
 סילבוס

 מ"אז הגדר, פרטי טיס שיוןיר  00.11

 כללי 00.10.10

 :הבאים הנושאים את כולל הקורס

 .להלן הטבלה פ"ע טיסות תוכנית .א

 .הנלמד הטיסה חומר כל של מפורטת תדריכים חוברת .ב

 .הקורס לחניכי כיתתיים תדריכים סט .ג

 .זה בקורס הנדרשים לנושאים קרקע לימודי קורס .ד

 .הקורס בנושאי פנימיים כנהה מבחני .ה

 '"א קבוצה מ"אז הגדר לקבלת סילבוס 00.10.10

 (א"רת י"ע שהוגש סילבוס מבוסס)

 כלליות והנחיות הוראות

 וכושר נאותה טיסה לרמת הטיס חניך את להביא יעודה שלהלן הטיסות תוכנית .0
 ומיותמק טיסות) מ"אז הגדר – פרטי טיס לרישיון א"רת בוחן י"ע סופי במבחן עמידה
 (.ומרחב

 
  :כדלהלן הנחלקות טיסה שעות 10 מקיפה התוכנית

 

 מרחב לטיסות הדרכה ט"ש 4 ומתוכן, זוגית בהדרכה ט"ש 01 לפחות. 

 יחיד ט"ש 01 לפחות. 

 המנהל בוחן י"ע סופי מבחן. 
 

 הצליח החניך אם אלא המעשי האימון תוכנית של הבא לשיעור יעבור לא טיס מדריך .1
 הגיע לא. שיעור באותו הכלולים בתרגילים מספקת יומנותמ רמת ולהוכיח לקלוט
 אותו את לתרגל המדריך ימשיך, ים/התרגיל קלט לא או הנדרשת לרמה החניך
 אישור קיבל אם למעט זאת. מספקת מיומנות תוכח אשר עד הבאות בטיסות הנושא

 .יותר מאוחר במועד החסר ולהשלים יותר מתקדמים לתרגילים לעבור ר"מד
 

 – זה ובכלל החניך בתיק, טיסה כל לאחר ומלא נאות רישום על יקפידו הטיס ימדריכ .1
 .מסכם ציון וכן נוסף תרגול החייבות שגיאות, שתורגלו נושאים

 

. שלהלן הסילבוס פי על המתורגל השיעור מספר את החניך בתיק יציין הטיס מדריך .4
 החזרות את המדריך יציין, יותר או נוספת פעם, השיעור אותו על חזרה ונדרשת היה

 .השיעור אותו על החזרה ומספר לוכסן, השיעור מספר רישום י"ע
 



 למרות. 7-1' מס – שיעורים שלושה הקפות לימוד לנושא מוקצים שלהלן בתוכנית .0
 עד, ותרגל חזור זה שיעור ולתרגל לחזור החניך יזדקק, לעיל 4 בסעיף כאמור, זאת

 .יחיד לטיסת הנדרשת לרמה הגיעו

 יחיד טיסת של כשעור המוגדר בשיעור כי להיות עשוי. יחיד ט"ש  01לצבור ךהחני על .6
 הנדרשים השעורים כל שסך סביר ומכאן שלמה משעה נמוך יחיד טיסת זמן ייצבר

 במידה, כלומר. לנושא המוקצים השעורים 01 ממסגרת יחרוג יחיד ט"ש 01 לצבירת
 אימונים עוד לבצע יידרש ואה, ט"ש 01-ל החניך הגיע לא היחיד אימוני 01 ובמהלך

 .הנדרשת השעות מכסת את ישלים אשר עד
 

 חוברת חניך כל מקבל, מהסילבוס כחלק המפורטים כיתתיים לתדריכים בנוסף .7
 הטיסה תהליכי על לעבור יכול באמצעותה אשר ביותר מפורטת כיתתיים תדריכים
 .מ"אז הטסת בתחום נוסף רב בידע עצמו ולהעשיר

 

 :התרגילים חלוקת .1
 

  הכרות  טיסת .א

  בטיסה יסוד תרגילי :0-6 שיעורים .ב

  הקפות :7-1 שיעורים .ג

  חרום תרגילי: 01 שיעור .ד

  יחיד לטיסות ר"מד מבחן :00 שיעור .ה

  יחיד טיסות :01-01 שיעורים .ו

 נווט אימון :11-11 שיעורים .ז

 יחיד טיסות :14-11 שיעורים .ח

 .סופי למבחן הכנה :14 שעור .ט

 .המנהל בוחן י"ע סופי מבחן .י
 

 : כדלהלן קבלה תהליך ביצוע הינו ההדרכה תוכנית לביצוע נאית .1
 

 .החניך בתיק אישיים פרטים רישום •

 .זהות תעודת העתק צירוף •

 .ראשונה אחת הכרות טיסת ביצוע •

 .הקורס על כללי הסבר מתן •

 ותשלום אזרחית תעופה רשות במשרדי מתלמד לרישיון הרשמה •
 .כחוק אגרות

 .רשהמו תעופתי לרופא החניך הפניית •
 

 נושאים הדרכת לפני הממוקמים כיתתיים תדריכים גם כוללת המעשית התוכנית .01
 את מפרטת התוכנית .בהמשך שיפורט כפי, האימון התקדמות מהלך פי על חדשים

. טיס להוראת ספר אינה אך, המחויבים התרגילים כל את וכן המחויבים הנושאים כל
 הביצוע ששיטת להקפיד, פרהס בית של הטיס מדריכי על ההדרכה אחידות לשם

 .הספר בית של הכיתתי התדריכים בספר לנאמר צמודה תהייה
 

 ספר בבית המעשיים הטיס ללימודי במקביל תיאוריה לימודי יבצעו הטיס חניכי .00
 כול להשלים החניכים על .האזרחית התעופה רשות י"ע המאושר תיאוריה ללימודי
 .סופי למבחן הגישםל יהיה שניתן בטרם בהצלחה התיאוריה בחינות



 

 

 מתודיים: שלבים .01
 

 .כיתתי תדריך .א

 .טיסה לפני תדריך .ב

 .טיסה בעת תרגול .ג

, תרגילים סדרת או תרגיל ביצוע אחרי, 1 מטיסה. באוויר החניך תחקור .ד
 י"ע הטסה לשקול יש התחקור בשלב. מעיר והמדריך מתחקר החניך

 .החניך על להקלה, המדריך

 .טיסה אחרי תחקיר .ה

 .הבא השיעור גיליתר לגבי הנחיות .ו

 .מסייע עיוני לחומר הפנייה .ז
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 הדרכה תוכנית

 '.ד 11: הטיסה משך.  היכרות טיסת

 .טיס בלימוד רצונו לבחון לחניך הזדמנות לתת שמטרתה טיסה

 .ופתאומיים חריפים תמרונים ללא, שקטה, קצרה תהייה הטיסה

 .ישרים בנתיבים אך, יכולתו כפי המטוס להטיס לחניך לתת ניתן, ונחיתה בהמראה למעט

 .מטוס בהטסת בסיסים כללים וכן הנוף על הסברים לשלב ניתן

 של מקוצר אורית, והחניך הטיס י"ע בו יבוצע ואשר הטיסה מסלול אורית - יכלול טיסה לפני תדריך

 הוראותו זהירות אמצעי, מהמטוס ויציאה כניסה הנחיות, וחלקיו המטוס על ראשוני הסבר, המנחת

 .נדרשות אך ראשוניות בטיחות

 בקול ביצוע. ומחוונים הגאים על ראשוני הסבר. בהיקשרות סיוע. למטוס בכניסה סיוע - לטיסה יציאה

 .ח"הבד את המדריך י"ע רם

 בעקרונות החניך את ינחה באוויר. והמראה הסעה, התנעה תהליך ויסביר יבצע המדריך - הטיסה

 ההסעה, הנחיתה יבצע המדריך. ידיו במו הטסה לחניך ויאפשר פקיתואו ישרה הטסה של ראשוניים

 .מהמטוס ביציאה לחניך יסייע. המנוע וכבוי

 1' מס עיוני תדריך

 .הים פני מעל וגובה מבנה, מסלולים כווני, מסלולים ממדי - וסביבתו המנחת •

 .הסעה ומסלולי חנייה מקומות •

 .ומשמעותו הרוח שק •

 .והצטרפות הקפה עזיבת נוהלי •

 .השדה בהיקף מכשולים •

 . אחרים מ"מאז אותו והמבדיל המטוס מבנה - המטוס •

 .אחרים מ"לאז ובהשוואה המטוס ביצועי •

 .המטוס חלקי •

 .ומחוונים הגאים, הטייס תא •

 .מוצף/קר/חם מנוע התנעת •

 .תדלוק נהלי •

 .מפה על הצגה - האימון אזורי •

 .אזורים תיחום •

 .ויציאה כניסה נתיבי •

 .סמוכים טיס נתיבי/ נועותות קרקעיים מכשולים •

 .מרחבית בקרה עם קשר. רדיו ונהלי במטוס הקשר מכשיר תפעול •

 .והמטוס המנחת בספר חתימה – טיסה לביצוע תנאים •

 .נאות א"מז •

 .האימון לביצוע פנויים אזורים •

 .חניך/מדריך י"ע מטוס והפעלת סמכויות הגדרת - טיסה נהלי •
 

 



