .13

לאמנה, שכן התנאים לקבלת רישיונות אלה שונים בתכלית.  1שניתן לפי דרישות נספח  (PPLפרטי )

טייס הפערים בין ההכשרה שעובר מבקש רישיון טייס אז"מ לבין ההכשרה שנדרש לעבור מבקש רישיון 

        פרטי עם הגדר אווירון אינם מסתכמים רק בשעות טיסה ונושאי הדרכה, אלא גם במאפייני הטיסה 

 "סביבת העבודה" שבה מתבצעת הטיסה, ושבה יתבצעו הטיסות לאחר מתן הרישיון.  -ו
 

כך, הכשרתו של מבקש רישיון טייס פרטי עם הגדר אווירון כוללת התנהלות בסביבת כלי טיס גדולים 

רים יותר, בגבהים גבוהים ובנתיבים מוסדרים ומבוקרים, וכן בשדות תעופה מבוקרים )באופן הדורש ומהי

ניהול קשר רדיו דו כיווני רציף מול יחידת ניהול תעבורה אווירית  בכל שלבי התעבורה(, ללא מגבלה של 

 שעות יום / לילה, וכן בהסתמך על מכשירי האווירון.
 

אז"מ מותאמת למאפייני הטיסה המותרים לאז"מים: טיסות לפי כללי טיסת לעומת זאת הכשרתו של טייס 

כלומר מרחבי  –בבועות האז"מ בלבד, ללא הסתמכות על מכשירים;  ראייה, בתנאי מזג אוויר טובים, ביום

רגל ולא בנתיבי תעבורה מבוקרים בצוותא חדא עם תעופה  500אוויר ייעודיים לטיסות אז"מ, בגובה עד 

ממנחתי אז"מ ייעודיים או שטחי הפעלה ולא משדות לבד טייסים שקיבלו היתר מיוחד; תר ממהירה יו

 מבוקרים; וממילא וללא צורך לנהל תקשורת מסודרת ושוטפת עם יחידת נת"א.

 

האמיתיים", לשלב ההכשרה אלא גם "בחיי הטיסה ההבדלים במאפייני ההפעלה דלעיל רלבנטיים לא רק 

 האז"מ.  לאורך פעילותו של טייס

 

מתמלאות בעת מתן , אשר אינן 1כלולות בסטנדרטים של נספח הרת"א התמקד במספר דרישות  מכתב .14

" את נומינליתיצוין כי הפערים קיימים גם כאשר תקנות הרישיונות תואמות "אך רישיון טייס אז"מ, 

 לאמנה. 1דרישות נספח 
 

בהפעלה  נסיוןטיס צבר מבקש רישיון הלוודא כי  1דרישת נספח  מוללהעמיד  ניתןש בעוד, לדוגמא

 operations to, from and transiting (l"א ) " נתועמידה בהוראות יחידות מבוקרים משדות תעופה 

controlled aerodromes, compliance with air traffic services procedures; and את הדרישה בתקנה )

ות במנחתים שונים", הרי ברור שאין שקילות בסביבת ( ל"ארבע שעות טיסה במרחב עם נחית1א)ב()89

 . ICAO -הנדרשת ע"י ה controlled aerodromes -הפעלה מ"מ במנחתים בארץ לבין זאההעבודה של 

 

שני סוגי  שנדרשים - המעשיים והן העיונייםהן  – המבחנים בתכניבהתאם לכך, קיימים הבדלים גם  .15

  .הרשיוןהטייסים לעבור למען קבלת 
 

בה נקבע מנגנון להמרת שעות טיסת אז"מ באווירון מקבוצה א',   נותוהרישי)ג( לתקנות 89תקנה מם ג .16

כי ניסיון בהטסת אז"מ אינו שקול לניסיון להטסת אווירון מקבוצה א' אלא פחות ממנו בהרבה. כך, עולה 

שעות הטיסה מ 25% -הפחתה ב ,שעות טיסה באווירון זעיר מאפשרות, לכל היותר 100לפי תקנה זו, 

 .הגדר אווירון מקבוצה א' םהנדרשות לשם קבלת רישיון טייס פרטי ע
 

13



 
  

 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________ 
 האזרחית התעופה   רשות /  התחבורה  משרד    ישראל מדינת 

 www.caa.gov.il    /   03.9774545  טל.   /   70100  התעופה שדה   קרית   /  1101 ד. ת. גולן   רחוב   /  גולן   בית

 

רק  המקובלטייס למטרות פנאי  רישיוןהחברה למתן  המדינהאף מתייחס לאפשרות  ICAOיצוין כי  .17

המתאר את הנהלים המצופים ממדינה חברה בקבעה את מערך הרישוי האישי  במסמכו ,בגבולותיה שלה

 : (doc 9379שלה )

 

 

 :זה מסוג ישיונותלסטטוס ולמגבלות החלות על ר ICAO -מתייחס ההמסמך  בהמשך

 

 
 

בנוסף, מבדיקתנו עולה כי במדינות רבות ומשמעותיות רישיון טייס אז"מ המותאם למאפייני ההפעלה של  .18

ספר )לא מצאנו אף מדינה הנוהגת אחרת(, ולהלן מ ICAOשל  PPLאז"מ, אינו נחשב כשקול לרישיון 

 דוגמאות: 

בתקנות התעופה הפדרליות האמריקניות קיימים  שני סוגי רישיונות פנאי שהם לאומיים ואינם  .א

 (. sport pilot( ורישיון טייס ספורט )recreational pilot: רישיון טייס פנאי )PPLשקולים לרישיון 

,  PPL -ינתי שאינו שקול ללייט, הוא רישיון מד-בדומה,  גם באירופה רישיון לטייס אווירון אולטרה .ב

של חקיקת הבסיסית תקנה האינן עוסקות בו כלל. זאת שכן  EASAותקנות הרישיונות של 

ק"ג  550 -האירופאית מחריגה את כל ההוראות הנוגעות להפעלת כלי טיס מתחת להתעופה 

 EASAתחום סמכותה של שיונות טיס להפעלת כלי טיס אילו( מילכנף קבועה )לרבות הוראות הר

ומשאירה אותן להסדרה פרטנית על ידי כל מדינה לבטיחות אווירית(  כנות האירופית)הסו

לו אינם מוכרים אוטומטית בין המדינות החברות שר רישיונות טיס להטסת כלי טיס אומדינה, כא

 .)למעט עם הושג הסכם פרטני בין מדינות שכנות( EASA -ב
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, ואינו שקול לו PPL -אף הוא במובחן מה –ון טייס פנאי זילנדיות קיים רישי-בתקנות התעופה הניו .ג

 מבחינת הדרישות והזכויות. 

גם בתקנות התעופה האזרחית הקנדיות רישיון לטייס אווירון אינו כולל רישיון לטייס אווירון קל  .ד

 לייט(.-משקל מאוד )אווירון אולטרה

 

באשר  – PPLפרטי יס יקול לרישיון ט"מ אינו שאזעולמית לפיה רישיון לטייס  במוסכמהמדובר אם כן  .19

מדובר ברישיון במדרג נמוך יותר, שניתן על בסיס הוכחת כשירות להפעלה בתנאים ובמאפיינים 

משונמכים באופן משמעותי, מאלה הנדרשים מטייס פרטי על מנת שיהיה כשיר לביצוע טיסות בינ"ל לפי 

( national licenseהמדינה המוציאה בלבד ). בכל העולם רישיון מסוג זה מקובל בתחומי ICAOדרישות 

 ובעליו אינו נהנה מהכרה אוטומטית על ידי מדינות אחרות.

 המוצעת על ידי האיגוד  התכנית

 רישיוןשווה ערך ללאז"מ  טייס רישיוןלהפוך שבסימוכין, שתכליתה  תכנית המוצעת ע"י האיגוד במכתבה .20

לאמנה, באמצעות השלמת שעות טיסה, שעות  1פח סטנדרטים הבינ"ל הקבועים בנסב העומד פרטי טייס

טיסת מרחב עם נחיתה במנחתים שונים והדרכת טיסה בתחומים מסוימים, וזאת לאותם טייסים שטרם 

אינה מקובלת על רת"א כבסיס שיאפשר לה להציג מצג, כלפי שאר המדינות  –ביצעו זאת בפועל באז"מ  

 לאמנה. 1( לפי דרישות נספח PPLרישיון טייס פרטי )שהן צד לאמנה, כאילו רישיון זה שווה ערך ל

 

הכשרה ומיומנות מספקים, ייס פרטי צריך לשקף ידע, ניסיון, זאת שכן, לגישת רת"א, רישיון ט .21

המאפשרים הטסת אווירון במאפיינים של תעופה כללית, קרי: משדות מבוקרים )ולא ממנחתים(  בגבהים 

לי טיס נוספים, תוך קיום תקשורת דו כיוונית רציפה עם יחידות גבוהים, בנתיבים מבוקרים בהם טסים כ

 הנת"א השונות, בשעות הלילה ובמידת הצורך אף בהתבסס על מכשירי האווירון.
 

( 1)ג()103ה תקנ ראולטוס במאפיינים אלה ) מורשים אינםאז"מים אינם טסים במאפיינים אלה ואף  .22

 1981 –)הפעלת כלי טיס וכללי טיסה(, התשמ"ב  טיסלתקנות הו)ב( 180לתקנות הרישיונות, תקנה 

וממילא ניסיון נצבר בטיסת אז"מ במשך השנים לא היה בו כדי להכשיר  "ת הפנים ארצי(בפמ 08-בופרק 

לטוס במאפיינים אלה, ואין בו כדי לגשר על הפערים הנדרשים להכשרה כאמור מלבד טייסים  את הטייס

 שקיבלו היתר מיוחד.
 

הוא עומד  כי, אז"מ טייס רישיון בעלמסוים  אדםלגבי  להצהירכי אין באפשרותה  היא"א כן, עמדת רת על .23

(, בהתבסס על כך שביצע שעות טיסה PPLלאמנה לעניין הוצאת רישיון טייס פרטי ) 1בדרישות נספח 

מרובות באז"מ, הכוללות טיסות נווט ארוכות בהן ביצע נחיתות במנחתים שונים וכן הדרכות בטיסה 

 צע על ידי האיגוד.כמו

 לעניין פגיעה כביכול בזכויות ובהסתכמות

בעל רישיון  תוזכוי –למכתב(  3"מ )סעיף אזפגיעה בזכויות הטיס המוקנות לטייסי טענתכם בדבר עניין ל .24

לשמש : "הזכות את כוללות והן)ג( לתקנות הרישיונות, 103בתקנה  קבועות מ"אזטייס פרטי עם הגדר 
 ((.  1)ג() משנה בתקנת" )עיר ביום ובתנאי כטר"מ וכט"ר בלבדטייס מפקד באוירון ז

 

 לפגוע" כדי, לאמנה 1הוראות נספח ציון ברישיון טייס אז"מ בדבר אי התאמה לב איןמאליו יובן כי 

 )ג( לתקנות הרישיונות.103בתקנה משמעותן כ הרישיון לפי "בזכויות
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פי תקנות הרישיונות האמורות, מקנה את הזכות קרי שניתן ל –כידוע, רישיון טיס ישראלי באשר הוא  .25

בלבד. זכות זאת אינה נפגעת במאום על ידי ציון אי ההתאמה כאמור  ישראליים טיס כלילטוס על 

 (.3)ולמיטב הבנתנו האיגוד אף אינו חולק על כך
 

את מדינת רישיון טיס ישראלי אינו מקנה את הזכות להטסת כלי טיס ברישום זר, ולשם כך  נדרש רישיון מ

 הרישום של כלי הטיס הזר.

 

התנאים להכרה / ולידציה של רישיון טיס ישראלי כבסיס למתן רישיון טיס על ידי מדינה זרה, הם לשיקול 

דעת המדינה הזרה וכפופים לדיניה. מאליו יובן כי אין בציון בדבר אי ההתאמה של רישיון טייס אז"מ 

שלא להתבסס על רישיון טייס אז"מ החברות  למדינות וראה"לאמנה, משום "ה 1ישראלי  לדרישות נספח 

ישראלי לשם מתן לאותו אדם רישיון טייס אז"מ לפי דיני אותה מדינה, ואולם כאמור הדבר נתון לשיקול 

 דעתה. 

