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 פתח דבר

אינו עניין חדש בעידן המודרני, אך  (כטב"ם -בלתי מאוישים )להלן  בכלי טיסהשימוש 

התפתחותם בשוק האזרחי החלה בעיקר במהלך העשור האחרון, שכן לפני כן, הם 

 פותחו ושימשו בעיקר לצרכים צבאיים. 

הפוטנציאל העשיר של הכטב"מים, לפיתוח שימושים חדשניים , כך, בעשור האחרון

ובשנים האחרונות אנו עדים  מגזר האזרחיתממש באופן מהיר גם בשונים, החל לה

של  והתרחבות משמעותית פעילותם של כטב"מיםבת של גידול ות וגוברוהולכ ותלמגמ

 להב-מסוג רב 1פעילותם של כטב"מים קטניםב -בהם, ובפרט שימושים מגוון ה

, המהווים את עיקר , שאינו הכינוי המשפטי המדויק להם(המכונים בפי כל "רחפנים")

כנף השוק, כאשר לצידם פועלים כטב"מים מסוגים שונים, כגון: כטב"מים בעלי 

 , כטב"מים היברידיים ועוד.קבועה

 ,מחירם הזול של כטב"מים קטנים, זמינותם הגבוהה לכל דורש, פשטות הפעלתם

הפיתוחים הטכנולוגים הבלתי פוסקים המבוצעים בהם, והמגוון הרחב מאד של 

 הם המניעים העיקריים של "מהפכה" זו.בכלים אלו  ושיםשימ

 כלים אלהזמן השהייה של שיפור בלהפיתוחים הטכנולוגיים הללו מובילים, בין היתר, 

של נחיתה אוטומטית יכולת  של יישומהלבכושר נשיאת המטען שלהם, , שיפור באוויר

ווט יניישומן של יכולות ל כמו כןובעת אובדן תקשורת עם תחנת ההטסה, הכלי 

 .להטסתםהתערבות אנושית ללא צורך ב ,לגמרי הפעלה באופן עצמאיו

שימושים. השימוש הנפוץ יותר  רחב של מגווןופעלים כיום בכטב"מים קטנים מכאמור, 

השימושים שאינם לצורכי פנאי וספורט ניתן יתר מבין הוא לצורכי פנאי וספורט, ואילו 

קווי מתח , לצורכי תקשורת ובידור, ניטור תשתיות תעשייתיות צילום: למנות את הבאים

 precision-גילוי מפגעים, צילום מהאוויר של שטחים חקלאיים )סיוע ב, ומסילות רכבת

agriculture) , צילום בזמן אמת של אזורי עניין בעת אירועי חירום עבור כוחות שיטור

 . ועוד , שילוח מטעניםוהצלה, ריסוס שטחים חקלאיים

, אנו עדים למגמה דלי אוכלוסין לצד השימוש בכטב"מים קטנים באזורים "פתוחים"

בגובה נמוך כטב"מים קטנים של  םפעילותוהיא  רת,, שהולכת ומתגבמשמעותית נוספת

, הנגזרים מסוג פעילות זה. משום האתגרים הרבים והמורכבים במרחב האורבאני

לקיומם של רחב הפתוח, אנו עדים מהמאפיינים את פעילות הכטב"ם ב לעומת אלו

 יה והן מצד הרגולטורים השונים בעולם,י, הן מצד התעשרביםמורכבים  תהליכים

                                                           
ככטב"מים שמאסת ההמראה  לצורך דוח זה, וכפי שרת"א מבקשת לקבוע בהסדר המוצע, כטב"מים קטנים יוגדרו 1

 ק"ג. 25-גרם וקטנה מ 250-שלהם גדולה מ
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, תוך אורבאניכלים אלה במרחב הפעילות שמטרתם לאפשר אינטגרציה חלקה של 

 .שמירה על רמת בטיחות מקובלת

הטכנולוגיים מחירם הזול של כטב"מים קטנים, פשטות הפעלתם והשיפורים כך, 

, ואכן שימוש בהםבבהם הביאו לגידול משמעותי מאד  ומתחוללים המהירים שהתחוללו

ם מאסיבית של שחקנים חדשיה תםכניסלצד גידול מהיר ומשמעותי זה, אנו עדים ל

הוא  של שחקנים אלה אחד ממאפייניהם הבולטיםכאשר , לענף התעופה האזרחית

בין תפוצה רחבה מאד של כטב"מים הקיים וב השיל. רקע תעופתי מקצועי שלרובם אין

ללא רקע תעופתי מתאים תוך קיומה  רבים שחקנים חדשיםקטנים ובין הפעלתם בידי 

סיכונים בטיחותיים, הן לכלי  חדש זה יוצרשל אסדרה שאינה מתאימה לסוג פעילות 

  .טיס הפועלים במרחב האווירי והן לבני אדם ורכוש על הקרקע

משיתה  ב התעופתיבמרחקטנים , הפעלת כטב"מים הללו יחותייםלצד הסיכונים הבט

 ,)שימוש בכטב"מים קטנים בידי גופי טרור ביטחוןתחומים נוספים, כגון: ב אתגרים

רעש משמעותי  , לרוב,)כלים אלו מייצרים הגנת הסביבהו פרטיותהעל  הגנה למשל(,

אינה בתחום הסמכות או  של תחומים אלה תםראסדכי  יצויןבסביבת פעילותם(. 

 .האחריות של רת"א וממילא של התקנות המוצעות

 

לסיכונים כינון אסדרה שתיתן מענה בשרת"א רואה לנגד עיניה הוא מרכזי האתגר ה

מצד אחד, ולא תהווה חסם או מכשול קטן  הכרוכים בהפעלת כטב"ם הבטיחותיים

 .בפני המשך התפתחות התחום וצמיחתו, מצד שני

 

 :ןשל דו"ח זה הו יתומטר

  תר לאסדרת איכותי וכמותי שיסייע בבחירת החלופה הטובה ביוביצוע ניתוח

 ;מים קטנים וטיסניםשל כטב" הפעלתם

 .סיוע בהבנתן של מגוון ההשפעות שכרוכות בכל חלופה לאסדרה כאמור 
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 הערה

 

 "כטב"ם קטן" למונח "טיסן". טרם נמשיך, נבקש לבצע אבחנה, כבר בשלב זה, בין המונח 

בין היתר, כ"טיסן ממונע נהוג רדיו שאינו מאויש, כפי שקבע  הטיס, כלי רחיפה מוגדר בחוק

 השר, המשמש או המיועד לשמש למטרות פנאי או ספורט".

ואילו  למטרות פנאי וספורט ייחשב טיסןקובע החוק, עצם מוטס מרחוק, בתמצית, 

כלי פנאי או ספורט הרי שסיווגו החוקי הוא  אינןטרות שכאשר אותו עצם בדיוק משמש למ

וזאת בין שהשימוש בו הוא ב"הפעלה כללית" ובין שהשימוש בו הוא ב"הפעלה  טיס

 .מסחרית", כהגדרתן בחוק הטיס
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 מערכות כטב"ם קטן – סקר שוק

 גלובליהשוק ה

דולר  מיליארד 6-בחתך גלובלי הוערך בכהאזרחי גודלו של שוק הכטב"ם הקטן 

מיליארד דולר עד  21-, כאשר התחזית היא ששוויו של שוק זה יגיע לכ2015בשנת 

 .2022לשנת 

 1.4-( צפוי לגדול מcommercial drones marketשל כטב"ם קטן ) המסחריגודל השוק 

חברות ענק, כגון  (.2015-2022מיליארד דולר באותה תקופה ) 14.5 -מיליארד דולר ל

 בתחום.הון משמעותי משקיעות פייסבוק אמזון, גוגל, אובר ו

המאופיין ביכולת , להב-רב ואהבאופן מובהק  השכיח ביותר הסוג, השוק פילוחלגבי 

( וריחוף באוויר. מאפיינים Vertical Take-Off and Landing – VTOLהמראה ונחיתה אנכית )

נמוך ה ו, מחירתוהפעל פשטות ם התורמים לשכיחותו הרבה בשוק הםנוספי

 . , שמתפתח ללא הרףבמגוון רחב של שירותיםבו בוהה גהשימושיות הו

(. יתרונותיו fixed wingבעל כנף קבועה )קטן לאחריו, הסוג השכיח הוא כטב"ם 

 המרכזיים הם זמן טיסה ארוך יותר ומהירות גבוהה יותר. 

סוגים נוספים הם כטב"מים היברידיים )שילוב של יכולת המראה ונחיתה אנכית וכנף 

 כטב"מים(.-קבועה(, וכטב"מים זעירים )ננו

 להב-רבי ית, רוב הכטב"מים המשמשים היום בתעופה האזרחית הםכמותמבחינה 

מתוך קבוצה  . (כטב"ם קטן -)להלן ק"ג  25-ל מתחתהיא שלהם  המראהת המאסש

 ק"ג.  4 שאינה עולה עלמאסה עלי בשבשימוש הם ם מיהכטב" רובזו, 

ל שוק זה בחתך עולמי, תוך מיקוד במגוון השירותים ש והתפתחותכשבוחנים את 

, תקשורת ובידור 2016, ניתן לראות שנכון לשנת קטניםידי כטב"מים -המסופקים על

הוא סוג השירות עם הנתח הגדול ביותר ועם קצב הגידול השנתי הגבוה ביותר. מיד 

 Precisionדויקת )(, וחקלאות מinspection and monitoringאחריו באים: ניטור ופיקוח )

Agriculture .) ,חקלאות מדויקת צפויה להוביל את 2022לפי התחזיות לשנת כמו כן ,

שוק ה"יישומים" כסוג השירות עם הנתח הגדול, כאשר אחריה צפויים להתייצב: ניטור 

 הבא: תרשיםופיקוח ותקשורת ובידור. פירוט נוסף מובא ב
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 2022-שימושים מסחריים בכטב"ם קטן, תחזית ל - 1תרשים 

 6UAV Drones Market, Global Forecast to 2022, MarketsandMarkets, 201מקור: 

 השוק הישראלי

קטן "ם כטבכל הקשור לשימושים מסחריים בניתן לומר שמאפייני השוק הישראלי ב

הקודם. מגוון השימושים דומה, סוג  השוק הגלובלי שנסקרו בסעיףדומים למאפייני 

הקבוצה הנפוצה -להב, ותת-הוא רב עולם,בדומה לבישראל,  הכטב"ם השכיח ביותר

ק"ג. כמו  4 עולה על אינהשלהם  המראהשמאסת ה זוהיא בקטגוריית המאסה ביותר 

ומה אף היא למגמת כן, מגמת הגידול בפעילות המסחרית של הכטב"ם הקטן ד

  .הגידול במגוון השימושים רבותל, הגידול העולמית

באופן בולט לצד אלה, אחד המאפיינים שמבדילים את ישראל ממדינות רבות אחרות 

הוא קיומה של תעשיה ישראלית מובילה ברמה עולמית בכל הקשור לפיתוח וייצור 

למגוון רחב מאד של גים וגדלים, לרבות כטב"מים קטנים, ומערכות כטב"ם ממגוון סו

 שימושים.

 :בעלי עניין עיקריותקבוצות  3נו זיהיסגרת ניתוח השוק הישראלי במ

  מבחינה מספרית, לקבוצה זו משתייכים רוב הכטב"מים  – טיסניםמפעילי

מאחר וכטב"מים אלה משמשים לצורכי פנאי כאמור, ) הקטנים המצויים בישראל

. אלפיםבודדות של עשרות מוערך ב וללמספרם הכו וספורט הם נקראים טיסנים(,

 : כלהלן המאפיינים המרכזיים של קבוצה זו, ביחס לשתי הקבוצות האחרות, הם

המראה ה מאסתלהב ו-רוב הכלים המשמשים לפנאי וספורט הם מסוג רב -

 ק"ג. 4אינה עולה על שלהם 

רוב הכלים הללו הם למעשה מוצרי מדף שיוצרו בידי יצרן מוכר )למשל,  -

 באופן עצמאי.נבנו  -היתר (, וDJIהחברה הסינית 

בעלי רקע תעופתי ובהתאם לכך  אינם המשתייכים לקבוצה זו רוב המטיסים -

, ובכלל זה חלקם הגדול בהטסת כטב"ם ם שלמיומנותוהידע המקצועי 
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היכולת להעריך נכונה את הסיכונים ולאפחת היכרותם את המרחב האווירי ו

 מספקים. אינם אותם באפקטיביות,

בין יתר הגורמים  .זו כמעט ואינם מתקיימים ה כלפי קבוצההפיקוח והאכיפ -

אופי הפעלתם )הטסתם כמעט  הרבה של הכלים הללו,  תפוצתםלמצב זה הם 

גבלים שביכולת רת"א המשאבים המובכל מקום ולמשך זמן קצר יחסית(, ו

עיקר משאביה מוקצים לרישוי, פיקוח ואכיפה שכן , עניין האכיפהלהקצות ל

 .המסחרית המאוישתהתובלה האווירית בתחום 

חל בישראל כיום , טיסנים הפעלתהאסדרה הקיימת לגבי  כפי שיפורט בסעיף

המבקש  ,כלומראלא במסגרת רישיון הפעלה מבצעית. יל טיסן, פעהאיסור לה

נדרש כמו כן ו ,רישיון הפעלה מבצעיתב מחויב להחזיקטיסן נהוג רדיו להפעיל 

הכולל את ההוראות  (סע"ם –)להלן  להכין ולהחזיק ספר עזר למבצעים ממנו

עשות ליכול אדם המבקש להטיס טיסן  לחילופין,לתם של טיסנים. פעהישימות לה

צוין י  .ל, קלוב התעופה()למש ת בעל רישיון הפעלה מבצעית כאמורבמסגרזאת 

פועלים במסגרת רישיון  להב,-כי רק מיעוט ממטיסי הטיסנים, )בעיקר מסוג רב

שלא במסגרת זו, תוך ניצול  כאמור ים טיסניםהפעלה מבצעית, כאשר הרוב מטיס

לצד הציבור הרחב שמפעיל וגבלות בנושא זה. עוד יצוין כי מיכולות האכיפה ה

בעלי רישיון הפעלה מבצעית, שניתן לפעול מרכזיים  טיסנים מתקיימים שני גופים

 להב".-"קלוב התעופה לטיסנים" ו"הארגון הישראלי לרב – תחתם

  בעלי  100-כיום, ישנם בישראל למעלה מ – בהפעלה מסחריתמפעילי כטב"ם

העוסקים בהפעלה מסחרית של כטב"ם קטן במגוון רחב  תרישיון הפעלה אווירי

המפעילה  לא פחות ישנה, להערכתנו, קבוצה גדולה , ולצידםמאד של שימושים

 .בניגוד להוראות החוק כטב"ם קטן בהפעלה מסחרית ללא רישיון הפעלה אווירית

כוללת את ויותר נחשבת להדוקה בתמצית, האסדרה הקיימת לגבי קבוצה זו 

רישום כל הפעלה אווירית לארגון, רישיון למטיסים עצמם,  רישיון אישיהדרישה ל

כושר טיסה עבור כל  קיומה של תעודתיס בו עושים שימוש וסימונו בהתאם, כלי ט

פיקוח מתמשך  , וכמו כן מתקיים על בעלי רישיון ההפעלה האווירית הללוטיסכלי 

 . בידי רת"א

  לקבוצה זו משתייכים מפעילי כטב"ם קטן  – בהפעלה כלליתמפעילי כטב"ם

 . הפעלה מסחריתבגדר  אינםצורכי פנאי וספורט ו אינםלצרכים ש

הכטב"ם הגדולות בעולם ותחום מערכות יצרניות מ לאחת נחשבת, ישראל אמורכ

פיתוח מערכות כטב"ם בישראל, ובכלל אלו מערכות כטב"ם קטן, הוא תחום 

תרומתו הכלכלית למשק , שבתעשיית התעופה הישראלית מפותח ומשגשג

של מערכות כטב"ם שונות, מבקשים  רישויןבמסגרת פיתוחן והליך משמעותית. 

 מערכות כטב"ם מסגרת ניסויי טיסה שונים,ב ,ין היתר, בה להפעיליגורמים בתעשי
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את פריצתן של המצוידות בטכנולוגיה פורצת דרך שמצריכה לא אחת  קטן

 ."ה"רגילות הפעלההמעטפות 

 מפעילי בוצתנוספת השייכת לקמשמעותית קבוצה -תתבנוסף לקבוצה זו, ישנה 

משטרת  ,רשויות מוניציפליותוהיא כוללת, בין היתר, כטב"ם קטן בהפעלה כללית 

 במגוון משימות שיטור ואכיפת החוקשעושה שימוש בכטב"מים קטנים ישראל 

  .ועוד

 , לרוב,מבוצעת ההפעלה של הקבוצה האחרונה, מתעשיית הפיתוח והייצורבשונה 

חריגה פרטנית זו או ל הרגולטור אישור נדרש לעתיםכאשר , ה"רגילה"במעטפת 

 .ממעטפת זו אחרת
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 מסגרת הרגולטורית הישראליתה

מבצע ש האזרחית בישראל מעוגנת בחוק הטיס,האסדרה הבטיחותית של התעופה 

 אבחנה בין "כלי טיס" ל"כלי רחיפה".

