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 תוכן עניינים
 
 

 

 פרק' מס
 

 עמודים שם הפרק

 מבוא כללי 0.0פרק 
 

 

 כללי 1.0פרק 
 

 

 הפעלת כלי טיס 2.0פרק 
 

 

 נתיבים ושדות תעופה, אזורים 3.0פרק 
 

 

 הדרכה ואימון 4.0פרק 
 

 

 נספחים 5.0פרק 
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  מבוא כללי 0.0                                

 רשימת עדכונים  0.1
 

' מס
 עדכון

תאריך  תאריך עדכון
ביצוע 
 עדכון

שם המעדכן 
 וחתימה

 עמוד פרק מספר

דצמבר  3  1
2012 

ון יעדכון ניס 3  אמנון הררי   
מינימלי נדרש 

מטייסים 
 .גוררים

דצמבר  3  1
2012 

הוראות   14  אמנון הררי   
לבקרת שקילה 

 ואיזון

דצמבר  3  1
2012 

רשימת בעלי   1  אמנון הררי   
 תפקידים

דצמבר  17  2
2012 

מינימום של   1 אמנון הררי   
טיסות  20

הדרכה בשנה 
 למדריך

אפריל  18  3
2013 

 4פרק   אמנון הררי   
סעיף 

1.2.13 

עדכון תכנית  
הדרכה 

לדאונים 
ממונעים 
בהמראה 

 עצמית

מאי  11  4
2013 

 1פרק   אמנון הררי   
סעיף 

17.2.35.3 

עדכון פרק  
הסבת טיס 

 לגרירת דאונים

5  13 
ספטמבר 

2013 

 1פרק   אמנון הררי   
סעיף 

17.2.35.2 

משיכה אחת  
לניתוק כבל 

, 3במקום 
והקפדה על 

שמירת מרחק 
מעצמים 

בהשלכת כבל 
על ידי הטייס 

 הגורר

6           
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8           
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 טופס קרא וחתום     0.2                           

כי , מ מצהיר כי קראתי את העדכון לספר העזר המבצעי"הח, אני

 .הבנתי את הכתוב בו וכי אפעל בהתאם

עדכון  שם
 1' מס

עדכון 
 2' מס

עדכון 
 3' מס

עדכון 
  4' מס

עדכון 
 5' מס

עדכון 
 6' מס

עדכון 
 7' מס
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 בתוקף רשימת דפים  0.3

 
 נספח/פרק

 

 הערות עדכון מספר/שינוי מספר דפים

 1פרק 

 

      

 2פרק 

 

      

 3פרק 

 

      

 4פרק 
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 5פרק 

 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  תצהיר בעלי תפקידים  0.4
 

   
מצהירה בזאת כי ספר ". דאיה -קלוב התעופה לישראל " עמותת

ולחוקים הישראליים  לתקנותהעזר המבצעי הוכן ונכתב בהתאם 

ומתאימה לתנאים וההתניות שברישיון ההפעלה  התקפים

 .המבצעי

בעלי התפקידים החתומים מטה מצהירים בזאת כי הם יודעים 

ומבינים את תוכן ספר העזר המבצעי ויבצעו את תפקידיהם 

 .בהתאם לספר עזר מבצעי זה

  

 ר"יו
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 מנהל מבצעים

 טייס ראשי

 מדריך ראשי

 מנהל אחזקה

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 רשימת תפוצה 0.5

  :ספר עזר מבצעי זה מופץ לגורמים הבאים 

 ר העמותה"יו                 :1' עותק מס

 (לא ישים) (מבצעים) משרד החברה                 :2' עותק מס

 מדריך ראשי                 :3' עותק מס

 טייס ראשי                 :4' עותק מס

מחלקת  –רשות התעופה האזרחית                  :5' עותק מס

 מבצעים
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מחלקת  –רשות התעופה האזרחית                  :6' עותק מס

 כושר אווירי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  אופן הספרור   0.6                              

 לתת פרקים ולסעיפים, כל אחד מהכרכים מחולק לפרקים0.6.1      

הספרור מחולק לשלוש קבוצות כשבכל קבוצה שתי ספרות 0.6.2      

 :כדלקמן

 .זוג הספרות השמאלי מציין את מספר הפרק      .1

 זוג הספרות האמצעי מציין את מספר תת הפרק      .2

 זוג הספרות הימני מציין את הסעיף      .3

 נוסף לספרור זה קיימת חלוקה פנימית של הסעיף וזו תהיה מצוינת0.6.3   

והלאה וכן חלוקה  1 –מ  סדרתיים מספרים ותעבאמצ              

 אותיות על ידי    יפיםלתת סע

 בתחילת כל פרק מופיע תוכן העניינים של הפרק      0.6.4
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בראש כל עמוד מצד ימין נמצא ספרור הכולל את מספר הפרק 0.6.5      

 בתוך הפרק העמוד ומספר

 נמצא מספר העדכון ותאריך הוצאתו ימיןבראש כל עמוד מצד 0.6.6      

 .מספר הכרך והנושא בראש כל עמוד במרכז נמצאים      0.6.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דוגמא                                      

 (לפי אופן ספרור) מספר הפרק             1          

 נשאר ריק             2         

 שם חברה ולוגו 7       ספר עזר מבצעי 1    1.0

  

10 

2  1.0 3 P-01  4 8       ארגון ומדיניות 

 9       מבוא כללי 6 0עדכון מספר  5  2011ינואר 
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 (.יש לעדכן ידנית)  מספר תת הפרק            3         

 (של אותו תת פרק) מספר הדף             4         

 תאריך הדפסה או עדכון            5         

 מספר העדכון            6         

 "ספר עזר מבצעי"            7  

 הכרך  שם            8         

 שם הפרק            9         

 או לוגו/שם החברה ו           10        

  

 

 

 

 נוהל עדכון     0.7                            

על העדכון ועל ההפצה של הספר בין הגורמים , האחראי על הפרסום 0.7.1

 .הוא מנהל המבצעים המתאימים

העדכונים יופצו לכל הגורמים המחזיקים עותק מאושר של ספר העזר  0.7.2

 .העדכון ישא מספר סידורי ותאריך, המבצעי

, השורה. ה של החלפת דפים שלמים שפג תוקפםעדכון יעשה בשיט 0.7.3

י קו אנכי בצד שמאל של אותה "בוצע עדכון יודגשו עאו שורות בהן /ו

 .שורה
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בתחילת הספר תופיע רשימת עדכונים והמעדכן יאשר בחתימתו את  0.7.4

 .ביצוע העדכון

 .בצד ימין למעלה יצוין תאריך ומספר העדכון לאותו דף, בכל עמוד 0.7.5

כל המחזיק באחד מעותקי ספר העזר המבצעי אחראי על עדכונו  0.7.6

 .י האחראי"ותו בדפים שיופצו עהשוטף של העותק שברש

או עדכונים /מנהל המבצעים יעביר טיוטות והצעות של דפי עדכונים ו 0.7.7

זמניים למחלקת המבצעיים ברשות התעופה האזרחית לבדיקה לפני 

 .ההוצאה וההפצה

 

 

 

 

 סמכויות מפקח רשמי   0.8                         
  

תרשה למפקח רשמי של רשות התעופה  דאיה -קלוב התעופה לישראל  0.8.1

לבחון ולבדוק את ספר עזר מבצעים של , האזרחית לאחר שיזדהה

על הקרקע  ,החברה ודאוני לבקר במשרדיה ולבדוק את מטוסי, החברה

 .יומני מבצעים ודיווח שעות טיסה, תעודות וספרי כלי הטייס, ובאוויר

נם קשורים במבצעי שאי, ל במסמכי החברה"עיון של מפקח רשמי כנ 0.8.2

טעון אישור מוקדם של , במסמכי המטוסים או , במסמכי הפעלה ,טיסה

      .ר העמותה"יו
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 חייב להושיט את מלוא העזרה למפקח רשמי עמותהה מחבריכל אחד  0.8.3

   .ל במילוי תפקידו"כנ

, א המבצע פיקוח בטיסה"מפקח רשמי של רת  תעמיד לרשות העמותה  0.8.4 

קדמי בתא הטייס או מושב נוסעים קדמי עם אזניות או משקיף  מושב

הטסת   חובת  בנוהל בהתאם לאמור , דעתו של המפקח רמקול להנחת

 .1970מ "מפקחים בתובלה אווירית תש  

  

 

  

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 "קרא וחתום"נוהל    0.9                               

 .לדעת ולהתעדכן כל חבראחריות    0.9.1

 .החבריםאחריות המעדכן להביא כל עדכון לידיעת   0.9.2
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  מסמכים ורישיונות   0.10                               
 
 
 לא ישים – ח של החברה"אשור רו       0.10.1

 לא ישים – רישיון הפעלה מסחרי       0.10.2

 מבצעירישיון הפעלה        0.10.3

 תעודות ביטוח       0.10.4

 אישור ניהול תקין של רשם העמותות       0.10.5
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 הגדרות וראשי תיבות          0.11

 

להלן רשימת קיצורים וראשי תיבות הנמצאים בשימוש  
 :בספר עזר מבצעי זה

 
 רשות תעופה אזרחית -                א"רת

 (CVFR) כללי טיסה ראיה מבוקרת  -               מ"כטר
 ( IFR) כללי טיסת מכשירים  -                 מ"כט
 מזג אוויר -                 א"מז
 חיל האוויר -                   א"ח

 בטחון שדה חילי -          ח"בש
 ענף בטחון שדה -                ש"עב
 בדיקות חיוניות -                 ח"בד
 איש צוות אוויר -                 א"אצ
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 סיבובים לדקה -                 ד"סל
 כוח סוס -                   ס"כ

 (טרנספונדר) זיהוי עמית טורף  -                 ט"זע
 (VHF)תדירות גבוהה מאוד  -                 מ"תג
 (VF) תדירות גבוהה  -                   ג"ת

 ספר עזר מבצעי -                 מ"סע
 טייס ראשי -                   ר"ט

 (MINIMUM EQUIPMENT LIST-MEL)ציוד מזערי  רשימת - מ"רצ
 פנים ארצי -                   א"פ

 סטכנאי בדק כלי טי -             ט"טכבכ
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 פרק כללי 1.0

 

 :העמותתיאור ה .1
 
הינו עמותה רשומה כחוק "( דאיה ל.ה.ק"להלן " )דאיה –קלוב התעופה לישראל "

י הועידה "התקנון של האגודה אושר ע. אצל רשם העמותות של ממשלת ישראל
ובו מוגדרים כל התפקידים של הנהלת האגודה ודרכי ,  1984הארצית שהתקיימה ב 

בין שאר מטרותיו בשטח , דאיה העמיד לו -קלוב התעופה לישראל . פעולתה
לקיים קורסים שונים בענף הדאיה , יו למוד דאיהלאפשר לחבר, התעופה הכללית

 .ופעילות שוטפת בענף זה 
 
החברות ,  עמותות רשומות הפועלות גיאוגרפית בשדות שונים 5 -"  עמותות הדאיה"
מרכז ,  מרכז דאיה נגב, מרכז דאיה מגידו: העמותות הכלולות הן. "דאיה –. ל.ה.ק"ב

 .כז דאיה ממונעת השרוןמר, מרכז דאיה עין שמר, דאיה גליל עליון
 

עמותות הדאייה הן התארגנויות של טייסי דאונים לשם יצירת מסגרת  ספורטיבית 
המאפשרת יעילות , התנדבותית משותפת של העוסקים בספורט הדאיה כתחביב

, קניית ביטוח משותף, תפעול ותחזוקה משותפת של כלי טייס ,רכישה)וחסכון  
    (.'ממשק אחוד מול השלטונות וכו

אחראי למלא את כל דרישות "(  חבר"להלן )כל אדם הפועל במסגרת אחת העמותות 
ספר העזר , הוראות השדה בו הוא פועל, תקנות רשות התעופה האזרחית, החוק

 .ר ואחראי תחזוקה  עליו הסכימו וחתמו כל החברים"המבצעי והוראות מד
 

או , ים שבהם היא פועלתשיון הפעלה לשדות ולמנחתים הרלוונטייבידי כל עמותה ר
 . לחילופין הסכם עם מפעיל השדה או המנחת המאפשר פעולתה בשדה או במנחת

 
 .ספר עזר מבצעי זה משתמש במונח סניף או סניפים בהתייחסו לעמותות הדאיה

 
 :פעולות העמותה

 הדרכת דאיה ודאיה 

 גרירת דאונים 

  דאיה   בכפוף  -. ל.ה.קהפעלת דאונים ומטוסים בבעלות פרטית במסגרת פעילות
 דאיה    –. ל.ה.שיון  מפעיל קילר

  הפעלת דאונים ממונעים וSelf-Launchers. 

 שיון טייס לטיסה במטוס עם גלגל זנב והסבת טייסים בעלי ריבת טייסים בעלי סה
 .שיון טייס והסמכה לטיסה במטוס עם גלגל זנב לגרירת דאוניםיר

 העמותות הפעלת מטוסים לטיסות פרטיות של חברי. 

 ביצוע תחרויות ואישור הישגים, עילות ספורטיביתפ. 

 ייצוג ה-F.A.I.- וה- CIVV (בדאיה בלבד) בישראל. 
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 :העמותתרשים מבני של ה .1.1

 .עמותהמבנה ה .1.1.1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

. ל.ה.ק עמותת ר"יו

 דאיה

  מבצעים ראש – דאיה ועדת

 טיס ראשי –ועדת דאיה 

 גזבר -ועדת דאיה 

 ראשי דאיה מדריך ראשי אחזקה אחראי

 לאחזקה אחראים

 בסניפים
 אחראיים מדריכים

 בסניפים

 סניף

 מגידו
 סניף

 ש"ב
 סניף

 מחניים

 סניף

 שמר-עין

 ועדת ביקורת
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 .לא ישים  .בעמותהמבנה אגף המבצעים  .1.1.2
 .לא ישים  .אגפי החברה הקשרים שבין אגף המבצעים לשאר .1.1.3
לא  .נהלי דיווח והעברת מידע בין האגפים והמחלקות השונות .1.1.4

 .ישים
 

 :תחום אחריותם ופרטי השגת קשר עימם, שמות בעלי התפקידים .1.2
 

 .(1.2.6)ר "י היו"התפקיד מבוצע בפועל ע – מנהל המבצעים .1.2.1
 :ראשי מבקר .1.2.2

 פינקוס מיכאל
 468 נר גן

 04 6400851. טל

 לא ישים –מנהל הכושר האווירי  .1.2.3
 (מדריך ראשי) מנהל הדרכה .1.2.4

 .רפי בונה
 תל אביב 7שביל היסמין 

 0543227719. טל

 .לא ישים – מנהל מבצעי קרקע .1.2.5
 :ר"יו .1.2.6

 ארזי דני
 תל אביב 29פתחיה 

 0544788789. טל
 :טיס ראשי .1.2.7

 פרי אלישע
  

 

הנחיות המפרטות חובות ואחריות של כל איש צוות אוויר ועובד   .1.3
ושל כל אדם בתפקידי , הפועל מטעם העמותה, קרקע הנוגע בדבר

 (.א) 377הנהלה כאמור בתקנה 
 

עמותות הדאייה הן התארגנויות של טייסי דאונים לשם יצירת  1כאמור בסעיף 
מסגרת  ספורטיבית התנדבותית משותפת של העוסקים בספורט הדאיה 

במהלך השנים נמצא מכנה משותף בתחומים מסוימים של קביעת . כתחביב
להיות , המתנדבת לרכז תחומים מקצועיים, י קבוצה נבחרת"סטנדרטים ע

ם לרשות התעופה האזרחית ולהתריע על חריגה הגורם המקשר בין החברי
הקבוצה הנבחרת כוללת בעלי . י החברים"מהחוקים והרמה אשר אומצו ע

אשר תפקידם העיקרי להתוות קווי מינימום   בסעיף זהתפקידים כמפורט 
כמו כן . אחידים בקשר לרמת הטיסה והתיאוריה אשר לפיהם נוהגת העמותה

יכים לארגון יעלי תפקידים אחרים השזה את תפקידם של ב סעיףמגדיר 
 .ותפעול שוטף של פעילות הטיסה והדאיה

 .המבצעיםראש 
 . מדריך דאיה ראשי

 .ועדת מבצעים
 .מדריך דאיה ראשי בסניף

 .מדריך דאיה
 .טייס מפקד דאון
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 .אחראי אחזקה ארצי לדאונים
 . אחראי אחזקה סניפי לדאונים

 . מדריך אחראי בשדה
 . טייס ראשי

 . ררטייס גו
 . נהג גורר

 . צופה ברכב הגורר
  
 

 .ראש מבצעים  .1.3.1
 

 דאיה  -. ל.ה.ק-אחראי להפעלת ועדת המבצעים ב .1.3.1.1
 . אחראי להוצאת ספר עזר מבצעי ועדכונו .1.3.1.2
 . מבצעים יבעניינ. א.ת.דאיה כלפי ר -. ל.ה.מיצג את ק .1.3.1.3
 . על תאונות. א.ת.ר -אחראי לדווח ל .1.3.1.4
החוקים וההודעות לטייסים , התקנות, אחראי לכך שההוראות .1.3.1.5

רשות שדות , ומשרד התחבורה. א.ת.י ר"המתפרסמות ע
דאיה יגיעו ללא דיחוי לידיעתם של הנוגעים  -. ל.ה.ק-התעופה ו

 . הדואים דאיה ובמיוחד לטייסים -. ל.ה.ק-בדבר ב
דאיה בהתאם לחוקים ותקנות  -. ל.ה.אחראי להפעלת מבצעי ק .1.3.1.6

 . וספר עזר מבצעי. א.ת.ר
 .דאיה בתוקף/שיון טייסיחייב להיות בעל ר .1.3.1.7
 .עדת מבצעיםוכחבר בו. ר.ד.מהמשמש ביחד עם  .1.3.1.8

   
 

 .(ר.ד.מ)מדריך דאיה ראשי   .1.3.2
 

י רשות "מדריך דאיה ראשי חייב להיות מדריך בכיר מאושר ע .1.3.2.1
 .התעופה האזרחית

מדריך דאיה ראשי אחראי להנחות על בצוע הוראות רשות  .1.3.2.2
 .דאיה –. ל.ה.ק -רשות שדות התעופה ו, התעופה האזרחית

 -. ל.ה.חבר ועדת מבצעים שותף לעדכון ספר עזר מבצעי ק .1.3.2.3
רשות שדות התעופה וספר , .א.ת.דאיה ומוודא ביצוע הוראות ר

 .דאיה בתיאום עם ראש מבצעים -. ל.ה.עזר מבצעי ק
 .פעולות דאיה ותכניות לימודי דאיה בסניפים תכניות מאשר .1.3.2.4
 .מאשר ספרות הדרכה מקצועית בדאיה .1.3.2.5
 .אחראי להכנת תכניות הדרכת דאיה ולפקח על ביצוען .1.3.2.6
מדריך דאיה ראשי ממונה על פעולתם ועל שמירת רמתם  .1.3.2.7

המקצועית של המדריכים הדואים ותלמידי הדאיה הטסים 
, רישוי, תקני טיסהדאיה לרבות קביעת  -. ל.ה.בדאוני ק

קידום מקצועי , רישום התקדמות והישגים, מינוי, הסמכה
 .ובצוע מבחנים תקופתיים, ומשמעת

מדריך דאיה ראשי חייב להיות מוסמך לטוס כחוק כטייס מפקד  .1.3.2.8
דאיה מפעיל ובכל סוגי הטיסות  -. ל.ה.ק -בכל הדאונים ש

במידה ומדריך . דאיה מורשה לבצע -. ל.ה.ק-בדאונים ש
ימנה עוזר , איה הראשי אינו מוסמך לטוס בדאונים ממונעיםהד

כן חייב מדריך הדאיה הראשי להיות . מתאים לסיוע בתחום זה
בעל רמה מקצועית כזו שיוכל להכשיר ולבחון דואים ומדריכי 
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לפי . ל"פעולות דאיה וסוגי דאונים כנ, דאיה בסוגי הטיסות
 .א.ת.הוראות ר

ות התעופה האזרחית לקלוב מדריך דאיה ראשי מקשר בין רש .1.3.2.9
 .התעופה בכל הנוגע לענייני דאיה ורישוי צוות אויר דאיה

יהיה אחראי לקשר עם רשות שדות תעופה בקשר עם פעולות  .1.3.2.10
 .בשדות התעופה של הרשות

מדריך דאיה ראשי שותף לעדכון ושינוי ספר עזר מבצעי בכל  .1.3.2.11
דאיה בתאום עם ראש  -. ל.ה.הנוגע לפעולות הדאיה של ק

 דאיה -. ל.ה.צעים של קהמב
( ועדת דאיה )CIVV -דאיה ב -. ל.ה.נציג ק. מדריך דאיה ראשי .1.3.2.12

 .דאיה –. ל.ה.י מוסדות ק"אם לא הוחלט אחרת ע FAIשל 
 .עדת מבצעיםוחבר יחד עם ראש המבצעים בו .1.3.2.13

 
 

 ועדת מבצעים  .1.3.3
 

ועדת . דאיה –. ל.ה.ומראש מבצעים ק. ר.ד.מ.ועדת מבצעים מורכבת מ
כל עדכון יהיה . דאיה לפי הצורך -. ל.ה.מבצעים תעדכן ספר עזר מבצעי ק

ועדת מבצעים תפעל ליישום , בר תוקף בחתימות של חברי ועדת מבצעים
 דאיה -. ל.ה.ר מבצעי קזהתקנות החלות במדינת ישראל בספר ע

 
 

 דריך דאיה ראשי לסניףמ  .1.3.4
 

כיר כמדריך ראשי דריך דאיה ראשי ימנה מדריך דאיה במ .1.3.4.1
בתאום עם הנהלת , דאיה –. ל.ה.לסניף בכל סניף דאיה של ק

 .הסניף
 :תפקידו של מדריך דאיה ראשי לסניף יהיו כדלקמן .1.3.4.2
אחראי לבצוע הוראות ספר עזר מבצעי בכל הנוגע להפעלת כלי  .1.3.4.3

 .הטיס בסניפו
מדריכי , רמת טיסתם והפעלתם של הטייסים, אחראי לפעולתם .1.3.4.4

 .למידי הדאיה הכפופים לוהדואים ות, הדאיה
מדריך דאיה ראשי לסניף חייב להיות מוסמך לטוס כחוק כטייס  .1.3.4.5

מפקד בכל הדאונים העומדים לרשות הסניף עליו הוא אחראי 
 .ובעל רמה מקצועית המתאימה לתפקידו

מדריך דאיה ראשי לסניף מוסמך לנהל קורס דאיה לקראת  .1.3.4.6
קורסים כפי שיון דואה וכן יטיסת יחיד וכן לקראת קבלת ר

 .שיורה מדריך דאיה ראשי
 
 

 מדריך דאיה  .1.3.5
 

מדריך דאיה הינו טייס דאון אשר הוסמך לתפקידו לאחר שעמד  .1.3.5.1
 .במבחנים מתאימים וסיים תקופת הדרכה תחת פיקוח

שיון טייס עם הגדר יר, ל חייב להיות בעל"מדריך דאיה כנ .1.3.5.2
שיון ידאונים בתוקף מטעם רשות התעופה האזרחית ובעל ר

 .טייסמדריך 
 :ל יהיה רשאי לפעול כדלקמן"מדריך דאיה כנ .1.3.5.3
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 .מושביים-לתת הדרכה בדאיה בדאונים דו .1.3.5.3.1
 מושבי-לשלוח חניך לטיסת יחיד בדאון דו .1.3.5.3.2

 :המדריך לא יהיה רשאי .1.3.5.4
למעט )שלוח חניך לטיסת יחיד ראשונה בכל דגם דאון ל .1.3.5.4.1

 (.ר הסניף"י מד"אם הוסמך לכך ע
למעט )ון לשלוח טייס לטיסת מרחק ראשונה כיחיד בדא .1.3.5.4.2

 (.ר הסניף"י מד"אם הוסמך לכך ע
מדריך דאיה כפוף למדריך דאיה ראשי ולמדריך ראשי לסניף בו  .1.3.5.5

 .הוא מדריך
פעילויות הדרכה תחת פיקוח  5מדריך חדש יבצע לפחות  .1.3.5.6

וישוחרר להדרכה עצמאית באחריות , וחונכות של מדריך מנוסה
 .המדריך הראשי הסניפי בלבד

 20לפחות לבצע כדי לשמור על כשירות הדרכה על כל מדריך  .1.3.5.7
 .בשנה הדרכה ותטיס

 
 

 טייס מפקד דאון  .1.3.6
 

הן על הקרקע , טייס מפקד בדאון הוא טייס האחראי על הדאון .1.3.6.1
טייס מוהן באוויר מרגע שקבל את הדאון מאחראי בשדה או 

קודם ועד הרגע בו מסר את הדאון לאחראי בשדה או לטייס 
אחסן את , ע בועד הרג –במקרה של טיסה אחרונה . הבא

 .הדאון בצורה בטוחה
על , הטייס המפקד אחראי על שלמות הדאון וכל הציוד אשר בו .1.3.6.2

בטחונו ועל קיום הוראותיו של האחראי בשדה ועל קיום הוראות 
וכן אחראי הטייס המפקד על כל , הטייסספר עזר מבצעי וחוקי 

 .האנשים הנמצאים בדאון
 .בטיסת הדרכה יהיה המדריך הטייס המפקד .1.3.6.3
חייב הטייס המפקד לוודא שנערכה בקורת , בעת קבלת הדאון .1.3.6.4

יומית לדאון וכי לא אירעו בו כל תקלות לשלמות וכשירות 
 .הדאון

ס במקרה ובעת הבדיקה יתגלה לקוי כלשהו בדאון יודיע הטיי .1.3.6.5
 .אחראי בשדהמדריך ההמפקד על כך ל

לפני ההמראה יערוך הטייס המפקד את הבדיקות החיוניות  .1.3.6.6
לפני טיסה ראשונה באותו יום תיעשה בדיקת , שלפני ההמראה

 ( .אם קיימים)ומשני הווים ( אם יש)ניתוק כבל רגיל ואוטומטי 
לפני כל חבור הכבל יוודא הטייס המפקד שהאדם המחבר את  .1.3.6.7

יודע כיצד לבצע , גרירה אל וו הזינוק אשר בדאון טבעת כבל ה
 .חבור כזה וכי מחבר הוא את הטבעת הנכונה לוו הנכון

ייס מפקד לא ימריא בדאונו אלא אם כן קבל טרם הטיסה ט .1.3.6.8
תדריך לאותה הטיסה מאת המדריך האחראי בשדה או מאת 
מדריך שמונה לצורך מתן תדריך זה על ידי המדריך האחראי 

וא יוצא לטיסת מרחק קבל מרשה מיוחד בשדה ובאם ה
 .ממודיעין טיס וימלא אחר כל ההוראות הנוגעות לטיסת מרחק

יידע הטייס את , במידה והפעולה מתנהלת ללא מדריך אחראי
 .המדריך הראשי הסניפי על קיום פעולה ויתמנה לה אחראי
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ולאחראי לאחר טיסה ידווח הטיס המפקד למדריך האחראי  .1.3.6.9
כל תקלה או קלקול שארע לדאון באוויר או על על  אחזקה סניפי

 .הקרקע
הטייס המפקד אחראי על הסעתו הבטוחה של הדאון ועל  .1.3.6.10

 .עגינתו הבטוחה
במקרה של נחיתת דאון בשדה שאינו שדה המראה ממנו  .1.3.6.11

יהיה הטייס המפקד אחראי לדווח מקום הנחיתה , המריא
כן יהיה הטייס המפקד , בהתאם לנוהל למדריך האחראי בשדה

 .אחראי על החזרתו הבטוחה של הדאון למקום שנקבע
במידה ויש , הטייס המפקד חייב לוודא שיש מצנח שמיש בדאון .1.3.6.12

 .צורך במצנח
 .על הטייס המפקד לפעול בהתאם לנוהל הגרירה .1.3.6.13

 
 

 דאיה -. ל.ה.אחראי אחזקה ארצי לדאוני ומטוסי ק  .1.3.7
 

אחראי לאחזקה יהיה אחראי בפני ועדת דאיה ורשות התעופה  .1.3.7.1
. ל.ה.האזרחית על אחזקתם הנאותה של כלי הטייס שברשות ק

 .דאיה ושמישותם -
דאיה ורשות  -. ל.ה.האחראי לאחזקה יהיה המקשר בין ק .1.3.7.2

מצבם , התעופה האזרחית בכל הקשור באחזקת כלי הטייס
 .הטכני ושמישותם

 -. ל.ה.י אחזקה בכל סניף של קאחראי לאחזקה ימנה אחרא .1.3.7.3
דאיה ויפקח על  -. ל.ה.דאיה שבו מופעלים דאונים ומטוסי ק

 .ל"פעולותיהם של הנ
של  (TCאו מחזיקי )היצרנים אחראי לאחזקה ידאג לקשר עם  .1.3.7.4

או עם רשויות /דאיה ו -. ל.ה.ק -כלי הטייס המופעלים ב
לשם קבלת הוראות ( מקומיות או זרות)ממשלתיות  תעופתיות

 .טכניות ושינויים נדרשים בהתאם לצורך
דאיה  -. ל.ה.ק -אחראי לאחזקה יוציא הוראות קבע לאחזקה ב .1.3.7.5

 .וכן יוציא שינויים ועדכונים בהתאם לצורך
 –. ל.ה.ק-אחראי לאחזקה יהיה יועץ לרכש דאונים ומטוסים ל .1.3.7.6

 .דאיה
ם ולאשר כל מכתב היוצא ממרכז יהיה היחידי הרשאי לחתו .1.3.7.7

כמו כן יקבל לעיון כל , דאיה והמטפל בענייני אחזקה -. ל.ה.ק
דאיה וחומר טכני מהארץ  -. ל.ה.ק.ל המתקבל ב"מכתב כנ

 .ל"ומחו
שיון טכנאי לבדק כלי יאחראי אחזקה ארצי חייב להיות בעל ר .1.3.7.8

 .טייס
 
 

 אחראי אחזקה סניפי  .1.3.8
 

חייב שיהיה , פעילות דאיה דאיה המקיים -. ל.ה.כל סניף של ק .1.3.8.1
 .לו אדם מוסמך אשר ישמש בתפקיד של אחראי אחזקה סניפי

אחראי אחזקה סניפי יהיה כפוף מקצועית לאחראי אחזקה של  .1.3.8.2
, דאיה ויפעל בהתאם להנחיותיו בעניינים טכניים -. ל.ה.ק

 .ולמדריך דאיה ראשי לסניף בעניינים מבצעיים
 :כדלקמן תפקידיו של אחראי אחזקה סניפי יהיו .1.3.8.3
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בצוע בקורות : לדאוג לאחזקת כלי הטיס שבסניפו ולדווח .1.3.8.4
לרבות בקורות שנתיות לחידוש תעודת , למיניהן בזמן הנדרש

 .כושר טיסה ותיקונים שגרתיים בכלי הטייס
לדאוג לשמישות הכלים בהתחשב עם תאריכי ימי הפעולה או  .1.3.8.5

 .מחנות דאייה כפי שיקבע על ידי מדריך הדאיה של אותו סניף
 .תוד המלאי לחלקי חלוף וחומריםילדאוג לע .1.3.8.6
 .להיות אחראי על רשום מלא ומדויק בספרי הדאונים .1.3.8.7
לרכז ולשמור את תיקי האחזקה לכל דאון וחומר טכני הקשור  .1.3.8.8

 .לכלי הטייס
 

    
 
 
 
 

 מדריך אחראי בשדה  .1.3.9
 

מדריך אחראי בשדה יתמנה לתפקידו על ידי מדריך הדאיה  .1.3.9.1
על המדריך האחראי . ישירות לוהראשי לסניף והוא כפוף 

 .בשדה להיות מדריך דאיה
 :המדריך האחראי בשדה יהיה אחראי על .1.3.9.2

 
קיום הוראות ספר עזר מבצעי בשעת הפעולות שהוא  .1.3.9.2.1

 .אחראי עליהן
 .שמירת בטיחות טייס בעת הפעילות .1.3.9.2.2
דאיה או  -. ל.ה.י ק"תנועת כלי הטייס המופעלים ע .1.3.9.2.3

 .הפעולהועל הקרקע בשדה , ירוובאישורו בא
מודגש כי כל הסיוע בקשר בשדה הוא אינפורמטיבי  .1.3.9.2.4

בלבד לחברים כאשר האחריות כולה מוטלת על טייס כלי 
 .הטיס ולא על המדריך האחראי או על צוות הקרקע

 
 :לפני תחילת הפעילות על המדריך האחראי בשדה לוודא כי .1.3.9.3

 
 .הדאונים מוכנים וכשרים לטיסה .1.3.9.3.1
 ,לטיסהמטוסים הגוררים מוכנים וכשרים ה .1.3.9.3.2
 .(1)מכונית הצלה מוכנה ושמישה .1.3.9.3.3
 .כבלי הגרירה מוכנים ושמישים .1.3.9.3.4
 .מכונית הגרירה מוכנה ושמישה .1.3.9.3.5
 .(1)ציוד ההצלה וכבוי אש מוכן ושמיש .1.3.9.3.6
 .נמצאים בשדה מספר האנשים המינימלי לקיום הפעולה .1.3.9.3.7
 .ציוד עזרה ראשונה נמצא .1.3.9.3.8
 .(1)שק רוח במצב שמיש .1.3.9.3.9

בהתאם ומצנחים שמישים , או סימונים/ציוד קשר ו .1.3.9.3.10
 .לסוג הפעולות המבוצעות בשדה

אויר , אויר קרקע)צורת סימנים מוסכמת דו כיוונית  .1.3.9.3.11
 .קיימת ומובנת לכל הנוגעים בדבר( קרקע קרקע, אויר

 .(1)המסלול ואזורי החניה הוכנו לפעולה .1.3.9.3.12
סעיפים אלה באחריות המדריך האחראי רק במקרה : הערה  (1)  

 .שבו המועדון הוא מפעיל המנחת
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תחילת הפעולה ידאג המדריך האחראי בשדה לקבל לפני  .1.3.9.4

מרשה לפעולה ממודיעין טייס או יחידת הבקרה ויוודא שטייסים 
, היוצאים לטיסת מרחק קבלו מהבקרה מרשה מיוחד לטיסתם

כמו כן יוודא כי כל הדואים והטייסים קיבלו תדרוך בנושא מזג 
 .ישנןסדר הפעילות והוראות מיוחדות אם , בעלי תפקידים, אויר

 
לפני תחילת הפעולה ימנה האחראי בשדה את בעלי התפקידים  .1.3.9.5

 :הבאים
 .רשם זמנים .1.3.9.5.1
 .נהג מכונית הצלה .1.3.9.5.2
 .עוזרים אחראיים לפעילויות שונות בשדה .1.3.9.5.3

 
המדריך האחראי בשדה יקבע את המסלול בשימוש ואת כללי  .1.3.9.6

אם ישנם )התנועה באישורו של מנהל השדה או פקח הטיסה 
 .יודעים על כך דא שכל הטייסיםוויו( כאלה

 
 :בשעת הפעולה ידאג המדריך האחראי בשדה ויוודא .1.3.9.7

 
 .שכל טייס וחניך טייס ידע מתי תורו לטוס .1.3.9.7.1
 .כבל הגרירה ייבדק בהתאם לצורךש .1.3.9.7.2
שכל טייס יקבל תדריך בטרם טיסתו על פי מערך  .1.3.9.7.3

 .תדרוך
שהאנשים המחברים את כבל הגרירה אל הדאון ואת  .1.3.9.7.4

מגליל והאנשים  הכבל בזמן הגרירה על ידי מכונית או
והאדם מחזיק הכנף בעת ריצת , המסמנים סימנים לזינוק

פירוש הסימנים  -ההמראה יודעים את מהלך ההמראה 
 .ואופן חיבור הכבל

דאונים ורכב בצורה , שנקבע מקום חניתם של מטוסים .1.3.9.7.5
שאינה מסכנת כלי טייס בהמראתם ובנחיתתם ואינה 

 .מסכנת חיי אדם ורכוש
בדאון  יירשם בספר הדאון וידווח שכל תקלה או קלקול  .1.3.9.7.6

 .לאחראי אחזקה סניפי ולמדריך דאיה ראשי לסניף
שמכשיר לכבוי אש נמצא ליד מקום חניית המטוסים  .1.3.9.7.7

 .הגוררים
 

ויביא את , המדריך האחראי בשדה יקבל תחזית מזג האוויר .1.3.9.8
 .תכנה לידיעת כל הטייסים בשדה

 
 :בגמר הפעולה יוודא המדריך האחראי בשדה .1.3.9.9

 .אוחסנו ונעגנו כנדרש, הטייס הוחזרו למקומםכל כלי  .1.3.9.9.1
כבל גרירה הוחזרו , כל הציוד האחר לרבות מצנחים .1.3.9.9.2

 .למקומותיהם
 .טיסות נרשמו כחוק בספרי כלי הטייסה .1.3.9.9.3
 .הכנת והחזרת המסלול למצב הרגיל .1.3.9.9.4
 .שהמדריך האחראי לסניף דווח על כל אירוע חריג .1.3.9.9.5
               יתמנה לה אחראי    , כאשר אין מדריך אחראי לפעולה .1.3.9.9.6

 .פעולה אחר
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 אחראי בשדה .1.3.10
 
אחראי בשדה הוא חבר מועדון בעל ותק מספק על פי קביעת  .1.3.10.1
 .ר הסניף"מד
 
תפקידי האחראי בשדה שונים בין המועדונים ומפורטים בפקלים  .1.3.10.2

 .הפנימיים
 
 :עיקרי התפקיד הם .1.3.10.3

אחראי לניהול הקשר הדו כווני בתחנת , בעת הפעולה .1.3.10.3.1

הקרקע ולקביעת התור להמראות ונחיתות של כלי הטייס של 

 . העמותה

אחראי לתפעול השוטף של הפעולה וחלוקת משימות  .1.3.10.3.2

, נהיגת הרכב הגורר, הורדת דאונים מהמסלול: במהלך הפעולה

 .'וכו

 6אחראי לרישום טיסות מסודר בדף הפעולה ראה נספח ג .1.3.10.3.3

 (.שימוש בקבלות ובלוח המחירים)

 .אחראי לגביית הכספים מהמשתתפים והאורחים בפעולה .1.3.10.3.4

 .אחראי על קיום מכשיר קשר תקין במהלך הפעולה .1.3.10.3.5

 :אחראי על פתיחת הפעולה ובכלל זה .1.3.10.3.6

 ניקוי ושטיפת דאונים לפני טיסה.  

 קביעת תור לדאונים. 

  ובדיקתם( רכב ומטוס)פריסת כבלים על המסלול. 

 מים ודלק ברכב ושליחתו לתדלוק אם יש צורך, בדיקת שמן . 

 הבאת מצברים מטעינה. 

  פנוי מקום חניה למטוס ברחבה והרחקת מכוניות חונות מרחבת
 .חנית הדאונים

 יש לבצע רישום מסודר של . הכנת דף פעולה ודף התור לדאונים
י סוג הדאונים וזאת ככל האפשר לפני "כולל אורחים עפ, התור

 .תחילת הטיסות

 אחראי לקביעת סדר המראות דאונים. 

  אחראי לפינוי כל העצמים המפריעים לפעילות בטוחה על המסלול
 .ובשוליו

 :אחראי על סגירת הפעולה כולל .1.3.10.3.7
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 הצבת מעצור לגלגל , גוף וכנפיים, הכנסת דאונים להנגר וכיסוי חופות
 .וצמיג על קצה הכנף

  הספרים הניידים והקבועים בתום הפעולה" סגירת"יוודא. 

 איסוף הכבלים , הוצאת המצברים מהדאונים והכנסתם לטעינה
 .והצמיגים

 עגלה, הכנסת רכב.  

 סגירת כל הדלתות ונעילת ההנגר. 

אחראי שדה רשאי לטוס במידה ומצא מחליף המוסמך  -       .1.3.10.3.8

בכל מקרה הדבר יתבצע . לכך או המדריך האחראי מחליף אותו

 .באישור המדריך האחראי

 
 ייס ראשיט .1.3.11

 
ר "י ועדת הדאיה באישור מד"טייס ראשי מתמנה לתפקידו ע .1.3.11.1

טייס ראשי אחראי על בצוע ההוראות : ותפקידיו כדלקמן
דאיה לפי מיטב  -. ל.ה.הנוגעות למבצעי טיסה של מטוסי ק

 :ידיעותיו והבנתו ובהסתמך על
 

 .החוק ותקנות הטייס .1.3.11.1.1
 .הוראות האגף לתעופה אזרחית .1.3.11.1.2
 דאיה -. ל.ה.הוראות ספר עזר מבצעי של ק .1.3.11.1.3
 (.AIP)פרסומי מידע תעופתי  .1.3.11.1.4
 .שיקולי בטיחות הטיסה .1.3.11.1.5

 
דאיה בכל העניינים הקשורים  -. ל.ה.ועד המרכזי של קויועץ ל .1.3.11.2

 .בטיסה לרבות רכש ופתוח
דאיה  -. ל.ה.הוראות ותקנות בשטח הטיסה בק, מוציא הנחיות .1.3.11.3

 .על סניפיו ומוודא ביצועם
סה וגרירת שיון טייאחראי להסמכת טייסים גוררים בעלי ר .1.3.11.4

 .דאונים
 .מאשר תכניות פעולות טיסה ותכניות הכשרה לגרירה בסניפים .1.3.11.5
 .מאשר וממליץ על ספרות הדרכה מקצועית בטיסה .1.3.11.6
 דאיה -. ל.ה.פועל לפי הוראות ספר העזר המבצעי של ק .1.3.11.7

 .המאושרות ואגף התעופה האזרחית
טייס ראשי חייב להיות מוסמך לטוס כחוק כטייס מפקד בכל  .1.3.11.8

דאיה מפעיל ובכל סוגי הטיסות במטוסים  -. ל.ה.ק-המטוסים ש
 .דאיה מורשה לבצע -. ל.ה.ק-ש

טייס ראשי אחראי לעדכון ושנוי ספר עזר מבצעי בכל הנוגע  .1.3.11.9
דאיה בתיאום עם ראש מבצעים  -. ל.ה.לפעולות טיסה של ק

 דאיה -. ל.ה.ק
דאיה בכל הנוגע  -. ל.ה.ק-ל. א.ת.טייס ראשי מקשר בין ר .1.3.11.10

 .לענייני טיסה
 .י רשות התעופה האזרחית"נוי הטייס הראשי יאושר עמ .1.3.11.11

 
 

 טייס גורר .1.3.12
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שיון טייס בתוקף אשר הוסמך יטייס גורר הוא טייס בעל ר .1.3.12.1

 .לשמש טייס במטוס הגורר באוויר דאון
טייס גורר חייב להכיר את הוראות ספר עזר מבצעי לטייסים  .1.3.12.2

 .גוררים לנוהלי גרירה ולפעול לפיהם
ת לטייס ראשי ולמדריך דאיה ראשי טייס גורר כפוף מקצועי .1.3.12.3

 .וכפוף למדריך האחראי בשדה בפעולת דאיה
דאיה או מי שמונה על  -. ל.ה.י טייס ראשי ק"טייס גורר יוסמך ע .1.3.12.4

 .ידו
 
 

 .נהג גורר .1.3.13
 

 .שיון נהיגה בר תוקף המתאים לרכב הגורריהינו בעל ר .1.3.13.1
 .עומד בדרישות פוליסת הביטוח של הרכב הגורר .1.3.13.2
 .זינוקים לפחות בדאון בגרירת מכונית 10בעל ניסיון של  .1.3.13.3
י מדריך אחראי לסניף או מי שמונה על "הנהג הגורר יוסמך ע .1.3.13.4

 .ידו
הרכב )אחראי להימצאות ציוד לניתוק מהיר של כבל הגרירה  .1.3.13.5

 .ולהפעלתו בעת הצורך( הגורר
 .הג גורר יבצע גרירה רק בלווית צופה הנמצא עמו ברכבנ .1.3.13.6

 
 

 .צופה .1.3.14
 

 .י הדאון"בזיהוי הסימנים הניתנים עהצופה יעזור לנהג הגורר  .1.3.14.1
 .הצופה יעזור לנהג הגורר לעקוב אחר כבל הגרירה .1.3.14.2
ות אחרת לאורך המסלול שלא להצופה רשאי לעזור לכל פעי .1.3.14.3

 .בעת הגרירה
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                                                                                  :מערכת הפיקוח .1.4
 .הפיקוח על ההפעלה של המפעיל תיאור מערכת .1.4.1
שיטות פיקוח וניטור על בטיחות הטיסות ועל הסמכת כל אנשי  .1.4.2

 .הצוות בעלי נגיעה לבטיחות טיסה
 .נהלים להבטחת התאמתם של אנשי מבצעים ופיקוח לתפקידם .1.4.3
 .מסמכי טיסה ונתוני בטיחות, ניתוח ושמירת רשומות .1.4.4

פעלה בכל מנחת בו רישומי כל ההמראות והנחיתות מתבצעים בעמדת הה 
הטופס כולל את . מתבצעת פעילות דאיה על גבי טופס מיוחד לצורך כך

. האחראי בשדה והטייס הגורר, שמות המדריך האחראי: הנתונים הבאים
, (אם ישים)שם החניך או הנוסע , לגבי כל טיסה את שם הטיס או המדריך

 .השטח שעת הנחיתה וגובה ניתוק כבל הגרירה מעל פני, שעת ההמראה
 ((אם ישים) 258ותקנה  251י תקנה "עפ) 
 

 :ומידע תפעולי הפצה .1.5
נוסף למידע הקיים , מערכת הפצת הנחיות ומידע תפעולי .1.5.1

 .כולל ישימות מידע זה והאחריות להפצתו, מ"בסע
מידע תפעולי מופץ לחברי האגודות באמצעות הדואר האלקטרוני על פי  

 .י המדרים הסניפיים"רשימות תפוצה ע
 (259י תקנה "עפ)

 
                                                           :זמני טיסה ומנוחה .2

 .תפקיד מגבלות זמן טיסה וזמן .2.1
 .ביממה זינוקים 40 -מ יותר ידריך לא דאיה מדריך  .2.1.1
 .ביממה גרירות 50 -מ למעלה יגרור לא גורר טייס  .2.1.2
 .ביזמתו לפעול יפסיק ביכולתו פגימה המרגיש טייס כל  .2.1.3

 .לא ישים – מנוחה לצוות האוויר ולצוות הדיילים זמן טבלאות .2.2
 (1971, א"תשל-מגבלות זמן טיסה בשרותי התעופה -י תקנות הטיס"עפ)

 
לרבות ציוד הנדרש בעת , רשימת ציוד ניווט הנדרש להיות בכלי הטיס .3

 ((ב) 33י תקנה "עפ) .PBN (Performance based navigation)ביצוע ניווט
 
                                                                                :נהלים .4

 (לא ישים) .נהלים לניווט ארוך טווח .4.1

 (ישים לא) .ETOPSנהלי אובדן מנוע בטיסת  .4.2
 (.ישים לא) .ונהלים לגביו ETOPSקביעת שדה משנה לטיסת  .4.3

 
הרדיו של כלי נסיבות בהן נדרשת האזנה רצופה ומיוחדת למערכת  .5

 .לא ישים .הטיס

 



 שם החברה ספר עזר מבצעי  1.0פרק 
 ארגון ומדיניות  - 14 - 0.0  ולוגו

 כללי 4' עדכון מס 2013 מאי
 

 001עדכון  11/02/2010 -מעודכן ל

                                          ((א)264י תקנה "עפ).שיטה להגדרת גבהי טיסה מזעריים .6
 
      .לא ישים         ((ב)264י תקנה "עפ).להגדרת מינימה בשדות תעופה שיטה .7

                                 ________:מאשר
  
דלוק כאשר ישנם נוסעים בכלי הטיס הננקטים בעת תאמצעי זהירות  .8
              ((ב)10י תקנה "עפ)(. לא ישים במנועי בנזין)
 
 .(ישים לא)נהלי תפעול בעת מתן שרותי קרקע  .9
 

זאת , נוהל המחייב את הטייס המפקד בדיווח על תאונה לה היה עד .10
-ד"תשמ, (חקירת תאונות ותקריות לכלי טיס)בהתאם לתקנות הטיס 

1984. 
 