 

רישיונות כבסיס לרישיון שיינתן מאת ה תקנות לפי שניתן ברישיון השימוש שאלת, עתה אף כאז, ממילא .26

ובעמדתה המקצועית של רשות  כאמור ברישיון הכרה לגבי מדינה אותה דיניב הויתל ,חברה מדינה

בשליטתה או באחריותה של  םמטבע הדברים, איננושאים אלה, . התעופה האזרחית באותה מדינה

 רת"א.   
 

מצב  בשיקוף)א( לחוק הטיס, 10ואת חובתה, בין היתר לפי סעיף את תפקידה  למלאעל רת"א מוטל  .27

איננו שהיא צד לאמנה המוצג בפני המדינה  ישיוןלהבהיר כי הר –הרלבנטיותורו למדינות הדברים לאש

לא מתקיימות לגביו, במלואן, אמות שכן "... , 33נופל תחת עקרון ההכרה האוטומטית המתואר בסעיף 
לאמנה החלות לגבי  37לאומי בנספחי האמנה לפי סעיף -המידה המחייבות שקבע ארגון התעופה הבין

 הספציפי לטייס לאפשר האםמושכלת,  החלטהכל מדינה תוכל לקבל ש כךבד טיס מאותו סוג...", עו

או להכיר ברישיון טייס אז"מ ישראלי כמקביל לרישיון טיס שניתן על  )באז"מ  ישראלי(  בשטחה לפעול

ורה של , ומתוך הכרה ברטייס לאותו הספציפיות הנסיבות בהינתן, ידה )לשם הטסת אז"מ ברישום זר(

 .  כלל הנסיבות השייכות לעניין
 

 

העובדה כי במשך שנים רבות ישראל לא מילאה את חובתה כלפי שאר המדינות החברות באמנת שיקגו  .28

לאמנה(, אינה יכולה  1)בכך שרת"א לא ציינה את אי התאמתם של רישיונות טייס אז"מ לדרישות נספח 

בדה כי בשל התנהלות בלתי תקינה זו יכול וטייסי להוות בסיס להמשך התנהלות בלתי תקינה זו. העו

האז"מ "הרוויחו מן ההפקר" במשך השנים,  אינה הופכת "הסתמכות" זו ללגיטימית, ואינה יכולה להוות 

 בסיס להמשך התנהלות זאת.
 

ורת"א אינה ברורה,  אחר גורם כל מצד ואם"א רת מצד אם", עתידיותדרישות לגבי הטענה הכללית ל" .29

אין בציון אי ההתאמה כאמור משום  –נשוב ונבהיר  .תה כטענה בעלמא שאינה מבוססת על דברדוחה או

 פגיעה בשימוש ברישיון טייס אז"מ במרחב הפיקוח התעופתי של ישראל, בהתאם לדיני הטיס הישימים.

 

                                                           
 .1ראו שוב ה"ש מס'  3
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 :לסיכום

טנדרטים הבינ"ל שקול לרישיון טייס פרטי שניתן בהתאם לסו אינטייס אז"מ  ןעמדת רת"א היא כי רישיו .30

 לאמנה. 1נספח הקבועים ב
 

"מ כי אינו מתאים אזטייס  ןרישיובאינה מפרטת , בה היא הקיימת בפרקטיקה להמשיך מוכנה אינהא "רת .31

וזאת תוך שהן צד לאמנה, , בשל כך שמחדל זה יש בו כדי להטעות מדינות לאמנה 1לדרישות נספח 

 .ה ואת חובותיה שלה לפי חוק הטיס לעניין זהמקיימת את חובות המדינה לפי האמנאינה שרת"א 
 

יכול לקבל רישיון טייס אז"מ  ממדינה זרה בהתבסס על רישיון הטיס הישראלי שלו  ןהמעוניי"מ זא טייס .32

לו לקבל את הרישיון הזר בהליך  יעויויסיכול  אשר שלו והניסיון דרכותהה את להציג בפני אותה המדינה

 מקוצר כלשהו. 
 

רת"א נכונה להוציא מכתב רשמי באנגלית בו יפורטו ויאושרו בידה  הדרישות לקבלת  ,לשם סיוע בנושא

רישיון טייס פרטי עם הגדר אז"מ בלבד, כך שמכתב זה יוכל לסייע בידי טייסי אז"מ המבקשים לבוא 

 בדברים עם רשויות זרות לשם קבלת רישיון טיס זר, בהתבסס על רישיון הטיס הישראלי שבידם.
 

)ג( לתקנות הרישיונות, טייס אז"מ המעוניין "לשדרג" את רישיון הטיס שבידו 89, לפי תקנה לחלופין .33

משעות  75% -זכאי לעמוד בשעות טיסה ומעלה,  100והוא בעל  לרישיון טיס פרטי עם הגדר אווירון,

 )א( לתקנות הרישיונות. 89הטיסה הנדרשות כניסיון מזערי לפי תקנה 
 

עומד בתוקפו, ויש לציית לנדרש  19/7/2019בעלי רישיון טייס אז"מ ביום  המכתב שנשלח מרת"א לכל .34

 (.1במכתב )החזרת הרישיון, וקבלת רישיון עם הערת אי עמידה בנספח 
 

נבקש ליידעכם כי רת"א החלה במהלך חקיקתי של החלפת תקנות  –רישיון חדש לגבי הצעתכם לסוג  .35

לפ.א.ר לעניין רישיונות אנשי צוות אוויר. בחודשים  61ק הרישיונות, כאשר הכיוון הכללי הוא אימוץ חל

 הקרובים רת"א תזמין את ציבור בעלי העניין לקחת חלק בתהליך גיבוש הכיוון החקיקתי בנושא זה. 
 

ככל שיש לטייס פלוני טענה קונקרטית בעניינו שלו, שטרם נטענה ע"י האיגוד, מדוע אין לקבוע ברישיונו  .36

 אי לטעון אותה בכתב, והטענה תישקל.הוא רש –מגבלה כאמור 
 

  

 ,בברכה

 

 

 
 

 אברהם ליבלינג, קברניט

 אווירי פיקוח אגף ראש
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24



 
 
 
 
 

ANNEX 1 1-1 8/11/18 

INTERNATIONAL STANDARDS 
AND RECOMMENDED PRACTICES 

 
 

CHAPTER 1.    DEFINITIONS AND GENERAL RULES 
CONCERNING LICENCES 

 
 
 

1.1    Definitions 
 
When the following terms are used in the Standards and Recommended Practices for Personnel Licensing, they have the 
following meanings: 
 
Accredited medical conclusion. The conclusion reached by one or more medical experts acceptable to the Licensing Authority 

for the purposes of the case concerned, in consultation with flight operations or other experts as necessary. 
 
Adapted competency model. A group of competencies with their associated description and performance criteria adapted from 

an ICAO competency framework that an organization uses to develop competency-based training and assessment for a 
given role. 

 
Aeroplane. A power-driven heavier-than-air aircraft, deriving its lift in flight chiefly from aerodynamic reactions on surfaces 

which remain fixed under given conditions of flight. 
 
Aircraft. Any machine that can derive support in the atmosphere from the reactions of the air other than the reactions of the air 

against the earth’s surface. 
 
Aircraft avionics. A term designating any electronic device — including its electrical part — for use in an aircraft, including 

radio, automatic flight control and instrument systems. 
 
Aircraft — category. Classification of aircraft according to specified basic characteristics, e.g. aeroplane, helicopter, glider, 

free balloon. 
 
Aircraft certificated for single-pilot operation. A type of aircraft which the State of Registry has determined, during the 

certification process, can be operated safely with a minimum crew of one pilot. 
 
Aircraft required to be operated with a co-pilot. A type of aircraft that is required to be operated with a co-pilot, as specified in 

the flight manual or by the air operator certificate. 
 
Aircraft — type of. All aircraft of the same basic design including all modifications thereto except those modifications which 

result in a change in handling or flight characteristics. 
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Airmanship. The consistent use of good judgement and well-developed knowledge, skills and attitudes to accomplish flight 
objectives.  

 
Airship. A power-driven lighter-than-air aircraft. 
 
Appropriate airworthiness requirements. The comprehensive and detailed airworthiness codes established, adopted or 

accepted by a Contracting State for the class of aircraft, engine or propeller under consideration. 
 
Approved maintenance organization.† An organization approved by a Contracting State, in accordance with the requirements 

of Annex 6, Part I, Chapter 8 — Aeroplane Maintenance, to perform maintenance of aircraft or parts thereof and operating 
under supervision approved by that State. 

 
 Note.— Nothing in this definition is intended to preclude that the organization and its supervision be approved by more 
than one State. 
 
Approved maintenance organization.†† An organization approved by a Contracting State, in accordance with the requirements 

of Annex 8, Part II, Chapter 6 — Maintenance Organization Approval, to perform maintenance of aircraft, engine, 
propeller or parts thereof and operating under supervision approved by that State. 

 
 Note.— Nothing in this definition is intended to preclude that the organization and its supervision be approved by more 
than one State. 
 
Approved training. Training conducted under special curricula and supervision approved by a Contracting State. 
 
Approved training organization. An organization approved by and operating under the supervision of a Contracting State in 

accordance with the requirements of Annex 1 to perform approved training. 
 
ATS surveillance service. A term used to indicate a service provided directly by means of an ATS surveillance system. 
 
ATS surveillance system. A generic term meaning variously, ADS-B, PSR, SSR or any comparable ground-based system that 

enables the identification of aircraft. 
 
 Note.— A comparable ground-based system is one that has been demonstrated, by comparative assessment or other 
methodology, to have a level of safety and performance equal to or better than monopulse SSR. 
 
Balloon. A non-power-driven lighter-than-air aircraft. 
 
 Note.— For the purposes of this Annex, this definition applies to free balloons. 
 
Certify as airworthy (to). To certify that an aircraft or parts thereof comply with current airworthiness requirements after 

maintenance has been performed on the aircraft or parts thereof. 
 
Command and control (C2) link. The data link between the remotely piloted aircraft and the remote pilot station for the 

purposes of managing the flight. 
 
 
 
 
____________________________ 

† Applicable until 4 November 2020. 
†† Applicable as of 5 November 2020.  
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Commercial air transport operation. An aircraft operation involving the transport of passengers, cargo or mail for 
remuneration or hire. 

 
Competency. A combination of skills, knowledge and attitudes required to perform a task to the prescribed standard. 
 
Competency element. An action that constitutes a task that has a triggering event and a terminating event that clearly defines its 

limits, and an observable outcome. 
 
Competency unit. A discrete function consisting of a number of competency elements. 
 
Co-pilot. A licensed pilot serving in any piloting capacity other than as pilot-in-command but excluding a pilot who is on board 

the aircraft for the sole purpose of receiving flight instruction. 
 
Credit. Recognition of alternative means or prior qualifications. 
 
Cross-country. A flight between a point of departure and a point of arrival following a pre-planned route using standard 

navigation procedures. 
 
Detect and avoid. The capability to see, sense or detect conflicting traffic or other hazards and take the appropriate action. 
 
Dual instruction time.††† Flight time during which a person is receiving flight instruction from a properly authorized pilot on 

board the aircraft. 
 
Dual instruction time.†††† Flight time during which a person is receiving flight instruction from a properly authorized pilot on 

board the aircraft, or from a properly authorized remote pilot using the remote pilot station during a remotely piloted 
aircraft flight. 

 
Error. An action or inaction by an operational person that leads to deviations from organizational or the operational person’s 

intentions or expectations. 
 
 Note.— See Chapter 1 of Annex 19 — Safety Management for a definition of operational personnel. 
 
Error management. The process of detecting and responding to errors with countermeasures that reduce or eliminate the 

consequences of errors and mitigate the probability of further errors or undesired states. 
 
 Note.— See Attachment C to Chapter 1 of Part II of the Procedures for Air Navigation Services — Training (PANS-TRG, 
Doc	 9868) and Circular 314 — Threat and Error Management (TEM) in Air Traffic Control for a description of undesired 
states. 
 
Flight crew member. A licensed crew member charged with duties essential to the operation of an aircraft during a flight duty 

period. 
 
Flight plan. Specified information provided to air traffic services units, relative to an intended flight or portion of a flight of an 

aircraft. 
 
Flight procedures trainer. See Flight simulation training device. 
 
