דף מידע להורים ,קורס רובוטים מעופפים – רחפנים
הורה יקר ,תודה על התעניינותך בקורס הרחפנים שלנו .
להלן מידע חשוב הקשור בקורס ,שברצוננו להביא לידיעתך .
חתימת ההורה בתחתית הדף הנה תנאי לרישום לקורס ולהוצאת רחפן מהקורס .
כללי קורס הרחפנים מתאים לילדים מכיתה ט' נוער ומבוגרים .
הקורס בן  81מפגשים של שעה –  06דקות כל אחד.
ציוד בקורס הקורס מספק לנרשמים את כל הנדרש לבניית רחפן ובכלל זה 4 :מנועים 4 ,בקרים ,שלט
רחוק ,מחשב טיסה ,מסגרת ,ברגים ,אומים וכל הנדרש.
הקורס אינו מספק – סוללות לרחפן ומטען.
ציוד זה נדרש לצורך הטסת הרחפן ,הקורס מפנה את ההורים למקורות בהם ניתן לרכוש זאת.
עלות מוערכת של כ ₪- 100 ,בסיום הקורס ישלח אליכם קישור לחנות מומלצת .
בקורס יוצא כל משתתף עם רחפן אותו בנה ,שביצע טיסת מבחן על ידי מדריך בהצלחה .
משתתפי הקורס ייהנו מלימוד תיאורטי מקיף על כל רכיבי הרחפן ואימון סימולטור.
הטסה של רחפן מחייבת אימון אישי של מדריך עם חניך ולכן אינה נכללת בקורס.
אנו ממליצים לכל חניך בקורס להתאמן בסימולטורים וברחפנים קטנים בטרם יטיסו את רחפן הקורס,
כמו כן לבצע טיסות ,עד לרמה עצמאית ,באמצעות מדריכים מנוסים בלבד.
לנוחיותכם ,בסיום הקורס נספק לכם רשימת מדריכים .
הוראות בטיחות בהטסת רחפנים רשו ת התעופה האזרחית מתקינה תקנות הנוגעות להטסת רחפנים
יש להישמע ולפעול על פיהן.
התקנות המלאות באתר הרשות ,מובאות כאן בקצרה בלבד
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רחפן הנו כלי טיס רב עוצמה העלול לעשות נזק לסביבה ,לבני אדם ולבעלי חיים .על כן
חובת הזהירות הכללית חלה על כל מטיס רחפן ,יש לגשת לנושא בזהירות רבה ואחריות .כל
הורה חייב לקחת על עצמו ליווי מלא של תחביב הפנאי עבור ילדו ולוודא שימוש זהיר ונכון .
הטסת רחפנים תודרך על ידי אדם מיומן שמוסמך לכך ,אין להטיס רחפן ללא הדרכה ,עד
להגעה לרמה עצמאית נאותה.
יש לבדוק תקינות הרחפן לפני כל טיסה .
רצוי וכדאי לערוך ביטוח צד ג' במסגרת מוסדרת כגון עמותת קלוב התעופה לישראל
המאגדת את תחום הטסת כלי טיס בשלט רחוק למטרות פנאי ,בטל 5 5805631-63
אסורה הטסה אווירובטית של רחפן וכל הטסת  FPVהטסה באמצעות משקפיים ללא קשר
עין.
כל שימוש מסחרי שאינו למטרות פנאי דורש את אישור רת"א ( רשות תעופה אזרחית )
מראש לכך .
אנו מאחלים לכל משתתפי הקורס הנאה מהקורס ומהרחפן
מאשר את האמור לעיל ומתחייב לפעול כאמור שם ההורה ___________________
ת.ז _______________ שם התלמיד __________________
מסגרת לימודית :מועדון התעופה והטכנולוגיה ראשון לציון
תאריך ______________________ חתימה_________________________