, ל דאיה.ה.או טייס מטיס כלי טיס של ק/דאיה ו -. ל.ה.כל אחד מעובדי ק 10.1
או תקרית מיד לאחר שקבל מידע כלשהו על /חייבים לדווח על תאונה ו

דאיה או  -. ל.ה.טייס או עובד ק, למטוס, קרות תאונה כלשהי או תקרית
 .או מתקניה/דאיה ו -. ל.ה.באם נגרם נזק כלשהו לציוד ק

סדר הדווח יהיה בהתאם לרשימה דלהלן עד אשר יוודא המדווח שאכן  10.2
 .או ראש המבצעים/דאיה ו -. ל.ה.הגיעה הודעתו לידיעת מזכירות ק

 (.בהתאם לעניין)ר או טייס ראשי "מד 10.3
 -ו 06/001, מס, א.ת.ראש המבצעים והטייס יפעלו בהתאם להוראות ר 10.4

. טל, לוד מס. ת.או יודיע לאחראי משמרת מרכז תיאום נ 06/002
 ןכ כמו. ל"כנ. א.ת.על כל תאונה החייבת דווח לפי הוראות ר 9774008

ידווח ראש המבצעים על כל תאונה או תקרית שעליה קבל דווח למזכירות 
 .דאיה –. ל.ה.ק

ועדת ווכן דווח ל, דאיה וראש המבצעים יוודאו דווח הדדי -. ל.ה.מזכירות ק 10.5
 .בטיחות

 
 

 (הפעלה -5י תקנה "עפ) .אנשי הצוותנוהל העברת הפיקוד בין  .11
 

המביאים , נהלים מפורטים לחישוב כמויות דלק ושמן שיש לשאת .12
בחשבון את כל נסיבות ההפעלה כולל אפשרות אבדן דיחוס ואבדן מנוע 

 (310י תקנה "עפ) .אחד או יותר בעת טיסה בנתיב
 

, התנאים לשימוש בחמצן וכמות החמצן אותה יש לשאת בכלי הטיס  .13
 .לתקנות אלו 32בהתאם לתקנה 

 
רגל אלא אם כן יש בדאון סידורים  12,500לא יטוס דאון בגובה העולה על 

 14,000 -ו – 12,500בגבהים שבין . תקינים להספקת חמצן לנשימת הדואים
 .קותד 30ק זמן של עד ניתן לטוס ללא שימוש בחמצן נשימה לפר, רגל
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 .לתקנות אלו' ב 302לתקנה בהתאם  -הוראות לבקרת משקל ואיזון  .14
 

 

הן לסידור הנוסעים , הטייס המפקד אחראי להעמסת המטוס או הדאון
הטייס יחשב את העומס ויבדוק את מגבלות . במושבים והן לסידור המטענים

מיקום מרכז הכובד בהתאם לטבלת המשקלים הנמצאת בכלי הטייס או 
בטיסה בדאון לא נדרש הטיס המפקד לחשב את . בהתאם לספר כלי הטיס

ת מגבלות מרכז הכובד אלא עליו לוודא שמשקל הטייס העומס ולבדוק א
במושב הקדמי ובמושב האחורי נמצאים בתחום המשקלים המוגדר בספר 

במקרה של משקל חסר ניתן להוסיף משקלות יעודיות על פי ההגדרה . הדאון
  .. בספר הדאון ובשלט המגבלות בתא הטייס

ים נתוני משקל ואיזון חובת הטייס להכיר את ספר המטוס ולדעת היכן מפורט
 .והגרפים בהתאם

 
 

לא  .נגד הקרחה קרקעי/הנחיות לביצוע ולפיקוח אחר נוהל הפשרה .15

 .ישים

 (הפעלה -313י תקנה "עפ)

 
 (533ותקנה  78י תקנה "עפ) .הגדרות לתוכנית טיסה מבצעית .16

 
 ((א)6י תקנה "עפ) .לכל שלב בטיסה( SOP)נהלי תפעול סטנדרטיים  .17

, מכיל נהלי תפעול הנוגעים לפעילות דאיה 17.1סעיף . פרק זה מחולק לשניים
 . מכיל נהלי תפעול הנוגעים בטיסה מוטורית וגרירת דאונים 17.2וסעיף 

 

 דאיהנהלי  .17.1
 

שטח האמונים המקומי לדאונים יהיה רק אזור שניתן  :שטח אימונים .17.1.1
ת "לגביו אישור וסימון על ידי רשות התעופה האזרחית כמוגדר בפמ

 .שטחי האמונים וגבולותיהם נתונים לשינויים. שבתוקף
 

 פעולה לקיום מינימלי צוות .17.1.2
 

מצטבר )אך ורק אם יהיה בשדה הצוות המינימלי  תקויםפעולת דאיה 
 :כמפורט להלן( למטוס ולדאונים

 
 אנשים 2  -להפעלת דאון חד מושבי . א
 אנשים 3  -להפעלת דאון דו מושבי . ב
 אנשים 2 -  להפעלת מכונית . ג
 איש 1  -להפעלת מטוס גורר . ד

 

 מינימום - להפעלה עזר ציוד .17.1.3
 

חייב להיות בשדה ציוד , סדירה ונכונהעל מנת לקיים פעולת דאיה 
 :עזר מינימלי כלהלן

 
 .שק רוח .א
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 .מכונית הצלה .ב
 .מכשיר כיבוי אש . ג
 (.במקרה של פעולת רכב ללא וו תקני)מספריים לחיתוך הכבל  . ד

 

 

 ואחסנה,  עגינה,  הסעה .17.1.4
 

 האיש תמיד יהיה כלשהו דאון אחסנת או/ו הסעת על האחראי .א
 הנותן הוא האחראי. שלו ימין או שמאל כנף בקצה המחזיק
 האנשים שאר כל על. הדאון אחסנת או/ו להסעת והוראות פקודות

 לאחראי ולציית להישמע האחסנה או/ו בהסעה המשתתפים
 תאונה או תקרית לכל המלאה באחריות ישא האחראי. בקפדנות
 האחראי ענישת. אחסנה או/ו הסעה כדי תוך לדאון שתקרה
 לא הדאון אחסנת או/ו הסעה בשעת ברשלנות אשם וימצא במידה
 הדין את מלתת בפעולה שהשתתפו האנשים שאר את תפטור

 .אשמים הם אף ימצאו באם
 
 על לשמירה שהוצב האיש הוא פתוח בשדה העוגן לדאון האחראי .ב

 בשדה עוגן והדאון במידה בו שדאה האחרון הדואה או הדאון
 וישא כחוק הדאון לעגינת האחראי הוא זה איש. נחיתה לאחר

 כדי תוך לדאון שתקרה תאונה או תקרית לכל המלאה באחריות
 .ל"כנ עגינה

 
 י"ע תעשה ברגל בהליכה קדימה כשזנבו גם כלשהו דאון הסעת .ג

 בקצה. מחזיק, האחראי הוא, כשהאחד אנשים 2 -מ פחות לא
 .הזנב ליד או כנף בשורש ףדוח והשני, ימין או שמאל כנף

 
 רכב כלי כל או קטנוע, אופנוע, מכונית בעזרת כלשהו דאון הסעת .ד

 הוא,  השניו, ברכב נוהג כשהאחד אנשים 2 י"ע תעשה אחר
 הוא והרכב במידה .ימין או שמאל כנף בקצה מחזיק,  האחראי

 בו שהנוהג מנת על פתוחים להיות שבו החלונות כל על סגור רכב
 במהירות לנסוע חייב ברכב הנוהג. האחראי הוראות יפה ישמע

 בקצה למחזיק אסור. ש"קמ 5 על ואופן פנים בשום, עולה שאינה
. אחר רכב כלי כל או אופנים על רכוב להיות ימין או שמאל כנף

 (.כבל י"ע נעשית כשהגרירה להסעה הכוונה)
 

, קשוח מוט י"ע למכונית מחובר והדאון במידה : הערה
 אנשים 2 י"ע ההסעה תעשה, פין י"ע מאובטח לדאון כשהחבור

 על לרכב יכול הכנף מחזיק. בכנף מחזיק ושני נוהג אחד - בלבד
 יקטן לא כבל באמצעות הדאון את גורר והרכב במידה. אופנים
 גלגל על המבוסס מכני בהתקן להשתמש ניתן. מטרים 5 -מ אורכו

 .הכנף למחזיק כתחליף לכנף קשיחה בצורה המחובר נייד
 

 שהרוח כך מונח כשהדאון תיעשה פתוח בשדה דאון עגינת .ה
 הכנף קצה. והזנב המורדות הכנף שבין לאלכסון תנשוב המצויה
 לקרקע עגונה להיות חייבת( הקרקע על המונחת זו) הרוח שלתוך

 ביניהן מתוח שחבל הכנף שפות משתי יחידות שתי בעזרת או
 צמיגי ידי על או לקרקע הכנף - קצה את ומהדק הכנף לקצה מעל

 במידה(. הרוח לעצמת בהתאם ויותר 2 -מ פחות לא) מכונית
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 לקרקע הכנף קצה את לעגון מותר נחיתה לאחר נעשית והעגינה
 בחשבון להביא יש אולם, בנרתיקו הארוז המצנח באמצעות
 ל"לנ בנוסף. קשר 5 על עולה שאינה בלבד קלה לרוח זה שאמצעי

 לא אף לעזבו ולא הדאון ליד להישאר אחד אדם לפחות חייב
 לא רכב כלי או חיות בעלי, זרים שאנשים ידאג האיש. לרגע

 .ברוח יתעופף לא הדאון וכי לדאון יתקרבו
 

 לזמן רק מותר כנף בקצה כמשקולת במצנח שימוש : הערה
 .לדאון אחר אמצעי להבאת עד קצר

  
 

 מקום הזינוק .17.1.5
 

ואשר ממנו  מקום הזינוק הוא מקום בו מוצב הדאון על המדאה .א
 .הוא מתחיל את ריצת ההמראה

 
המראה בגרירת מטוס יהיה מקום הזינוק מרוחק מתחילת ב .ב

המסלול מרחק שאינו גדול משמינית אורך המסלול או יותר 
. מטר לפחות 800משמינית ובלבד שאורך המסלול שנותר הינו 

יהיה מקום , מטר או פחות 500ואולם אם המסלול או השדה הוא 
 300אורך המסלול המינימלי יהיה , ילת המסלולהזינוק מתח

 .מטר
 

בהמראה בגרירת מכונית יהיה מקום הזינוק בתחילת המסלול או  .ג
השדה או המקום הקרוב ביותר לתחילת המסלול אליו אפשר 

מטר ובכל  1,000אורך מינימלי יהיה . לפרוש את הכבל כולו
 לא. מקרה מקום הזינוק יהיה במרחק המאפשר המראה בטוחה

תתבצע גרירת מכונת או מגליל בשדות התעופה מחניים ותימן 
 .ר"למעט באישור מד

 
 

 בדיקות לפני טיסה .17.1.6
 
 

הוראת רשות התעופה דאיה ו -. ל.ה.מערך האחזקה לדאוני ק .א
קובעים שיש לבצע בדיקה לפני טיסה  303-05' האזרחית מס

 .לדאונים
 

הבדיקה תבוצע לפי מערך לבדיקה לפני טיסה כפי שהוא מופיע  .ב
 .דאיה –. ל.ה.במערך האחזקה לדאוני ק

 
כל מטיס דאון לרבות בעל רשיון תלמיד אחראי לקיום ותוקף  .ג

י הטייס המועמד להטיס "הבדיקה תבוצע ע, הבדיקה לפני הטיסה
 :את הדאון בכל אחד מהמקרים הבאים

בנוסף לבדיקה היומית אך  - לפני טיסה ראשונה באותו יום (1
 .שעות לפני ההמראה 4 -לא מוקדם מ

 .בכל מקרה שבו חלה הפסקת טיסה של יותר משעה אחת (2
 .בכל מקרה שבו מתחלף הטייס המפקד המטיס את הדאון (3
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 . תוקף בדיקה לפני טיסה מותנה בקיום בדיקה יומית .ד
 

רשאים לבצע בדיקה לפני טיסה האנשים הבאים גם אם אינם  .ה
מדריך דאיה וטכנאי לבדק כלי טייס בעל : עומדים לטוס בדאון

 .הגדר דאונים
 

 :רשאים לבצע בדיקה לפני טיסה העומדים לטוס בדאון .ו
 .מדריך דאיה (1
 .בעל רשיון טייס ובו הגדר דאונים: דואה מוסמך (2

 
. הבדיקה לפני טיסה תיחתם בספר הדאון הנייד בציון שם החותם .ז

כאשר שונה תאריך הבדיקה תאריך יש לרשום . ושעת חתימה
מקום . שעות 24מתאריך הבדיקה היומית שתקפה כידוע 

ובאם משבצות אלה " מדריך מקבל דאון"החתימה הוא במשבצות 
וכל " בוצעה בדיקה לפני טיסה. "מלאות יש לרשום ליד החתימה

 .זאת בעמודה השמאלית של רישום הטיסות
 

 :נוהלי הבדיקה הם כדלקמן .ח
 .יסהבדיקה לפני ט .  1

 .על פי ספר העזר לטיסה והוראות אחראי אחזקה
 :לפני המראה יוודא הטייס המפקד כי . 2

על פי ספר העזר ( ח"בד)יבצע הטייס בדיקות לפני טיסה 
 .לטיסה והוראות אחראי אחזקה

 
רק לאחר בדיקות אלו ייתן הטייס המפקד את ההוראות 

 .ל של כל מועדון"בהתאם לפק, המתאימות להמראה
 
 

 גרירת מכונית –נוהלי המראה  .17.1.7
 

כל המפרט הטכני של ציוד הגרירה החל מכבל הגרירה  כולל כבל  .א
בטחון מעובה המונע הסתבכות בגלגל וכן חוליות חלשות וטבעות 

 -הוא תקני ועומד בתקנים המקובלים בעולם לגרירת מכונית. טוסט
 .בעיקרון תקן טוסט

 
הוראות יינתנו ה)והל המראה בגרירת מכונית יהיה כדלקמן נ .ב

 (:בקשר או בסימנים מוסכמים כדלהלן
 

, כבל הזינוק מחובר, כנף על הקרקע, הדאון מוכן לזינוק (1
 .במכונית נהג וצופה

 
עוזר לנהג נותן , מחזיק הכנף או הדגלן מסמן למתיחת הכבל (2

 .הוראות לנהג
 
, מסמן מחזיק הכנף או הדגלן סימן להמראה -נמתח הכבל  (3

 .בזינוקהמכונית מתחילה 
 
 : הסימנים יהיו (4
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 .מתיחה-הגבהת והורדת הכנף (א)
בטל  -כנף על הקרקע , המראה -יישור כנפיים  (ב)

 .המראה ופנה מסלול
 ,מתיחה -נפנוף הדגל מתחת למתנים : י דגלן"ע (ג)
בטל המראה  -כנף על הקרקע . המראה-מעל הראש (ד)

 .ופנה מסלול
נפנוף כנפיים פירושו שמהירות : סימנים באוויר (ה)

 .אין לסמן מהירות נמוכה, ר גבוהה מדיהרכב הגור
 

בכל מקרה שהטייס מרגיש שאין ביכולתו להמשיך את ההמראה  * 
 .בבטחה ינתק מייד

 
 

 טיסת מבחן .17.1.8
 

יסת ניסוי בדאון היא טיסה על מנת לבדוק את כושר טיסתו של ט .א
או /דאיה ו -. ל.ה.הדאון בהתאם להוראות אחראי לאחזקה של ק

 .או האחראי בשדה/דאיה ו -. ל.ה.קמדריך דאיה ראשי של 
 

יש לבצע טיסת ניסוי לאחר הרכבת הדאון או לאחר כל תיקון  .ב
במבנהו או במערכת ההיגוי של הדאון וכן לאחר נחיתה קשה או 

 .לצורך תעודת כושר טיסה
 

למעט )לא יטוס טייס כטייס ניסוי אלא אם כן הינו מדריך דאיה  .ג
ם מדריכים וקיבלו אישור במקרה של דאונים פרטיים שבעליהם אינ

 (.לכך מהמדריך הראשי הסניפי
 

מושבי לא יטיס כל תלמיד או -הטייס הממריא לטיסת ניסוי בדאון דו .ד
בתנאי שהמכונאי , נוסע חוץ מאשר מכונאי מוסמך או מדריך דאיה

 .או המדריך טסים בקשר לניסוי הדאון
 

 
 טיסת אמונים .17.1.9

 
באזור האמונים של טיסת אמונים היא כל טיסה אשר מבוצעת  .א

 .שדה התעופה ממנו המריא הדאון
 

 .כל התרגילים המקובליםאת טיסת האמונים תכלול  .ב
 

כל טייס ינהג בטיסת אמונים אך ורק בהתאם להוראות שקיבל  .ג
 .מאת המדריך האחראי בשדה( או בתדריך הבוקר)טרם המראתו 

 
 
 

 טיסת יחיד .17.1.10
 

 :לא יטוס אדם טיסת יחיד ראשונה בדאון אלא אם כן .א
 

 .הינו בעל רשיון טייס מתלמד לדאון (1
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 :הוכיח שצבר ניסיון טיסה כמפורט להלן (2

 
 .השלים תכנית אימונים בתרגילי טיסה בסיסיים (א)

 
השלים את כל התרגילים הרשומים בדף מעקב התקדמות  (ב)

י מדריך מוסמך לאישור רמה מספקת של "והם חתומים ע
 43 -השלמת הסילבוס בגרירת מכונית. כל תרגיל ותרגיל

. זינוקים  30 –השלמת הסילבוס בגרירת מטוס , זינוקים
 (דרישות מינימום)

 
 .ותרגילי טיסה, הוכיח בקיאותו בנוהלי הכנות לטיסה (ג)

 
להוכחת כושר ביצוע על המבקש להדגים בפני מדריכו את  (ד)

יכולתו וכושר ביצועו בתמרונים על טיסה רגילה ושל טיסת 
 .מתלמדחירום במידת המומחיות הראויה לטייס 

 
מושבי עם המדריך הראשי הסניפי -עמד במבחן טיסה בדאון דו (3

 18או מדריך אחר שהוסמך על ידו ועמד בכל האמור בפרק 
 . 04סעיף 

 
 .עמד במבחן על ספר הדאון (4

 
טיסות יחיד ראשונות תתבצענה בדאון ההדרכה הדו מושבי  10 (5

או  TWIN, 7 KA 2) בו ביצע החניך את האימון הראשוני
 (.שייבה

 
לא ימריא חניך דאיה לטיסת יחיד אלא אם כן יעבור באותו יום  .ב

דואה בעל רשיון תלמיד יטוס סולו . מבחן טיסה ביום הטיסה
כשהמדריך שבחן אותו בטיסת האימונים מפקח על הקרקע לפי 

מבצע איתו תדריך  לפני הטיסה ותחקיר  .  דרישות תקנות הטייס
 .בתיק החניךלאחר סיום הטיסה כשלקחי התחקיר ירשמו 

 
הסעיף הקודם לא יחול על טייס שהינו בעל ניסיון טייס באווירונים  .ג

ואולם טייס כזה יצטרך לעבור , שעות טיסה 250של לפחות 
ל לפני שיטוס טיסת יחיד אם לא טס "כנ( ואולי גם אמון)בדיקה 

 .לפחות טיסת יחיד אחת בדאון במשך שלושת החדשים האחרונים
 

טיסות יחיד בדאון ההדרכה הדו  מושבי יהיה רשאי  10לאחר   .ד
.  א"החניך לטוס בדאון אימונים חד מושבי הרשום ככזה ברת

(5PW  ,8-KA, astir Club  אוCS astir). 
 

לאחר שעמד הדואה בדרישות החוק והשיג רשיון דואה  מסוג   .ה
PPL יוכל לעבור לדגם דאון מתקדם לפי הנוהל הבא, סוג דאונים: 

יעבור תוכנית הכשרה והסמכה , המועמד למעבר לדאון מתקדם
ר המועדון עד לעמידה בתנאים על פי "כפי שתקבע על ידי מד

 .ר המועדון ולשביעות רצונו"שיקול דעתו של מד
 :תנאי המינימום לתחילת התהליך ההכשרה
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  שעות טיסה 100סיון כולל של ינ – לדאון עם מדפיםמעבר .
 (.דואה ןשיורי) סולוזינוקים  50

 ר "בסמכות המד, הואיל ובכל מועדון מצבת הדאונים שונה
 10%סניפי להקל או להחמיר מהמינימום המוצע ברמה של 

 - דוגמא)מהדרישה בהתאם לדרגת הקושי של הדאון 
ASW15, ,ST LIEBEL ). 

 
 17.1.35סעיף  לפי –תנאי המינימום להטסת נוסעים 

 
 

על טיפוס דאון שטרם טס בו אלא טייס דאונים לא יטוס טיסת יחיד  .ו
מושבי והבוחן -אם כן עמד קודם הטיסה במבחני טיסה בדאון דו

. י מדריך הדאייה הראשי לסניף"הינו מדריך דאייה שהוסמך לכך ע
ל את מערך תא הטייס ואת "וכן למד קודם טיסת היחיד הנ

 .ל ונבחן על ספר המטוס"תכונותיו ומגבלותיו של הדאון הנ
 
 

מבחן מעבר לטיפוס דאון . ים חייב לעבור מבחן דו שנתיטייס דאונ .ז
חדש יחשב כמבחן רמה אם מולא הטופס המתאים לתעוד מבחן 

 .זה
 
 

 מגבלות -טיסת זמן  .17.1.11
 

ייס דאונים יוודא טרם המראתו למטרת טיסת שהייה את ט .א
 .המגבלות לטיסה זו עם המדריך האחראי בשדה

 
טיסה שניה  .דקות 45טיסת שהייה ראשונה תהיה מוגבלת ל  .ב

 .וטיסה שלישית לשלוש שעות, מוגבלת לשעה וחצי
 
 

 טיסת מרחק .17.1.12
 

לא יעזוב דאון את שטח האמונים של שדה ההמראה אלא אם כן  .א
 ךהרשאה לכקיבל ר הסניפי ו"י המד"הוא מוסמך לטיסות מרחק ע

 . בתדריך ליום הטיסות
 

ל אלא אם כן טרם הטיסה קיבל והבין "לא ימריא טייס לטיסה הנ .ב
 .התחזית המטאורולוגיתאת 

 

 1,500 -ל אלא כן בסיס העננים גבוה מ"לא ימריא טייס לטיסה הנ .ג
 . רגל

 
ל יוודא הטייס אצל המדריך האחראי "טרם המראה לטיסה כנ .ד

 .בשדה ההמראה מספר טלפון נייד ואדם נמצא צמוד לטלפון זה
 

לא ימריא טייס לטיסת מרחק אלא אם כן בשדה ההמראה נמצאים  .ה
וד המוכנים להחזיר אותו ואת הדאון לשדה ההמראה אנשים וצי

 (.צוות חילוץ)בכל עת 
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לא יתקרב דאון אל הגבול המדיני של מדינת ישראל מרחק אופקי  .ו

 .מיל אלא אם קיבל לכך אישור מיחידת הבקרה האזורית 5 -קטן מ
 

לא יטוס דאון מעל ים אלא במרחק ובגובה כזה שיוכל תמיד לגלוש  .ז
 .ולהגיע אל החוף

 
ל אלא אם כן בדאון נמצאות מפות "לא ימריא טייס לטיסה כנ .ח

 .המכסות את כל שטח הטיסה
 

 
 דאיה בעננים .17.1.13

 
 .לא יטוס טייס בדאון ויכנס לעננים          

 
 
 

 נוהל נחיתה .17.1.14
 

אלא במקרים בהם , לא יבוא דאון לנחיתה בגישה ישרה וארוכה .א
הטייס אינו יכול מפאת חוסר גובה או סיבה אחרת הקשורה 

 .בבטיחות להיכנס להקפה סטנדרטית
 
דאון הבא לנחיתה חייב לבצע לפחות צלע עם הרוח וצלע  .ב

 .בסיס
 
דאון חייב להצטרף לצלע הבסיס במטרה לבצע נחיתה בגובה   .ג

 :שאינו קטן
 

 .רגל 400בטיסת ניסוי  (1
 .רגל 400בכל טיסה אחרת  (2

 
רגל בצלע הבסיס נחשב  600-300דאון בגובה בין   : הערה
 . כנוחת

 
 

 גובה מינימלי .17.1.15
 

מעל פני )לא יבצע טייס דאון ללא מדריך כל תרגיל דלהלן בגובה 
 :שלמטה מן המצוין( הקרקע

 
 רגל 1,500 הזדקרות . א 
 רגל 3,000 סחרור  . ב
 (ביציאה מהפניה)רגל    600   360פניות  . ג 
 רגל 1,000 פניות חדות . ד
 רגל    50 החלקה  . ה
 
 

 החלקה הצידה .17.1.16
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אלא , טייס  לא יבצע החלקה בדאון שיש בו מעצורי אויר או מערבלים

ובהתאם למגבלות ספר , במסגרת הדרכה או מצב חרום של עודף גובה
 . הדאון הספציפי

 
 

 מגבלות רוח –המראה ונחיתה  .17.1.17
 

 .קשר או יותר 25ה של מלא ימריא דאון בעת שנושבת רוח בעוצ .א
 
 .קשר 15בעוצמה של לא ימריא דאון בעת שרכיב רוח צד היא  .ב
 
קשר או  20לא ימריא דאון בעת שנושבת רוח משבים בעוצמה של  .ג

 . קשר 10צד בעוצמה של 
 
 
 
 

 אווירובטיקה .17.1.18
 

מיוחדת  ה רשותלאלא אם כן נתקב אווירובטיקהלא יבצע טייס תרגילי  .א
דאיה  -. ל.ה.ק איה ראשי שלדבכתב ממנהל תעופה ואישור מדריך 

 .בטיקה ומבוטח בהתאםאווירושה לטיסת רוהדאון מו
 
 .רגל 3000 -לא יבצע דאון תרגילי אווירובטיקה בגובה נמוך מ .ב
 
אלא אם כך , לא יבצע דאון תרגילי אווירובטיקה מעל שדה תעופה .ג

 .נתקבלה רשות מיוחדת לכך ממנהל השדה
 
או מעל ציבור , לא יבצע דאון תרגילי אווירובטיקה מעל שטח בנוי .ד

 .אנשים בשטח
 

אלא אם כן הוא והיושבים בדאון , תרגילי אווירובטיקהלא יבצע טייס  .ה
 .חוגרים מצנחים שמישים

 
, סחרור שטוח, לעיל לא תחול על טייס המתכוון לבצע לולאה אפסקה 

או תרגילי הזדקרות בדאון בתנאי והדאון מורשה , "פטיש"הזדקרות 
הטייס הינו מדריך טיסה בעל ניסיון והתרגילים , לבצוע תרגילים אלה

ם מבוצעים במסגרת מופע מול צופים והגובה המינימלי יהיה אינ
ל יהיה על הטייס לקבל הרשאה "ואולם במקרה כנ. רגל 3000לפחות 

 .מיוחדת לכך מאת המדריך האחראי בשדה
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 לילה יסותט .17.1.19

 
לילה פירושו הזמן שבין שקיעת החמה ועד זריחת  -לצורך הוראה זו  .א

 .החמה
 
. Motor Gliderלא יטוס דאון טיסת לילה למעט דאון ממונע מסוג  .ב

  .17.2.30לגבי דאונים מסוג זה תקפים הכללים בפרק 
 
 
 

 כות קדימה באווירז .17.1.20
 

 .מטוס הגורר דאון יפנה דרך לבלון .א
 

 .דאון יפנה דרך לבלון והמטוסים יפנו דרך למטוס גורר דאון .ב
 

 .מטוס יפנה דרך לדאון .ג
 

 .מושבי-יפנה דרך לדאון אמונים דומושבי -דאון חד .ד
 

-מושבי ולדאון אמונים חד-דאון מתקדם יפנה דרך לדאון אמונים דו .ה
 .מושבי

  
 
 
 

 זכות קדימה בטרמיקה .17.1.21
 

 .דאון אשר נמצא בטרמיקה חפשי לפנות לכל צד שברצונו .א
 

 בטרמיקה דאון שני או כל דאון אחר המצטרף לדאון אחר הנמצא .ב
 .חייב לפנות לאותו כוון בו פונה הדאון הראשון

 
לפנות את  באם אחד הדאונים נכנס לתוך ענן על כל שאר הדאונים .ג

 .סביבת הענן אליו נכנס הדאון הראשון
 
 

 זכות מעבר ופנוי דרך .17.1.22
 

 .או, א.ק.כנהוג במטוסים לפי חוקי האוויר של אי
 
 

 מרחק מגבול מדיני .17.1.23
 

ל אלא אם כן ימי 5 -אופקי הקטן מ לא יקרב דאון לגבול מדיני מרחק 
 .קיבל אשור מיוחד לכך מפקוח ישראל
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 הרשאה לטיסה .17.1.24
 

לא ימריא אדם אלא אם כן קיבל הרשאה לביצוע ההמראה מאת המדריך 
האחראי בשדה או מאת מדריך דאיה שהוסמך לצורך מתן הרשאה זו 

או מאת אדם אחר שמונה  דאיה -. ל.ה.ידי מדריך ראשי של ק-על
 .כאחראי בשדה ולו רשיון טיס פרטי

 
 
 

 תעודות ומסמכים .17.1.25
 

מסומנות  לא ימריא דאון אלא אם כן נרשם כחוק ואותיות הרישום .א
 .עליו כחוק ותעודת הרישום קבועה בתא הטייס

 
 :לא ימריא דאון אלא אם כן  .ב

 
  תעודת כושר טיסה בעלת תוקף מצויה בתא הטייס או (1

 
ניסיון לפי הוראותיו של הדאון ממריא לצורך ביצוע טיסת  (2

או נציגו במטרה להוציא או לחדש תעודת , האחראי לאחזקה
 .כושר טיסה

 
והספר נמצא בתא , נערכה בדיקה יומית ואושרה בספר הדאון (3

 .הטייס
 

 .יש לדאון פוליסות בטוח כנדרש לפי החוק (4
 

 .נערכה בדיקה תקופתית ואושרה בספר הדאון (5
 

 
 

 טיסת יחיד .17.1.26
 
כי חגורות  מושבי חייב לוודא-לטיסת יחיד בדאון דוכל טייס הממריא  .א

לתנועתו החופשית  המושב האחר תיקשרנה כך שלא תוכלנה להפריע
אחר החיוני להפעלת הדאון  הדוושות וכל מנגנון, של מטה ההיגוי

 .באוויר בטיסה
 
מושבי חייב לוודא כי על -כל טייס הממריא לטיסת יחיד בדאון דו .ב

א הטייס לא מונחים חפצים העלולים המושבים או על קרקעית ת
הדוושות וכל מנגנון אחר , להפריע לתנועתם החופשית של המטה

 .חיוני להפעלת הדאון באוויר בטיסה
 
 

 בוש טיסהל .17.1.27
 

חייב , נוסע או כל אדם אחר הנמצא בדאון במטרה לטוס בו, כל טייס .א
 :להיות לבוש בלבוש המכיל לפחות
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 (.סנדלים אסורים)נעלים  (1
 .מכנסיים (2
 .חולצה (3
 .כובע (4

 
 .בחורף רצוי ללבוש כפפות .ב

 
 

 יומני טיסה אישיים .17.1.28
 

לנהל  דאיה חייב -. ל.ה.ל טייס דאונים ותלמיד דאיה הטס בדאוני קכ .א
 הוראה מסלפי  ,רשם כל טיסה ופרטיהתיומן טיסות אישי אשר בו 

 .15.12.72 של רשות התעופה האזרחית מיום 004-03.
 

תיק דפי מתלמד בו ירשום כל טייס דאונים מתלמד חייב לנהל  .ב
התיק יכלול דף . עד להוצאת רשיון דואה, המדריך את הערותיו

מעקב התקדמות שבו מצוינים כל התרגילים הדרושים על מנת לקבל 
לא יקבל החניך סולו אלא אם  כל סעיפים הרשומים בדף )סולו 

י מדריך דאייה מוסמך אחרי ביצוע מושלם "המעקב נחתמו ע
הטפסים נמצאים במוסף לספר עזר מבצעי  (.דריךלשביעות רצון המ

 .זה
 
 
 

 ישיבה נוחה .17.1.29
 

אלא אם כן הוא יושב בנוח ויכול , או מתלמד דאיה/לא ימריא טייס ו .א
 .להפעיל את כל ההגאים הפעלה מלאה וחופשית

 
מדריך הממריא בדאון עם מתלמד יוודא שישיבתו של המתלמד נוחה  .ב

אם ישנו כזה )כוונון הדוושות ל וכי הוא יודע להפעיל את מנגנון "כנ
 (.בדאון

 
על המתלמד דאיה לדאוג לכרים מסוג מאושר בגודל ובכמות  .ג

 .המספקים כדי להביא לישיבה נוחה
 
 

 גורח .17.1.30
 

לא ימריא דאון אלא אם כך כל הטייסים והנוסעים אשר בו חגורים כהלכה 
 .בחגור מותניים וחגור כתפיים

 
 

 מצנחים .17.1.31
 

אלא אם כן , ולא יטוס דאון טיסה אווירובטיתלא ימריא דאון לטיסת ניסוי 
 .כל האנשים הנמצאים בדאון חוגרים מצנחים והמצנחים שמישים
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 משקולות .17.1.32
 

יעשה שימוש במשקולות מסוג , בכל מקרה של צורך בהוספת משקולות
 . המשקולות תקובענה לדאון, י היצרן"המאושר ע

 
 

 סימנים מוסכמים .17.1.33
 

יהיה . או.קא.יים המפורסמים באינוסף לסימנים המוסכמים הבינלאומ
 .פירוש הסימנים לפי הוראות מיוחדות בכל שדה דאיה

 
 

 חידוש טיסות לאחר הפסקת פעילות .17.1.34
 

בעל רשיון טיס פרטי הגדר דאיה חייב בטיסת מבחן אם לא דאה 
 .בשלושה החודשים האחרונים

 
 

 הטסת נוסעים .17.1.35
 
 

 :לא יטיס טיס דאון נוסע בדאון דו מושבי אלא אם
 
 .בעל רשיון דואה בתוקףהוא  .א
 .שעות דאיה 100צבר למעלה מ  .ב
 .שעות דאיה סולו 50צבר למעלה מ  .ג
 .זינוקים בטיסות סולו 70צבר למעלה מ  .ד
 .היום שקדמו ליום הטיסה 90המראות ונחיתות ב  3ביצע  .ה
 . קיבל אישור להטסת נוסעים מהמדריך הראשי הסניפי .ו
המינימום האמורים כאשר יכול להקל בתנאי הראשי הסניפי  יךהמדר .ז

 .מדובר בטיס בעל ניסיון טיסה משמעותי עדכני קודם
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 טיסהנהלי  .17.2
 

 טיסה שיגור נוהלי .17.2.1

 

- : הטייס המפקד אחראי על כל הנושא של שיגור טיסה שתכלול
 .ר.ט.תכנית טיסה וחישובי הדלק בתנאי כ (1)

 
 .דלק לתכנית הטיסה . א
 .דקות 30דלק רזרבה של  . ב
 

 :דאיה לפי -. ל.ה.חישוב תצרוכת דלק בק ( 2)
 
 רזרבה תכנית טיסה   
 גלון 7 שעה –גלון  PA-25  16  .א
 גלון 333 שעה –גלון  PA-18  9  .ב
 

 .ל ימלא הטייס את תכנית הטיסה"בהתאם לנ ( 3)
 
 .שדה היעד ושדה המשנה, הטייס וודא את תנאי מזג האוויר בנתיב ( 4)
 
שדה , או איסורים בנתיב/פרסומי טייס שאין הגבלות וי "הטייס וודא ע ( 5)

 .היעד ובשדה המשנה
 
 .הטייס ימלא ויחתום על מרשה לטיסה בהתאם לתכנית הטיסה ( 6)
 
הטייס ימלא ויחשב בטופס מרכז הכובד ויוודא שהמשקל המירבי של  ( 7)

לפי הצהרת , המטוס ומרכז הכובד לא יעלו על מגבלות המטוס
 .ם ומשקל מטענםהנוסעים על משקל

במקרים יוצאים מהכלל על אחריות הטייס לוודא את  : הערה
י ביצוע שקילות בפועל של הנוסעים "המשקלים המדויקים ע

 .ולחשב משקל ואיזון בהתאם -והמטען 
 

המצאות במטוס של כל המסמכים של שלטונות התעופה האזרחית  ( 8)
 .לאותה טיסה

 
עזרה , פנסים, ען קשור כהלכהמט)בקורת הציוד הנמצא במטוס  ( 9)

 (.'ציוד מילוט נפש וכד, ראשונה
 
 .השגחה על עליית נוסע ומטען ומיקומם הנכון במטוס ( 10)
 
שדות )דווח ותאום עם הגורמים המתאימים הקשורים לאותה טיסה  ( 11)

 (.'שבהן יצטרך המטוס לנחות וכד, נחיתה בדרך
 
 .צרוף הציוד הדרושהשגחה של צוות קרקע להתנעה והסעה ב ( 12)
 
על הטייס לוודא בספר המטוס שכל המסמכים והביקורות הן ברי  ( 13)

 .והמטוס כשיר לטיסה, תוקף
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 טיסה לפני בדיקות  .17.2.2
 
 דאיה -. ל.ה.סטנדרטי לכל מטוסי ק (1)
 

 .בדיקת המסמכים
 .תעודת כושר טיסה בתוקף  1.1
 .רשיון תחנת אלחוט של המטוס בתוקף  1.2
 .לוודא שספר עזר לטיסה נמצא במקומו  1.3
לוודא שבספר המטוס הביקורת היומית נעשתה ונשארו מספיק   1.4

 .שעות לביצוע הטיסה
 

 .לוודא שמטף כבוי האש נמצא ותקין . א   ( 2)
 .ארגז עזרה ראשונה מצויד כהלכה . ב
 

 ובוצעו לפי הוראות היצרן שנמצא, לכל מטוס לחוד, בדיקות לפני טיסה ( 3)
 .בכל ספר עזר לטיסה לאותו סוג מטוס

 
 

 המראות ונחיתות  .17.2.3
 
המראות ונחיתות רגילות והמגבלות לנחיתות ולהמראות לפי ספר עזר  . 1

 .לטיסה הנמצא בכל מטוס
 
ראות , באשר למגבלות מזג אויר. א.ת.לא יסטה מהוראות והודעות ר . 2

 .ב"וכיו
 
מראות ונחיתות בספר באחריות כל טייס למצוא את החומר הדרוש לה . 3

 .עזר לטיסה
 
 

 

 ניווט .17.2.4
 

 –לביצוע טיסת ניווט הטייס חייב להיות מצויד ב  .1
 

 .מפה מתאימה לנתיב הטיסה .א
 NAVIGATIONAL COMPUTERמחשב  .ב
 מחוגה .ג
 שעון יד עם מחוג שניות גדול .ד
 תכנית טיסה .ה
המאושרים  מפות יציאה וכניסה נסיקה והנמכה לכל השדות .ו

 בארץ
 א מעודכנים"אזרחיים וחרשימת ערוצי רדיו  .ז
 עפרונות ומחק .ח

 
דאיה יבוצעו לפי הפרוזדורים האזרחיים  -. ל.ה.כלל טיסות הניווט בק .2

 .ונתיבי תובלה של חיל האוויר
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לטיסות מחוץ לנתיבים יקבל הטייס  אישור מהגורמים המוסמכים 
 .לכך

 
 .אזורי QNHהטיסות בפנים הארץ יתנהלו בגבהים לפי  .3

 
 .י מודיעין טייס"ניווט ללא מרשה מאושר ע לא ימריא טייס לטיסת .4

 
כל טייס הממריא לטיסת ניווט המסתיימת בשדה תעופה זר חייב  .5

 .ל"להכיר ולדעת את כל נוהלי השדה הנ
 

לפני יציאה לטיסת ניווט חייב הטייס לוודא את התנאים  .6
המטאורולוגים השוררים לאורך נתיב הטיסה ובשדות היעד ובשדות 

 .כישוריו מתאימים להתמודד בתנאי מזג האווירמשניים ולוודא אם 
 

 תעופה שדות .17.2.5
 

דאיה ינחתו אך ורק במנחתים מאושרים על ידי רשות  -. ל.ה.מטוסי ק
 .האזרחית התעופה רשותאלא באם קבלו אישור מיוחד על ידי , התעופה

 

 

 דאיה -. ל.ה.תדריך תמציתי לטייס במטוס ק .17.2.6
 

- : דאיה עליך לזכור -. ל.ה.בטיסות הפרטיות שהנך מבצע במטוסי ק
 
, כל האחריות על בצוע הטיסה, מרגע קבלת המטוס לידיך ועד החזרתו . 1

 .חלה עליך -שמירה על המטוס 
 
אינך רשאי למסור את המטוס לא לטיסה ולא לטיפול לאיש שאינך  . 2

בטוח בכישוריו להטיס את המטוס או לטפל בו ללא אישור מוקדם מידי 
 דאיה -. ל.ה.מבצעים של ק' מח

 
מותר להעמיס על המטוס אך ורק משקל המאפשר שמירה על מגבלות  . 3

של  Flight Manual -העומס ומרכז הכובד של המטוס כמצוין ב
 . המטוס

 
המאושרים על ובמנחתים הנך רשאי לנחות אך ורק בשדות התעופה  . 4

ובשעות , ידי רשות התעופה האזרחית בהם קיימים שרותי תעופה
 .רת בהם פעילות טיסתיתשבהן מות

 
כל הטיסות יתנהלו בהתאם לתכנית טיסה מאושרת ובהתאם להוראות  . 5

 .רשות התעופה האזרחית
 
לכן טוס , מוטלת עליך חובת השמירה על המטוס כולל המנוע ואביזריו . 6

 .או לחץ סעפת בגבולות המומלצים על ידי היצרן/בסיבובי מנוע ו
 

האוויר בנתיבים שהנך מתכנן לטוס בהם ברר לפני הטיסה את מזג  . 7
קשר  25 -קשר רכיב צולב ו 15ותכנן נחיתה ברוח אשר לא תעלה על 

 .רוח אף
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 .מצוקה למקרי הנתיב על משנה בסיסי ובחר דלק של מלאי תכנן . 8
 
 על והבטחתו ידו על נמצא שאינך בשעה המטוס של טובה לעגינה דאג . 9

 .מתאימים סדים ירי
 

, המטוס ספר כולל מסודרים המטוס מסמכי את לידך לקבל דאג .10
, המתאימים במקומות ותקלות הטיסה פרטי ורישום המטוס רשיונות

 .המטוס בספר שנרשמן תקלות תוקנו אם ובדוק
 

החוקר הראשי  משרד עם התקשר תאונה או תקלה של במקרה . 11
 כתובות רשימת לפי ר הסניפי ולאחראי אחזקה"למד, ת"כמוגדר בפמ

 .תאונות דווח בנוהל תאונה דווח על הנוהל לפי התפקידים בעלי
 

 לכך רשות קבלת ללא המטוס את להזיז רשאי אינך תאונה של במקרה .12
 .שמירה ללא להשאירו רשאי ואינך

 
 לאמור בהתאם זה בסעיף לאמור בנוסף לנהוג יש דאון לגרירת בטיסה . 13

 .להלן 17.2.38.2 בסעיף
 

 

 

 התקרחות תנאי - נגיף אויר במזג טיסות .17.2.7
 

 .איסור מוחלט לטוס במזג אויר קרחי פרט למטוס בעל ציוד מתאיםחל   
 
 התקרחות גוף ומדחף  
 

אם בבדיקת מזג האוויר בנתיב הטיסה ישנו סיכוי להתקרחות אסור  ( 1)
 .להמריא

על הטייס , אם בשעת טיסה מובחנת התקרחות על גוף המטוס ( 2)
 :הפעולה הבאהלבצע את 

היה והמטוס גבוה במידה מספקת על הטייס להנמיך לגובה  . א
 .שמתחת לגובה להתקרחות

 
 התקרחות מנוע  
 

והמטוס גבוה במידה מספקת על הטייס להנמיך לגובה היה  (  1)
 שמתחת לגובה להתקרחות

על הטייס להפעיל חימום מלא  PA -18ול  PA-25למטוס פייפר  ( 2)
 .למאייד
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 כבדות נחיתות .17.2.8
 