 
____________________________ 

††† Applicable until 2 November 2022. 
†††† Applicable as of 3 November 2022.  
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Flight simulation training device (FSTD).††† Any one of the following three types of apparatus in which flight conditions are 
simulated on the ground: 

 
 A flight simulator, which provides an accurate representation of the flight deck of a particular aircraft type to the extent that 

the mechanical, electrical, electronic, etc. aircraft systems control functions, the normal environment of flight crew 
members, and the performance and flight characteristics of that type of aircraft are realistically simulated; 

 
 A flight procedures trainer, which provides a realistic flight deck environment, and which simulates instrument responses, 

simple control functions of mechanical, electrical, electronic, etc. aircraft systems, and the performance and flight 
characteristics of aircraft of a particular class; 

 
 A basic instrument flight trainer, which is equipped with appropriate instruments, and which simulates the flight deck 

environment of an aircraft in flight in instrument flight conditions. 
 
Flight simulation training device (FSTD).†††† Any one of the following three types of apparatus in which flight conditions are 

simulated on the ground: 
 
 A flight simulator, which provides an accurate representation of the flight deck of a particular aircraft type or an accurate 

representation of the remotely piloted aircraft system (RPAS) to the extent that the mechanical, electrical, electronic, 
etc. aircraft systems control functions, the normal environment of flight crew members, and the performance and flight 
characteristics of that type of aircraft are realistically simulated; 

 
 A flight procedures trainer, which provides a realistic flight deck environment or realistic RPAS environment, and which 

simulates instrument responses, simple control functions of mechanical, electrical, electronic, etc. aircraft systems, 
and the performance and flight characteristics of aircraft of a particular class; 

 
 A basic instrument flight trainer, which is equipped with appropriate instruments, and which simulates the flight deck 

environment of an aircraft in flight or the RPAS environment in instrument flight conditions. 
 
Flight simulator. See Flight simulation training device. 
 
Flight time — aeroplanes. The total time from the moment an aeroplane first moves for the purpose of taking off until the 

moment it finally comes to rest at the end of the flight. 
 
 Note.— Flight time as here defined is synonymous with the term “block to block” time or “chock to chock” time in general 
usage which is measured from the time an aeroplane first moves for the purpose of taking off until it finally stops at the end of 
the flight. 
 
Flight time — helicopters. The total time from the moment a helicopter’s rotor blades start turning until the moment the 

helicopter finally comes to rest at the end of the flight, and the rotor blades are stopped. 
 
Flight time — remotely piloted aircraft systems. The total time from the moment a command and control (C2) link is 

established between the remote pilot station (RPS) and the remotely piloted aircraft (RPA) for the purpose of taking off or 
from the moment the remote pilot receives control following a handover until the moment the remote pilot completes a 
handover or the C2 link between the RPS and the RPA is terminated at the end of the flight.  

 
Glider. A non-power-driven heavier-than-air aircraft, deriving its lift in flight chiefly from aerodynamic reactions on surfaces 

which remain fixed under given conditions of flight. 
____________________________ 

††† Applicable until 2 November 2022. 
†††† Applicable as of 3 November 2022.  
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Glider flight time. The total time occupied in flight, whether being towed or not, from the moment the glider first moves for the 
purpose of taking off until the moment it comes to rest at the end of the flight. 

 
Handover. The act of passing piloting control from one remote pilot station to another. 
 
Helicopter. A heavier-than-air aircraft supported in flight chiefly by the reactions of the air on one or more power-driven rotors 

on substantially vertical axes. 
 
Human performance. Human capabilities and limitations which have an impact on the safety and efficiency of aeronautical 

operations. 
 
Instrument flight time.††† Time during which a pilot is piloting an aircraft solely by reference to instruments and without 

external reference points. 
 
Instrument flight time.†††† Time during which a pilot is piloting an aircraft, or a remote pilot is piloting a remotely piloted 

aircraft, solely by reference to instruments and without external reference points. 
 
Instrument ground time. Time during which a pilot is practising, on the ground, simulated instrument flight in a flight 

simulation training device approved by the Licensing Authority. 
 
Instrument time. Instrument flight time or instrument ground time. 
 
Licensing Authority. The Authority designated by a Contracting State as responsible for the licensing of personnel. 
 
 Note.— In the provisions of this Annex, the Licensing Authority is deemed to have been given the following responsibilities 
by the Contracting State: 
 
 a) assessment of an applicant’s qualifications to hold a licence or rating; 
 
 b) issue and endorsement of licences and ratings; 
 
 c) designation and authorization of approved persons; 
 
 d) approval of training courses; 
 
 e) approval of the use of flight simulation training devices and authorization for their use in gaining the experience or in 

demonstrating the skill required for the issue of a licence or rating; and 
 
 f) validation of licences issued by other Contracting States. 
 
Likely. In the context of the medical provisions in Chapter 6, likely means with a probability of occurring that is unacceptable to 

the medical assessor. 
 
Maintenance. The performance of tasks required to ensure the continuing airworthiness of an aircraft, including any one or 

combination of overhaul, inspection, replacement, defect rectification, and the embodiment of a modification or repair. 
 
Medical Assessment. The evidence issued by a Contracting State that the licence holder meets specific requirements of medical 

fitness. 
 

____________________________ 

††† Applicable until 2 November 2022. 
†††† Applicable as of 3 November 2022.  
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Medical assessor. A physician, appointed by the Licensing Authority, qualified and experienced in the practice of aviation 
medicine and competent in evaluating and assessing medical conditions of flight safety significance. 

 
 Note 1.— Medical assessors evaluate medical reports submitted to the Licensing Authority by medical examiners. 
 
 Note 2.— Medical assessors are expected to maintain the currency of their professional knowledge. 
 
Medical examiner. A physician with training in aviation medicine and practical knowledge and experience of the aviation 

environment, who is designated by the Licensing Authority to conduct medical examinations of fitness of applicants for 
licences or ratings for which medical requirements are prescribed. 

 
Night. The hours between the end of evening civil twilight and the beginning of morning civil twilight or such other period 

between sunset and sunrise, as may be prescribed by the appropriate authority. 
 
 Note.— Civil twilight ends in the evening when the centre of the sun’s disc is 6 degrees below the horizon and begins in the 
morning when the centre of the sun’s disc is 6 degrees below the horizon. 
 
Performance criteria. Simple, evaluative statements on the required outcome of the competency element and a description of 

the criteria used to judge whether the required level of performance has been achieved. 
 
Pilot (to). To manipulate the flight controls of an aircraft during flight time. 
 
Pilot-in-command. The pilot designated by the operator, or in the case of general aviation, the owner, as being in command and 

charged with the safe conduct of a flight. 
 
Pilot-in-command under supervision. Co-pilot performing, under the supervision of the pilot-in-command, the duties and 

functions of a pilot-in-command, in accordance with a method of supervision acceptable to the Licensing Authority. 
 
Powered-lift. A heavier-than-air aircraft capable of vertical take-off, vertical landing, and low-speed flight, which depends 

principally on engine-driven lift devices or engine thrust for the lift during these flight regimes and on non-rotating 
aerofoil(s) for lift during horizontal flight. 

 
Problematic use of substances. The use of one or more psychoactive substances by aviation personnel in a way that: 
 
 a) constitutes a direct hazard to the user or endangers the lives, health or welfare of others; and/or 
 
 b) causes or worsens an occupational, social, mental or physical problem or disorder. 
 
Psychoactive substances. Alcohol, opioids, cannabinoids, sedatives and hypnotics, cocaine, other psychostimulants, 

hallucinogens, and volatile solvents, whereas coffee and tobacco are excluded. 
 
Quality system. Documented organizational procedures and policies; internal audit of those policies and procedures; 

management review and recommendation for quality improvement. 
 
Rated air traffic controller. An air traffic controller holding a licence and valid ratings appropriate to the privileges to be 

exercised. 
 
Rating. An authorization entered on or associated with a licence and forming part thereof, stating special conditions, privileges 

or limitations pertaining to such licence. 
 
Remote co-pilot. A licensed remote pilot serving in any piloting capacity other than as remote pilot-in-command but excluding 

a remote pilot who is in the remote pilot station for the sole purpose of receiving flight instruction. 
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Remote flight crew member. A licensed flight crew member charged with duties essential to the operation of a remotely piloted 
aircraft system during a flight duty period. 

 
Remote pilot. A person charged by the operator with duties essential to the operation of a remotely piloted aircraft and who 

manipulates the flight controls, as appropriate, during flight time. 
 
Remote pilot-in-command. The remote pilot designated by the operator as being in command and charged with the safe 

conduct of a flight. 
 
Remote pilot station (RPS). The component of the remotely piloted aircraft system containing the equipment used to pilot the 

remotely piloted aircraft. 
 
Remotely piloted aircraft (RPA). An unmanned aircraft which is piloted from a remote pilot station.  
 
Remotely piloted aircraft system (RPAS). A remotely piloted aircraft, its associated remote pilot station(s), the required 

command and control links and any other components as specified in the type design. 
 
Rendering (a licence) valid. The action taken by a Contracting State, as an alternative to issuing its own licence, in accepting a 

licence issued by any other Contracting State as the equivalent of its own licence. 
 
Rotorcraft. A power-driven heavier-than-air aircraft supported in flight by the reactions of the air on one or more rotors. 
 
Sign a maintenance release (to).† To certify that maintenance work has been completed satisfactorily in accordance with the 

applicable Standards of airworthiness, by issuing the maintenance release referred to in Annex 6. 
 
Sign a maintenance release (to).†† To certify that maintenance work has been completed satisfactorily in accordance with 

appropriate airworthiness requirements, by issuing the maintenance release referred to in Annex 6 (in the case of a release 
not issued by an approved maintenance organization) or Annex 8 (in the case of a release issued by an approved 
maintenance organization). 

 
Significant. In the context of the medical provisions in Chapter 6, significant means to a degree or of a nature that is likely to 

jeopardize flight safety. 
 
Solo flight time. Flight time during which a student pilot is the sole occupant of an aircraft. 
 
Solo flight time — remotely piloted aircraft systems. Flight time during which a student remote pilot is controlling theremotely 

piloted aircraft system, acting solo. 
 
State safety programme (SSP). An integrated set of regulations and activities aimed at improving safety. 
 
Threat. Events or errors that occur beyond the influence of an operational person, increase operational complexity and must be 

managed to maintain the margin of safety. 
 
 Note.— See Chapter 1 of Annex 19 — Safety Management for a definition of operational personnel. 
 
Threat management. The process of detecting and responding to threats with countermeasures that reduce or eliminate the 

consequences of threats and mitigate the probability of errors or undesired states. 
 
 Note.— See Attachment C to Chapter 1 of Part II of the Procedures for Air Navigation Services — Training (PANS-TRG, 
Doc	9868) and Circular 314 — Threat and Error Management (TEM) in Air Traffic Control for a description of undesired states. 
____________________________ 

† Applicable until 4 November 2020. 
†† Applicable as of 5 November 2020.  
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1.2    General rules concerning licences 
 
 Note 1.— Although the Convention on International Civil Aviation allocates to the State of Registry certain functions 
which that State is entitled to discharge, or obligated to discharge, as the case may be, the Assembly recognized, in 
Resolution A23-13, that the State of Registry may be unable to fulfil its responsibilities adequately in instances where aircraft 
are leased, chartered or interchanged — in particular without crew — by an operator of another State and that the Convention 
may not adequately specify the rights and obligations of the State of an operator in such instances until such time as 
Article 83 bis of the Convention enters into force. Accordingly, the Council urged that if, in the above-mentioned instances, the 
State of Registry finds itself unable to discharge adequately the functions allocated to it by the Convention, it delegate to the 
State of the Operator, subject to acceptance by the latter State, those functions of the State of Registry that can more adequately 
be discharged by the State of the Operator. While Article 83 bis of the Convention entered into force on 20 June 1997 in respect 
of Contracting States which have ratified the related Protocol (Doc 9318), the foregoing action will remain particularly 
relevant for those Contracting States which do not have treaty relations under Article 83 bis. It was understood that pending 
entry into force of Article 83 bis of the Convention, the foregoing action would only be a matter of practical convenience and 
would not affect either the provisions of the Chicago Convention prescribing the duties of the State of Registry or any third 
State. However, as Article 83 bis of the Convention entered into force on 20 June 1997, such transfer agreements will have 
effect in respect of Contracting States which have ratified the related Protocol (Doc 9318) upon fulfilment of the conditions 
established in Article 83 bis. 
 