 2' מס עיוני תדריך

 .מנוע, סבסוב, גלגול, דעלרו – הגאים השפעת •

, דלק ברזי, משנק, מצערת חיכוך, מצערת, הגאים – והפעלה בקרה מנופי •
 . חופה נועלי. חנייה ובלם בלם, מצתים

 .ומגבלות תפעול – מדפים השפעת •

 .והשפעות הפעלה – מקזז •

 .הגאים ויעילות רגישות על הטיסה מהירות השפעת •

 . שונים כוח במצבי המדחף זרם השפעת •

 .ובלם מצערת, בדוושות השימוש – הסעה •

 .בהסעה הרוח השפעת •
 

 'ד 41: הטיסה משך. הגאים והשפעת יסודיים מצבים - 1' מס שעור

 – טיסה לפני תדריך

 .ציר כל על הגה כל השפעת •

 .ומשניות ראשיות הגאים השפעות •
  – הטיסה סדר

 י"ע המראה. ראההמ ועמדת הסעה. והתנעה ח"בד. היקשרות. חיצוניות בדיקות, למטוס יציאה

 .לנחיתה חזרה תהליך. בטיסה תרגילים סדר. האימון לאזור וטיסה טיפוס. המדריך

  – תרגול

 . בהסבר פעולה כל ילווה אך יבצע המדריך •

 .לבצע לחניך וייתן תרגיל כל ידגים – האימון באזור •

 .וקריאתם מחוונים בהסבר ילווה •

 .החניך על יתר מעומס ימנע •
 

  – תרגילים

 . א"י טיסה •
 . סבסוב תנועת, גלגול תנועת, עלרוד תנועת •
 . סרק כנגד מלא כוח השפעת •
 . הטיסה על והשפעתם מדפים תפעול •
 .במקזז שימוש •

 .תנועה כל של משניות השפעות הצגת •

 .וגבולותיהם האימון אזורי הכרת •

 .וחזרה האימון אזורי אל מהמנחת טיסה נתיבי הכרת •
 

  – תחקיר

 .החניך להתרשמות האזנה •

 .שבוצעו התרגילים תסקיר •

 תדריכים בחוברת המתאים לפרק והפנייה הבאה בטיסה התרגול נושאי •
 .כיתתיים

 .הבאה הטיסה לקראת להדגשה נקודות •
 



 :3 'מס עיוני תדריך

 .וטיפוס הנמכה, מהירויות שינוי, א"י טיסה •

 .סחב וכוח גרר, עילוי, משקל – המטוס על הפועלים הכוחות •
 

 .המנוע כוח י"ע בגובה והשליטה אף מצב י"ע במהירות השליטה •

 .שונות למהירויות אף מצבי •

 .שונות במהירויות גובה שמירת עבור נדרש מנוע כוח •

 .וטיפוס בהנמכה אף ומצב מנוע כוח •

 .המעבר פי על אף/מנוע או מנוע/אף – מעברים •

 .המרה או מנוע כוח שינוי, אף מצב שנוי י"ע גובה ותיקון מהירות תיקון •

 .נאותים אף ומצב מהירות – ובהג לתיקון תנאי •

 .קרקעיים עצמים בסיוע כוון שמירת •

 .רוח סחיפת השפעות תחת טיסה •

 .הטיסה נתוני וידיעת סביב הסתכלות •
 

 'ד 41: הטיסה משך. והנמכה טיפוס. מהירויות שינוי, א"י טיסה  - 2' מס שעור

 – טיסה לפני תדריך

 .וןאימ מאזורי וחזרה אל נתיבים. אימון אזורי, א"מז •

 .והתנעה ח"בד, היקשרות, חיצוניות בדיקות תהליכי •

 .ח"ובד המראה עמדת. והסעה בשימוש מסלול בחירת •

 .המראה ותהליך התיישרות •

 .לאזור וטיסה טיפוס •

 .ביצועם ודרך באזור התרגילים סדר •

 (.טיסה במכשירי שימוש ללא) בלבד אף מצבי הטסת הדגשת •

 .ונחיתה הצטרפות, לנחיתה חזרה •
 

 – תרגול

 החניך י"ע והתנעה ח"בד, היקשרות, חיצוניות בדיקות, בספרים חתימה •
 .המדריך וסיוע בהשגחה

 .החניך י"ע הסעה •

 מלווה המדריך. ההגאים על ורגליים ידיים עם החניך. המדריך י"ע המראה •
 .בדיבור פעולה כול

 .א"י בטיסה לחניך הגאים ויעביר השיוט לגובה טיפוס יבצע המדריך •

 .מרחבית בקרה עם שרהק ינהל המדריך •

 .ומכשולים האימון אזור גבולות לחניך יציג המדריך •

, המדריך הוראות פי על מהירויות שינויי תוך ואופקית א"י טיסה יבצע החניך •
 .הנתון למטוס הרלוונטי המהירויות בתחום

 .מהירות כול עבור כנדרש מנוע וכוח אף מצבי ידגים המדריך •

 .ויתרגל אחריו יחזור החניך •

 במהירויות וטיפוס הנמכה ויתורגל יודגם, השיעור של האחרון עברב •
 .המתאימות

 .ונחיתה לנחיתה חזרה הליך יבצע המדריך •

 .מנוע וכיבוי הסעה יבצע החניך •

 .בספרים הטיסה יסגור החניך •
 



  - תחקיר

 .שבוצעו והתרגילים מהטיסה החניך התרשמות •

 .נותנכו פעולות לחיוב יציין וכן שגיאות על יעיר המדריך •

 תדריכים בחוברת המתאים לפרק והפנייה הבאה בטיסה התרגול נושאי •
 .כיתתיים

 

 פניות: 4' מס עיוני תדריך

 .מפנייה ויציאה פניה ביצוע, לפניה כניסה •

 ?! מדוע, מנוע כוח הגברת. לפניה הכניסה לפני בדיקות •

 .ממנה ויציאה לפנייה כניסה – גלגול בעת כוון בהגה והשימוש מאזנות גרר •

 .החלון את אופק חיתוך, אף מצב – הפנייה יצועב •

 ואף גבוה אף – בפנייה אף מצבי ותיקון, בלבד אף מצבי הטסת הדגשת •
 .נמוך

 .דגשים -חדה  פנייה •

 .ממנה וההיחלצות, אף מצב תיקון כשגיאת ספיראלית צלילה •

 .בגלגול האופק על אף חשיבות – הטיה הפיכות •
 

 ביצוע, לפניה כניסה, שונות במהירויות והנמכה טיפוס, ונותש במהירויות א"י טיסה - 3' מס שעור

 '.ד 41: הטיסה משך. מפניה ויציאה פניה

 – טיסה לפני תדריך

 .אימון מאזורי וחזרה אל נתיבים. אימון אזורי, א"מז •

 .והתנעה ח"בד, היקשרות, חיצוניות בדיקות תהליכי •

 .ח"ובד המראה עמדת. והסעה בשימוש מסלול בחירת •

 .המראה ותהליך תהתיישרו •

 .לאזור וטיסה טיפוס •

 .ביצועם ודרך באזור התרגילים סדר •

 . מהירויות בשינויי ד"וסל אף מצבי שינוי •

 .ונחיתה הצטרפות, לנחיתה חזרה •
 

  – תרגול

 החניך י"ע והתנעה ח"בד, היקשרות, חיצוניות בדיקות, בספרים חתימה •
 .המדריך וסיוע בהשגחה

 .החניך י"ע הסעה •

 בציון לחניך ומסייע ההגאים על ידיים עם המדריך. ניךהח י"ע המראה •
 .הנדרשות הפעולות

 .השיוט לגובה טיפוס יבצע החניך •

 .מרחבית בקרה עם הקשר ינהל המדריך •

 .ומכשולים האימון אזור גבולות לחניך ויציג יחזור המדריך •

 . המדריך הוראות פי על מהירויות שינויי תוך ואופקית א"י טיסה יבצע החניך •

 .המדריך הוראות פי על, שונות במהירויות וטיפוס הנמכה יבצע ניךהח •

 ויציאה פניה ביצוע, לפניה כניסה ויתורגל יודגם, השיעור של האחרון ברבע •
 .ממנה

 את יבצע המדריך – המדריך בסיוע לנחיתה חזרה הליך יבצע החניך •
 . הנחיתה



 .מנוע וכיבוי הסעה יבצע החניך •

 .בספרים הטיסה יסגור החניך •
 

  – תחקיר

 .שבוצעו והתרגילים מהטיסה החניך התרשמות •

 .נכונות פעולות לחיוב יציין וכן שגיאות על יעיר המדריך •

 תדריכים בחוברת המתאים לפרק והפנייה הבאה בטיסה התרגול נושאי •
 .כיתתיים

 

 ועביצ, לפניה כניסה, שונות במהירויות והנמכה טיפוס, שונות במהירויות א"י טיסה - 4' מס שעור

 '.ד 41: הטיסה משך. הטיה והפיכות פניות. מפניה ויציאה פניה

 