 :באחריות הטייס המבצע נחיתה כבדה במטוס
 
 .רשום את הנחיתה כבדה בדף התקלות בספר המטוסל .1

 
 .ר הסניפי ולאחראי אחזקה הסניפי"לדווח למד .2

 

 

 

 ומסמכים תעודות .17.2.9
 

לא יטוס אדם כטייס מפקד אלא אם כן בידו רשיון טייס אזרחי או הינו  .1
 .בפיקוחו של מדריךבעל רשיון תלמיד טייס ואז טיסתו הוא 

 
ידי -לא יטוס אדם כטייס מפקד אלא אם כן הוא מבוטח כפי הנדרש על .2

 דאיה -. ל.ה.מרכז ק
 

לא ימריא טייס בכלי טייס אלא אם כן כלי הטייס נרשם כחוק ואותיות  .3
 ,הרישום מסומנות עליו כחוק ותעודת הרישום קבועה בתא הטייס

 
 :טייס אלא אם כן ילא יטיס אדם כל .4

 
תעודת כושר אווירי בעלת תוקף מצויה בתא הטייס או שהוא  .א

 מפקחממריא לצורך ביצוע טיסת ניסוי או מבחן לפי הוראותיו של 
אזרחית במטרה להוציא או התעופה ה רשותכושר אווירי מטעם 

 (.ובדיקה לפני טיסה)לחדש תעודת כושר אווירי 
 

א בספר המטוס והספר נמצא בת הנערכה בדיקה יומית ואושר .ב
 .הטייס

 
במקרה של טיסת מבחן נערכה בדיקה לפני טיסת ניסוי על ידי  .ג

 .מכונאי המוסמך לכך ונרשמה ונחתמה בטופס המיועד לכך
 

 

 טיסה פעולות על פיקוח .17.2.10
 

לא ימריא מטוס ולא יטוס אלא אם כן יימצא במקום ההמראה  .1
אלא אם כן בוצעה הטיסה בידיעת )מדריך אחראי בשדה 

 (.לסניף ובאישורוהמדריך האחראי 
 
מדריך אחראי בשדה יימצא בשדה גם בשעת נחיתת המטוס  . 2

 .באם המטוס מסיים את טיסתו בשדה יציאה
 
 :מדריך אחראי בשדה ידווח או יוודא דווח כדלקמן  . 3

 .פרטי מרשה טיסה . א
 .דווח תאונות לפי נוהל , ב
 .עבירות על החוק ועבירות משמעת לגורמים המתאימים . ג
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 וחפצים חגורות - יחיד טיסת .17.2.11
 

כל טייס הממריא בכלי טייס לטיסת יחיד חייב לוודא כי חגורות  .1
המושבים האחרים תיקשרנה כך שלא תוכלנה להפריע לתנועתו 

 .ההיגוי או הדוושות או המצערת  מוטהחופשית של 
 
כל טייס הממריא בכלי טייס לטיסת יחיד חייב לוודא כי על שאר  . 2

או בתא הטייס לא מונחים חפצים העלולים להפריע המושבים 
 .לתנועתם החופשית של מכשירי ההיגוי

 
 

  ואחסנה עגינה .17.2.12
 

במידה והמטוס איננו במבנה יש לעגנו . יש לאחסן מטוס במבנה מוגן  
מטוס שאינו נמצא בתוך הנגר סגור ונעול מחוץ לזמני הפעילות . היטב

 .האחראי על הביטחון –. א.ת.ינעל בנועל גלגל העומד בדרישות ר
 

 

 

 טיסה לבוש .17.2.13
 

 -נוסע או כל אדם אחר הנמצא במטוס ואשר מנועו פועל , כל טייס . 1
הן בחניה והן בנסיעה או בטיסה חייב להיות לבוש בלבוש המכיל 

 :לפחות
 נעלים . א
 מכנסים . ב
 חולצה . ג

 
ל ערום למחצה או "בשום פנים ואופן אין להימצא במטוס כנ . 2

 .בגופיה
 
 .בחורף רצוי ללבוש כפפות ולחבוש כובע . 3

 

 

 דלק מלוי .17.2.14
 

בשעת מילוי דלק חייב להימצא בין הממלאים לפחות טייס מוסמך אחד   
 .אלא אם המילוי מבוצע בתחנת דלק, או מכונאי מוסמך

 
יש לוודא הארקת המטוס בעת התדלוק והימצאות מטף כבוי אש בהישג 

 .יד
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 ומני טיסה אישייםי .17.2.15
 

 .כל טייס חייב לנהל יומן טיסה אישי . 1
 
כל טייס חייב להגיש את יומן הטיסות האישי לאישור לפני חידוש  .2

 .רשיון הטייס
 
 

 ישיבה נוחה –טייסים  .17.2.16
 

טייס לא יסיע ולא ימריא במטוס אלא אם כן יושב נוח ויכול  .1
 .להפעיל את ההגאים הפעלה חופשית ובטוחה

 
משתלם בגרירה במטוס יוודא שישיבתו מדריך היוצא לטיסה עם  . 2

ל וכי הוא יודע להפעיל את מנגנון כוונון "של המשתלם נוחה כנ
 .המושב

 
על תלמיד הטייס לדאוג לכרים מסוג מאושר במידה ובכמות  .3

 .הדרושה כדי להביא לו ישיבה נוחה
 
 

 חובת תדרוך ותחקור -חניכים וטייסים  .17.2.17
 

 .ל דאיה.ה.טיסה במסגרת קאין הדרכת . ל דאיה.ה.לא רלוונטי לק
 
 

 גבול מדיני ושדות תעופה -גבלות נתיב מ .17.2.18
 

לא יקרב מטוס אל הגבול המדיני היבשתי של מדינת ישראל  .1
אלא אם קיבל לכך אישור מיחידת , מיל  5 -מרחק אופקי הקטן מ

 .הבקרה האזורית
 
מיל אלא  5 -לא יקרב מטוס לשדה תעופה מרחק אופקי הקטן מ . 2

ל לנחות באותו שדה תעופה זאת באם "מתכוון מטוס כנאם כך 
 .קבל הרשאה לכך מאת מודיעין טייס

 
 

 שטח אמונים .17.2.19
 

 .ת"כמופיע בפמ
 
 

 התנעת מטוס .17.2.20
 

מכונאי או אדם אחר , אין להתניע מטוס מבלי שבתוכו ישב טייס .1
 .המוסמך להתניע מטוס
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אש -אין להתניע מטוס מבלי שקבוע בתוכו בקבוק המכיל חומר לכבוי .2
 .והבקבוק שמיש

 
אין להתניע מטוס או להפעיל את המנוע כאשר המטוס עומד במצב  .3

נמצאים , נמצא פתח מוסך, כזה כשמאחוריו נמצאים מטוסים אחרים
אנשים או עצמים אחרים היכולים להיטלטל או להיפגע מזרם 

 .ל"הפרופלור של המטוס הנ
 

מכיר ויודע כל אדם המניע מנוע של מטוס חייב קודם לוודא כי הוא  .4
 :כהלכה את

 
 .אופן הפעלת המנוע .א
 .מגבלות המנוע .ב
 (.ע כשהמנוע פועלוסדר הפעולות לכיבוי אש במנ)תהליך אש  .ג
 .לכיבוי אש הנמצאים במטוס במטפהאופן השימוש  .ד

 
 
 
 
 

 הסעה .17.2.21
 

לא יסיע טייס את מטוסו במהירות מופרזת המהווה סכנה לביטחון  .1
 .המטוס

 
 .במהירות הליכה של אדם ברחבת החניה יסיע טייס את מטוסו .2
 
עונש חמור יינתן לטייסים אשר יימצאו אשמים בתאונות הסעה כי  .3

 .בידו של הטייס למנען
 
מסלולי הסעה מוגדרים , ההסעה תיעשה אך ורק על המסלולים .4

 .ורחבת החניה
 
לכוון ההסעה באותו  ןמטוס הנוסע על מסלול ייסע תמיד בצד ימי .5

 .ימושמסלול אם הוא נוסע על המסלול בש
 

 
 -עליה על המסלול בשימוש בשדה ללא פיקוח .17.2.22

 
מטוס לא יעלה על המסלול בשימוש בשעה שמטוס אחר נמצא בגישה 

ואולם הוראה זו לא תחול . נוחת או מסיע על אותו מסלול, לנחיתה
 .טיסת מבנה: במקרים מיוחדים כגון
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 טיסה כללית .17.2.23
 

הרשומה בספר , "טיסה כללית"טייס המקבל הרשאה לביצוע  . 1
דאיה יהיה רשאי לבצע אך ורק את  -. ל.ה.הרשאה לטיסה של ק

 :התרגילים הבאים ובתנאים הבאים
 

בשטח האמונים בלבד השייך לשדה התעופה ממנו המריא  . א
 .המטוס והמוגדר בהוראות לטייסים

 
 .א.למעט תרגיל נ, רגל 1000 -בגובה שאינו קטן מ . ב
 
פניות בטיפוס , הנמכה, גלישה, וסטיפ, המראה: התרגילים . ג

, בינוניות וקלות בטיסה אופקית, פניות חדות, ובגלישה
, הקפה, החלקה, טיסה אופקית וישרה במהירויות שונות

הקפה , נחיתת גלגלים, נחיתה, גישה עם מנוע, גישה
 .נוספת

 
ל טעונה "ל או התרגילים הנ"ביצוע טיסה שלא לפי התנאים הנ . 2

 .ל"פר ההרשאה כנהרשאה מיוחדת בס
 

 טיסת יחיד .17.2.24
 

משתלם בגרירה לא יצא לטיסת יחיד ראשונה אלא אם בידו  .1
בטיסה ובידיעות עיוניות ( מבחן)ויעבור בדיקה , רשיון טיס בתוקף

על ידי מדריך טייס שהוסמך לכך על ידי הטייס  הכולל חוק
 .זה( מבחן)ל לבצוע בדיקה "הראשי כנ

 
 
טיסה ( מבחן)טייס ראשי לדרוש בדיקה בכל מקרה רשאי מדריך  . 2

 .מכל טייס הטס בשדה שהוא אחראי לפעילות בו
 
 
 

 טיסה נמוכה .17.2.25
 

 :טייס לא יטוס מתחת לגובה של . 1
 

הקפה בכיוון ובמקום המתאימים להקפה , נחיתה, המראה . א
ביחס למסלול בשימוש ובהתאם להוראות פקוח השדה של 

 .אותו שדה
 
ביצוע תרגילי אמוני טיסה נמוכה ונחיתות אונס באזור  . ב

 .במרשה הטיסהמוגדר בהתאם להרשאה מפורשת 
 

למדריכים הנמצאים במטוס בתפקיד הדרכה או אמונים אסורה  . 2
לטיסה  במרשהטיסה נמוכה אלא אם כן צויין הדבר במפורש 

 .המציין את הגובה המינימלי לטיסה כזו
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 גובה מינימלי .17.2.26

 
בהמשך להוראה לא יטוס טייס לביצוע התרגילים הבאים במקומות 

 :הבאים אלא מעל לגובה המורשה כדלקמן 
 
 .רגל  2,000 -תרגילי הזדקרות  .1
 
יציאה מסחרור תהיה . רגל 3,000בתרגילי כניסה ויציאה מסחרור  .2

 .רגל 3,000מעל לגובה 
 
 .רגל  2000" שמיניות עצלות"ובתרגילי " שאנדל"בתרגילי  . 3
 
 .רגל 500בתרגילי שמיניות אופקיות  . 4
 
 .רגל 200בגישה לנחיתה " החלקה" . 5
 
 .רגל 2,000פניות חדות  . 6

 
 

 גבהים ונתוני כוח -תרגול נחיתות אונס  .17.2.27
 
רגל מעל פני השטח  200מדריכי טיסה רשאים להנמיך עד גובה  . 1

 .בתרגול נחיתות אונס בשטחים בלתי מיושבים וללא מכשולים
 
טייסים פרטיים בעלי רשיונות יהיו רשאים לתרגל נחיתות אונס  . 2

- : בטיסות יחיד בתנאים הבאים
 

תרגול נחיתת אונס נרשם בספר הרשאה לטיסה בעמודה  . א
 .נושא השיעור

 
מדריך הטיסה יאשר בחתימת ידו בספר ההרשאה לטיסה  . ב

 .בעמודה מאשר הטיסה
 
 .ל"בנושא הנמדריך הטיסה יתדרך את הטייס  . ג
 
רגל מעל פני   500, ל"גובה מזערי להנמכה בתרגיל הנ . ד

 .השטח
 
 . נחיתות אונס אחרי המראה יתורגלו רק עם מדריכי טיסה  . 3
 

רגל מעל פני  300ל יבוצע בכל מקרה בגובה מזערי של "התרגיל הנ
 .השדה

עם גמר . בתרגיל זה יש לבצע רק את המעבר מנסיקה לגלישה
 .לפתוח מצערת ולעבור לנסיקהמעבר זה יש 
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 .יש להימנע ככל האפשר מגלישה עם מצערת סגורה לגמרי . 4
 .מדפים 1/3ד ועם "סל 1100יש לגלוש עם , במטוסים עם מדפים

יש . רגל 300יש לחמם ולבדוק מנוע כל , במטוסים ללא מדפים   
 .בקיץ ובחורף, אויר מזגלשמור על נוהל זה בכל תנאי 

 
 
 

 אווירימרווח  .17.2.28
 

 1,000 -י קטן מקלא יקרב מטוס אל מטוס אחר בטיסה במרחק אופ
אלא במקרים מיוחדים במינם , רגל 500 -רגל ובמרחק אנכי קטן מ

 .טיסת מבנה: דאיה כגון -. ל.ה.וברשות הטייס הראשי של ק
 

 
 

 טיסת מבנה .17.2.29
 

מטוס או מספר מטוסים לא יצטרפו אל מטוס אחר או אל מספר מטוסים לטיסת 
נה אלא אם כן ניתנה הרשאה לטיסת מבנה בספר ההרשאה לטיסה על ידי מב

ל ונערך תדריך לטייסים לפני "הטייס הראשי לכל הטייסים והמטוסים הטסים כנ
 .י מדריך"לא יטוס טייס בטיסת מבנה אלא אם הודרך והוסמך לכך ע, הטיסה

 
 
 
 

 נחיתת אונס .17.2.30
 

זהירות בשדה שאינו שדה חירום או נחיתת , במקרה של נחיתת אונס . 1
 .תעופה מאושר חייב הטייס לנהוג כאמור בהוראה

 
ל אלא אם כן קיבל תחילה "לא ימריא המטוס ממקום הנחיתה כנ . 2

 :הטייס העומד להטיסו
 

 .רשות מיוחדת מרשות התעופה האזרחית . א
 
 .רשות מיוחדת מהטייס הראשי . ב
 
 .רשות מיוחדת ממודיעין טייס . ג

 
 
 

 יפותזכות עד .17.2.31
 

 :סדר העדיפויות באוויר ועל הקרקע יהיו כדלקמן
 
 .כל המטוסים יפנו דרך למטוס הגורר אחריו דאון . א
 
 .כל מטוס יפנה דרך לדאון . ב
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כל אדם ורכב יפנה מסלול במידה וכלי טייס עומד להמריא או  . ג
 .לנחות עליו

 
 
 

 כוח מנוע בגלישה ובגישה לנחיתה .17.2.32
 
גלישה עם מנוע . מנוע במצב מהלך סרק יש להימנע מגלישה עם . 1

סגור גורמת ללכלוך הפלגים ומגבירה בצורה מסוכנת את סיכויי 
 .ההתקרחות במאייד

 
 1300-1100יש לתכנן גישה עם כוח מנוע , בנחיתות רגילות.    2

עם , ואויר חם למאייד, ד בהתאם לסוג המטוס ותנאי הטיסה"סל
גיל נחיתת אונס ניתן בתר). רגל 500פתיחת מנוע לניקוי כל 

 (.מדפים 1/3י הורדת "לבטל השפעת המנוע ע
 
לשמור מנוע  יש –בגלישה ממושכת לאחר ניתוק הדאון בגרירה  . 3

תוך שמירת מהירות ו, תוך הורדת מדפים כנדרש, ד"סל 2000ב 
הן ( עד להתקרבות לנחיתה)מותרת עם מדפים  מקסימליתטיסה 

 !בפייפר והן בפוני
 
 .אינו מבטל אפשרות תרגול גישות ללא כוחנוהל זה  . 4

 
 
 
 

 טמפרטורה חיצונית מכסימלית לטיסה .17.2.33
 

 .צלזיוס יש להפסיק המראות 380בטמפרטורה חיצונית של  . 1
 
 :המגבלה נובעת משתי סיבות . 2
 

 .מגבלת ביצועי המנוע והמטוס . א
 .מגבלה אישית ואנושית . ב
 

ירות המטאורולוגי אינפורמציה על הטמפרטורה יש לקבל מהש . 3
על , במקומות שאין שירות מטאורולוגי, או ממשרד מודיעין טייס

אחריות הטייס לוודא את הטמפרטורה החיצונית לפני עלותו 
 .לטיסה
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 דאיה –ל .ה.י מטוסים שאינם בבעלות ק"גרירת דאונים ע .17.2.34
 
מעת לעת קיים צורך לבצע פעילות דאיה עם מטוס גורר שאינו  .1

במסגרת מסחרית קרי עבור תשלום לבעל , דאיה – ל.ה.בבעלות ק
 .דאיה –ל .ה.המטוס והטייס הגורר במידה שטייס זה אינו חבר בק

 :הכללים הבאים ישמרו .2
דאיה לגרירת  –ל .ה.י טייס ראשי ק"הטייס יהיה טייס מוסמך ע .א

 דאונים
 המטוס יופעל תחת רשיון המפעיל הרגיל שלו .ב
כולל ( י של המפעילאו ספר העזר המבצע)רשיון מפעיל זה  .ג

 .אישור לגרירת דאונים
 .המטוס יהיה מבוטח בביטוח המאפשר גרירת דאונים .ד

 
 
 

 נוהלי גרירה .17.2.35
 
 עבודת טייס גורר נוהל  .17.2.35.1

  
 הוראות .א

שעות לפני תחילת  12לכל מטוס גורר אשר לא טס במשך  . 1
הטיסה תיעשה על ידי טייס , הפעולה יש לערוך טיסת מבחן

 .והרשאה של האחראי בשדהגורר לפי הוראות 
 
. בטיסת מבחן לגרירה יש לשים לב לפעולת מנוע תקינה .2

 .לפעולת הגאים חופשית וכמו כך לפעולת משחרר הכבל
 
לפני כל גרירה חייב הטייס הגורר לקבל הוראות ישירות  . 3

 .מהטייס הנגרר או המדריך האחראי בשדה
 
למסור את המטוס הגורר לטייס אחר  רשאיטייס גורר אינו  . 5

אלא אם כן , ללא ידיעת והרשאת המדריך האחראי בשדה
 .הטייס האחר נמנה על צוות הגוררים שנקבע לאותו היום

 
טייס גורר לא יעלה על המטוס ולא יגרור דאון אלא אם קיבל  . 6

 .הרשאה מהמדריך האחראי בשדה
 
 .הינו תלמיד או דואהטייס גורר חייב לדעת אם הנגרר על ידו  . 7
 
על  במשך שלושת החודשים הקודמים טסטייס גורר שלא  . 8

במטוס לפני  עם מדריך יבצע טיסת רענוןכלשהו  מטוס גורר
 .שיתחיל בגרירה

 
 

 נוהלי גרירת דאון על ידי מטוס  .17.2.35.2
 

כל הדאונים שבהפעלת קלוב התעופה : הדאונים הנגררים .1
 .טוסמצוידים כל אחד בוו גרירה על ידי מ
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 :יהיו בעלי הנתונים הבאים: כבלי גרירה . 2
 

עשויים מפלדה או פלסטיק או ניילון או פשתן או צירוף של  .א
 .ל"אחדים מהחומרים הנ

 
בשני הקצוות של הכבלים יהיו טבעות המתאימות לווי הגרירה  .ב

 .של המטוס והדאונים למיניהם
 

אחוז של המשקל  80-חוזק בקריעה של לא פחות מ .ג
. המאושר של הדאון ולא יותר מפעמיים משקל זההמכסימלי 

 :החוזק יכול להיות גדול יותר ובלבד שיתקיים

  חולית ביטחון מותקנת בנקודת חיבור כבל הגרירה אל
אחוז של  80-הדאון אשר חוזק הקריעה שלה לא פחות מ

המשקל המכסימלי המאושר של הדאון ולא יותר מפעמיים 
 .משקל זה

 נקודת החיבור של כבל הגרירה חולית ביטחון מותקנת ב
אך , אשר חוזק הקריעה שלה עולה, אל כלי הטייס הגורר

על חוזק הקריעה של חוליית , אחוז 25בלא יותר מ 
ואינו עולה על , הביטחון אשר בנקודת הגרירה של הדאון

. פעמיים המשקל הכולל המכסימלי המאושר של הדאון
וטינה בצד לחילופין שימוש בכננת תיקנית המצוידת בגלי

 .המטוס
 

 .מטר 60ל  40אורך הכבל בין  .ד
 

 .י המנהל"הכבל מחובר לוו גרירה מדגם שאושר ע .ה
 
לפני ההמראה לגרירה הראשונה באותו יום : בדיקת ווי הגרירה . 3

יבדקו ווי הגרירה לשחרור תחת העומס על ידי הטייס ואדם 
 .מוסמך

 
 :המראה לגרירה . 4
 

המטוס מוצב במקומו והכבל מחובר . הדאון מוצב במקום הזינוק .א
 .אליהם

 
י מפקד הדאון "ההנחיות לטייס המטוס הגורר ניתנות ע .ב

או אף אם , במידה והקשר אינו תקין. באמצעות קשר רדיו
ניתן להשתמש בשיטת , ר"הקשר תקין על פי החלטת המד

 :הסימנים המוסכמים כדלהלן
 

בצד המטוס עומד אדם אשר מעביר סימני המראה  (. 1)
 .לטייס הגורר

 
מחזיק הכנף מסמן למתיחת הכבל סמן , הדאון מוכן (. 2)

 .המטוס משיב ומסמן לגורר
 
סמן המטוס , מחזיק הגוף מסמן להמראה, הכבל נמתח (. 3)

 .עונה והמטוס מתחיל בריצת המראה
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 :על הקרקע -סימנים מוסכמים  (. 4)
 
מתח : נפנוף היד או דגל עד גובה המותן פירושו . א

 .כבל
 
רשאי : נפנוף היד או הדגל מעל לראש פירושו . ב

 .להמריא
 
ל יינתנו על ידי שני מסמנים של "הסימנים הנ . ג

 .המטוס ושל הדאון 
 .כבה מנוע -העברת יד על צוואר 

 
 : סימנים מוסכמים באוויר (. 5)

שחרר : נפנוף מתמשך בכנפי המטוס פירושו לדאון         
 .מיד
לסימון מעצורים פתוחים בדאון בזמן  –גה כיוון נפנוף ה         

 .הגרירה
 

 :שחרור הדאון מהמטוס .5
 

יעבור , בהגיע הדאון לגובה הנראה לטייס הדאון כמתאים . א
ישחרר טייס הדאון , לטיסה בגובה בו נמצא המטוס הגורר

  .בידית השחרוראחת על ידי משיכה 
 
, מהמטוס לאחר שהטייס של הדאון וידא כי הדאון נותק .ב

 .יפנה הדאון ימינה
 
פונה שמאלה , המטוס לאחר שהבחין שהדאון פנה ימינה .ג

 .וניגש לנחיתה
 

 : נחיתת המטוס הגורר.  6
המטוס הניגש להשלכת הכבל לפני הנחיתה יטוס בגובה 

ישחרר הכבל במקום המיועד , מתאים מעל תחילת המסלול
ב וייגש לכך וינחת ישר בהמשך המסלול או יבצע הליכה סבי

 180בשום אופן אין לנחות בכוון . )לנחיתה הכל לפי שיקולו
מעלות למסלול בשימוש וכמו כן אין לזרוק את הכבל בכוון 

כאשר כבל הגרירה לא מושלך על המסלול במקום  (.זה
להשליך אותו בסמוך לכלי  יש להקפיד שלא, המיועד לכך

וצאה מבנים או כל עצם אחר העלול להיפגע כת, אנשים, טיס
 . מההשלכה
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 :מצבי חירום . 7
 

בכל מקרה שטייס הדאון אינו מרגיש בטוח מספיק לביצוע  . א
 .הגרירה ינתק מיד

 
טייס שמרגיש בתקלה במטוס בזמן הגרירה יודיע לדאון בקשר  . ב

הדאון ינתק עצמו מהכבל , רדיו וינפנף בכנפיו לאות ניתוק
 .הגורר עצמו מהכבלולאחר מכן ינתק גם הטייס של המטוס 

 
הדאון יודיע למטוס בקשר , במקרה של אי ניתוק הכבל בדאון . ג

לאות , רדיו ויתקרב לצד ימין של המטוס כשהוא מנפנף בכנפיו
טייס המטוס ימשיך לגרור את הדאון מעל . כי אינו יכול להינתק

 .לשדה התעופה וישחרר את הכבל מהמטוס
 
. יפנה הדאון ימינה, ור הכבללאחר שהטייס בדאון הבחין בשחר . ד

יפנה שמאלה , טייס המטוס לאחר שוידא כי הדאון פנה ימינה
 .וייגש לנחיתה

 
רגל מעל תחילת  250המטוס חייב להיות בגובה של לפחות  . ה

המסלול ובכל שלבי הטיסה שלו לקחת בחשבון כי נגרר אחריו 
 .הכבל

 
דאון ה, במקרה שגם המטוס אינו מסוגל לשחרר את הכבל . ו

. מנפנף בכנפיו ומתיישב חזרה למצב גרירה רגיל אחרי המטוס
 .במקרה זה יש לתכנן נחיתה של הגורר והנגרר ביחד

 
בגישה המשותפת לנחיתה על הטייס לבצע הנמכה בזויות  . ז

עדינות תוך התחשבות מתמדת במגבלות מהירות השקיעה 
ע גם לאחר נגיעת המטוס על המטוס להסיע עם מנו. של הדאון

(. הדאון עוצר את המטוס. )כדי שהדאון לא יוכל להתקרב אליו
וברגע הנגיעה , טייס הדאון יפעיל מעצורי אויר או יחליק

 .במסלול יפעיל מעצור גלגל אם קיים
 

הנחיתה על המסלול תתבצע כך שהמטוס ירוץ בצד שמאל של  . ח
 .המסלול והדאון בצד ימין

 
 

 90 -קשר רוח צד מ 15. אףקשר רוח   25: מגבלות רוח קרקע .8
 .מעלות

 
לא . לא תתבצע גרירה בתוך עננים או ערפל: מגבלות מזג אויר

 .תתבצע גרירה בשעות חושך
 

על הטייס הגורר לשים לב שלא יחרוג ממגבלות : מגבלות מהירות
 .המהירות של הדאון הנגרר

 
 .מעלות 40אין לעבור זווית הטיה של : מגבלות הטיה בזמן גרירה
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 :גרירה .9
 

טייס גורר לא יזוז ממקומו מנקודת ההמראה ולא ימריא עד אשר .   א
י סימן מוסכם "קיבל הודעת המראה בקשר מהדאון הנגרר או ע

 . שהכבל מחובר בקצותיו והדאון מוכן להמראה, מאדם
 
האדם המסמן יכול להיות כל דואה או תלמיד דואה שהאחראי  . ב

 .קיד זהלפעולה בשדה הסמיכו והדריכו לתפ
 
 

 :ותקלות בקשר -קשר  .10
 

 .מ דו כווני שמיש"יהיה מכשיר תג -במטוס הגורר  . א
 
 .בדאון חובת נשיאת מכשיר רדיו . ב
 
ימשיך הטייס הגורר , במקרה של תקלת קשר במטוס הגורר .ג

 .לפי נוהלי טיסה עם תקלה במכשיר הקשר
 

 
 

 :ההמראה -הפסקת ריצת . 11
 

מנוע בריצת ההמראה ינתק הטייס הגורר במקרה של הפסקת  . א
את הכבל וימשיך את הריצה מבלי ללחוץ על המעצורים ויפנה 

 .לצד שמאל של המסלול והדאון יפנה לצד ימין של המסלול
 
במקרה של הפסקת המראה מסיבה כלשהי ינתק הטייס את  . ב

כבל הגרירה וימשיך בהסעה על המסלול עד אשר וידא טייס 
רק לאחר מכן יעצור ויסיע בחזרה . עצרהמטוס שהדאון נ
 .לעמדת ההמראה

 
כמו כן במקרה של קריעת כבל בעת ההמראה ישחרר טייס  . ג

המטוס את שארית הכבל וימשיך להסיע עד אשר וידא שהדאון 
 .רק לאחר מכן ישתמש הטייס בבלמים לעצירה. נעצר

 
 :הוראות כלליות . 12

 
. בסך הכל, אנשי צוות 3 -במטוס הגורר ובדאון הנגרר לא יהיו יותר מ

יש להיות בגובה המאפשר גלישה , בעת גרירה מעל אזור מאוכלס
בעת ריצת ההמראה על הטייס לשים לב שהדאון . אל מחוץ לאזור זה

במטוס הגורר . לא יגרום לו להורדת אף פתאומית ולנזק לפרופלור
הסמכה בטיסות עם מדריך או בוחן של  .ימצא הטייס הגורר בלבד

 .למטרות הדרכה לגרירת מטוס מותרות. ל.ה.וק. א.ת.ר
גרירה של למעלה מדאון אחד תותר רק לטייסים ודואים שהוסמכו 

 .ר"י טייס ראשי ומד"לכך ע
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 גרירה כפולה. 13
 

או " פוני"גרירה זוגית תבוצע רק כאשר המטוס הגורר יהיה  . א
ל סוג מטוס שיתוסף בעתיד ויתאים למשימה או כ" 180פיפר "

 .להנחת דעתו של טייס ראשי
 
, יהיה הטייס הגורר מפקד הגרירה, אם לא יקבע אחרת מראש .ב

כמפקד הגרירה יכול להתמנות גם אחד מטייסי הדאונים למשל 
, מינוי אדם אחר כמפקד. י קריטריונים של ניסיון ובכירות"עפ

י "או ע, ין שלשת הטייסיםיכול להיות או בהסכמה הדדית ב
ר אותו מרכז דאיה או מי שאחראי מטעמו "החלטה של מד
 .ביום בצוע הטיסה( או הפעילות)בשדה היציאה 

 
בשני , כבל הגרירה הארוך יהיה באורך הגדול מזה הקצר .ג

 .אורכי גוף של הדאון
 
ר או מי "י המד"הסמכה לטייס דאון נגרר בזוג תבוצע ע .ד

 .שמש לקידום טייסים מדאון לדאוןומ, שהוסמך מטעמו
 

 60מינימום , רמה נאותה: ניסיון מינימלי לטייס דאון נגרר בזוג .ה
 .שעות טיסה בדאון

 
הדאון הנגרר בכבל הארוך יהיה הדאון הכבד או בעל יכולת  .ו

 .התמרון הנחותה בין השנים
 
אין לבצע גרירה בה ידוע מלכתחילה על תקלת קשר רדיו בין  .ז

 .משלשת הכליםכל אחד 
 

, הדרכה להסבה לגרירה בזוג תהיה לפחות בת שתי טיסות .ח
הטיסה השניה , כאשר הראשונה בכבל הארוך בדאון דו מושבי

בכבל הקצר יכולה להיות גם בדאון חד מושבי כאשר בדאון 
 .השני מצוי מדריך המנחה את החניך ברדיו
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 דאיה -. ל.ה.הדרכה פנימית בק  .17.2.35.3
 

 .גוררים הסמכת טייסים
 
דאיה היא להסמיך  -. ל.ה.מטרתה של הדרכת טייסים גוררים בק . 1

דאיה  -. ל.ה.י ק"טייסים לבצע טיסות גרירת דאונים המופעלים ע
תפעול  ךדאיה לצור -. ל.ה.י ק"והעברת מטוסים המופעלים ע

 .ותחזוקה
 
מועמדים לקורס הסמכה לטייסים גוררים יהיו טייסים בעלי רשיון  . 2

מהן , שעות טיסה לפחות 250ובעלי ניסיון של , פרטי לפחות טייס
בכלי טייס ממונע  מפקד שעות טייס כטייס( 100)לפחות מאה 

ושקיבלו , ובעלי הסמכה להטסת כלי טייס ממונע בעל גלגל זנב
. דאיה –. ל.ה.דאיה ומטייס ראשי ק -. ל.ה.ר ק"המלצה ממד

 .ר וטייס ראשי"חריגים באישור מד
 
 :ביצועאופן  . 3
 

ההסמכה תתבצע באמצעות קורס שיכלול לימודי קרקע ואימוני 
 .5טיסה כטייס נגרר בדאון וכטייס גורר במטוס כמפורט בסעיף 

 
הדרכת הקרקע לצורך הסמכת טייס גורר תכלול את הנושאים  .  4

 :הבאים
 

, מהירויות, רענון והכרת המטוס הגורר כולל מגבלות . א
 .משקלים ותכונות מיוחדות

 
השפעת הדאון הנגרר על תכונות הטיסה של המטוס  . ב

 .הגורר
 
נוהל טיסה איטית בתחום מהירויות הגרירה ותכונות  . ג

 .ההזדקרות של המטוס הגורר
 
 .עקומות ההספק והשפעתן על שעור הנסיקה . ד
 

 .הגרירה בין הטייס הגורר והנגרר. סימונים . ה
 
 .זוויות הטיה מקובלות ומקסימליות . ו
 
כמפורט בספר עזר מבצעי  חירוםנוהלי גרירה כולל תהליכי  .ז

 .   17.2.38.2  דאיה סעיף -. ל.ה.ק
 

לאחר סיום לימודי הקרקע יעמוד הטייס במבחן והדבר  . ח
 .יאושר בתיקו האישי
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אימוני הטיסה יכללו תרגול של עשר טיסות כחניך בדאון דו מושבי  . 5

במידה ויש למועמד ניסיון , מטוסעם מדריד דאייה בגרירת 
 .כנדרש יוותר על שלב זה

 
 
 :אימון הגרירה יכלול לפחות . 6
 

 .המבצע את ההסמכההטייס  י "טיסת הדגמה ע . א
 
 .המסמיך הטייסעשר טיסות כטייס גורר במושב קדמי בלווי  .ב
 
 

י "שאושרו לכך ע טייסים  ל "רשאים לבצע את האימונים הנ . 7
וברשותם לפחות רשיון ,  .ל.ה,טייס ראשי קור הסניפי "המד

שעות  150ונסיון של לפחות , מדריך טייס עם הגדר דאונים
 .בגרירת דאונים

 
 
המסמיך  הטייסי "דאיה ע -. ל.ה.ההסמכה תדווח לטייס ראשי ק . 8

י הטייס המוסמך ותירשם ותיחתם בספר הטיסות של הטייס "וע
 .המוסמך

 
 

 
 דאיה -. ל.ה.י ק"ע המופעליםהסבת טייסים למטוסים   .17.2.35.4

 
-PIPER PA-18ים דאיה הם מהסוג -. ל.ה.י ק"המטוסים המופעלים ע .1

150, PIPER PA-18-180, PIPER PA-25-PAWNEE. 
 

דאיה תתבצע בקורס  -. ל.ה.י ק"הסבת טייסים למטוסים המופעלים ע .2
 .הסבה במטרה להסמיכם כטייסים גוררים  על מטוסים אלה

 
סבה יהיו טייסים בעלי רשיון טייס בתוקף העומדים מועמדים לה .3

 17.2.35.3 בדרישות למועמדות להסמכה כטייס גורר כנדרש בסעיף
חייב להיות בעל ניסיון של  PIPER PA-18מועמד להסבה ל . ספר זהל

 PIPER PA-25מועמד להסבה ל.   שעות ממונעות כטייס מפקד 100
PAWNEE-   כטיס  שעות ממונעות 150על ניסיון של בחייב להיות

 . PIPER PA-18גרירות ב   100פחות לובכל מקרה , מפקד
 

י מדריכי טייס בעלי רשיון והסמכה למטוסים "ההסבה תבוצע ע .4
 דאיה -. ל.ה.י טייס ראשי ק"דאיה  ושאושרו ע -. ל.ה.י ק"המופעלים ע

  
 -. ל.ה.י ק"ניתן יהיה לבצע הסבה גם על מטוסים מאותו סוג שנחכרו ע .5

 .דאיה לצורך כך מגופים אחרים
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הסבה למטוס פוני תתבצע רק לאחר שהטייס עבר הסבה על מטוס דו  .6
מושבי בעל גלגל זנב ותכונות טיסה דומות לתכונות הטיסה של מטוסי 

 .דאיה –. ל.ה.י טייס ראשי ק"כפי שאושר ע, הפוני
 

לצורך ההסבה יועברו תדריכי קרקע לטייסים המוסבים אשר יכללו את  .7
 :ושאים הבאיםהנ

 
 :גוף

 
 .משקל מרבי להמראה, כמויות, מידות, נתונים כלליים .א
 .תיאור המטוס בקווים כלליים .ב
 .הכנפיים ומשטחי ההיגוי, מבנה הגוף .ג
תכולה , מדי כמות דלק, מבנה המכלים, שרטוט מערכת הדלק .ד

 .ותצרוכת דלק
 .שרטוט ותאור של מערכת המעצורים .ה
 .פים הגאי גובה וכיווןמד, שרטוט ותאור של מערכת המאזנות .ו
 .צמיגים ולחץ אויר, פסי החלקה, גלגלים, משככים, מבנה כן הנסע .ז
, התנעה רגילה וחיצונית, מתח, הסבר כללי למערכת החשמל .ח

 .בדיקת טעינה
 (.אם קיימת במטוס המוסבר)אזהרת הזדקרות  .ט
 .מיבנן וסגירתן, חגורות הביטחון  .י

 
 :מנוע

 
 .מבנה ונתונים כלליים   .א
 .השמן ובדיקתהמערכת   .ב
 .מערכת הדלק ובדיקתה   .ג
 .מערכת ההצתה   .ד
 .בדיקת צילינדרים וצלעות קירור  .ה
 .בדיקת המדחף   .ו
 .בדיקת מנוע כללית ותקלות אפשריות  .ז

 
 

 :כללי
 

 .תעודות ומסמכים החייבים להיות במטוס ומיקומם   .א
 .אופן הרישום בספר המטוס הנייד   .ב
 .ביצוע בדיקה יומית ובדיקה לפני טיסה   .ג

 
 :תפעול

 
 .מגבלות המהירות והתפעול של המטוס   .א
 .תכונות המטוס בטיסה איטית והזדקרות   .ב
 .תפעול המטוס ברוח צד   .ג
במיוחד בטווח המהירויות , תפעול המטוס במהירויות נמוכות   .ד

 .המשמש לגרירת דאונים
 

 :מבחן
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 .מבחן תיאורטי כללי להכרת המטוס
 

אימוני הטייס לצורך הסבת טייסים גוררים יבוצעו לפי התכנית בסעיף  .8
 .של פרק זה 17.2.35.5

 
 .י אישור בספר הטיסות האישי שלו"שר למועמד עוההסמכה תא .9

 
י הטייס המסמיך והטייס המוסמך לטייס "ל תדווח ע"כל הסמכה כנ .10

 .דאיה ולרשות התעופה האזרחית -. ל.ה.ראשי ק
 
 
 
 

 טיסהתכנית אימוני   .17.2.35.5
 
 

 PAWNEE PIPER PA-25מטוס 
 

תוך כדי  הסעה מהירה על המסלול, התנעה הסעה רגילה : שיעור ראשון
 .זנב הרמת זנב סגירת המצערת והורדת

 .דקות  30כ "סה
 

שינויי , פניות, נסיקה רגילה ויציאה לשטח אימונים, המראה : שיעור שני
 .ונחיתההצטרפות להקפה , הזדקרות, טיסה איטית, מהירות

 .דקות  30כ "סה
 

 .דקות 60כ "סה     הקפות  : שיעור שלישי
 

תרגול נסיקה והנמכה תוך , יציאה לשטח אימונים, המראה : שיעור רביעי
 .הצטרפות להקפה ונחיתה, פניות חדות, שנויי מהירות

 .דקות 60כ "סה
 

י מדריך "המראות קצרות ונחיתות מטרה כולל מבחן ע : שיעור חמישי
 .הפקוח במגדל

 .דקות 60כ "סה
 
 

מדריך ההסבה בתאום עם הטייס הראשי יכול להגדיר שינויים בתוכנית 
 .בהתאם לרמתו של הטייס וניסיונו הקודם
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 תכנית אימוני טיסה  .17.2.35.6
 

 PIPER PA-18-150מטוס 
 

המראה ויציאה לשטח , התנעה הסעה: י מדריך במטוס"ע : שיעור ראשון
, נסיקה והנמכה, בינוניות וחדות, פניות קלות. האימונים

, הצטרפות להקפה, טיסה איטית והזדקרות עם ובלי מנוע.
 .נחיתה, גישה לנחיתה

 .דקות  60כ "סה
 

נחיתות , גע ולך, הליכה סביב, הקפות: עם מדריך במטוס : שיעור שני
 אונס

 .דקות  60כ "סה
 

, תלאחר הקפה עם מדריך טיסה יחיד תוך תרגול הקפו : שיעור שלישי
 ,גע ולך, הליכה סביב

 .דקות 45כ "סה
 

תרגול טיסה , המראה ויציאה לשטח: עם מדריך במטוס : שיעור רביעי
הצטרפות , הזדקרות עם מנוע ובלי מנוע, איטית מעברים

תרגול נחיתות אונס עם , לך סביב, גע ולך, נחיתה, להקפה
 .המדריך

 .דקות 45כ "סה
 

לך , הקפות, של כל התרגילים טיסת יחיד תרגול בשטח : שיעור חמישי
 .גע ולך, סביב

 . דקות 30כ "סה
 
 

מדריך ההסבה בתאום עם הטייס הראשי יכול להגדיר שינויים בתוכנית 
 .בהתאם לרמתו של הטייס וניסיונו הקודם
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וזמני ( Normal Checklist)ח רגיל "נהלים בדבר השימוש בבד .18
 ((א)6י תקנה "עפ) .השימוש בהן

 
 ((א)6י תקנה "עפ) .בהמראהנהלי חירום  .19

 
 

הוראות בנושא מודעות לשמירת גובה הטיסה והשימוש במערכות  .20
 ((א)25י תקנה "עפ) .(באם ישים) גובה-אוטומטיות או מערכות אזהרת

 
הוראות שימוש בטייס אוטומטי ובמערכת מצערת  אוטומטית בתנאי  .21

IMC (ישים לא). 
 