כלי טיס מוגדר בחוק הטיס כ"כלי או מיתקן שביכולתו להיתמך באטמוספירה מתגובות 

שאינן תגובות האוויר במגעו עם פני כדור הארץ, למעט כלי רחיפה ולמעט כלי האוויר 

 או מיתקן אחר שקבע השר".

כלי רחיפה מוגדר בחוק הטיס, בין היתר, כ"טיסן ממונע נהוג רדיו שאינו מאויש, כפי 

 שקבע השר, המשמש או המיועד לשמש למטרות פנאי או ספורט".

ואילו  טיסןק, למטרות פנאי וספורט ייחשב בתמצית, קובע החוק, עצם מוטס מרחו

פנאי או ספורט הרי שסיווגו החוקי הוא  שאינןמשמש למטרות  אותו עצם בדיוקכאשר 

וזאת בין שהשימוש בו הוא ב"הפעלה כללית" ובין שהשימוש בו הוא  כלי טיס

 .ב"הפעלה מסחרית", כהגדרתן בחוק

רחיפה ולכלי טיס, משום השוני בהתאם, קובע חוק הטיס, דרגות אסדרה שונות לכלי 

 המהותי באופיים, בשימושיהם, באופן הפעלתם ובסיכונים הבטיחותיים שהם מייצרים.

 קטן    כטב"ם הפעלת האסדרה הקיימת לגבי 

הגדרת מעצם הוא משטר יחסית מחמיר. לגבי קבוצה זו המשטר הרגולטורי הקיים 

חלות , פנאי או ספורט ככלי טיס )ולא כלי רחיפה( אינןכטב"ם המשמש למטרות ש

 : נושאים הבאיםלגבי המכוח חוק הטיס, בין היתר, דרישות מפורטות  לגביו

 בחינה עיונית לכל  תוך דרישות להוכחת ידע ומיומנותשל המטיסים  רישוי אישי(

 .ק"ג( 4שמעל להמראה כלים במאסה מטיסי עבור אך ורק מטיס ובחינה מעשית 

 יצוין כי בעת האחרונה ניתנו הקלות משמעותיות  תעודת כושר טיסהשל  קיומה(

 .(, ולמעשה עבור חלק גדול מהכלים ניתנת תעודת פטור מדרישה זובנושא זה

  סע"ם המפעיל את הכלים, ובכלל זה קיומו של  הליך רישוי הארגוןביצועו של

 וביצוע הדגמה של הפעלה מתאימה בנוכחות הרגולטור.

 טב"ם המשמש בהפעלה.כל כ רישום 

 טיסניםהפעלת האסדרה הקיימת לגבי 

 טיס "טיסן" נמנה על "כלי הרחיפה".לפי חוק הכאמור, 

תקנות  -)להלן  1981-לתקנות הטיס )הפעלת כלי טיס וכללי טיסה(, התשמ"ב 1בתקנה 

 כל אחד מאלה:  -"טיסן נהוג רדיו" (, הוגדר "טיסן נהוג רדיו" בתור: ההפעלה

גרם  300( להגדרה "כלי רחיפה" בחוק, שמסתו 6טיסן כמשמעותו בפסקה ) (1)

 ומעלה; 
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גרם ומעלה, המשמש או  300טיסן לא ממונע נהוג רדיו שאינו מאויש, שמסתו  (2)

 המיועד לשמש למטרות ספורט ופנאי".

הוראות שונות  לגבי "טיסן נהוג רדיו" כאמור נקבעו בפרק התשיעי לתקנות ההפעלה

 ו, ובכלל אלה:לעניין הפעלת

 איסור הפעלת טיסן, אלא במסגרת רישיון הפעלה מבצעית
2

לשם הפעלת , כלומר 

במסגרת" טיסן נהוג רדיו על מטיסו להיות בעל רישיון הפעלה מבצעית או לפעול "

 בעל רישיון הפעלה מבצעית.

 בעל רישיון ההפעלה המבצעית, שיעמוד  בידי סע"ם חובת הכנה והחזקה של

צריכות להיכלל ההוראות הישימות  "ם זהעסמפעיל טיסן נהוג רדיו. במושו של שיל

 .להפעלת טיסן נהוג רדיו, ובכלל זה מגבלות להפעלתו

  איסור הפעלת טיסן באזורים אסורים להפעלתם כפי שנקבעו בפמ"ת, איסור

מטרים מעל פני הקרקע אלא אם ניתן אישור לכך  50הפעלה בגובה העולה על 

 250-במרחק של פחות מטת במרחב, איסור הפעלת טיסן מיחידת הנת"א השול

מטרים משכונת מגורים, בנין ציבורי כגון בית ספר, בית חולים, קולנוע וכיוצא באלה 

בתחום איזור פיקוח שדה , איסור הפעלת טיסן או מקום של התקהלות בני אדם

 , ועוד.תעופה או מנחת

  

                                                           
שיון הפעלה מבצעית ועל פי האמור ילא יפעיל אדם טיסן נהוג רדיו אלא במסגרת ר")ד( לתקנות ההפעלה: 163תקנה  2

 "ז.180בתקנה 
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 הבטיחותיים הסיכונים

 כללי

בכלל ובענף  הכטב"ם חלו בענף הרקע, במהלך השנים האחרונותכפי שסקרנו בדברי 

לכות משמעותיות על הש בעלותמספר תמורות מרכזיות  הכטב"ם הקטן בפרט

 אקספוננציאלי במספר כלי הטיס הבלתי מאויישיםהגידול ה: תעופהבטיחות ה

של הכלים הללו שמאפשרת  מהירההטכנולוגית ההתפתחות ה, הפועלים במרחב

ם מאסיבית של שחקנים חדשיה תםכניס, ומגוון רחב מאד של שימושים בכטב"ם קטן

 .לקם הגדול ללא רקע תעופתי מקצועיח, כאשר לענף התעופה האזרחית

תמורות אלה גרמו להגברה משמעותית של הסיכונים הבטיחותיים הכרוכים בהפעלת 

 . כטב"מים קטנים וטיסנים

ניתן בתרשים הבא שמצביע בבירור על עליה ניכרת לאורך  , בישראל,ביטוי לכך

. לרוב, מדובר על בהם מעורב כטב"ם קטן במספר אירועי הבטיחותהאחרונות השנים 

של כטב"ם קטן למרחב אווירי מפוקח חדירה  שהמאפיין שלהן הואתקריות בטיחותיות 

מראש של ללא אישור )לרוב בקרבת שדות תעופה(, שהטסת כטב"ם קטנה בו אסורה 

 תקריתהסוג  .הרלבנטית( יחידת נת"א –יחידת ניהול התעבורה האווירית )להלן 

שפעלו באותו  שיםהתקרבות מסוכנת של הכטב"ם הקטן לכלי טיס מאויהוא  השכיח

בסמוך לכלי  )לרוב, מדובר בדיווחי טייסים שזיהו בקשר עין את הכטב"ם הללו המרחב

 (.הטיס שלהם

 2018, עד אוקטובר אירועי בטיחות מדווחים שמעורב בהם כטב"ם קטן - 2תרשים 

 

 , מערכת לדיווח וניתוח אירועי בטיחות )מדנ"א(מקור: רשות התעופה האזרחית

ם קטן, במסגרתה כטב" תאונת טיסאף התרחשה  2018אוגוסט עוד נציין כי במהלך 

התנגש שהופעל בהפעלה מסחרית בידי בעל רישיון הפעלה אווירי, , 4מסוג פאנטום 
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רגל מעל לפני  100במסוק שביצע פעילות חקלאית סמוך לצומת מורשה, בגובה 

 .3עקב התנגשות זוה מיידית צע נחיתיבהמסוק  השטח.

 בקנה מידה רחב יותר, הכרוכה בהפעלת כטב"מים קטנים, עוד על הבעיה הבטיחותית

. UAS Safety Risk Portfolio and Analysis4בנושא, שכותרתו:  EASAדו"ח של ניתן ללמוד מה

נוסף ך אור ופשבאירופה והוא אכן דוח זה מבוסס על בסיס נתונים רחב שהצטבר 

יתרונו, בין היתר, בכך שהוא בנוגע להיקף הבעיה הבטיחותית ומגוון הגורמים השונים. 

חשובות ותובנות , ולכן ניתן להפיק ממנו מסקנות יותרמבוסס על בסיס נתונים רחב 

 . , חומרתה והיקפהבנוגע לאופי הבעיה

הנתונים שנאספו הם עד  2016בשנת ) 2016-ל 2010בין שנת  - EASAהדוח של  בתמצית

תוך עליה דרמטית , אירועי בטיחות שמעורב בהם כטב"ם קטן 800-מאי( דווחו כלחודש 

 42 אירועי בטיחות אלה, 800. מתוך 2015-2016ים בהיקף האירועים המדווחים בשנ

בין כטב"ם קטן לכלי  התנגשות אווירית היו למעשהמתוך התאונות  3תאונות. סווגו כ

באף אחת טיס מאויש )כל כלי הטיס המאויישים היו במסגרת הפעלה כללית(, כאשר 

ם ב"לא היו נפגעים בנפש. יתר התאונות נבעו מהתרסקות של הכטמתאונות הללו 

 על הקרקע מסיבות שונות.  הקטן

            מתוך כלל הדיווחים הם: שניתן לסווג כפי שהדוח מציין, הסיכונים המרכזיים

מהאירועים שדווחו סווגו כך )בכלל זה התקרבות  63%למעשה  – קונפליקט אווירי( 1)

 של כטב"ם לכלי טיס מאויש במרחב שאינו מפוקח, וחדירה של כטב"ם קטן למרחב

  .מפוקח(

שמייצר את הסיכון המרכזי  (,Loss of Control Inflight) אבדן שליטה בכטב"ם( 2)

 לפגיעה באנשים ורכוש על הקרקע.

 הסיכונים הבטיחותיים וגורמי השורש המרכזיים

אמצעות ב שאותם אנו מבקשים לאפחתהסיכונים הבטיחותיים העיקריים אם כך, 

 אסדרה זו הם:

 מאויש או כלי רחיפה  מאויש, סיכון להתנגשות אווירית עם כלי טיס – סיכון אווירי

 .עם כטב"ם אחר

 בני אדם או רכוש על הקרקעבסיכון להתנגשות  – סיכון קרקעי. 

                                                           
ישור הבא: ( נגישה באתר החוקר הראשי בק18-81ההודעה לעניין אירוע בטיחותי זה )תיק תאונה מספר  3

1255-cll/1497-cbl/hodahot-http://aiai.mot.gov.il/publication 
 
 לעניין זה נגיש בקישור הבא:  EASAהדו"ח המקורי של  4

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/UAS%20Safety%20Analysis.pdf 

http://aiai.mot.gov.il/publication-cbl/hodahot-cll/1497-1255
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/UAS%20Safety%20Analysis.pdf
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, זיהינו את הגורמים הבאים עיקריים אלובבואנו לאתר את גורמי השורש לשני סיכונים 

 :כגורמים העיקריים

 קטן  םשל מטיסי כטב"ומודעות לכללי הפעלה נדרשים יומנות חוסר בידע מ

מופעלים בידי אנשים עם רקע וטיסנים במקרים רבים כטב"מים קטנים  – או טיסן

כלל. ההתפתחות הטכנולוגית כיום היא כזו  תעופתיאו ללא רקע  מוגבלתעופתי 

שכטב"ם יכול לפעול באופן אוטומטי או אף אוטונומי ללא התערבות יד אדם וזה 

תורו מוביל לכך שמי שמפעיל את הכטב"ם מרוכז לעתים יותר במשימה )למשל, ב

שבירת הכלל המרכזי שהוא ( מאשר בהטסה של הכלי, תוך המצלמהתפעול 

סקירה מתמדת של ואי ביצוע רציף ( Visual Line Of Sight – VLOSהטסה בקשר עין )

או המרחב בו מוטס הכטב"ם, שמטרתה למנוע התנגשות אווירית עם כלי טיס 

 .במרחב אחריםעצמים 

 

 הגידול המהיר של  – מתאימים ומרחבי אוויר מתאימים חוסר בכללי הפעלה

הכטב"ם גוזר את הצורך בשילוב נכון של כלים אלה במרחב האווירי. כללי הטיסה 

( פותחו עבור תעופה IFR( וכללי טיסת מכשירים )VFRכללי טיסת ראיה ) –הנוכחיים 

כטב"ם קטן. יצוין כי בשכבת  להפעלת מתאימים, כמו שהם,שת ולכן אינם מאוי

מגובה פני הקרקע ועד לגובה  –וירי )לצורך העניין הגובה הנמוך של המרחב האו

למשל,  -שים עלים נכון להיום גם כלי טיס מאוירגל מעל פני השטח( פו 500של 

כלי טיס שמבצעים משימות ריסוס שטחים חקלאיים ופועלים לפי כללי טיסת ראיה 

, מה שמגביר את הסיכון הבטיחותי הכרוך בהפעלה של כטב"ם קטן חקלאית

תאונת הטיס בין כטב"ם קטן למסוק בפעילות  –, ולראיה ואזורים אלו בגבהים

 ושאליה התייחסנו מוקדם יותר בפרק זה. 2018חקלאית שהתרחשה באוגוסט 

 ות רגולטוריות רבות בעולם מפתחותמבחינת מרחבי אוויר מתאימים, יצוין כי רשוי

, ובכלל זה גם באזורים 5ם בגובה הנמוךמיכטב" תקונספטים שונים לניהול תעבור

עירוניים צפופים שמטבע הדברים רמת הסיכון בהם עולה משמעותית ביחס 

 ות.מאוכלסים בצפיפ שאינםלאזורים 

 כפי שסקרנו בדברי הרקע, עמידה בכללי  – חוסר בדרישות טכניות מתאימות

כושר אווירי מהווה את אחד מעמודי התווך עליהם נשענת התעופה האזרחית 

המסורתית המאויישת. כך, בהתאמה, גם הרגולציה העולמית שמתפתחת עבור 

של כללי כושר אווירי המהווים בסיס לרישוי  תםכטב"ם, ממוקדת קודם כל בקביע

יח את כשירותו האווירית ברמת בטיחות מקובלת. יחד עם טיס באופן שיבטהכלי 

                                                           
קונספט לניהול תעבורה אווירית בגובה הנמוך שמפותח ע"י הנציבות  – space (Unmanned space)-Uלמשל,  5

קונספט שיאפשר שילוב פעילות ענפה של כטב"ם בגובה הנמוך , SESAR Joint Undertaking -ו EASAהאירופית, 
 במגוון שימושים שונים, ובכלל זה במרחבים עירוניים.
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מעצם היותו ענף שהטכנולוגיה  - ענף הכטב"ם הקטןצוין לגבי זאת, וכפי שכבר 

מציב אתגר משמעותי לרגולטורים ברחבי הוא מתפתחת בו בקצבים מאד מהירים, 

י העולם גם בהיבט זה, ולמעשה לא נקבעה תקינה בינ"ל מחייבת עבור ענף ייחוד

יחד עם זאת, יצוין כי החקיקה האירופית לעניין זה בנושא כללי הכושר האווירי. 

, בשונה מהחקיקה האמריקאית, אכן קבעה כללים מפורטים 6הפעלת כטב"ם קטן

כפי שינותח בהמשך דוח זה, ניתן ורותם האווירית של כטב"מים קטנים, לעניין כשי

יישומם של כללי כושר אווירי ובאיזה יהיה לשקול מספר חלופות הנוגעות לאפשרות 

 אופן, תוך לקיחה בחשבון של רמת הסיכון הכללי בהפעלת כטב"ם קטן.