 Note 2.— International Standards and Recommended Practices are established for licensing the following personnel: 
 
 a) Flight crew 
 
  — private pilot — aeroplane, airship, helicopter or powered-lift; 
 
  — commercial pilot — aeroplane, airship, helicopter or powered-lift; 
 
  — multi-crew pilot — aeroplane; 
 
  — airline transport pilot — aeroplane, helicopter or powered-lift; 
 
  — glider pilot; 
 
  — free balloon pilot; 
 
  — flight navigator; 
 
  — flight engineer; and 
 

— as of 3 November 2022, remote pilot — aeroplane, airship, glider, rotorcraft, powered-lift or free balloon. 
 
 b) Other personnel 
 
  — aircraft maintenance (technician/engineer/mechanic); 
 
  — air traffic controller; 
 
  — flight operations officer/flight dispatcher; 
 
  — aeronautical station operator. 
 

32



Chapter 1 Annex 1 — Personnel Licensing 

 1-9 8/11/18 

1.2.1    Authority to act as a flight crew member 
 
 1.2.1.1    Until 2 November 2022, a person shall not act as a flight crew member of an aircraft unless a valid licence is held 
showing compliance with the specifications of this Annex and appropriate to the duties to be performed by that person. The 
licence shall have been issued by the State of Registry of that aircraft or by any other Contracting State and rendered valid by 
the State of Registry of that aircraft. 
 
 1.2.1.1    As of 3 November 2022, a person shall not act as a flight crew member of an aircraft or as a remote flight crew 
member of a RPAS unless a valid licence is held showing compliance with the specifications of this Annex and appropriate to 
the duties to be performed by that person. 
 
 1.2.1.2    As of 3 November 2022, the flight crew member licence shall have been issued by the State of Registry of that 
aircraft or by any other Contracting State and rendered valid by the State of Registry of that aircraft. 
 
 1.2.1.3    As of 3 November 2022, the remote pilot licence shall have been issued by the Licensing Authority of the State of 
the Operator of the RPAS or by any other Contracting State and rendered valid by the Licensing Authority of the State of the 
Operator of the RPAS. 
 
 1.2.1.4    As of 3 November 2022, remote pilots shall carry their appropriate licence while engaged in international air 
operations. 
 
 Note.— Article 29 of the Convention on International Civil Aviation requires that the flight crew members carry their 
appropriate licences on board every aircraft engaged in international air navigation. 
 
 

1.2.2    Method of rendering a licence valid 
 
 1.2.2.1    When a Contracting State renders valid a licence issued by another Contracting State, as an alternative to the 
issuance of its own licence, it shall establish validity by suitable authorization to be carried with the former licence accepting it 
as the equivalent of the latter. When a State limits the authorization to specific privileges, the authorization shall specify the 
privileges of the licence which are to be accepted as its equivalent. The validity of the authorization shall not extend beyond the 
period of validity of the licence. The authorization ceases to be valid if the licence upon which it was issued is revoked or 
suspended. 
 
 Note.— This provision is not intended to preclude the State that issued the licence from extending, by a suitable notification, 
the period of validity of the licence without necessarily requiring either the physical return of the licence or the appearance of 
the licence holder before the Authorities of that State. 
 
 1.2.2.2    When an authorization under 1.2.2.1 is issued for use in commercial air transport operations, the Licensing 
Authority shall confirm the validity of the other Contracting State’s licence before issuing the authorization. 
 
1.2.2.3    Rendering a licence valid pursuant to a formal agreement  
  between Contracting States under common licensing regulations 
 
 1.2.2.3.1    Notwithstanding the provisions in 1.2.2.1 and 1.2.2.2, Contracting States may automatically render valid each 
other’s licences, provided that the States shall have: 
 
 a) adopted common licensing regulations that are compliant with this Annex; 
 
 b) entered into a formal agreement recognizing the automatic validation process; 

                                                           
 As of 3 November 2022, section 1.2.1 will be titled Authority to act as a flight crew member or a remote flight crew member. 
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 c) established a surveillance system to ensure the continuing implementation of the common licensing regulations; and 
 
 d) registered the agreement with ICAO pursuant to Article 83 of the Convention on International Civil Aviation. 
 
 Note 1.— The registry of agreements with their associated list of Contracting States can be found in ICAO’s Database of 
Aeronautical Agreements and Arrangements. 
 
 Note 2.— Common licensing regulations refer to a common licensing regulatory framework that is legally binding and 
directly applicable to Contracting States party to the agreement, recognizing the automatic validation process. Common 
licensing regulations used by those States contain identical requirements for licence issuance, maintenance of competency and 
recent experience. A regional aviation safety body can develop and maintain these common regulations for its member States. 
 
 1.2.2.3.2    An endorsement shall appear on licences rendered valid under the process of 1.2.2.3.1 indicating that the 
licence is automatically validated under the agreement described in 1.2.2.3.1 and referencing the ICAO registration number of 
the agreement. The endorsement shall further include a list of all States that are party to the agreement. 1.2.2.3.2.1 provides a 
transition period for States that meet the requirements in 1.2.2.3.1 and have issued licences prior to the applicability of this 
Standard. 
 
 1.2.2.3.2.1    Until 31 December 2022, States that meet the requirements in 1.2.2.3.1 and have issued licences prior to 
9 November 2017 may use other effective means, carried on board the aircraft or accessible, to indicate that the licences issued 
by the State are rendered valid in accordance with the agreement in 1.2.2.3.1.  
 
 Note.— Guidance on the format for the endorsement is contained in Attachment C. The guidance also includes how to 
make use of an attachment to the licence, as part of the endorsement, for information that may change over time, i.e. the ICAO 
registration number of the agreement and the list of all States that are party to the agreement. 
 
 1.2.2.4    Recommendation.— A pilot licence issued by a Contracting State should be rendered valid by other 
Contracting States for use in private flights. 
 
 Note.— Contracting States which, without formality, render valid a licence issued by another Contracting State for use in 
private flights are encouraged to notify this facility in their Aeronautical Information Publications. 
 
 

1.2.3    Privileges of the holder of a licence 
 
A Contracting State shall not permit the holder of a licence to exercise privileges other than those granted by that licence. 
 
 

1.2.4    Medical fitness 
 
 Note 1.— Guidance material is published in the Manual of Civil Aviation Medicine (Doc 8984). 
 
 Note 2.— To satisfy the licensing requirements of medical fitness for the issue of various types of licences, the applicant 
must meet certain appropriate medical requirements which are specified as three classes of Medical Assessment. Details are 
given in 6.2, 6.3, 6.4 and 6.5. To provide the necessary evidence to satisfy the requirements of 1.2.4.1, the Licensing Authority 
issues the licence holder with the appropriate Medical Assessment, Class 1, Class 2 or Class 3. This can be done in several 
ways such as a suitably titled separate certificate, a statement on the licence or a national regulation stipulating that the 
Medical Assessment is an integral part of the licence. 
 
 1.2.4.1    An applicant for a licence shall, when applicable, hold a Medical Assessment issued in accordance with the 
provisions of Chapter 6. 
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 1.2.4.2    States shall apply, as part of their State safety programme, basic safety management principles to the medical 
assessment process of licence holders that as a minimum include: 
 
 a) routine analysis of in-flight incapacitation events and medical findings during medical assessments to identify areas of 

increased medical risk; and 
 
 b) continuous re-evaluation of the medical assessment process to concentrate on identified areas of increased medical 

risk. 
 
 Note.— A framework for the implementation and maintenance of a State safety programme is contained in Attachment A to 
Annex 19. Guidance on State safety programmes and safety management principles is contained in the Safety Management 
Manual (SMM) (Doc 9859) and the Manual of Civil Aviation Medicine (Doc 8984). 
 
 1.2.4.3    The Licensing Authority shall implement appropriate aviation-related health promotion for licence holders 
subject to a Medical Assessment to reduce future medical risks to flight safety. 
 
 Note 1.— Standard 1.2.4.2 indicates how appropriate topics for health promotion activities may be determined. 
 
 Note 2.— Guidance on the subject of health promotion activities is contained in the Manual of Civil Aviation Medicine 
(Doc 8984). 
 
 Note 3.— Guidance on the relationship between the Licensing Authority and the implementation of a Medical Assessment 
for licence holders is contained in the Manual of Procedures for Establishment and Management of a State’s Personnel 
Licensing System (Doc 9379). 
 
 1.2.4.4    The period of validity of a Medical Assessment shall begin on the day the medical examination is performed. The 
duration of the period of validity shall be in accordance with the provisions of 1.2.5.2. 
 
 1.2.4.4.1    The period of validity of a Medical Assessment may be extended, at the discretion of the Licensing Authority, 
up to 45 days.  
 
 Note.— It is advisable to let the calendar day on which the Medical Assessment expires remain constant year after year by 
allowing the expiry date of the current Medical Assessment to be the beginning of the new validity period under the proviso that 
the medical examination takes place during the period of validity of the current Medical Assessment but no more than 45 days 
before it expires.  
 
 1.2.4.5    Until 2 November 2022, except as provided in 1.2.5.2.6, flight crew members or air traffic controllers shall not 
exercise the privileges of their licence unless they hold a current Medical Assessment appropriate to the licence. 
 
 1.2.4.5    As of 3 November 2022, except as provided in 1.2.5.2.6, flight crew members, remote flight crew members or air 
traffic controllers shall not exercise the privileges of their licence unless they hold a current Medical Assessment appropriate to 
the licence. 
 
 1.2.4.6    Contracting States shall designate medical examiners, qualified and licensed in the practice of medicine, to 
conduct medical examinations of fitness of applicants for the issue or renewal of the licences or ratings specified in Chapters 2 
and 3, and of the appropriate licences specified in Chapter 4. 
 
 1.2.4.6.1    Medical examiners shall have received training in aviation medicine and shall receive refresher training at 
regular intervals. Before designation, medical examiners shall demonstrate adequate competency in aviation medicine. 
 
 1.2.4.6.2    Medical examiners shall have practical knowledge and experience of the conditions in which the holders of 
licences and ratings carry out their duties. 
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 Note.— Examples of practical knowledge and experience are flight experience, simulator experience, on-site observation 
or any other hands-on experience deemed by the Licensing Authority to meet this requirement. 
 
 1.2.4.6.3    Recommendation.— The competence of a medical examiner should be evaluated periodically by the medical 
assessor. 
 
 1.2.4.7    Applicants for licences or ratings for which medical fitness is prescribed shall sign and furnish to the medical 
examiner a declaration stating whether they have previously undergone such an examination and, if so, the date, place and 
result of the last examination. They shall indicate to the examiner whether a Medical Assessment has previously been refused, 
revoked or suspended and, if so, the reason for such refusal, revocation or suspension. 
 
 1.2.4.7.1    Any false declaration to a medical examiner made by an applicant for a licence or rating shall be reported to the 
Licensing Authority of the issuing State for such action as may be considered appropriate. 
 
 1.2.4.8    Having completed the medical examination of the applicant in accordance with Chapter 6, the medical examiner 
shall coordinate the results of the examination and submit a signed report, or equivalent, to the Licensing Authority, in 
accordance with its requirements, detailing the results of the examination and evaluating the findings with regard to medical 
fitness. 
 
 1.2.4.8.1    If the medical report is submitted to the Licensing Authority in electronic format, adequate identification of the 
examiner shall be established. 
 
 1.2.4.8.2    If the medical examination is carried out by two or more medical examiners, Contracting States shall appoint 
one of these to be responsible for coordinating the results of the examination, evaluating the findings with regard to medical 
fitness, and signing the report. 
 
 1.2.4.9    Contracting States shall use the services of medical assessors to evaluate reports submitted to the Licensing 
Authorities by medical examiners. 
 
 1.2.4.9.1    The medical examiner shall be required to submit sufficient information to the Licensing Authority to enable 
that Authority to undertake Medical Assessment audits. 
 
 Note.— The purpose of such auditing is to ensure that medical examiners meet applicable standards for good medical 
practice and aeromedical risk assessment. Guidance on aeromedical risk assessment is contained in the Manual of Civil 
Aviation Medicine (Doc 8984). 
 
 1.2.4.10    If the medical Standards prescribed in Chapter 6 for a particular licence are not met, the appropriate Medical 
Assessment shall not be issued or renewed unless the following conditions are fulfilled:  
 
 a) accredited medical conclusion indicates that in special circumstances the applicant’s failure to meet any requirement, 

whether numerical or otherwise, is such that exercise of the privileges of the licence applied for is not likely to 
jeopardize flight safety; 

 
 b) relevant ability, skill and experience of the applicant and operational conditions have been given due consideration; 

and 
 
 c) the licence is endorsed with any special limitation or limitations when the safe performance of the licence holder’s 

duties is dependent on compliance with such limitation or limitations. 
 