בעיקר , (ATC Clearance)הוראות לאישור קבלת מרשה טיסה  .22
 (.ישים לא)חיות הנוגעות לגובה מעל פני השטח כאשר כלולות בהן הנ

 
 (בהתאם להוראות חברה) .תדריכי המראה ונחיתה .23

 
 (321י תקנה "עפ) :נהלים להכרות עם .24

 אזורים  .24.1
 נתיבים   .24.2
 .שדות תעופה .24.3

 
 .לא ישים .נהלי גישה מיוצבת .25

 
 לא ישים .הגבלות שיעורי הנמכה גבוהים בקרבת פני השטח .26

 
 (108י תקנה "עפ) .תנאים הנדרשים להתחלה או להמשך גישת מכשירים .27

 .לא ישים
 

 .לא ישים .מדויקת-הוראות לביצוע תהליכי גישת מכשירים מדויקת ולא .28
 (4-לפרק ה' י סימן ד"עפ) 

 
הגדרת תפקידי אנשי צוות האוויר ונהלי חלוקת עומס התפעול  .29

בהתאם ) .IMC -ביניהם בעת ביצוע גישות מכשירים ונחיתות בלילה או ב

 .לא ישים (להוראות חברה

 
הנחיות ואימונים הנדרשים למניעת מקרי טיסה מבוקרת לתוך  .30

ומדיניות השימוש במערכת אזהרה מפני קרבה לקרקע ( CFIT)הקרקע 
(GPWS.) לא ישים. 
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נהלים ואימונים הנדרשים למניעת התנגשויות , הוראות, מדיניות .31
 ((א)25י תקנה "עפ) (.ACAS)והשימוש במערכת המוטסת למניעת התנגשות 

 .לא ישים
 

, מידע והנחיות בנושא יירוט כלי טיס אזרחי כמפורט בפרק החמישי .32
 :כולל, לתקנות אלה ,יירוט כלי טיס

הפעלת כלי טיס ) 4276בקובץ תקנות הטיס  121עד  117סעיפים , ראה פרק חמישי
 (.וכללי טיסה

 
מטר  15,000נהלים לכלי טיס המיועדים להפעלה מעל לגובה של  .33

 .(ישים לא)( רגל 49,000)
 

כולל הצהרת   , פרטי תוכנית הבטיחות ומניעת התאונות של המפעיל .34
 .(ישיםאם )טיחות ואחריות אנשי המפעיל בנושא מדיניות הב

 
כולל פעולות שיש , מידע והוראות בדבר נשיאת חומרים מסוכנים .35

                                                                        (330י תקנה "עפ) .לבצע בעת חירום
, נפץ חומרי: כגון מסוכנים מטענים דאיה -. ל.ה.ק של טייס בכלי להטיס אסור

, ב"וכיו – מגנטיים שדות יוצרי מכשירים, כלשהם כימיים חומרים, נשק, תחמושת
 כגון בטיסה המקובלים אלקטרוניים ומכשירים עצמית להגנה נשק נשיאת למעט זאת

 נייד וריומטר, סלולרי טלפון מכשיר, נייד קשר מכשיר, GPS מקלט, נישא מחשב
 .וכדומה

 
  

                                                                                                                 
ביטחון בתעופה )י חוק הטיס "הנחיות והוראות הביטחון עפ .36

 ( 1977, ז"תשל -האזרחית
 ________:מאשר                                                           

 
 .יש לבצע סריקה סביב ההנגרים והמשרדים לפני תחילת פעולה

 
על מפקד המטוס לבדוק , מאחר ואין להוציא אפשרויות של חבלה במטוסים

 .באופן קפדני לפני כל טיסה את המטוס לגילוי חומר חבלה
 

, צינורות פליטה, בתי גלגלים, בדיקה חיצונית של המטוס תיעשה בכונסי אויר
 .טן המטוס והכנפיים ובכל מקום אחר אשר ניתן להטמין בו חומר חבלהב
 

בתאי המטען ובכל מקום , בדיקה ביטחונית של הדאון תעשה בתא הטייסים
 .אחר אשר ניתן להטמין בו חומר חבלה

 
 .מפקד המטוס או הדאון ימנע גישה לכלי הטייס מאנשים שאינם מורשים לכך
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 :נהלי חירום .37
 

כלי נשק או , באווירון בעת חשד לקיום מטען חבלהנהלי חיפוש  .37.1
 .36ראה סעיף  – חומרי נפץ חבויים

 

 .פעולות לביצוע במידה ונמצאת פצצה או מטען חבלה באווירון  .37.2
פינוי אנשים לטווח ביטחון תוך הצבת אדם שיתריע וישמור מפני  .37.2.1

 .התקהלות של אנשים סמוך למקום בו נמצא המטען החשוד
 .חוןהזעקת כוחות הביט .37.2.2

 

מידע בדבר המיקום הספציפי באווירון בו קיימת הסכנה הקטנה  .37.3
 .36ראה סעיף  – ביותר לאווירון מהתפוצצות פצצה
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 הפעלת כלי טיס 2.0

 
 :רישוי והפעלה .1

 .מגבלות רישוי והפעלה 
 .סוגי כלי הטיס וסימני הרישום של כלי הטיס שאושרו לשימוש 

  

 PA-25-235/260 ,4X-APL  ,4X-AFNפייפר פוני  ימטוס 1.1
  

  CVFR -גרירת דאון מוגבל ל3 מגבל : תאור הרישוי . א
  

 טייס אחד : סדור ישיבה . ב
  
חולק בשני תאים מצד ימין : מקום נשיאת מספרי המטוס . ג

בפייפר פוני רק בגב , של הטייס ובתא בגב המושב
 .. המושב

  
 : פרוט המסמכים . ד
  
 .תעודה רישום המטוס( 1) 
 .תעודת כשר טיסה( 2) 
 .רשיון לתחנת אלחוט( 3) 
  Flight Manualספר עזר לטיסה ( 4) 
 . ספר המטוס( 5) 
  .טופס משקל ואיזון( 6) 
  

 .PA-18-150 ,4X-AJD ,4X-AJE ,4X-ANN ,4X-CSYטוסי פייפר מ 1.2
  

 CVFRגרירת דאונים 3 נורמל /שימושי/מוגבל: הרישוי רתיאו . א
  .הדרכת גוררים 

  
 31 טייס : סידור ישיבה . ב
  
 .דופן ימין תא קדמי: מקום נשיאת מסמכים . ג
  
 : פרוט המסמכים . ד
  
  . תעודת רישום המטוס( 1) 
  . תעודת כשר טיסה( 2) 
   . רשיון לתחנת אלחוט( 3) 
   Flight Manual ספר עזר לטיסה ( 4) 
  . ספר המטוס( 5) 
  . טופס משקל ואיזון( 6) 

  
 רשימת דאונים ודאונים ממונעים 1.3

נמצאת דאיה ודאונים ממונעים  -. ל.ה.רשימה מעודכנת של דאוני ק
ירי ובאגף מבצעים ובמחלקת כושר או, ר ועדת דאיה ארצית"אצל יו

 .ברשות התעופה האזרחית
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י אנשי המבצעים וצוות אוויר תיאור "לביצוע ענהלי תפעול  .2

                                                        :ח בכל אחד מהמצבים"מערכות כלי טיס ונהלי בד

 ((א)6י תקנה "עפ)
 17סעיף  1ראה פרק  (normal)במצב רגיל  .2.1

 17סעיף  1ראה פרק ( abnormal)במצב בלתי רגיל  .2.2

 17סעיף  1ראה פרק ( emergency)בחירום  .2.3

 
לי הטיס כאשר נהלי הפעלה ומידע לגבי ביצועי הטיפוס של כ .3

 .(ישיםו לא)כל המנועים פועלים 
 

נתונים לתכנון הטיסה לפני ביצועה ובמהלכה עבור מצבי  .4
 (.ישיםו לא) .כוח שונים ומהירויות טיסה שונות/דחף

 
5.   

רכיבים מרביים לרוח צולבת ולרוח גב המותרים לכל סוג . 5.1
 .אווירון

 .מגבלות רוח לוח  

 
 

30 אף רוח המטוס
0

 45
0

 60
0

 90
0

 

 ב   א ב   א  ב   א ב   א ב   א

 PA-25 פוני פייפר

 PA-18 קב סופר פייפר

 דאונים

25  25 

25  25 

25  25 

22  22 

22  22 

 

20  20 

20  20 

 

18  18 

18  18 

 

15  15 

15  15 

15  15 

 
 :מדידת הרוח בקשר

 המראה  -. א
 נחיתה  -. ב 

 
ל בהתחשב במשבים "ההפחתות שיש לבצע מערכים הנ. 5.2

(Gusts) ,ניסיון הצוות, תנאי המסלול, ראות נמוכה ,
שגרתיות או נסיבות לא , שימוש במערכת טייס אוטומטי

 .מצבי חירום או כל משתנה אחר הקשור לפעולה
 

 .קשר לנתונים בטבלה 5ברוח משבים יש להוריד 

 
 .לפי ספרי המטוס .הוראות ונתונים לחישוב מסה ואיזון .6

 
 .הוראות להעמסת כלי הטיס ואבטחת המטען למקומו .7
 
מערכות השליטה הנלוות וההוראות , מערכות כלי טיס  .8

 .להפעלתם
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    ורשימת חריגי התצורה( MEL)הציוד המזערי רשימת  .9
של סוג ( configuration deviation list) ________:מאשר

וכן ההפעלות שאושרו לו כולל דרישות ההפעלה , האווירון
                              (.PBN)ביצועים -לניווט מבוסס

                
 PA-18ומטוסי  PA-25מטוסי פייפר 

 
מוגבל  CVFRכמות   מכשיר

 לילה יום לגרירה
 מד מהירות אויר .1
 מד רום .2
 (קריאה ישירה)מצפן מגנטי  .3

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

4. RMI  3 מצפן מגנטי קריאה
 ישירה

 רוסקופי'מצפן ג .5
 רוסקופי'אופק מלאכותי ג .6
 שעון .7
 מד פניה והטיה .8
 מדחום אויר חיצון .9

 מציין מהירות אנכית .10

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 
 
 

 VHFמקלט /משדר .11
 מיקרופון .12
 זוג אזניות .13
 רמקול .14
15. ADF 
16. LOC + VOR 
17. G/S 
18. DME 
19. MK BEACON 
 טרנספונדר .20
21. HF/SSB 
 אור נגד התנגשות .22
 אורות נחיתה .23

1 
1 
1 
1 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 אורות נווט .24
 תאורת מכשירים .25
 אורות תא נוסעים וטייסים .26

1 1 
1 

1 
1 

 (RHEOSTAT)שנוי עוצמה  .27
 פנס נייד .28
 מיכל מים .29
 עזרה ראשונה .30

 
 
 
1 

 
1 
 
1 

 
 
 
1 

 גרזן קטן .31
 חגורות הצלה .32
 סירת הצלה .33
 משדר מקלט חרום נייד .34
 מטף כבוי אש .35

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

                                                                                                              
 .רשימת ציוד חירום וציוד בטיחות וההוראות להפעלתם  .10

 
 מטפה כיבוי אש

 
משקלו ותקינותו יש לבדוק 

 בשנה פעם אחת
 .מכון  מוסמך אחר
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 עזרה ראשונה
 
 
 

 חגורות הצלה
 
 
 

 סירת חירום והצלה
 

 מיכל מים
 
 

 מצנחים

 
 

 בדוק לפי רשימת
 שעות 50כל . א.ת.ר
 
 

 לפי הצורך על פי אופי הטיסה
 
 
 

 לפי הצורך על פי אופי הטיסה
 

 לפי הצורך על פי אופי הטיסה
 
 

 ראה נוהל מצנחים

 
 

 ל"כנ
 
 
 

 המתחזק לפי
 רשיון המפעיל

 
 

 ל"כנ
 

 הטייס לפני
 הטיסה

 
תיאום בין , כולל נהלים ייחודיים לכל דגם, נהלי פינוי בחירום  .11

משימות אנשי הצוות במצבי חירום וכן הדרישות , אנשי הצוות
 .לא ישים .לגבי כל עמדות אנשי הצוות בחירום

 
ח בכל אחד "נהלי בד, צוות הדייליםי "לביצוע ענהלי תפעול  .12

כולל , מהמצבים ומידע כנדרש על מערכות כלי הטיס
מתייחסת לנוהלי התיאום הנדרשים בין צוות ההטסה וצוות ה

 .הדיילים
  לא ישים

 
ציוד הישרדות וחירום לנתיבים שונים ונהלים לבדיקת  .13

כולל נהלים לקביעת כמות החמצן , תקינותם לפני המראה
 (33י תקנה "עפ)    .הנדרשת והכמות הזמינה

 
 .ת"בפמכמפורט , סימוני קרקע אויר לשימושם של ניצולים   .14

 
 

 פרטיים דאונים תפעול .15

 

דאיה  מעודד התארגנות של בודדים או  –קלוב התעופה בישראל 

 .קבוצות לרכוש ולהפעיל דאונים פרטיים במסגרתו

 

 :דאיה הם-ל.ה.עקרונות התפעול של דאון פרטי במסגרת ק

חברים בתהליך רכישת דאון לפני קבלת אישור לכך /לא יתחיל חבר .א

 .הוא חברמהנהלת המועדון בו 
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י הדאון /דאיה תוך מחויבות בעל-ל.ה.דאון פרטי יופעל במסגרת ק .ב

דאיה ובכלל זה הוראות ספר עזר -ל.ה.לתפעולו תחת כללי ק

למרות , ר"בכלל זה יהיה כפוף להוראות המד. מבצעי זה במלואם

, שלבעלי התפקידים לא תהיה אחריות כלשהי לשום נזק לדאון

 .כלשהו' לבעליו או לכל צד ג

י "בעל דאון פרטי יחויב להחזיק בכל הביטוחים הנדרשים ממנו ע .ג

 .וביטוח רכוש' ועד המועדון בו הוא חבר ובכללם ביטוח צד ג

דאיה כדי לאפשר -ל.ה.ו את הדאון לק/י דאון פרטי יחכיר/בעל .ד

 דאיה -ל.ה.תפעולו במסגרת המבצעית והתחזוקתית של ק

, וג שהיאמכל ס, י הדאון הפרטי מסירים כל אחריות/בעל .ה

מהעמותה ומכל החברים לכל תביעה שהיא בגין נזק , מהמועדון

לבעל הדאון או לאנשים הקשורים , לרכוש נלווה אחר, לדאון עצמו

 .'יורשים וכו, אליו כגון משפחה

בעל הדאון יתחייב לתחזק את הדאון על פי מערך האחזקה התקף  .ו

לביצוע דאיה לא תהיה אחריות כלשהי -ל.ה.לק. לסוג זה של דאון

 .האחזקה או לאיכותה
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 נתיבים ושדות תעופה, אזורים 3.0
 רלוונטיים מסמכים ישימיםי "עפ

 
בכל , המבטיחה לצוות האוויר, טיסה מאושריםרשימת נתיבי  .1

הליכי , שדות תעופה, עזרי ניווט, מידע על מתקני תקשורת, טיסה
י "הצטרפות וגישות ממוכשרות והליכי המראות ממוכשרות עפ

הישימות להפעלה וכן כל מידע נוסף שהמפעיל ימצא לנכון 
  .להבטחת ההפעלה באופן תקין

מטוסי . CVFRטיסת ראיה ותחת כללי  כל פעילות הדאיה מבוצעת בתנאי
דאוני קהל דאיה יטוסו באזורי , רגילים CVFRקהל דאיה יטוסו בנתיבי 

ובטיסות מרחב באזורים המותרים על פי מפת אזורי , ת"הדאיה כמוגדר בפמ
 .דאיה ובתאום עם הבקרה הארצית

 
 .לא ישים .הגבהים המזעריים לכל נתיב .2

 
  :מפרטי הפעלה של שדות תעופה .3

, מגידו: מנחתים קבועים/פעילות הדאיה מתבצעת משלשה שדות תעופה. 3.1 
 .מחניים ושדה תימן

 .ת"כל המידע לגבי התפעול כמופיע בפמ. 3.2 
פעילות משדות אחרים במסגרת של מחנות דאיה אפשרית על פי תאום . 3.3 

 .א"ואישור מראש של רת

 
ההמראה והנחיתה בשדות התעופה במקרה  השינויים במינימות .4

 .לא ישים .של ליקוי באחד מעזרי השדה

 
י "המידע הנדרש לעמידה בכל דרישות ההפעלה הנדרשות עפ .5

 :כולל בין היתר, התקנות
רטוב או , אורך מסלול ההמראה הנדרש כאשר המסלול יבש .5.1

וכך השפעת כשל מערכות על אורך מסלול , מזוהם
 .לא ישים .ההמראה

 

 .לא ישים .מגבלות הטיפוס לאחר ההמראה .5.2

  
 .לא ישים .מגבלות הטיפוס בנתיב .5.3

  
 .לא ישים .מגבלות הטיפוס בעת הגישה ובעת הנחיתה .5.4

  
רטוב או , אורך מסלול הנחיתה הנדרש כאשר המסלול יבש .5.5

לא  .וכך השפעת כשל מערכות על מרחק הנחיתה, מזוהם

 .ישים

 
צמיגי כלי כדוגמת מגבלות המהירות של , מידע משלים .5.6

 .לא ישים .הטיס
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 הדרכה ואימון 4.0

 
 
                                           :תוכנית ההדרכה והאימון לצוות האוויר.  1

      (324-339תקנות -אימונים' י סימן ז"עפ) ________:מאשר
      

מתלמד תקנות הטייס מגדירות את התנאים שבהם ניתן יהיה להעניק רשיון טייס 
להלך . לאדם הממלא אחר הדרישות המפורטות באותן תקנות ובמסמך זה

 :פירוט הדרישות
 

 דרישות לקבלת רשיון טייס מתלמד 1.01
 

 :ינתן לאדם רשיון טייס מתלמד אלא אםילא 
 

 .מלאו לו שבע עשרה שנה . 1
 .עמד בבדיקות רפואיות . 2
 .המציא תעודת יושר . 3
ניסיון ונושר , המדריך הראשי ידיעה מקצועיתהוכיח להנחת דעתו של  . 4

 .בצוע כמפורט בסעיפים הבאים
 
 

 הנושאים בהם דרושה בקיאות להוכחת ידיעה מקצועית 1.02
 

כתיבה ודיבור בשפה העברית ובשפה האנגלית במידה מספקת , קריאה .1
 .כדי ליצור קשר עם אנשים האחראים על בטיחות טיסה ופיקוח טיסה

, בתנאי כללי טיסת ראות, ית בהפעלת כלי טייסכללי התעופה האזרח .2
נוהלי טיסה הקשורים בשדה שבו הוא מתאמן בשטח , מבנה ארגוני

 .האמונים הצמוד לו
 .תורת הטיסה .3
 .הכרה טכנית של מטוס שבו הוא לומד לטוס ומגבלותיו .4
 .כללי הבטיחות ונוהלי חירום בטיסה .5
 .כללי הפעלה ושימוש ברדיו טלפון מוגבל .6

 
 .י המדריך הראשי לסניף"ד תיבדק במבחן תיאוריה ערמת המועמ

 
 

 הוכחת ניסיון טיסה 1.03
 

 :עליו להוכיח שצבר ניסיון טיסה כמפורט להלן
 

 .השלים תכנית אימונים בתרגילי טיסה בסיסיים .1
שעות טיסת הדרכה עם מדריך טיסה מוסמך במשך  5צבר לפחות  .2

 .תשעים יום לפני הגשת הבקשה
 .ותרגילי טיסה, בנוהלי הכנות לטיסההוכיח בקיאותו  .3
להוכחת כושר ביצוע על המבקש להדגים בפני מדריכו את יכולתו וכושר  .4

ביצועו בתמרונים על טיסה רגילה ושל טיסת חירום במידת המומחיות 
 .הראויה לטייס מתלמד
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 זכויותיו של טייס מתלמד 1.04
 

 :טייס מתלמד זכאי בכפוף להוראות
 

מין וטיפוס כרשום ברשיונו בטיסת היחיד לצורכי אמוניו , גלהטיס כלי טייס מסו
 .בלבד ובשטחי אימונים שאושרו לצורך זה

 
 

 תוקפו של רשיון לטייס מתלמד 1.05
 

ובלבד שלא . א.ת.תקופת תוקפו של רשיון טייס מתלמד תקבע על ידי ר
 :תעלה על

 
 .חדשים או  24 .א
 
 .חדשים אם למבקש מלאו חמישים שנה בעת בקשת הרשיון 12 .ב
 
 .או אחרות, או תקופה יותר קצרה במקרה שמתחייב מסיבות רפואיות . ג

 
תוקפו של הרשיון החל מהיום בו בוצעה הבדיקה הרפואית  : הערה

אך תאריך הענקת הרשיון לראשונה נקבע ביום שבו , המתאימה
 .ראשונה שלועמד החניך בהצלחה בטיסת היחיד ה

 
 

 חידוש רשיון 1.06
 

 :טייס מתלמד המבקש לחדש את רשיונו שניתן לפי תקנות אלה יוכיח
 

 
 .בדיקה רפואית בפועל  . א
 
שעות  20ו חדשים שקדמו להגשת הבקשה לחידוש לפחות 2ביצע תוך  . ב

שבהן ביצע בעצמו לפחות חמש , זמן טיסת יחיד או זמן הדרכה זוגית
 .נחיתות במשך תשעים הימים שקדמו להגשת הבקשההמראות וחמש 

 
 

 :מעשיות ונוהלי הגשת הבקשה להוצאת רשיון, בחינות עיוניות 1.07
 

ס "מועמד לקבלת רשיון טייס מתלמד ייבחן על ידי מדריכו האישי בביה
 :לטיסה בנושאים הבאים

 
 .לפי פירוט בהמשך, חוקת אויר . 1
 .תורת הטיסה . 2
 .מטוסהכרה טכנית של  . 3
 .נוהלי חירום בטיסה . 4
 .כללי הפעלה בשימוש ברדיו טלפון  . 5
 .מבחן מעשי בטיסה . 6
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בהשגחתו של מדריך טייס , תערכנה בכתב 1,2,3,4 הבחינות בנושאים העיוניים   
הבחינה המעשית תיערך על ידי מדריכו . פ"תיערך בע 5בחינה בנושא . ראשי

 .לאאם למדריך הגדר מ, האישי של המבקש
בחינה זו עשויה גם להיערך על ידי מדריך טייס ראשי או על ידי בוחן רשמי של 

 .א.ת.ר
 

ציון המעבר  3באשר לנושא , או יותר 70%הוא   4, 2, 1 ציון המעבר לגבי נושאים       
 .הינו עבר או נכשל 5, 6ציון המעבר לגבי נושא . 80%הינו 

 
 

 תנאי הבחינה 1.08
 

 :ייס מתלמד ייבחןמועמד לקבלת רשיון ט
 .יום לפני המבחן לטיסת יחיד 90לא מוקדם מאשר  1,2,3בנושאים

 .תערכנה עד כמה שאפשר קרוב לתאריך ביצועה  4,5 בחינות בנושאים
 .הבחינה המעשית תיערך כאשר מזג אויר מתאים לכך

 
מועמד שנכשל באחת הבחינות האמורות יהיה חייב להבחן שוב רק בנושא בו     

 (.בשום מקרה לא יערך מבחן מעשי אלא אם החניך עמד בכל המבחנים)נכשל 
 

ועמד שנכשל באחד הנושאים שלש פעמים רצופות יידרש להבחן שוב בכל מ
 .הנושאים

 
במשך תקופה זו על המועמד לעבור , תוקפן של הבחינות הוא תשעים יום בלבד

 .בהצלחה את מבחן טיסת יחיד
מועמד שלא יעבור בהצלחה טיסת מבחן תוך פרק זמן שהוקצב יחוייב בבחינות 

 .חוזרות בכל הנושאים
 
 פירוט נושאים עיוניים  1.09

 
 :כללי התעופה האזרחית . א

 
 .מבנה התעופה האזרחית ושרותים תעופתיים

 .מגבלות שימוש -שדות תעופה 
נושאי החוקה ב הכרת המבנה והתוכן בעיקר, הישראלי. פי.אי.ספר האי

 .הישראלית ופרוזדורי טיסה
 

 :כללי התעבורה האווירית ושירותיה . ב
זמן , גובה, פקוח מרחב, הגדרות של מונחים תעופתיים כגון פקוח שדה

 .טיסה
 .כללי טיסת ראות והפרדה בין מטוסים  

 .סוגי מרחבי טיסה ויחידות השירות המגבילות
 .ההכנה וההגשה, התוכן -תכנית טיסה 

 .גובה לחצי  -נוהלי כיול למד 
 .'סימני שטח וכו, אורות איתות -סימנים חזותיים 

 .שירות פקוח מרחב שדה התעופה ובסביבתו
 .הרשאות תעבורה אווירית

 .כללי ההגעה לשדה תעופה והמראה ממנו
 ,מגבלות וסכנות במרחב האווירי, אזורים אסורים לטיסה

 .אורות המטוס
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 .אותות תמרון 
 
 :קי תעופה ופרסומי התעופהחיקו . ג

 .מסמכים לציון הרישום והלאום של המטוס, מסמכים שיש לשאת במטוס
 .תוקף הרשיון וחידושו, זכריות, תנאים, רשיונות לטייס מתלמד

 .ביקורת יומית ובדיקות לפני כל טיסה, כשירות המטוס
 .ספר הרשאה לטיסה, מספר טיסות אישי

חומרים , שתיית משקאות משכרים, סעישון במטו, הטסת חומרים מסוכנים
 .משכרים וסמים

 
 :אזור הבקרה הישראלית . ד

 .ארגון
 ,מקומם וגבולותיהם הכלליים של אזורי האימונים

 .פרוזדורי הטיסה ושדות התעופה האזרחיים
 
 : כללי התעבורה האווירית ושירותיה .ד

 
מונחים הסבר , התוכן של תחזית ודווחים מטאורולוגיים לטייס: מטאורולוגיה .ה

הערכת מהירות הרוח , מדידת כמות העננים, וכמויות שבהם משתמשים
 .וכוונה לפי סימנים קרקעיים

 
 

 (:תורת הטייס והכרה טכנית של דאון)ידיעה טכנית כללית  1.010
 

 .פרופילים, חוק ברנולי -יסודות בתורת הטייס 
 

של המדפים תפקידם , כוון הדאון והשפעת מנגנוני הקיזוז: משטחי היגוי . 1
 .ואופן הפעלתם

 
אמצעי זהירות שיש לנקוט בהם בזמן היחלצות ממצבי טיסה בלתי רגילים  . 2

 .'צלילה חדה וכו, כגון פניות חדות
 

 :הכרה טכנית של דאון 1.011
 

 .הכל לפי ספר הדאון, מגבלות, בצועים, מבנה: הכרת הדאון
 .משקל ואיזון של הדאון
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 :בטיחות טיסה  1.012
 

, הגדרות, חיפוש והצלה, בדיקות לפני הטיסה, הנושא יכלול הכנה נאותה לטיסה
ונוהלי דווח , אותות חזותיים למצוקה וחירום: תהליכי מצוקה וחירום, ארגון

 ,למקרה של תאונה או תקרית
 .הסכנה הטמונה במדחפים וכן בכונסי האוויר בפתחי המוצא של מנוע סילונים

 .וןסיל/הרצת מנוע והדף המדחף
 .הסתכלות מסביב, מכשולים, הסעה

 .בדיקות חיוניות לפני ההמראה
 .בגדי טיסה

 .התקרחות, ערבול, רוח, ראות, מזג אויר
 .תרגילים אסורים

 .נחיתה מדומה, נחיתה כבדה, נחיתות
 .חגורת בטחון, סירת הצלה, מצנח

 .קשירת המטוס
 .רישום ודווח על אי שמישות

 
 

 .נדרשת ובוחניםרמה , מבחנים כלליים  1.013
 

 
 שיטה -מבחנים כלליים  .1

 
בסיום כל קורס יעבור חניך מבחנים כלליים בכל המקצועות שאותם למד  .א

 .בקורס בהיקף הנלמד בקורס
 

תשובות לכל שאלה מהן   4: שיטת המבחנים תהיה שיטה אמריקאית .ב
שאלות שיהוו  25לכל מקצוע יינתנו . תשובה אחת נכונה שאותה יש לסמן

 .חובה לענות על כל השאלות. הנקודות. מלואאת 
 

 :הזמן שיינתן במבחני הסיום לכל מקצוע יהיה כדלקמן .ג
 

 דקות 90             אווירודינמיקה  (1
 "     60 תכונות מבנה ומפרטי המטוס או הדאון  (2
 "    120     נווטות (3
 הכרת מנועים)ידיעה טכנית כללית  (4
 "     90  ('מבנה המטוס וכו, מכשירים (5
 "     90    מטאורולוגיה  (6
 "     90     חוקת אויר  (7
 "     40     תורת הדרכה (8

 
 רמה נדרשת לצורך מעבר קורס. 2

 
כשלון . על כל חניך קורס לעבור את כל המבחנים בקורס שהוא השתתף .א

באחד ממבחני הסיום יחייב את החניך לעבור מבחן נוסף במקצוע 
ביותר משלושה מבחנים יחייב את החניך לעבור את  כשלון. שנכשל בו

 .כל המבחנים מחדש
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ציוני מעבר מינימלים בכל המקצועות מלבד הכרת המטוס או הדאון יהיו  .ב
70%. 

 
 תפקידים, הסמכה, בוחנים. 3

 
דאיה ימנו מבין מדריכי  -. ל.ה.או טייס ראשי של ק/מדריך דאיה ו .א

 .יההתאוריה לקורסים בוחנים למקצועות התאור
 

מפקד קורס תיאוריה יהיה בוחן ראשי למבחנים הנערכים בסיום הקורס  .ב
מפקד הקורס יהיה הסמכות הבלעדית לקבוע הצדקתם או . שהוא מפקדו

 .אי הצדקתם של ערעורים על תוצאות המבחנים
 

כל הבוחנים שייקבעו לצורך בחינות לסיום קורס על ידי מדריך דאיה  .ג
הבוחן  -כפופים ישירות למפקד הקורס או טייס ראשי יהיו /ראשי ו
 .הראשי

 

     
 .הדרכת קרקע .1.1

 
 תפקידים, הסמכות -מדריכי קורסים  תאורטיים  .1.1.1

 
ר ימנה אנשים מנוסים כמדריכי תיאוריה לקורסי התאוריה "מד .1.1.1.1

 דאיה –. ל.ה.של ק
 .אויר צוות איש להיות חייב כמדריך המתמנה האדם אין .1.1.1.2

 

 מועמדים נתוני .1.1.2
 

 שיעמדו לאחר מועמדים יתקבלו דאיה -. ל.ה.ק של התאוריה לקורס
 :הבאים בתנאים

 ,שנים 16 גיל מעל הינם . א
 .דאיה –. ל.ה.ק ב עמותה חברי הינם . ב
 דאיה למדריכי תיאוריה לקורס להתקבל רוצה והמועמד במידה . ג 

 .לעבור רוצה שהוא הקורס לרמת מתאים מעשי ניסיון בעל הינו
 

 הפעלתו וצוות הקורס משך .1.1.3
 

 :הפעלה צורות בשתי יקויימו דאיה -. ל.ה.ק של התיאוריה קורסי
 
 ימים 10 ויימשך בחגים או/ו בחופשות שיתקיים מרוכז קורס. א

 .מלאים
 

 בערבי, השבוע באמצע שינתנו ושעורים הרצאות בצורת קורס .ב
 .הקורס מוביל שיורה כפי וחגים שבתות, חגים

 

 

 בדאיה הקשורים כללים למקצועות תיאוריה לקורס הפעלה תכנית .1.1.4
 וטיסה

 
 .התכנית היקף - כללי .1.1.4.1
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 .הלימוד ומשך הלימוד נושאי .1.1.4.2
 .הלימוד מקצועות פירוט .1.1.4.3

 
 התכנית היקף - כללי .1.1.5

 

 בדאיה הקשורים כלליים במקצועות תיאוריה לקורס הפעלה כניתת
 גם הקשורים המקצועיים התאורטיים המקצועות כל את תכיל, וטיסה
 כל לימוד לצורך המינימלי הזמן משך את ותפרט בטיסה וגם בדאיה

 זו תכנית. ונושא נושא בכל לדעת החניך שעל החמר והיקף נושא
 דאיה -. ל.ה.בק וטיסה בדאיה הקשור תיאוריה קורס לכל בסיס תהיה
 קבוצת או חניך לכל המתאים הקורס תכנית את לצרף יש ואליה

 .חניכים
 

תכנית זו לא תפרט את נושאי האמון המקצועי של החניכים העוברים  : הערה
ל יפורטו בתכניות "דאיה כל הנושאים הנ -. ל.ה.קורסים לדאיה בק
 .הפעלה מקצועיות

 

 הלימוד ומשך, הלימוד ושאינ .1.1.6
 

 :כדלקמן יהיו כללי תיאוריה בקורס הלימוד נושאי .1.1.6.1
 

 (.אווירודינמיקה - טייס תורת) טיסה עקרונות. א
 וקיזוז היגוי מערכות, גוף מבנה - ודאונים מטוסים הכרת. ב

 .במטוס הטפול, מכשירים
 .מטאורולוגיה. ג
 (.בלבד מגע נווטות) יסודית נווטות. ד
 (.ראות טיסת כללי) אויר חוקת. ה

 

 במקצועות הקשור כללי לקורס המינימלי הלימוד משך .1.1.6.2
 לפי יחולקו השעות. שעות 120 ו יהי ל"כנ הלדאיי תיאוריה

 :כדלקמן ל"הנ המקצועות
 

 שעות 15  אווירודינמיקה . א
 "     10  מבנה יסודות. 1 .ב
 "       5  מכשירים יסודות. 2 
 "     10  במטוס הטפול. 3 
 "     25  מטאורולוגיה יסודות . ג
 "     35  נווטות . ד
   מבוקרת תנועה כולל אויר חוקת . ה
 "     10  ראות טיסת כללי. 1 
 "      10  כללית חזרה . ו

  __________ 
 ת שעו 120 כ"סה  

 .עצמי לימוד של שעות גם כוללים ל"הנ המשכים: הערה
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 הלימוד מקצועות פרוט .1.1.7
 

 אווירודינמיקה .1
 

 פרוט  הנושא
 
 יחסית תנועה. א  התנגדות .1
 האוויר צמיגות. ב  
 זרימה צורות. ג  
 שונה צורה בעלי גופים סביב זרימה. ד  
 
 והסברה העילוי נוסחת. א  עילוי . 2
 פרופיל על והשתנותו הלחץ מרכז. ב  
 שטוח לוח ועל      
  משטח על הכוחות חלוקת. ג  
 אווירודינמי     
 
 וחלקיו הפרופיל צורת. א  הפרופיל . 3
 ההתקפה זווית.  ב  
 והתנגדות עילוי יחס. ג  
 הפרופיל הזדקרות. ד  
 
-  כנף של שונות צורות. א  הכנף . 4
 בתעופה שונים לצרכים      
 כנף בבניית שיקולים. ב  
 ממדים מנת. ג  
 שונים במצבים הכנף התנהגות. ד  
 
 המטוס צירי. א  יציבות . 5
 אנכית ויציבות רוחב, אורך יציבות. ב  
  להשיג כדי בבניה שונות שיטות. ג  
 יציבות      
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 המשך - 1.1.7
 

 פרוט  הנושא
 
 ומשנית ראשונית: ההגאים השפעת. א  היגוי . 6
 ואיזונם הגאים מבנה צורת. ב  
 בקרה ומנופי מקזזים. ג  
 נמוכות במהירויות הגאים. ד  
 
 הטייס כלי על הפועלים הכוחות. א  ישרה טיסה . 7
 ואופקית ישרה בטיסה ואופקית      
 הכוחות איזון. ב  
 מומנטים. ג  
 ואיזון משקל. ד  
 
 הטייס כלי על הפועלים הכוחות. א  ונסיקה גלישה . 8
 ונסיקה בגלישה      
 ההתקפה וזווית טיסה מהירות. ב  
 הגלישה על המשפיעים הגורמים. ג  
 והנסיקה     
 ולשהייה לטווח גלישה. ד  
 
 כלי על הפועלים הכוחות חלוקת. א  פניות . 9
 בפניה הטייס       
 בפניה בהגאים שימוש. ב  
 בפניה מדי מצומצם או מוגזם שימוש. ג  
 

 התופעה הסבר. א  הזדקרות .10
 מהזדקרות היחלצות. ב  
 שונים טיסה במצבי הזדקרות. ג  
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 המשך - 1.1.7

 
 ודאונים מטוסים הכרת . 2

 
 פרוט  הנושא          

 
 היגוי  שטחימו כנפיים בנין אופן על פרטים. א  הטייס כלי גוף . 1
 גופים מבנה. ב  
 היגוי לשטחי בקרה מערכות. ג  
 (הגלגל קופסת - בדאונים) הנסע כן מבנה. ד  
 לבלמים הפעלה ומערכות בלמים. ה  
 
 דיוקים  ואי טעויות הטיסה מכשירי תפקיד. א  מכשירים . 2
 האוויר מהירות מד. ב  
 הגובה מד. ג  
 הנסיקה שעור מד. ד  
 וההטיה הפניה מד. ה  
 המלאכותי האופק. ו  
 הכיוון ירו'ג. ז  
 
 הטייס  תא מבנה - הדאון הכרת. א  במטוס הטפול . 3
 מחזוריות ובדיקות נהלים. ב  

 הכנת - הטייס בכלי שוטף טפול. ג
 טיסה לפני הכלי

 הטייס לכלי הכניסה לפני חיוניות בדיקות. ד  
 הנעה לפני חיונית ובדיקה      
 ואחסנה עגינה, הטייס כלי עזיבת. ה  
 ותאונות תקלות, ודווח נוהל. ו  
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 המשך - 1.1.7

 
 מטאורולוגיה . 3
 

 פרוט  הנושא        
 
 המטאורולוגיה הגדרת. א  מבוא . 1
 המטאורולוגיה התפתחות. ב  
 תעופה לגבי חשיבותה. ג  
 למטאורולוגיה האוויר צוות עזרת. ד  
 
 האטמוספירה הרכב. א  האטמוספירה . 2
 ומשמעות האטמוספירה חלוקת. ב  
 השכבות      
 
 הגדרה - טמפרטורה, הגדרה - חום. א  וטמפרטורה, חום . 3
 קרינה. 1  החום מעבר סוגי. ב  

 הסעה. 2   
 הולכה. 3   
 באטמוספירה טמפרטורה מפל. ג  
 (לח ומפל יבש מפל)     
 בגלל באטמוספירה צפיפות שינוי. ד  
 הטמפרטורה      
 
 והלחץ הגובה. א  לחץ . 4
 הארץ כדור פני על הלחץ חלוקת. ב  
 ותפקיד שימוש הגדרת - האיזובר. ג  
 
 מושגים הגדרת. א  ולחות טמפרטורה . 5
 ולחות טמפרטורה מדידת מכשירי.  ב  
 המטאורולוגית הסוכה. ג  
 לחויות סוגי. ד  

 מוחלטת לחות. 1   
 מכסימלית לחות. 2   
 יחסית לחות. 3   
 הרוויה-הטל נקודת. 4   
 ולחות טמפרטורה בין היחסים. ה  
 הגובה עם טמפרטורה מפלי סוגי. ו  
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 המשך - 1.1.7

 
 פרוט  הנושא      

 
 הרוח הגדרת. א  רוח . 6

 לחץ מפלי, הרוח לנשיבת הסיבות. ב  
 קטנים במרחקים      

 הרוח ועוצמת כיוון את מודדים כיצד. ג  
 הסברים - בופורט טבלת. ד  
 יבשה ים רוח. ה  
  על הקרקע ופני החיכוך השפעת. ו  
 הרוח    
 משבים. ז  
 בארצנו שכיחות רוחות. ח  
 כיוון על השפעתו - קוריליוס כח. ט  
 הרוח ועוצמת      
 

 יציבות הגדרת. א  יציבות. 7
 פיסיקליות דוגמאות עם יציבות מצבי. ב  
 מהו אדיאבטי שנוי. ג  
 ולח יבש אדיאבטי מפל. ד  
 יציבות ואי אדיש, יציב בלתי, יציב אויר. ה  
 תנאי על      
 עננים ובסיס התעבות רום. ו  
 

 עננים היווצרות. א  עננים. 8 
 וזיהויים השונים העננים סוגי. ב  
 ומשקעים עננים. ג  
 עננים בקרבת ויורדים עולים זרמים. ד  
 ובתוכם      
 ומצבי זרמים) סכנות, בעננים הטיסה. ה  
 (התקרחות      
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 המשך - 1.1.7

 
 פרוט  הנושא     

 
 הערפל היווצרות. א  ערפל    .9

 ערפל להיווצרות תנאים. ב  
 שכיח הוא שבהם השנה עונות. ג  
 לטיסה מגבלה - הערפל. ד  
 המשפיעים והגורמים הראות קביעת. ה  
 הראות קביעת על      

 
 והיווצרותו טל. א  משקעים .10

 גשם. ב  
 ברד. ג  
 שלג. ד  
 באוויר חשמליות התפרקויות. ה  

 
 באוויר ויורדים עולים זרמים. א נגיף אויר מזג .11

 טופוגרפיים למכשולים ביחס זרמים. ב  יציב בלתי טיסה מגבלות  -
 מערבולות. ג  
 
 
  יסודית נווטות . 4
 

 ומטרתה הנווטות. א  מבוא . 1
 תצפיות סוגי. ב  
 ותפקידם נווט שיטות. ג  
 
 קטבים. א  הארץ כדור .  2
 הארץ וכדוריות הסיבוב ציר. ב  

 וגדול קטן - מעגלים. ג  
 והרוחב האורך קווי שיטת. ד  
 האורך מידות. ה  
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 המשך - 1.1.7
 

 פרוט  הנושא
 

 הארץ כדור פני על המועברים שונים קווים. ו ( המשך) הארץ כדור . 2
 ,איזוגוני קו, משוה קו ,מתמיד קו, קשתות)     
 ('וכו איזוקליני ,אגוני     
 מצפני וצפון מגנטי צפון. ז  
 

 אמיתי כיוון. א  כיוונים . 3
 מגנטי כיוון. ב  
 מצפני כיוון. ג  
 מגנטיות ונטיות סטיות. ד  
 שונים בכיוונים וחישובים מרידות. ה  
 

 מפות סוגי. א  והשלכות מפות . 4
 העברות סוגי, תפקידה - המפה. ב  
 למפה מהמציאות קווים      
 ישראל מפת. ג  
 ומפה מפה כל של יסודיות תכונות. ד  
 

 זיהוי נקודת. א  זיהוי נקודות . 5
 אווירי מקום. ב  
 חישובית נקודה. ג  
 קבע נקודת. ד  
 בזמן ל"הנ הנקודות של תפקידן. ה  
 טיסה      
 

 ותפקידה הטיסה תוכנית. א  טיסה תכנית . 6
 טיסה תוכנית הכנת. ב  
 מרשה וקבלת טיסה תוכנית הגשת. ג  
 לטיסה     
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 פרוט  הנושא        

 
 אמריקאי מצפן. א  מצפנים . 7
 אנגלי מצפן. ב  
 ואיפוסים סטיות, המצפן תפקירי. ג  
 

 
 אוויר חוקת . 5
 

 מטוס לאומיות. א  1927 הטייס חוק . 1
 ומסמכים תעודות. ב  
 טיסה אזורי. ג  
 צוות לאנשי והגבלות היתרים. ד  
 הטייס בכלי ומסמכים תעודות. ה  
 לערעורים עליונה וועדה רפואית ועדה. ו  
   
 צוות אנשי הגדרות. א  615 תקנות קובץ . 2
 פיקוח שירותי. ב  
 חידוש וחובת תוקף, רפואיות בדיקות. ג  
 שיונותיר לקבלת מינימליות דרישות. ד  
 שיונותיר בעלי זכויות. ה  
 
 הגדרות. א  ותקריות תאונות . 3
 שונים לגופים דווח חובת. ב  
 דווח נוהל. ג  
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 המשך - 1.1.7

 
 פרוט  הנושא        

 
 טיסה למצבי הגדרות. א  ראות טיסת כללי . 4
 טיסה וגבהיי מותרים טיסה אזורי. ב  
 מינימליים      
 וריסוס חפצים להשלכת איסור. ג  
 הטייס בכלי נשק ונשיאת לצילום איסור. ד  
 אחר טייס כלי של השגה נוהל. ה  
 ובטיסה בנחיתה קדימה תוזכ. ו  
 ראות לטיסת מינימליים ראות תנאי. ז  
 שונים באזורים     
 לטייסים ואותות הקרקע על סימנים. ח  
 
 כנף אורות. א  מטוס שחייב אורות . 5
 נחיתה אורות. ב לשאת 

 זנב אורות. ג  
 
  ארציים פנים פרסומים . 6
 
 התעופה רשות הוראות . 7
 האזרחית 
 
 התעופה רשות הודעות . 8
 האזרחית 
 
9. A.I.P, Israel 
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 לדאיה המיוחדים למקצועות תיאוריה לקורס הפעלה תכנית – 1.1.8

 
 
 

 הענייניים תוכן
 

 התוכנית היקף - כללי 1.1.8.1
 הלימוד ומשך הלימוד נושאי  1.1.8.2
 הלימוד מקצועות פירוט  1.1.8.3

 
 התוכנית היקף - כללי - 1.1.8.1

 
 תכיל בלבד בדאיה הקשורים במקצועות תיאוריה לקורס הפעלה כניתת

 חייב אותם ואשר 1.1.7 קורס על הנוספים התיאורטיים המקצועות את
 ידיעותיו את להשלים כדי ללמוד דאיה למדריכי או לדאיה בקורס חניך

 .הדאיה בנושא
 
 .דאיה לנושא תיאורטיים ללמודים בסיס ולא השלמה תהווה זו תכנית : הערה

 
 הלימוד ומשך הלימוד נושאי  -  1.1.8.2
 
 כדלקמן יהיו דאיה למקצועות תיאוריה בקורס הלימוד נושאי . 1

 .טיסה עקרונות . א
 .מטאורולוגיה . ב
 .אוויר חוקת . ג
 

 המיוחדים למקצועות תיאוריה לקורס המינימלי הלימוד משך . 2
 ל"הנ המקצועות לפי יחולקו השערת. שעות 15 יהיה לדאיה

 :כדלקמן
 

 שעות 5  טיסה עקרונות . א
 "     5  מטאורולוגיה . ב
 "     3  אוויר חוקת . ג
 "     2  כללית חזרה . ד
  _______ 
 שעות  5  כ"סה 
 

 
 הלימוד מקצועות פירוט - 1.1.8.3
 
 טיסה עקרונות . 1

 
 פרוט  הנושא

 
 אופטימלית במהירות גלישה. א  גלישה מצבי . 1
 גבוהה במהירות גלישה. ב  
 נמוכה במהירות גלישה. ג  
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 בפניות האף מצב, בפניות גלישה. ד  
 עולים בזרמים      
 
 רגילה שמאלית הקפה תכנון. א  הקפה תכנון . 2
 רגילה ימנית הקפה תכנון. ב  
 חירום נחיתות תכנון. ג  
 
 

  מטאורולוגיה . 2
 
 לדאיה טובים עננים. א  עננים סוגי .1
 לדאיה גרועים עננים. ב  
 לדאיה מסוכנים עננים. ג  
 
 עולים זרמים. א  איהדל תנאים . 2
 אוויר גושי תנועת עקב עולים זרמים. ב  
 גלים, נייח גל, וגלים חזיתות. ג  
 הרים לאורך      

 
 
 אוויר חוקת . 3
 

 טייס כלי לגבי לדאונים קדימה זכות. א  קדימה זכות . 1
 אחרים      
 לכלי דאון ידי על דרך פינוי חובת. ב  
 אחרים טייס      
 טיסה ובנתיבי בפרוזדורים טיסה. ג  
 תובלתיים      
 
 אויר בזרם אחר לדאון הצטרפות. א  במבנה טיסה . 2
 עולה      
 ישרה בטיסה מבנה טיסה. ב  
 מכלי ואנכי אופקי מינימלי מרחק. ג  
 דאיה בזמן אחרים טייס      
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 .הדרכה בטיסה .1.2
 

 תכנית הפעלת קורס דאיה לקראת טיסת יחיד .1.2.1
 :תוכן העניינים לפרק זה   

 

 .היקף התוכנית -כללי  .א
 .נתוני מועמדים .ב
 .הקורס משך .ג
 .פירוט נושאי האמון .ד
 .נושאים לתדריכי טיסה -חובת תדרוך ותחקור  .ה
 .מבחני סיום מעשיים .ו
 .אחריות לבצוע טיסת יחיד ראשונה -מפקד קורס דאיה  .ז
פרוט ומספר , נושאים -פרוט תכנית אמוני הדאיה  .ח

 .זינוקים
 

 התוכנית היקף - כללי .1.2.2
 

ורי הטיסה שע, תכנית הפעלת לקורס דאיה תכיל את כל התדריכים
והתחקירים שיעבור חניך בדרכו מראשית אמוניו המעשיים בדאיה ועד 

ולא תפרט את . לאחר טיסת היחיד הראשונה מבחינה מעשית בלבד
. נושאי התיאוריה הכלליים שעל החניך ללמוד במקביל לאמוניו המעשיים

כל העניינים הנוגעים ללמוד התיאוריה הכללי יפורטו בתוכנית הפעלה 
 דאיה -. ל.ה.תיאוריה של ק לקורסי

 
 מועמדים נתוני .1.2.3

 

 אחר ימלא אם דאיה -. ל.ה.ק של דאיה לקורס מועמד להיות יוכל חניך
 :הבאים התנאים

 
 תהיה שלו הראשונה היחיד שטיסת ובתנאי שנים 16 מעל גילו . א

 .שנים 17 גיל מעל
 הסכמתם את בכתב הוריו יאשרו שנה 18 לגיל מתחת והינו במידה . ב

 .בקורס להשתתפותו
 .לדאיה אוויר צוות רפואיות בבדיקות עמד . ג
 .יושר תעודת . ד
 
 הקורס משך .1.2.4

 

