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 שלום רב,טיסנאות -קה"לת ולחברי וחבר
 

 הקפדה על ניקיון ואי פגיעה בשטחים חקלאיים ושמירת שטחי הטסה  -הודעה חשובה הנדון: 
 

השנים, בשל  נעשית במנחתים מאושרים. לאורך טיסנאות-קה"ל יפעילהטסת טיסנים ורחפנים ע"י 
אילוצים ביטחוניים, סביבתיים, נדל"ניים וכיו"ב, התמעטו המנחתים בהם ניתנה לנו הרשות להטיס. 

 למרבה הצער, למרות מאמצים רבים שנעשו בנושא, מגמה זו לא עתידה להשתנות.
 

 בשל כך קיימת חשיבות עליונה בשמירה על שטחי ההטסה הקיימים הן בתחרויות והן באימונים.
 

משטחי הטסה אלה הינם שטחים חקלאיים פרטיים. כאלה הם פני הדברים בשטחי ההטסה במסלול  חלק
שטחים יכנס ללה מוקנית המשמעות הינה שאין לנו זכות)"הגבעה"(, באורים, בשפיים ובעמק יזרעאל. 

 .     הםאים ובעלי הזכויות בלברצון הטוב של החק אך ורקוהנוכחות שלנו בהם תלויה  ,אלה
 

תלונות שהתקבלו לאחרונה מבעלי הזכויות בשטח ההטסה ב"מסלול" )פגיעה ביבולים והותרת בשל 
לכלוך ע"י טיסנאים( נאסר עלינו לעשות שימוש בשטח ההטסה במסלול. רק לאחר מאמצים רבים בוטלה 

 הגזירה.
 

ים, לנוכח האמור אנו מוצאים מקום לחדד ולהנחות את כלל ציבור הטיסנאים המטיס בשטחים חקלאי
 כדלקמן:

 
 על הכללים כדלקמן:הקפדה תוך מותרת , באימונים ובתחרויותהטסה בשטחים הנ"ל,  .א
 

לנסוע בכלי רכב )מכוניות ואופניים( על שדה חקלאי. הנסיעה בכלי רכב  איסור מוחלטחל  .1
 )מכוניות ואופניים( בשטח ההטסה מותרת, במהירות סבירה, אך ורק על דרך עפר ברורה.

 
לפגוע בכל דרך בציוד חקלאי ובגידולים חקלאיים. הבאת טיסן שנחת  מוחלט איסורחל  .2

בשדה חקלאי מותרת ברגל בלבד, תוך בחירה בנתיב הקצר ביותר והימנעות מפגיעה 
 בציוד חקלאי ובגידולים חקלאיים.

 
להותיר בשטח ההטסה זבל ו/או לכלוך )פחיות, חוטי הטסה, מנועי  איסור מוחלטחל  .3

כיו"ב(. יש להותיר את שטח ההטסה נקי כל העת. למניעת ספקות, כל גומי, שקיות ו
 טיסנאי יביא עימו שקית אליה יזרוק בתכיפות את כל הזבל שיצבור. 

 
 .אף פעם .בשום דרךאין לחרוג מכללים אלה 

 
 , ללא יוצא מהכלל, שיפר הוראה מההוראות לעיל ייענש כדלקמן:טיסנאות-פעיל קה"לכל  .ב
 

ייפסל באופן מיידי מהמשך התחרות )בסמכות  -עה במהלך תחרות במקרה שההפרה בוצ .1
 מנהל התחרות(. 

  
ייפסל מהשתתפות בתחרות הבאה )בסמכות  -במקרה שההפרה בוצעה במהלך אימונים  .2

 מנכ"ל קה"ל(.  
 
 ענישה משמעתית נוספת על פי חומרת המקרים והישנותם )בסמכות ועדת משמעת(.   .3
 

 . וחוקת הטיסנאות נהלי קה"לב כדי לגרוע מהאמורנ"ל אין ב .ג
 

 נודה לתשומת ליבכם ושיתוף פעולה בשמירה על שטחי ההטסה.
 בברכה,

 
 טיסנאות -קלוב התעופה לישראל 


