
 2015 יולי עין ורד
 

 מנחת עין ורד
 
  : . נקודת ציון מרכזית1

   WGS-84:ברשת 
32˚15'48".30N     34˚57'03".00E 

 
 . מיקום המנחת2

 . 553מטר צפונית לכביש  200בלב בועת השרון דרום. 
 מטר מזרחית לפניה למושב פורת  500

 
 . גובה המנחת3

 רגל (מעל לפני הים). 193
 
 של מפעיל המנחת ןטלפווכתובת . 4

 050-5365946דוד שפט (ג'ינג'י) 
Minhat-en-vered@bezeqint.net 

 
 . כללי טיסה במנחת5

 בלבד. לטיסה בכללי טיסת ראיה (כט"ר), המוגדר מהמנחת הינו מנחת אז"
 
 פעילות. שעות 6

 מאור ראשון ועד אור אחרון
 
 . שרותי המנחת7
 אין –תדלוק  
 
 . נתוני מסלול טיסה8

כנוי 
 מסלול

כיוון 
 מגנטי

אורך 
ורוחב 
 (מטרים)

 מפתני מסלול סוג
 נ.צ. גובה

03 028 7  X 200  אדמה
 כבדה

193 TBD 
21 208 7  X 200 189 TBD 

  אינו מרושיין. 07/25הערה: מסלול 



 2015יולי  ורדעין 
 

 
 . עצמים בולטים ומכשולים 10

 מכשולים במנחת: .1
 .03/21מסלול לסף  האנגרים מערבית   .1
 .21מטר לפני סף מסלול  200חממה כ .2
 07-25שורת ברושים ניצבת דרומית למסלול  .3
 .בחורף: גידולי שדה מצידי המסלול. אפשרות לבוץ .4

 
 מכשולים באזור המנחת וההקפה: .2

מטר  200 -כ. 553לאורך כביש  03-קו מתח בניצב לצלע הסופית ל .1
 רגל מעפ"ש 60 -המסלול. גבהי העמודים עד כסף לפני 

 .21מטרים מצפון לסף מסלול  1200 -כ )אנטנה(תורן  .2
. 
 

 T. תאורות, שק רוח וסימון  11
 אין. -א. תאורת מסלול

 .03על גג הנגר, מערבית לסף מסלול  –ב. שק רוח 
 אין. – Tג. סימון 

 
 . קשר 12
 תדר המנחת, אזור השדה, ובועת השרון. –מ"ה  123.70א. 
 "פלוטו". –מ"ה  118.40ב. 

 
  החני.  13

 בתאום עם מפעיל המנחת
 

 . הוראות כלליות 14
 .מנחת עין ורד הינו המנחת העמוס באזור

 הסביבה במיוחד פורת, יש להתחשב בשכנים ובחברים, אין לטוס מעל ישובי 
 עזריאל ועין ורד. כפר יעבץ,

 והמטוסים החונים. , המסעדהנגריםאלהקים ענני אבק באזור הה אין 
  יש לוודא שביצועי כלי הטיס מתאימים למנחת. -המנחת קצר יחסית 

 
 
 
 



 
 

 
 

 2015יולי  עין ורד
 
 

 . תוכנית טיסה 16
 טיסה. לטיסות בתחום בועת השרון אין צורך בהגשת תכנית

 בפמ"ת. 08-וב 11-לפי נוהל א –לטיסות אל מחוץ לבועת השרון 
 
 

 . הגבלות טיסה ואיסורים 17
 כיווני תקין.-אל המנחת ללא קשר אלחוט דיבור דו\א. אין לבצע טיסה מ

 ב. כל פעילות במנחת מחויבת בתיאום עם מפעיל המנחת.
 נחת, בתדרג. ביצוע המראות ונחיתות בפועל יעשה בתאום עם מפעיל המ

 המנחת.
 
 

 . המראה 18
כדי מעל דרך המוביל יש לפנות ימינה לכיוון צפון מזרח  03לאחר המראה ממסלול 

 לא לעבור מעל בתי מושב פורת.
 ופניה לכיוון הרצוי.     QNHרגל  600לעזיבה: איסוף גובה ל

 
 
 

 . נחיתה 19
 מצפון  אין לבצע את הפיינל מעל מושב פורת. 21על מסלול  בנחיתה

 בשום שלב אין לטוס מעל שטח בנוי.
 
 

 . הקפה  20
 :ההקפה ניכיוו

 03מעל דרך המוביל. ימנית למסלול  03/21הקפה מזרחית למסלול  .1
 21ושמאלית למסלול 

 רגל מעל פני המנחת). QNH )300רגל  500 :גובה ההקפה .2
  



 2015יולי  עין ורד
 
 המנחתתרשים 
 

EIN VERED 
עין  123.7

 ורד
 פלוטו 118.4

ELEV 193  ft 32˚15'48.30"N     
34˚57'03"E 

AERODROME 
CHART 

 



 
 

 2015יולי  עין ורד
 

 קפההתרשים ה
EIN VERED AD ELEV 193 ft VISUAL CIRCUIT CHART 

 

 