 :שיטות בשתי יבוצעו דאיה -. ל.ה.בק דאיה קורסי
 
 החומר את החניכים ילמדו ובו ובחגים בחופשים מרוכז קורס . א

 בנושא והן המעשי בנושא הן ראשונה יחיד טיסת לקראת הנדרש
 .כללי התיאורטי
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 ילמד ובו בשבוע שבוע מידי וחגים בשבתות שיימשך מפוזר קורס . ב
 תיאורטיים בקורסים הקשור כל ואילו המעשי הנושא את החניך
. 'וכו לימודי חומר, הרצאות בצורת השבוע במשך ילמד כלליים

 הסדירה בהשתתפותו וחניך חניך כל לגבי תלוי יהיה הקורס משך
 ידיעתו שהשלים לפני יחיד לטיסת לבחינות חניך ייגש לא. בפעילות

 .בהוראות שנקבע כפי התיאורטי והחומר הנושאים בכל
 

 המעשי האמון נושאי .1.2.5
 

 מדריך לכל. כמינימום הבאה התוכנית לפי ינוהל, ל.ה.ק של דאיה קורס
 מן מדריך יפחית לא אולם מסוים לחניך שונים אמונים להוסיף הזכות
 .ראשי דאיה מדריך באישור אלא והתיאורטי המעשי החומר

 

 ותחקור תדרוך חובת .1.2.6
 

 יחולק התדריך. לטיסה בקשר תדריך החניך יקבל טיסה כל לפני
 :לשניים

 
 מי הרצאה במסגרת או הטיסה לפני ביום מפורט תדריך . א

 .וחדת
 .לטיסה המראה לפני תדריך . ב
 

 :נ ושאים לתדריכי הטיסה יהיו כדלקמן
 

 תדריך
 פירוט הנושא 'מס    

 
 מבנה הדאון. א הכרת הדאון  .1
 מבנה תא הטייס. ב והכנה לטייס 

 נהלים ובדיקות מחזוריות. ג  
 הסעת הדאון. ד  
 לבוש החניך ונוחיותו. ה  
 בדיקות חיוניות לפני הכניסה. ו    

 לדאון ובדיקה לפני הזינוק      
 עזיבת הדאון בגמר הטיסה. ז  
 
 הדאון והזינוק. א טיסת היכרות  . 2
 השדה וסביבתו. ב  
 האופק. ג  
 אמצעי ם למציאת כיוון הרוח. ד  
 
 תפקיד ההגאים. א השפעת הגאים  . 3
 מרכז הסיבוב של המטוס. ב  
 ממדים 3 -תנועת המטוס ב. ג  
 הגה גובה. ד  
 הגה כיוון. ה  
 מאזנות. ו  
 
 של ההגאים מהות ההשפעה המשנית. א השפעה משנית  . 4
 של המאזנות השפעה משנית. ב  
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 גרר המאזנות. 1      
 סבוב נגד. 2      
 בטול הסיבוב. 3      
 השפעה משנית של הגה הכיוון. ג  
 
 פירוק כוחות הגלישה. א גלישה  . 5

 הגלישההשפעת גובה האף על מסלול . ב  
 ועל המהירות      

 מהירות גלישה לטווח ולשהייה. ג  
 גרף המהירויות. ד  
 כמודד זווית ההתקפה מד מהירות. ה  

 
 תפקיד הפניה. א פניות . 6
 יצירת הטיה. ב  
 קביעת הטיה. ג  
 כוח צנטריפוגלי. ד  
 פניה קלה ובינונית. ה  
 מהירויות קצות הכנפיים. ו  
 שמירת כוון ואיזון, טיסה ישרה. ז  
 
 בעיות ההמראה. א נסיקה , המראה. 7
 המעבר לנסיקה. ב (בגרירת מטוס ומכונית) 

 ,מהירות, נסיקה ומגבלות גובה אף. ג  
 עומס     
 ניתוק מהכבל. ד  
 השפעת רוח צולבת. ה  
 סימנים מוסכמים. ו  
 
 בעיות הנחיתה. א נחיתה . 8
 מהירות מגע קטנה. ב  
 היגוי הדאון לפני הנחיתה ולאחר. ג  
 במסלול העיגנה     
 
 מהות ההקפה. א הקפה . 9
 הקפה וצלעותיה. ב  
 עת הרוח בכל צלעות ההקפההשפ. ג  
 הגישה לנחיתה. ד  
 

 הכנה -פעולות חרום . א פעולות חרום . 10
 תהליך נחיתת אונס. ב  
 תכנון הנחיתה. ג  

 
לאחר כל טיסה יתחקר המדריך את התרגיל ואת טיב הביצוע של החניך 

 .במטרה לתקן שגיאות החניך ולשפר את טיב הטיסה במינימום זמן
 
 
 

 מעשייםמבחני סיום  .1.2.7
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יעמוד במבחנים מעשיים לטיסת יחיד לאחר שימלא  החניך .1.2.7.1
 :את התנאים הבאים

 
 .שנים 17גילו מעל  . א
 
 .עמד בהצלחה במבחני הסיום בתיאוריה . ב
 
כמופיע בדפי , זינוקים בדאון 43הינו בעל ניסיון של לפחות  . ג

ר "מד. י המדריכים עמם טס"מעקב התקדמות חתומים ע
לאשר הפחתה במספר המינימלי של זינוקים עד המועדון רשאי 

שעות כטיס מפקד בכלי טיס  100אם לחניך למעלה מ  31ל 
זינוקים אם לחניך  25או עד ( מטוס כנף קבועה או מסוק)אחר 

ל מתייחס "הנ. שעות כטיס מפקד בכלי טיס אחר 250למעלה מ 
 .לכמות זינוקים מינימלית באותו סוג גרירה

 
 .מדריך דאיה לגשת למבחן מעשי לטיסת יחידקיבל הסכמת  . ד
 

 .שיון טייס מתלמד לדאוןיהינו בעל ר . ה
 

את המבחן המעשי יערוך מדריך דאיה ראשי לסניף או  .1.2.7.2
המבחן יכלול שלושה זינוקים . מדריך דאיה אחר שהוסמך על ידו

לפחות במטרה לבדוק את כושר וטיב טיסתו של החניך בהקפה 
יחתום , ה ויעמוד החניך בדרישות הבוחןבמיד. רגילה ובמצבי חרום

, הבוחן בטופס המבחן המיוחד את הסכמתו לטיסת יחיד של החניך
יתדרך אותו וישלח אותו לטיסת יחיד ראשונה באותו היום ובאותו 

 .הדאון שבו נבחן החניך
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 ומספר זינוקים, פירוט, נושא -פרוט תכנית אמוני הדאיה  .1.2.8

 
 זינוקים' מס   שעור 

  מינימלי פירוט נושא 'מס  
 
 1 הדאון והזינוק . א טיסת   1
 הכרת סביבת השדה. ב היכרות 

 הסברת האופק. ג  
 הצבעה על אמצעים. ד  
 למציאת כוון הרוח     
 
 3 השפעת הגה הגובה . א השפעת הגאים   2
 השפעת המאזנות. ב ראשונית ומשנית  

 השפעת הגה הכוון. ג  
 השפעת גובה האף על. ד  
 המהירות     
 השפעה משנית על המאזנות. ה  
 השפעה משנית על הגה הכוון. ו  
 
 3 מהירות -גלישה אופטימלית. א גלישה ישרה   3
 השפעת גובה האף על המהירות. ב  
 האף גובהקביעת . ג  
 ערנות והסתכלות סביב. ד  
 
 2 הסתכלות סביב . א הטיות   4
 יצירת הטיה. ב ופניות 
 קביעת הטיה. ג בדאון 

 שימוש נכון בהגה כוון. ד  
 הטיה קלה ובינונית. ה  
 שמירת גובה האף. ו  
 התיישרות חזרה לטיסה ישרה. ז  
 פניות לכוונים שונים. ח  
 שמירת כוון ואיזון .ט  
 
 1 ריצה והמראה . א , המראה  5
 מעבר לנסיקה קלה. ב ,נסיקה 
 מעבר לנסיקה רגילה. ג ניתוק 
 מהירות-היגוי הדאון בנסיקה. ד הכבל  

 השפעת רוח צד. ה  
 ניתוק הכבל. ו  
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 זינוקים' מס   שעור 
  מינימלי פירוט נושא 'מס  
 
 1 גישה לנחיתה . א נחיתה  6
 שינוי מצב האף לטיסה. ב 
 מקבילה עם המסלול לפני     
 (מניעת שקיעה)הנחיתה      
 השפעת רוח צד בגישה. ג 
 לנחיתה    
 המגע עם הקרקע. ד 
 שמירת איזון, עצירה, ריצה. ה 
 
 1 צלע צולבת . א הקפה  7
 צלע עם הרוח. ב 
 צלע בסיס. ג 
 נקודות פניה לצלע הבסיס. ד 
 ולצלע הסופית     
 צלע סופית. ה 
 פניות בגישה לנחיתה. ו 
 תכנון הקפה כללי כולל. ז 

  
 הקפות ברוח צד 8
 3 אמון בכל התרגילים   
 6  18עד  3חזרה על שעורים . א 
 המראה בגרירת מטוס 
 
 חירוםמצבי  9
 5 שחרור )קריעת הכבל . א 
 (מוקדם מהכבל     
 הורדת האף לאיסוף מהירות. 1     
 מעבר לגלישה. 2     
 הפעלת המשחרר. 3     
- ביצוע נחיתת אונס . 4     
 בהתאם לגובה        
 כבל לא מתנתק מהדאון. ב 
 לא)לא מתנתק כלל  כבל. ג 
 (מהדאון ולא מהמכונית    
 מצבי חירום אחרים. ד 
 

  הזדקרויות  10
 5* טיסה במהירויות נמוכות . א 
 *וסחרור 
 הזדקרויות במצבי דאיה. ב 
 השונים והיחלצות     
 סחרור מקרי והיחלצות. ג 
 

3  מבחן  11
  
 המראה . א 
 הקפה. ב 
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 נחיתה. ג 
 פעולות חירום כמצוין. ד 
 1039בשעורים      
 

  זינוקים  43כ מינימום "סה
 

 הזדקרויות וסחרור יבוצעו מעל השדה ובגובה , כל תרגילי החירום
. כזה שיאפשרו לצאת מהם בגבהים המינימליים כמפורט בספר עזר

לפחות שיעור אחד , כאשר דאון האימונים לא יאפשר ביצוע סחרור
יעור ידגים המדריך יבוצע על דאון ממונע או במטוס ובאותו הש

 .תרגילי היחלצות מסחרור 3לפחות 

 ניתוק כבל . 1 :יבוצעו שלושה תרגולים: ריעות כבלתרגול חירום ק
ניתוק   .2, (ש"רגל מעפ 300מתחת ל  )לפני הכרזת הקפה מקוצרת 

כבל שאינו מתנתק וביצוע . 3. כבל מעל גובה הכרזת הקפה מקוצרת
 .הנמכה עם המטוס

 בשיטת גרירות מטוס בלבד יכלול מינימום של  קורס דאיה המתבצע
זינוקים כאשר הנושאים הינם אותם נושאים אך יש אפשרות  30

 .לכסות מספר נושאים בטיסה אחת
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 תכנית הפעלת קורס מדריכי דאיה .1.2.9

 
 א"רתתכנית הלימודים על פי סילבוס מיוחד אשר אושר על ידי 

 :כוללת
 

 היקף תכנית - .א
 

 נתוני מועמדים - .ב
 

 נושאי לימוד מעשיים - .ג
 

 פירוט תכנית טיסה - .ד
 

 הסמכת מדריכים, מבחנים - .ה
 

 תפקידים, הסמכה -מפקד קורס  - .ו
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 הסמכות לגוררים .1.2.10
 הסמכת טייס גורר .א
 הסמכת נהג גורר במכונית .ב

 
 הסמכת טייס גורר .1.2.10.1

 
מדריך דאיה ראשי סניפי ימליץ בפני טייס ראשי על אישור טייס כטייס  .1      

 :שהטייסגורר לאחר 
 :המציא הוכחות משביעות רצוך כי . א

 .תוקף-שיון טייס אזרחי בריהינו בעל ר . 1
 ,שעות 100הינו בעל ניסיון טיסה במטוסים של לפחות  . 2

 :אשר מתוכן
שעות כטייס מפקד ומתוך אלו טס  60טס לפחות  . א

שעות בטיפוס  4 -שעות טיסות מרחק ו 10לפחות 
 .םהמטוס אשר בו יגרור דאוני

 .טיסות בדאון הנגרר על ידי מטוס 10טס לפחות  . ב
, קיבל הדרכה עיונית והדרכת טיסה בגרירת דאונים . ג

מאת  –נוהלי חרום ואמצעי בטחון , תהליכי גרירה
 .מדריך דאיה בכיר

 
ימציא המלצה מאת מדריך דאיה בכיר הממליצה עליו כמועמד  . ב

 .להשגת הסמכה כטייס גורר
והמבחן יתויק בתיקו , מבחן בכתב להסבה לגלגל זנביעבור .      ג

 .יהאיש
 

ידי מדריכים שאושרו במיוחד על ידי טייס ראשי -הקורס ינוהל ויבוצע על . 2    
 .או מדריך טייס ראשי

 
טייס גורר כפוף בעת הפעולה למדריך האחראי בשדה בכל העניינים  . 3    

בכל העניינים  הנוגעים למנהלה ולגרירת הדאונים ולטייס ראשי
 .המקצועיים הקשורים בטיסה
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 הסמכת נהג גורר במכונית .1.2.10.2
 

מדריך דאיה ראשי יסמיך דואה או חניך דואה כנהג מכונית גורר  . 1    
 :ל ימציא הוכחות משביעות רצון כי"לזינוקי דאונים לאחר שהנ

 
 .שיון נהיגה מתאיםיבעל ר . א
 
 .רשאי לנהוג לפי תנאי הבטוח . ב
 
קיבל הדרכה מתאימה לנהיגת מכונית גוררת מאת מדריך  . ג

 -דאיה ונהג מכונית גוררת בהשגחתו ובפיקוחו לפחות כ
זינוקי  6ל לפחות "זינוקי דאונים ומתוכם נהג מכונית כנ 10

או יותר וכן בהחזרת הכבל לנקודת ' מ 100דאונים של 
 .הזינוק

 
עמד ימציא המלצה מאת מדריך דאיה הממליצה עליו כמו . ד

 .להשגת הסמכה כנוהג מכונית גוררת
 

 
 :יידרש להוכיח את ידיעותיו בנושאים . 2    

 
 .המכונית והטיפול בה . א
 
 .תהליכי זינוק בעזרת מכונית והחזרת הכבל . ב
 
 .בזינוקי מכונית . ג
 
 .נוהלי חרום . ד

 
אדם אשר יוסמך כנוהג מכונית גוררת יורשה לנהוג מכונית  . 3    

 :במטרה
 

 .להזניק דאונים על פי הוראות ספר הדאון שלהם . א
 
 .להחזיר כבל הגרירה לנקודת המראה לאחר הזינוק . ב

 
 

 למדריכי דאיה  תכנית הפעלה לקורס תיאוריה למקצועות המיוחדים .1.2.11
 

 םניתוכן העניי
 

 .היקף התוכנית –כללי  .א
 .נושאי הלימוד ומשך הלימוד .ב
 .פירוט מקצועות הלימוד .ג
 .כלליתורת הדרכה  .ד

 
 

 היקף התוכנית –כללי  .1.2.11.1
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תכנית הפעלה לקורס תיאוריה במקצועות הקשורים לקורס מדריכי דאיה  

תכיל את המקצועות התיאורטיים אשר אותם חייב חניך הקורס למדריכי 
 . דאיה לדעת ברמה מתאימה כפי שתיקבע על ידי מדריך דאיה ראשי

 
 

 נושאי הלימוד ומשך הלימוד .1.2.11.2
 

תיאוריה למדריכי דאיה  בקורס נושאי הלימוד .1.2.11.2.1
 :ומדריכי טיסה יהיו כדלקמן

 
 .עקרונות טיסה .א
 .הכרת מטוסים ודאונים .ב
 .מטאורולוגיה .ג
 .ניווט .ד
 .חוקת אוויר .ה

 
משך הלימוד המינימלי לקורס תיאוריה למדריכי  .1.2.11.2.2

השעות יחולקו לפי . שעות 140ל יהיה "דאיה ומדריכי טיסה כנ
 :המקצועות כדלקמן

 
 שעות 25 אווירודינמיקה  .א
 "    20 נווטות  . ב
 "    20 מטאורולוגיה  . ג
 "      20 דאיה בתנאים שונים  . ד
 "     15 חוקת אוויר  . ה
 "     15 הכרת המטוס והטיפול בו  . ו
   "     25 תורת ההדרכה . ז

 שעות 140 כ"סה                           
 
 

 פירוט מקצועות הלימוד .1.2.11.3
 

בכל המקצועות מלבד תורת ההדרכה יהיה פירוט מקצועות הלימוד 
אולם חניך קורס למדריכי דאיה  1.1.7. זהה לפירוט בקורסים מס

 .ל"כנחייב לדעת את הנושאים ברמה  ומדריכי טיסה
 
 

 כללי -תורת ההדרכה  .1.2.11.4
 

 פירוט        הנושא
 

 המדריך מנקודת השקפתו של החניך. א המדריך והחניך  . 1
 החניך מנקודת השקפתו של המדריך .ב  
 היחסים בין מדריך לחניך. ג  
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 פירוט       הנושא  
 

 הרצאה. א שיטות  . 2
 תדריך. ב  
 תחקיר. ג  
 שאלות ותשובות. ד  
 תסריט. ה  
 הדגמה. ו  
 
 השימוש בעזרי אמון יעילותם. א עזרי אמון  . 3
 ותפקידם      
 גיר לבן וצבעוני, לוח קיר. ב  
 שרטוטים. ג  
 הדגמות בעזרת מקרן שקופיות או מחשב. ד  
 ותסריטים      
 
 מבחני ביניים. א בדיקת ידיעות החניך  . 4
 שאלות לחזרה. ב  
 מבחנים סופיים. ג  
 

 כולל תדרוך ותחקור,דרכת טיסה ודאיה מעשית ה .1.2.11.5
 
 לימוד תדריכי טיסה כפי שמפורט. א תדריכי טיסה  . 1
 בתוכניות הפעלה מעשיות     ותחקור 

 אמון בתחקירי טיסה ובטעויות חניך. ב  
 
 ,ללמוד תיאורטי של מצב טיסה. א הדרכה מפורטת של  . 2
 הדרכתם והסברתם לחניך     טיסה ודאיה 

 לימוד תיאורטי של מצבי טיסה לא. ב  
 .מצבי חירום -רגילים       
 הסברת שעורי הטיסה כפי שמפורט. ג  
 ,כניות האמונים המעשיותבת      
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 MOTOR GLIDER))הסבה  לדאון ממונע / תכנית הדרכה  להסמכה .1.2.12
 

 כללי .1.2.12.1
 

הסבת  טייסים לדאון  /נוהל זה בא לפרט תכנית האמונים הנדרשים להסמכת
ממנוע ובא להשלים החסר בתכנית האימונים לפי פרק זה להסמכת טייסים 

 .לדאון ממונע
 : ההסמכה לקבלת הגדר דאון ממונע תתחלק בהתאם לסוגי המועמדים 

 .שיון טייס כשלהוימועמד שאינו בעל ר .א
 .טייס בעל הגדר אווירון, מועמד .ב
 .מועמד בעל הגדר דאון .ג
 .מועמד בעל הגדר דאון והגדר אווירון .ד

 
 :כשרה תאורטיתה .1.2.12.2

 

הממונע כל המועמדים יעברו הדרכה פנימית ומבחן פנימי  בהכרת הדאון  
בהתאם לטיפוס הדאון שעליו ילמדו ועל בסיס ספר הטייס לאותו טיפוס 

מועמד ( בכל מעבר לטיפוס דאון אחר תידרש תכנית הסבה(. flight Manual)דאון
שאינו בעל רשיון טייס כלשהו יקבל הדרכה כמפורט בסעיפים הבאים ויבחן 

בנוסף , לפרק זהבמבחנים פנימיים לקבלת רשיון מתלמד לדאון ממונע בהתאם 
כל שאר המועמדים יבחנו גם מבחן חצו . למבחן הכרת הדאון הממונע הספציפי

א בהכרת הדאון ומבחן מעשי בטיסה לשם קבלת הגדר דאון ממונע .ת.ני של ר
מבחני )ניווט סולו מתנה במעבר כל המבחנים החיצוניים הנדרשים . ברשיונם

 .ףורשיון תלמיד בתוק(. RTוקבלת רשיון . א.ת.ר
 

 :הכשרה מעשית .1.2.12.3
 

  40הגדר כלשהם יקבל לפחות / מתלמד על דאון ממונע שאינו בעל רשיון  .א
בהתאם , שעות טיסת יחיד 6 שעות הדרכה וכ  28שעות הדרכה שמהן 

אך אין להוציא חניך לסולו לפני שקבל הדרכה כמפורט . למפורט להלן
 .ועבר מבחן תיאוריה פנימי על ספר הדאון 1-19בסעיפים 

 

  0:45              0:45 פעולה ראשונית ומשנית  של ההגאים    3 טיסת הכרות   1

  1:30           0:45 הטיות              , פעולה ראשונית ומשנית   2

  3:00        2*   0:45 השפעת גובה אף ונתוני טיסה, טיסה ישרה   3

        3:45         0:45 מעברים              , הטיות ופניות קלות ובינוניות   4

מעברים ישרה , פניות קלות ובינוניות, פניות טיפוס, טיפוס  5
 הנמכה, גלישה  ,   (מנוע)ואופקית 

                
0:45        

    4:30  

  6:00     2*   0:45 ,חזרה כללית  -נחיתה, הדגמת הקפה, המראה ,  הסעה  6

, השפעת המנוע, שטח אמונים תפעול מנוע3 הקפות  7
 .                                           הזדקרות, פניות  קלות ובינוניות  חדות

0:45   *2          .7:30 

 8:15          0:45 הקפות גישות ונחיתות ללא מנוע  8

  9:00          0:45 הליכה סביב מנקודות שונות בהקפה      9

   9:45          0:45 שטח אימונים תפעול מנוע ופניות לסוגיהן  3הקפות  3  10

  10:30          0:45 טיסה עם כוח במהירויות שונות          11

  11:15        0:45 שטח אימונים תפעול מנוע ופניות לסוגיהן   3 הקפות  3  12

13                                                       "                 " 0:45          12:00 

 13:30        2* 0:45 נחיתת אונס באזורי אימונים                                                 .  14

 15:00      2* 0:45 נחיתת אונס בהקפה ולאחר המראה                                      15
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תרגילי 3 הדגמת דאייה בטרמיקה , אזור האמונים  16
 הזדקרות      

0:45 *2      16:30 

תרגילי 3הדגמת דאייה בטרמיקה , אזור אימונים 17
 טיסה איטית. הזדקרות

0:45 *2        18:00 

טיסה . הזדקרות וסחרור, נחיתת  אונס, אזור אימונים  18
 איטית     

0:45          18:45 

, ולאחר המראה, נחיתת אונס בהקפה,חזרה כללית  19
פניות , סחרור, הזדקרויות , נחיתת אונס באזור האמונים

 בינוניות וחדות         

0:45 19:30 

 20:15 0:45 (                        בהתאם לרמה) סולו  , י מדריך אחר  "מבחן  רמה ע 20

,           ולאחר המראה , נחיתת אונס בהקפה, חזרה כללית  21
פניות , הזדקרויות  סחרור, נחיתת אונס באזור האמונים

בינוניות וחדות יבוצע תרגול הזדקרות וסחרור כאשר 
 .                              ש"מעפ  2000ויציאה  3000מינימלי גובה , המנוע מופעל

0:45 *2       21:45 

 22:30            0:45 הקפות 4פניות בינוניות , סולו שטח אימונים   22

, ולאחר המראה, נחיתת אונס בהקפה,חזרה כללית  23
פניות , סחרור,  הזדקרויות, נחיתת אונס באזור האמונים

 .      בינוניות וחדות

0:45       23:15   

 4, תרגול פניות בינוניות  דאייה, שטח אימונים , סולו 24
 הקפות     

0:45 24:00    

, ולאחר המראה, נחיתת אונס בהקפה,חזרה כללית  25
פניות , סחרור, הזדקרויות , נחיתת אונס באזור האמונים

 .      בינוניות וחדות

0:45 24:45 

שטח , חירום בהקפה, נחיתות, המראות, חזרה כללית 26
 .                                                               אימונים הזדקרויות סחרור

0:45            25:30 

א "מז,שדות , תכנון ,הכנת ניווט: הדרכה בניווט 27
NOTAMS         

 טיפוס לגובה .א
 (כיווןצא )כ /צ .ב
 (.קריאת מצפן)שמירת כיוון לפי מצפן  .ג
 .שמירת נתיב מתוכנן .ד
 .חישובי מהירות וזמן .ה
 .קריאת מפה והזדהות .ו
 .קשר .ז
לפחות שדה מבוקר , שניים. )נחיתה בשדה זר .ח

 .(אחד
 (יש לכלול צלעות  ללא מנוע)כ לבסיס האם /צ -טיפוס ו .ט

  10:00          35:30 

חזרה כללית כולל דאייה ארוכה באזור השדה     , סולו  28
 (                                                                    טווח גלישה)

2:00          
 

37:30 

 40:00 2:30                                                           27ניווט סולו כסעיף  29

 41:30 1:30 א"רתמבחן רמה לקראת הפניה לבוחן  30

      
    

     . 
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לאחר הצלחה )שעות הדרכה ושעתיים סולו   15מתלמד בעל הגדר אווירון יקבל   .ב
בתכנית זאת תיתכנה הקלות לפי רמת (.  א"רתבמבחן העיוני להכרת הדאון  מטעם 

פרק הסולו מתנה בהוצאת . שעות טיסה 8 כ"הטייס בשיקול המדריך אך לא פחות מסה
 .ובמבחן תאוריה פנימי על ספר הדאון א"רתרשיון תלמיד לדאון ממונע מטעם 

 

צבירת , טיפוס, המראה, הסעה, הכרת הדאון והתא 1
 גובה באזור השדה

0:45*2          1:30 

, גלישות, תרגול פניות טיפוס, יציאה לשטח האימונים  2
 סחרור, הזדקרות

0:45*2         3:00 

, חזרה לנחיתה, התנעה מחדש, דאייה, כיבוי מנוע  3 
 ביצוע שלוש הקפות

0:45*2         4:30    

                  6:00         2*0:45 סולו/נחיתות אונס באזור ההקפה ובשטח  4

, תרגול כבוי מנוע, יציאה לשטח האימונים, המראה  5
 סולו                  /התנעה מחדש וחזרה לשדה ונחיתה, דאייה 

0:45*2        7:30          

, דאייה, יציאה לשטח, המראה: סולו, חזרה כללית  6 
 שלוש הקפות

0:45 *2        9:00     

חירום , נחיתות, המראות: חזרה כללית עם מדריך  7 
תרגול נחיתות , יציאה לשטח חרומים בשטח ,  בהקפה

 כבוי והתנעה         , אונס 

0:45 *2         10:30 

צלעות  4ממונע ודאיית ניווט לפחות  –ניווט משולב   8 
מרחק כל צלע לפחות ,  שמהן לפחות שתיים ללא מנוע

 מ"ק 8

3:00             13:30 

 15:00          2*0:45 פנימי והפנייה למבחן חיצוני, מבחן רמה סופי  9 
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לאחר הצלחה במבחן )שעות הדרכה וחמש שעות סולו  25יקבל : מתלמד בעל הגדר דאון .ג
שעות  250למדריכי דאייה ודואים בעלי יותר מ(. עיוני להכרת המטוס מטעם המנהל

 15לקצר עד למינימום של ,  שיקול המדריך הראשי לדאונים ממונעיםדאייה על פי 
. א.ת.טיסות יחיד במסגרת תכנית זאת מתנות בהוצאת רשיון תלמיד מטעם ר .שעות

 .ובמבחן תיאוריה פנימי על ספר הדאון
 .שעות 6של ניתן לקצר עד למינימום  ןאווירובעל הגדר דאון והגדר , טייס מקטגוריה ד    

 

צבירת , טיפוס, המראה, ח "בד, הסעה, הכרת  הדאון והתא 1
מעבר , כבוי מנוע , יציאה לשטח האימונים, גובה באזור השדה

הדגמת , השדה  חזרה לאזור, התנעה מחדש, דאייה, לדאייה 
 . ליכה סביב ותרגול שתי נחיתות נוספותה ,הקפה ונחיתה

 . גלישה, תרגול מעברים מנסיקה לשיוט משיוט להנמכה
 .                            פניות טיפוס, מעבר מהנמכה ואו גלישה לטיפוס

0:45*3          2:15 
 

, התנעה מחדש, טיסה כללית באזור כולל דאייה ללא מנוע  2
 .                                                                חזרה להקפה  וביצוע  שלוש הקפות

0:45*3        4:30  
 

, נחיתות אונס לאחר ההמראה ובאזור ההקפה, המראה  3
, יציאה לאזור אמונים תרגולי הזדקרות וסחרור עם וללא מנוע

 .                                                                  ביצוע שלוש הקפות, חזרה להקפות

0:45*3         6:45    

א באזור האמונים "תרגולי נ, האימונים יציאה לאזור , המראה 4
ל "כל הנ. תרגול הקפות עם חרומים בהקפה, להקפות חזרה

 .  כמבחן לסולו

0:45*3         9:00                  

        9:45         3*0:45 תרגולים לפי הוראות המדריך                                  , טיסת יחיד  5

     12:00       3*0:45 .                                             גישות ונחיתות ללא מנוע,הקפות  6

נחיתת אונס לאחר המראה הליכה סביב       -חזרה כללית 7
 א                                                               "נ, לשטח אימונים

0:45   12:45 

לישה גכולל דאייה בטווח , תרגולים באזור אימונים, טיסת יחיד 8
 .         התנעה מחדש וחזרה לשלוש הקפות,  מהשדה

1:00             13:45 

לשיקול  -הצורך במבחן לפני היציאה עם מדריך),טיסת יחיד  9
                                            7חזרה על שיעור , (המדריך

0:4530:30   15:00 

טיסה זו תבוצע בהתאם לתנאים בעזרת             -הדרכה בניווט 10
 מנוע ובדאייה                       

 NOTAMS ,א"מז, שדות ,תכנון, מפות,הכנת ניווט 
 .טיפוס לגובה .א
 .צא כיוון .ב
 .שמירת כיוון לפי מצפן .ג
 .קריאת מפה והזדהות .ד
 .קשר .ה
 (אחד מבוקר שני שדות ולפחות. )נחיתה בשדה זר .ו
 .(רצוי ללא מנוע)טיפוס וצא כיוון לבסיס האם  .ז

                                                                 

10:00 25:00 
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 :    כללי .1.2.12.4
לשם קביעת  א"רתעם גמר ביצוע תכנית ההדרכה כמפורט לעיל יופנה המועמד ל

מועמדים בעלי רשיון תלמיד לדאון ממונע .  בוחן מעשי לקבלת הגדר דאון ממונע
יופנו לאחר בדיקת ידיעותיהם בתום קורס  ההדרכה והדרכה ספציפית בהכרת 

עם סיומו בהצלחה את המבחנים  .א"רתהדאון ממונע למבחנים תאורטיים של 
י מדריכו לרשות "התאורטיים ישלים המועמד את הדרכתו המעשית ויופנה ע

 .לקביעת מבחן מעשי התעופה האזרחית
י מדריך שאינו מדריכו האישי "כל מבחן פנימי שיערך במהלך ההדרכה יערך ע

 .של המתלמד
 

 :    הטסת נוסעים .1.2.12.5
את מכסת הסולו שלו לפני שיהיה זכאי על כל בעל רשיון דאון ממונע להשלים  

 .לקחת נוסעים
 
 
 

 (Sustainer או Launcher -Self) מתקפל מנוע עם ממונע לדאון הסמכה/הדרכה תכנית  .1.2.13
 

 כללי .1.2.13.1
 

הסבת  טייסים לדאון עם מנוע  /נוהל זה בא לפרט תכנית האמונים הנדרשים להסמכת
האימונים לפי פרק זה להסמכת ובא להשלים החסר בתכנית ( (SELF LAUNCHERמתקפל 

 .טייסים לדאון מסוג זה
או ( המראה עצמית) SELF LAUNCHERההסמכה לדאון ממונע עם מנוע מתקפל מסוג 

SUSTAINER (שיוט ) 150מיועדת רק לטייסים בעלי הגדר דאון שהינם בעלי מינימום של 
להקל בדרישה בסמכות מדריך ראשי סניפי . (דאיה שעות 50 לפחותמתוכם )שעות טיסה 

 .שעות טיסה 100כ "אך לא פחות מסה, למינימום שעות לפי רמת הטייס
 עם או הסניפיר "המד עם התאמה מבחן שערך לפני הסבה בתכנית דואה יתחיל לא

 לדרישהבדומה ) אישורו את וקיבל, הסניפיר "המד ידי על לכך שהוסמך אחר מדריך
 (.לדאון מדאון במעבר המקובלת

 
האחת בנויה לטייס דאונים שמבצע מעבר ישיר מדאון רגיל , שתי תצורות הדרכה קיימות

לטייס המבצע הסבה על דאון ( הפשוטה יותר) והשניה, לדאון חד מושבי עם מנוע מתקפל
 .במידה ודאון כזה עומד לרשותו, דו מושבי עם מנוע מתקפל

 
 :תכנית ההכשרה הישירה לדאון חד מושבי .1.2.13.2

 
 .פעול הדאוןבחינה בכתב על ספר ת .א
 .חים"מעבר על נוהל חרום ובד .ב

 .חים ונוהלי חירום כתובים"בד, כל טיסה תבוצע בעזרת רשימות תיוג: הערה
 .סיון טיסה על דאון עם מנוע מתקפליתדרוך ממדריך בעל נ .ג
למטרת הכרות , שעות טיסה 5חמש המראות בגרירת מטוס עם מנוע סגור ומינימום  .ד

של ( לפחות)שתי טיסות הסולו הראשונות . גבוהה עם הדאון והגעה למיומנות טיסה
או מדריך אחר הוסמך )ר הסניפי "טייס ההסבה תבוצענה בגרירת מטוס בנוכחות המד

 (.על ידו
 .תרגול נחיתה בדאון רגיל עם מעצורים פתוחים לגמרי .ה
דאון ממונע עם דגש על /כשעת טיסה במטוס: עבור טייסים ללא ניסיון בטיסה ממונעת .ו

 .מעברים והשפעת מצב אף על סיבובי מנועתרגול 
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איסוף מהירות ולמידת תחושת , תוך שמירת כוון, הסעות מהירות על הקרקע 4עד  3 .ז
 .ההגאים

גובה מינימלי לכיבוי מנוע , המראות עם מנוע ללא פתיחת מנוע באוויר 10לפחות  .ח
עת ההמראה הממונ. תהליך הכיבוי יבוצע מעל השדה, ש"רגל מעפ 3000 –וסגירתו 

 .ר סניפי או מדריך אחר שהוסמך על ידו"תבוצע בנוכחות מד, הראשונה
, שיוט למספר עשרות שניות, התנעה, תהליך מלא של הוצאת מנוע באויר פעמים 4 .ט

 .מעל שדה נחיתה בטוח, ש"רגל מעפ 2000הביצוע מעל גובה . כיבוי מנוע וקיפולו
 .מדריך ההסבהתרגול זה יבוצע בנוכחות , נחיתה עם מנוע בחוץ מכובה .י

בסיום תכנית ההכשרה יחתום המדריך הראשי או מדריך ההסבה מטעמו  בלוג בוק של  
 .טייס הדאון

 
 
 

 
 

 :תכנית ההכשרה בדאון דו מושבי       .1.2.13.3
 

 .בחינה בכתב על ספר תפעול הדאון .א
 .חים"מעבר על נוהל חרום ובד .ב

 .ונוהלי חירום כתובים חים"בד, כל טיסה תבוצע בעזרת רשימות תיוג: הערה
 .להדרכה המשמשדאון הסיון טיסה על ימדריך בעל נ ידי על תתבצע ההדרכה כל .ג
גובה מינימלי , המראות עם מנוע ללא פתיחת מנוע באוויר 10תכלול לפחות  ההדרכה .ד

 .תהליך הכיבוי יבוצע מעל השדה, ש"רגל מעפ 3000 –לכיבוי מנוע וסגירתו 
, שיוט למספר עשרות שניות, התנעה, תהליך מלא של הוצאת מנוע באויר פעמים 4 .ה

 .מעל שדה נחיתה בטוח, ש"רגל מעפ 2000הביצוע מעל גובה . כיבוי מנוע וקיפולו
 .נחיתה עם מנוע בחוץ מכובה .ו
, מטוס בגרירת תבוצענה ההסבה טייס של( לפחות)טיסות הסולו הראשונות  שתי .ז

 המראת גםל "כנ(. ידו על שהוסמך אחר מדריךאו ) הסניפיר "המד בנוכחות וזאת
או מדריך אחר שהוסמך )ר הסניפי "הממונעת הראשונה תתבצע בנוכחות המד הסולו
 (.על ידו

בסיום תכנית ההכשרה יחתום המדריך הראשי או מדריך ההסבה מטעמו  בלוג בוק של  
 .טייס הדאון

 
 .(Sustainer) שיוט מנוע עםהדרכה לדאון  תכנית .1.2.13.4

 .בחינה בכתב על ספר תפעול הדאון .א
 .חים"מעבר על נוהל חרום ובד .ב
 .חים ונוהלי חירום כתובים"בד, כל טיסה תבוצע בעזרת רשימות תיוג: הערה .ג
 .סיון טיסה על דאון עם מנוע מתקפליתדרוך ממדריך בעל נ .ד
, שעות טיסה 5מנוע ומינימום  ללא פתיחת (בגרירת מטוסכמובן )חמש המראות  .ה

שתי טיסות הסולו . למטרת הכרות עם הדאון והגעה למיומנות טיסה גבוהה
ר "וזאת בנוכחות המד, של טייס ההסבה תבוצענה בגרירת מטוס( לפחות)הראשונות 

 (.או מדריך אחר שהוסמך על ידו)הסניפי 
 .תרגול נחיתה בדאון רגיל עם מעצורים פתוחים לגמרי .ו
דאון ממונע עם דגש על /כשעת טיסה במטוס: סים ללא ניסיון בטיסה ממונעתעבור טיי .ז

 .תרגול מעברים והשפעת מצב אף על סיבובי מנוע
, שיוט למספר עשרות שניות, התנעה, תהליך מלא של הוצאת מנוע באויר פעמים 4 .ח

 .מעל שדה נחיתה בטוח, ש"רגל מעפ 2000הביצוע מעל גובה . כיבוי מנוע וקיפולו
 .תרגול זה יבוצע בנוכחות מדריך ההסבה, עם מנוע בחוץ מכובה נחיתה .ט

בסיום תכנית ההכשרה יחתום המדריך הראשי או מדריך ההסבה מטעמו  בלוג בוק של  
 .טייס הדאון
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 (מצא בגישה מידית לטייס כל זמן הטיסהיחייבות לה)ימות תיוג וחרומים רש .1.2.13.5

 
 :חרומים

 
 .אובדן מנוע. 1

 .הקרקעאובדן מנוע על . 1.1
 .רבאוויאובדן מנוע . 1.2

 

 .אש. 2
 .אש על הקרקע. 2.1
 .רבאוויאש . 2.2

 

 .יציאה מסחרור. 3
 
 .נטישה. 4
 

 :רשימת תיוג
 
 .בדיקה יומית. 1
 
 .בדיקה לפני טיסה. 2
 
 .נוהל התנעה. 3

 .התנעה מנוע קר. 3.1
 .התנעה מנוע חם. 3.2
 .חימום מנוע והסעה. 3.3
 .בדיקת מנוע. 3.4

 
 .נוהל המראה. 4

 .המראה עם מנוע. 4.1
 .המראה רגילה. 4.1.1
 .המראה משדה קצר. 4.1.2

 .המראה בגרירת מטוס. 4.2
 .המראה בגרירת ווינץ. 4.3

 
 .פוסיט. 5
 
 .שיוט עם מנוע. 6
 
 .עצירת מנוע וקיפול. 7
 
 .רבאוויהתנעה . 8
 
 .נחיתה. 9

 .בדיקות לפני נחיתה. 9.1
 .גישה לנחיתה. 9.2
 .נחיתה עם מנוע בחוץ. 9.3
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 .כיבוי מנוע על הקרקע. 10
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תכנית הדרכה במצבי חרום כלולה במערכי ההדרכה  .הדרכה למצבי חירום .1.3

 .1.2בסעיף , הספציפיים על הקרקע ובטיסה
 
                                        לא ישים  :תוכנית הדרכה לצוות הדיילים .2

 ________:מאשר
 .הדרכת קרקע .2.1
 .הדרכה בטיסה .2.2
 .הדרכה למצבי חירום .2.3

 
 לא ישים (.אם ישים)כנית ההדרכה למשגר ולקצין מבצעים פרטי ת .3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 שם החברה ספר עזר מבצעי  4.0פרק 
 ארגון ומדיניות  - 41 - 0.0  ולוגו

 הדרכה ואימון 4' עדכון מס 2013 מאי
 

 001עדכון  11/02/2010 -מעודכן ל

 
 
 

 
 .מוספים

 
 

בעריכת שמואל ברוקשטיין וכן " בשלושה צירים"ספר התיאוריה המחייב לקורס דאייה הוא 
מקצועית חוברת עזר למדריך הצמודה לספר זה וכן תרגומים ופרסומים מספרות 

 .המתפרסמת בעולם מעת לעת
 

 .ר היוצאות מעת לעת"בנוסף מחיבות הוראות מד
 

 :מערך הדרכה לטיסות מרחק ודאיה תחרותית
 

 שלב הדרכה דו מושבי לפני הסולו
 . Mc -Readyבטיסות אימון כללי הכנסת מושג טיסה לפי . 1
 .לימוד בחירת קו התקדמות. 2
 .אלטרנטיבייםבחירת שדות נחיתה . 3
 .תרגול נחיתת דיוק עם מדריך. 4
 .(מטאורולוגיה מתא הטייס) לימוד הבנת השמיים . 5
 .תרגול נחיתה ללא מעצורי אויר אלא עם החלקה. 6
 

 שלב אחרי הסולו
 .ביצוע חמש נחיתות דיוק רצופות בפיקוח מדריך מהקרקע .1
 .נחיתות החלקה 3עם מדריך ביצוע  .2
של בשלושה    2צורף להוצאה )' דריך נחיתות חוץ לפי קנאוףת'מבחן תאוריה על החוברת  .3

 .(צירים
 .לצורך דאית מרחק, לימוד עריכה וסימון מפה .4
 

 שלב כבעל רשיון דואה
 
 .ביצוע תרגול נחיתות חוץ עם דאון ממונע .1
 .ביצוע טיסת מרחק עם מדריך .2
 :כסף בסדר הבא-ביצוע סי .3
 

 .טיסת שהיה של חמש שעות רצוף .א
 .רגל 1000של רווח גובה נטו  .ב
 .מ"ק 50טיסת מרחק ל  .ג

 
 

 :ל"לסילבוס הנ סהמתייחחומר תאוריה 
 
 תדריך נחיתות חוץ לפי טום קנאוף. 1
 .תדריך והוראות לסוליסטים: 4פרק ' ,בשלושה צירים ' חוברת הדרכה . 2
 פ  של המדריכים"תדריך בע. 3
 .חוברת משחקי פולרה. 4
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 הדרכת תאוריה בהקשר טיסות מרחק
 
 מטאורולוגיה .1

 מיקרו מטאורולוגיה בנוגע להתפתחות עננים .א
 אורך חיים של קומולוס,היוצרות הטרמיקה  .ב
, היווצרות גלים דאיה באזור הררי,דינמי וטרמי ,צורות שונות של אויר עולה .ג

 (רייכמן. )מטאורולוגיה של אזור כזה
והתבוננות   ניתוח פולרות בכיתה עם הדמייה של מצבים שונים והדגמתם על הפולרה .2

 (משחקי פולרה.)כיצד התנאים השונים משפיעים על ביצועי הדאון
כהכנה לתרגול מעשי . קנאוף  תדריך כיתתי בנושא של נחיתות חוץ לפי החוברת של טום .3

 .הן בדאון והן בדאון ממונע
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 טיסה תרגילי מעקב דף

 

 ...........ציון...........'ת: תיאוריה מבחן:..................החניך שם:............ דאיה מרכז

 

 ................. חניך' חת:.................מדריך' חת:...................תאריך

            

 

 חתימת

 מדריך

 חתימת

 חניך

 מס                                     נושא תאריך

 

  .1 .   אופק מושג, הכרות   

  .2                עגינה, הסעה   

  .3 .                          ח"בד   

  .4 .ראשוניות השפעות   

  .5 . משניות השפעות   

  .6 (.קיזוז) אף גובה   

  .7 (.קואורדינציה) פניות   

  .8 .ואיזון כיוון שמירת   

  .9 . מכונית’ גר המראה   

 .10 . נחיתה   

 .11 . הקפה תכנון   

 .12 .אויר במעצורי שימוש   

 .13 . גבוה הצטרפות   

 .14 . גבוהה בסיס צלע   

 .15 גובה חוסר של מצב   

 .16 .מכונית חירום   

 .17 .הזדקרות   

 .18 .התחלי סחרור   

 .19 .צד ברוח נחיתה/המראה   

 .20 .מלא סחרור   

 .21 . ספירלית צלילה   

 .22 .מטוס גרירת   

 .23 (ניתוק אי, ניתוק.)מטוס’ גר חרום   

 .24 . המטוס אחרי תיבה   

 .25 .דיוק נחיתת   

 .26 .חלקי פנל עם נחיתה   

 .27 .ממונע דאון חוץ’ נח  תרגול   

 .28 .סביב הסתכלות   

 .29 . החלקה   

 .30 .חדות פניות   

 

 .החניך י"ע התרגיל של מספק ביצוע לאחר רק לחתום והחניך המדריך על
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 ................דאיה מרכז

  חניך תיק טופס – התקדמות מעקב 

 

 ..……………/ מ: רשיון' מס.……………………………:החניך שם

 

 שם

 המדריך

 ה"ס

 שעות

 תאריך מספר תרגיל התרגיל נושאי  שעור זמן

      

                                                                     המדריך הערות

 

                                                                                                                            

 ביצוע רמת                                                                                                    

  טובה בינונית חלשה

   

 

 

 שם

 המדריך

 ה"ס

 שעות

 תאריך מספר תרגיל התרגיל נושאי  שעור זמן

      

                                                                     המדריך הערות

 

                                                                                                                            

 ביצוע רמת                                                                                                    

  טובה בינונית חלשה

   

 

 

 שם

 המדריך

 ה"ס

 שעות

 תאריך מספר תרגיל התרגיל נושאי  שעור זמן

      

                                                                     המדריך הערות

 

                                                                                                                            

 ביצוע רמת                                                                                                    

  טובה בינונית חלשה
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 דף מעקב התקדמות

 תאריך תאריך תאריך תאריך תאריך תאריך תאריך תאריך תאריך תאריך תאריך תאריך
             התרגיל שם תאריך

 הכירות טיסת.1                          

 . כללי תדריך. 2                          

 תאוריה מבחן.3                          

                          

 ראשונית  הגאים פעולות. 4

 משנית+

                          

, אף גובה,  ישרה טיסה. 5

 נתונים שמירת

                          

, מעברים, ופניות הטיות. 6

 טיפוס פניות

 הנמכה,  ואופקית ישרה,                          

  גלישה. 7                          

                          

 במהירויות כוח עם טיסה.8

 שונות

 .המראה. 9                          

 קצרה המראה. 10                          

 נחיתה. 11                          

                            

 הקפה תכנון. 13                          

                          

 תפעול,  אימונים שטח. 14

 מנוע

 באוויר והתנעה דימום                          

 מנוע השפעות. 15                          

 הזדקרויות. 16                          

 סחרור. 17                          

 אימונים באזור א"נ. 18                          

                          

 ולאחר בהקפה א"נ. 19

 המראה

 מנוע ללא דאייה. 20                          

 .קצרה נחיתה. 21                          

 חוץ נחיתות.22                          

 מנוע ללא ונחיתה הקפות. 23                          

 באזורים ניווט. 24                          

                          

 שם) זר לשדה ניווט. 25

 (השדה

                          

 לציין) מנוע ללא ניווט. 26

 (קילומטרים

 .סולו ניווט. 27                          
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 דאון לטייס ןריענו טיסת

 

   .מטוס' גר:..............רישום' מס: ........... דאון סוג 

 :....... תאריך 

 :... מנועי טייס:........ סולו: ......הדרכה :טיסה סיוןינ 

 

 :גרירה

 

 ..........................   :הקרקע על ריצה

 

 :.............................מהקרקע ניתוק

 

 : ......................חירומים כבל קריעות

 

 :......................מדחף זרמי סביב תיבה

(boxing the wake ) 

 :.................המטוס אחרי נכון דאון מצב

 

 :חופשית טיסה

 :.......................אחד סיבוב מלא סחרור

 

 :זרימה ניתוק טרם מצבים זיהוי

 

 :.................................ישרה טיסה

 

 :..................................קלה פניה

 

 :..............................בינונית פניה

 

 :................................התחלי סחרור

 

 :................ושמאלה ימינה בינוניות פניות

 

 :....................ושמאלה ימינה חדות פניות

 

 :.................................הקפה תכנון

 

 :.................................דיוק נחיתת

 

 

 :כללית דעת חוות

................................................... 