 

 קיומו של מרשם מלא ועדכני אשר קושר  – וטיסנים חוסר במנגנון רישום כטב"ם

לביצוע פעילות אכיפה הטיס עצמו הוא אחד מאבני היסוד  את מפעיל הכלי לכלי

ל כטב"ם קטן או טיסן באופן מסוכן. כיום, אין חובת אפקטיבית כלפי מי שמפעי

לה בהפע), אלא רק כלפי מי שמפעיל כטב"ם קטן טיסןרישום כלפי מי שמפעיל 

, טיסןמתרחש אירוע בטיחותי שמעורב בו כאשר . למעשה, (מסחרית או כללית

לבין מי שהפעיל  הטיסן שהיה מעורב באירועלקשור בין  קשה עד בלתי אפשרי

מימד חשוב נוסף שיש  , אלא אם האחרון יודיע על כך בעצמו.האירוע אותו בעת

שלא כחוק  טיסןלקחת בחשבון הוא הוא המימד ההרתעתי כלפי מי שמפעיל 

יצוין כי לגבי טיסנים,  והידיעה שגורמי האכיפה יוכלו לקשור בין הכלי לבין מפעילו.

בנוסף לרישום הטיסן, , יבטיח רישום, באמצעות מערכת ייעודית,מנגנון יישומו של 

  טיסן.מבקש להפעיל את הבידי כל המבחן ידע בסיסי  את ביצועו של גם

  

                                                           
של  Opinion -טיוטת התקנות לעניין זה מצויה, נכון לכתיבת שורות אלה, בשלבי חקיקה מתקדמים מאד )פורסם ה 6

EASA) 
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 וטיסנים קטןכטב"ם הפעלת הצורך באסדרה ייעודית ל

התפתחות הכטב"מים הקטנים חוללה שינוי מהותי בתחום התעופה האזרחית, כאמור, 

סביב כלי טיס  , שגובשובכך שהיא ערערה לא מעט מתפישות היסוד של התחום

: כוח האדם המפעיל, הציוד המופעל וכללי עיקריים תווך-מאוישים, בשלושה עמודי

 ההפעלה. 

כך, בעוד שלגבי כלי הטיס המאוישים ה"מסורתיים" נדרשים ידע ומיומנות מיוחדים 

להפעלתם, הם מתוכנים ומיוצרים לפי אמות מידה תעופתיות, עלות רכישתם ותחזוקתם 

אורך חייהם ארוך והפעלתם כורכת בחובה סיכון ישיר לבני אדם  המתמשכת גבוהה,

הנמצאים בהם )צוות האוויר ונוסעים, בדגש על הובלת נוסעים וטובין בתמורה(, הרי 

שבתחום הכטב"מים הקטנים המאפיינים המקבילים לעניין זה שונים באופן מהותי: 

נים להפעלה בקלות , הם ניתפשוטה וזולהמחירם נמוך יחסית, תחזוקתם המתמשכת 

קצר )שנים  רבה )לא אחת בעזרת יישומונים פשוטים וזמינים(, אורך החיים שלהם

 קטן. כלפי מי שמפעיל אותם יחסית בודדות(, והסיכון שהם יוצרים 

ההתאמה של האסדרה המסורתית, בעיקר בכל -הדגישו את אי שינויים מהותיים אלה

השילוב בין דרישות ידע לבין הוכחת  הקשור לרישוי האישי של המטיסים )בדגש על

 .שתנה, התזזיתית, בעולם הכטב"מיםמיומנות מעשית( ולכללי ההפעלה, למציאות המ

הלך וגדל, כמותית וטיסנים כך, נוצר מצב דברים בו השימוש בכטב"מים קטנים 

ואיכותית, מצד אחד, ואילו האסדרה המסורתית של כלי הטיס המאוישים לא יושמה 

יקות, אם משום שלא היו בליבת תשומת הלב של מאסדרי התעופה לגביהם באד

 קטניםזו לא התאימה, כאמור, לכטב"מים  האזרחית ואם משום שאסדרה מסורתית

 , מצד שני. וטיסנים

שונים כתוצאה  בטיחותיים הדבר הוביל להגדלת האפשרות להיווצרות סיכונים

התנגשות בכלי טיס בהם הם: כאשר העיקריים ש, וטיסנים מהשימוש בכטב"מים קטנים

 על הקרקע.  ברכוש פגיעה באנשים אוומאוישים הפועלים במרחב האווירי 

, "בכל מקום" וטיסנים הפעלת כטב"מים קטניםחוסר הידע ה"פורמאלי" של המטיסים, 

היעדר מנגנון יעיל לרישום , והכלים הללושל חוסר וודאות באשר לכשירות האווירית 

כלפי אלו  כלים , ויוצרים,להגדלת הסיכון שיצרו תם המשמעותיתתרומוסימון תרמו את 

סביבתם, ואכן בשנים האחרונות ניכרת בעולם עלייה במספר הדיווחים על אירועים 

 . קטנים וטיסנים בטיחותיים שמעורבים בהם כטב"מים
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 סקירה בינלאומית

יוצר, ומתוך הבנה כי האסדרה  קטנים עם העלייה בסיכון הממשי ששימוש בכטב"מים

המסורתית הנוהגת כלפי כלי טיס מאוישים אינה מתאימה למציאות משתנה זו, התעורר 

הצורך בקביעת אסדרה הולמת לתחום זה, שתביא בחשבון את ייחודיותו, בצד קביעת 

 הסדרים ברורים וישימים לשמירה על בטיחות התעופה האזרחית.   

ין היתר בחקיקה של שניים מהגורמים המשמעותיים בעולם הבנה זו מצאה את ביטויה ב

 – FAAבתחום התעופה האזרחית: רשות התעופה האזרחית הפדראלית של ארה"ב )

Federal Aviation Authority( והסוכנות האירופית לבטיחות בתעופה האזרחית )EASA – 

European Aviation Safety Agencyן חקיקה ייעודית (, אשר בחרו, כל אחת בדרכה, לכונ

 לתחום הכטב"ם, כפי שיפורט להלן.

( International Civil Aviation Organization - ICAO) תתעופה אזרחילהבינ"ל ארגון היצוין כי 

הציב בראש סדר העדיפויות שלו את אסדרת הפעלתם של כטב"מים גדולים, 

המופעלים בכללי טיסת מכשירים ובטיסות בינ"ל בלבד, תוך שילובם במרחב האווירי 

האזרחי בו פועלים כלי טיס מאויישים, ואינו עוסק בשלב זה בקביעתם של סטנדרטים 

מכיר  ICAOבלבד. יחד עם זאת,  בינ"ל לכטב"מים קטנים, המופעלים בקשר עין רציף

 היטב בסיכונים לתעופה האזרחית המאויישת הכרוכים בהפעלתם של כטב"מים קטנים

לגבש אסדרה בנושא, ואף פועל במישורים החברות בו ומעודד את המדינות וטיסנים, 

 .7זומנת לסייע למדינות לממש אסדרה -רבים על

 Federal Aviationמנהל התעופה האזרחית הפדראלי של ארה"ב )

Administration – FAA)  

 Code of -ל 14( Titleלכותר ) 107( Partחלק ) את 2016 אוגוסטכבר ב פרסמו FAA -ה

Federal Regulations   (, שכותרתו: 1078חלק  -)להלןSmall Unmanned Aircraft Systems. 

לחלק הארי  ליישום הייתה לתת מענה מהיר ופשוט 107בחקיקת חלק  FAA -כוונת ה

 55 מתחתשמסתם המרבית כטב"מים  -בתחום האזרחי  הקטן של פעילות הכטב"ם

וזאת מתוך הבנה כי יצירת אסדרה מקיפה לכלל פעילות  -ק"ג(  25 -פאונד )כ

הסדר, חוסר -האפשרית עלולה לארוך זמן רב במהלכו איהקטנים הכטב"מים 

ואף יתגברו לאור העלייה הבהירות והסיכונים לבטיחות התעופה האזרחית יתמשכו 

ובמגוון  בהם נעשה שימוש בתחום האזרחיהקטנים הצפויה במספר הכטב"מים 

 . היישומים המתפתח, שכל אחד מהם עלול ליצור סיכונים ייחודיים משלו

                                                           
 ICAO UAS Toolkit - https://www.icao.int/safety/UA/UASToolkit/Pages/default.aspx למשל, מיסודו של 7
 כאןלחצו  – 107לעיון בחלק  8

https://www.icao.int/safety/UA/UASToolkit/Pages/default.aspx
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=e3abd05e67feca569e4dea7bd2ad4577&mc=true&node=pt14.2.107&rgn=div5#se14.2.107_111
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אף שבמסגרת ,  9(Model aircraftמאסדר הפעלה של טיסנים ) אינו 107יצוין כי חלק 

השיח עם הציבור נשמעה הטענה לפיה הואיל והסיכון הכרוך בהפעלת טיסנים דומה 

מאוד לזה שכרוך בהפעלת כטב"מים קטנים, הרי שאין הצדקה לשוני מהותי באסדרה 

דחה טענה זו, בין היתר בשל מגבלות משפטיות ושיקולי מדיניות  FAA -ביניהם. ה

האמור, למשל, אם לא  107ל להפעיל טיסן לפי חלק שונים. יצוין כי מי שחפץ בכך יכו

 .Model aircraftמתקיימים לגביו התנאים לכך שהוא יבוא בגדר: 

כללי  (2; )(Generalכללי )( 1)סעיפים, המחולקים לארבעה חלקים:  45מונה  107חלק 

ם אישורי (4)-; ו(Remote Pilot Certificationרישוי המטיס )( 3; )(Operating Rulesהפעלה )

, ובהשלמה אליו, פירסם 107כמו כן יצוין, כי בנוסף לחלק  .(Waiversחריגה )להפעלה 

גבי שמטרתו היא להדריך את הציבור לו FAA AC 107-2מסמך נלווה, שמספרו:  FAA-ה

האופן בו יש לעמוד בדרישות התקנות, והוא כולל ביאורים, פירוטים והשלמות לתקנות 

 .10710 העיקריות שנקבעו בחלק

 מרכזיים עמודי תווךלושה בש להתמקד בחר באופן כללי, המחוקק האמריקאי

 אדם המפעיל )המטיס(,ה -רישום כלי הטיס, השני  –האחד : במסגרת האסדרה שלו

החלק -חלק מהם )תתכל המבקש לחרוג מכאשר  ברורים, הפעלהכללי  -י שלישוה

צריך לקבל אישור מפורש  (waiverהרביעי מגדיר בדיוק מאילו תקנות ניתן לבקש 

תהליך מובנה יישומו של , וזאת באמצעות לכל חריגה ("Waiver") המאסדרמראש מאת 

  .חריגה שכזו הפעלה לגבי כל פרטני ניהול סיכוניםחובת ביצוע  , בין היתר,הכולל

כת לגבי האדם המפעיל, נקבעו שני ערוצים בהם יוכל אדם להפעיל הגאים של מער

הטסה  –רישיון מטיס, שיינתן לאחר הוכחת ידע מקצועי, והשני  –"ם קטן. האחד כטב

( של המטיס המפקד direct supervisionללא רישיון, אך תחת השגחה ישירה )

 מיידית וישירה בכטב"ם.המאפשרת נטילת שליטה 

כך, קובעת החקיקה האמריקאית תנאים ברורים לקבלת רישיון מטיס, ובכלל זה קיומו 

וכמו כן  11של מבחן ידע תעופתי, לרבות פירוט התכולות הנדרשות למבחן ידע ראשוני

החלת מנגנון לשמירה על עדכניות באמצעות החלת מבחן תקופתי בידע תעופתי. יצוין 

מריקאית עושה אבחנה בין מי שבידיו רישיון טייס ובין מי שאינו מחזיק כי החקיקה הא

ברישיון טייס, כך שאחרון נדרש למבחן ידע ואילו הראשון נדרש להשלמת קורס אימון 

 ., ללא ביצוע מבחןראשוני בלבד

                                                           
לחלק  Eחלק -תת. הפניה לפרק זה קיימת מתוך  section 336 of Public Law 112-9-הטסתם של טיסנים מאוסדרת ב 9

 .Special rule for model aircraft, שכותרתו: CFR-ל 101
 .כאןלחץ  AC 107-2 -לעיון ב 10
 .כאןעבור המבקשים ללמוד למבחן ידע לחץ  FAA-לעיון בספר ההדרכה שפירסם ה 11

https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=e745e8c32cc0a677cb1923f000d75a8e&mc=true&node=sp14.2.107.a&rgn=div6
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=e745e8c32cc0a677cb1923f000d75a8e&mc=true&node=sp14.2.107.b&rgn=div6
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=e745e8c32cc0a677cb1923f000d75a8e&mc=true&node=sp14.2.107.c&rgn=div6
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=e745e8c32cc0a677cb1923f000d75a8e&mc=true&node=sp14.2.107.d&rgn=div6
https://www.faa.gov/uas/media/AC_107-2_AFS-1_Signed.pdf
https://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aviation/media/remote_pilot_study_guide.pdf
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נקבעו מספר כללים, חלקם בעלי מאפיינים כלליים, כגון: איסור  –לגבי כללי הפעלה 

הן  כנת, קרי הפעלה שיש בה כדי לסכן חיי אדם או רכוש של אחר,על הפעלה מסו

באוויר והן על פני הקרקע, ובנוסף כללים ספציפיים, כגון: איסור הפעלה בלילה, 

איסור על הפעלה מחוץ לקשר עין, איסור הובלת חומר מסוכן, איסור הפעלה מעל בני 

קשרים, וגובה  87ל , מגבלות להפעלה )למשל, מהירות קרקעית מקסימאלית שאדם

 וכללים ייעודיים להפעלה במרחבי אוויר מסוימים. רגל מעל פני השטח(, 400מרבי של 

נוסיף כי החקיקה האמריקאית אינה קובעת חובת רישוי הפעלה כלל ואינה קובעת 

 דרישות טכניות מפורטות כלשהן שצריכות להתקיים בכטב"ם קטן.

ה אסדר הברורים: מצד אחד, נקבע ריקאיתשה האמהיתרונות והחסרונות של הגי

י, תוך מתן באופן מהיר ותכלית מהניתן ליישוש המקיפה את עיקר הפעילות בתחום

  .באישור המאסדרניהול סיכונים וקיומו של הליך , תוך אפשרות לחרוג מהכללים

ת בתחום יוהפעילו ואינה מקיפה את כלל לאהמ אמריקאית אינהמצד שני, האסדרה ה

עלולה להגביל את התפתחות התחום ואת השימוש המסחרי ומכאן , הקטן הכטב"ם

בכך שערוץ הטיפול בפעילויות שאינן  . הדבר בא לידי ביטויבכטב"מיםמבוקש ה

" )אישור waiver" -, הוא באמצעות מנגנון ה107במעטפת ה"רגילה" שנקבעה בחלק 

 .הרגולטורהן על המפוקחים והן על נטל בירוקראטי  שמייצרחריגות(, 

, 12בקשות לאישור הפעלה חריגה 2000-כ FAA-, הוגשו ל2018נכון לספטמבר יצוין כי 

ם בלילה, ואילו היתר הן בקשות לחריגה בקשות להפעלת כטב" (1800-)כ רובן

זמנית, -אדם, הטסה של יותר מכטב"ם אחד בו-מתקנות אחרות, כגון: הטסה מעל בני

 (, ועוד.BVLOSהטסה מחוץ לקשר עין )

. הטסתם של טיסניםאינו מאסדר  107כאמור, חלק  – (Model aircraft) לגבי טיסנים

כללים , והיא קובעת מספר section 336 of Public Law 112-9  -ב אסדרה זו מעוגנת

 :שמפעיל טיסן מחויב לעמוד בהם

 ;הטסת הטיסן תבוצע למטרות פנאי וספורט בלבד 

 ( הטסת הטיסן תבוצע בקשר עין בלבדVLOS;) 

  הפעלת הטיסן תבוצע בהתאם להנחיות הבטיחות של הארגונים הקהילתיים

 (;community-based organizationsלהטסת טיסנים )

 ק"ג, אלא אם רושיין בידי ארגון  25של הטיסן לא יעלה על  תו המרביאסתמ

 קהילתי להטסת טיסנים )לגבי תכן הכלי, ייצורו וביצוע ניסוי טיסה(;

 תן תמיד זכות קדימה לכלי טיס מאוייש;מפעיל טיסן יי 

                                                           
 granted/-waivers-https://uavcoach.com/faaהידיעה המלאה מופיעה בדף האינטרנט בקישור הבא:  12

https://uavcoach.com/faa-waivers-granted/
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  מיילים משדה תעופה,  5כאשר מפעיל הטיסן מבקש לפעול בתוך רדיוס של

נת שירותי פיקוח תשדה התעופה ויחידת הנת"א שנו עליו לתת הודעה למפעיל

 לגבי מרחב זה;

, 107יצוין כי אסדרת תחום מערכות הכטב"ם הקטן אינה מתמצה בפרסומו של חלק 

יישום יעיל ואפקטיבי של פעל, ופועל לכינונם של מכשירים נוספים שיאפשרו  FAA-וה

של מערכות אלה למרחב האווירי "חלקה" יותר אינטגרציה הרגולציה וכמו כן 

אות (, תוך שמירה על בטיחות הטיסה ויעילותה. דוגמNational airspaceהאמריקאי )

 שכאלה הם:עיקריים מכשירים שני ל

 FAA Drone Zone13 – מערכת מידע ייעודית שהקים ה-FAA  הכוללת מספר

: רישום כטב"ם 107פונקציות חשובות בכל הנוגע ליישום האסדרה של חלק 

(, Waiverקטן, ביצוע מבחני ידע, ניהול הבקשות לאישור הפעלה חריגה )

הרעיון המרכזי הוא ליצור מנגנון נוח, זמין כאמור, ודיווח על אירועי בטיחות. 