 1.2.4.11    Medical confidentiality shall be respected at all times. 
 
 1.2.4.11.1    All medical reports and records shall be securely held with accessibility restricted to authorized personnel. 
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 1.2.4.11.2    When justified by operational considerations, the medical assessor shall determine to what extent pertinent 
medical information is presented to relevant officials of the Licensing Authority. 
 
 

1.2.5    Validity of licences 
 
 1.2.5.1    A Contracting State, having issued a licence, shall ensure that the privileges granted by that licence, or by related 
ratings, are not exercised unless the holder maintains competency and meets the requirements for recent experience established 
by that State. 
 
 1.2.5.1.1    Recommendation.— A Contracting State should establish maintenance of competency and recent experience 
requirements for pilot licences and ratings based on a systematic approach to accident prevention and should include a risk 
assessment process and analysis of current operations, including accident and incident data appropriate to that State. 
 
 1.2.5.1.2    A Contracting State, having issued a licence, shall ensure that other Contracting States are enabled to be 
satisfied as to the validity of the licence.  
 
 Note 1.— Until 2 November 2022, the maintenance of competency of flight crew or remote flight crew members, engaged 
in commercial air transport operations, may be satisfactorily established by demonstration of skill during proficiency flight 
checks completed in accordance with Annex 6. 
 
 Note 1.— As of 3 November 2022, the maintenance of competency of flight crew members, engaged in commercial air 
transport operations, may be satisfactorily established by demonstration of skill during proficiency flight checks completed in 
accordance with Annex 6. 
 
 Note 2.— Until 2 November 2022, maintenance of competency may be satisfactorily recorded in the operator’s records, or 
in the flight crew member’s personal log book or licence. 
 
 Note 2.— As of 3 November 2022, maintenance of competency may be satisfactorily recorded in the operator’s records, or 
in the flight crew or the remote flight crew member’s personal log book or licence. 
 
 Note 3.— Until 2 November 2022, flight crew members may, to the extent deemed feasible by the State of Registry, 
demonstrate their continuing competency in FSTDs approved by that State. 
 
 Note 3.— As of 3 November 2022, flight crew and remote flight crew members may, to the extent deemed feasible by the 
State of Registry, or Licensing Authority of the State of the Operator, respectively, demonstrate their continuing competency in 
FSTDs approved by that State. 
 
 Note 4.— See the Manual of Criteria for the Qualification of Flight Simulation Training Devices (Doc 9625). 
 
 Note 5.— See the Manual of Procedures for Establishment and Management of a State’s Personnel Licensing System 
(Doc 9379) for guidance material on the development of a risk assessment process.  
 
 1.2.5.2    Except as provided in 1.2.5.2.1, 1.2.5.2.2, 1.2.5.2.3, 1.2.5.2.4, 1.2.5.2.5 and 1.2.5.2.6, a Medical Assessment 
issued in accordance with 1.2.4.7 and 1.2.4.8 shall be valid from the date of the medical examination for a period not greater 
than: 
 
 — 60 months for the private pilot licence — aeroplane, airship, helicopter and powered-lift; 
 
 — 12 months for the commercial pilot licence — aeroplane, airship, helicopter and powered-lift; 
 
 — 12 months for the multi-crew pilot licence — aeroplane;  
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 — 12 months for the airline transport pilot licence — aeroplane, helicopter and powered-lift; 
 
 — 60 months for the glider pilot licence; 
 
 — 60 months for the free balloon pilot licence; 
 
 — 12 months for the flight navigator licence; 
 
 — 12 months for the flight engineer licence; 
 
 — 48 months for the air traffic controller licence; and 
 
 — as of 3 November 2022, 48 months for the remote pilot licence — aeroplane, airship, glider, rotorcraft, powered-lift or 

free balloon. 
 
 Note 1.— The periods of validity listed above may be extended by up to 45 days in accordance with 1.2.4.3.1. 
 
 Note 2.— When calculated in accordance with 1.2.5.2 and its sub-paragraphs, the period of validity will, for the last month 
counted, include the day that has the same calendar number as the date of the medical examination or, if that month has no day 
with that number, the last day of that month. 
 
 1.2.5.2.1    The period of validity of a Medical Assessment may be reduced when clinically indicated. 
 
 1.2.5.2.2    When the holders of airline transport pilot licences — aeroplane, helicopter and powered-lift, and commercial 
pilot licences — aeroplane, airship, helicopter and powered-lift, who are engaged in single-crew commercial air transport 
operations carrying passengers, have passed their 40th birthday, the period of validity specified in 1.2.5.2 shall be reduced to six 
months.  
 
 1.2.5.2.3    When the holders of airline transport pilot licences — aeroplane, helicopter and powered-lift, commercial pilot 
licences — aeroplane, airship, helicopter and powered-lift, and multi-crew pilot licences — aeroplane, who are engaged in 
commercial air transport operations, have passed their 60th birthday, the period of validity specified in 1.2.5.2 shall be reduced 
to six months. 
 
 1.2.5.2.4    Until 2 November 2022, when the holders of private pilot licences — aeroplane, airship, helicopter and 
powered-lift, free balloon pilot licences, glider pilot licences and air traffic controller licences have passed their 40th birthday, 
the period of validity specified in 1.2.5.2 shall be reduced to 24 months. 
 
 1.2.5.2.4    As of 3 November 2022, when the holders of private pilot licences — aeroplane, airship, helicopter and 
powered-lift, remote pilot licences — aeroplane, airship, glider, rotorcraft, powered-lift or free balloon, free balloon pilot 
licences, glider pilot licences and air traffic controller licences have passed their 40th birthday, the period of validity specified 
in 1.2.5.2 shall be reduced to 24 months. 
 
 1.2.5.2.5    Recommendation.— Until 2 November 2022, when the holders of private pilot licences — aeroplane, airship, 
helicopter and powered-lift, free balloon pilot licences, glider pilot licences and air traffic controller licences have passed their 
50th birthday, the period of validity specified in 1.2.5.2 should be further reduced to 12 months. 
 
 1.2.5.2.5    Recommendation.— As of 3 November 2022, when the holders of private pilot licences — aeroplane, airship, 
helicopter and powered-lift, remote pilot licences — aeroplane, airship, glider, rotorcraft, powered-lift or free balloon, free 
balloon pilot licences, glider pilot licences and air traffic controller licences have passed their 50th birthday, the period of 
validity specified in 1.2.5.2 should be further reduced to 12 months. 
 
 Note.— The periods of validity listed above are based on the age of the applicant at the time of undergoing the medical 
examination. 
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 1.2.5.2.6    Circumstances in which a medical examination may be deferred. The prescribed re-examination of a licence 
holder operating in an area distant from designated medical examination facilities may be deferred at the discretion of the 
Licensing Authority, provided that such deferment shall only be made as an exception and shall not exceed: 
 
 a) a single period of six months in the case of a flight crew member of an aircraft engaged in non-commercial operations; 
 
 b) two consecutive periods each of three months in the case of a flight crew member of an aircraft engaged in commercial 

operations provided that in each case a favourable medical report is obtained after examination by a designated 
medical examiner of the area concerned, or, in cases where such a designated medical examiner is not available, by a 
physician legally qualified to practise medicine in that area. A report of the medical examination shall be sent to the 
Licensing Authority where the licence was issued; 

 
 c) in the case of a private pilot, a single period not exceeding 24 months where the medical examination is carried out by 

an examiner designated under 1.2.4.6 by the Contracting State in which the applicant is temporarily located. A report 
of the medical examination shall be sent to the Licensing Authority where the licence was issued; and 

 
 d) as of 3 November 2022, two consecutive periods each of three months in the case of a remote flight crew member. 
 
 

1.2.6    Decrease in medical fitness 
 
 1.2.6.1    Holders of licences provided for in this Annex shall not exercise the privileges of their licences and related ratings 
at any time when they are aware of any decrease in their medical fitness which might render them unable to safely and properly 
exercise these privileges. 
 
 1.2.6.1.1    Recommendation.— States should ensure that licence holders are provided with clear guidelines on medical 
conditions that may be relevant to flight safety and when to seek clarification or guidance from a medical examiner or 
Licensing Authority. 
 
 Note.— Guidance on physical and mental conditions and treatments that are relevant to flight safety about which 
information may need to be forwarded to the Licensing Authority is contained in the Manual of Civil Aviation Medicine 
(Doc 8984). 
 
 1.2.6.1.2    Recommendation.— Each Contracting State should, as far as practicable, ensure that licence holders do not 
exercise the privileges of their licences and related ratings during any period in which their medical fitness has, from any cause, 
decreased to an extent that would have prevented the issue or renewal of their Medical Assessment. 
 
 

1.2.7    Use of psychoactive substances 
 
 1.2.7.1    Holders of licences provided for in this Annex shall not exercise the privileges of their licences and related ratings 
while under the influence of any psychoactive substance which might render them unable to safely and properly exercise these 
privileges. 
 
 1.2.7.2    Holders of licences provided for in this Annex shall not engage in any problematic use of substances. 
 
 1.2.7.3    Recommendation.— Contracting States should ensure, as far as practicable, that all licence holders who 
engage in any kind of problematic use of substances are identified and removed from their safety-critical functions. Return to 
the safety-critical functions may be considered after successful treatment or, in cases where no treatment is necessary, after 
cessation of the problematic use of substances and upon determination that the person’s continued performance of the function 
is unlikely to jeopardize safety. 
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 Note.— Guidance on suitable methods of identification (which may include biochemical testing on such occasions as 
pre-employment, upon reasonable suspicion, after accidents/incidents, at intervals, and at random) and on other prevention 
topics is contained in the Manual on Prevention of Problematic Use of Substances in the Aviation Workplace (Doc 9654). 
 
 

1.2.8    Approved training and approved training organization 
 
 Note.— The qualifications required for the issue of personnel licences can be more readily and speedily acquired by 
applicants who undergo closely supervised, systematic and continuous courses of training, conforming to a planned syllabus or 
curriculum. Provision has accordingly been made for some reduction in the experience requirements for the issue of certain 
licences and ratings prescribed in these Standards and Recommended Practices, in respect of an applicant who has 
satisfactorily completed a course of approved training. 
 
 1.2.8.1    Approved training shall provide a level of competency at least equal to that provided by the minimum experience 
requirements for personnel not receiving such approved training.  
 
 1.2.8.2    The approval of a training organization by a State shall be dependent upon the applicant demonstrating 
compliance with the requirements of Appendix 2 to this Annex and the relevant provisions contained in Annex 19. 
 
 Note 1.— Annex 19 includes safety management provisions for an approved training organization that is exposed to safety 
risks related to aircraft operations during the provision of its services. Further guidance is contained in the Safety 
Management Manual (SMM) (Doc 9859). 
 
 Note 2.— Guidance on approval of a training organization can be found in the Manual on the Approval of Training 
Organizations (Doc 9841). 
 
 1.2.8.3    Approved training for flight crew and air traffic controllers shall be conducted within an approved training 
organization. 
 
 Note.— The approved training considered in 1.2.8.3 relates primarily to approved training for the issuance of an Annex 1 
licence or rating. It is not intended to include approved training for the maintenance of competence or for an operational 
qualification after the initial issuance of a licence or rating, as may be required for air traffic controllers or for flight crew, 
such as the approved training under Annex 6 — Operation of Aircraft, Part I — International Commercial Air Transport — 
Aeroplanes, 9.3, or Part III — International Operations — Helicopters, Section II, 7.3. 
 
 1.2.8.4    Until 2 November 2022, competency-based approved training for aircraft maintenance personnel shall be 
conducted within an approved training organization. 
 
 Note.— A comprehensive training scheme for the aircraft maintenance (technician/engineer/mechanic) licence, including 
the various levels of competency, is contained in the Procedures for Air Navigation Services — Training (Doc 9868, 
PANS-TRG). 
 
 1.2.8.4    As of 3 November 2022, competency-based approved training for aircraft and RPAS maintenance personnel shall 
be conducted within an approved training organization. 
 
 Note.— A comprehensive training scheme for the aircraft maintenance (technician/engineer/mechanic) licence, including 
the various levels of competency, is contained in the Procedures for Air Navigation Services — Training (Doc 9868, 
PANS-TRG). 
 
 1.2.8.5    As of 3 November 2022, competency-based approved training for remote flight crew shall be conducted within 
an approved training organization. 
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1.2.9    Language proficiency 
 
 1.2.9.1    Until 2 November 2022, aeroplane, airship, helicopter and powered-lift pilots, air traffic controllers and 
aeronautical station operators shall demonstrate the ability to speak and understand the language used for radiotelephony 
communications to the level specified in the language proficiency requirements in Appendix 1. 
 