.................................................................. 

     :............המדריך חתימת

 

 :..........................הטיס חתימת 
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  :הערות לביצוע
 (אורך כבל תקני)רגל  2500הטיסה תבוצע בגרירת מטוס לגובה 

 : המטרה   
 .בדיקת שליטה בדאון בגרירת מטוס. א       
 .תרגול בזיהוי והחלצות ממצבים מסוכנים. ב       

 . מנות טיסה ואויראותבדיקת מיו. ג       
 .בדיקת כושר השיפוט בהקפה ונחיתות דיוק. ד       

 
 : השיטה

 
 . גרירת מטוס

אופן שמירת הדאון אחרי המטוס לפני הניתוק מהקרקע , מיומנות ריצה וניתוק מהקרקע
 600טיפוס לגובה מזערי של ( כבל גרירה בהמשך לציר האורך של המטוס: מצב נכון.)ואחריו

 .שניות 5  יש לשהות בכל פינה של התיבה כ,וביצוע תיבה סביב זרמי המדחף רגל 
 

 .מיד לאחר ניתוק הכבל יש לבצע פניות ניקוי
ל תוך "חזרה על הנ. פניה בינונית,  פניה קלה, זיהוי מצבים טרם ניתוק זרימה בטיסה ישרה 

 הזדקרות בפניה קלה . משיכת הדאון עד להזדקרות 
 . נית והחלצותתוך הוספת רגל חיצו .1
 . תוך הוספת רגל פנימית נפילה לסחרור התחלי והחלצות .2
 .ללא מתן רגל והחלצות.   3
 .הפלת הדאון לסחרור מלא והחלצות.   4

 
 : מיומנות טיסה

 .בפניה בינונית ובפניה חדה, ביצוע תרגיל החלפת פניה
 

 : שיפוט בהקפה ונחיתת דיוק
מוצא הנותן תרגול מצב קריטי מבחינת גובה  רגל במצב 800יש לסיים את התרגול בגובה 

לגבי נחיתת דיוק יש לדרוש גישה . ההקפה תוך מיקום שלא בתוך צלעות ההקפה הרגילות
מטרים וריצת  30בתחום של , אחרי הצפה לקבלת מהירות נגיעה מינימלית, תלולה ונגיעה

 .נחיתה במרחק סביר
 
דגשים .( תיאום עם הטייס הגוררכולל . )יש לבצע תדריך לפני תחילת הטיסה: כללי

 .זיהוי מצבים, מיומנות , הקפדה על אויראות: בתדריך
בכל נושאי מצבי הנפילה למיניהם יש לתרגל תוך הדגמה או מתן הוראות ביצוע 

 .מסודרות
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 :'נספח א

 א"רת( מנהל)מאת  מ הדורשים אישור מראש"תיקונים בסע
 
 

 ;השיטה לקביעת גבהי טיסה מזעריים (1)

 ;השיטה לקביעת מינימות הפעלה בשדות תעופה (2)

 ;מכשיריםדרישות נוספות להפעלות של טייס יחיד בלילה בכללי טיסת  (3)

 ;זמני תפקיד וזמני מנוחה לאנשי צוות, זמני טיסה (4)

 ;הפעלות לטווח מורחב (5)

או /מנועיים המונעים באמצעות מנועי טורבינה בלילה ו-דרישות נוספות להפעלה של אווירונים חד (6)

 ;IMC -ב

 ;(MEL)רשימת ציוד מזערי לכלי הטיס  (7)

 ;(PBN)ביצועים -הפעלות ניווט מבוסס (8)

 ;MNPSהפעלות במרחבי  (9)

 ;RVSMהפעלות במרחבי  (10)

 ;נהלי שימוש והפעלת ציוד ניווט אלקטרוני (11)

 ;תכניות ההדרכה לצוות האוויר (12)

 ;הדרכה להובלת חומרים מסוכנים (13)

 ;מינימות נחיתה מיוחדות בשדות תעופה להסמכת טייס מפקד (14)

 ;נהלי הסמכת טייס מפקד (15)

 ;שימוש בעזרי אימון ובסימולטורים (16)

 ;משגר טיסה/וכן נהלי רישוי והסמכת קצין מבצעים, הפיקוח ובקרת המבצעיםנהלי  (17)

 ;תוכניות ההדרכה לצוות הדיילים (18)
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 :'בנספח 
 (.יצרן)א ומדינת התכן "מאת רת מראש אישורמ הדורשים "תיקונים בסע

 
 

 ;(CDL) רשימת הציוד שאינו נדרש להיות שמיש  (1)

 ;(MEL)רשימת הציוד המזערי הראשית  (2)

 ;נהלי אחזקה מחייבים ותדירות ביצוע פעולות אחזקה מחייבות (3)
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 :'גנספח 
  .א"של רת הדורשים הערכה טכנית –מ "בסעתיקונים 

ונהלי  (emergency)ובחירום  (abnormal)במצב בלתי רגיל , (normal)נהלי התפעול במצב רגיל  (1)

 ;ח בכל אחד מהמצבים"בד

 ;נהלים המפרטים מערכות כלי הטיס ותפעולם במצבים שונים (2)

 ;נהלי הצגת ספר העזר למבצעים למנהל וקבלת אישורו לתכנים (3)

 ;(trend monitoring)מערכות מעקב ביצועי המנועים  (4)

 ;ציוד לכלי טיס המופעלים על ידי טייס יחיד בכללי טיסת מכשירים בלילה (5)

 ;RVSMדרישות לאישור הפעלה במרחב  (6)

 ;RVSMגובה של כלי טיס המאושרים לטוס במרחבי -נהלי מעקב ביצועי שמירת (7)

 ;טיס נהלי הפצת והכנסת ציוד ניווט אלקטרוני לכלי (8)

 ;דרישות לנווט (9)

 ;מתקני אימון והדרכה (10)

 ;נהלי הסמכת מדריכים (11)

 ;צורך בהדרכה חוזרת (12)

 ;ביצוע קורסים בהתכתבות ומבחנים בכתב (13)

 ;שימוש במערכות מדמי טיסה ובסימולטורים לצורך הדרכה חוזרת (14)

 ;נהלי שמירת מסמכי הסמכת צוותי האוויר (15)

 ;המנהלנהלי בחינת צוות האוויר על ידי נציגי  (16)

חידוש הסמכה ואימונים נדרשים לטייס יחיד המפעיל כלי טיס תחת כללי טיסת , ניסיון נדרש (17)

 ;מכשירים או בלילה

 ;יםדיילים מזערי הנדרש לאווירון מסוצוות  (18)

 ;RVSMביצועים נדרשים ממערכת מדידת הגובה בכלי טיס המופעל במרחב  (19)

ציוד , דרישות אמינות כלי הטיס, IMC -לכלי טיס המונע באמצעות מנוע טורבינה יחיד בלילה או ב (20)

נהלי דיווח , מידע הכלול בספר העזר לטיסה, (MEL)רשימת ציוד מזערי , ומערכות כלי הטיס

הגבלות נתיבים בטיסה , דרישות ניסיון והכשרת צוות האוויר, נהלי תכנון טיסות, אירועים חריגים

 ;מעל מים וכן נהלי רישוי והסמכת המפעיל
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 :'דנספח 
 

 .מדינת הרישום א ושל"הדורשים הערכה טכנית של רת –מ "תיקונים בסע
 
 

 ;אחריות המפעיל לאחזקת כלי הטיס (1)

 ;שיטות האחזקה והחזרה לכשירות טיסה (2)

 ;ספר העזר לאחזקה (3)

 ;נהלי הצגת ספר העזר לאחזקה למנהל וקבלת אישורו לתכנים (4)

 ;ג"ק 5,700נהלי מעקב והערכת מידע תחזוקתי לאווירונים שמסתם המורשית להמראה עולה על  (5)

נהלי קבלת ויישום מידע והמלצות בנוגע לכושר אווירי המתקבלים מהגופים האחראים על תכן  (6)

 ;ג"ק 5,700לאווירונים שמסתם המורשית להמראה עולה על , הסוג

 ;נהלי שינוי ותיקונים בכלי טיס (7)

 ;הסמכת אנשי האחזקה נהלי (8)

 ;שינויים בספר העזר לטיסה (9)
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 :'הנספח 
 

 מ"מקבץ תקנות הנוגעות לסע
 

א יחזיק במשרד העסקים הראשי שלו ויעמיד לביקורת "מחזיק רמ (א) .251
 :מפקח או שוטר את כל אלה, המנהל

 ;את רשיונו (1)

 ;שלואת מפרטי ההפעלה  (2)

רשימה עדכנית של כלי הטיס שבהם הוא משתמש או העומדים  (3)
לשימושו בהפעלה לפי פרק זה וההפעלה שלשם ביצועה מצוייד כל 

 ;אחד מהם

, רישום אישי של כל טייס המועסק על ידו בהפעלה לפי פרק זה (4)
– הכולל 

 ;שמו המלא של הטייס .א

 ;והגדריו( סוג ומספר)רשיון הטייס  .ב

ון הטיסה של הטייס בפירוט שיספיק כדי לקבוע את נסי .ג
 ;כישוריו להטיס כלי טיס בהפעלה לפי פרק זה

 ;תפקידי הטייס העדכניים ותאריך מינויו לאותם תפקידים .ד

סוג התעודה הרפואית המוחזקת על ידי הטייס ותאריך  .ה
 ;פקיעת תקפה

המועד והתוצאה של כל מבחן יכולת ראשוני וחוזר ושל כל  .ו
מבחן טיסה ראשוני וחוזר בנתיבים ולפי מכשירים הנדרשים על 

וסוג כלי הטיס שהוטס בעת עריכת מבחנים , פי פרק זה
 ;ובדיקות אלה

שעות הטיסה של הטייס בפירוט שיספיק כדי לקבוע  .ז
לרבות שעות , עמידה במגבלות זמן טיסה כקבוע בפרק זה

, א"ק ברמטיסה שבוצעו בכל מסגרת אחרת מחוץ לזו של המחזי
 ;למעט טיסות פרטיות

אישורים ותוצאות של מבחני הסמכה שנערכו לטייס על ידי  .ח
 ;בוחן-טייס

כל פעולה שננקטה לשחרור הטייס מתעסוקתו או פסילתו  .ט
 ;הרפואית או המקצועית של הטייס

מועד סיום השלב הראשוני וכל שלב נוסף באימון הנדרש  .י
 .לפי פרק זה

פסקאות , (א)ישמור על הרישומים כאמור בתקנת משנה א "מחזיק רמ (ב) 
 .עשר חודשים לאחר הרישום-במשך לפחות שנים, (4)-ו( 3)

יכין רשימון מטען המכיל את , מנועי-א המפעיל כלי טיס רב"מחזיק רמ (ג) 
 :המידע דלהלן הקשור בהטענת כלי הטיס בעת המראתו

 ;מספר הנוסעים (1)

 ;הטעון המשקל הכללי של כלי הטיס (2)

 ;המשקל המרבי המורשה להמראה של כלי הטיס (3)

 ;מרכז הכובד של כלי הטיס הטעון (4)

 ;מגבלות מרכז הכובד של כלי הטיס הטעון (5)

 שמירת רישומים
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 ;מספר הרישום של כלי הטיס או מספר הטיסה (6)

 ;נקודות המוצא והיעד (7)

 .זהות אנשי הצוות ותפקידם בטיסה (8)

ישא עותק , שעבורו יש להכין רשימון מטעןטייס מפקד של כלי טיס  (ד) 
שכל הפרטים נרשמו על גביו כאמור בתקנת משנה , של הרשימון

א ישמור על עותק הרשימון "ומחזיק רמ, ליעדו של כלי הטיס, (ג)
בבסיס ההפעלה העיקרי שלו או , יום 90לתקופה של לפחות , המלא

 .במקום אחר שאושר לכך על ידי המנהל

ינהל רישום עדכני של הדלק והשמן שבו הוא השתמש  א"מחזיק רמ( ה) 
כדי לאפשר למנהל לוודא את עמידתו , בכלי הטיס המופעלים על ידו

רישומים אלה . בדרישות בדבר דלק ושמן כאמור בתקנות אלה
 .יישמרו על ידו במשך שלשה חדשים לפחות

 א ינהל רישום עדכני לגבי כל טיסה שבוצעה בגובה מעל"מחזיק רמ( ו) 
כך שניתן יהיה לקבוע את סך כל מנת , (רגל 49,000)מטר  15,000

הקרינה הקוסמית שקיבל כל אחד מאנשי הצוות במשך תקופה של 
 .חודשים רצופים 12

במקרה של מעורבותו של כלי , ככל שהדבר ניתן, א יבטיח"מחזיק רמ( ז) 
את שימורן של הקלטות רשמקול תא הטייס , טיס בתאונה או בתקרית

ורשם נתוני הטיסה של כלי הטיס ואת הפקדתן בשמירה בטוחה עד 
 ." קבלת החלטה לגבי השימוש בהן בהתאם לתקנות החקירה

שימות המכילות מידע בדבר ציוד החירום א יכין וישמור ר"מחזיק רמ( ח) 
שאותו ניתן , וההצלה המצוי בכל אחד מכלי הטיס המופעלים על ידו

 rescue coordination)יהיה להעביר מיד למרכזי תיאום הצלה 
centers) את מספר   , אם הדבר ישים, המידע יכלול. במקרה הצורך

ציוד החירום פרטי , צבעם וסוגם, סירות ההצלה והציוד הפירוטכני
 . מלאי המים וסוגו ותדריו של ציוד רדיו החירום הנייד, הרפואי

 

מחזיק הרשיון יציין . א אחראי לשליטה ולבקרה על ההפעלה"מחזיק רמ .258
ותוארו של כל אדם שהורשה על ידו לבצע , בספר העזר למבצעים שלו את שמו

 .שליטה ובקרה על ההפעלה

 (journey log book)מחזיק רישיון ינהל פנקס יומן נסיעות ( א. )א258
 .לגבי כל טיסה המופעלת על ידו

 :פנקס יומן הנסיעות יכלול את כל הפריטים האלה( ב) 

   ;לאומיותו וסימן רישומו של כלי הטיס( 1)

 ;תאריך( 2)

 ;שמות אנשי הצוות( 3)

 ;התפקידים שהוקצו לאנשי הצוות( 4)

 ;מקום ההמראה( 5)

 ;מקום הנחיתה( 6)

 ;זמן ההמראה( 7)

 ;זמן הנחיתה( 8)

 ;משך הטיסה( 9)

טיסה , יישום תעופתי, מסחרית, פרטית)אופי הטיסה ( 10)
 ;('טיסת שכר וכד,סדירה

 ;אם קיימות –הערות , תצפיות, תקריות( 11)

 אחריות תפעולית

 ן נסיעותפנקס יומ
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 .חתימתו של האדם האחראי( 12)

עדכניים ויכתבו בדיו או הפרטים שנכללו בפנקס יהיו ( ג) 
הטייס המפקד יבטיח . בעפרון בלתי ניתן למחיקה

שכל חלקיו של יומן הנסיעות ימולאו לפני התחלת 
 .לפי העניין, בעת הטיסה ולאחריה, הטיסה

 פנקס יומן נסיעות שמולא יישמר במשך לפחות ששה  (ד)
 .חדשים לאחר מילויו

יעביר לכל אדם המועסק על ידו מידע בדבר מפרטי א "מחזיק רמ .259
ויעמיד לרשות כל טייסיו את המסמכים , ההפעלה הנוגעים לתפקידיו ואחריותו

 :כשהם מעודכנים, המפורטים להלן

 ;הוראות תעבורה אוירית וכל הוראות המנהל (1)

 ;עותק תקנות אלה (2)

, (Flight Handbook)או ספר הטיסה , ספרי תיאור ציוד כלי הטיס (3)
 ספר עזר לטיסה 

(Flight Manual  אוOwner's Manual ) וספר עזר למבצעים של
 ;א"המחזיק ברמ

את כל הנתונים והמידע הקשורים  –להפעלה מחוץ לישראל  (4)
ומידע הנוגע ( 'הליכי הנמכה וכו, כגון מפות)ל "והדרושים בטיסה בחו

של אותה ( .A.I.P)ת "כמפורט בפמ, לדרישות כניסה לאותה מדינה
 ;המדינה

 .של האמנה 11-ו 6, 2עותק של נספחים  (5)
 

לא יפעיל אדם כלי טיס ממונע שניתנה לגביו תעודת כושר טיסה  (א) .33
הלן או סטנדרטית אלא אם נמצאים בכלי הטיס המכשירים והציוד המפורטים ל

ואלא אם מכשירים ופרטי , מכשירים וציוד מאושרים בידי המנהל כשווי ערך להם
 :ציוד אלה הם במצב שמיש

 ;XXXבתקנה ציוד עזרה ראשונה כמפורט  (1)

מטפי יד לכיבוי אש מסוג כזה שהפעלתם לא גורמת לזיהום  (2)
 :כמפורט להלן, אוויר מסוכן בכלי הטיס

 ;יימצא בתא הטייסמטפה יד אחד לפחות ( א)

בתא המיועד להוליך בין שבעה לשלושים : בתא הנוסעים( ב)
במקום נוח בתא , יימצא מטפה יד אחד לפחות –נוסעים 
 –בתא המיועד  להוליך שלושים ואחד נוסעים או יותר ; הנוסעים

 ;במקום נוח בתא הנוסעים, יימצאו שני מטפי יד לפחות

 ;תאמים לסוגי האש הצפוייםסוג וכמות חומר הכיבוי יהיו מו( ג)

מטפי היד יותקנו ויאובטחו באופן שלא יפגעו בהפעלה ( ד)
ויהיו מוכנים להפעלה , הבטוחה של כלי הטיס או בצוות ובנוסעים

יוצבו , מיידית ואם מטפי היד אינם מותקנים במקום  נראה לעין
שלטים עם הוראות בעברית ובאנגלית או סימנים מקובלים 

 .ורה בולטת לעיןבדבר מיקומם בצ

 ;כסא לכל אדם מעל גיל שנתיים הנמצא בכלי הטיס( 3)

, המצוידת בבריח מתכתי מאושר, חגורת בטיחות לכל כיסא( 4)
 :כמפורט להלן

 – 1978ביולי  18שיוצר אחרי , לאווירון גדול וכן לאווירון קטן( א)
חגורות הכתף . חגורת כתף מאושרת לכל מושב קדמי

 העברת מידע מבצעי

מכשירים וציוד 
הדרושים בכלי טיס 
ממונע בעל תעודת 

כושר טיסה 
 סטנדרטית
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שי צוות האוויר יאפשרו לאנשי הצוות המותקנות בעמדות אנ
 ;החגורים לבצע את כל הפעולות הנדרשות להפעלת הטיסה

 9ואשר בו עד  1986בדצמבר  12לאוירון שיוצר אחרי ( ב)
 ;חגורת כתף מאושרת לכל מושב –מושבים בנוסף לטייס 

חגורת כתף  – 1992ספטמבר  16לרוטורקרפט שיוצר אחרי ( ג)
 29.2או  27.2ת בדרישות תקנות מאושרת לכל מושב העומד

 ;.ר.א.לתקנות הפ

 .XXXבתקן חגורות הבטיחות יעמדו ( ד)

 :בפסקה זו( ה)

התאריך שבו מסמכי  –תאריך הייצור של האוירון ( 1)
ביקורת הקבלה מאשרים שהאוירון הוא מושלם ועונה על 

 ;נתוני תכן הסוג המאושרים

אויר  מושב הממוקם בעמדת איש צוות –מושב קדמי ( 2)
 .או מושב הממוקם בשורה אחת עמו

לא יפעיל אדם כלי טיס ממונע שניתנה לגביו תעודת כושר טיסה ( ב) 
ר ביום אלא אם נמצאים בכלי הטיס המכשירים "סטנדרטית בטיסה לפי כט

או מכשירים וציוד מאושרים בידי המנהל כשווי ערך , והציוד המפורטים להלן
 :כשהם במצב שמיש, ים ופרטי ציוד כדלקמןואלא אם מותקנים בו מכשיר, להם

 ;לעיל( א)המכשירים והציוד המפורטים בתקנת משנה ( 1)

 ;עבור כל מנוע, סיבובי מנוע-מד( 2)

 ;עם סיכת לחץ, מד לחץ שמן עבור כל מנוע( 3)

 ;עבור כל מנוע המקורר בנוזל, מד טמפרטורה( 4)

 ;עבור כל מנוע המקורר באוויר, מד טמפרטורת שמן( 5)

 ;עבור כל מנוע בוכנה, מד לחץ סעפת יניקה( 6)

 ;עבור כל מיכל, מד כמות דלק( 7)

 ;הנסע הוא מסוג מתקפל-כאשר כן, נסע-מחוון מצב כן( 8)

 ;מד מהירות אויר( 9)

 ;מד גובה מדויק הניתן לכיוונון לפי הלחץ הברומטרי( 10)

 ;מצפן מגנטי( 11)

או , ניות ספרתיש-שעון עם מחוג שניות מרכזי או עם מד( 12)
 ;שעון נייד

 ;מדחום אויר חיצון( 13)

 ;21תקנה בהתאם לאמור ב, טרנספונדר( 14)

 ;46תקנה בהתאם לאמור ב, משדר מיקום חירום( 15)

מקור אנרגיה חשמלית המספיקה עבור כל הציוד החשמלי ( 16)
 ;וציוד הרדיו המותקנים בכלי הטיס

לתפעול תוך כדי מערכת אחת שלמה של נתיכים הניתנים ( 17)
 .טיסה

לא יפעיל אדם כלי טיס ממונע שניתנה לגביו תעודת כושר טיסה ( ג)
מ ביום אלא אם נמצאים בכלי הטיס המכשירים "סטנדרטית בטיסה לפי כטר

 (.ד)בתקנת משנה מ והמפורטים "והציוד הנדרשים לטיסה לפי כט
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יסה לא יפעיל אדם כלי טיס ממונע שניתנה לגביו תעודת כושר ט( ד)
מ ביום אלא אם נמצאים בכלי הטיס המכשירים "סטנדרטית בטיסה לפי כט

והציוד המפורטים להלן או מכשירים וציוד מאושרים בידי המנהל כשווי ערך 
 :כשהם במצב שמיש, ואלא אם מותקנים בו מכשירים ופרטי ציוד כדלקמן, להם

 ;מד מהירות המצויד במערכת לחימום צינור פיטו( 1)

אולם מכשיר כאמור ; רוסקופי עם מד החלקהיי'ייה גמד פנ( 2)
 :אינו נדרש

וירונים גדולים בהם קיימת מערכת שלישית של ובא( א)
( attitude instrument system)מכשירי מצב המטוס 

מעלות בציר  360המתוכננת לפעול בתחום של 
 (j)העילרוד ובציר הגילגול והמותקנת כאמור בסעיף 

 ;.ר.א.לפ 121.305

שהוצאה לגביו תעודת סוג לפי חלק , ברוטורקרפט( ב)
בו קיימת מערכת שלישית של מכשירי מצב , .ר.א.לפ 29

המטוס המתוכננת לפעול בתחום של מצבי טיסה של 

80  מעלות בציר העילרוד ושל120  מעלות בציר

 29.1303(g) והמותקנת כאמור בסעיף , הגילגול
 ..ר.א.לפ

 ;ירוסקופי'ג( תיאופק מלאכו)מד הטייה ( 3)

 ; ירוסקופי'מציין כיוון ג( 4)

יכולים ( 4) -ו( 3), (2)משנה -המכשירים המפורטים בפסקאות
 flight)להיות משולבים או מוכללים במערכת הוראות הטסה 

director) ,בתנאי שתישמר רמת ההגנה מפני תקלה כוללת ,
 ;המובנה באמצעות התקנה של שלושה מכשירים שונים

ח והתראה למקרה של תקלה במערכות אספקת הכ אמצעי( 5)
 ;ירוסקופייםי'למכשירים הג

 ;מד שיעור נסיקה או הנמכה( 6)

עם אמצעי המאפשר לברור כל , שני מקורות כוח נפרדים( 7)
כשלפחות אחד מהם הוא משאבה או גנרטור , אחד מהם

המופעלים על ידי המנוע ואשר כל אחד מהם הוא בעל הפעלה 
שני מקורות הכוח חייבים . ירוסקופייםי'רים הגעבור כל המכשי

להיות כאלה שכשל של מכשיר אחד או של מקור כוח אחד לא 
פסקת משנה זו לא תחול . יפריע להספקת כוח ליתר המכשירים

על כלי טיס חד מנועי שקיימים בו מקורות כוח נפרדים למכשיר 
 ;פנייה ולמכשיר אופק מלאכותי-מד

מהירות -לחץ סטטי עבור מכשירי מדמקור אלטרנטיבי של ( 8)
 ;גובה-ומד

 (.MKR)מקלט משואת סימון אנכית ( 9)

לא יפעיל אדם כלי טיס ממונע שניתנה לגביו תעודת כושר טיסה ( ה)
סטנדרטית בטיסה בלילה אלא אם נמצאים בכלי הטיס המכשירים והציוד 

ואלא , להםהמפורטים להלן או מכשירים וציוד מאושרים בידי המנהל כשווי ערך 
 :כשהם במצב שמיש, אם מותקנים בו מכשירים ופרטי ציוד כדלקמן

 ;לעיל( ד)בתקנת משנה המכשירים והציוד המפורטים ( 1)
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במקרה של תקלה של כל מנורה . 72בתקנה אורות כאמור ( 2)
מותר להמשיך בטיסה בכלי , של מערכת אורות נגד התנגשות

תיקונים או החלפה של הטיס למקום נחיתה שבו ניתן לבצע 
 ;מנורה כאמור

ובכלי טיס המופעלים לפי הוראות הפרק , פנס נחיתה( 3)
שני פנסי אורות : עשר לתקנות -עשר או הפרק השלושה-השנים

 ;נחיתה או פנס אחד בעל שני חוטי ליבון המופעלים בנפרד

אשר כל אחד מהם בנפרד , שני אמצעים לתאורת מכשירים( 4)
פנס כיס יכול לשמש כאחד ; ל המכשיריםמסוגל להאיר את כ

 ;מאמצעי התאורה הדרושים

 ;תאורה בתא הנוסעים( 5)

 ;תאורה ידנית עצמאית בכל עמדת איש צוות( 6)

לרבות כלי אמפיבי המופעל , לא יפעיל אדם אווירון יבשתי חד מנועי( ו)
או אווירון , בטיסה מעל מים מעבר למרחק הדאייה מהחוף, ככלי טיס יבשתי

( מ"ק 93)מיילים ימיים  50 -מנועי בטיסה מעל מים במרחק הגדול מ-יבשתי רב
 :אלא אם הוא מצויד בכל אלה, מהחוף

ובכללי , (ה)עד ( א)משנה -בתקנותציוד ומכשירים כאמור ( 1)
 ;הטיסה

עם תאורת מיקום ובעלת אמצעי , חגורת הצלה מאושרת( 2)
וחגורת הצלה , לכל אחד מהנמצאים בכלי הטיס, ציפה מאושרים

חגורת ההצלה צריכה להיות ניתנת לגישה קלה . נוספת אחת
ומהירה לכל אדם בכלי הטיס ואם משתמשים באמצעי ציפה 

עליהם להיות ניתנים להוצאה מיידית  –שאינם חגורת הצלה 
 .מכלי הטיס

אלא אם , לא יפעיל אדם אווירון יבשתי בטיסה ממושכת מעל מים( ז)
 :הוא מצויד בכל אלה

 ;(ו)משנה -בתקנתציוד ומכשירים כאמור ( 1)

סירות הצלה במספר המספיק לשאת את כל שוכני כלי ( 2)
הטיס וציוד הישרדות נוסף לכל סירת הצלה המסומן בבירור 

 :כמפורט להלן, לצרכי זיהוי

 ;תאורת מיקום מאושרת( א)

 ;מיתקן איתות פירוטכני( ב)

י להגנה בפנ, חופה אחת היכולה לשמש כמפרש( ג(
 ;שמש או גשם

 ;או מיתקן דומה, מ אחד"מחזיר מכ( ד)

 ;זווד לתיקון סירת הצלה( ה)

 ;מכל אחד להרקת מים( ו)

 ;ראי איתות( ז)

 ;משרוקית( ח)

 ;סכין( ט)

 ;אחד לניפוח חירום CO2בקבוק ( י)

 ;משאבת ניפוח( יא)

 ;שני משוטים( יב)

 ;מטר 25חבל באורך של לפחות ( יג)
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 ;מסמן צבע( יד)

 ;מצפן מגנטי( טו)

 ;או שווה ערך Dסוללות בגודל  2פנס עם לפחות ( טז)

מזון חירום המספיק ליומיים והמספק לפחות אלף ( יז)
 ;קלוריות ליום לכל אדם

זווד להמתקת מי ים לכל שני בני אדם או ליטר מי ( יח)
 ;שתייה לכל אדם

 ;זווד לדיג( יט)

שבו מופעל כלי  המתאים לאיזור, ספר הצלה אחד( כ)
 ;הטיס

לסירת הצלה אחת יהיה צמוד משדר מיקום חרום העונה על ( 3)
 .TSO-C126דרישות נוהל תקן טכני 

יש להחליף או להטעין מחדש את הסוללות שמשתמשים בהן 
אם המשדר היה בשימוש רצוף של יותר משעה וכן , באותו משדר

רך או מאו, אחוזים מאורך החיים שלהן 50כאשר הסתיימו 
המועד החדש להחלפת הסוללות או להטענתן ; הטעינה שלהן

צריך להיות מסומן בבירור על גבי צידו החיצוני של , מחדש
דרישות אורך החיים של הסוללות ואורך הטעינה שלהן . המשדר

 .אינן ישימות לגבי סוללות שאינן מושפעות מאחסנה

 ,(ז)עד ( א)בתקנות משנה בנוסף למכשירים ולציוד המפורטים ( ח) 
יימצאו בכלי הטיס מכשירים וציוד נוספים המפורטים כדרושים בספר העזר 

 .לטיסה של כלי הטיס

נוספים לאלה , המנהל רשאי לדרוש התקנת מכשירים וציוד( ט) 
 .כפי שיורה, לגבי סוגי הטיסות וסוגי כלי הטיס, המפורטים בתקנה זו

של מספר מאך יצוייד  אוירון עם מגבלות מהירות המבוטאות במונחים( י)
 .במציין מספר מאך

( רגל 49,000)מטרים  15,000אווירון המופעל בגובה העולה על ( יא)
וכן המינון , יצויד במכשור למדידה ולהצגה של מינון הקרינה הקוסמית הנקלטת

איש צוות אוויר יוכל לראות בנקל את מערכת התצוגה של ; המצטבר בכל טיסה
 .המכשור

, לרבות כלי אמפיבי המופעל ככלי טיס ימי, אדם אוירון ימי לא יפעיל( יב)
 :אלא אם הוא מצויד בכל אלה

ובכללי , (ה)עד ( א)משנה -ציוד ומכשירים כאמור בתקנות( 1)
 ;הטיסה

חגורת הצלה אחת או מתקן ציפה אישי דומה לכל אדם ( 2)
 ;  מאוחסנים בעמדה נגישה מהמושב, באווירון

קוליים הנכללים בתקנות הבינלאומיות ציוד ליצירת אותות ( 3)
 ;ככל שהדבר ישים, למניעת תאונות בים

 ; עוגן( 4)

 .לסיוע בעת ביצוע תמרונים, (drogue)עוגן ימי ( 5)

ירון זעיר שניתנה לגביו תעודת כושר טיסה ולא יפעיל אדם או( יג)
 אלא אם כן כל הנמצאים בו חובשים קסדת מגן וכן נמצאים בו, וירון זעירולא

 :כלהלן, מכשירים וציוד שאישר המנהל והם במצב שמיש וזמין

 ;חגורת כתף מאושרת לכל מושב( 1)
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 ;מד מהירות( 2)

 ;מד גובה( 3)

 ;מצפן מגנטי( 4)

 ;מד סיבובי מנוע( 5)

מד טמפרטורה למנוע המקורר בנוזל או מד טמפרטורת ( 6)
 ;ראשי צילינדר

לגביו תעודת כושר טיסה לא יפעיל אדם בלון חופשי מאויש שניתנה ( יד)
לבלון חופשי אלא אם כן נמצאים בו מכשירים וציוד שאישר המנהל מראש והם 

 :כלהלן, במצב שמיש וזמין

 ;מד גובה( 1)

 ;מד שיעור נסיקה( 2)

 ;מד טמפרטורת מעטפת( 3)

 ;מד כמות דלק( 4)

 .מד לחץ בעירת דלק( 5)

קסדת מגן לא יפעיל אדם מצנח ממונע אלא אם כן הוא חובש ( טו)
 :ונמצאים בו מכשירים וציוד שאישר המנהל והם במצב שמיש וזמין כלהלן

 ;מד גובה( 1)

 ;מד שיעור נסיקה( 2)

 ;מד טמפרטורת מעטפת( 3)

 .מד כמות דלק( 4)
אלא , לא יפעיל אדם כלי טיס ממונע שניתנה לגביו תעודת כושר טיסה סטנדרטית( א). א33

 :שניתן באמצעותו( VHF)מ "מקלט תג-אזניות ומשדר, אם נמצאים בכלי הטיס מיקרופון
כיוונית בכל זמן במשך הטיסה עם התחנות הקרקעיות -לבצע תקשורת דו( 1)

 ;ובתדרים שהוגדרו על ידי המנהל
 ;ע מטאורולוגי בכל זמן במשך הטיסהלקבל מיד( 2)
 .מגהרץ 121.5לבצע תקשורת בתדר חרום ( 3)

בכלי טיס המשמש להדרכה או לאימונים וכן בכלי טיס המופעל בידי ( ב) 
או מערכת אחת של , שני טייסים יהיו שני מיקרופונים ושתי מערכות אזניות

 .אזניות ומערכת רמקול

מקלט נוסף ומיקרופון  –על לים בכלי הטיס הטס טיסה ממושכת מ( ג) 
 ;נוסף

כל אנשי צוות האוויר הנדרשים להיות בעמדותיהם בכלי טיס המופעל ( ד) 
או מיקרופון מסיכה  boomמ יתקשרו באמצעות מיקרופון "בטיסה לפי כט

(throat microphone)  מתחת לגובה המעבר(transition level/altitude). 

לא יפעיל אדם כלי טיס במרחב אוויר מוגדר או בנתיבים בהם הוגדר ( ה) 
  (Required Communication performance – RCP)ציוד תקשורת נדרש 

 :אלא אם מתקיימים בו שני אלה
 ; (RCP type)כלי הטיס מצויד בציוד התקשורת הנדרש על פי סוג המרחב ( 1)
ירשם אישור , בכלי טיס מסחריים; כלי הטיס אושר להפעלה זו על ידי המנהל( 2)

 .וסוגו במפרטי ההפעלה של המפעיל RCPההפעלה במרחב 
אלא , לא יפעיל אדם כלי טיס ממונע שניתנה לגביו תעודת כושר טיסה סטנדרטית( א. )ב33

 :טיס ציוד ניווט המאפשראם נמצא בכלי ה

קיום הטיסה בהתאם לתכנית הטיסה ולדרישות הניווט בנתיב ( 1)
 וכן; המתוכנן

ציוד תקשורת נדרש 
והפעלתו בכלי טיס 
ממונע בעל תעודת 

כושר טיסה 
 סטנדרטית

 

ציוד ניווט נדרש 
וכללי הפעלתו 

בכלי טיס ממונע 
בעל תעודת כושר 

 טיסה סטנדרטית
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 .קיום הטיסה בהתאם לדרישות שירותי התעבורה האווירית( 2)

, VORמקלט , על פי הצורך, יכלול( א)הציוד המפורט בתקנת משנה ( ב) 
וכל ציוד ניווט מתאים  (ADF)מוצא כיוון אוטומטי , (DME)מכשיר מודד מרחק 

 .אחר

לא יפעיל אדם כלי טיס במרחב אוויר מוגדר או בנתיבים בהם הוגדר ( ג) 
, אלא אם  (Performance-based navigation – PBN)ביצועים-ניווט מבוסס

 (:א)בנוסף לדרישות המפורטות בתקנת משנה 

כלי הטיס מצויד בציוד ניווט המאפשר הפעלה בהתאם לדרישות ( 1)
 ואלא אם; ביצועי הניווט הנדרשות

, בכלי טיס מסחריים; כלי הטיס אושר להפעלה זו על ידי המנהל( 2)
 .ירשם במפרטי ההפעלה של המפעיל PBNאישור הפעלת 

לא יפעיל אדם כלי טיס במרחב אוויר שנקבע בהסכמי תעופה אזוריים ( ד) 
 Minimum)" מרחב אווירי המחייב מפרטי הפעלת ניווט מזעריים" -כ

Navigation Performance Specifications – MNPS) ,אלא אם: 

לכלי הטיס יכולת מאושרת של הפעלת ניווט העונה על דרישות ( 1)
 וכן; .ר.א.לפ 91הסעיף השני לתוספת השלישית לחלק 

נתונים לצוות , באופן רציף, מערכת הניווט בכלי הטיס מספקת( 2)
סה המתוכנן או ההתרחקות האוויר בדבר העקיבה אחר מסלול הטי

 ואלא אם; ברמת הדיוק הנדרשת בכל נקודה לאורך המסלול, ממנו

, בכלי טיס מסחריים; כלי הטיס אושר להפעלה זו על ידי המנהל( 3)
 .ירשם במפרטי ההפעלה של המפעיל MNPSאישור הפעלת 

תחנת בקרה קרקעית יכולה להנחות מפעיל כלי טיס לסטות ( ה) 
, בעת הגשה מרשה הטיסה, בטיסה מסוימת אם( ד)נה מהוראות תקנת מש

תחנת הבקרה מצאה כי לכלי הטיס הפרדה מספקת מכלי טיס אחרים וכי 
הטיסה אינה מפריעה או גורמת לנטל על הפעלת כלי טיס אחרים העונים על 

 (.ד)דרישות תקנת משנה 

על בסיס הסכמי , לא יפעיל אדם אווירון במרחב אווירי מוגדר שבו( ו) 
 Reduced vertical)"הפרדה אנכית מזערית מופחתת"נקבעה , תעופה אזוריים

separation minimum – RVSM)  בין רום טיסה ( רגל 1,000)מטר  300של
 :אלא, כולל גבהים אלה, 410לבין רום טיסה  290

 :כולל, ר.א.לפ 91 -בהתאם להוראות התוספת השביעית לפרק ה( 1)

 ;בהתאם לחלק השני לתוספת זו ,הציוד הנדרש באווירון( א)

כתנאי לקבלת אישור , התנאים והדרישות מהמפעיל( ב)
בהתאם לחלק השלישי , ההפעלה וכתנאי להמשך החזקתו

 ;לתוספת זו

בהתאם לחלק הרביעי , RVSMדרישות ההפעלה במרחב ( ג)
 ;לתוספת זו

בהתאם לחלק השישי , חובת דיווח על סטיות מגובה מאושר( ד)
 ואלא אם; לתוספת זו

, באווירונים מסחריים; האווירון אושר להפעלה זו על ידי המנהל( 2)
 .ירשם במפרטי ההפעלה של המפעיל RVSMאישור הפעלת 

תחנת בקרה קרקעית יכולה להנחות מפעיל כלי טיס לסטות מהוראות ( ז) 
אם הוגשה בקשה על ידי המפעיל מראש וכן , בטיסה מסוימת, (ו)תקנת משנה 

תחנת הבקרה מצאה כי לכלי הטיס הפרדה , שה מרשה הטיסהבעת הג, אם
על הפעלת , או גורמת לנטל, מספקת מכלי טיס אחרים וכי הטיסה אינה מפריעה
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 (.ד)משנה -כלי טיס אחרים העונים על דרישות תקנת

המנהל רשאי להתלות רישיון הפעלה או לבטלו אם מצא שהמפעיל ( ח) 
אישור תקף לכך בהתאם לתקנות  ללא קבלת RVSMפעל במרחב אוירי של 

 .אלה

יצויד כלי הטיס בציוד רדיו , IMCבטיסות בהן מתוכננת נחיתה בתנאי ( ט) 
המאפשר קליטת אותות המספקים הנחיה לנקודה שממנה ניתן לבצע נחיתת 

ציוד כאמור צריך לאפשר מתן הנחיה כאמור לכל שדה תעופה שבו . ראיה
 .אחד משדות המשנה המתוכננים ולגבי כל IMCמתוכננת נחיתה בתנאי 

ימוקמו כך שהטייס , שבהם משתמש הטייס, הצגים והמכשירים בכלי הטיס. ג33
עם סטייה מזערית ממקומו , יוכל לראות את סימוניהם בנקל ממקומו בתא הטייס

 . ומקו הראייה הרגיל שלו כאשר הוא מסתכל קדימה לאורך נתיב הטיסה

וירון יצויד בציוד ניווט שיאפשר לו לטוס בהתאם לתוכנית הטיסה וא( א. )ד33
 .שלו וכן בהתאם לדרישות שירות פיקוח על תנועה אווירית

טיסות המבוצעות במרחב אווירי מוגדר או בנתיבים שבהם נקבע ( ב) 
או  יצוידו בציוד ניווט שיאפשר להפעילן בהתאם לסוג, (RNP)ביצוע ניווט נדרש 

 .ידי המנהל להפעלה במרחב אווירי זה-ויאושרו על RCP -סוגי ה

ניווט על בסיס הסכם , וירי מוגדר שבווטיסות המבוצעות במרחב א( ג) 
נקבעו מפרטי הפעלת ( Regional Air Navigation Agreement)זורי אווירי א

לצוות  יצוידו בציוד ניווט שיאפשר התייחסויות נמשכות, (MNPS)ניווט מזעריים 
האוויר לגבי היצמדות לנתיב או סטייה ממנו ברמת הדיוק הנדרשת בכל נקודה 

ידי המנהל להפעלה על פי מפרטי ביצוע הניווט -לאורך הנתיב ויאושרו על
 .המזעריים המתאימים

בסיס הסכם ניווט -על, טיסות המבוצעות במרחב אווירי מוגדר שבו( ד) 
 1,000)מטר  300של ( RVSM)ופחתת נקבע מינימום הפרדה אנכית מ, איזורי

  –כולל גבהים אלה , 410לבין רום טיסה  290( FL)בין רום טיסה ( רגל

 :יצוידו בציוד המאפשר את כל הבאים( 1)  

 ;התייחסות של צוות האוויר לרום הטיסה שבו טסים( א)

 ;שמירה אוטומטית של רום הטיסה( ב)

יה יטויר כאשר מתרחשת סומתן אזהרה לצוות הא( ג)
סף האזהרה לא יעלה על . מרום הטיסה שנבחר

 ; (רגל 300)מטרים  90מינוס /פלוס

 .לחץ-דיווח אוטומטי על גובה( ד)

בשוקלו אם ליתן אישור ; ידי המנהל-יאושרו לטיסה על( 2)
את ההנחיות , בין היתר, כאמור יביא המנהל בחשבון

המפורטות בספר העזר ליישום מינימום הפרדה אנכית 
(Manual on Implementation of a 300 m (1000 ft) 

Vertical Separation Minimum Between FL 290 and 
FL 410 Inclusive (Doc 9574) ( 9574מסמך  –להלן.) 