לציבור והן לרגולטור, שיסייע ביישום יעיל ואפקטיבי של תהליכי ופשוט, הן 

, מה שיעודד את הציבור (one stop shop)מעין  העבודה הנגזרים מהרגולציה

 יתרום תרומה משמעותית להגברתהרחב למלא אחר הדרישות וממילא 

 הציות.

 LAANC (Low Altitude Authorization and Notification Capability) -  מערכת

שיודעת לקבל בקשות ממפעילי כטב"ם קטן שונים לפעילות אוטומטית 

בזמן  ןאותלעבד , (שדות תעופהל )בעיקר אלו הסמוכיםבמרחבים מפוקחים 

ולהשיב למבקש בם בקשתו מאושרת או  (near real-timeקרוב לזמן אמיתי )

הבקשה אל מול בסיס אוטומטי של עות ניתוח צצע באמתב. עיבוד זה מלא

המגבלות הקיימות שכולל את כל הנתונים של המידע התעופתי הרלבנטי 

, מגבלות טיסה זמניות, מבנה המרחב NOTAMs במרחב המבוקש, ובכללן

 .14וכו'

  

                                                           
 /#/ https://faadronezone.faa.gov לחץ/לחצי על הקישור הבא: Drone Zone -לגישה לאתר ה 13
לחץ/לחצי על הלינק הבא:  FAA-באתר ה LAANC-לעיון מעמיק יותר לגבי מערכת ה 14

https://www.faa.gov/uas/programs_partnerships/uas_data_exchange/ 

https://faadronezone.faa.gov/
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 European Aviation Safety Agencyהסוכנות האירופית לבטיחות בתעופה )

– EASA) 

EASA וטיסנים בנושא כטב"ם קטןרה מקיפה לקביעת אסד מזה מספר שנים פועלת .

 25כטב"ם מתחת הפעלת את ההצעה שלה לעניין תקנות  EASAפרסמה  2017במאי 

, וכשנה לאחר מכן, פירסמה טיוטה סופית )לרבות הפעלתם לצורכי פנאי וספורט( ק"ג

(15Opinion )מועד הפרסום המשוער של החקיקה  לאישור הנציבות האירופית. שהוגשה

  .2019האירופית הוא פברואר 

 אותה אימץמביאה לידי ביטוי את התפיסה ההוליסטית  EASAהצעת החקיקה של 

(, Member statesכוללת, בין היתר, דרישות מהמדינות החברות )הרגולטור האירופי והיא 

 Economicהכלכלי" )ודרישות מ"המפעיל  (UAS Operator) דרישות ממפעיל הכטב"ם

operator )– ,שלהןוהמפיצים ים , המייבאמערכות הכטב"ם יצרן כלומר . 

 קטן באסדרת הפעלתן של מערכות כטב"ם EASAהתפישה המקצועית של באופן כללי, 

 הפעלה שונות.  קטגוריות 2כוללת יצירה של 

במעטפת  גלומהה ןסיכורמת המשמעותה היא שבהתחשב ב - 'Open' קטגוריית (1)

נדרש לרישוי של  אינו הכטב"ם מפעיל, הפעילות שנקבעה עבור קטגוריה זו

המאסדר או כלשהו של נדרש לאישור  אינוהכטב"ם אותו הוא מפעיל, וכמו כן 

 ו טרם תחילת הפעילות. בפני (Declaration) הצהרה

מרבית  מאסההפעלת כטב"ם ב –ומהי אותה מעטפת פעילות? באופן כללי 

( ועד Visual Line Of Sight - VLOS)עין בלבד -בקשר ק"ג, 25-המראה של מתחת לל

 .רגל מעפה"ש 400לגובה של 

לוודא שהכטב"ם אותו הוא מפעיל אכן  נדרש מפעיל הכטב"ם, יחד עם זאת

 16המתאימות לסוג הכטב"ם אותו הוא מפעיל מסוימותעומד בדרישות טכניות 

 . להליך רישוי אישינדרש  המפעילכמו כן, ו

 -ת הטגוריבקבאסדרתה בגישה מבוססת סיכונים וביצעה  EASA נקטהבנוסף,  

'Open' ק"ג,  25-של קבוצת הכטב"מים מתחת ל קטגוריזציה(-)תת חלוקת משנה

שמה שמבדיל  ,(A1,A2,A3) קטגוריות שונות של הפעלה-תת 3 ולמעשה יצרה

                                                           
https://www.easa.europa.eu/document-לחץ/לחצי על הקישור הבא:  EASAשל   opinion -לעיון ב 15

012018-library/opinions/opinion 
( Labelעפ"י החקיקה האירופית לעניין דרישות טכניות, חלה החובה על המפעיל הכלכלי לסמן כל כטב"ם בתווית ) 16

קטגוריה -אותו כטב"ם עומד, וכך, אדם הרוכש כטב"ם, יוכל מיידית לדעת באיזו תת classה המציינת באיזה מתאימ
 הוא רשאי להפעיל את הכטב"ם שרכש. 

https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions/opinion-012018
https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions/opinion-012018
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זרת קטגוריה, וכנג-ביניהן הוא מאסת הכטב"ם המותרת להפעלה באותה תת

 מידת חופש ההטסה ביחס לבני אדם.  -מכך 

שונים.  Classes-ל קטגוריה בוצעה חלוקת משנה נוספת-עבור כל תתבנוסף, 

נקבעו בחקיקה דרישות טכניות מפורטות, וכללי הפעלה ייחודיים.  Classלכל 

הכללים מחמירים יותר  –יותר  ההכלי גדול אסתהעיקרון המנחה הוא שככל שמ

 ר'אדם ודרישות טכניות מחמירות יותר )במרחק רב יותר מבני  )דהיינו, הטסה

  .(Classes-קטגוריות ו-, חלוקה לתתOpenקטגוריית  - 3תרשים 

  שבכל קטגוריה. Classes-תתי הקטגוריות להפעלה ובהתאמה ה 3להלן 

 קטגוריה -תתA1 –  קטגוריה זו היא -עבור תתשנקבעה מעטפת הפעילות

מעל אנשים גרם  900במאסה של עד  שניתן להטיס כטב"ם

(uninvolved ) אדם-של בני מעל התקהלויותלא אך. 

 שונים: Classes שנילקטגוריה זו ישנה חלוקת משנה נוספת -בתת

- CO - גרם. 250 -להמראה מתחת ל תו המרביאסתכטב"ם שמ 

- C1 - גרם אך לא  250להמראה עולה על ת ו המרביאסתכטב"ם שמ

 גרם. 900עולה על 

 בהיבט הליך, הן שכזה דרישות רגולטוריות שונות Classכאמור, לכל 

רשימת הדרישות הטכניות הרישוי האישי שהמטיס נדרש לעבור, בהיבט 

ועוד. למשל,  Class-שצריכות להתקיים למי שמפעיל כטב"ם באותו ה

הדרישה העיקרית ממפעיל הכלי  CO -המבקש להפעיל כטב"ם ב עבור

נספח ל לצפייה בעלון זה עבור)היא לקרוא את עלון הבטיחות הרלבנטי 

 (, ולא לבצע מבחן ידע.Class 0הנחיות למטיס,  - א

 קטגוריה -תתA2 -  היא קטגוריה זו -עבור תתמעטפת הפעילות שנקבעה

 ק"ג 4-כטב"ם שמסתו המרבית להמראה מתחת ל שניתן להטיס

עוד נקבע  (.uninvolvedאנשים )לרבות  לא מעל אנשים, אך קרבתב

שעליו להחזיק ברישיון  A2קטגוריה -למי שמבקש להפעיל כטב"ם בתת

 (.Certificate of remote pilot competencyהטסה )

, המכיל רשימה של Class 2 (C2)קטגוריה זו הוא -המתאים לתת Class -ה

ניתן לזהות בבירור את הגישה דרישות טכניות ייחודיות עבורו. שוב, 

בדבר הצורך ברישוי אישי מאחר וההטסה בקרבת אנשים  EASAשנוקטת 

אחד האמצעים לאפחתת סיכון בלאפשר  –קטגוריה זו מותרת -בתת

 פעילות זו היא הליך רישוי אישי.
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 קטגוריה -תתA3 - במרחק רב הטסה  מעטפת הפעילות שנקבעה היא

זורים צפופים. ניתן להטיס במסגרת ובמרחק בטוח מגבולות א מאנשים

 ק"ג. 25-מעטפת זו כטב"ם שמסתו המרבית להמראה היא מתחת ל

 C3,C4שונים:  Classesקטגוריה זו ישנה חלוקת משנה נוספת לשני -בתת

הוא מערך הדרישות הטכניות השונה שנקבע  כאשר ההבדל ביניהם

 -ביחס ל מכיל דרישות טכניות מעטות ומקלות יותר C4לכל אחד מהם. 

C3  קיימת החובה בנוסף למגבלה שאין להטיס בקרבת אנשים,  –ועל כן

מרחק בטוח לשמור על  C4-על מי שמטיס כטב"ם קטן המשויך ל

 .מגבולות אזורים צפופים בנוסף על הדריה להטיס במרחק רב מאנשים

דרישות טכניות רבות ומתקדמות מאד ועל כן מכיל מערך  C3לחילופין, 

לגביו החובה הספציפית לשמור על מרחק בטוח מאזורים לא חלה 

 .צפופים, אלא "רק" לשמור על הטסה במרחק רב מאנשים

במעטפת ההפעלה  באופן פרטיבנוסף, ניתן להטיס כטב"ם שנבנה 

)בראש  C4החלות על הייחודיות בדומה למגבלות וקטגוריה זו, -של תת

ח מגבולות שמירה על מרחק בטומרחק רב מאנשים ו –ובראשונה 

 אזורים צפופים(.

 Classes-קטגוריות ו-, חלוקה לתתOpenקטגוריית  - 3תרשים 

 

 

ברמת הסיכון משמעותה של קבוצה זו היא שבהתחשב  - 'Specific' קטגוריית (2)

את  קבלנדרש לזו, מפעיל הכטב"ם  הגלומה בהפעלת כטב"ם בקטגוריה

. אותה הוא מבקש לקיים טרם תחילת הפעילותלפעילות אישור המאסדר 

שנקבע למעשה, ככל שמפעיל הכטב"ם מבקש לחרוג, ולו מכלל אחד 



 

 הפעלת מערכות כטב"ם קטן וטיסנים – RIAדוח 

 

 

 רשות  התעופה האזרחית 24

באופן הוא עובר ( BVLOS –עין -)למשל, הטסה מחוץ לקשר 'Open'ת טגוריבק

 . 'Specific' פעול בקטגורייתל אוטומטי

ת טגוריההתערבות שלו מול הציבור בק אסטרטגייתבע את המאסדר האירופי ק

'Specific' של ם מבאופן מדורג )התערבות גדלה והולכת( שבאה לידי ביטוי ביישו

 ציבור המבקשים לפעול שלושה ערוצי פעולה מרכזיים העומדים לרשות

 : טגוריה זובק

 הצהרה (Declaration) - סטנדרטיםקובע מראש מספר תרחישים  המאסדר 

(Standard Scenarios)עשה סוג פעילות שנדרשת . כל תרחיש שכזה הוא למ

 . 'Open'להתבצע מחוץ למעטפת הכללים הבסיסיים שנקבעו בקטגוריית 

את תיאור הפעילות, החריגות הנדרשות, הסיכונים , בין היתר, התרחיש כולל

אמצעי אפחות סיכונים שעל המפעיל לנקוט על מנת  אתשזוהו וכמו כן 

לבצע את הפעילות ברמת בטיחות מתקבלת על הדעת. כל שנדרש 

ממפעיל כטב"ם המבקש לפעול בתרחיש סטנדרטי מסוים הוא לשלוח 

ההוראות  פי-למבעוד מועד הצהרה הכוללת את התחייבותו לפעול ע

 .באותו תרחישמראש הקבועות 

נדרטיים: ניטור קווי מתח בהפעלה שמחוץ לקשר דוגמאות לתרחישים סט

 (, הטסה מעל אנשים, ועוד.BVLOSעין )

 ( אישורAuthorization) -  ייחודית מפעיל כטב"ם המבקש לקיים פעילות

נדרש לקבל את אישור  סטנדרטיםהשאינה תואמת את רשימת התרחישים 

טרם , אישור המאסדרהמאסדר לפעילות האמורה, ולשם כך עליו להגיש ל

ביצוע ניהול סיכונים מקיף לפעילות תיעוד ובו מסמך  תחילת הפעילות,

  .(Specific-operations Risk Assessment – SORAאותה הוא מבקש לקיים )

 ( רישיון הפעלת כטב"ם קלLight UAS Certificate – LUC) -  מאפשרערוץ זה 

מי של  היתרון העיקרי , כאשרמקיף בצע הליך רישוי הפעלהמבקש לל

(, LUC) א שמרגע קבלת רישיון ההפעלהובוחר לבצע הליך רישוי מלא הש

 אותן הוא מבקש לבצע,לאשר לעצמו סוגים חדשים של פעילויות יוכל הוא 

לכל פעילות או לספק  מאסדרמבלי לבקש את אישורו הפרטני של ה

 . הצהרה טרם תחילת פעילות

מרכזיות לקבלת רישיון קובע, בין היתר, שתי דרישות  האירופימאסדר ה

הכולל, בין היתר, את המבנה הארגוני של  -פר עזר מבצעי ( ס1: )כאמור

מיסודה ויישומה ( 2) המפעיל, את כלל הנהלים ורשימת הפעילויות שלו וכו'

מערכת בעלת עקרונות דומים  -( Management Systemמערכת ניהול )של 

  .(Safety Management Systemלמערכת ניהול בטיחות )
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 הפעלת כטב"ם קטן – וניתוחן חלופות קביעת

 קביעת החלופות

לאחר סקירת הרקע, זיהוי הסיכונים העיקריים וסקירת התקינה הבינ"ל בנושא, אנו 

שונות וניתוחן. המטרה היא למצוא את החלופה החלופות המגיעים כעת לשלב קביעת 

צורך להבטיח רמת בטיחות מקובלת בהפעלת זן בצורה האופטימאלית בין השתא

לצורך כך, אנו  .רגולטורי על הציבור נטלכטב"ם קטן ובין השתה מידתית של 

 שלהלן, לנתח אותן, ולהשוות ביניהן: שונותהחלופות ה 3 את קבועמבקשים ל

  (.Do nothingהחלופה הראשונה היא שימור המצב הקיים ) (1)

  .107חלק  על סהסדר המבוסקביעת החלופה השניה היא  (2)

 החלופה השלישית היא קביעת הסדר המבוסס על ההסדר האירופי המתגבש.  (3)

 .כל אחד מהסדרים אלו נסקר בהרחבה בשלב מוקדם יותר בדו"ח זה

 קריטריונים לבחינה והשוואה

 עיקריים:קריטריונים  5, קבענו והשוואה ביניהן חלופות אלה 3בכדי לבצע ניתוח של 

 בטיחותית השפעה  - 1קריטריון  

משום שבטיחות כלי הטיס ובטיחותם של  החשוב ביותרזה הוא הקריטריון קריטריון 

בני אדם על הקרקע הם היעדים המרכזיים שאנו מבקשים להשיג באמצעות רגולציה 

את ההשפעה הבטיחותית שעשויה להתקבל  העריךקריטריון זה נבקש לבאמצעות . זו

האם, ובאיזו מידה, להערכתנו, הדרישות  , וביתר דיוקכל אחת מהחלופותמיישום 

הסיכונים המרכזיים אותם סקרנו  2השונות שבכל חלופה יסייעו לאפחתתם של 

 . לפגיעה בחיי אדם ורכוש על הקרקעבמסמך זה: סיכון להתנגשות אווירית וסיכון 

 נטל רגולטורי - 2קריטריון  

תם בהשקעה של רגולציה מטילה מגבלות על פעילות של המפוקחים ומחייבת או

כמו כן,  .כרוך בה נטל רגולטורי ,תשומות לשם ציות לחובות הרגולציה. זאת אומרת

במיסודן  –הכרוך ברגולציה חדשה מוטל גם על הרגולטור עצמו נטל לעתים חלק מה

 של מערכות מתאימות, בהכשרת עובדים וכו'.