 – טיסה לפני תדריך

 .אימון מאזורי וחזרה אל נתיבים. אימון אזורי, א"מז •

 .והתנעה ח"בד, היקשרות, חיצוניות בדיקות תהליכי •

 .ח"ובד המראה עמדת. והסעה בשימוש מסלול בחירת •

 .המראה ותהליך התיישרות •

 .ורלאז וטיסה טיפוס •

 .ביצועם ודרך באזור התרגילים סדר •

 .ונחיתה הצטרפות, לנחיתה חזרה •
 

 – תרגול

 החניך י"ע והתנעה ח"בד, היקשרות, חיצוניות בדיקות, בספרים חתימה •
 .המדריך וסיוע בהשגחה

 .החניך י"ע הסעה •

 בציון לחניך ומסייע ההגאים על ידיים עם המדריך. החניך י"ע המראה •
 .הנדרשות הפעולות

 .השיוט לגובה טיפוס יבצע ךהחני •

 .מרחבית בקרה עם הקשר ינהל המדריך •

 .ומכשולים האימון אזור גבולות לחניך ויציג יחזור המדריך •

 .המדריך הוראות פי על מהירויות שינויי תוך ואופקית א"י טיסה יבצע החניך •

 .המדריך הוראות פי על, שונות במהירויות וטיפוס הנמכה יבצע החניך •

 .הטיה הפיכות ידגים המדריך •

 .מפנייה ויציאה הטיה הפיכת, פניה ביצוע, לפנייה כניסה יתרגל החניך •

 .רוח סחיפת השפעות יתרגל החניך •

 .המדריך בסיוע ונחיתה לנחיתה חזרה הליך יבצע החניך •

 .מנוע וכיבוי הסעה יבצע החניך •

 .בספרים הטיסה יסגור החניך •
 

  – תחקיר

 .צעושבו והתרגילים מהטיסה החניך התרשמות •

 .נכונות פעולות לחיוב יציין וכן שגיאות על יעיר המדריך •



 תדריכים בחוברת המתאים לפרק והפנייה הבאה בטיסה התרגול נושאי •
 .כיתתיים

 

 ביצוע, לפניה כניסה, שונות במהירויות והנמכה טיפוס, שונות במהירויות א"י טיסה - 5' מס שעור

 משך. והיחלצות ספיראלית צלילה, בפניה אף מצב קוןתי, הטיה והפיכות פניות. מפניה ויציאה פניה

 '.ד 41: הטיסה

 

 – טיסה לפני תדריך

 .אימון מאזורי וחזרה אל נתיבים. אימון אזורי, א"מז •

 .והתנעה ח"בד, היקשרות, חיצוניות בדיקות תהליכי •

 .ח"ובד המראה עמדת. והסעה בשימוש מסלול בחירת •

 .המראה ותהליך התיישרות •

 .זורלא וטיסה טיפוס •

 ביצועם ודרך באזור התרגילים סדר •

 .ספיראלית וצלילה חדה פנייה •

 .ונחיתה הצטרפות, לנחיתה חזרה •
 

  – תרגול

 החניך י"ע והתנעה ח"בד, היקשרות, חיצוניות בדיקות, בספרים חתימה •
 .המדריך וסיוע בהשגחה

 .החניך י"ע הסעה •

 הפעולות רם בקול מציין החניך. ההגאים על המדריך ידי. החניך י"ע המראה •
 .ומבצע הנדרשות

 .מרחבית בקרה עם הקשר ינהל החניך •

 . מהירויות שינויי תוך ואופקית א"י טיסה יבצע החניך •

 .שונות במהירויות וטיפוס הנמכה יבצע החניך •

 .הטיה והפיכות פניות יבצע החניך •

 .בשמאליות והן ימניות בפניות הן, בפנייה אף מצב תיקון ידגים המדריך •

 .בפנייה אף מצב תיקון ליתרג החניך •

 .חדה פנייה ידגים המדריך •

 .חדה פנייה יתרגל החניך •

 .היחלצות על דגש -והיחלצות ספיראלית לצלילה כניסה ידגים המדריך •

 . והיחלצות ספיראלית לצלילה כניסה יתרגל החניך •

 .ונחיתה לנחיתה חזרה הליך יבצע החניך •

 .מנוע וכיבוי הסעה יבצע החניך •

 .בספרים סההטי יסגור החניך •
 

  – תחקיר

 .שבוצעו והתרגילים מהטיסה החניך התרשמות •

 .נכונות פעולות לחיוב יציין וכן שגיאות על יעיר המדריך •

 תדריכים בחוברת המתאים לפרק והפנייה הבאה בטיסה התרגול נושאי •
 .כיתתיים

 



 נמוכה טיסה, והיחלצות הזדקרויות :5' עיוני מס תדריך

 .תרגול לפני סומטו שטח בבדיקות הצורך •

 .הבדיקות •

 .מהי הזדקרות •

 .זנב והזדקרות כנף הזדקרות •

 .בפנייה הזדקרות •

 .מדפים עם הזדקרות. מנוע עם הזדקרות. סרק במהלך הזדקרות •

 .להזדקרות מועדים טיסה מצבי •

 .היחלצות ותהליך להזדקרות כניסה תהליך •

 .נמוכה טיסה עקרונות •
 

, בפניה אף מצב תיקון, הטיה והפיכות פניות. מפניה ציאהוי פניה ביצוע, לפניה כניסה - 6' מס שעור

 '.ד 41: הטיסה משך. נמוכה טיסה, והיחלצות הזדקרות. והיחלצות ספיראלית צלילה

 – טיסה לפני תדריך

 .אימון מאזורי וחזרה אל נתיבים. אימון אזורי, א"מז •

 .והתנעה ח"בד, היקשרות, חיצוניות בדיקות תהליכי •

 .ח"ובד המראה עמדת. והסעה בשימוש מסלול בחירת •

 .המראה ותהליך התיישרות •

 .לאזור וטיסה טיפוס •

 .ביצועם ודרך באזור התרגילים סדר •

 .ונחיתה הצטרפות, לנחיתה חזרה •

 . נמוכה טיסה •
  – תרגול

 החניך י"ע והתנעה ח"בד, היקשרות, חיצוניות בדיקות, בספרים חתימה •
 .המדריך וסיוע בהשגחה

 .החניך י"ע הסעה •

 .ומבצע הנדרשות הפעולות רם בקול מציין החניך. החניך י"ע המראה •

 .מרחבית בקרה עם הקשר ינהל החניך •

 .הטיה והפיכות פניות יבצע החניך •

 .בפנייה אף מצב תיקון יתרגל החניך •

 .חדה פנייה יתרגל החניך •

 . והיחלצות ספיראלית לצלילה כניסה יתרגל החניך •

. היחלצות והליך להזדקרות הכניס הליך, מקדימות בדיקות ידגים המדריך •
 .מדפים וללא סרק במהלך מנוע

 .והיחלצות להזדקרות כניסה יתרגל החניך •

 החניך(. ש"מעפ רגל 111 – מ פחות לא אך) נמוכה טיסה ידגים המדריך •
 .אחריו יבצע

 .ונחיתה לנחיתה חזרה הליך יבצע החניך •

 .מנוע וכיבוי הסעה יבצע החניך •

 .בספרים הטיסה יסגור החניך •
 

 – תחקיר

 .שבוצעו והתרגילים מהטיסה החניך התרשמות •

 .נכונות פעולות לחיוב יציין וכן שגיאות על יעיר המדריך •



 תדריכים בחוברת המתאים לפרק והפנייה הבאה בטיסה התרגול נושאי •
 .כיתתיים

 

 להקפות. עיוני תדריך: 6' עיוני מס תדריך

 .נחיתה ועוביצ הרוח עם לצלע כניסה, בהמראה הפעולות סדר יוצג •

 פני על הנלמדת השיטה יתרונות ויסברו מ"באז הנחיתה טכניקת תוסבר •
 .אחרות

 .משמאל וצולבת מימין צולבת, אף – הרוח השפעת תוסבר •

 .הרוח השפעת על לגבור כדי הננקטים האמצעים יוצגו •

 .מקוצרות והקפות מדפים ללא הקפות יוצגו •

 .שונות גישה בזוויות נחיתה שיטות יוצגו •
 

 '. ד 55: הטיסה משך. הקפות: 9-7' מס שיעור

 – טיסה לפני תדריך

 .בשימוש מסלול, א"מז •

 .והתנעה ח"בד, היקשרות, חיצוניות בדיקות תהליכי •

 .ח"ובד המראה עמדת. והסעה בשימוש מסלול בחירת •

 .המראה ותהליך התיישרות •

 .הרוח עם לצלע וכניסה טיפוס •

 .ההקפה בתהליך הפעולות סדר •
 

 – תרגול

 החניך י"ע והתנעה ח"בד, היקשרות, חיצוניות בדיקות, ספריםב חתימה •
 .המדריך וסיוע בהשגחה

 .החניך י"ע הסעה •

 .ומבצע הנדרשות הפעולות רם בקול מציין החניך. החניך י"ע המראה •

 .הקפה הליך ידגים המדריך •

 מהמסלול סביב הליכה ללא בתחילה. ונשנות חוזרות הקפות יבצע החניך •
 .מהמסלול סביב להליכה יעבור ,רמתו פי ועל ובהמשך