וירי וידי המדינה שבה מצוי המרחב הא-יאושרו לטיסה על( 3)
 .כאמור

, (RVSM)המנהל לא ייתן אישור לטיסות במינימום הפרדה אנכית ( ה) 
 :אלא אם שוכנע כי מתקיימים כל הבאים( 2()ד)כאמור בתקנת משנה 

וירון עונה על ויכולת ביצוע הניווט האנכית של הא( 1)
 6לנספח ( Appendix 4) 4הדרישות המפורטות בתוספת 

 ;Iבכרך 

 מיקום המכשירים

 ניווטציוד 
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ירי נמשך ווהמפעיל קבע נהלים מתאימים בדבר כושר א( 2)
 ;נהגים ותוכניות, (אחזקה ותיקונים)

ויר לגבי הפעלות במרחב והמפעיל קבע נהלים לצוות הא( 3)
 .RVSMוירי של והא

אלא אם קיימים אמצעים ( ד)לא יופעלו טיסות כאמור בתקנת משנה ( ו) 
 :מספיקים בדבר כל אלה

ידי -קבלת דוחות לגבי ביצועי שמירת הגובה שהוצאו על( 1)
לנספח  3.3.4.1הרשויות המבקרות שהוקמו בהתאם לסעיף 

 ;לאמנה 11

ביצוע פעולת תיקון מיידית לגבי כלי טיס מסוים או לגבי ( 2)
שזוהו בדוחות אלה ככאלה שאינם , קבוצות סוג של כלי טיס

וירי שבו ועומדים בדרישות שמירת הגובה להפעלה במרחב א
 .RVSMמיושם 

המנהל רשאי להתלות רישיון הפעלה או לבטלו אם מצא שהמפעיל ( ז) 
ללא קבלת אישור תקף לכך בהתאם לתקנות  RVSMשל  ויריופעל במרחב א

 .אלה

וירון יצויד בציוד ניווט המספיק כדי לוודא שבמקרה של כשל והא( ח) 
וירון לנווט והציוד הנותר יאפשר לא, של פריט ציוד אחד בכל שלב של הטיסה

(. ד)-(ב)ואם ישים גם בהתאם לתקנות משנה , (א)בהתאם לתקנת משנה 
 .9574כלולה במסמך  RVSMוד הנדרש במרחב הנחיה לגבי הצי

בטיסות שבהן מתוכננות נחיתות בתנאים מטאורולוגיים מכשיריים ( ט) 
(IMC) ,ירון בציוד רדיו המאפשר קליטת אותות המספקים הנחיה ויצויד האו

ציוד כאמור צריך לאפשר מתן הנחיה . לנקודה שממנה ניתן לבצע נחיתת ראיה
ולגבי כל אחד  IMCשבו מתוכננת נחיתה בתנאי  כאמור לגבי כל שדה תעופה
 . משדות המשנה המתוכננים

לא ימריא אדם כלי טיס בעל שניים עד עשרה מושבים אלא אם נמצא ( א. )ה33
, א"של מד, 05010265הנושא מספר קטלוגי , בו תרמיל עזרה ראשונה בינוני

 :הכולל את הפריטים הבאים

 ;06020056ט "מק( ריק)תרמיל עזרה ראשונה בינוני  (1)

 ;02010565ט "מספריים לעזרה ראשונה מק (2)

 ;03000053ט "מק( פלסטר)יחידות אגד מדבק  10 (3)

 ;03000134ט "מק "1אספלנית נייר  (4)

 ;03000452ט "יחידות פד לחיטוי עור מק 10 (5)

 ;02020921ט "פ בניילון מק"מסכה להנשמה ח (6)

 ;19500251ט "מק 16x20שקית ניילון עבה  (7)

ט "מק Mס "יחידות כפפה כירורגית אלרגית ל 4 (8)
02001438; 

 ;02020110ט "מ מק"ס 200חוסם עורקים גומי  (9)

 ;03000029ט "מק "3יחידות אגד  10 (10)

 ;03000347ט "מק "x3"3יחידות פד גזה סטרילי  10 (11)

 ;03010533ט "קיחידות תחבושת שדה אישית מ 4 (12)

 ;03000541ט "תחבושת שדה בינונית מק (13)

ט "יחידות משולש בד עם סיכות בטחון מק 6 (14)
03000010; 

ציוד עזרה 
 ראשונה
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 ;19020030ט "מדריך לעזרה ראשונה מק (15)

 ;19606092ט "רשימת תכולת הערכה מק (16)

 .06020056ט "מק( ריק)תרמיל עזרה ראשונה בינוני  (17)

לא ימריא אדם כלי טיס בעל אחד עשר עד חמישים מושבים אלא אם ( ב) 
של  05010257נמצא בו תרמיל עזרה ראשונה גדול הנושא מספר קטלוגי 

 :הכולל את הפריטים הבאים, א"מד

 ;06020055ט "מק( ריק)תרמיל עזרה ראשונה גדול  (18)

 ;02010549ט "מספריים לחבישה מק (19)

 ;03000053ט "מק( פלסטר)דבק יחידות אגד מ 10 (20)

 ;03000134ט "מק "1אספלנית נייר  (21)

 ;03000452ט "יחידות פד לחיטוי עור מק 10 (22)

 ;02020921ט "פ בניילון מק"מסכה להנשמה ח (23)

 ;17001080ט "עט כדורי כחול מק (24)

 ;19500251ט "מק 16x20שקית ניילון עבה  (25)

 ;02000331ט "סד פלסטי ליד מק (26)

 ;02001438ט "מק Mיחידות כפפה אלרגית  4 (27)

ט "מ מק"ס 200יחידות חוסם עורקים גומי  2 (28)
02020110; 

 ;03000029ט "מק "3יחידות אגד  10 (29)

 ;03000347ט "מק "x3"3יחידות פד גזה סטרילי  20 (30)

 ;03010533ט "יחידות תחבושת שדה אישית מק 8 (31)

 ;03000541ט "דה בינונית מקיחידות תחבושת ש 2 (32)

ט "יחידות משולש בד עם סיכות בטחון מק 10 (33)
03000010; 

 ;19020030ט "מדריך לעזרה ראשונה מק (34)

 .19606091ט "רשימת תכולת הערכה מק (35)

 .שלמות ערכות ציוד העזרה הראשונה תיבדק לפני כל טיסה( ג) 

פגומים או פגי תוקף בדיקת ראיה של הציוד והחלפת פריטי ציוד ( ד) 
 .תבוצע אחת לשנה

טיפול בו או שימוש בפריט מפרטיו , בדיקת ציוד העזרה הראשונה( ה) 
 .יירשמו במסמכי הציוד

 .ציוד העזרה הראשונה יהיה נגיש לשימוש הצוות והנוסעים( ו) 

 .מקום הימצאו של ציוד העזרה ראשונה יסומן בצורה בולטת לעין( ז) 

שונה ימוקם בכלי הטיס במקום שאינו חשוף ציוד העזרה הרא( ח) 
 .אבק או לחות, לחום

אווירון זעיר וגלישון יהיו פטורים , כלי טיס בעל מושב אחד( ט) 
 .מהוראות תקנה זו

עשר -אווירונים גדולים המופעלים על פי הוראות הפרק השלושה( י) 
 .ישאו ציוד רפואי בהתאם להנחיות הפרק האמור

, לא ימריא אדם אווירון גדול אלא אם קיים בו ציוד החירום הרפואי( א. )ו33
 :כמפורט

ציוד חירום רפואי 
 באווירונים גדולים
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  –לעניין ערכות עזרה ראשונה  (1) 

לא ימריא אדם אווירון גדול אלא אם נמצאות בו ערכות העזרה ( א)
והמיועדות , המפורטות בתקנה זו (First Aid Kits)הראשונה 

 .לטיפול במקרי פציעהלשימוש הצוות 

המספר המזערי של ערכות העזרה הראשונה באווירון הינו ( ב)
 :כדלקמן

מספר ערכות עזרה  מספר מושבי נוסעים ספרור
 ראשונה

 1 ........................................... 50עד  0 1

 2 ....................................... 150עד  51 2

 3 ..................................... 250עד  151 3

 4 ..................................... 250 -יותר מ 4

 : תכולת ערכת עזרה ראשונה תהיה כדלקמן( ג)

 (1 )Antiseptic swabs (10/pack) 

(2 )Bandage: adhesive strips 

(3 )Bandage: gauze 7.5 cm × 4.5 m 

(4 )Bandage: triangular; safety pins 

(5 )Dressing: burn 10 cm × 10 cm 

(6 )Dressing: compress, sterile 7.5 cm × 12 cm 

(7 )Dressing: gauze, sterile 10.4 cm × 10.4 cm 

(8 )Tape: adhesive 2.5 cm (roll) 

(9 )Steri-strips (or equivalent adhesive strip) 

(10 )Hand cleanser or cleansing towelettes 

(11 )Pad with shield, or tape, for eye 

(12 )Scissors: 10 cm 

(13 )Tape: Adhesive, surgical 1.2 cm × 4.6 m 

(14 )Tweezers: splinter 

(15 )Disposable gloves (multiple pairs) 

(16 )Thermometers (non-mercury) 

(17 )Mouth-to-mouth resuscitation mask with one-way 
valve 

(18 )Mild to moderate analgesic 

(19 )Antiemetic 

(20 )Nasal decongestant 

(21 )Antacid 

(22 )Antihistamine 

 בעברית, תכולת ערכת העזרה הראשונה( 23)

 בעברית, מדריך לשימוש בציוד העזרה הראשונה( 24)

 בעברית, טופס רישום אירוע( 25)

מועדי התפוגה והבדיקה הבאה של ערכת העזרה הראשונה ( ד)  
 .יסומנו על גבי הערכה
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ערכות העזרה הראשונה יפוזרו באופן שווה ככל הניתן בתוך תא ( ה)
 .ויהיו נגישות לשימוש הצוות, הנוסעים

ן של ערכות העזרה ראשונה יסומן בצורה בולטת מקום הימצא( ו)
 .לעין

ערכות העזרה הראשונה ימוקמו בתוך האווירון במקום שאינו ( ז)
 .אבק או לחות, חשוף לחום

  –לעניין ערכות זהירות כללית ( 2) 

אלא אם , בו קיימת דרישה לצוות דיילים, לא ימריא אדם אווירון( א)
, (Universal Precaution Kits)נמצאות בו ערכות זהירות כללית 

המיועדות לשימוש הצוות לטיפול במקרי מחלה עם , כמפורט בתקנה זו
או לטיפול במקרי מחלה הדורשים מגע עם נוזלי , חשד למחלות מדבקות

 .גוף

 :המספר המזערי של ערכות הזהירות הכללית באווירון הינו כדלקמן( ב)

 ת כלליתמספר ערכות זהירומספר מושבי נוסעים ספרור

 1 ............................................  250 עד  0 1

 2 ............................................ 250 -יותר מ 2

דוגמת , במקרים של סיכון אפשרי לבריאות הציבור, המנהל רשאי( ג)
להנחות על נשיאת ערכות זהירות , זמנים של התפרצות מגפה אפידמית

 .כללית נוספות

 :תכולת ערכת זהירות כללית תהיה כדלקמן( ד)

(1 )Dry powder that can convert small liquid spill into a 
sterile granulated gel 

(2 )Germicidal disinfectant for surface cleaning 

(3 )Skin wipes 

(4 )Face/eye mask (separate or combined) 

(5 )Gloves (disposable) 

(6 )Protective apron 

(7 )Large absorbent towel 

(8 )Pick-up scoop with scraper 

(9 )Bio-hazard disposal waste bag 

 בעברית, תכולת ערכת הזהירות הכללית( 10)

 בעברית, מדריך לשימוש בערכת הזהירות הכללית( 11)

 בעברית, טופס רישום אירוע( 12)

מועדי התפוגה והבדיקה הבאה של ערכת הזהירות הכללית יסומנו ( ה)
 .על גבי הערכה

ן שווה ככל הניתן בתוך תא ערכות הזהירות הכללית יפוזרו באופ( ו)
 .ויהיו נגישות לשימוש הצוות, הנוסעים

 .מקום הימצאן של ערכות הזהירות הכללית יסומן בצורה בולטת לעין( ז)

ערכות הזהירות הכללית ימוקמו בתוך האווירון במקום שאינו חשוף ( ח)
 .אבק או לחות, לחום

  –לעניין ערכות ציוד רפואי ( 3) 

 100 -המורשה לשאת למעלה מ, לא ימריא אדם אווירון גדול( א)
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אלא אם נמצא בו ערכת , לקטע טיסה מתוכנן של שעתיים ויותר, נוסעים
ומיועד לשימוש רופא או , המפורט בתקנה זו (Medical Kit)ציוד רפואי 

 .אדם מוסמך אחר לטיפול במקרי חירום רפואיים

 :דלקמןתכולת ערכת ציוד רפואי תהיה כ( ב)

(1 )Stethoscope; 

(2 )Sphygmomanometer (electronic preferred); 

(3 )Airways, oropharyngeal (three sizes); 

(4 )Syringes (appropriate range of sizes); 

(5 )Needles (appropriate range of sizes); 

(6 )Intravenous catheters (appropriate range of sizes); 

(7 )Sphygmomanometer (electronic preferred); 

(8 )Antiseptic wipes; 

(9 )Gloves (disposable); 

(10 )Needle disposal box; 

(11 )Urinary catheter; 

(12 )System for delivering intravenous fluids; 

(13 )Venous tourniquet; 

(14 )Sponge gauze; 

(15 )Tape – adhesive; 

(16 )Surgical mask; 

(17 )Emergency tracheal catheter (or large gauge 
intravenous cannula); 

(18 )Umbilical cord clamp; 

(19 )Thermometers (non-mercury); 

(20 )Basic life support cards; 

(21 )Bag-valve mask; 

(22 )Laryngoscope 

(23 )Flashlight and batteries; 

(24 )Epinephrine 1:1000; 

(25 )Antihistamine – injectable; 

(26 )Dextrose 50% (or equivalent) – injectable: 50 ml; 

(27 )Nitroglycerin tablets, or spray; 

(28 )Major analgesic; 

(29 )Sedative anticonvulsant – injectable; 

(30 )Antiemetic – injectable; 

(31 )Bronchial dilator – inhaler; 

(32 )Atropine – injectable; 

(33 )Adrenocortical steroid – injectable; 

(34 )Diuretic – injectable; 

(35 )Medication for postpartum bleeding; 
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(36 )Sodium chloride 0.9% (minimum 500 ml); 

(37 )Acetyl salicylic acid (aspirin) for oral use; 

(38 )Oral beta blocker; 

(39 )Anti-Arrhythmic; 

(40 )Epinephrine 1:10,000; 

 ;בעברית, תכולת ערכת הציוד הרפואי( 41)

 ;בעברית, מדריך לשימוש בערכת הציוד הרפואי( 42)

 .בעברית, טופס רישום אירוע( 43)

מועדי התפוגה והבדיקה הבאה של ערכת הציוד הרפואי יסומנו על ( ג)
 .גבי הערכה

 .ערכת הציוד הרפואי תאוחסן במקום שמור ומאובטח( ד)

ערכת הציוד הרפואי תמוקם בתוך האווירון במקום שאינו חשוף ( ה)
 .אבק או לחות, לחום

  –לעניין דפיברילטור ( 4)

, נוסעים 100 -המורשה לשאת למעלה מ, לא ימריא אדם אווירון גדול
בו דפיברילטור  אלא אם נמצא, לקטע טיסה מתוכנן של שעתיים ויותר

(Defibrillator) שמתקיימים בו מאפיינים אלה: 

העומד , (automated external)הוא מסוג אוטומטי חיצוני ( א)
 ;(FDA)בדרישות מינהל התרופות האמריקאי 

הנוגעות לציוד  FAA -הוא בעל מקור מתח המתאים לדרישות ה( ב)
 ;אלקטרוני הנישא בכלי טיס

 ;סעיםהוא מאוחסן בתא הנו( ג)

 .הוא מתוחזק בהתאם להוראות היצרן( ד)

 .שלמות ערכות הציוד הרפואי תיבדק לפני כל טיסה( ב) 

בדיקת ראיה של הציוד והחלפת פריטי ציוד פגומים או פגי תוקף ( ג) 
 .תבוצע אחת לשנה

טיפול בו או שימוש בפריט מפרטיו יירשמו , בדיקת הציוד הרפואי( ד) 
 .במסמכי הציוד

נוספים לאלה המפורטים , המנהל רשאי לדרוש התקנת מכשירים וציוד( א. )ז33
 .כפי שיורה, לגבי סוגי הטיסות וסוגי כלי הטיס, ו33-א33בתקנות 

כאשר מסומנים אזורים על גבי גוף כלי הטיס כמתאימים לפריצה על ( א. )ח33
. יסומנו אזורים אלה בהתאם לתרשים המצורף, רי חירוםידי צוותי חילוץ במק

צבע הסימונים יהיה אדום או צהוב ואם יש בכך צורך הם יוקפו בצבע לבן כדי 
 .להבליט אותם לעומת הרקע

, מטרים זה מזה 2אם סימוני הפינות נמצאים במרחק העולה על ( ב) 
 .שיםכמפורט בתר, מ"ס 3מ על "ס 9יסומנו קווי ביניים בגודל של 

 

התקנת דרישת 
 מכשירים וציוד

סימון אזורי 
 פריצה
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לא יפעיל אדם כלי טיס הרשום בישראל במרחב אוויר שנקבע בהסכמי ( א. )34
 Minimum)" של מפרטי הפעלת ניווט מזערייםמרחב אווירי "תעופה איזוריים כ

Navigation Performance Specifications – MNPS) , אלא אם מתקיימים
 :בו התנאים הבאים

לכלי הטיס יכולת מאושרת של הפעלת ניווט העונה על דרישות  (1)
 ; .ר.א.לפ 91הסעיף השני לתוספת השלישית לחלק 

נתונים לצוות , באופן רציף, מערכת הניווט בכלי הטיס מספקת( 2)
האוויר בדבר העקיבה אחר מסלול הטיסה המתוכנן או ההתרחקות 

 . לולברמת הדיוק הנדרשת בכל נקודה לאורך המס, ממנו

 .ירשם במפרטי ההפעלה של המפעיל MNPSאישור הפעלת ( ב) 

תחנת בקרה קרקעית יכולה לאשר למפעיל כלי טיס לסטות מהוראות ( ג) 
תחנת , בעת הגשה תכנית הטיסה, אם, בטיסה מסוימת, (א)תקנת משנה 

הבקרה מצאה כי לכלי הטיס הפרדה מספקת מכלי טיס אחרים וכי הטיסה אינה 
על הפעלת כלי טיס אחרים העונים על דרישות תקנת , גורמת לנטל או, מפריעה
 (.א)משנה 

 

בגובה בו הלחץ , לא יפעיל אדם כלי טיס הרשום בישראל (א) .32
אלא אם קיים בכלי הטיס , hPa 700 -האטמוספרי בתא הנוסעים יהיה נמוך מ

 :מלאי חמצן לנשימה המספיק

 30 -מהנוסעים לכל זמן מעבר ל 10% -לכל אנשי הצוות ול  (1)
 700בו הלחץ השורר בתא הנוסעים בו הם נמצאים יהיה בין , דקות
hPa  620לבין hPa ;וכן  

לכל זמן בו הלחץ השורר בתא , לכל אנשי הצוות וכל הנוסעים (2)
 .620hPa -הנוסעים בו הם נמצאים יהיה נמוך מ

אלא , שיש בו  תא מדוחס, ס הרשום בישראללא יפעיל אדם כלי טי (ב) 
, אם קיים בכלי הטיס מלאי מספיק של חמצן לנשימה לכל אנשי הצוות ולנוסעים

 :בהתאם לנסיבות הטיסה

לכל זמן בו הלחץ האטמוספרי בכל תא  –במקרה של אבדן לחץ  (1)
- בו נמצאים הנוסעים או אנשי הצוות יהיה נמוך מ

700 hPa; 

מופעל בגבהים בהם הלחץ האטמוספרי נמוך  כאשר כלי הטיס (2)
או שהוא מופעל בגבהים בהם הלחץ האטמוספרי עולה  hPa 376 -מ

דקות לגובה  4אך הוא אינו יכול להנמיך בבטחה תוך  hPa 376על 
לפרק זמן של  – 620hPa -טיסה בו הלחץ האטמוספרי שווה ל

 .הטיסלכל הנוסעים ואנשי הצוות הנמצאים בכלי , דקות 10לפחות 

כל איש צוות שתפקידו חיוני לבטיחות הטיסה יעשה שימוש קבוע  (ג) 
לתקנות משנה בחמצן לנשימה כאשר הנסיבות דורשות את השימוש בו בהתאם 

 .(ב) -ו( א)

הטס מעל לגובה בו הלחץ , לכל איש צוות בכלי טיס בעל תא מדוחס (ד) 
חמצן מסוג חבישה מסיכת , בעמדתו, תהיה זמינה, hPa 376האטמוספרי הינו 

 .אשר תספק חמצן באופן מיידי בעת דרישה, מהירה

ביולי  1 -אשר הופעל לראשונה לאחר ה, כל כלי טיס הרשום בישראל (ה) 
 376 -ואשר יש כוונה להפעילו בגבהים בהם הלחץ האטמוספרי נמוך מ 1962
hPa , יהיה מצויד במכשור אשר יספק התראה לטייס עקב כל סכנה לאבדן

 .דיחוס

אשר הוצאה לו תעודת כושר טיסה לאחר , כל כלי טיס הרשום בישראל( ו) 

 שימוש בחמצן נשימה
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 -המיועד לטוס בגבהים בהם הלחץ האטמוספרי נמוך מ, 1998בנובמבר  9 -ה
376 hPa  376או שהוא מופעל בגבהים הם הלחץ האטמוספרי עולה על hPa 

חץ דקות לגובה טיסה בו הל 4אך הוא אינו יכול להנמיך בבטחה תוך 
יהיה מצויד במערכת אוטומטית לאספקת חמצן , 620hPa -האטמוספרי שווה ל

הכמות הכוללת של מסיכות החמצן תהיה גדולה ; (ב)העונה על דרישות תקנה 
 .אחוזים מכמות המושבים הכוללת של אנשי הצוות והנוסעים 10בלפחות 

בגובה  לא יפעיל אדם אווירון מדוחס בו נדרש דייל בטיסה מסחרית( 1()ז) 
 :אלא אם הוא מצוייד, רגל 25,000 -של מעל ל

מדולל לעזרה ראשונה לנוסעים -בערכות לאספקת חמצן לא( א)
עשויים להיות זקוקים לחמצן בעקבות , מסיבות פיזיולוגיות, אשר

 וכן ; אבדן דיחוס בתא
, אך בכל מקרה לא פחות משתיים, בכמות מספקת של ערכות( ב)

 .ייליםהניתנות לשימוש צוות הד

לטיסה ( 1)כמות החמצן לעזרה ראשונה הנדרשת בתקנה משנה ( 2()ז) 
 :ולנתיב מוגדרים תקבע על בסיס

כאשר גובה הלחץ , משך הטיסה לאחר אבדן הדיחוס בתא( א)
 ;רגל 8,000בתא עולה על 

ליטרים של חמצן יבש בתנאי  3אספקה ממוצעת של לפחות ( ב)
 וכן; דקה לאדםל (STPD)טמפרטורה ולחץ סטנדרטיים  

אך בכל , מנוסעי האווירון 2% -ערכות החמצן יספיקו לפחות ל( ג)
 .מקרה לא פחות מאדם אחד

ערכות החמצן יהיו מסוגלות לספק ספיקה מסית שלא תפחת ( 3()ז)
יש לנקוט באמצעים לאפשר ; לכל משתמש, STPD, מארבעה ליטרים לדקה

 .בכל גובה, STPD, הפחתת הספיקה ללא פחות משני ליטרים לדקה
 25.1441ערכות החמצן לעזרה ראשונה יעמדו בדרישות תקנה ( 4()ז)

 .ר.א.לפ
, בתנאי אטמוספרה סטנדרטיים, הגבהים המקורבים, בתקנה זו( ח)

 :המתאימים לערכי לחץ האוויר האבסולוטי הם

 לחץ אבסולוטי
 

גובה מקורב 
 במטרים

גובה מקורב 
 ברגל

700 hPa 3,000 לרג 10,000 מטר 

620 hPa 4,000 רגל 13,0000 מטר 

376 hPa 7,600 רגל 25,000 מטר 

 

נמצאים בו או יורדים , לא יתודלק כלי טיס כאשר נוסעים עולים אליו( א.)ב10
אלא אם מצוי בו כוח אדם מוסמך העומד הכן ליזום את פינויו של כלי , ממנו

 .הטיס באמצעים המעשיים והמהירים ביותר

נמצאים בו או , מתודלק כלי טיס בעוד נוסעים עולים אליוכאשר ( ב)  
כיוונית בין צוות הקרקע האחראי על התדלוק -תישמר תקשורת דו, יורדים ממנו

 (.א)כאמור בתקנת משנה , לבין כוח האדם המוסמך
 

אשר לפי תעודת הסוג שלו חייב יותר מאדם , טיסלא יפעיל אדם כלי  (א) .5
אלא אם לפחות אחד מצוות הטייסים של , אחד להמנות על צוות הטייסים שלו

 .כלי הטיס הוא טייס מפקד מורשה לפי תקנות הרשיונות

לא יתיר טייס מפקד לאדם ולא יחזיק אדם בהגאי כלי הטיס בזמן  (ב) 
 :ו אדם הואטיסה אלא אם כן אות

 ;טייס המורשה להטיס את אותו טיפוס של כלי הטיס (1)

טייס מפקד של כלי 
טיס שבו נדרש יותר 

 מטייס אחד
 7891-ח"תשמ' תק

 7891-ח"תשמ' תק
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נציגו של המנהל המוסמך להטיס את אותו טיפוס של כלי הטיס  (2)
ואשר קיבל הסכמתו של הטייס המפקד והוא מבצע פיקוח על הטיסה 

 .או בדיקתה

של חילוף של טייס מפקד בשעת טיסה שלא במסגרת התנאים  (ג) 
ייראה תמיד כמקרה חרום הקשור באי יכלתו הפתאומית של , (ב)תקנת משנה 

חילוף כאמור יחייס דיווח . הטייס המפקד להמשיך במילוי תפקידו באותה טיסה
או לכל תחנה אחרת כמה ( א"יחידת פת)מיידי ליחידת פיקוח תעבורה אוירית 

כלי הטיס עובר  הפיקוד על; מקיים או עמה יכול לקיים כלי הטיס קשר רדיו
במקרה חרום כזה למנוסה שבין האנשים המנויים להלן ולפי סדר הקדימות 

 "כלהלן

 ;לטייס המשנה באותה טיסה (1)

לטייס כשיר בעל רשיון והסמכה לשמש טייס מפקד על אותו  (2)
בהסכמת , המצוי בצוות הטיסה או בין הנוסעים, טיפוס של כלי טיס

 ;טייס המשנה

בעל נסיון כטייס המצוי בצוות הטיסה או בין לכל אדם אחר  (3)
רק אם גם טייס המשנה אינו יכול להמשיך למלא תפקידי , הנוסעים

 ;טייס באותה טיסה

אם לא היה טייס , כסדרן, (3)ובפסקה ( 2)כאמור בפסקה  (4)
 .משנה באותה טיסה מתחילתה

( ג)בתקנת משנה  מי שהחליף את הטייס המפקד בנסיבות כאמור (ד) 
חייב לדווח למנהל מייד לאחר נחיתת החרום על כל פרטי המקרה ועל סיבותיו 

 .ונסיבותיו
 

לא יפעיל אדם כלי טיס אלא בהתאם לתכנית טיסה שהוגשה ליחידת  (א) .78
, שניתן לגביה מירשה טיסה, או בהתאם לשינוי בתכנית טיסה, א המתאימה"פת

 .חירום מצריך פעולה שלא בהתאם לתכנית הטיסהאו אלא אם מצב 

מ יכלול בתכנית "ח או רט"כטר, מ"אדם המגיש תכנית טיסה לפי כטר (ב) 
 :א"אלא אם אושר אחרת על ידי יחידת פת, זו את כל אלה

ובמידת הצורך אות , סימני הלאומיות והרישום של כלי הטיס (1)
 ;הקריאה שלו

 ;סהכללי הטיסה שלפיהם תתבצע הטי (2)

סוגם של כל אחד , או במקרה של טיסת מיבנה, סוג כלי הטיס (3)
 ;מכלי הטיס ומספרם

 ;פרטית וכדומה, מסחרית: כגון, סוג הטיסה (4)

 –או במקרה של טיסת מיבנה , השם המלא של הטייס המפקד (5)
 ;של מוביל המיבנה

מקום הנחיתה , מקום ההמראה הראשון וזמנה המתוכנן (6)
וכן מקומות , ן וזמן טיסה משוער עד לאותו מקוםהמתוכנן הראשו

המראה ונחיתה נוספים המתוכננים בנתיב וזמני המראה מתוכננים 
 ;וזמני טיסה משוערים עד לאותם מקומות

 

הנתיב  –מ "במקרה של טיסת כט)הנתיב המתוכנן לשדה היעד  (7)
המתוכנן אל נקודת דיווח ממנה מיועדת להתבצע הנמכת מכשירים 

ומהירות אויר אמיתית ( או רום הטיסה)בגובה השיוט , (לנחיתה
 ;וכן הנתיבים המתוכננים לשדות הביניים, בגובה זה

 7891-ח"תשמ' תק

 7891-ח"תשמ' תק

 תכנית טיסה
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זמני טיסה משוערים עד לגבולות של מרחב הפיקוח התעופתי  (8)
(F.I.R.); 

 

עזרי הרדיו לניווט ולהנמכה וסוג הטרנספונדר בכלי , ציוד הקשר (9)
 ;הטיס

בעת כל , (מבוטא בשעות טיסה)כמות הדלק בכלי הטיס  (10)
 ;המראה שצויינה בתכנית הטיסה

שדה משנה לשדה  –מ "במקרה של טיסה המתוכננת לפי כט (11)
 ;(ד)ור בתקנת משנה מלבד כאמ, היעד

מספר הנוסעים ואנשי הצוות בכלי הטיס ומספרם המשוער בכל  (12)
 ;המראה נוספת

 ;הסוג של ציוד חירום והצלה וכמותו (13)

א מוצאים "כל מידע נוסף אשר הטייס המפקד או יחידת פת (14)
 .א"כדרוש לצורכי פת

א על "פת יודיע הטייס המפקד ליחידת, הוגשה תכנית טיסה ואושרה (ג) 
זולת אם נקבע אחרת על ידי , גמר ביצוע הטיסה לפי התכנית או על ביטולה

 .א"יחידת פת

לא תחול אם עבור שדה היעד ( ב)בתקנת משנה ( 11)פסקה  (ד) 
המתוכנן הראשון פורסם נוהל הנמכת מכשירים סטנדרטי בפרסומי מידע 

שבה מצוי שדה תעופתי של ישראל או בפרסומי מידע תעופתי של מדינת החוץ 
ותנאי מזג האויר בשדה זה החזויים לתקופה , לפי הענין, היעד המתוכנן הראשון

: משתי שעות לפני זמן הנחיתה המיועד ועד שתי שעות אחריו הם לפחות אלה
או ( MDA)רגל מעל לגובה ההנמכה המינימלי  1500-בסיס העננים אינו נמוך מ

והראות , ירים עבור אותו שדהשנקבע לנוהל הנמכת מכש( DH)גובה ההחלטה 
 :היא הגדולה מבין שני אלה

 ;מ"חמישה ק (1)

מ מעל לראות המינימלית המותרת לנחיתה באותו "שלושה ק (2)
 .שדה

לא יכלול אדם שדה תעופה שדה תעופה משני בתכנית הטיסה לפי  (ה) 
אם החיזוי העדכני של תנאי מזג האויר לזמן ההגעה המתוכנן לאותו שדה , מ"כט

 :הוא כדלקמן

 –( ד)אם פורסם נוהל הנמכת מכשירים כאמור בתקנת משנה  (1)
בסיס העננים והראות שנקבעו כמינימליים לשדה שהוא משמש 

אלה בנוהל הנמכת ( minima)אם לא נקבעו מינימות ; כשדה משני
 :יהיו כלהלן, מכשירים

 –( precision approach)עבור נהלי הנמכה מדוייקת  .א
 ;מ"והראות שלושה ק, רגל 600ם יהיה בסיס הענני

 800בסיס העננים יהיה  –עבור נהלי הנמכה לא מדוייקת  .ב
 ;מ"והראות שלושה ק, רגל

( ד)אם לא פורסם נוהל הנמכת מכשירים כאמור בתקנת משנה  (2)
בסיס העננים והראות המינימליים יהיו כאלה  –עבור שדה זה 

ונחיתה לפי ( MEA)שיאפשרו הנמכה מגובה השיוט המינימלי 
 .מ"כטר

עם , ככל שהדבר מעשי, שינויים בתכנית טיסה שאושרה יתואמו( ו) 
א המתאימה לפני שידורן לכלי הטיס וזאת מבלי לגרוע מאחריות "יחידת הפת
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א המתאימה לפני ביצוע שינויים "הטייס המפקד לקבל את אישור יחידת הפת
 .כאמור

 

אים המפקד יוודא כי בכל טיסה נמצ( א).א6
ציוד , במקום הניתן לגישה, בעמדת הטייס

, מפות ומידע אוירונוטיים כמפורט להלן, טיסה
 :כשהם מעודכנים ומתאימים למטרתם

או שוות ערך להן במצב עבודה  Dפנס יד שבו לפחות שתי סוללות מגודל ( 1)
 ;תקין

 ;(ב)ח לתא הטייס המכיל את הנהלים הנדרשים לפי תקנת משנה "בד( 2)
 ;טיות הישימות לטיסהאוירונומפות או( 3)
מפות איזור , מפות ניווט –או לטיסות לילה , מ"מ או כטר"לטיסות לפי כט( 4)

 ;פיקוח טרמינלי ומפות הנמכה
מידע על ביצועי הנסיקה של  –במקרה של אווירון בעל יותר ממנוע אחד ( 5)

 ;האווירון עם מנוע אחד דומם
זורים שמעליהם החיפוש וההצלה בא ני בדבר שירותיכל המידע החיו( 6)

 .מתכונן כלי הטיס לטוס
 :ח לתא הטייס יכיל את הנהלים המפורטים להלן"בד( ב)

 ;בדיקות לפני התנעת מנועים( 1) 
 ;בדיקות לפני המראה( 2) 
 ;בדיקות בעת השיוט( 3) 
 ;בדיקות לפני הנחיתה( 4) 
 ;בדיקות לאחר הנחיתה( 5) 
 ;בדיקות להדממת מנועים( 6) 
 .ח לחירום"בד( 7) 

 :יכיל נהלים ישימים בדבר ,(7()ב)כאמור בתקנת משנה , ח חירום"בד( ג)
 ;ניותאכחשמל ומערכות מ, הידרוליקה, דלק תפעול בשעת חירום של מערכות( 1) 
 ;תפעול בשעת חירום של מכשירים ומערכות בקרה( 2) 
 ;נהלים למקרה של אבדן מנוע( 3) 
 .בטיחות הטיסהכל נוהל אחר הדרוש ל( 4) 

במידע , במפות, ויר ישתמשו בעת הצורך בציודוהטייס המפקד ואנשי צוות הא( ד)
 .ובנהלים המפורטים בתקנה זו

 .הטייס המפקד יבטיח שרשימות התיוג הנדרשות יבוצעו  בשלמותן( ה)
 

לא יפעיל אדם אווירון גדול המונע במנוע טורבינה המורשה לשאת  (א) .א25
 Airborne Collisionאלא אם כן הוא מצויד במערכת , נוסעים או יותר 20

Avoidance System ( מערכת  –להלןACAS II.) 

של  4תופעל לפי ההוראות המתאימות בכרך  ACAS IIמערכת  (ב) 
 .לאמנה 10נספח 

לא יחולו על אווירון המופעל לפי פרק ( ב)-ו( א)משנה הוראות תקנות  (ג) 
 .שלושה עשר

יוודא שכל אנשי  ACAS IIטייס מפקד של אווירון המצויד במערכת ( ד) 
 .צוות האוויר אומנו כיאות להפעלת המערכת ולמניעת התנגשויות

 

, כטייס מפקד בטיסה, א יעסוק אדםול, א אדם"לא יעסיק מחזיק רמ (א) .321
החדשים הקלנדריים שקדמו לאותה טיסה הוא עבר מבחן  12בתקופת , אלא אם

 .נתיב בכלי טיס מאותו סוג אותו הוא עומד להטיס

– מבחן הנתיב  

מערכת מוטסת 
 למניעת התנגשות

 

מבחן : טייס מפקד
 נתיבים ושדות תעופה
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 ;ינתן על ידי בוחן מוסמך או על ידי המנהל (1)

 ;יכלול לפחות טיסה אחת מעל קטע שלם של נתיב (2)

מראות ונחיתות בשדה תעופה יציג או בשדות תעופה יכלול ה (3)
לגבי טייס המורשה לבצע טיסת , בנוסף לדרישות פסקה זו. יציגים

יכלול המבחן גם טיסה בפרוזדור אויר או בנתיב שמחוץ , מ"כט
שבהם הוא עומד לטוס , או חלקים מהם, לפרוזדור אויר מאושר

 .בשירותו של מחזיק הרשיון

הטייס הנבחן מבצע את תפקידיו ועומד באחריותו הבוחן יקבע אם  (ב) 
ויציין קביעתו בתיקו , כטייס מפקד בהפעלה לפי פרק זה באורח משביע רצון

 .האישי של הטייס

א יקבע בספר העזר למבצעים שלו נוהל שיבטיח שכל "מחזיק רמ (ג) 
יום  90בנתיב או לשדה תעופה בתקופה של , טייס שלא טס בפרוזדור אויר

יקבל לפני תחילתה של הטיסה את כל המידע , לטיסה המיועדת הקודמים
 .הדרוש לביצועה הבטוח

 

 (מ"כט)כללי טיסת מכשירים : 'סימן ד

 :מ אלא אם התקיימו כל אלה"לא יפעיל אדם כלי טיס לפי כט .100

בניווט בנתיב הטיסה המתוכנן מצויים מיתקנים אלקטרוניים לעזר  (1)
 ;ובכלי הטיס מצויות מפות ניווט מתאימות, שמישים

בשדה התעופה המיועד לנחיתה ובשדות התעופה המשניים מצויים  (2)
מיתקני הנמכה אלקטרוניים שמישים ובכלי הטיס מצוי ספר ובו נהלי 

דיבור בין -הנמכה מתאימים ונהלי חירום למקרה של אובדן קשר אלחוט
 ;א"כלי הטיס לבין יחידת פת

, 33-ו 21בכלי הטיס מצויים המכשירים המפורטים בתקנות  (3)
 ;מ"מכשירים אלה הינם שמישים וכלי הטיס אושר לביצוע טיסה לפי כט

 .צוות כלי הטיס הוא בעל רשיונות והגדרים מתאימים (4)

כלי הטיס מ ולא יפעיל את "לא יגיש מפעיל כלי טיס תכנית טיסה לפי כט .101
אלא אם הטיסה כולה יכולה להתבצע במגבלות תנאי מזג אויר , בטיסה כאמור

 .כפי שנקבעו כאמור בפרק הששי, לטיסת מכשירים

 .לא יפעיל אדם כלי טיס מתחת לגובה המזערי כאמור בתקנה זו (א) .102

, מראה או בנחיתהלמעט בה, מ"הגבהים המזעריים בטיסות לפי כט (ב) 
– יהיו 

 או, הגבהים המינימליים הישימים שנקבעו כאמור בפרק הששי (1)

– אם לא נקבעו גבהים מינימליים כאמור יהיה הגובה המזערי  (2)

מ "ק 8רגל מעל לעצם הגבוה ביותר ברדיוס של  1000 .א
באזור שבו גובה פני הקרקע אינו , ממקום הימצאו של כלי הטיס

 ;רגל מעל פני הים 5000עולה על 

מ "ק 8רגל מעל לעצם הגבוה ביותר ברדיוס של  2000 .ב
באזור שבו גובה פני הקרקע , ממקום הימצאו של כלי הטיס

 ;רגל מעל פני הים או באזור הררי 5000עולה על 

וגובה מזערי פנוי ( MEA)אולם כאשר נקבע גובה מזערי לנתיה  
מפעיל כלי טיס להפעילו מתחת רשאי , עבור נתיב מסויים( MOCA)ממכשולים 

בתוך מרחק  MOCA-בתנאי שיישמר המרחק האנכי הקבוע מעל ל MEA-ל
לפי מיטב , שעליו מתבסס נתיב האויר האמור VOR-מ מ"ק 40אפקי של 

תנאים להפעלת כלי 
 מ"טיס לפי כט

מגבלות תנאי מזג 
 אויר

גובה מזערי בטיסה 
 מ"לפי כט
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 .הערכתו של הטייס של מרחק זה

מפעיל כלי טיס יתחיל בטיפוס לגובה מזערי הגבוה יותר מגובה  (ג) 
אולם , עבר הנקודה בה מתחיל הגובה המזערי החדשמיד אחרי מ, מזערי קודם

כאשר קיימים מכשולי קרקע יש לחצות את נקודת המעבר כבר בגובה המזערי 
 .הישים או מעליו( MCA)לחצייה 

גובה השיוט בטיסת שיוט אפקית יהיה הגובה שהוקצה לכלי הטיס  (א) .103
 .אותה טיסהא עבור "על ידי יחידת פת

רגל  100,000מ הוא גובה טיסה של "הגובה המירבי לטיסות לפי כט (ב) 
 (.FL 1000) 1000או רום טיסה 

לא ישנה מפעיל כלי טיס גובה שיוט אלא אם קיבל אישור לכך מאת  (ג) 
 .א"יחידת פת

 .א"לא תבוצע הנמכה של כלי טיס אלא באישור יחידת פת (ד) 

לא יפעיל אדם כלי טיס בטיסה , א"אושר אחרת על ידי יחידת פת פרט אם .104
או בקו האמצעי של נתיב אויר , מ אלא בקו האמצע של פרוזדור אויר"לפי כט

אולם תקנה זו אינה אוסרת . ת של ישראל"כפי שנקבעו בפמ, מוגדר מראש
תימרון כלי הטיס כדי לחלוף על פני תנועה אוירית אחרת במרחק בטוח או 

כדי לוודא שמסלול הטיסה המיועד להנמכה או , מ"בתנאי כטר, ן כלי טיסתמרו
 .לטיפוס פנוי

מ יקיים האזנה מתמדת בתדר "טייס מפקד של כלי טיס בטיסה לפי כט .105
 :המתאים וידווח באמצעות רדיו בהקדם האפשרי על כל אלה

דיווח שהוא  בזמן והגובה של מעבר כל נקודת דיווח חובה או נקודת (1)
אולם כאשר כלי הטיס נמצא ; א"נדרש לדווח עליה על ידי יחידת פת

ידווח רק על מעבר כלי הטיס נקודות דיווח שהוא נדרש , מ"בבקרת מכ
 ;א"לדווח עליהן במיוחד על ידי יחידת פת

 וכן; כל תנאי מזג אויר בלתי צפויים שבהם הוא נתקל (2)

 .הכל מידע אחר הקשור בבטיחות הטיס (3)

, מ עקב תקלה כלשהי"הופסק קשר הרדיו בכלי טיס בטיסה לפי כט (א) .106
זולת אם אושר אחרת על ידי יחידת , ינהג מפעיל כלי הטיס כאמור בתקנה זו

 .א"פת

 Visual Meteorological)ר "היו תנאי מזג האויר ברמה של כט (ב) 
Conditions - VMC) ,מ וינחת "ס את הטיסה לפי כטרימשיך מפעיל כלי הטי

 .בשדה תעופה המתאים הקרוב ביותר

 Instrument Meteorological)מ "היו תנאי מזג האויר ברמה של כט (ג) 
Conditions - IMC) , (ב)או לא יכול היה המפעיל לנהוג לפי תקנת משנה ,

 :ימשיך מפעיל כלי הטיס בטיסה כאמור להלן

– נתיב  (1)

הטיסה שאושר במירשה הטיסה האחרון ימשיך בנתיב  .א
 ;שקיבל

ימשיך בנתיב הישיר  –מ "כאשר הטייס מודרך על ידי מכ .ב
או , הנתיב, מהמקום בו ארעה התקלה אל נקודת הקבע

 ;מ"פרוזדור הטיסה שצויינו במירשה המכ

א "ימשיך בנתיב שיחידת פת –כאשר לא צויין נתיב  .ג
 ;א של הטיסההודיעה שהוא צפוי בשלב מתן המירשה הב

כאשר לא צויין נתיב ולא נמסר על נתיב צפוי כאמור  .ד
 ;ימשיך בנתיב שצויין בתכנית הטיסה, (ג)בפיסקה 

גובה שיוט בטיסה 
 מ"לפי כט

 מסלול טיסה

 קשר רדיו

 אבדן קשר רדיו
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ימשיך גבוה ביותר מבין הגבהים או רומי הטיסה  –גובה  (2)
 :המצויינים להלן עבור קטעי הנתיב

 ;הגובה או רום הטיסה שצויין במירשה האחרון שקיבל .א

יומר באם הדבר מתאים , מ"ערי לטיסות כטהגובה המיז .ב
 ;.ר.א.פ-ל (c)91.121לרום טיסה מזערי כאמור בתקנה , לכך

א הודיעה שהם צפויים "הגובה או רום הטיסה שיחידת פת .ג
 ;בשלב המירשה הבא של הטיסה

יעזוב הטייס , אם התקבלו הוראות ריתוק –עזיבת קבע ריתוק  (3)
אם , או, לקבלת מירשה נוסף את קבע הריתוק בזמן שנקבע כצפוי

יעזוב את קבע הריתוק כדי להגיע לקבע שממנו , התקבל זמן כאמור
הגישה כפי שנקבע -תחילת-מתחילה הגישה קרוב ככל האפשר לזמן