 1.2.9.1    As of 3 November 2022, aeroplane, airship, helicopter and powered-lift pilots; aeroplane, airship, glider, 
rotorcraft, powered-lift or free balloon remote pilots; air traffic controllers; and aeronautical station operators shall demonstrate 
the ability to speak and understand the language used for radiotelephony communications to the level specified in the language 
proficiency requirements in Appendix 1. 
 
 1.2.9.2    Recommendation.— Flight engineers, and glider and free balloon pilots should have the ability to speak and 
understand the language used for radiotelephony communications. 
 
 1.2.9.3    Flight navigators required to use the radiotelephone aboard an aircraft shall demonstrate the ability to speak and 
understand the language used for radiotelephony communications. 
 
 1.2.9.4    Recommendation.— Flight navigators required to use the radiotelephone aboard an aircraft should 
demonstrate the ability to speak and understand the language used for radiotelephony communications to the level specified in 
the language proficiency requirements in Appendix 1. 
 
 1.2.9.5    Until 2 November 2022, the language proficiency of aeroplane, airship, helicopter and powered-lift pilots, air 
traffic controllers and aeronautical station operators who demonstrate proficiency below the Expert Level (Level 6) shall be 
formally evaluated at intervals in accordance with an individual’s demonstrated proficiency level. 
 
 1.2.9.5    As of 3 November 2022, the language proficiency of aeroplane, airship, helicopter and powered-lift pilots; 
aeroplane, airship, glider, rotorcraft, powered-lift or free balloon remote pilots; air traffic controllers; and aeronautical station 
operators who demonstrate proficiency below the Expert Level (Level 6) shall be formally evaluated at intervals in accordance 
with an individual’s demonstrated proficiency level. 
 
 1.2.9.6    Recommendation.— Until 2 November 2022, the language proficiency of aeroplane, airship, helicopter and 
powered-lift pilots, flight navigators required to use the radiotelephone aboard an aircraft, air traffic controllers and 
aeronautical station operators who demonstrate proficiency below the Expert Level (Level 6) should be formally evaluated at 
intervals in accordance with an individual’s demonstrated proficiency level, as follows:  
 
 a) those demonstrating language proficiency at the Operational Level (Level 4) should be evaluated at least once every 

three years; and 
 
 b) those demonstrating language proficiency at the Extended Level (Level 5) should be evaluated at least once every six 

years. 
 
 Note 1.— Formal evaluation is not required for applicants who demonstrate expert language proficiency, e.g. native and 
very proficient non-native speakers with a dialect or accent intelligible to the international aeronautical community. 
 
 Note 2.— The provisions of 1.2.9 refer to Annex 10, Volume II, Chapter 5, whereby the language used for radiotelephony 
communications may be the language normally used by the station on the ground or English. In practice, therefore, there will 
be situations whereby flight crew members will only need to speak the language normally used by the station on the ground. 
 
 1.2.9.6    Recommendation.— As of 3 November 2022, the language proficiency of aeroplane, airship, helicopter and 
powered-lift pilots; aeroplane, airship, gliders, rotorcraft, powered-lift or free balloon remote pilots; flight navigators 
required to use the radiotelephone aboard an aircraft; air traffic controllers; and aeronautical station operators who 
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demonstrate proficiency below the Expert Level (Level 6) should be formally evaluated at intervals in accordance with an 
individual’s demonstrated proficiency level, as follows:  
 
 a) those demonstrating language proficiency at the Operational Level (Level 4) should be evaluated at least once every 

three years; and 
 
 b) those demonstrating language proficiency at the Extended Level (Level 5) should be evaluated at least once every six 

years. 
 
 Note 1.— Formal evaluation is not required for applicants who demonstrate expert language proficiency, e.g. native and 
very proficient non-native speakers with a dialect or accent intelligible to the international aeronautical community. 
 
 Note 2.— The provisions of 1.2.9 refer to Annex 10, Volume II, Chapter 5, whereby the language used for radiotelephony 
communications may be the language normally used by the station on the ground or English. In practice, therefore, there will 
be situations whereby flight crew members and remote flight crew members will only need to speak the language normally used 
by the station on the ground. 
 
 
 
 

______________________
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CHAPTER 2.    LICENCES AND RATINGS FOR PILOTS 
 
 

A.    LICENCES AND RATINGS FOR PILOTS 
 
 
 

2.1    General rules concerning pilot licences and ratings 
 
 

2.1.1    General licensing specifications 
 
 2.1.1.1    A person shall not act either as pilot-in-command or as co-pilot of an aircraft in any of the following categories 
unless that person is the holder of a pilot licence issued in accordance with the provisions of this chapter: 
 
 — aeroplane 
 
 — airship of a volume of more than 4 600 cubic metres 
 
 — free balloon 
 
 — glider 
 
 — helicopter 
 
 — powered-lift. 
 
 2.1.1.2    The category of aircraft shall be included in the title of the licence itself, or endorsed as a category rating on the 
licence. 
 
 2.1.1.2.1    When the holder of a pilot licence seeks a licence for an additional category of aircraft, the Licensing Authority 
shall either: 
 
 a) issue the licence holder with an additional pilot licence for that category of aircraft; or 
 
 b) endorse the original licence with the new category rating, subject to the conditions of 2.1.2. 
 
 Note.— The requirements for category ratings are given in terms of licensing specifications for pilots and at levels 
appropriate to the privileges to be granted to the licence holder. 
 
 2.1.1.3    An applicant shall, before being issued with any pilot licence or rating, meet such requirements in respect of age, 
knowledge, experience, flight instruction, skill and medical fitness, as are specified for that licence or rating. 
 
 2.1.1.3.1    An applicant for any pilot licence or rating shall demonstrate, in a manner determined by the Licensing 
Authority, such requirements for knowledge and skill as are specified for that licence or rating. 
 
 

                                                           
 As of 3 November 2022, Chapter 2 will be titled Licences and Ratings for Pilots and Remote Pilots. 
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2.1.1.4    Transitional measures related to the powered-lift category 
 
Until 5 March 2022, the Licensing Authority may endorse a type rating for aircraft of the powered-lift category on an aeroplane 
or helicopter pilot licence. The endorsement of the rating on the licence shall indicate that the aircraft is part of the powered-lift 
category. The training for the type rating in the powered-lift category shall be completed during a course of approved training, 
shall take into account the previous experience of the applicant in an aeroplane or a helicopter as appropriate and incorporate all 
relevant aspects of operating an aircraft of the powered-lift category. 
 
 

2.1.2    Category ratings 
 
 2.1.2.1    When established, category ratings shall be for categories of aircraft listed in 2.1.1.1. 
 
 2.1.2.2    Category ratings shall not be endorsed on a licence when the category is included in the title of the licence itself. 
 
 2.1.2.3    Any additional category rating endorsed on a pilot licence shall indicate the level of licensing privileges at which 
the category rating is granted. 
 
 2.1.2.4    The holder of a pilot licence seeking additional category ratings shall meet the requirements of this Annex 
appropriate to the privileges for which the category rating is sought. 
 
 

2.1.3    Class and type ratings 
 
 2.1.3.1    Class ratings shall be established for aeroplanes certificated for single-pilot operation and shall comprise: 
 
 a) single-engine, land; 
 
 b) single-engine, sea; 
 
 c) multi-engine, land; 
 
 d) multi-engine, sea. 
 
 Note.— The provisions of this paragraph do not preclude the establishment of other class ratings within this basic 
structure. 
 
 2.1.3.1.1    Recommendation.— Contracting States should consider establishing a class rating for those helicopters and 
powered-lifts certificated for single-pilot operations and which have comparable handling, performance and other 
characteristics. 
 
 2.1.3.2    Type ratings shall be established for: 
 
 a) aircraft certificated for operation with a minimum crew of at least two pilots; 
 
 b) helicopters and powered-lifts certificated for single-pilot operation except where a class rating has been issued under 

2.1.3.1.1; and 
 
 c) any aircraft whenever considered necessary by the Licensing Authority. 
 
 Note 1.— Where a common type rating is established, it will be only for aircraft with similar characteristics in terms of 
operating procedures, systems and handling. 
 
 Note 2.— Requirements for class and type ratings for gliders and free balloons have not been determined. 
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 2.1.3.3    When an applicant demonstrates skill and knowledge for the initial issue of a pilot licence, the category and the 
ratings appropriate to the class or type of aircraft used in the demonstration shall be entered on the licence. 
 
 

2.1.4    Circumstances in which class and type ratings are required 
 
 2.1.4.1    A Contracting State having issued a pilot licence shall not permit the holder of such licence to act either as 
pilot-in-command or as co-pilot of an aeroplane, an airship, a helicopter or a powered-lift unless the holder has received 
authorization as follows: 
 
 a) the appropriate class rating specified in 2.1.3.1; or 
 
 b) a type rating when required in accordance with the provisions of 2.1.3.2. 
 
 2.1.4.1.1    When a type rating is issued limiting the privileges to act as co-pilot, or limiting the privileges to act as 
pilot-in-command only during the cruise phase of the flight, such limitation shall be endorsed on the rating. 
 
 2.1.4.2    For the purpose of training, testing, or specific special purpose non-revenue, non-passenger carrying flights, special 
authorization may be provided in writing to the licence holder by the Licensing Authority in place of issuing the class or type 
rating in accordance with 2.1.4.1. This authorization shall be limited in validity to the time needed to complete the specific flight. 
 
 

2.1.5    Requirements for the issue of class and type ratings 
 
 
2.1.5.1    Class rating 
 
The applicant shall have demonstrated a degree of skill appropriate to the licence in an aircraft of the class for which the rating 
is sought. 
 
 
2.1.5.2    Type rating as required by 2.1.3.2 a) 
 
The applicant shall have: 
 
 a) gained, under appropriate supervision, experience in the applicable type of aircraft and/or flight simulator in the 

following: 
 
  — normal flight procedures and manoeuvres during all phases of flight; 
 
  — abnormal and emergency procedures and manoeuvres in the event of failures and malfunctions of equipment, 

such as engine, systems and airframe; 
 
  — where applicable, instrument procedures, including instrument approach, missed approach and landing 

procedures under normal, abnormal and emergency conditions, including simulated engine failure; 
 
  — for the issue of an aeroplane category type rating, upset prevention and recovery training; and 
 
   Note 1.— Procedures for upset prevention and recovery training are contained in the Procedures for Air 

Navigation Services — Training (PANS-TRG, Doc 9868). 
 
   Note 2.— Guidance on upset prevention and recovery training is contained in the Manual on Aeroplane Upset 

Prevention and Recovery Training (Doc 10011). 
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   Note 3.— The Manual of Criteria for the Qualification of Flight Simulation Training Devices (Doc 9625) provides 
guidance on the approval of FSTDs for upset prevention and recovery training. 

 
   Note 4.— The aeroplane upset prevention and recovery training may be integrated in the type rating programme 

or be conducted immediately after, as an additional module. 
 
  — procedures for crew incapacitation and crew coordination including allocation of pilot tasks; crew cooperation 

and use of checklists; 
 
    Note.— See 2.1.8.1 on the qualifications required for pilots giving flight training. 
 
 b) demonstrated the skill and knowledge required for the safe operation of the applicable type of aircraft, relevant to the 

duties of a pilot-in-command or a co-pilot as applicable; and 
 
 c) demonstrated, at the airline transport pilot licence level, an extent of knowledge determined by the Licensing 

Authority on the basis of the requirements specified in 2.6.1.2. 
 
 Note.— See the Manual of Procedures for Establishment and Management of a State’s Personnel Licensing System 
(Doc 9379) for guidance of a general nature on cross-crew qualification and cross-credit. 
 
 
2.1.5.3    Type rating as required by 2.1.3.2 b) and c) 
 
The applicant shall have demonstrated the skill and knowledge required for the safe operation of the applicable type of aircraft, 
relevant to the licensing requirements and piloting functions of the applicant. 
 
 

2.1.6    Use of a FSTD for acquisition 
of experience and demonstration of skill 

 
The use of a FSTD for acquiring the experience or performing any manoeuvre required during the demonstration of skill for the 
issue of a licence or rating shall be approved by the Licensing Authority, which shall ensure that the FSTD used is appropriate 
to the task. 
 