 .השיעור של השני בחלקו יבוצע מדפים ללא נחיתה תרגול •

 מדפים ללא הקפות, מדפים עם הקפות ותבוצענה תתודרכנה – 1 בטיסה •
 .מקוצרות והקפות

 .שונות גישה בזוויות נחיתות ותודגמנה תתודרכנה – 1 בטיסה •

 המראה וטכניקת לבתצו רוח השפעות ותודגמנה תתודרכנה, ואילך 1 מטיסה •
 של לרמתו ובהתאם, שכזו רוח שתשרור עת בכל, צולבת ברוח ונחיתה
 .החניך

 .מנוע וכיבוי הסעה יבצע החניך, בסיום •

 .בספרים הטיסה יסגור החניך •
 

  – תחקיר

 .שבוצעו והתרגילים מהטיסה החניך התרשמות •

 .נכונות פעולות לחיוב יציין וכן שגיאות על יעיר המדריך •



 תדריכים בחוברת המתאים לפרק והפנייה הבאה בטיסה רגולהת נושאי •
 .כיתתיים

 

 : 7' מס עיוני תדריך

 

, באוויר התנעה. נמוך שמן לחץ. נמוך דלק לחץ. המנוע בפעולת חריגות. אונס נחיתות :חרום הליכי

 מנורת. החשמל מערכת כשל. הטיס בתא ואש עשן. ובאוויר המראה, בהתנעה מהמנוע ואש עשן

 . מקזז תקלת. נדלקת גנראטור

 

  – אונס נחיתת המחייבים מצבים

 .אחרות, טיסה בעת במנוע אש, מנוע כביית •

 .מנוע עם כנגד מנוע ללא – רגילה להקפה בהקבלה מלא אונס נחיתת תהליך •

 .סופית מצלע א"נ. בסיס מצלע א"נ. הרוח עם מצלע אונס נחיתת •

 .מנוע כביית לאחר ובדיקות פעולות •

 .ממנו להיפטר הדרכיםו א"בנ גובה עודף •

 .לטיס הזמינות והאפשרויות שונים בגבהים המתחילה אונס נחיתת •

 .א"בנ הרוח השפעת •

 .אונס לנחיתת שדה בחירת •

 .המראה לאחר אונס נחיתת •

 .מנחת/שדה בבחירת והשיקולים הרוח עם בצלע מנוע כביית •

 .מהשטח ומטוס צוות חילוץ – בשלום הנחיתה השלמת לאחר פעולות •

 .גובה מד ללא יתהונח טיסה •

 .מהירות מד ללא ונחיתה טיסה •

. נמוך שמן לחץ. נמוך דלק לחץ. המנוע בפעולת חריגות: אחרות תקלות •
 בתא ואש עשן. ובאוויר המראה, בהתנעה מהמנוע ואש עשן, באוויר התנעה

 דיווח נהלי .מקזז תקלת. נדלקת גנרטור מנורת. החשמל מערכת כשל. הטיס
 , תאונות

 .עיםואירו תקריות •
 

. נמוך שמן לחץ. נמוך דלק לחץ. המנוע בפעולת חריגות. אונס ונחיתת מנוע כשל - 15' מס שעור

 מערכת כשל. הטיס בתא ואש עשן. ובאוויר המראה, בהתנעה מהמנוע ואש עשן. באוויר התנעה

 'ד 01: הטיסה משך. מקזז תקלת. נדלקת גנרטור מנורת. החשמל

 – טיסה לפני תדריך

 .אימון מאזורי וחזרה אל נתיבים. אימון אזורי, א"מז •

 .והתנעה ח"בד, היקשרות, חיצוניות בדיקות תהליכי •

 .ח"ובד המראה עמדת. והסעה בשימוש מסלול בחירת •

 .המראה ותהליך התיישרות •

 .התרגול לאזור וכניסה טיפוס •

 .ההקפה בתהליך הפעולות סדר •
 

 

 



 

 – תרגול

 החניך י"ע והתנעה ח"דב, היקשרות, חיצוניות בדיקות, בספרים חתימה •
 .המדריך וסיוע בהשגחה

 .החניך י"ע הסעה •

 .ומבצע הנדרשות הפעולות רם בקול מציין החניך. החניך י"ע המראה •

 .א"בנ הקפה הליך ידגים המדריך •

 .ונשנות חוזרות הקפות יבצע החניך •

 .גובה מד ללא נחיתה ביצוע •

 .מהירות מד ללא נחיתה ביצוע •

 .שונות מוצא מנקודות אונס נחיתות ידגים המדריך •

 .שהודגמה ההקפה של חוזרת הצגה יבצע החניך •

 הנדרשות פעולות יבצע והחניך שלעיל מהרשימה תקלה יגדיר המדריך •
 .תקינה ונחיתה להיחלצות

 .מנוע וכיבוי הסעה יבצע החניך בסיום •

 .בספרים הטיסה יסגור החניך •
 

 – תחקיר

 .שבוצעו והתרגילים מהטיסה החניך התרשמות •

 .נכונות פעולות לחיוב יציין וכן שגיאות על יעיר ךהמדרי •

 תדריכים בחוברת המתאים לפרק והפנייה הבאה בטיסה התרגול נושאי •
 .כיתתיים

 

 '.ד 11: הטיסה משך. יחיד טיסת לפני מבחן - 11' מס שעור

 

 – טיסה לפני תדריך

 .אימון מאזורי וחזרה אל נתיבים. אימון אזורי, א"מז •

 .והתנעה ח"בד, היקשרות, ניותחיצו בדיקות תהליכי •

 .ח"ובד המראה עמדת. והסעה בשימוש מסלול בחירת •

 .המראה ותהליך התיישרות •

 .לאזור וטיסה טיפוס •

 .ביצועם ודרך באזור התרגילים סדר •

 .ונחיתה הצטרפות, לנחיתה חזרה •
 

 – תרגול

 החניך י"ע והתנעה ח"בד, היקשרות, חיצוניות בדיקות, בספרים חתימה •
 .המדריך ועוסי בהשגחה

 .החניך י"ע הסעה •

 .ומבצע הנדרשות הפעולות רם בקול מציין החניך. החניך י"ע המראה •

 .מרחבית בקרה עם הקשר ינהל החניך •

 .והקפות א"נ. והיחלצות הזדקרויות. הטיה והפיכות פניות יבצע החניך •

 .מנוע וכיבוי הסעה יבצע החניך •



 .בספרים הטיסה יסגור החניך •
 

 – תחקיר

 .שבוצעו והתרגילים מהטיסה ניךהח התרשמות •

 .נכונות פעולות לחיוב יציין וכן שגיאות על יעיר המדריך •
 

 .בטיחות מטעמי אלא המדריך יתערב לא במהלכה" כחול סולו" מעין מהווה זו טיסה: הערה

 

 יחיד לטיסת  תדריך: 8' מס עיוני תדריך

 .יחיד טיסת הכוללות הטיסות סדר על מעבר •

 .האימון לאזורי יציאה משךובה הקפות רק בתחילה •

 ביצוע בהדרגה ובהמשך מהירות שינויי רק האימון באזורי ראשונות בטיסות •
 .שנלמדו התרגילים

 .המדריך עם רדיו קשר שמירת •

 .החניך מטוס עם עין קשר שומר מדריך •

 .והנלמד הספר פי על ופעולה דווח. תקלות •

 שלבי בכול בו והשליטה המטוס התנהגות על המשקל הפרשי השפעת •
 .הטיסה

 ארבע וצבירת, לפחות ראשונים שיעורים שישה השלמת לאחר רק יבוצע •
 .הדרכה שעות

 מדריכו שאינו, מקומו ממלא או ראשי מדריך עם בוחן טיסת לאחר רק יבוצע •
 .הרביעי השיעור לאחר שבוצעה, החניך של האישי

 

 .החניך של האישי הטיסות וביומן המתלמד ברישיון לחתום המדריך על, ראשון סולו לפני

 

  שעה 0: הטיסה משך. ראשונה יחיד טיסת - 12' מס שעור

 'ד 01 – יחיד', ד 01 – מדריך עם

 

 – טיסה לפני תדריך

 .בשימוש מסלול, א"מז •

 .והתנעה ח"בד, היקשרות, חיצוניות בדיקות תהליכי •

 .ח"ובד המראה עמדת. והסעה בשימוש מסלול בחירת •

 .המראה ותהליך התיישרות •

 .הרוח עם לצלע וכניסה טיפוס •

 .מדריך עם הקפות •

 .יחיד הקפת •
 

 

 



  – תרגול

 החניך י"ע והתנעה ח"בד, היקשרות, חיצוניות בדיקות, בספרים חתימה •
 .המדריך וסיוע בהשגחה

 .החניך י"ע הסעה •

 .ומבצע הנדרשות הפעולות רם בקול מציין החניך. החניך י"ע המראה •

 .יחיד להקפת יצא ולאחריה המדריך עם הקפות יבצע החניך •

 עד עימו בתרגול המדריך ימשיך, יחיד להקפת כשיר אינו והחניך במידה •
 .נאותה רמה להשגת

 .מנוע וכיבוי הסעה יבצע החניך •

 .בספרים הטיסה יסגור החניך •
 

  – תחקיר

 .שבוצעו והתרגילים מהטיסה החניך התרשמות •

 .נכונות פעולות לחיוב יציין וכן שגיאות על יעיר המדריך •

 תדריכים בחוברת המתאים לפרק והפנייה הבאה בטיסה התרגול נושאי •
 .כיתתיים

 

