בס"ד

הנדון :הנחיות להוצאת היתר מטיס רב להב בק"ע
כללי:
לטובת הוצאת רישיון הטסת רב -להב בק"ע יש לבצע:
 מבחן עיוני הסמכה מעשית בשטחלטובת רישום למבחן העיוני יש למלא את הטפסים שנשלחו אליכם
ולהגישם חתומים במייל חוזר .אנו נדאג לטיפול מול רת"א.
קביעת מבחן עיוני:
לאחר תשלום האגרה יש קבוע מועד למבחן העיוני ולעדכן את מתן.
מתבצע מול יפה במס'.039774504 :
היתר מעל  4ק"ג -דורש תשלום אגרת מבחן מעשי ,תקבלו בהמשך .לאחר
מעבר המבחן העיוני נקבע מועד למבחן.
מצגות:
ישנן  3מצגות לטובת היכרות עם החומר הנלמד והמושגים .יש לעבור
עליהם לפחות פעם אחת .עיקר הלמידה תתבצע באמצעות המחולל אשר
מחיל את השאלות הרלוונטיות עם הפניות לתשובות ע"ב המצגות.
מחולל:
מחולל מבחנים אינטרנטי ללמידה מיטבית של החומר.
המחולל מחולק ל  3פרקים.
 מטאורולוגיה חוקה ופמ"ת ידע טכניבכל פרק יש  2תתי נושאים :תרגול ומבחן.
כמו כן כל פרק מחולק ל א' ו -ב' .כאשר השאלות ב א' אלו שאלות אותם
שאבנו בעזרת חניכים מהמבחן עצמו כלומר אלו השאלות אותם תפגשו
בסבירות גבוהה .ב' אלו השאלות שככל הנראה יהיו במבחן בהתאם לידע
הנדרש.
איך לומדים?
קובעים מבחן לפחות שבועיים קדימה ,כל יום מתרגלים כחצי שעה
בתרגול של פרק (סה"כ  6תרגולים) .לאחר שסיימנו עם התרגולים עוברים
לבצע מבחנים בכל פרק.

בס"ד

המבחן הינו מבחן ממוחשב במשרדי רת"א באיירפורט סיטי ,בית גולן
קומה  .1את הציון מקבלים במקום.
במבחן תשבו מול  2מסכים ,על אחד יוצגו שאלות המבחן ועל השני יהיה
קובץ  PDFפתוח של הפמ"ת (נושא עם חומר פתוח ,מצ"ב קישור לפמ"ת)
שימו לב ,החוקה אינה חומר פתוח ,יש לזכור את התשובות בע"פ.
 3-4ימים לפני המבחן מתרגלים בפרק רחפן משולב שמערבל את השאלות
כמו שיהיה לכם במבחן.
הקפדה על כללים אלו יובילו לכך שתעברו כ  3פעמים על כל שאלות
המאגר מה שיביא אתכם מוכנים למבחן.
ציון עובר במבחן הוא  ,70אך אנו הגדרנו במחולל ציון עובר של  80בשל
סטיית התקן אל מול שאלות המבחן.
זמינים לכל שאלה ,בע"ה שיהיה בהצלחה!
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