 

2.1.7    Circumstances in which an instrument rating is required 
 
A Contracting State, having issued a pilot licence, shall not permit the holder thereof to act either as pilot-in-command or as 
co-pilot of an aircraft under IFR unless such holder has received proper authorization from such Contracting State. Proper 
authorization shall comprise an instrument rating appropriate to the aircraft category. 
 
 Note.— The instrument rating is included in the airline transport pilot licence — aeroplane or powered-lift category, 
multi-crew pilot licence, and commercial pilot licence — airship category. The provisions of 2.1.7 do not preclude the issue of 
a licence having the instrument rating as an integral part thereof. 
 
 

2.1.8    Circumstances in which authorization to conduct instruction is required 
 
 2.1.8.1    A Contracting State, having issued a pilot licence, shall not permit the holder thereof to carry out flight instruction 
required for the issue of a pilot licence or rating, unless such holder has received proper authorization from such Contracting 
State. Proper authorization shall comprise: 
 
 a) a flight instructor rating on the holder’s licence; or 
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 b) the authority to act as an agent of an approved organization authorized by the Licensing Authority to carry out flight 
instruction; or 

 
 c) a specific authorization granted by the Contracting State which issued the licence. 
 
 2.1.8.2    A Contracting State shall not permit a person to carry out instruction on a FSTD required for the issue of a pilot 
licence or rating unless such person holds or has held an appropriate licence or has appropriate flight training and flight 
experience and has received proper authorization from such Contracting State. 
 
 

2.1.9    Crediting of flight time 
 
 2.1.9.1    A student pilot or the holder of a pilot licence shall be entitled to be credited in full with all solo, dual instruction 
and pilot-in-command flight time towards the total flight time required for the initial issue of a pilot licence or the issue of a 
higher grade of pilot licence. 
 
 2.1.9.2    The holder of a pilot licence, when acting as co-pilot at a pilot station of an aircraft certificated for operation by a 
single pilot but required by a Contracting State to be operated with a co-pilot, shall be entitled to be credited with not more than 
50 per cent of the co-pilot flight time towards the total flight time required for a higher grade of pilot licence. The Contracting 
State may authorize that flight time be credited in full towards the total flight time required if the aircraft is equipped to be 
operated by a co-pilot and the aircraft is operated in a multi-crew operation. 
 
 2.1.9.3    The holder of a pilot licence, when acting as co-pilot at a pilot station of an aircraft certificated to be operated with 
a co-pilot, shall be entitled to be credited in full with this flight time towards the total flight time required for a higher grade of 
pilot licence. 
 
 2.1.9.4    The holder of a pilot licence, when acting as pilot-in-command under supervision, shall be entitled to be credited 
in full with this flight time towards the total flight time required for a higher grade of pilot licence.  
 
 

2.1.10     Limitation of privileges of pilots who have attained their 60th birthday 
and curtailment of privileges of pilots who have attained their 65th birthday 

 
A Contracting State, having issued pilot licences, shall not permit the holders thereof to act as pilot of an aircraft engaged in 
international commercial air transport operations if the licence holders have attained their 60th birthday or, in the case of 
operations with more than one pilot, their 65th birthday.  
 
 Note.— See 1.2.5.2.3 on the validity period of Medical Assessments for pilots over the age of 60 who are engaged in 
commercial air transport operations. 
 
 
 

2.2    Student pilot 
 
 2.2.1    A student pilot shall meet requirements prescribed by the Contracting State concerned. In prescribing such 
requirements, Contracting States shall ensure that the privileges granted would not permit student pilots to constitute a hazard 
to air navigation. 
 
 2.2.2    A student pilot shall not fly solo unless under the supervision of, or with the authority of, an authorized flight 
instructor. 
 
 2.2.2.1    A student pilot shall not fly solo in an aircraft on an international flight unless by special or general arrangement 
between the Contracting States concerned. 

47



Annex 1 — Personnel Licensing Chapter 2 

8/11/18 2-6  

2.2.3    Medical fitness 
 
A Contracting State shall not permit a student pilot to fly solo unless that student pilot holds a current Class 2 Medical 
Assessment. 
 
 
 

2.3    Private pilot licence 
 
 

2.3.1     General requirements for the issue of the licence appropriate 
to the aeroplane, airship, helicopter and powered-lift categories 

 
 
2.3.1.1    Age 
 
The applicant shall be not less than 17 years of age. 
 
 
2.3.1.2    Knowledge 
 
The applicant shall have demonstrated a level of knowledge appropriate to the privileges granted to the holder of a private pilot 
licence and appropriate to the category of aircraft intended to be included in the licence, in at least the following subjects: 
 
Air law 
 
 a) rules and regulations relevant to the holder of a private pilot licence; rules of the air; altimeter setting procedures; 

appropriate air traffic services practices and procedures;  
 
Aircraft general knowledge for aeroplanes, airships, helicopters and powered-lifts  
 
 b) principles of operation and functioning of engines, systems and instruments; 
 
 c) operating limitations of the relevant category of aircraft and engines; relevant operational information from the flight 

manual or other appropriate document; 
 
 d) for helicopters and powered-lifts, transmission (power trains) where applicable; 
 
 e) for airships, physical properties and practical application of gases; 
 
Flight performance, planning and loading 
 
 f) effects of loading and mass distribution on flight characteristics; mass and balance calculations; 
 
 g) use and practical application of take-off, landing and other performance data; 
 
 h) pre-flight and en-route flight planning appropriate to private operations under VFR; preparation and filing of air traffic 

services flight plans; appropriate air traffic services procedures; position reporting procedures; altimeter setting 
procedures; operations in areas of high-density traffic; 
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Human performance 
 
 i) human performance including principles of TEM;  
 
   Note.— Guidance material to design training programmes on human performance, including TEM, can be found 

in the Human Factors Training Manual (Doc 9683). 
 
Meteorology 
 
 j) application of elementary aeronautical meteorology; use of, and procedures for obtaining, meteorological information; 

altimetry; hazardous weather conditions; 
Navigation 
 
 k) practical aspects of air navigation and dead-reckoning techniques; use of aeronautical charts; 
 
Operational procedures 
 
 l) application of TEM to operational performance; 
 
   Note.— Guidance material on the application of TEM is found in the Procedures for Air Navigation Services — 

Training (PANS-TRG, Doc 9868), Part II, Chapter 1, Attachment C, and in Part II, Chapter 2, of the Human Factors 
Training Manual (Doc 9683). 

 
 m) altimeter setting procedures; 
 
 n) use of aeronautical documentation such as AIP, NOTAM, aeronautical codes and abbreviations; 
 
 o) appropriate precautionary and emergency procedures, including action to be taken to avoid hazardous weather, wake 

turbulence and other operating hazards; 
 
 p) in the case of helicopters, and if applicable, powered-lifts, settling with power; ground resonance; retreating blade 

stall; dynamic rollover and other operating hazards; safety procedures, associated with flight in VMC; 
 
Principles of flight 
 
 q) principles of flight; 
 
Radiotelephony 
 
 r) communication procedures and phraseology as applied to VFR operations; action to be taken in case of 

communication failure. 
 
 
2.3.1.3    Skill 
 
The applicant shall have demonstrated the ability to perform as pilot-in-command of an aircraft within the appropriate category 
of aircraft, the procedures and manoeuvres described in 2.3.3.2 or 2.3.4.2.1 or 2.3.5.2 or 2.3.6.2 with a degree of competency 
appropriate to the privileges granted to the holder of a private pilot licence, and to: 
 
 a) recognize and manage threats and errors; 
 
   Note.— Guidance material on the application of TEM is found in the Procedures for Air Navigation Services — 

Training (PANS-TRG, Doc 9868), Part II, Chapter 1, Attachment C, and in Part II, Chapter 2, of the Human Factors 
Training Manual (Doc 9683). 
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 b) operate the aircraft within its limitations; 
 
 c) complete all manoeuvres with smoothness and accuracy; 
 
 d) exercise good judgement and airmanship; 
 
 e) apply aeronautical knowledge; and 
 
 f) maintain control of the aircraft at all times in a manner such that the successful outcome of a procedure or manoeuvre 

is assured. 
 
 
2.3.1.4    Medical fitness 
 
The applicant shall hold a current Class 2 Medical Assessment. 
 
 Note.— See 2.7.1.3 on the medical fitness requirements for private pilot licence holders seeking an instrument rating. 
 
 

2.3.2    Privileges of the holder of the licence and the conditions 
to be observed in exercising such privileges 

 
 2.3.2.1    Subject to compliance with the requirements specified in 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7.1, 1.2.9 and 2.1, the privileges of the 
holder of a private pilot licence shall be to act, but not for remuneration, as pilot-in-command or co-pilot of aircraft within the 
appropriate aircraft category engaged in non-revenue flights. 
 
 
 2.3.2.2    Before exercising the privileges at night, the licence holder shall have received dual instruction in aircraft within 
the appropriate category of aircraft in night flying, including take-off, landing and navigation.  
 
 

2.3.3    Specific requirements for the issue of the aeroplane category rating 
 
 
2.3.3.1    Experience 
 
 2.3.3.1.1    The applicant shall have completed not less than 40 hours of flight time, or 35 hours if completed during a 
course of approved training, as a pilot of aeroplanes appropriate to the class rating sought. The Licensing Authority shall 
determine whether experience as a pilot under instruction in a FSTD is acceptable as part of the total flight time of 40 hours or 
35 hours, as the case may be. Credit for such experience shall be limited to a maximum of 5 hours. 
 
 2.3.3.1.1.1    When the applicant has flight time as a pilot of aircraft in other categories, the Licensing Authority shall 
determine whether such experience is acceptable and, if so, the extent to which the flight time requirements of 2.3.3.1.1 can be 
reduced accordingly. 
 
 2.3.3.1.2    The applicant shall have completed in aeroplanes not less than 10 hours of solo flight time appropriate to the 
class rating sought, under the supervision of an authorized flight instructor, including 5 hours of solo cross-country flight time 
with at least one cross-country flight totalling not less than 270 km (150 NM) in the course of which full-stop landings at two 
different aerodromes shall be made. 
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2.3.3.2    Flight instruction 
 
The applicant shall have received dual instruction in aeroplanes appropriate to the class rating sought, from an authorized flight 
instructor. The instructor shall ensure that the applicant has operational experience in at least the following areas to the level of 
performance required for the private pilot: 
 
 a) recognize and manage threats and errors; 
 
   Note.— Guidance material on the application of TEM is found in the Procedures for Air Navigation Services — 

Training (PANS-TRG, Doc 9868), Part II, Chapter 1, Attachment C, and in Part II, Chapter 2, of the Human Factors 
Training Manual (Doc 9683). 

 
 b) pre-flight operations, including mass and balance determination, aeroplane inspection and servicing; 
 
 c) aerodrome and traffic pattern operations, collision avoidance precautions and procedures; 
 
 d) control of the aeroplane by external visual reference; 
 
 e) flight at critically slow airspeeds; recognition of, and recovery from, incipient and full stalls; 
 
 f) flight at critically high airspeeds; recognition of, and recovery from, spiral dives; 
 
 g) normal and crosswind take-offs and landings; 
 
 h) maximum performance (short field and obstacle clearance) take-offs; short-field landings; 
 
 i) flight by reference solely to instruments, including the completion of a level 180° turn; 
 
 j) cross-country flying using visual reference, dead reckoning and, where available, radio navigation aids; 
 
 k) emergency operations, including simulated aeroplane equipment malfunctions;  
 
 l) operations to, from and transiting controlled aerodromes, compliance with air traffic services procedures; and 
 
 m) communication procedures and phraseology. 
 
 Note.— The instrument experience specified in 2.3.3.2 i) and the night flying dual instruction in 2.3.2.2 do not entitle the 
holder of a private pilot licence to pilot aeroplanes under IFR. 
 
 

2.3.4    Specific requirements for the issue of the helicopter category rating 
 
 
2.3.4.1    Experience 
 
 2.3.4.1.1    The applicant shall have completed not less than 40 hours of flight time, or 35 hours if completed during a 
course of approved training, as a pilot of helicopters. The Licensing Authority shall determine whether experience as a pilot 
under instruction in a FSTD is acceptable as part of the total flight time of 40 hours or 35 hours, as the case may be. Credit for 
such experience shall be limited to a maximum of 5 hours. 
 