 שעה 0: טיסה כל משך. יחיד טיסות :14-13' מס שעורים

 'ד 01 – יחיד'. ד 01 – מדריך עם

 

 – טיסה לפני תדריך

 .בשימוש מסלול, א"מז •

 .והתנעה ח"בד, היקשרות, חיצוניות בדיקות תהליכי •

 .ח"ובד המראה דתעמ. והסעה בשימוש מסלול בחירת •

 .המראה ותהליך התיישרות •

 .הרוח עם לצלע וכניסה טיפוס •

 .מדריך עם הקפות •

 .יחיד הקפות •
 

  – תרגול

 החניך י"ע והתנעה ח"בד, היקשרות, חיצוניות בדיקות, בספרים חתימה •
 .המדריך וסיוע בהשגחה

 .החניך י"ע הסעה •

 .ומבצע הנדרשות הפעולות רם בקול מציין החניך. החניך י"ע המראה •

 .יחיד להקפות יצא ולאחריה מדריך עם הקפה יבצע החניך •

 עד עימו בתרגול המדריך ימשיך, יחיד להקפת כשיר אינו והחניך במידה •
 .נאותה רמה להשגת

 הליכה ללא אך, מלאה נחיתה עם ונשנות חוזרות בהקפות ימשיך החניך •
 .זאת מחייבים התנאים אם אלא, מהמסלול סביב

 .מנוע כיבויו הסעה יבצע החניך •

 .בספרים הטיסה יסגור החניך •
 



  – תחקיר

 .שבוצעו והתרגילים מהטיסה החניך התרשמות •

 .נכונות פעולות לחיוב יציין וכן שגיאות על יעיר המדריך •

 תדריכים בחוברת המתאים לפרק והפנייה הבאה בטיסה התרגול נושאי •
 .כיתתיים

 

 שעה 0: הטיסה משך. האימון לאזור יציאה, יחיד טיסת - 15' מס שעור

 'ד 40 – יחיד'. ד 00 – מדריך עם

 

 – טיסה לפני תדריך

 .פנויים טיסה ואזורי בשימוש מסלול, א"מז •

 .התנעהו ח"בד, היקשרות, חיצוניות בדיקות תהליכי •

 .ח"ובד המראה עמדת. והסעה בשימוש מסלול בחירת •

 .המראה ותהליך התיישרות •

 .לנחיתה וחזרה התרגול לאזור יציאה, טיפוס •

 .יחיד טיסת •
 

 – תרגול

 .התהליכים כול יבצע החניך •

 החניך י"ע והתנעה ח"בד, היקשרות, חיצוניות בדיקות, בספרים חתימה •
 .המדריך וסיוע בהשגחה

 .החניך י"ע הסעה •

 .ומבצע הנדרשות הפעולות רם בקול מציין החניך. החניך י"ע המראה •

 אותה יבצע ולאחריה מדריך עם לנחיתה וחזרה לאזור יציאה יבצע החניך •
 .יחיד כטיסת טיסה

 עד עימו בתרגול המדריך ימשיך, יחיד לטיסת כשיר אינו והחניך במידה •
 .נאותה רמה להשגת

 .השיעור זמן םתו עד, ונשנות חוזרות ביציאות ימשיך •

 .מנוע וכיבוי הסעה יבצע החניך •

 .בספרים הטיסה יסגור החניך •
 

 – תחקיר

 .שבוצעו והתרגילים מהטיסה החניך התרשמות •

 .נכונות פעולות לחיוב יציין וכן שגיאות על יעיר המדריך •

 תדריכים בחוברת המתאים לפרק והפנייה הבאה בטיסה התרגול נושאי •
 . כיתתיים

 

 

 

 



 שעה 0: הטיסה משך. יחיד תטיס - 16' מס שעור

 'ד 01 – יחיד'. ד 01 – מדריך עם

 

 – טיסה לפני תדריך

 .פנויים טיסה ואזורי בשימוש מסלול, א"מז •

 .והתנעה ח"בד, היקשרות, חיצוניות בדיקות תהליכי •

 .ח"ובד המראה עמדת. והסעה בשימוש מסלול בחירת •

 .המראה ותהליך התיישרות •

 .לנחיתה וחזרה באזור שונים תרגילים צועבי, התרגול לאזור יציאה, טיפוס •

 .יחיד בטיסת זה כל •
 

 – תרגול

 החניך י"ע והתנעה ח"בד, היקשרות, חיצוניות בדיקות, בספרים חתימה •
 .המדריך וסיוע בהשגחה

 .החניך י"ע הסעה •

 .ומבצע הנדרשות הפעולות רם בקול מציין החניך. החניך י"ע המראה •

: ויתרגל באזור יחיד טיסת יבצע בהמשך. המדריך עם הקפה יבצע החניך •
 .וטיפוס הנמכה, מהירות שנויי

 עד עימו בתרגול המדריך ימשיך, יחיד לטיסת כשיר אינו והחניך במידה •
 .נאותה רמה להשגת

 .מנוע וכיבוי הסעה יבצע החניך •

 .בספרים הטיסה יסגור החניך •
 

 – תחקיר

 .שבוצעו והתרגילים מהטיסה החניך התרשמות •

 .נכונות פעולות לחיוב יציין וכן שגיאות על יעיר המדריך •

 תדריכים בחוברת המתאים לפרק והפנייה הבאה בטיסה התרגול נושאי •
 .כיתתיים

 

 שעה 0: טיסה כל משך. יחיד טיסות :19, 18, 17' מס שעורים

 'ד 01 – יחיד'. ד 01 – מדריך עם

 

 – טיסה לפני תדריך

 .תהאו המנהל והוא לטיסה התדריך את המבצע הוא החניך •

 .פנויים טיסה ואזורי בשימוש מסלול, א"מז •

 .והתנעה ח"בד, היקשרות, חיצוניות בדיקות תהליכי •

 .ח"ובד המראה עמדת. והסעה בשימוש מסלול בחירת •

 .המראה ותהליך התיישרות •

 .לנחיתה חזרה. שונים טיסה תרגילי וביצוע התרגול לאזור יציאה, טיפוס •

 .יחיד בטיסת זה כל •



 – תרגול

 החניך י"ע והתנעה ח"בד, היקשרות, חיצוניות בדיקות, פריםבס חתימה •
 .המדריך וסיוע בהשגחה

 .החניך י"ע הסעה •

 .ומבצע הנדרשות הפעולות רם בקול מציין החניך. החניך י"ע המראה •

 . המדריך עם הקפה יבצע החניך •

 פניות.וטיפוס הנמכה, מהירות שנויי ויתרגל באזור יחיד טיסת יבצע בהמשך •
 ?( ש"מעפ 111' עד.)א"ונ הזדקרויות, יההט והפיכות

 אש, מנוע תקלת:  הבאות מהתקלות אחת יתרגל לנחיתה החזרה במהלך •
 ?(ש"מעפ 111' עד.)במנוע

 .מקוצרת מדפים ללא, מדפים עם:  במנחת הקפות יבצע •

 עד עימו בתרגול המדריך ימשיך, יחיד לטיסת כשיר אינו והחניך במידה •
 . נאותה רמה להשגת

 .מנוע וכיבוי הסעה עיבצ החניך •

 .בספרים הטיסה יסגור החניך •
 

  – תחקיר

 .שבוצעו והתרגילים מהטיסה החניך התרשמות •

 .נכונות פעולות לחיוב יציין וכן שגיאות על יעיר המדריך •
 

 .כיתתיים תדריכים בחוברת המתאים לפרק והפנייה הבאה בטיסה התרגול נושאי

 

  מ"באז נווט - עיוני תדריך

 

 הגדרה -אווירי נווט

 ".מטרה לנקודת מוצא מנקודת המטוס הטסת שייעודו תהליך"

 

 :במטוס נדרשים אמצעים

 מהירות מחוון •

 מצפן •

 עצר שעון •

 נווט מפת •
 

 המפה מ"קנ

 0:011,111 מ"קנ – מקומי/קצר לנווט •

 0:101,111 מ"קנ – ארוך לנווט •
 

 



 :המפה גבי על הנווט ושרטוט לתכנון כלים

 סרגל •

 זווית מד •

 מחשבון •

 ןעיפרו או עט •

 צהוב מדגש •
 

 :הנווט ומהירות המפה מ"לקנ הסרגל התאמת

 .ש"מי 11 – ולדוגמא 6 בכפולות נווט מהירות לבחור ונוח רצוי •

 המטוס יעבור דקה בכל אזי ש"מי 11 במהירות מתבצעת הנווט טיסת באם •
 .יבשתי מיל 0.0

 . ש"קמ 1.4 ל שווים ש"מי 0.0 •

 0:011,111 מ"קנ מפה רעבו נווט ושירטוט לתכנון המיועד סרגל על לפיכך •
 .מ"ס 1.4 כל מודגש קו נסמן

 .מ"ס 1.17 כל קו נסמן 0:101,111 מ"קנ מפה עבור •
 

 :דלק חישובי – מרבי נתיב אורך

 .לשעה ליטר 06 – כ הנה הדלק צריכת, ש"מי 11 במהירות •

 טיסה שעת חצי לפחות של דלק ביתרת וחייב דלק ליטר 61 במטוס אם •
 בנתיב ראשונה כוון יציאת ועד שמההתנעה ובהנחה, ליטר 1 –היעד במנחת
 .שיוט/הנווט לטיסת שעות 1 תוותרנה, דלק ליטר 4 – כ נצרכים