 מורכב משני סוגי עלויות: הרגולטורינטל באופן כללי, ה

הנובעת מן , עלות הכרוכה בתהליכי עבודה מול הרגולטור –עלות הבירוקרטיה  -

 .הפעילויות הנדרשות כדי להוכיח עמידה בדרישות

תוכן הדרישות הכרוכה ב הישירההעלות  –עלות העמידה בדרישות הרגולציה  -

 .הרגולציהשל 
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ומר בשימור כלערבות רגולטורית, קיים נטל רגולטורי דווקא באי התמת כי לעתיםיצוין 

ליקויים או חוסר עדכניות במסגרת הרגולטורית הקיימת, ונכון הדבר מצב קיים בו ישנם 

 .הקטן כמו ענף הכטב"ם מהיר מאוד ביתר שאת כאשר מדובר בענף שמתפתח באופן 

 ההסדר( Complexity)מורכבות  - 3קריטריון  

חלופה, כאשר קריטריון זה נועד לבחון עד כמה מורכב ההסדר החדש הגלום בכל 

 , למשל, מבנה חקיקהבאופן עקרוני, הקו המנחה אותנו הוא שהסדר מורכב המכיל

מורכבות יהיה מקיפות וודרישות  סבוך )קטגוריזציה, הפניות רבות לחלקים שונים וכו'(

המוגבלים  ים והן ע"י גורמי הפיקוח והאכיפהקשה יותר ליישום, הן ע"י ציבור המפעיל

וכיצד ניתן  להבין מה נדרש במסגרת האסדרהיותר קשה להם , כלומר שיהיה ממילא

נכון הדבר ביתר שאת לגבי ציבור מפעילים בלתי מסוים,  .לעמוד בדרישות הללו

 שחלקו הגדול אינו בעל רקע תעופתי.

 ההסדר( Practicality) מעשיות - 4קריטריון   

חלופה באמצעות קריטריון זה נבקש לתת משקל ל"מבחן המציאות". לעובדה ש

שכבר קיים ו"עובד" במציאות, לעומת חלופה אחרת שמגלמת  מסוימת מגלמת הסדר

, ישנה חשיבות לא מבוטלת עבורנו, כרגולטור, בבואנו לאמץ בלבד הסדר "תיאורטי"

 .הסדר זה או אחר

 ההסדר יישוםמשך זמן נדרש ל - 5קריטריון   

הסדר  יישומו שלל זמן המוערך הנדרשעות קריטריון זה נבקש לתת משקל לבאמצ

באופן טבעי, פתרון רגולטורי פחות מורכב באופיו ופחות מקיף בתכולותיו  .מתאים

יאפשר לרגולטור לקבוע רגולציה מתאימה עבור הסוגיות המהותיות ועיקר הפעילות 

בתחום בפרק זמן סביר, הגם שלא כל הסוגיות האפשריות אוסדרו במלואם בפעימה 

 אחת.
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 ניתוח חלופות

 השפעות בטיחותיות - 1יון קריטר 

  שימור המצב הקיים – 0חלופה (Do nothing) 

, הן בהיבטי כשירותו האווירית נוכחיההעניינים מצב מגלמת שימור של  חלופה זו

ממי שמפעיל אותו, ורישוי הכשירות האישית דרישות , כללי הפעלתו, של כלי הטיס

 המפעיל האווירי.

 הן:חלופה זו  החיוביות שזיהינו לגביההשפעות 

כיום, כל מי שמבקש להפעיל כטב"ם בהפעלה מסחרית או  -כשירות אווירית  -

, ומתוך כוונה להפחית את הנטל כללית נדרש לתעודת כושר טיסה. לאחרונה

פטור מהדרישה לתעודת קבלת רת"א החילה מנגנון ל הרגולטורי על הציבור,

  .מוכרמסוים ושל יצרן  דגםכושר טיסה עבור מערכות כטב"ם מ

כטב"ם נדרש למבחן תיאורטי וכמו כן המבקש להפעיל  כיום, –רישוי אישי  -

אותו האו מבקש למבחן מעשי, ככל שמסתו המרבית להמראה של הכטב"ם 

 הצהרהק"ג. עבור כלים קלים יותר, המבקש נדרש ל 4עולה על להפעיל 

 בדבר רכישת ידע ומיומנות הטסה.

שניתן לו  תנדרש לרישיון הפעלה אווירימפעיל הכטב"ם כיום,  –רישוי הפעלה  -

 –קיומו של ספר עזר מבצעי )להלן  –לאחר ביצוע הליך רישוי מלא, ובכלל זה 

סע"ם( המאושר בידי רת"א, וביצוע הדגמה בשטח של הפעילות המבוקשת 

 ידו.-על

הצגה של סימני כמו כן נדרשת ו של כלי הטיסנדרש רישום  כיום, –רישום  -

 .על גוף הכלי אימיםלאומיות ורישום מת

 

 :שזיהינו לגבי חלופה זו הןההשפעות השליליות 

למשל,  –חוסר בכללי טיסה ייעודיים לכטב"ם קטן במסגרת תקנות הטיס  -

 ישנה דרישה לקביעתגובה הטסה מרבי, מרחק מאנשים וכו'. כאמצעי ביניים, 

וכמו כן, הוראות משלימות של כל מפעיל אווירי כללים מתאימים בסע"ם 

  מפורטות בפרסומי המידע התעופתי.ו

רבות של הרגולטור שנקבעה לעניין רישוי ההפעלה של עאסטרטגיית ההת -

כטב"ם קטן מוערכת כמחמירה. הליך הרישוי המלא ממי שמבקש להפעיל 

הליך מורכב המגלם נטל מוערך ככטב"ם קטן בהפעלה כללית או מסחרית 

רגולטור. משום כך, הציות רגולטורי כבד הן על ציבור המפוקחים והן על ה

ישנה השפעה שלילית לבטיחות  אנו מעריכים כי כנמוך, ולכן לרגולציה מוערך

 בהיבט זה.
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  107קביעת הסדר המבוסס על חלק  – 1חלופה 

ת ישראלית להפעלת כטב"ם קטן הנשענ רגולציהקביעת היא חלופה זו מהותה של 

, תוך 2016מאוגוסט בארה"ב החל שישימה על התקינה האמריקאית לעניין זה, 

: האחד, קיום האפשרות להטסה של 107יישומם של שני שינויים עיקריים מחלק 

כטב"ם קטן בלילה בכפוף לקיומן של מספר דרישות שקבועות בתקנה הישימה, 

ביטול האפשרות להטיס כטב"ם קטן מבלי להחזיק ברישיון אישי אך תחת  –והשני 

וגל לקחת לידיו את השליטה בכטב"ם הקטן באופן השגחתו של מטיס מפקד המס

מיידי בכל שלב בהטסה
17
. 

 :שזיהינו לגבי חלופה זו הןההשפעות החיוביות 

קד בו בבסיס התפיסה מתבחר לה FAA-אחד הנושאים שה –רישוי אישי  -

ם. הרגולציה האמריקאית הוא האדם המפעיל את הכטב"המקצועית שלו 

דרישות מפורטות ממי שמבקש להפעיל כטב"ם קטן. באופן עקרוני,  תקובע

נדרש לרישיון להפעיל כטב"ם קטן המבקש לדוח זה, . 6.1וכפי שנסקר בפרק 

תעופתי  מבחן ידע ולשם כך עליו לבצע, בין היתר,גדר כטב"ם קטן אישי עם ה

על מנת  תקופתי, קיימת הדרישה למבחן ידע למבחן הראשוני בנוסף .מתאים

  שכל מטיס ישמור על כשירותו לאורך זמן.

, אולם לא נקבעה קטן נדרש רישום מקומי של כל כטב"ם –רישום כלי הטיס  -

שנדרש מכלי טיס מאויישים. דומה לזה דרישה לסימני לאומיות ורישום באופן 

והגברת  ההשפעה החיובית של דרישה זו היא, כאמור, הגברת יכולות האכיפה

, שכן היכולת לשייך בין כלי טיס לבין מפעילו היא הכרחית ויסודית ההרתעה

 בכדי לאפשר אכיפה אפקטיבית והרתעה אפקטיבית.

עודיים קובע כללים יי 107חלק  –כללי הפעלה ייעודיים לכטב"ם קטן  -

להפעלת כטב"ם קטן, הן בהיבטי מרחבי האוויר המורשים להפעלה, כללים 

ותיאום עם יחידות ניהול התעבורה  ייחודיים להפעלה בקרבת שדות תעופה

קביעתם ל, מרחק מאנשים וכו'. להפעלה , גבהים מירבייםהאווירית השונות

ווים אבן משום שהם מה של כללים ייעודיים אלה יש השפעה חיובית לבטיחות

והם  יסוד לאינטגרציה מידתית וזהירה של כטב"ם קטן במרחב האווירי,

 נחשבים לעמוד תווך עיקרי באסדרה.

 

 :שזיהינו לגבי חלופה זו הןההשפעות השליליות 

 – קטן םכטב"טות לעניין הכשירות האווירית של חוסר בדרישות טכניות מפור -

 ע דרישות טכניותבשונה מההסדר האירופי, ההסדר האמריקאי לא קב

דרישות טכניות שכאלה . (Product requirements) כטב"ם קטןורטות לגבי מפ

                                                           
 . 107.12(2)(a)הנוסח המקורי קבוע בפ.א.ר  17
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נוגעות, בין היתר, לחומרים והמאפיינים הפיזיים של גוף הכטב"ם, מגבלות 

מהירות שנקבעו לגביו עוד בשלבי התכן והייצור, דרישות תכן למדחפים 

שתתרחש, תגרום לנזק שיעוצבו וייוצרו באופן בו פגיעה באנשים, ככל 

( data-linkמינימאלי, יכולת נחיתה בטוחה במקרים של אובדן קישור נתונים )

בין תחנת ההטסה לכלי עצמו, ועוד. הגם שרוב הכלים המופעלים כיום הם 

דרישות טכניות המיישם, לרוב,  כלים שיוצרו בידי יצרן מערכות כטב"ם מוכר

הפעלה של כלים שלא יוצרו בידי רבות כדוגמת אלו שפורטו, תיתכן לצידם 

יצרן גדול ומוכר ושלא עומדים בחלק גדול מדרישות טכניות אלה, ומשום כך 

 יש לדבר השפעה מסוימת שלילית לבטיחות.  

במעטפת של הרגולציה  שונים שאינם יכולים להתקיים ההפעל סוגישל  קיומם -

, עין(-מחוץ לקשר סקירת קווי מתח תוך הפעלת הכטב"םהקיימת )למשל, 

מטבע . (Waiverאלא במסגרת בקשה מהרגולטור לאישור הפעלה חריגה )

הן מצד המפוקחים  לא מבוטלים וצורך משאבים זמן אורךתהליך זה הדברים, 

באמצעים  , שליחתהאישור חריגהל לניסוח הבקשה – והן מצד הרגולטור

יחסות לניהול )התי וניתוחה בידי הרגולטורשל הבקשה , עיבודה המתאימים

סיכונים וקביעת תנאים שונים להבטחת רמת בטיחות שוות ערך בפעילות 

מיישומו של הליך ושליחת התייחסות מתאימה למבקש. כתוצאה  המבוקשת(,

הדורש תשומות רגולטוריות יחסית משמעותיות, ייתכנו מקרים של אי  ,מעין זה

מן לטיפול בבקשה למשל, עבודה דחופה עבור לקוח מסוים וחוסר בז -ציות 

 בכך, תיתכן השפעה שלילית. הספציפית.

  הסדר המבוסס על ההסדר האירופי המתגבשקביעת  – 2חלופה 

 ההשפעות החיוביות בחלופה זו הן:

באופן כללי, הדרישות לרישוי אישי בחלופה זו די דומות לדרישות  – רישוי אישי -

ידע לגבי הפעלת שבהסדר האמריקאי, כלומר: מבקש רישיון נדרש להוכיח 

 .יחד עם זאת, יצוין כי אין דרישה למבחן ידע תקופתי הכטב"ם.

כללי ההפעלה שנקבעו בהסדר האירופי הם כללים  – כללי הפעלה מפורטים -

וביחס לחקיקה האמריקאית ניתן לומר כי ההשפעה ייעודיים ופרטניים 

 החיובית שלהם דומה לזו האמריקאית. 

באה לידי ביטוי השפעה חיובית שקיימת  למעשה, כאן – דרישות טכניות -

בע ובהסדר האירופי ולא קיימת בהסדר האמריקאי. ההסדר האירופי ק

, כחלק אינטגרלי מתפיסת הבטיחות שלו. classדרישות טכניות מפורטות לכל 

, שניתן להטיס ק"ג 4-ל במאסה שמתחת)כלים  A2קטגוריה -לדוגמא, בתת

( אחת הדרישות הטכניות היא שתהיה לכטב"ם יכולת ניהול בקרבת אנשים
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( כאמצעי לאפחות סיכון lost-link managementאובדן תקשורת )עצמי בעת 

  אבדן שליטה בכטב"ם. 

 שלו. המפעילהשפעה חיובית. רישום הכטב"ם נדרש בידי  – רישום -

 בחלופה זו הן: ההשפעות השליליות 

 רישוי אישי  -

  מבקש הרישיון בעת ביצוע מבחן הידע, שהוא הכלי וידוא הזהות של

עלול ליצור פתח המרכזי, מתבצע באופן מקוון ולא באופן פרונטלי, מה ש

  להתחזות של מועמד שנבחן באופן מקוון.

 ( הדרישה לרישיוןCertificate of remote pilot competency חלה רק על )

מרבית להמראה מאסה )הטסה בקרבת אנשים,  A2הפעלה בקטגוריה 

הקטגוריות האחרות, עבורן הדרישות  2ק"ג( ולא חלה על  4 -מתחת ל

 יחסית פחותות )לא נדרשים לרישיון אלא למעבר אימון ומבחן מקוונים(.
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 נטל רגולטורי – 2קריטריון  

  שימור המצב הקיים – 0חלופה (Do nothing) 

הנדרשות  הן בהיבט העלויות הישירות, כבדמוערך כבחלופה זו הנטל הרגולטורי 

העבודה הרבה הכרוכה הן מצד המפוקח והן בהיבט עלות הבירוקרטיה ו מהציבור

  .הנגזרים מהרגולציה והן מצד הרגולטור ביישום תהליכי העבודה

 עיל כטב"ם בהפעלה מסחרית או כללית נדרש לעלויות הבאות:המבקש להפ

 0חלופה כטב"ם קטן,  מבקש רישיון – עלויות ישירות - 1טבלה 

 (ש"חעלות ) דרישות הרגולציה 

 350  בחינה עיוניתאגרת 

 2330 תמעשי בחינהאגרת 

 320 *רישום כלי הטיסאגרת 

 190 אגרת הקצאת סימני זיהוי

 )לכלי בודד( 2450 ** *)שנתית( תעודת כושר טיסהאגרת 

 1570 *)שנתית( תרישיון הפעלה אוויריאגרת 

 )לכלי בודד( ~2000 (שנתי) ביטוח

קורס מעשי למתן הצהרה בדבר  -סיוע מקצועי 

מיומנות, סיוע בכתיבת סע"ם וסיוע בלימוד חומר 

 תיאורטי

5000~ 

 ~14200 *** סה"כ

 
הליך חקיקה מתקדם לעדכון תקנות הטיס )אגרות רישום, רישוי ותיעוד(, תש"ע *יצוין כי בימים אלה מתקיים 

בטבלה זו: אגרת רישום, אגרת תעודת המוצגות הכולל מספר הקלות משמעותיות באגרות שונות  2009 -

 חידוש רישיון הפעלה אווירית.אגרת כושר טיסה, ו

ניתן פטור מחובת קיומה של תעודת הנחשבים ל"מוצרי מדף", ** כבר כיום, עבור רוב הכטב"מים הקטנים, 

 כושר טיסה

המפעילים רוב כאמור, ל*** סכום זה מתייחס לכל המפעילים הנדרשים לקיומה של תעודת כושר טיסה. 