 2.3.4.1.1.1    When the applicant has flight time as a pilot of aircraft in other categories, the Licensing Authority shall 
determine whether such experience is acceptable and, if so, the extent to which the flight time requirements of 2.3.4.1.1 can be 
reduced accordingly. 
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 2.3.4.1.2    The applicant shall have completed in helicopters not less than 10 hours of solo flight time under the 
supervision of an authorized flight instructor, including 5 hours of solo cross-country flight time with at least one cross-country 
flight totalling not less than 180 km (100 NM) in the course of which landings at two different points shall be made. 
 
 
2.3.4.2    Flight instruction 
 
 2.3.4.2.1    The applicant shall have received not less than 20 hours of dual instruction time in helicopters from an 
authorized flight instructor. The instructor shall ensure that the applicant has operational experience in at least the following 
areas to the level of performance required for the private pilot: 
 
 a) recognize and manage threats and errors; 
 
   Note.— Guidance material on the application of TEM is found in the Procedures for Air Navigation Services — 

Training (PANS-TRG, Doc 9868), Part II, Chapter 1, Attachment C, and in Part II, Chapter 2, of the Human Factors 
Training Manual (Doc 9683). 

 
 b) pre-flight operations, including mass and balance determination, helicopter inspection and servicing; 
 
 c) aerodrome and traffic pattern operations, collision avoidance precautions and procedures; 
 
 d) control of the helicopter by external visual reference; 
 
 e) recovery at the incipient stage from settling with power; recovery techniques from low-rotor rpm within the normal 

range of engine rpm; 
 
 f) ground manoeuvring and run-ups; hovering; take-offs and landings — normal, out of wind and sloping ground; 
 
 g) take-offs and landings with minimum necessary power; maximum performance take-off and landing techniques; 

restricted site operations; quick stops; 
 
 h) cross-country flying using visual reference, dead reckoning and, where available, radio navigation aids, including a 

flight of at least one hour; 
 
 i) emergency operations, including simulated helicopter equipment malfunctions; autorotative approach;  
 
 j) operations to, from and transiting controlled aerodromes, compliance with air traffic services procedures; and 
 
 k) communication procedures and phraseology. 
 
 2.3.4.2.1.1    Recommendation.— The applicant should have received dual instrument flight instruction from an 
authorized flight instructor. The instructor should ensure that the applicant has operational experience in flight by reference 
solely to instruments, including the completion of a level 180° turn, in a suitably instrumented helicopter. 
 
 Note.— The instrument experience specified in 2.3.4.2.1.1 and the night flying dual instruction in 2.3.2.2 do not entitle the 
holder of a private pilot licence to pilot helicopters under IFR. 
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2.3.5    Specific requirements for the issue of the powered-lift category rating 
 
 
2.3.5.1    Experience 
 
 2.3.5.1.1    Recommendation.— The applicant should have completed not less than 40 hours of flight time as a pilot of 
powered-lifts. The Licensing Authority should determine whether experience as a pilot under instruction in a FSTD is 
acceptable as part of the total flight time of 40 hours.  
 
 2.3.5.1.2    Recommendation.— When the applicant has flight time as a pilot of aircraft in other categories, the Licensing 
Authority should determine whether such experience is acceptable and, if so, the extent to which the flight time requirements of 
2.3.5.1.1 could be reduced accordingly. 
 
 2.3.5.1.3    Recommendation.— The applicant should have completed in powered-lifts not less than 10 hours of solo 
flight time under the supervision of an authorized flight instructor, including 5 hours of solo cross-country flight time with at 
least one cross-country flight totalling not less than 270 km (150 NM) in the course of which full-stop landings at two different 
aerodromes shall be made. 
 
 
2.3.5.2    Flight instruction 
 
 Recommendation.— The applicant should have received not less than 20 hours of dual instruction time in powered-lifts 
from an authorized flight instructor. The instructor should ensure that the applicant has operational experience in at least the 
following areas to the level of performance required for the private pilot: 
 
 a) recognize and manage threats and errors; 
 
   Note.— Guidance material on the application of TEM is found in the Procedures for Air Navigation Services — 

Training (PANS-TRG, Doc 9868), Part II, Chapter 1, Attachment C, and in Part II, Chapter 2, of the Human Factors 
Training Manual (Doc 9683). 

 
 b) pre-flight operations, including mass and balance determination, powered-lift inspection and servicing; 
 
 c) aerodrome and traffic pattern operations, collision avoidance precautions and procedures; 
 
 d) control of the powered-lift by external visual reference; 
 
 e) ground manoeuvring and run-ups; hover and rolling take-offs and climb-out; hover and rolling approach and 

landings — normal, out of wind and sloping ground; 
 
 f) take-offs and landings with minimum necessary power; maximum performance take-off and landing techniques; 

restricted site operations; quick stops; 
 
 g) flight by reference solely to instruments, including the completion of a level 180° turn; 
 
 h) recovery at the incipient stage from settling with power; recovery techniques from low-rotor rpm within the normal  
 
 i) cross-country flying using visual reference, dead reckoning and, where available, radio navigation aids, including a 

flight of at least one hour; 
 
 j) emergency operations, including simulated powered-lift equipment malfunctions; power of reconversion to 

autorotation and autorotative approach, where applicable; transmission and interconnect driveshaft failure, where 
applicable; 
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 k) operations to from and transiting controlled aerodromes, compliance with air traffic services procedures; and 
 
 l) communication procedures and phraseology. 
 
 Note.— The instrument experience specified in 2.3.5.2 g) and the night flying dual instruction specified in 2.3.2.2 do not 
entitle the holder of a private pilot licence to pilot powered-lifts under IFR. 
 
 

2.3.6    Specific requirements for the issue of the airship category rating 
 
 
2.3.6.1    Experience 
 
The applicant shall have completed not less than 25 hours of flight time as a pilot of airships, including at least: 
 
 a) 3 hours of cross-country flight training in an airship with a cross-country flight totalling not less than 45 km (25 NM); 
 
 b) 5 take-offs and 5 landings to a full stop at an aerodrome with each landing involving a flight in the traffic pattern at an 

aerodrome; 
 
 c) 3 hours of instrument time; and 
 
 d) 5 hours as pilot assuming the duties of the pilot-in-command under the supervision of the pilot-in-command. 
 
 
2.3.6.2    Flight instruction 
 
The applicant shall have received dual instruction in airships from an authorized flight instructor. The instructor shall ensure 
that the applicant has received instruction in at least the following areas: 
 
 a) recognize and manage threats and errors; 
 
   Note.— Guidance material on the application of TEM is found in the Procedures for Air Navigation Services — 

Training (PANS-TRG, Doc 9868), Part II, Chapter 1, Attachment C, and in Part II, Chapter 2, of the Human Factors 
Training Manual (Doc 9683). 

 
 b) pre-flight operations, including mass and balance determination, airship inspection and servicing; 
 
 c) ground reference manoeuvres; 
 
 d) aerodrome and traffic pattern operations, collision avoidance precautions and procedures; 
 
 e) techniques and procedures for the take-off, including appropriate limitations, emergency procedures and signals used; 
 
 f) control of the airship by external visual reference; 
 
 g) take-offs, landings and go-arounds; 
 
 h) maximum performance (obstacle clearance) take-offs; 
 
 i) flight by reference solely to instruments, including the completion of a level 180o turn; 
 
 j) navigation, cross-country flying using visual reference, dead reckoning and radio navigation aids; 
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 k) emergency operations (recognition of leaks), including simulated airship equipment malfunctions; and 
 
 l) communication procedures and phraseology. 
 
 Note.— The instrument experience specified in 2.3.6.2 i) and the night flying dual instruction specified in 2.3.2.2 do not 
entitle the holder of a private pilot licence to pilot airships under IFR. 
 
 
 

2.4    Commercial pilot licence 
 
 

2.4.1    General requirements for the issue of the licence appropriate to the aeroplane, 
airship, helicopter and powered-lift categories 

 
 
2.4.1.1    Age 
 
The applicant shall be not less than 18 years of age. 
 
 
2.4.1.2    Knowledge 
 
The applicant shall have demonstrated a level of knowledge appropriate to the privileges granted to the holder of a commercial 
pilot licence and appropriate to the category of aircraft intended to be included in the licence, in at least the following subjects:  
 
Air law 
 
 a) rules and regulations relevant to the holder of a commercial pilot licence; rules of the air; appropriate air traffic 

services practices and procedures; 
 
Aircraft general knowledge for aeroplanes, airships, helicopters and powered-lifts 
 
 b) principles of operation and functioning of engines, systems and instruments; 
 
 c) operating limitations of the relevant category of aircraft and engines; relevant operational information from the flight 

manual or other appropriate document; 
 
 d) use and serviceability checks of equipment and systems of appropriate aircraft; 
 
 e) maintenance procedures for airframes, systems and engines of appropriate aircraft; 
 
 f) for helicopters and powered-lifts, transmission (power trains) where applicable; 
 
 g) for airships, physical properties and practical application of gases;  
 
Flight performance, planning and loading 
 
 h) effects of loading and mass distribution on aircraft handling, flight characteristics and performance; mass and balance 

calculations; 
 
 i) use and practical application of take-off, landing and other performance data; 
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2.1.4 Circumstances in which 
an instrument rating is required. A Con- 
tracting State, having issued a private or 
commercial pilot licence, shalI not per- 
mit the holder thereof to pilot aircraft 
under instrument flight rules (IFR) unless 
such holder has received proper authori- 
zation from such Contracting State. Proper 
authorization shall comprise an instru- 
ment rating, entered on the holder's 
licence. 

g2.1.5 Circumstances in which 
a flight instructor rating is required. A 
Contracting State having issued a pilot's 
licence shall not permit the holder thereof 
to carry out the flight instruction required 
for the issuance of a private pilot licence 
unless such holder has received proper 
authorization from such Contracting State. 
Proper authorization shall comprise a 
flight instructor rating entered on the 
holder's licence. 

2.2. - STUDENT PILOT 

2.2.1 A student pilot shaIl meet 
requirements prescribed by the Contract- 
ing State concerned and in prescribing 
such requirements, Contracting States 
shall not grant privileges that would per- 
mit student pilots to constitute a hazard to 
air navigation. 

2.2.2 A Contracting State shall 
not permit a student pilot to fly solo unless 
under the supervision of, or with the 
authority of, a licensed pilot holding a 
flight instructor rating issued or rendered 
valid by such Contracting State. 

2.2.3 A student pilot shall not 
pilot an aircraft on an international flight 
unless by special or general arrangement 
between the Contracting States concerned. 

2.3. - PRIVATE PILOT 

2.3.1 Requirements for the is- 
sue of a licence. In addition to rquiring an 
applicant for a private pilot licence to esta- 
blish his medical fitness, a Contracting 
State shall require such applicant to meet 
the following requirements in respect of 
age, knowledge, experience and skill : 

2.3.1.1 Age. He shall be not less 
than seventeen years of age; 

2.3.1.2 Knowledge. He shall sa- 
tisfy the Competent Licensing Authority 
as to his knowledge of: 

a) The reguIations relating to visual 
flight ; 

b) The elementary principles govern- 
ing the use of: 

- aeronautical charts ; 
- meteorological information in 

relation to cross-country flights; 
- the compass; 

2.3.1.3 Experience. He shall have 
completed not less than: 

a) Forty hours of flight time, dual 
and solo, or not less than thirty hours 
if he has satisfactorily completed a 
course of approved training, provided 
that if he requires a licence to fly 
unconventional -aeroplanes, these re- 
quirements may be modified in accor- 
dance with the degree of skill and expe- 
rience necessary in each case; 

b) Three hours of cross-country 
flight time, solo, including a round- 
trip flight to an aerodrome not less 
than fifty nautical miles distant from 
the point of departure and including 
not less than two full-stop landings a t  
different points along the route. The 
three hours of cross-country flight may 
be included in the total of forty hours 
or thirty hours specified in 2.3.1.3 a); 

2.3.1.4 Skill. He shalI demons- 
trate in flight and on the ground, his fami- 
liarity with and his ability to perform both 
normal and emergency manoeuvres appro- 
priate to the category and class of aircraft 
used in the test and with a 'degree of com- 
petency appropriate to the privileges grant- 
ed by the licence. 

2.3.2 Privileges of the holder of 
a licence and the conditions to be observ- 
ed in exercising such privileges. Subject 
to compliance with the requirements speci- 
fied in 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7and 2.1.2, the privi- 
leges of the holder of a private pilot licence 
shall be : 

a) To act, but not for remuneration: 

- as pilot of any aircraft, if he is 
the sole occupant thereof ; 
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