 יבשתי מיל 171 של נווט מרחק מאפשרות ש"מי 11 במהירות טיסה שעות 1 •
 .מ"ק 414 – כ או

 .מ"ס 040 הינו טיסה שעת מרחק 0:101,111 של מ"בקנ מפה על •
 

 :הנווט מסלול קביעת

 .מ"ס 040 באורך חוט מודדים •

 ועד הביניים יעדי דרך לנווט המוצא בנקודת החל במפה סיכות נועצים •
 (.היעד מנחת שלפני) הסיום לנקודת

 ועד הביניים יעדי דרך ומעבירים המוצא שבנקודת לסיכה החוט קצה קושרים •
 על המרבי הטיסה זמן את עובר הנווט אורך שאין ומוודאים, הסיום נקודת

 .ביניים תדלוק ללא, פנימי דלק
 .מותרים GPS אוPC  על ממוחשבת נווט תכנון מערכת כגון יותר מתוחכמים באמצעים שימוש: הערה

 

 :נתונים ורישום הנווט נתיב שרטוט

 סמן בנתיב נוסף לקטע יציאה נקודת כל סביב וכן לנווט המוצא נקודת סביב •
 בחור השתמש. סביבה אחרים ופרטים הנקודה יסתיר שלא, דיו גדול עיגול

 .בסרגל שתקדח בקוטרו מתאים

 ישר קו וסמן אחריה הבאה הנווט לנקודת המוצא נקודת ביו הסרגל הנח •
 נקודת את המקיפה העיגול לשפת המוצא נקודת את המקיפה העיגול משפת

 .הבאה היעד

 .נתיב קטע כל עבור כך על חזור •



 נקודת מול האפס ספרת כאשר הראשון הנתיב לקטע במקביל הסרגל הנח •
 1.4 כל) טיסה דקת כל עבור כל קטן חוצה קו המסומן הנתיב על וסמן המוצא

 (.מ"ס

 .ששורטט נתיב קטע כל עבור כך על חזור •

, הנתיב קטע שמתחילת הזמן רשום, דקות שתי כל כלומר, שני קו כל ליד •
 ......  6, 4, 1 משמע

 .בנתי קטע באותו הטיסה כוון עם וייקרא שיתאים כך הספרות רישום כוון •

 .ושניות בדקות המדויק המצטבר הזמן רשום, נתיב קטע של היעד נקודת ליד •

" כוון צא משבצת" שרטט ממנה נאות ובמרחק לנתיב מוצא נקודת כל ליד •
 כוון עבור כמשולש עליונה: הנתיב הקטע כוון עם וכוונה קומות שלוש הבנויה
 עבור תחבי כצורת ושלישית, הנתיב קטע זמן עבור כמלבן שנייה, הנתיב
 .הדלק רישום

 הנתון ורשום לצפון ביחס נתיב קטע כל כוון מדוד הזווית מד באמצעות •
 כוון עם ויקרא שיתאים כך" כוון צא משבצת" של העליונה בקומה המתקבל

 .נתיב קטע באותו הטיסה

 לקטע ושניות בדקות הזמן את רשום" כוון צא משבצת" של השנייה בקומה •
 .לעיל כאמור, בסופו גם שנרשם כפי, הנתיב

 

 :הדלק ורישום חישוב

 המינימום הינו הנרשם הדלק כאשר, להתחלה מהסוף מחשבים הדלק את •
 .המשימה לביצוע הנדרש

 לפני שהנה בנווט האחרונה היעד בנקודת כלומר, הטיסה בסיום, לעיל כאמור •
 טיסה שעת לחצי דלק במטוס שיוותר הטיס תקנות פי על חייב, היעד מנחת

 .ליטר 1 והנה ידועה זו כמות. לפחות

 שיש דלק כמות במטוס שתיוותר חייב האחרון הנתיב קטע בתחילת לפיכך •
 .ליטר 1 ועוד האחרון הנתיב קטע לבצע כדי בה

 בידנו תיתן לדקה דלק בתצרוכת, בדקות האחרון בנתיב הטיסה זמן מכפלת •
 .זה נתיב לקטע הנדרשת הכמות

 ".כוון צא משבצת" של התחתונה בקומה ורשום ליטר 1 עליה הוסף •

 לנקודת ועד ולהוסיף נתיב קטע לכל הדלק תצרוכת לחשב יש והלאה מכאן •
 .הנווט שבתחילת הראשונה המוצא

 נקודת עד וטיסה המראה, הסעה, התנעה בעבור ליטר 4 הוסף זו כמות על •
 במטוס להיות שחייב הדלק מינימום מהו ותקבל בנווט הראשונה המוצא
 .המשימה ביצוע לצורך

 

 :הזדהות קודותנ

 עליך יקל שבאמצעותן קרקעיות נקודות חפש שבנווט נתיב קטע כל לאורך •
 כבישים הצטלבויות רצוי. המתוכנן לנתיב ביחס המטוס מקום לזהות

 '. וכו תילים, ברורים ואדיות צמתי, קטנים ישובים, לנתיב הסמוכות

 .מזו זו, טיסה דקות 1-4 של במרחק שיהיו רצוי ההזדהות נקודות •

 פי על בו המדויק הזמן לידן וציין סביבן בעיגול הנבחרות הנקודות מןס •
 . לידן המטוס יחלוף החישוב

 תעשה גם וכן צהוב בצבע מדגש באמצעות ההזדהות נקודות את הדגש •
 . ונתיב נתיב קטע כל של והיעד המוצא לנקודות

 

 



 :קשר נתוני

 מרחביה הפיקוח של הקריאה ואותות התדרים ציין הנווט נתיב לאורך •
 .והמקומי

 הפקח הוראת פי שעל או קשר לייצור ודרוש צפוי בו במקום ייעשה הרישום •
 .אחר מקומי/מרחבי פקח עם לקשר לעבור שיורה ודרוש צפוי

 

 

 :הנווט לימוד

 !פ"שבע ידיעה ועד הקרקע על אותו תשנן אם הנווט לבצע מאד עליך יקל

 

 :הנווט ביצוע

 

 :ראשיות 4 – ל נחלקות הנווט במהלך הטייס פעולות

 ונחיתה המראה .1

 כיוון צא .2

 הזדהות .3

 טיסה פעולות .4
 

 – המראה

 נקודת היא, לנווט המוצא נקודת לעבר וטיסה הנווט לגובה טיפוס,  המראה •
 .ראשונה" כוון צא"

 – כוון צא

, בגובה ימצא לנווט הראשונה המוצא שבנקודת כך המטוס את הכוון •
 .הראשון בהנתי בקטע הנדרשים ובכוון במהירות

 .ורץ הופעל שאומנם וודא העצר שעון את והפעל לחץ המוצא נקודת מעל •

 .במפה וכרשום כנדרש וכוון מהירות, גובה וודא •

 .המשימה לביצוע למינימום שמעל בכמות דלק וודא •
 – הזדהות

 .הנתיב מתחילת שחלף הזמן את קרא – שעון •

 נקודת אתרו הנוכחי מיקומך את במפה קרא שחלף הזמן פי על – מפה •
 .אליה המתוכנן והזמן הקרובה ההזדהות

 גדולים מעצמים בעינייך נוע. ההזדהות נקודת את בשטח חפש – שטח •
 .בקרבתה המצויים קטנים עצמים אל, מקומה באיתור המסייעים

 .כמתוכנן לה בסמיכות שיעבור המטוס כוון, ההזדהות נקודת את משאיתרת •

 אותה חלפת אם לעצמך וציין העצר בשעון הצץ ההזדהות נקודת במעבר •
 .בכמה אז פיגור/ הקדמה אם. פיגור/בהקדמה או המתוכנן בזמן

 לנקודת המתוכנן לזמן פיגור/הקדמה שבין היחס י"ע הרוח חישוב בצע •
 .ההזדהות

 לחזות ויסיע נתיב קטע באותו הרוח של גב/אף רכיב את ייתן הטיסה במהירות מוכפל כשהוא זה יחס

 .הנתיב קטע של היעד לנקודת גם כמו, הבאות ההזדהות דותנקו אל פיגור/הקדמה



 – חדש כוון צא

 לסיום המתוכנן הזמן בנתוני מהמפה עצמך עדכן, הנתיב קטע סיום לקראת •
 .הבא הנתיב של הכוון ובנתון הנתיב

 הנתיב לקטע המוצא נקודת שהיא הנוכחי הנתיב קטע של היעד נקודת מעל •
 שעון מהלך את עצור. בפועל בוצעש הזמן את העצר משעון קרא, הבא

 .רץ שהשעון וודא. מחדש והפעל אפס, העצר

 .החדש הנתיב לכוון פנה •

 .במפה כרשום וכוון מהירות, גובה וודא •

 .המשימה לביצוע מינימום כנגד בפועל דלק כמות השווה •

 בקטע בהתאם רוח לרכיב צפה, הקודם הנתיב של פיגור/הקדמה זמן על •
 .החדש הנתיב

 .הזדהות ליךלתה עבור •
 

 – הטיסה פעולות

 המנוע לפיכך, הגובה הגה באמצעות תבוצע השטח פני מעל גובה שמירת •
 .המהירות לשמירת האמצעי הוא