כ סה"ולכן ם, פעלייתעודת כושר טיסה עבור הכטב"ם אותו הם מניתנת תעודת פטור מחובת קיומה של 

 .₪ 12000~ -ת בסתכמומ הרישוי שלהםעלויות 

הנוכחי משית נטל  עלויות הכספיות הכבדות שפורטו לעיל, ההסדרבמקביל ל

, הן על המפוקח והן על הרגולטור, עקב עלות הבירוקרטיה -רגולטורי נוסף 
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להלן  .שנדרשים ברגולציה הקיימת רבים הליכי עבודההצורך בקיומם של 

 טיות אלה.טבלה המסכמת עלויות בירוקר

 

 0חלופה  מבקש רישיון כטב"ם קטן, עלות הבירוקרטיה, - 2ה טבל

 בירוקרטיהעלות  דרישות הרגולציה 

 מפוקח

 בירוקרטיהעלות 

 רגולטור

מילוי והגשה של טפסי בקשה לרישיון 

 ומבחנים
 בינוני בינוני

רפואית  מילוי והגשה של טפסי הצהרה

 והצהרה בדבר רכישת מיומנות )דוא"ל(
 קל קל

 פס היעדר רישום פליליומילוי והגשה של ט

 )הגעה פיזית למשרדי רת"א(
 קל כבד

לרישום כלי  טפסי מקורמילוי והגשה של 

 טיס )שלא ניתן להגישם בדוא"ל(
 כבד-בינוני כבד

שליחת טופס בקשה ראשונית לרישוי מילוי ו

 חברה
 קל בינוני-קל

 ניסוח ושליחה של סע"ם המצריך אישור

 רת"א
 כבד כבד
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  107קביעת הסדר המבוסס על חלק  – 1חלופה 

הדרישה לתעודת כושר  בחלופה זו הנטל הרגולטורי מוערך כנטל קל עד בינוני. 

 לרישוי הפעלה. ו תמעשי בחינהלהדרישה טיסה תבוטל, כמוה גם 

משמעותית ביחס  תפחת בצורההעלות הישירה של רישום הכטב"ם  -לגבי רישום 

היא צפויה ו לכלי בודד(, ₪ 510) הנהוגה כיום הקצאת סימני זיהויולאגרת הרישום 

  סתכם בעשרות בודדות של שקלים.לה

צפוי להסתכם  1להערכתנו, החיסכון השנתי למשק כתוצאה מיישום חלופה 

 בתרשים הבא:במיליוני שקלים, כפי שניתן לראות 

 

 חיסכון שנתי צפוי למפעילי כטב"ם קטן בהפעלה מסחרית-  4תרשים 

 

 ההנחות ששימשו לביצוע הערכה זו הן:

 תוך גידול מתמיד 2020מבקשי רישיון בשנת  50-מפעילים קיימים וכ 150-כ ,

ממשיכים הבקשות החדשות לקבלת רישיון ובהנחה שכל המפעילים בהיקף 

 90-, ו2023-ב 80, 2022-ב 70, 2021מבקשים בשנת  60) לפעול בתקופת הייחוס

 .(2024-ב

  הגשת( בקשה אחת להפעלה חריגהwaiver לכל מפעיל בכל שנה )-  החל

)כפי שיפורט בהמשך, נבקש להטיל אגרה  מהשנה העוקבת לקבלת הרישיון

 עבור כל בקשה לאישור הפעלה חריגה(.

 ת הנוכחיות שבתוקף ולא לאלו שבהליך תיקון והפחתההתייחסות לאגרו. 
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 גוזר את עלויות שמירת הכשירות באמצעות  מטיס אחד לכל מפעיל אווירי(

 בחינה עיונית אחת לשנתיים(.

הנוגעות להליך הרישוי  אלוהדרישות שימשיכו להתקיים במסגרת חלופה זו הן 

עלות הכרוכה והראשוני האישי והעיקרית שבהן היא הדרישה לביצוע מבחן ידע 

 .תקופתי אחת לשנתייםקיומו של מבחן  –ובנוסף , בביצועו

לצד ההקלות המשמעותיות בנטל הרגולטורי הגלומות בחלופה זו, ובאופן ספציפי 

, לא נעלם מעינינו הצורך במתן מענה תהפעלה אווירי ביטול הדרישה לרישיון

 שנדרש עבורןכאלו  –כלומר ת, ושגרתי שאינן הפעלות כטב"ם קטןרגולטורי ל

 Beyond Visual, למשל: הפעלה מחוץ לקשר עין )(waiverאישור הפעלה חריגה )

Line Of Sight – BVLOSזמנית, הפעלה מעל בני-(, הפעלה של יותר מכטב"ם אחד בו-

 ועוד. , חריגה ממגבלות הפעלה )מהירות, גובה מרבי(אדם

הפעלה חריגה הוא נטל להערכתנו, הנטל הרגולטורי הכרוך בהגשת אישור 

. הערכה מצד המבקש ועשוי להיות בינוני עד כבד מצד הרגולטור רגולטורי בינוני

, הן מצד המפוקח והן הבירוקרטיותהישירות והעלויות עלויות זו נובעת מניתוח ה

הכנת ובכלל אלה:  ות מהליכי העבודה הכרוכים בתהליך,הנובעמצד הרגולטור, 

, ובכלל זה ביצועו של ניהול סיכונים ספציפי, הבקשה לאישור הפעלה חריגה

עיבוד הבקשה וניתוחה בידי הרגולטור )שלא אחת יצטרך לכנס הרכב מיוחד של 

, וגיבוש התייחסות מתאימה ופרטנית לכל מבקש ,אנשי מקצוע לניתוח הבקשה(

 .תוך קביעתם של תנאים ייחודיים הכרחיים לשמירה על רמת בטיחות מקובלת

ריכים כי התשומות שיידרשו מהרגולטור לטיפול בבקשות לאישור מאחר ואנו מע

הפעלה חריגה יהיו יחסית גבוהות, נבקש להטיל אגרה עבור כל בקשה להפעלה 

 חריגה.

על המפוקחים שנגזרות  המשוערות להלן טבלה המרכזת את העלויות הישירות

 מחלופה זו.
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 1עלויות ישירות, כטב"ם קטן, חלופה  הערכת – 3טבלה 

 עלות )ש"ח( דרישות הרגולציה 

  ~30 )לכלי בודד( רישום הכטב"ם

 350 ידע ראשוניבחן מ

 0 )אחת לשנתיים( ידע תקופתיבחן מ

 ~200 (Waiver) בקשה לאישור הפעלה חריגה

 ~580 סה"כ

 

 

 הבירוקרטיה על המפוקחים שנגזרות מחלופה זו.להלן טבלה המרכזת את עלות 

 1עלות הבירוקרטיה, כטב"ם קטן, חלופה  - 4טבלה 

 בירוקרטיהעלות  דרישות הרגולציה 

 מפוקח

 בירוקרטיהעלות 

 רגולטור

הגשת בקשה לרישיון והצהרה רפואית 

 באמצעות המערכת המקוונת
 קל קל

 בינוני בינוני ביצוע מבחן ידע מקצועי

 קל קל רישום הכטב"ם

 כבד-בינוני בינוני הגשת בקשה לאישור הפעלה חריגה

 

 – ועמוס שמקורו בהליך רישוי הפעלה מורכב הנטל הכספיעיקר , פי שציינוכ

כי בשונה  ,יצויןיחד עם זאת,  מתבטלות גם העלויות הנלוות.יחד עמו ו ,מתבטל

עבור הנטל הרגולטורי בתחום הרישום מהעלות הנדרשת מצד המפוקחים, 

מאחר והרגולטור נדרש להקים, יש מאין, מערכת , בינונימוערך כ הרגולטור

, במתכונת דומה למערכת שהוקמה וטיסנים לרישום מערכות כטב"ם קטןייעודית 

כמו כן, בנוסף לפונקציית הרישום, מערכת זו תכלול עוד  .FAA-לצורך זה בידי ה

ביצוע מבחני  -שתי פונקציות חשובות שיסייעו ביישומו של ההסדר המוצע: האחת 

 (.Waiverניהול הבקשות לאישור הפעלה חריגה ) –ידע באופן מקוון והשניה 

הקצאת  דרשכמו כן, הגם שחלק מהתהליכים צפוי להתבצע באופן אוטומטי, תי

תחזוקה  תקן מסוים )להערכתנו חלקי( עבור עובד שיתפעל את המערכת, תידרש

 .ה ושדרוגה מעת לעתשוטפת של
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לטור וגשיוטלו על הר משוערותההישירות להלן טבלה המסכמת את העלויות 

שור להקמתה וקיומה של מערכת רישום, ביצוע מבחני ידע וניהול בקשות לאי

 .הפעלה חריגה

 

מערכת רישום, ביצוע מבחני ידע, וניהול בקשות לאישור  - רגולטורל עלויות ישירותהערכת  – 5טבלה 
 הפעלה חריגה

 )₪(סכום  תיאור העלות

 עלות הקמה

מיסוד מערכת ממוחשבת לרישום כטב"מים קטנים וטיסנים, ביצוע 

 מבחני ידע, וניהול בקשות לאישור הפעלה חריגה

2,000,000~ 

 ~2,000,000 סה"כ הקמה

 עלויות שוטפות שנתיות

 FTE0.25 60,000~ 

 ~300,000 תחזוקה שוטפת 

 ~100,000 שדרוג מערכת

 ~460,000 סה"כ שוטפות שנתיות

 

  המתגבש על ההסדר האירופי קביעת הסדר המבוסס – 2חלופה 

 בחלופה זו הנטל הרגולטורי מוערך כבינוני. 

לקיום פעילות שלא במעטפת  האפשריים הערוציםראשית, נזכיר כי אחד 

 מעפה"ש רגל 400עין, עד -כלומר, הטסה בקשר – 'Open'הבסיסית )קטגוריית 

, מה תולא מעל אנשים( הוא ביצוע הליך רישוי מלא וקבלת רישיון הפעלה אווירי

. כפי שאנו מכירים היטב LUC – Light UAS Certificate –שמכונה שחקיקה האירופית 

בר הצגנו לעיל, הליך רישוי מלא גוזר נטל רגולטורי משמעותי ועלויות יחסית וכ

, יכול תמצד שני, מי שעבר את הליך הרישוי ומחזיק ברישיון הפעלה אוויריכבדות. 

לאשר לעצמו פעילויות ואינו נדרש לאינטראקציה נוספת עם הרגולטור, מה 

 שכרוך בנטל רגולטורי נוסף.

 תהכרח להפעלה תחת רישיון הפעלה אוויריאינו קובע , ההסדר האירופי בנוסף

, יוכל לבחור בערוצים נוספים לאישור OPEN-ומי שמבקש לפעול מחוץ למעטפת ה

ביצוע ניהול סיכונים לפעילות ( 1שאינם רישוי הפעלה, ואלו הם: )מול הרגולטור 

וקבלת אישור הרגולטור לאחר שאישר את ניהול הסיכונים ( SORA)הספציפית 

שהוא פועל לפי תרחיש סטנדרטי חתומה בידי המפעיל הצהרה ( 2בוצע; )ש

(Standard Scenario) הייחודיים עבורותוך מילוי כלל התנאים ע"י הרגולטור  שנקבע . 



 

 הפעלת מערכות כטב"ם קטן וטיסנים – RIAדוח 

 

 

 רשות  התעופה האזרחית 37

, )ניהול סיכונים, פעילות במסגרת תרחיש סטנדרטי( הערוצים האחרונים 2לגבי 

כללי די דומה לזה שבהסדר באופן הכרוך בהם כי הנטל הרגולטורי  העריךניתן ל

אישור הפעלה חריגה האמריקאי, שכן גם במסגרת ההסדר האמריקאי בקשה ל

(waiver) מנת לקבל -ממעטפת ה"רגילה" כרוכה בהליכי עבודה מול הרגולטור על

, ובכלל זה ביצוע הערכת סיכונים ע"י המבקש ומצד שני הליך waiver-האותו את 

 בקשה בידי הרגולטור.העיבוד 

מופחת עד מאד והוא דומה  0הנטל הרגולטורי ביחס לחלופה  –בי רישום לג

 )ההסדר האמריקאי(. 1בתכולותיו ועוצמתו לזה שנותח עבור חלופה 

ישנה הקלה מסוימת ביחס לחלופות הקודמות, מאחר ולפי  –לגבי רישוי אישי 

ההסדר האירופי, כל עוד ההפעלה אינה בקרבת אנשים )כלומר הפעלה 

 (, אז לא נדרש רישיון, אלא ביצוע אימון ומבחן מקוונים בלבד.A1,A3ת בקטגוריו

בתחום זה מוערך ככבד, בעיקר הנטל הרגולטורי הכרוך  –לגבי כשירות אווירית 

קיומן של  ., המייבאים שלהן והמפיצים שלהןעבור יצרני מערכות הכטב"ם הקטן

ויות לא מבוטלות עבור ות עלול לגזור עלדרישות טכניות מפורטות גוזר עלויות רב

יש כאן נטל רגולטורי מסוים משום  –הכטב"ם טיס מגבי ל המפעילים הכלכליים.

שהוא  class-פעיל כלי שסומן בצורה ברורה לגבי הוודא כי הוא מחובה עליו לש

 שייך אליו. 

 ההסדר (Complexity) מורכבות – 3 קריטריון 

  שימור המצב הקיים – 0חלופה (Do nothing) 

ההסדר הנוכחי מוערך כהסדר בעל מורכבות בינונית. מצד אחד, הסדר זה אינו 

תחת  2מרחיב ומורכב כמו ההסדר האירופי )יורחב על כך במסגרת ניתוח חלופה 

 סעיף זה(, ומצד שני המורכבות באה לידי ביטוי בעיקר בהיעדר תקנות ספציפיות

אסדרתית שבמקור , אלא הישענות על מסגרת שמסדירות תחום זה ומתאימות

בכדי לגשר על הפער רת"א עושה שימוש . כוונה לגבי כלי טיס מאויישים

במכשירים רגולטוריים אחרים שעומדים לרשותה שהם נהלים והדעות לציבור 

 וכמו כן הוראות תעבורה אווירית בפמ"ת.

  107קביעת הסדר המבוסס על חלק  – 1חלופה 

עמודי  3ט. בליבת ההסדר מצויים ידנו כהסדר יחסית פשו-הסדר זה מוערך על

תווך שהמאסדר האמריקאי קבע כהכרחיים לבטיחות מצד אחד ומידתיים מצד 

( 3ידיעותיו וכישוריו ) – מטיס( מיקוד ב2כלי הטיס ) רישום( חובת 1שני, והם: )

 מתאימים. כללי טיסהקביעתם של 



 

 הפעלת מערכות כטב"ם קטן וטיסנים – RIAדוח 

 

 

 רשות  התעופה האזרחית 38

 מראהמאסה מרבית לה בשונה מההסדר האירופי, לא נקבעה חלוקת משנה לפי

קטגוריה, לא נקבעו דרישות טכניות כלל, ולא נקבעה -והתאמת דרישות לכל תת

 רגולציה על ה"מפעיל הכלכלי" )יצרן הכטב"ם, היבואן והמפיץ(. 

להערכתנו, לפשטותו של הסדר יש משקל משמעותי ביכולת לציית לחוק וביכולת 

הדבר ביתר  ולאכוף באפקטיביות את החוק. נכוןעל התחום של הרגולטור לפקח 

 שאת, כאשר קהל היעד הוא קהל רחב שחלקו אינו בעל רקע תעופתי.

  המתגבש ההסדר האירופי קביעת הסדר המבוסס על – 2חלופה 

במסגרת ניתוח השפעות  EASAואפילו ע"י , ידנו-מוערך על האירופיהסדר ה

. 18מורכביחסית כהסדר  רגולציה שניסחה ביחס לחקיקה שבליבה של חלופה זו

יצוע בבנקיטת גישה מבוססת סיכונים וכנגזרת מכך הגם שמצאנו היגיון מקצועי 

להמראה המרבית  םל מערכות הכטב"ם כפונקציה של מאסתקטגוריזציה ש-תת

ה זו , חלוקת משנשכזו קבוצה-ביחס לכל תתכללים וה הדרישות התאמתתוך 

 . לתחום זה מורכבתיחסית רגולציה נתפסת בעינינו כ

-קיומן של דרישות טכניות רבות ומפורטות תוך חלוקת משנה ל בנוסף לכך,

classes ידנו כמורכב גם כן, בעיקר כאשר אנו שמים עצמינו -שונים נתפס על

במקומם של המפוקחים )הן המפעילים הכלכליים והן המפעילים המבצעיים(. 

למורכבותו הרבה של ההסדר האירופי יש משקל משמעותי בעינינו בבואנו 

ת בין החלופות השונות. כאמור, לרמת מורכבותו של ההסדר ישנה השפעה להשוו

משמעותית על מידת הציות לחוק וליכולותיו של הרגולטור לפקח על התחום 

 ולאכוף באפקטיביות את החוק.