 ;לו במירשה

יתחיל בהנמכה מגובה השיוט או מרום הטיסה  –הנמכה לגישה  (4)
– י אולם לא לפנ, כאשר יגיע לקבע אשר ממנו מתחילה הגישה

 ;אם התקבל, הגישה כפי שנקבע לו במירשה-תחילת-זמן .א

זמן ההגעה המשוער לפי  –אם הזמן האמור לא התקבל  .ב
 .א"תכנית הטיסה כפי שאושרה על ידי יחידת פת

 

, לניווטתקלה במכשיר עזר , מ"המופעל בטיסה לפי כט, ארעה בכלי טיס .107
יודיע , א"ידווח על כך מפעיל כלי הטיס מיד ליחידת פת, לרבות במכשירי הקשר

ויציין באיזו מידה התקלה מגבילה את , ליחידה את מידת העזרה הדרושה לו
 .מ"כושרו לטוס לפי כט

לא יפעיל אדם כלי טיס כאשר נדרשת , פרט אם אישר המנהל אחרת( א. )108
אלא לפי נהלי גישת מכשירים סטנדרטית , הנמכת מכשירים לשדה תעופה
 .בפרק הששישנקבעו עבור אותו שדה תעופה 

לא יפעיל טייס מפקד כלי טיס משדה תעופה או אליו במינימת ( ב) 
ההפעלה שנקבעה על ידי המדינה בה הפעלה לשדה תעופה הקטנה ממינימת 

אלא באישור , במידה ונקבעה מינימה כזאת, נמצא השדה ביחס לאותו שדה
 .אותה המדינה

מחזיק רשיון יקבע מינימת הפעלה לכל שדה תעופה שבו הוא ( ג) 
אלא , אשר לא תפחת מזו שקבעה המדינה שבה מצוי שדה התעופה, משתמש

 (.מינימת הפעלה –להלן )אם אותה מדינה אישרה זאת 

כאמור , מפעיל כלי טיס בטיסה מסחרית יקבע את מינימות ההפעלה( ד) 
 .בספר העזר למבצעים שלו, (א)בתקנת משנה 

מחזיק הרשיון יפרט את השיטה שעל פיה הוא מתכוון לקבוע מינימות ( ה) 
ומפעיל כלי טיס בטיסה ( שיטה לקביעת מינימה –להלן )הפעלה בשדות תעופה 

 .XXXלפי תקנה , יכלול שיטה זו בספר העזר למבצעים שלומסחרית 

 :בעת קביעת שיטה לקביעת מינימה יילקחו בחשבון כל אלה( ו) 

 ;ביצועיו ואפיוניו, סוג כלי הטיס( 1)

 ;כשירותם וניסיונם, הרכב אנשי צוות האויר( 2)

 ;ממדי המסלולים שנבחרו לשימוש ואפיונם( 3)

ם וביצועם המצויים בשדות התאמתם של העזרים הקרקעיי( 4)
 ;התעופה

הציוד הקיים בכלי הטיס למטרת ניווט או שליטה על נתיב הטיסה ( 5)
 ;בעת הגישה לנחיתה והחטאת הגישה

דיווח על תקלה 
 במכשיר עזר לניווט

הפעלת כלי טיס 
 מ"בטיסות כטר
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המכשולים באזורי הגישה והחטאת הגישה והגובה הנקי ( 6)
 ; ממכשולים לצורך תהליכי גישת המכשירים

האמצעים שבהם משתמשים כדי לקבוע תנאי מזג אויר ולדווח ( 7)
 ; עליהם

ומקדמי המרחק  (climb-out)המכשולים באזורי הנסיקה ( 8)
 .ממכשולים הנחוצים

טעונה אישור המנהל ( ג)שיטה לקביעת מינימה כאמור בתקנת משנה ( ז) 
 .מראש

גישת מכשירים שבו משתמשים מפרט כאשר נוהל , לענין סימן זה( א) .109
 ומחייב גובה החלטה 

(DH ) וגובה מינימלי להנמכה(MDA ) יהיה גובה ההחלטה או הגובה המינימלי
 :הגבוה מבין אלה, להנמכה

גובה ההחלטה או הגובה המינימלי להנמכה שנקבע באותו נוהל  (א)
 .גישה

ם אחר גובה ההחלטה או הגובה המינימלי להנמכה שנקבעו במקו (ב)
 .לטייס המפקד של כלי הטיס

גובה ההחלטה או הגובה המינימלי להנמכה שנקבעו בהתאם לציוד  (ג)
 .שמותקן בכלי הטיס

אלא , IIIובקטגוריה  IIלא יאושרו גישה ונחיתת מכשירים בקטגוריה ( ב) 
 (. RVR)אם מסופק מידע בדבר טווח ראיית מסלול 

מינימת הפעלה , מכשירים להפעלות של גישה ונחיתת, לא תאושר( ג) 
אלא אם מסופק מידע בדבר , מטר ראות מזערית 800 -בשדה תעופה הקטנה מ

 (.RVR)טווח ראיית מסלול 
 

לא יפעיל אדם כלי טיס בטיסה מסחרית , פרט אם אישר המנהל אחרת .110
מ אלא אם תנאי מזג האויר הינם "בהמראה משדה תעופה אזרחי בטיסת כט

או , במינימת מזג האויר שנקבעה להמראה מאותו שדה תעופה בפרק הששי
לגבי שדה תעופה , א נקבעה בפרק הששיאם המינימה להמראה ל; מעליה
 :כמפורט להלן, מ"יחולו המינימום להמראות לפי כט, מסויים

 ;מטר 1500ראות של  –מנועיים -מנועיים ודו-כלי טיס חד (1)

 .מטר 800ראות של  –כלי טיס בעל יותר משני מנועים  (2)

מ אל שדה "כלי טיס לפי כטלא יפעיל אדם , פרט אם אישר המנהל אחרת .111
אלא לפי נהלי גישת מכשירים ולפי המינימות להמראה , תעופה צבאי או ממנו

ולנחיתה שנקבעו על ידי הרשות הצבאית האחראית על אותו שדה תעופה 
 .ת או שאושרו לאותו מפעיל על ידי המנהל"ושפורסמו בפמ

במקרה בו מינימות טווח  III-ו IIפרט למינימות עבור הפעלה בקטגוריה  .112 
 ראייה במסלול 

(RVR )אולם לא דווחו , להמראה או לנחיתה מתוארות בנוהל גישת מכשירים
לערך של  RVRיומר ערך מינימת , עבור המסלול המיועד להפעלה RVRערכי 

האופרית הישימה בהתאם לטבלה דלהלן וערך זה ישמש כראות , ראות אפקית
– לאותו מסלול 

 ברגל RVR ראות אופקית במטרים 

 400 1,600 

 800 2,400 

 1,000 3,200 

 מינימות לנחיתה
 

מינימה להמראה 
 משדה תעופה אזרחי

 שדה תעופה צבאי

וראות  RVRערכי 
 אפקית
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 1,200 4,000 

 1,400 4,500 

 1,600 5,000 

 2,000 6,000 
 

ניתן להעזר בו לא רק , מ התעבורה האוירית"אושר שימוש במכ (א) .113
 להשגחה 

(surveillance )אלא גם בתהליכי גישת מכשירים , ם מדוייקות"ולהנמכות מכ
ניתן להשתמש בווקטורים של . שונים המבוססים על עזרי ניווט מסוגים אחרים

של תהליך הגישה עד ( segments)הנחיית כיוון דרך הקטעים מ כדי לספק "מכ
או המקום של תחילת ( FAF - Final Approach Fix)לקבע הגישה הסופית 

 .הגישה הסופית

מ ישמור "בטיסה מחוץ לנתיבים או בטיסה לאורך וקטור של מכ (ב) 
על הגובה האחרון ( approach clearance)לאחר שקיבל מירשה גישה , הטייס

– אלא אם , 102בנוסף לקיום הוראות תקנה , הוקצה לוש

 או; א"הוקצה לו גובה אחר על ידי יחידת פת (1)

כלי הטיס התייצב בקטע של נתיב שפורסם או בקטע של תהליך  (2)
 .גישת מכשירים

ימשיך הטייס את טיסתו , (2()ב)התייצב כלי הטיס כאמור בפסקה  (ג) 
יבים עבור כל קטע עוקב של הנתיב או של וינמיך בהתאם לגבהים שפורסמו לנת

 .א"אלא אם ניתן לו גובה אחר על ידי יחידת פת, תהליך הגישה

או למקום הגישה ( FAF)הגיע כלי הטיס לקבע הגישה הסופית  (ד) 
– רשאי הטייס , הסופית

להשלים את גישת המכשירים בהתאם לתהליך הגישה שפורסם  (1)
 או; לאותו עזר ניווט

 PPI - Planned)מ השגחה "לנחיתה לפי תהליך מכ להמשיך (2)
Position Indicator )מ מדוייקת "או לפי גישת מכ(PAR - 

Precision Approach Radar.) 

– מ בשלב התחלתי של הגישה "במקרה של הנחיית מכ .114

 ;לקבע הגישה הסופית או למקום הגישה הסופית (1)

 ;(holding fix)מקבע ריתוק ( timed approach)לגישת זמן  (2)

 ,"FINAL"או " NOPT"כאשר מצויינת בתהליך הגישה המלה  (3)

כאשר , א"אלא אם הוא מודיע על כך ליחידת הפת, לא יבצע הטייס פניית נוהל
 .הוא מקבל אישור לגישה סופית

לא יפעיל אדם כלי טיס תוך שימוש בתהליכי גישת מכשירים כאמור  (א) .115
אלא אם כן הוא עונה על הוראות , III-ו IIבפרק השישי למעט לפי קטגוריות 

 .זולת אם אישר לו המנהל אחרת, תקנה זו

או גובה מינימלי ( DAאו  DH)בשדה תעופה בו נקבעו גובה החלטה  (ב) 
מוש בתהליכי גישת מכשירים מתחת לא ימשיך טייס בשי( MDA)להנמכה 

אלא אם כן , לגובה ההחלטה או לגובה המינימלי להנמכה המותרים לאותו נוהל
 –

, כלי הטיס נמצא בכל עת במקום המאפשר לטייס המפקד (1)
להנמיך לנחיתה על המסלול המיועד תוך תימרון ובשיעורי , בראייה

השנים עשר או ולגבי כלי טיס המופעלים לפי הפרק , הנמכה רגילים
 Touch Down)לנחות בתחום אזור הנגיעה , עשר-הפרק השלושה

טיסה מחוץ לנתיבים 
 מ"ושימוש במכ

 מגבלות בפניות נוהל

הפעלה מתחת לגובה 
החלטה או לגובה 

 מינימלי להנמכה
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Zone )על המסלול האמור; 

הראות היא מעל לראות המזערית שנקבעה בנוהל הסטנדרטי  (2)
 ;לגישת המכשירים שבשימוש

, IIIאו  IIפרט לגישות מכשירים המבוצעות לפי נוהל לקטגוריות  (3)
הטייס המבצע , סות חזותיתשבהם קבע המנהל נקודות התייח

הנמכה יראה ויזהה בבירור לפחות אחד העצמים החזותיים 
– כמפורט להלן , המשתייכים למסלול המיועד

אולם טייס הנעזר באורות ; את מערכת תאורת הגישה (א)
 100לא ינמיך מתחת לגובה של , הגישה לקביעת נקודת יחוס

לראות בברור אלא אם כן הוא יכול , רגל מעל אזור הנגיעה
ולזהות גם את האורות האדומים שבקצה מערת אורות הגישה 

 ;או את האורות שבשורות הצד של אותה מערכת

 ;סימונו או תאורתו, את המפתן (ב)

 ;את אזור הנגיעה או סימונו (ג)

 ;את אורות אזור הנגיעה (ד)

 .את תאורת המסלול (ה)

לגישה ישירה לא בגישה ישירה המבוצעת לפי נוהל , כלי הטיס (4)
הגיע , (נקודה –להלן )מדוייקת הכולל בתוכו נקודה חזותית להנמכה 

לאותה נקודה למעט המקרים הבאים בהם לא יכול כלי הטיס לנחות 
– תוך תמרון ובשיעור הנמכה רגילים 

 ;כלי הטיס אינו מצוייד במיכשור מתאים לזיהוי הנקודה (1)

 ;אותה נקודה טייסו אינו יכול לקבוע בוודאות את (2)

 .טייסו משהה את תחילת ההנמכה עד להיותו מעל לנקודה (3)

– טייס המבצע גישת מכשירים יתחיל מיד בהליכה סביב מתאימה  (ג) 

כאשר לפני הנגיעה לא מתקיים אחד מהתנאים האמורים  (1)
 :במקרים הבאים( ב)בתקנת משנה 

 ;כאשר המטוס מופעל מתחת לגובה ההנמכה המזערית (א)

או ( MAP)כאשר המטוס הגיע לנקודת החטאת הגישה  (ב)
 ;לגובה החלטה או בכל עת לאחר מכן עד לנגיעה

בגובה ( Circiling to land)כאשר בעת ביצועה של ההקפה  (2)
 המזערי להנמכה 

(MDA )הטייס לא רואה בבירור חלק מהשדה החייב , או מעליו
 .למעט בעת ביצוען של פניות רגילות, בזיהוי

 

, (Localizer)הם משדר קרן כיוון  ILSרכיבי הקרקע הבסיסיים של  (א) .116
מסמן , (Outer Marker)מסמן חיצוני , (Glide Slope)משדר קרן זוית גלישה 

-ו IIלהפעלה בקטגוריות  ILS-ובמקרים של שימוש ב( Middle Marker)אמצעי 
III  גם מסמן פנימי(Inner Marker) ; משואה ממקמת(Compass Locator ) או
יכולים לשמש תחליף למסמן חיצוני או למסמן ( Precision Radar)מ דיוק "מכ

 ;אמצעי

או משואה לא כיוונית , (DME)מד מרחק , (VOR)מ כל כיוונית "משואת תג
(NDB )מ השגחה של שדה תעופה "מאושרים לנוהל גישת המכשירים או מכ
(ASR) ,עזרים העשויים לבוא כתחליף ; יכולים לשמש תחליף למסמן חיצוני

בהיתרי , יפורטו בנהלי גישה מתאימים III-ו IIמי בהפעלה בקטגוריה למסמן הפני
כאמור בפרק הששי  ILSמקום שתהליך גישת . המנהל או במפרטי ההפעלה

רכיבים או עזרי 
ראייה בלתי שמישים 

 או שאינם בפעולה
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, (RVRרגל  2000או  1800)מטרים  600או  550מכתיב מינימות ראות של 
אורות וסימון קו אמצע , אורות איזור הנגיעה, אורות מסלול בעלי עצמה גבוהה 

למינימות  ILS-הינם עזרים המהווים חלק חיוני מ RVRהמסלול ומכשירי מדידת 
 .אלה

אם , או אם לא קבע המנהל אחרת( ג)מלבד כאמור בתקנת משנה  (ב) 
פעולה או שאין אינו ב, הוא בלתי שמיש RVRעזר ראייה או , רכיב קרקע

המינימות לגישה ישירה המצויינות בכל תהליך גישה כאמור , מפעילים אותו
אם המכשיר בכלי (. ג)מועלות כמצויין בטבלות שבתקנת משנה , בפרק הששי

תחול העלאת , הטיס המיועד לקליטת רכיב קרקע אינו בפעולה או אינו בשימוש
יותר מרכיב אחד או עזר אם . המינימה המתייחסת לאותו רכיב קרקע כאמור

כל מינימה תועלה , אינו בפעולה או שאין מפעילים אותו, הוא בלתי שמיש
למינימה הגבוהה ביותר הנדרשת מכל אחד מהרכיבים או העזרים שהם בלתי 

 .אינם בפעולה או שאין מפעילים אותם, שמישים

אלה טבלות העלאות המינימות הנדרשות במקרה של אי פעולת  (ג) 
 :ועזרים רכיבים
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לעניין תקנה זו תהיה לראשי התיבות ולקיצורים המצויינים בטבלות  (ד) 
 :המשמעות כמצויין לצידם להלן

 ILS instrument landing system שיטת הנמכת מכשירים; 

 PAR precision radar approach ם דיוק"הנמכת מכ; 

 LOC localizer משדר קרן כיוון; 

 GS glide slope משדר קרן זוית גלישה; 

 OM outer marker מסמן חיצוני; 

 MM middle marker מסמן אמצעי; 

 ALS approach lights system אורות גישה; 

 MALSRmidium intensity approach light  אורות גישה בעצמה
 בינונית עם 

system with runway allignment תאורת הכוונה   
 להתיישרות על 

  indicator lights המסלול; 

 RVR runway visual range טווח ראייה במסלול; 

 HIRL high intensity runway lights  אורות מסלול בעצמה
 ;גבוהה

 TDZL touchdown zone lights אורות איזור נגיעה; 

 RCLS runway centerline system אורות קו אמצעי; 

 RCLM runway centerline marking  קו אמצעיסימון; 

 LDA localizer type directional aid  עזר כיווני מסוג משדר קרן
 ;כיוון

 VORvery high frequency omni-directional מ כל"משואת תג-
 ;כיוונית

  range station 

 ASR airport surveillance radar מ השגחה של שדה "מכ
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 ;תעופה

 SSALSRsimplified short approach lights   אורות גישה פשוטים
 מקוצרים עם 

system with runway alignment    תאורת הכוונה
 להתיישרות על 

  indicator lights המסלול; 

 SSALSsimplified short approach lights   אורות גישה פשוטים
 ;מקוצרים

  system 

 MALSmediem intensity approach light  גישה בעצמה בינונית; 

  system 

 REIL runway end indication lights אורות זיהוי קצה המסלול; 

 ADF automatic direction finder מוצא כיוון אוטומטי; 

 NDB non-directional beacon כיוונית-משואה לא; 

עד ( 1)טבלאות הרכיבים והעזרים הבלתי פעילים כאמור בפסקאות  (ה) 
המינימות להליקופטרים ; לתהליכי הליקופטר אינן ישימות( ג)לתקנת משנה ( 4)

 .נקבעות לכל תהליך בנפרד עבור רכיבים או עזרים בלתי שמישים
 

לא יפעיל אדם אווירון המונע במנוע טורבינה שתצורת מושבי  (א) .286
, יותר מתשעה מושבים היא של, למעט מושבי הטייסים, הנוסעים המורשית שלו

 an)אלא אם כן האווירון מצויד במערכת אזהרה ומודעות לפני השטח 
approved terrain awarness and warning system( ) מערכת  –להלן

TAWS) , שמתקיימות בו דרישות ציוד מסוגclass A in TSO - C151 ; מכשור
 .ני השטחהאווירון חייב לכלול גם תצוגה חזותית מונעת של מצב פ

לא יפעיל אדם אווירון המונע במנוע טורבינה שתצורת מושבי  (ב) 
היא של שישה עד תשעה , למעט מושבי הטייסים, הנוסעים המורשית שלו

, לפחות, שמתקיימות בו, TAWSאלא אם כן האווירון מצויד במערכת , מושבים
 .class B in (TSO) - C151דרישות ציוד מסוג 

, TAWS-בכל הנוגע למערכת ה, של אווירון יכלול ספר עזר לטיסה (ג) 
– נהלים מתאימים לגבי 

 ;השימוש במערכת (1)

פעולות אנשי צוות האוויר הנדרשות עם קבלת אזהרות קוליות  (2)
 .TAWS-או חזותיות ממערכת ה

לא יחולו על טיסה להצנחת צנחנים במרחק ( ב)-ו( א)תקנות משנה  (ד) 
או , התעופה או מהמנחת שממנו החלה הטיסה מ משדה"ק 30שאינו עולה על 

 .שאישר המנהל, על טיסות העברה לתחזוקה בארץ

 

 אימונים: 'סימן ז

– בסימן זה  .324

אימון הנדרש מאנשי צוות שלא הוסמכו ולא שרתו  –" אימון ראשוני" 
 ;באותו תפקיד בכלי טיס

ושרתו באותו האימון הנדרש מאנשי צוות שהוסמכו  –" אימון הסבה" 
 ;תפקיד בכלי טיס אחר

מערכת אזהרה 
 ומודעות לפני השטח

 6002-ו"תשס' תק

 הגדרות
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שהוסמכו ושרתו בכלי טיס , האימון הנדרש מטייסים –" אימון קידום" 
 ;לפני שרותם באותו כלי טיס כטייסים מפקדים, מדגם מסויים כטייסי משנה

האימון הנדרש מאנשי צוות שהוסמכו ושרתו בכלי טיס  –" אימון שינויים" 
אותו אימון לפני תחילת שרותו של איש צוות ולדעת המנהל נדרש , מדגם מסויים

 ;באותו תפקיד באותו כלי טיס שנעשו בו שינויים

האימון הנדרש מאנשי צוות כדי לשמור על כשירותם לגבי  –" אימון חוזר" 
 ;עמדת איש צוות וסוג הפעלה שבהם משרת איש הצוות, כל כלי טיס

 .צעם בכלי טיסהתהליכים או התפקידים שיש לב, התמרונים –" בטיסה" 

– לקבוע תכנית אימונים  334א הנדרש בתקנה "מחזיק רמ (א) .325

תכנית ; יקבע תכנית אימונים כאמור בסימן זה ויגרום לאישורה (1)
בוחן טיסה וכל אדם , מדריך טיסה, האימונים תבטיח שכל איש צוות

ם יהיה מאומן שמונה לתפקידים הקשורים בהובלת חמרים מסוכני
 ;לביצוע תפקידיו

מתקני טיסה ומדריכי , יספק למטרת האימונים מתקני קרקע (2)
 ;קרקע מוסמכים

הוראות ונהלים עדכניים , טפסים, בחינות, יספק חומר אימונים (3)
 ;לשימוש בעת ביצוע אימונים ומבחנים כאמור בסימן זה

ה במספר בוחני טיסה ומדריכי מדמה טיס, יספק מדריכי טיסה (4)
מבחני טיסה ואימוני מדמה , מספיק לביצוע קורסים של אימוני טיסה

 .טיסה כאמור בסימן זה

השלים איש צוות אימון חוזר שהוא נדרש לבצעו לפי סימן זה בחודש  (ב) 
יראה איש הצוות כאילו , שלפני החודש שהוא נדרש לבצעו או בחודש שלאחריו

 .נדרש לבצעו השלים את האימון החוזר בחודש שבו הוא

מפקח או בוחן טיסה האחראי על נושא אימונים קרקעי , מדריך (ג) 
של מבחן טיסה או מבחן כשירות כאמור בפרק , על חלק של אימון טיסה, מסויים

מדריך הטיסה או בוחן , זה יאשר את כשירותו וידיעתו המקצועית של איש הצוות
האישור האמור יהווה חלק . הטיסה לאחר סיום האימון או המבחן האמורים

יזוהו , כאשר האישור צויין במערכת רישום ממוחשבת. מרישומי איש הצוות
אולם חתימתם , המפקח או בוחן הטיסה המאשרים יחד עם אותו ציון, המדריך

 .אינה נדרשת במקרה כזה

נושאי האימונים הקשורים ביותר מכלי טיס אחד או עמדת איש צוות  (ד) 
לחה במשך אימון קודם במסגרת שרות אצל אותו מחזיק אחת ושהושלמו בהצ

אינם נדרשים לאימון נוסף , רשיון לגבי כלי טיס אחר או עמדת איש צוות אחרת
 .בעת ביצוע אימון מאוחר יותר שאינו אימון חוזר

ניתן להשתמש במדמי טיסה ובמיתקני אימון אחרים במסגרת תכנית  (ה) 
 .רו על ידי המנהלאם אוש, האימונים של מחזיק הרשיון

אישור סופי ואישור שינוי תכנית , א המבקש אישור זמני"מחזיק רמ (א) .326
– ימציא למנהל , אימונים

עם מידע המספיק לשם הערכה , עקרונות תכנית האימונים (1)
 ;ראשונית של תכנית האימונים או של תיקונה

 .מידע נוסף שהמנהל עשוי לדרוש (2)

עונה תכנית האימונים המוצעת או התיקון המוצע על הוראות סימן  (ב) 
ומחזיק הרשיון רשאי יהיה לבצע את , יאשרה המנהל אישור זמני בכתב, זה

המנהל רשאי לבדוק את התכנית ולהציע למחזיק . האימונים לפי אותה תכנית
 .אם ימצא ליקויים שיש לתקנם, הרשיון לבצע תיקונים

 כללי: תכנית אימונים

 אישור תכנית אימונים
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ן אישור סופי לתכנית אימונים מוצעת או לתיקון מוצע של המנהל ית (ג) 
שהאימונים המבוצעים , להנחת דעתו, תכנית אימונים אם מחזיק הרשיון יוכיח

מבטיחים ( ב)לפי תכנית האימונים שאושרה אישור זמני כאמור בתקנת משנה 
 .שכל אדם המשלים אותם בהצלחה הינו מאומן לביצוע תפקידיו

י נדרשים תיקונים בתכנית האימונים לשם הבטחת מצא המנהל כ (ד) 
לאחר שקיבל על כך , יבצע מחזיק הרשיון את התיקונים הנדרשים, מטרותיה

הוא רשאי , קיבל מחזיק הרשיון הודעה כאמור מהמנהל. הודעה מאת המנהל
. יום מקבלת ההודעה 30להגיש בקשה לשיקול דעת מחודש של המנהל תוך 

תעכב את ביצוע התיקונים עד קבלת החלטת  הגשת הבקשה לשיקול מחדש
 .אלא אם קבע המנהל כי נדרש תיקון מיידי מטעמי בטיחות הטיסה, המנהל

א יכין ויחזיק תכנית לימודים מעודכנת לכל דגם של כלי "מחזיק רמ (א) .327
תכנית הלימודים . טיס לגבי כל איש צוות הנדרש להפעלת אותו דגם של כלי טיס

 .תכלול אימוני קרקע ואימוני טיסה הנדרשים לפי סימן זה

 :תכנית לימודים תכלול את כל אלה (ב) 

 ;לרבות נושאי חירום, רשימת נושאי אימוני הקרקע (1)

רשימת מיתקני האימונים ועזרי הלימוד שמחזיק הרשיון  (2)
 ;ישתמש בהם

הנוהלים , רוניםתאור מפורט או תצוגה צילומית של התמ (3)
הנהלים ותפקידי , המיוחדים והתמרונים, והתפקידים הרגילים

החירום שישתמשו בהם בכל שלב של אימוני הטיסה או מבחני 
 .הטיסה

א יכלול בתכנית האימונים את אימוני הקרקע הראשוניים "מחזיק רמ (א) .328
להלן והמתאימים לתפקידו של כל  ואת אימוני ההסבה הקרקעיים המפורטים

 :איש צוות

אימון קרקע בסיסי לאנשי צוות חדשים הכולל הדרכה בכל  (1)
– הנוגע 

 ;לתפקידיו ולאחריותו .א

 ;לחלקים מתאימים של תקנות אלה .ב

א ומפרטי ההפעלה שלו "לתכולת רשיונו של מחזיק הרמ .ג
 ;(אינו נדרש לדיילים)

העזר למבצעים של מחזיק לחלקים מתאימים של ספר  .ד
 ;הרשיון

-ו 336אימון ראשוני ואימון הסבה קרקעיים כאמור בתקנות  (2)
 ;לפי הישים שביניהם, 338

 .329אימון חירום כאמור בתקנה  (3)

תכנית האימונים תספק אימון ראשוני ואימון הסבה בטיסה כאמור  (ב) 
 .337בתקנה 

ובטיסה כאמור בתקנה  תכנית האימונים תספק אימון חוזר קרקע (ג) 
339. 

, 337-ו 336ניתן לכלול בתכנית אימונים אימון קידום כאמור בתקנות  (ד) 
 .לגבי כלי טיס מדגם מסויים

תספק תכנית האימונים , (ד)עד ( א)בנוסף לאמור בתקנות משנה  (ה) 
– אימון קרקע ואימון בטיסה הדרוש כדי להבטיח שכל איש צוות 

עמדת איש צוות וסוג , וכשיר לכל כלי טיס ימשיך להיות מאומן (1)
 ;הפעלה שבהם הוא ישרת

: תכנית אימונים
 תכנית לימודים

דרישות אימוני איש 
 צוות
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נהלים וטכניקות , מיתקנים, יהיה מאומן בכל הנוגע לציוד (2)
 .לרבות שינויים בכלי טיס, חדשים

דגם , תכנית האימונים תספק אימון חירום כאמור בתקנה זו לכל סוג (א) .329 
המתאימים לכל איש , איש צוות ולכל סוג הפעלה לכל, או תצורה של כלי טיס

 .א"צוות ולמחזיק הרמ

– אימון חירום יכלול  (ב) 

לרבות תיאום בין אנשי , הדרכה בתפקידי חירום ובנהלי חירום (1)
 ;הצוות ולרבות הדרכה בנושאי בטחון התעופה

– לרבות , תפקידו והפעלתו, הדרכה אישית במיקום ציוד חירום (2)

 ;שתמשים בו לציפה ולפינויציוד שמ .א

 ;ציוד עזרה ראשונה והשימוש הנכון בו .ב

תוך הדגשת השימוש השונה בהם לכיבוי , מטפי אש ניידים .ג
 ;סוגי אש שונים

– לרבות , הדרכה בטיפול במצבי חירום (3)

 ;איבוד מהיר של דיחוס .א

תוך , אש בטיסה או על פני הקרקע ונהלי פיקוח על עשן .ב
חשמל ומספקי זרם המצויים באזורי תאי הנוסעים הדגשת ציוד 

 ;והצוות

 ;ציפה ופינוי .ג

פציעות או מצבים מיוחדים אחרים הקשורים , מחלות .ד
 ;בנוסעים או באנשי צוות

 ;ומצבים מיוחדים אחרים, חטיפות כלי טיס ופגיעה בהם .ה

שהופעלו על ידי , סקירה של תאונות ותקריות שארעו לכלי טיס (4)
 .הקשורות במצבי חירום, א"רממחזיק ה

תוך שימוש בציוד חירום , איש צוות יבצע לפחות תרגילי חירום אלה (ג) 
כי איש , לגבי תרגיל מסויים, אלא אם קבע המנהל, ובנהלי חירום מתאימים

 :הצוות מסוגל לקבל אימון מספיק על ידי הדגמה בלבד

 ;אם ישים, ציפה (1)

 ;פינוי חירום (2)

 ;ובקרת עשןכיבוי אש  (3)

לרבות פרישת מגלשות , הפעלת פתחי חירום ושימוש בהם (4)
 ;אם ישים, ושימוש בהן

 ;שימוש בחמצן הנוסעים ואנשי הצוות (5)

שימוש בחבלי הצלה , הוצאת סירות הצלה מכלי הטיס וניפוחן (6)
 ;אם ישים, והעלאת נוסעים ואנשי צוות על סירות ההצלה

פוחן ושימוש במתקני ציפה אישיים פרישה של חגורות הצלה וני (7)
 .אם ישים, אחרים

יקבלו , רגל 25,000אנשי צוות המועסקים בהפעלה בגובה של מעל  (ד) 
 :הדרכה בכל אלה

 ;מבנה האטמוספירה (1)

 ;מערכת הנשימה ומערכת הדם (2)

זיקה לחמצן ושיטות התגברות , סימניה, צורותיה –היפוקציה  (3)
 ;עליה

 אימון חירום
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 ;סימניה ושיטות התגברות עליה –( רונטילציההיפ)נשימת יתר  (4)

 .מערכות חמצן ומסכות (5)

ולא יעסוק אדם בתפקיד הכרוך בטיפול , א אדם"לא יעסיק מחזיק רמ (א) .330
 12בתקופה של , אלא אם אותו אדם השלים, בחמרים מסוכנים או בהובלתם

– ראשוני או אימון חוזר הכולל הדרכה לגבי אימון , חדשים שקדמו לכך

השילוט והתיעוד , הסימון, האריזה, רישויו המתאים של השוגר (1)
 ;המבוצעים על ידו בכל הנוגע לחמרים מסוכנים

 .ההטענה והאחסנה של חמרים מסוכנים, איפיוני הטיפול (2)

צוות מחזיק רשיון ינהל רישומים של האימונים שהושלמו על ידי אנשי  (ב) 
 .ועובדי קרקע המבצעים תפקידים הכרוכים בטיפול ובהובלת חמרים מסוכנים

או סוגים מסויימים , מחזיק רשיון שהחליט לא להויל חמרים מסוכנים (ג) 
 .יבטיח שכל איש צוות יהיה מאומן בזיהוי חמרים אלה, של חמרים מסוכנים

אדם  א המפעיל כלי טיס בשדה תעופה שאין בו בני"מחזיק רמ (ד) 
רשאי להעסיק לעניין זה בני אדם שאינם , מאומנים לטיפול בחמרים מסוכנים

לטעינה או לטיפול אחר בחמרים , לפריקה, (ב)-ו( א)עונים על תקנות משנה 
אם אותם בני אדם עוסקים בכך בהשגחתו של איש צוות כשיר כאמור , מסוכנים

 (.ב)-ו( א)בתקנות משנה 

שמשתמשים בהם במדמי טיסה ובמתקני אימון , קורסי אימונים (א) .331
אם אושרו על ידי , א"אחרים יכולים להכלל בתכנית האימונים של מחזיק רמ

 .המנהל

שמשתמשים בהם בקורס אימונים , מדמה טיסה או מיתקן אימון אחר (ב) 
 :אלהיענו על דרישות , או במבחני טיסה הנדרשים בסימן זה

– עליהם להיות מאושרים במיוחד עבור  (1)

 ;מחזיק הרשיון .א

 ;דגם כלי הטיס שלגביו נערכים האימון או המבחן .ב

 ;התהליך או תפקיד איש הצוות המסויימים, התמרון .ג

התיפקוד והאיפיונים האחרים , עליהם לענות על איפיוני הביצוע (2)
 ;בהםהנדרשים למתן האישור במשך כל עת השימוש 

, יש לשנותם בהתאמה לכל שינוי בכלי טיס המדומה על ידם (3)
התיפקוד או איפיונים אחרים הנדרשים , המשנה את איפיוני הביצוע

 .למתן האישור

, בבואו ליתן אישור ראשוני ואישור סופי לתכנית אימונים או לתיקונה (ג) 
האימונים שיטות , רשאי המנהל לשקול את התאמתם ורמתם של מתקני האימון

 .ונהליהם הנכללים בתכנית הלימודים של מחזיק הרשיון

כבוחן טיסה או כמדריך טיסה , ולא יעסוק אדם, א אדם"לא יעסיק רמ (א) .332
בקשר לדגם כלי טיס , אלא אם, במסגרת תכנית אימונים כאמור בסימן זה

– אותו אדם , מסויים

ברשיון טייס ובהגדרים שיש להחזיקם כדי לשרת כטייס מחזיק  (1)
 ;מפקד בהפעלה לפי פרק זה

, סיים בהצלחה את כל שלבי האימון המתאימים לאותו כלי טיס (2)
הנדרשים כדי לשרת כטייס מפקד בהפעלה לפי , לרבות אימון חוזר

 ;פרק זה

סיים בהצלחה את מבחני הכשירות הנדרשים כדי לשרת כטייס  (3)
 ;בהפעלה לפי פרק זהמפקד 

אימון בטיפול והובלת 
 חמרים מסוכנים

אישור מדמי טיסה 
 ימון אחריםומתקני א

כישורי בוחן טיסה 
 ומדריך טיסה
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 ;333עמד בהצלחה בדרישות האימונים כאמור בתקנה  (4)

הנדרשת כדי לשרת  2או סוג  1מחזיק בתעודה רפואית סוג  (5)
 ;כטייס מפקד בהפעלה לפי פרק זה

 ;הוא אושר לכך על ידי המנהל, במקרה של בוחן טיסה (6)

הוא , במקרה של בוחן טיסה המועסק במדמה טיסה בלבד (7)
 .3חזיק בתעודה רפואית סוג מ

כמדריך מדמה טיסה , ולא יעסוק אדם, א אדם"לא יעסיק מחזיק רמ (ב) 
– אלא אם אותו אדם , בקורס אימונים הניתן במדמה טיסה לפי סימן זה

 ;מחזיק לפחות ברשיון טייס מסחרי (1)

– את שני אלה , באישור בוחן טיסה, השלים בהצלחה (2)

של טייס ושל מדריך טיסה לפי סימן אימון קרקעי ראשוני  .א
 ;זה

 .קורס אימונים במדמה טיסה שבו אותו אדם עומד להדריך .ב

 :אימון ראשוני ואימון הסבה קרקעיים לבוחן טיסה יכללו כל אלה (א) .333

 ;תפקידיו ואחריותו, חובות בוחן טיסה (1)

אלה וכן מדיניות מחזיק הרשיון הוראות מתאימות של תקנות  (2)
 ;ונוהליו

 ;הנהלים והטכניקות לביצוע המבחנים, השיטות (3)

– לרבות אבחנה של , הערכה נכונה של ביצועי הטייס (4)

 ;אימון בלתי נכון ובלתי מספיק .א

איפיונים אישיים העלולים להשפיע לרעה על בטיחות  .ב
 ;הטיסה

 ;מספיקיםפעולה מתאימה לתיקון מבחנים לא  (5)

נהלים ומגבלות מאושרים לביצוע הנהלים הרגילים , שיטות (6)
 .והמיוחדים ונהלי החירום בכלי טיס

למעט למחזיק , אימון ראשוני ואימון הסבה קרקעיים למדריך טיסה (ב) 
 :יכללו כל אלה, בהגדר הדרכה תקף

 ;עקרונות בסיסיים של תהליך לימוד ההדרכה (1)

 ;שיטות ונוהלי הדרכה (2)

 .מתלמד-יחסי מדריך (3)

יכללו , אימון ראשוני ואימון הסבה בטיסה לבוחן טיסה ולמדריך טיסה (ג) 
 :כל אלה

אימון בטיסה וביצועי מבחני טיסה ממושבי הטייס משמאל  (1)
, בביצוע התמרונים הרגילים והמיוחדים ותמרוני החרום, ומימין

בצע מבחני הנדרשים על מנת להבטיח את כשירותו של אותו אדם ל
 ;טיסה ואימוני טיסה כאמור בסימן זה

אמצעי הבטיחות המתאימים שיש לנקוט בהם מכל אחד  (2)
 ;ממושבי הטייס במצבי חרום העלולים להתפתח בעת האימון

התוצאות האפשריות מנקיטת אמצעי בטיחות בלתי מתאימים  (3)
 .בעת האימון

על ידי , (3)-ו( 2)פסקאות , (ג)ניתן לעמוד בדרישות תקנת משנה  (ד) 
 .ביצוען בטיסה או במדמה טיסה מאושר

, ואם הוא מעסיק דיילים, א יקיים תכנית אימונים לטייסים"מחזיק רמ (א) .334

אימוני בוחן טיסה 
 ומדריך טיסה

תכניות אימונים של 
 טייס ודייל
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המתאימות להפעלה שכל טייס , א גם תכנית אימונים לדיילים"יקיים מחזיק רמ
חד מהם יאומן כראוי כדי לעמוד בדרישות ויבטיח שכל א, או דייל אמורים לבצע

אולם , 322עד  318הישימות של מבחני הידע המקצועי והביצוע כאמור בתקנות 
אם מצא שהדבר מוצדק מפאת , המנהל רשאי להתיר חריגה מהוראות תקנה זו

 .היקפה המוגבל של ההפעלה

( א)מחזיק רשיון הנדרש לקיים תכנית אימונים לפי תקנת משנה  (ב) 
– לול בתכנית זו תכניות לימודים לאימוני קרקע ואימונים לטיסה לגבי יכ

 ;אימון ראשוני (1)

 ;אימון הסבה (2)

 ;אימון קידום (3)

 ;אימון שינויים (4)

 .אימון חוזר (5)

א יספק חומר לימודים עדכני ומתאים לשימוש כל טייס "מחזיק הרמ (ג) 
 .ודייל

יומצאו למנהל , שינוי או תוספת להםוכל , עותקי תכניות האימונים (ד) 
משתמש מחזיק הרשיון במתקני . לפני התחלת השימוש בהם ויאושרו על ידו

יומצאו גם עותקי תכניות אימונים של אותם מתקנים , אימון של בני אדם אחרים
 .למנהל

הטייס או כדייל בהפעלה , סוק אדםולא יע, א אדם"לא יעסיק מחזיק רמ .335
אלא אם אותו אדם סיים את שלב האימון הראשוני או שלב האימון , לפי פרק זה

 12תוך התקופה של , החוזר המתאימים לסוג ההפעלה שאותו הוא עומד לבצע
 .חודשים קלנדריים לפני הביצוע

דום קרקעיים לטייסים יכללו הדרכה אימון הסבה ואימון קי, אימון ראשוני .336
 :ככל שהדבר מתאים לתפקידיהם, לפחות בכל אלה

– נושאים כלליים  (1)

 ;א"נהלי המעקב אחר התקדמות הטיסה של מחזיק הרמ .א

עקרונות ושיטות לקביעת משקל ואיזון של כלי הטיס וכן מגבלות  .ב
 ;מסלולים להמראה ולנחיתה

ידיעה מקצועית מעשית מטאורולוגיה המספיקה להבטיח  .ג
, התקרחות, חזית-לרבות העקרונות של מערכות, בתופעות מזג אויר

מצבי מזג אויר , וכן אם ישים, גזירת רוח, סערות רעמים, ערפל
 ;בגובה רב

ונוהלי פיקוח ומונחים , מערכות פיקוח על תנועה אוירית .ד
 ;הקשורים בו

 ;ת מכשיריםלרבות תהליכי גיש, ניווט ושימוש בעזרי ניווט .ה

 ;נהלי קשר רגילים ובעת חירום .ו

 MDA-או ל DH-סימני עזר חזותיים לפני ירידה מתחת ל .ז
 ;ובמשך הירידה

 .הדרכה נוספת החיונית כדי להבטיח את כשירות הטייס .ח

– לגבי כל דגם של כלי טיס  (2)

 ;תיאור כללי .א

 ;איפיוני ביצוע .ב

 ;מנועים ופרופלרים .ג

דרישות : אנשי צוות
אימון ראשוני ואימון 

 חוזר

 אימוני קרקע: טייסים
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 ;עיקרייםרכיבים  .ד

מיוחדת , עקרונות הפעלה רגילה, מערכות עיקריות ואחרות .ה
 ;נהלים מתאימים ומגבלות, ובעת חרום

נהלים להמנעות ממצבי מזג אויר קשה ולהפעלה בתוך סערות  .ו
מערבולות , (לרבות גבהי החדירה הטובים ביותר)רעמים או בקרבתן 

 ;ים אחריםברד ובתנאים מטאורולוגיים מסוכנ, התקרחות, אויר

 ;מגבלות הפעלה .ז

 ;צריכת דלק ובקרת שיוט .ח

 ;תכנון טיסה .ט

 ;כל נוהל רגיל ונוהל חירום .י

 .או ספר דומה, ספר העזר לטיסה המאושר של כלי הטיס .יא

, אימון קידום ואימון שינויים לטייסים, אימון הסבה, אימון ראשוני (א) .337
ון לגבי כל אחד מהתמרונים הנכללים בתכנית הלימודים יכללו טיסה ונסי

 .במסגרת תכנית האימונים המאושרת

יבוצעו , (א)התמרונים והתהליכים הנדרשים כאמור בתקנת משנה  (ב) 
, אלא אם ניתן לבצע חלק מהם במדמה טיסה או במיתקן אימונים דומה, בטיסה

 .כאמור בסימן זה

ת של מחזיק הרשיון קורס אימונים כוללת תכנית האימונים המאושר (ג) 
ישלים כל טייס , שמשתמשים בו במדמה טיסה או במיתקן אימונים דומה

– בהצלחה 

אימון ונסיון במדמה טיסה או במיתקן אימונים דומה בביצוע  (1)
תמרונים ותהליכים לפי סימן זה שניתן לבצעם במדמה טיסה או 

 ;במיתקן אימונים דומה

טיס או מבחן במדמה טיסה או במיתקן מבחן טיסה בכלי  (2)
לפי , אימונים דומה ברמת כשירות של טייס מפקד או טייס משנה

לפחות בכל התמרונים והתהליכים שניתן לבצעם , הישים ביניהם
 .במדמה טיסה או במיתקן אימונים דומה

עיים לדיילים יכללו הדרכה לפחות בכל אימון ראשוני ואימון הסבה קרק .338
 :אלה

 :נושאים כלליים (1)

 ;סמכות הטייס המפקד .א

לרבות נהלים בטיפול בנוסעים בלתי שפויים או , טיפול בנוסע .ב
 ;באחרים שהתנהגותם עלולה לסכן את בטיחות הטיסה

 :לגבי כל דגם של כלי טיס (2)

פיזיים שיש  תיאור כללי של כלי הטיס תוך הדגשת איפיונים .א
ועל תפקידים , ונוהלי חרום בעת טיסה, להם השלכה על ציפה ופינוי

 ;אחרים הקשורים בהם

השימוש במערכת מסירת הודעות לציבור ובאמצעי תקשורת  .ב
לרבות אמצעי חרום במקרה של נסיון , עם אנשי הצוות האחרים

 ;פיגוע בו או מצבים בלתי רגילים אחרים, חטיפת כלי הטיס

וש נאות בציוד אלקטרוני המיועד לשימוש הדיילים שימ .ג
 .ובהפעלת מערכות האיורור והחימום של תאי הנוסעים

א יבטיח שכל איש צוות יקבל אימון חוזר ושכל איש צוות "מחזיק רמ (א) .339
כשיר ומעודכן בכל הנוגע לדגם כלי הטיס ולעמדת איש הצוות , יהיה מאומן

 אימון טיסה: טייסים

אימון ראשוני : דיילים
ואימון הסבה 

 קרקעיים

 אימון חוזר
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 .המתאימים

 :אימון קרקע חוזר יכלול לפחות את כל אלה (ב) 

בוחן המאפשר לבדוק את ידיעתו המקצועית של איש הצוות  (1)
 ;בכל הנוגע לכלי הטיס ולעמדתו בו

לרבות , הדרכה הנדרשת לשם רענון ועדכון הידיעה המקצועית (2)
 .אימון חירום

כים אימון טיסה חוזר לטייסים יכלול אימון טיסה בתמרונים ובתהלי (ג) 
תוך  318אולם השלמת מבחן מוצלח הנדרש לפי תקנה , כאמור בסימן זה

חדשים קלנדריים יכולה לבוא במקום אימון טיסה  12התקופה הקודמת של 
 .חוזר
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