 המנוע שכוח סביר, יותר או פחות יציב בגובה תתבצע הנווט ומרבית מאחר •
 בכוח שנוי יחייבו משמעותיים גובה שנויי ורק מסוים ד"בסל קבוע ישמר

 .מוגבלים זמן קילפר המנוע

 שים, רחוק עצם בחר הנתיב קטע בכוון התייצבות לאחר, כוון לשמור מנת על •
 .מצפן תנודת כל אחר מלרדוף והמנע האף את עליו

 גבוה מתח קווי ובפרט אותך לסכן העשויים קרקע מכשולי לזיהוי קדימה צפה •
 .ואנטנות

 אף מצב את גם תראה קריאתה שבעת כך יחסית גבוה המפה את החזק •
 לבך תשומת להסב עלולה המפה בקריאת ארוכה ששקיעה זכור. המטוס
 פגיעה ועד מבוקרת בלתי להנמכה להוביל שעלול מה, המטוס אף ממצב

 .בקרקע
 

 ".קדימה ושניים ביד אחד: " הכלל את זכור. לבגוד גם עלול אמין שהוא ככול המנוע

 

 – דלק

 לכאורה אם גם. מתוכננת כנגד בפועל לכמות מוגברת ערנות מחייב הדלק מגבלת על המתוכנן נווט

 פיגור הגורמת חזקה אף רוח מחמת" להעלם" יכולות הן הטיסה בתחילת גדולות דלק יתרות יש

 . מהמתוכנן ארוך טיסה זמן כלומר, מתמיד

 מתקזז אינו הרוח מול טיסה בזמן ההפסד, מעגלי נווט – הראשונית המוצא נקודת אל החוזר בנווט

 עצמך תמצא בטרם ממנו קטעים או הנווט וחתוך כך על תסתמך אל. הרוח שעם טיסה זמן רווח עם

 הניווט ובהמשך( הדלק צריכת על מעט משפיעה לכאורה אשר) צד רוח ומזוהה במידה, כן כמו. בצרה

 הנתיב את לקצר הצורך ובמידת אף רוח לנו שצפויה בכך להתחשב יש, הרוח כיוון אל פנייה צפויה

 .בהתאם עודף דלק לתכנן ויש הניווט במהלך להשתנות יכולות רוחות, כן כמו. המתוכנן

 

 

 



 – מאולתר נתיב

 ?מהו מאולתר נתיב

 .מאולתר נתיב על נווט בכושר הצורך •

 .הדוק מגע נווט ביצוע, זמן הערכת, כוון הערכת – הנווט טכניקת •

 ערכותה/  מפות פי על מגע ניווט, חדש נתיב, כיוון שינויי – באוויר יעד שינוי •
 .וזמן כיוון

 – מרשה

 .מרחב טיסת לביצוע תנאי

 11-170-6100 טיס מודיעין. טל

 : למסור שעליך פרטים

 טייס שם •

 המטוס של קריאה אות •

 דלק זמן •

 נוסע יש האם •

 המראה וזמן מקום •

 הטיסה נתיב •

 נחיתה וזמן מקום •
 

 ולקבל מראש שעות 14 לפחות חריג מרשה להגיש חובה, מאושרים מ"אז מנתיבי חורג הנתיב אם

 .לביצוע קודם יום, אישור עליו

 – ואיזון משקל חישובי

 .והחוק התקנות, המטוס בספר למגבלות בהתאם •
 

 שעה 0: הטיסה משך. נווט הליך הדגמת. נווט - 25' מס שעור

 

 – טיסה לפני תדריך

 .הנווט בנתיב( קיימות אם) טיס ומגבלות בשימוש מסלול, א"מז •

 .לנווט מרשה הגשת •

, מהירות, כוון: נתונים ביקורת. הנווט נתיב סקירת, המפה על משותף מעבר •
 .ודלק זמן

 .ואיזון משקל חישובי •

 .שטח,מפה, שעון – הנווט שיטת ועל" כוון צא"ב פעולות על חזרה •

 .ובקרה פיקוח לאזורי בהתאם תדרים מעבר על חזרה •

 .הנווט במהלך ר"נדב רענון •

 .והתנעה ח"בד, היקשרות, חיצוניות בדיקות תהליכי •

 .ח"ובד המראה עמדת. והסעה בשימוש מסלול בחירת •

 .המראה ותהליך התיישרות •

 .כוון צא לנקודת ויציאה יציאה, טיפוס •
 

 



 – תרגול

 החניך י"ע והתנעה ח"בד, היקשרות, חיצוניות בדיקות, בספרים חתימה •
 .המדריך וסיוע בהשגחה

 .כוון צא לנקודת וטיסה טיפוס. החניך י"ע והמראה הסעה •

 .שטח מפה, שעון – התמצאות ושיטת" כוון צא" הליכי ידגים המדריך •

 מטיס עצמו שהוא תוך, לחניך הנווט הליכי ביצוע יעביר ואילך השני מהנתיב •
 .המטוס

 .לנחיתה המטוס את החניך יחזיר הנווט בסיום •

 .מנוע וכיבוי הסעה יבצע החניך •

 .בספרים הטיסה יסגור החניך •
 

 – חקירת

 .שבוצעו והתרגילים מהטיסה החניך התרשמות •

 .נכונות פעולות לחיוב יציין וכן שגיאות על יעיר המדריך •

 .הבא השיעור של הנווט נתיב את לחניך יעביר המדריך •

 והליך הטסה זה ובכלל הטיסה את החניך ינהל הבאים הנווט בשעורי: הערה •
 השיטה להטמעת  הנדרשות הערות מעיר המדריך כאשר, בעצמו הנווט

 .הביצוע רמת ושיפור
 

 שעה 0: הטיסה משך. מיהור/פיגור חישובי, מנווט חניך. נווט - 21' מס שעור

 

 – טיסה לפני תדריך

 .הנווט בנתיב( קיימות אם) טיס ומגבלות בשימוש מסלול, א"מז •

 .לנווט מרשה הגשת •

, ירותמה, כוון: נתונים ביקורת. הנווט נתיב סקירת, המפה על משותף מעבר •
 .ודלק זמן

 . שטח,מפה, שעון – הנווט שיטת ועל" כוון צא"ב פעולות על חזרה •
 

 .סחיפה וחישובי מיהור/ פיגור חישובי על חזרה •

 .ובקרה פיקוח לאזורי בהתאם תדרים מעבר על חזרה •

 .הנווט במהלך ר"נדב רענון •

 . והתנעה ח"בד, היקשרות, חיצוניות בדיקות תהליכי •

 .ח"ובד המראה עמדת. הסעהו בשימוש מסלול בחירת •

 .המראה ותהליך התיישרות •

 .כוון צא לנקודת ויציאה יציאה, טיפוס •
 

 - תרגול

 החניך י"ע והתנעה ח"בד, היקשרות, חיצוניות בדיקות, בספרים חתימה •
 .המדריך וסיוע בהשגחה

 .כוון צא לנקודת וטיסה טיפוס. החניך י"ע והמראה הסעה •

 .וינווט יטיס החניך •

 .מהנתיב סחיפה וחישובי מיהור/ פיגור חישובי םידגי המדריך •



 .לנחיתה המטוס את החניך יחזיר הנווט בסיום •

 .מנוע וכיבוי הסעה יבצע החניך •

 .בספרים הטיסה יסגור החניך •
 

 – תחקיר

 .שבוצעו והתרגילים מהטיסה החניך התרשמות •

 .נכונות פעולות לחיוב יציין וכן שגיאות על יעיר המדריך •

 הבא השיעור של הנווט נתיב את ניךלח יעביר המדריך •
 

 שעה 0: הטיסה משך. מאולתר בנתיב נווט הדגמת - 22' מס שעור

 

 – טיסה לפני תדריך

 .הנווט בנתיב( קיימות אם) טיס ומגבלות בשימוש מסלול, א"מז •

 .לנווט מרשה הגשת •

, מהירות, כוון: נתונים ביקורת. הנווט נתיב סקירת, המפה על משותף מעבר •
 .ודלק זמן

 .שטח,מפה, שעון – הנווט שיטת ועל" כוון צא"ב פעולות על חזרה •

 .סחיפה וחישובי מיהור/ פיגור חישובי על חזרה •

 .מאולתר נתיב על נווט טכניקת על חזרה •

 .ובקרה פיקוח לאזורי בהתאם תדרים מעבר על חזרה •

 .הנווט במהלך ר"נדב רענון •

 .והתנעה ח"בד, היקשרות, חיצוניות בדיקות תהליכי •

 .ח"ובד המראה עמדת. והסעה בשימוש מסלול חירתב •

 .המראה ותהליך התיישרות •

 .כוון צא לנקודת ויציאה יציאה, טיפוס •
 - תרגול

 החניך י"ע והתנעה ח"בד, היקשרות, חיצוניות בדיקות, בספרים חתימה •
 .המדריך וסיוע בהשגחה