 ההסדר (Practicality) מעשיות – 4קריטריון  

  שימור המצב הקיים – 0חלופה (Do nothing) 

ההסדר שבליבה של חלופה זו הוא הסדר תקף. יחד עם זאת, אנו מעריכים שרמת 

נטל רגולטורי גבוה,  –הציות אינה מספקת )משלל סיבות, שאת חלקן פירטנו 

מורכבות בינונית( ולכן ב"מבחן המציאות" יכולת אכיפה דלה, אסדרה בעלת 

 ההסדר הקיים אינו מוצק ואפקטיבי דיו.

                                                           
. 4.2.1.4, סעיף Notice of Proposed Amendment 2017-(B)05שכותרתו:  EASAר' הנוסח במסמך  18

 הציטוט מובא להלן: 
"the requirements maintain a certain level of complexity, with operators having difficulties in 
complying with them, and authorities in enforcing them, with possible negative consequences on 
safety"  
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  107קביעת הסדר המבוסס על חלק  – 1חלופה 

 FAA-. למיטב ידיעתנו, הגם שבכוונת ה2016ההסדר האמריקאי בתוקף מאוגוסט 

תחום חדש, מתפתח במהירה(, ההסדר המעוגן בחלק  –לעדכנו )באופן טבעי 

. הדבר מעשי, כלומר שהדרישות שנקבעו בו מתקיימות בפועלמוערך כהסדר  107

שנרשמו  של מערכות כטב"ם קטן מספר גבוהבבא לידי ביטוי, בין היתר, 

מספר יחסית גבוה של רישיונות להטסת כטב"ם בו, FAA19-של ה במערכת הרישום

  .20העניק FAA-שה קטן

  המתגבש על ההסדר האירופי קביעת הסדר המבוסס – 2חלופה 

נכון לזמן כתיבת שורות אלה, ההסדר האירופי אינו תקף עדיין וממילא אין בנמצא 

 לגבי מידת האפקטיביות שלו.מידע 

 ההסדר ישוםילנדרש משך זמן  – 5קריטריון  

  שימור המצב הקיים – 0חלופה (Do nothing) 

מיידי, שכן המשכיות תחולת הדינים נשמרת  וםשישימור המצב הקיים מבטיח י

יחד עם זאת, יש לזכור, כי בכל חלופה אחרת שנבחר מצב עניינים זה באופן רציף. 

 שכן עד אשר לא ייקבע דין אחר, ישנה המשכיות לדין הקיים.יהיה זהה, 

  107קביעת הסדר המבוסס על חלק  – 1חלופה 

יחסית א הובדין הישראלי  107עיקרי חלק  וםשיישיידרש ל משך הזמןלהערכתנו, 

. ביחס להסדר האירופי, מדובר בהסדר פשוט ובתכולות מוגבלות. מאחר ולא קצר

רגולציה על המפעילים הכלכליים, לדוגמה, ייחסך מאיתנו יידרש מאיתנו לקבוע 

 הצורך בתיאום ועבודת מטה מורכבת עם גופי ממשלה נוספים. 

  המתגבש על ההסדר האירופי קביעת הסדר המבוסס – 2חלופה 

הוא יחסית  בשלמותו ההסדר האירופי שיידרש ליישום משך הזמן להערכתנו,

רגולציה  –מקיף מאד בתכולותיו כב ומדובר בהסדר מור כפי שסקרנו, .ארוך

נמשכת עד למפעיל המבצעי של הכלי, שמתחילה אצל היצרן, היבואן והמפיץ ו

קבוצות רבות לגבי קבוצת -חלוקות ותתי-תוך יישומה של שיטה שקובעת תתי

ה עלינו להמתין בנוסף לכך, טרם תחילת העבודה הי ק"ג. 25-הכלים שמתחת ל

 Notice of( מההצעה הראשונה )Opinion) ה יותרבשלפרק זמן של כשנה להצעה 

proposed amendment) , את  ההצעה הבשלה יותר מיישמת למעשהשמכיוון

ומגלמת שניתנו ביחס לטיוטת ההצעה הראשונה להערות הציבור  EASAהתייחסות 

                                                           
לידיעה המלאה בנושא   מתוכן לשימוש פנאי וספורט. 880,000ות כטב"ם, נרשמו כמיליון מערכ 2018נכון לינואר  19

 .כאןשהוציא משרד התחבורה האמריקאי לחץ 
 .כאןרישיונות להטסת כטב"ם קטן. לידיעה המלאה לחץ  FAA 100,000-, ניתנו בידי ה2018נכון ליולי  20

https://www.transportation.gov/briefing-room/faa-drone-registry-tops-one-million
https://www.faa.gov/news/updates/?newsId=91086
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גורם  ה עשוי להוותהדבר היומשום כך בתוכה תובנות רבות אגב תהליך החקיקה, 

 .בנושא ישראלילכינונו של דין מעכב נוסף 

 השוואה בין חלופות ומציאת החלופה הנבחרת 

לאחר שניתחנו כל אחת מהחלופות השונות, בהתאם לקריטריונים השונים, נבקש 

לבצע השוואה בין החלופות השונות במטרה למצוא את החלופה הנבחרת. להלן 

 טבלת ההשוואה:

 כטב"ם קטן – השוואה בין חלופות ומציאת החלופה הנבחרת - 6טבלה 

 – 0חלופה  חלופה

שימור המצב 

 הנוכחי

 – 1חלופה 

התבססות על 

ההסדר 

 האמריקאי

 – 2חלופה 

התבססות על 

ההסדר 

 האירופי

 

 

 קריטריון

 +++ ++ -/+  בטיחותיתפעה הש

 נטל רגולטורי

 + + - עלויות ישירות

 עלות הבירוקרטיה
- + +/- 

 -/+ ++ +   מורכבות

 - + -/+   מעשיות

  נדרש זמן יישום
+++ + +/- 

     חלופה נבחרת

 

 – 1חלופה , החלופה הנבחרת היא בטבלת ההשוואה שלעיל כפי שניתן לזהות

. חלופה זו, להערכתנו, מאזנת בצורה 107חלק  –התבססות על ההסדר האמריקאי 

קטן, ובין פעלת כטב"ם ה שקבענו לענייןתכלית הרגולציה השגה של הטובה ביותר בין 

 . המפעילים ציבורמידתי על השתת נטל רגולטורי 

בידי ציבור  להבנה וליישום הדרישות בהסדר יחסית פשוטלהערכתנו כאמור, מדובר 

ידנו -מוערך עלבדיני הטיס ושזמן היישום שלו  ,מידתי, שגוזר נטל רגולטורי המפעילים

 כזמן סביר.

ומידת הציות אליו ישים מזה כשנתיים וחצי  הסדר האמריקאיעובדה שהנוסף על כך, ה

מספר הכטב"מים הרשומים, אינדיקציה לכך ניתן לקבל מ) גבוההכיחסית  מוערכת
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, שכן הדבר מעיד, היוותה שיקול חשוב בהחלטתנו לאמצו מספר הרישיונות האישיים(ו

  . בין היתר, על מידת המעשיות שלו
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 הפעלת טיסן – וניתוחן חלופותקביעת 

 קביעת החלופות

של דומה לגבי הפעלת כטב"ם קטן, נבקש לבצע תהליך בפרק הקודם שביצענו  כפי

 . טיסןקביעת חלופות שונות וניתוחן גם לגבי הפעלת 

צורך זן בצורה האופטימאלית בין ההיא למצוא את החלופה שתא , כאמור,המטרה

רגולטורי  נטלובין השתה מידתית של  טיסןלהבטיח רמת בטיחות מקובלת בהפעלת 

 להלןחלופות שונות ולהשוות ביניהן.  3על הציבור. לצורך כך, אנו מבקשים לנתח 

 החלופות שקבענו ומהותן:

כפי שנסקר  ,שימור המצב הקיים מגלמת אתזו חלופה  - שימור המצב הקיים (1)

זכיר כי במסגרת . בקצרה, נבקש לההקיימת_לגבי_טיסנים האסדרהבפרק 

מנת -שימור המצב הקיים תמשיך לחול החובה לרישיון הפעלה מבצעית על

במסגרת בעל רישיון הפעלה  להפעיל טיסן נהוג רדיו, או לחילופין, לפעול

 . רישום וסימון של טיסנים חובת חוללא תוכמו כן, מבצעית, 

מספר  ן שלעריכתאת החלופה השנייה כוללת  - ת התאמות בדין הקייםיכער (2)

תוך בדין הקיים בהתאם לשינויים שהתחוללו בתחום הטיסנים, התאמות 

עיקר  .חולשות שבדין הקיים ולמגמות הרגולטוריות העולמיותהתייחסות ל

 ההתאמות נוגע לעניינים הבאים:

  וסימונם טיסניםהחלת חובת רישום; 

  לקבלת רישיון ברורים קביעת תנאים אסדרת הליך הרישוי האישי, ובכלל זה

ממי שמבקש  לביצוע מבחן ידע תעופתי החלת הדרישההטסת טיסנים, 

 ;להטיס טיסן, ועוד

  המאפשרת לפעול במסגרת בעל רישיון הפעלה מבצעית ביטול החלופה

 מבלי להחזיק ברישיון.

 ון כללי ההפעלה, ובכלל זה הוראות מפורטות לעניין הטסה בקשר עין עדכ

(VLOS ,שימוש בצופה ,) ,הטסה נהלי תיאום להטסה במרחבים מפוקחים

איסור הטסת חומרים מסוכנים, איסור הפעלת טיסן מכלי אדם, -מעל בני

 רכב, כלי שיט וכלי טיס נעים, ועוד.

מת את אימוץ ההסדר האירופי חלופה זו מגל – התבססות על ההסדר האירופי (3)

בשלבי חקיקה  המצוי, EASAהצעת החקיקה של כאמור, . 6.2כפי שנסקר בסעיף 

. יודגש כי 2019להתפרסם במהלך הרבעון הראשון של שנת  המתקדמים וצפוי

, ההוראות הרלבנטיות יותר טיסןמאחר ומדובר בפרק זה בניתוח לעניין הפעלת 

 .'Open'לגבי סוג פעילות זה הן ההוראות שנקבעו בקטגוריית 
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 קריטריונים לבחינה והשוואה

 קריטריונים עיקריים 5חלופות אלה והשוואה ביניהן, קבענו  3בכדי לבצע ניתוח של 

 :(כאן)לעיון חוזר בהסבר על מהות כל קריטריון לחץ 

 השפעות בטיחותיות  - 1קריטריון  

  0חלופה – ( שימור המצב הקייםDo nothing) 

דרישות הכשירות חלופה זו מגלמת שימור של מצב העניינים הנוכחי, הן לגבי 

 האישית של האדם המפעיל את הטיסן והן לגבי כללי הפעלתו. 

 ההשפעות החיוביות שזיהינו בחלופה זו הן:

רישוי אישי: החובה לפעול במסגרת בעל רישיון הפעלה מבצעית נושאת  -

יתרונות חשובים בכך שמקרב כלל מטיסי הטיסנים, מי שמבקש לפעול 

 במסגרת גוף מרושייןדרך של פעילות במסגרת החוק ובוחר לעשות זאת ב

יותר בהפעלתו את הטיסן שברשותו,  שכזה, יזכה במעטפת בטיחות טובה

בכך שיקבל הדרכה מקצועית, היכרות טובה יותר עם מרחבי הפעילות וגישה 

יחד עם  לקובץ הוראות מקצועי ומתאים )סע"ם( שיסייע לו בהפעלה בטוחה.

להב, ערוץ זה -נים מסוג רבמפעילי טיסחלק גדול מציבור לגבי יצוין, כי זאת, 

להב, בוחרים אנשים רבים שלא -פחות שכיח, שכן בשל פשטות הפעלת הרב

לפעול במסגרת בעל רישיון הפעלה מבצעית, אלא להפעיל את הכלי 

בעצמם, ללא הליך רישוי אישי ובכך, למעשה, נוצרת השפעה שלילית על 

 הבטיחות.

 להלן ההשפעות השליליות שזיהינו בחלופה זו:

, ובכך משפיעה לרעה הרגולציה הנוכחית אינה קובעת חובת רישוםרישום:  -

  על יכולת האכיפה האפקטיבית ועל ההרתעה לגבי הפעלה שלא כחוק.

)ד( 163כאמור, הדרישה העיקרית בהיבט זה, מעוגנת כיום בתקנה  :רישוי אישי -

לתקנות ההפעלה האוסרת על הפעלת טיסן נהוג רדיו ללא רישיון הפעלה 

הליכים לגבי ה הפעלהבתקנות המבצעית. יחד עם זאת, ישנו חוסר משמעותי 

לקבלת רישיון זה, ובכלל זה תנאים לקבלת רישיון, הידע הנדרש  הנדרשים

אינם  האנשים שמטיסים טיסנים בישראל המוחלט מקרב רובהבפועל, וכו'. 

בנוסף, גם לגבי המיעוט שמבקש לפעול כחוק ולקבל  .מצייתים לתקנה זו

רישיון הפעלה מבצעית לא מתקיימת דרישה למבחן ידע כלשהו או מבחן 

בכך, ניתן לומר שקיימת השפעה שלילית מעשי כתנאי לקבלת רישיון שכזה. 

 בהיבט זה.

ז לתקנות 180כללי הפעלה: כללי ההפעלה הבסיסיים הקבועים בתקנה  -

ההפעלה )מגבלות גובה, איסור הטסה מעל  התקהלות בני אדם, איסור 
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הטסה באזורי פיקוח של שדות תעופה וכו'( נותנים מענה להפעלה ברמת 

בטיחות סבירה ובכך יש להם השפעה חיובית. יחד עם זאת, כפי שסקרנו 

ביחס לסוג הכלים  , כללים אלה אינם מלאים ואינם עדכניים2 בתיאור חלופה

ובכך יש להם  להב(,-המופעל היום לצורכי פנאי וספורט )בדגש על רב

 השפעה שלילית.

  עריכת התאמות בדין הקיים – 1חלופה 

כאמור, חלופה זו מגלמת עדכון מקיף לדרישות הבסיסיות, והחסרות בחלקן, 

המעוגנות כיום בתקנות ההפעלה. עריכת התאמות בדין הקיים תוך קביעתן של 

תקנות מפורטות לגבי חובת הרישום, הליכי הרישוי האישי וכללי הפעלה עדכניים 

יתרום לאסדרה ם, ומפורטים המבטאים את הניסיון הרגולטורי הרב שנצבר בעול

ומפורטת טובה יותר של תחום הטיסנים בכך שייצור מערכת כללים ברורה 

וממילא  , תאפשר ביצוע אכיפה אפקטיבית יותר,שלהערכתנו תגביר את הציות

 בכך, השפעותיה חיוביות.  תתרום את תרומתה לבטיחות.

טכניות חוסר בדרישות  ההשפעה השלילית העיקרית שזיהינו לגבי חלופה זו היא

שבשונה מההסדר האירופי, אינה , מפורטות לעניין הכשירות האווירית של הטיסן

קובעת מערך דרישות טכניות מפורטות לגבי טיסנים. דרישות טכניות שכאלה 

נוגעות, בין היתר, לחומרים והמאפיינים הפיזיים של גוף הטיסן, מגבלות מהירות 

שות תכן למדחפים שיעוצבו וייוצרו שנקבעו לגביו עוד בשלבי התכן והייצור, דרי

באופן בו פגיעה באנשים, ככל שתתרחש, תגרום לנזק מינימאלי, יכולת נחיתה 

( בין תחנת ההטסה לכלי data-linkבטוחה במקרים של אובדן קישור נתונים )

עצמו, ועוד. הגם שרוב הכלים המופעלים כיום הם כלים שיוצרו בידי יצרן מערכות 

ם, לרוב, דרישות טכניות רבות כדוגמת אלו שפורטו, תיתכן כטב"ם מוכר המייש

לצידם הפעלה של כלים שלא יוצרו בידי יצרן גדול ומוכר ושלא עומדים בחלק 

גדול מדרישות טכניות אלה, ומשום כך יש לדבר השפעה מסוימת שלילית 

 לבטיחות.

 

  קביעת הסדר המבוסס על ההסדר האירופי המתגבש – 2חלופה 

ניתוח חלופה זו לגבי קריטריון זה זהה במהותו לניתוח שבוצע במסגרת ניתוח 

)התבססות על הדין  2החלופות לאסדרת כטב"ם קטן. למעבר לניתוח חלופה 

יודגש שוב כי מאחר  .כאן השפעות בטיחותיות, לחץ – 1האירופי( עבור קריטריון 

, ההוראות הרלבנטיות יותר לגבי סוג טיסןתוח לעניין הפעלת ומדובר בפרק זה בני

 .'Open'פעילות זה הן ההוראות שנקבעו בקטגוריית 
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 נטל רגולטורי – 2קריטריון  

  0חלופה – ( שימור המצב הקייםDo nothing) 

, כל אדם המבקש כאמור. בינוניגלום בחלופה זו מוערך כנטל ה הנטל הרגולטורי

להפעיל טיסן נהוג רדיו נדרש לרישיון הפעלה מבצעית או לפעול במסגרת בעל 

כך, ככל שאותו אדם מבקש רישיון הפעלה רישיון הפעלה מבצעית שכזה. 