 .כוון צא לנקודת וטיסה טיפוס. החניך י"ע והמראה הסעה •

 .ינווטו יטיס החניך •

 .מאולתר נתיב על נווט ידגים המדריך •

 .לנחיתה המטוס את החניך יחזיר הנווט בסיום •

 .מנוע וכיבוי הסעה יבצע החניך •

 .בספרים הטיסה יסגור החניך •
 

 – תחקיר

 .שבוצעו והתרגילים מהטיסה החניך התרשמות •

 .נכונות פעולות לחיוב יציין וכן שגיאות על יעיר המדריך •

 הבא השיעור של הנווט נתיב את ךלחני יעביר המדריך •
 

 



 שעה 0: הטיסה משך. ביניים ונחיתת מאולתר נתיב. נווט - 23' מס שעור

 

 – טיסה לפני תדריך

 .הנווט בנתיב( קיימות אם) טיס ומגבלות בשימוש מסלול, א"מז •

 .לנווט מרשה הגשת •

, מהירות, כוון: נתונים ביקורת. הנווט נתיב סקירת, המפה על משותף מעבר •
 .ודלק ןזמ

 .שטח,מפה, שעון – הנווט שיטת ועל" כוון צא"ב פעולות על חזרה •

 .סחיפה וחישובי מיהור/ פיגור חישובי על חזרה •

 .מאולתר נתיב על נווט טכניקת על חזרה •

 .ביניים במנחת נחיתה נוהלי הצגת •

 .ובקרה פיקוח לאזורי בהתאם תדרים מעבר על חזרה •

 .הנווט במהלך ר"נדב רענון •

 .והתנעה ח"בד, היקשרות, חיצוניות קותבדי תהליכי •

 .ח"ובד המראה עמדת. והסעה בשימוש מסלול בחירת •

 .המראה ותהליך התיישרות •

 .כוון צא לנקודת ויציאה יציאה, טיפוס •
 

  – תרגול

 החניך י"ע והתנעה ח"בד, היקשרות, חיצוניות בדיקות, בספרים חתימה •
 .המדריך וסיוע בהשגחה

 .כוון צא לנקודת וטיסה יפוסט. החניך י"ע והמראה הסעה •

 .מאולתר נתיב על נווט החניך יבצע המדריך הוראת פי על •

 .ביניים במנחת נחיתה תבוצע •

 .לנחיתה המטוס את החניך יחזיר הנווט בסיום •

 .מנוע וכיבוי הסעה יבצע החניך •

 . בספרים הטיסה יסגור החניך •
 

  – תחקיר

 .שבוצעו והתרגילים מהטיסה החניך התרשמות •

 .נכונות פעולות לחיוב יציין וכן שגיאות על יעיר המדריך •
 

 

 

 

 

 

 

 



 שעה 0: שיעור כל משך. הקפות, יחיד טיסת :26 - 24' מס שעור

 'ד 01 - יחיד'. ד 01 - מדריך עם

 

 – טיסה לפני תדריך

 .אותה המנהל והוא לטיסה התדריך את המבצע הוא החניך •

 .פנויים טיסה ואזורי בשימוש מסלול, א"מז •

 . והתנעה ח"בד, היקשרות, חיצוניות בדיקות תהליכי •

 .ח"ובד המראה עמדת. והסעה בשימוש מסלול בחירת •

 .המראה ותהליך התיישרות •

 .מקוצרת, מדפים ללא, מדפים עם – הקפה ביצוע הליך •
  – תרגול

, הסעה, התנעה, ח"בד, היקשרות, חיצוניות בדיקות, בספרים חתימה •
 .להקפה הצטרפות, המראה

 .המדריך עם הקפה יבצע החניך •

 עד עימו בתרגול המדריך ימשיך, יחיד לטיסת כשיר אינו והחניך במידה •
 .נאותה רמה להשגת

 .הקפות ביצוע •

 ויסגור בספרים יחתום, מנוע יכבה, החנייה למקום המטוס יסיע בסיום •
 .הטיסה

 

  – תחקיר

 .שבוצעו והתרגילים מהטיסה החניך התרשמות •

 .נכונות פעולות בלחיו יציין וכן שגיאות על יעיר המדריך •

 תדריכים בחוברת המתאים לפרק והפנייה הבאה בטיסה התרגול נושאי •
 .כיתתיים

 

 :הערה

 קשר החניך עם וישמור עין בקשר הטיסה כל במהלך החניך אחר יעקוב המדריך .1
 .רדיו

 .ובפיקוחו ממדריכו זוגית הדרכה קבלת לאחר רק -יחיד טיסת כל .2

 .מדריך עם רק יבוצעו חרום תרגולי .3

 אימוניו שעיקר חניך כגון אחר מקומית טיסה ואזור אחר ממנחת הטיסה לבצע ניתן .4
 המדריך על זה במקרה. תנובות ממנחת יחיד טיסת לבצע עשוי, צ"ראשל במנחת

 נתיבי, האימון אזור הכרת תבוצע בה אחת זוגית הדרכה טיסת לפחות עמו לבצע
 .במנחת הקפות ואימון המנחת נוהלי, וחזרה האימון לאזור מהמנחת הלוך

 

 – טיסה לפני תדריך

 .אותה המנהל והוא לטיסה התדריך את המבצע הוא החניך •

 .פנויים טיסה ואזורי בשימוש מסלול, א"מז •

 .והתנעה ח"בד, היקשרות, חיצוניות בדיקות תהליכי •



 ותהליך התיישרות, ח"ובד המראה עמדת. והסעה בשימוש מסלול בחירת •
 .המראה

 .לנחיתה חזרה. שונים יסוד תרגילי וביצוע התרגול לאזור אהיצי, טיפוס •
 

  – תרגול

, הסעה, התנעה, ח"בד, היקשרות, חיצוניות בדיקות, בספרים חתימה •
 .המראה

 התרגילים על אימון ויבצע, התרגול לאזור המדריך עם טיסה יבצע החניך •
 .שנלמדו והחרומים

 עד עימו בתרגול ריךהמד ימשיך, יחיד לטיסת כשיר אינו והחניך במידה •
 .נאותה רמה להשגת

 .התרגול לאזור וטיסה יחיד בטיסת המראה •

 והפיכות פניות .וטיפוס הנמכה, מהירות שינויי ויתרגל יבצע התרגול באזור •
 .לסוגיהן הקפות ויבצע המנחת אל יחזור, הטיה

 ויסגור בספרים יחתום, מנוע יכבה, החנייה למקום המטוס יסייע בסיום •
 .הטיסה

  – תחקיר

 .שבוצעו והתרגילים מהטיסה החניך התרשמות •

 .נכונות פעולות לחיוב יציין וכן שגיאות על יעיר המדריך •

 תדריכים בחוברת המתאים לפרק והפנייה הבאה בטיסה התרגול נושאי •
 .כיתתיים

 

 – הערות

 קשר החניך עם וישמור עין בקשר הטיסה כל במהלך החניך אחר יעקוב המדריך .1
 .רדיו

 .ובפיקוחו ממדריכו זוגית הדרכה קבלת לאחר רק -יחיד יסתט כל .2

 .מדריך עם רק יבוצעו חרום תרגולי .3

 אימוניו שעיקר חניך כגון אחר מקומית טיסה ואזור אחר ממנחת הטיסה לבצע ניתן .4
 המדריך על זה במקרה. תנובות ממנחת יחיד טיסת לבצע עשוי, צ"ראשל במנחת

 נתיבי, האימון אזור הכרת תבוצע בה אחת זוגית הדרכה טיסת לפחות עמו לבצע
 .במנחת הקפות ואימון המנחת נוהלי, וחזרה האימון לאזור מהמנחת הלוך

 

 

 שעה 0: השיעור משך. סופי למבחן הכנה - 34' מס שעור

 

 – טיסה לפני תדריך

 .פנויים טיסה ואזורי בשימוש מסלול, א"מז •

 .נעהוהת ח"בד, היקשרות, חיצוניות בדיקות תהליכי •

 ותהליך התיישרות, ח"ובד המראה עמדת. והסעה בשימוש מסלול בחירת •
 .המראה

 .לנחיתה וחזרה שונים תרגילים ביצוע, התרגול לאזור יציאה, טיפוס •
 



 – תרגול

 .ההליכים כול יבצע החניך •

 החניך י"ע והתנעה ח"בד, היקשרות, חיצוניות בדיקות, בספרים חתימה •
 .המדריך וסיוע בהשגחה

 .ומבצע הנדרשות הפעולות רם בקול מציין החניך. החניך י"ע מראהוה הסעה •

 פניות. וטיפוס הנמכה, מהירות שנויי ויבצע התרגול לאזור יצא החניך •
 .א"ונ הזדקרויות, הטיה והפיכות

 אי, דלק לחץ, שמן לחץ כגון חרום הליך ביצוע תוך לנחיתה יחזור החניך •
 '.וכו ד"סל יציבות

 .מקוצרת הקפה. מדפים ובלי עם הקפה בצעוי לנחיתה יחזור החניך •

 .בספרים הטיסה ויסגור, מנוע וכיבוי הסעה יבצע החניך •
 

 – תחקיר

 .שבוצעו והתרגילים מהטיסה החניך התרשמות •

 .נכונות פעולות לחיוב יציין וכן שגיאות על יעיר המדריך •
 