התקנות הקיימות אינן מפורטות דיו  מבצעית אישי הוא עלול להיתקל בקשיים.

להטיס טיסן, מה שמאלץ את הנדרש מכל אדם המבקש האישי לגבי הליך הרישוי 

מי שמבקש לציית לתקנות לפעול באופן אקטיבי בחיפוש אחר מידע לגבי הליך 

מה בדיוק נדרש? מבחן ידע? מבחן מעשי? מהם הנושאים הספציפיים  –הרישוי 

 בהם יש להוכיח בקיאות? ועוד.

ולעומת זאת ככל שאותו אדם מבקש לפעול במסגרת בעל רישיון הפעלה 

הוא נדרש להליך רישום באותו ארגון,  של, קלוב זה או אחר(מבצעית )למ

לתשלום אגרה שעלותה מאות שקלים, שלרוב כוללת גם כיסוי ביטוחי, ולקבלת 

 הדרכה מתאימה ע"י אותו ארגון.

על בעל רישיון ז )ב( שקובעת ש180נטל רגולטורי נוסף שזיהינו מקורו בתקנה 

למבצעים", שיעמוד לשימושו של  ההפעלה המבצעית להכין ולהחזיק "ספר עזר

מפעיל טיסן נהוג רדיו, בו צריכות להיכלל ההוראות הישימות להפעלת טיסן נהוג 

כלומר, גם המבקשים להטיס טיסן שלא תחת . רדיו, ובכלל זה מגבלות להפעלתו

יצוין כי החזקה של סע"ם כאמור. ובהכנה הם אף  יםמחויבארגון בעל רישיון, 

הזרה שביצענו לא מצאנו דרישה דומה לזו לעניין הכנת  ההתקינ סקירתבמסגרת 

על המבקש משמעותי מוצאים הצדקה בדרישה זו, המהווה נטל סע"ם ואיננו 

 ., כל עוד אותו אדם מחזיק ברישיון אישילהטיס טיסן כחוק

לא קיים נטל , ובכך וחובה לסמנם טיסניםאין חובת רישום  יצוין כי ,מצד שני

 עניין זה.ב רגולטורי על הציבור

  עריכת התאמות בדין הקיים – 1חלופה 

הן , קל עד בינונימוערך כהמושת על המפוקחים בחלופה זו הנטל הרגולטורי 

 אגרת רישום( –)בעיקר  בהיבט העלויות הישירות של עמידה בדרישות הרגולציה

הנגזרים  והן בהיבט עלות הבירוקרטיה והעבודה הכרוכה ביישום תהליכי העבודה

  .ביצוע מבחן ידע( –)בעיקר  מהרגולציה

לצד זה, הנטל הרגולטורי המושת על הרגולטור כבד יותר מזה המושת על 

. הדבר בא לידי ביטוי בכך שהרגולטור יידרש בינוניהמפוקחים ומוערך כנטל 

וטיסנים, ביצוע מבחני  מים קטניםלרישום כטב"ממוחשבת ה של מערכת תלהקמ

 שות לאישור הפעלה חריגה. ידע וניהול בק
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 – 5טבלה ר'  –לעיון בעלויות המשוערות להקמתה של מערכת זו ותחזוקתה 

מערכת רישום, ביצוע מבחני ידע, וניהול  - רגולטורל עלויות ישירותהערכת 

 .חריגה לאישור הפעלה בקשות

מלבד הקמת המערכת, הרגולטור יידרש להכנתם של מבחני ידע מתאימים, 

 חומרים מנחים, ועדכונם של כל אלה מעת לעת.

 יות,, הן הישירות והן הבירוקרטלהלן טבלאות המסכמות את הערכת העלויות

 :שיידרשו במסגרת יישום חלופה זו

 1טיסן, חלופה  הפעלת עלויות ישירות, הערכה של – 7טבלה 

 עלות )ש"ח( דרישות הרגולציה 

 ~30  * מערכת מקוונתב הטיסןרישום 

 כלול באגרת הרישום ידע לקבלת רישיוןמבחן 

 ~30 סה"כ

 אדם יהיה רשאי לרשום יותר מטיסן אחד ללא עלות נוספת *

 1טיסן, חלופה  הפעלת הערכה של עלות הבירוקרטיה, - 8טבלה 

 עלות הבירוקרטיה דרישות הרגולציה 

 מפוקח

עלות 

 הבירוקרטיה

 רגולטור

 * רישום הטיסן במערכת מקוונת
 בינוני קל

 סימון הטיסן
 קל קל

במערכת רפואית  על כשירות הצהרה

 המקוונת
 קל קל

 בינוני בינוני ביצוע מבחן ידע במערכת מקוונת

 אדם יהיה רשאי לרשום יותר מטיסן אחד ללא עלות נוספת* 

 

  קביעת הסדר המבוסס על ההסדר האירופי המתגבש – 2חלופה 

ניתוח חלופה זו לגבי קריטריון זה זהה במהותו לניתוח שבוצע במסגרת ניתוח 

)התבססות על הדין  2החלופות לאסדרת כטב"ם קטן. למעבר לניתוח חלופה 

 .כאן נטל רגולטורי, לחץ – 2האירופי( עבור קריטריון 
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 ההסדר (Complexity) מורכבות 

  0חלופה – ( שימור המצב הקייםDo nothing) 

מתמצה ידנו כהסדר מורכב, למרות היקפו המוגבל )-מוערך על ההסדר הקיים

. מורכבותו באה לידי (במספר תקנות במסגרת הפרק התשיעי לתקנות ההפעלה

 בשני אופנים:ביטוי 

הדרישה מכל בעל רישיון הפעלה מבצעית להכין ולהחזיק סע"ם ובו  -האחד 

ראות מפורטות להטסת הטיסן. מעבר לנטל הכרוך בדרישה זו ושפורט בניתוח הו

 , דרישה זו נחשבת בעינינו למורכבת.2קריטריון 

פירוטן של הדרישות, ובעיקר אלו הנוגעות להליך הרישוי חוסר שלמותן ו -השני 

לתור אחר הוראות ואופן הכנת הסע"ם מייצרות מורכבות למפוקח, וצורך האישי 

  משלימות ודיאלוג יחסית מורכב מול הרגולטור.

  עריכת התאמות בדין הקיים – 1חלופה 

לעניין  2ביחס להסדרים שונים שבחנו, לרבות ההסדר האירופי המוצע )חלופה 

ההסדר אסדרת טיסנים( והסדרים נוספים בהם עיינו )למשל, ההסדר הבריטי(, 

דר מורכב,. ההסדר המוצע ידנו כהס-המוצע במסגרת חלופה זו אינו מוערך על

עמודי תווך עיקריים: האדם המפעיל, חובת הרישום, וכללי הפעלה  3-מתמקד ב

 מפורטים ועדכניים.

  קביעת הסדר המבוסס על ההסדר האירופי המתגבש – 2חלופה 

ניתוח חלופה זו לגבי קריטריון זה זהה במהותו לניתוח שבוצע במסגרת ניתוח 

)התבססות על הדין  2החלופות לאסדרת כטב"ם קטן. למעבר לניתוח חלופה 

 .כאןמורכבות ההסדר, לחץ  – 3האירופי( עבור קריטריון 

 ההסדר (Practicalityמעשיות ) 

 0פה חלו – ( שימור המצב הקייםDo nothing) 

הרוב ההסדר הנוכחי אינו מעשי ואנו מעריכים שאינו עובד במבחן המציאות. 

אינם מחזיקים ברישיון הפעלה מבצעית ואינם פועלים המוחלט של מטיסי טיסנים 

במסגרת בעל רישיון הפעלה מבצעית שכזה, וממילא הם לא הכינו סע"ם ואינם 

מתחזקים אותו. כמו כן, אנו עדים, כמעט מידי יום, להפרה בוטה של כללי 

ז לתקנות ההפעלה, חלקם מדווחים לרת"א, בעיקר 180ההטסה שנקבעו בתקנה 

וחלקם גלוי לעין כל באמצעות הפצת תמונות וסרטונים ברשתות  ע"י טייסים,

הגם שלמגבלות הקשות של האכיפה בנושא ישנה תרומה החברתיות. 

משמעותית, זיהינו גם צורך בעדכון כללי ההטסה, ובכלל זה פירוט יתר לגבי כללי 

 אדם וקביעת הוראות ברורות למהי הטסה בקשר עין.-הטסה מעל בני
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  כת התאמות בדין הקייםערי – 1חלופה 

, אנו מעריכים כי חלופה זו מגלמת הסדר מעשי יותר. לגבי הליך 0ביחס לחלופה 

נקבעו הוראות ברורות, וכמו כן נקבע מנגנון זמין ונגיש, הן  –הרישוי האישי 

ביצוע מבחני ידע. על המעשיות של מנגנון מקוון זה ניתן ללמוד ללרישום והן 

לאחר כשנה שנרשמו )ב לגבי מספר הטיסנים בארה"מהנתונים שנאספו, למשל, 

מתוכם  880,000רסום החוק, נרשמו למעלה ממיליון כטב"מים, וחצי מיום פ

 (.טיסנים -, כלומר למטרות פנאי וספורט

  קביעת הסדר המבוסס על ההסדר האירופי המתגבש – 2חלופה 

ניתוח חלופה זו לגבי קריטריון זה זהה במהותו לניתוח שבוצע במסגרת ניתוח 

)התבססות על הדין  2החלופות לאסדרת כטב"ם קטן. למעבר לניתוח חלופה 

 .כאן מעשיות ההסדר, לחץ – 4האירופי( עבור קריטריון 

 ההסדר משך זמן נדרש ליישום 

  0חלופה – ( שימור המצב הקייםDo nothing) 

שימור המצב הקיים מבטיח יישום מיידי, שכן המשכיות תחולת הדינים נשמרת 

באופן רציף. יחד עם זאת, יש לזכור, כי בכל חלופה אחרת שנבחר מצב עניינים זה 

 יהיה זהה, שכן עד אשר לא ייקבע דין אחר, ישנה המשכיות לדין הקיים.

  יכת התאמות בדין הקייםער – 1חלופה 

להערכתנו, משך הזמן שיידרש ליישום חלופה זו בדין הישראלי הוא יחסית קצר. 

ביחס להסדר האירופי, מדובר בהסדר פשוט ובתכולות מוגבלות. מאחר ולא 

יידרש מאיתנו לקבוע רגולציה על המפעילים הכלכליים, לדוגמה, ייחסך מאיתנו 

 .עם גופי ממשלה נוספים הצורך בתיאום ועבודת מטה מורכבת

  קביעת הסדר המבוסס על ההסדר האירופי המתגבש – 2חלופה 

ניתוח חלופה זו לגבי קריטריון זה זהה במהותו לניתוח שבוצע במסגרת ניתוח 

)התבססות על הדין  2החלופות לאסדרת כטב"ם קטן. למעבר לניתוח חלופה 

 .כאן משך זמן נדרש ליישום ההסדר, לחץ – 5האירופי( עבור קריטריון 
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 השוואה בין חלופות ומציאת החלופה הנבחרת 

 

 טיסן –השוואה בין חלופות ומציאת החלופה הנבחרת  - 9טבלה 

 – 0חלופה  חלופה

שימור המצב 

 הנוכחי

 – 1חלופה 

עריכת התאמות 

 בדין הקיים

 – 2חלופה 

התבססות על 

ההסדר 

 האירופי

 

 

 קריטריון

 +++ ++ -  פעה בטיחותיתהש

 נטל רגולטורי

 + + ++ עלויות ישירות

 עלות הבירוקרטיה
+ + - 

 -/+ ++ +  מורכבות 

 - + -  מעשיות 

  זמן יישום נדרש
+++ ++ +/- 

     חלופה נבחרת

 

עריכת התאמות בדין  – 1כפי שניתן לזהות בטבלה, החלופה הנבחרת היא חלופה 

הקיים. חלופה זו, להערכתנו, מאזנת בצורה הטובה ביותר בין תכלית הרגולציה 

 שקבענו לעניין הפעלת טיסנים ובין השתת נטל רגולטורי מידתי על ציבור המפעילים. 

מזה  יותר גדולמעט ת חלופה זו הגם שהנטל הרגולטורי המושת על הציבור במסגר

הנוכחי, הוא מוערך כנטל קל עד בינוני ומתמצה בשתי דרישות עיקריות מצד הציבור: 

ביצוע מבחן ידע תעופתי שיאפשר  –רישום הטיסן במערכת המקוונת, והשנייה  –האחת 

 קבלת רישיון הטסה.

לטורי מידתי, להערכתנו מדובר בהסדר יחסית פשוט להבנה וליישום, שגוזר נטל רגו

, יתרום לאכיפה אפקטיבית יותר ושיישומו יאפחת באפקטיביות את הסיכונים המרכזיים

 הנדרשזמן היסייע בהשגת תכלית הרגולציה. בנוסף, ממילא ו והרתעה חזקה יותר,

 סביר.  מוערךליישומו של הסדר זה 
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 ודולוגיה ותהליך הכנת הדו"חמת

סקירה מעמיקה של דיני הטיס הנוכחיים ל תהליך הערכת ניתוח השפעות רגולציה כל

ים הגלובליים והמקומיים, קוהישימים לעניין הפעלת כטב"ם קטן וטיסנים, סקירת השו

איסוף נתונים לגבי . כמו כן בוצע שבתחוםוהמגמות העיקריות מאפייניהם העיקריים 

 . ומידתן הבטיחותיותאופי הבעיות 

לגבי לימוד מעמיק של התקינה הזרה המובילה והעדכנית ביותר לאחר מכן, נדרשנו ל

הן הצעת החקיקה ו FAA-של ה 107)הן חלק  הפעלתם של כטב"מים קטנים וטיסנים

מעבר לקריאת חומרי החקיקה והמסמכים השונים, גורמי יצוין כי . (EASAשל המתקדמת 

והיתה  107ת חלק שניסחו א, FAA-מההמקצוע ברת"א נפגשו בוושינגטון עם עמיתיהם 

וללמוד ישירות באסדרת ענף זה לדון בסוגיות מהותיות  מיוחדת להם הזדמנות

השיקולים  וקלו, ומה היהאתגרים המרכזיים בהם נתים מהם האמריקאי יםמהרגולטור

 .נושא והסוגיות הכלולות בו-אותם לגבי כל תת נחוהמרכזיים שה

שכלל, בין היתר, ריכוז של כלל האגרות מעבר לכך, בוצע הליך למדידת נטל רגולטורי 

ובעלי רישיון הפעלת כטב"ם קטן, וכמו  הנדרשות ממבקשי רישיון הפעלת כטב"ם קטן,

קח לרגולטור, ופבירוקראטי הכרוך בביצוע תהליכים בין המניתוח של הנטל ה כן בוצע

הליך דומה בוצע גם עבור הפעלת  וחישוב עלויות ונטל לגבי ענף הכטב"ם כולו.

 יסנים.ט

כנגזרת  על הרגולטורכמו כן, בוצע הליך דומה לניתוח הנטל הרגולטורי שיושת 

של מערכת ממוחשבת ותחזוקתה מהרגולציה של כל הסדר, ובכלל זה עלויות הקמתה 

לרישום כלי הטיס והטיסנים, ביצוע מבחני ידע וניהול הבקשות לאישור הפעלות 

י ליישום מלא ואפקטיבי של ההסדר כאמור, מערכת זו מהווה נדבך קריטחריגות. 

 כך גם למדנו מעמיתנו האמריקאים שהיו חלוצים ביישום התהליכים הללו. שנבחר.

 יזמההציבור ומקדמי של רת"א קיימה הליך שיתוף , 2018בדצמבר  16ביום בנוסף, 

)לרבות ייצוגם של ארגונים בעלי רישיון  עם בעלי העניין השוניםבמשרדי רת"א פגישה 

, כאשר במסגרת פגישה זו ביקשה רת"א את התייחסות בעלי עניין מבצעית( הפעלה

, ובכללן: חובת הרישום, שמבוקשות להיקבע בהסדר החדש למספר סוגיות מרכזיות

ביצוע מבחן ידע, ביטול החובה לפעול במסגרת רישיון הפעלה מבצעי, והצורך בהליך 

 ק"ג(. 25מעל  רישוי לטיסנים גדולים )כאלה שמאסתם המרבית להמראה
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 Class 0הנחיות למטיס,  - אנספח 

 


