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 (מ"סע)ספר עזר למבצעים  

 

 

 1-אישור

 9112מרץ : תאריך

 1011: עדכון

 (מ"סע)קלוב התעופה לישראל  -איגוד הדאייה  

 

 מ"סע אישור
 

  

 קלוב התעופה לישראל -איגוד הדאייה אישור 
 
 
 
 
 
 
 

 13/1/0239: תאריך
 
 
 
 
 
 

  

  

  

 א"אישור רת
 
 
 
 
 
 

 ___________: תאריך
 
 

 

 



 (מ"סע)ספר עזר למבצעים  

 

 

 1-ישימים

 9112מרץ : תאריך

 1011: עדכון

 (מ"סע)קלוב התעופה לישראל  -איגוד הדאייה  

 

 רשימת עמודים ישימים
 

  

 א"אישור רת
 
 
 
 
 
 
 

 ___________: תאריך
 
 
 
 

 :ספר זה כולל את העמודים הבאים

 תאריך עדכון עמוד נושא
    

 9112מרץ  0.00 1-שער דף שער

    

 9112מרץ  0.00 1-אישור אישור

    

 9112מרץ  0.00 1-ישימים רשימת עמודים ישימים

 9112מרץ  0.00 9-ישימים רשימת עמודים ישימים

 9112מרץ  0.00 3-ישימים רשימת עמודים ישימים

 9112מרץ  0.00 1-תוכן תוכן עניינים

 9112מרץ  0.00 9-תוכן תוכן עניינים

    

 9112מרץ  0.00 1-מנהלה עמודי אדמיניסטרציה

 9112מרץ  0.00 9-מנהלה עמודי אדמיניסטרציה

 9112מרץ  0.00 3-מנהלה עמודי אדמיניסטרציה

 9112מרץ  0.00 6-מנהלה עמודי אדמיניסטרציה

 9112מרץ  0.00 5-מנהלה עמודי אדמיניסטרציה

    3פרק 

 9112מרץ  0.00 3מתוך  1 1-1חלק 

 9112מרץ  0.00 3מתוך  9 1-1חלק 

 9112מרץ  0.00 3ך מתו 3 1-1חלק 

 9112מרץ  0.00 2מתוך  1 1-9חלק 

 9112מרץ  0.00 2מתוך  9 1-9חלק 

 9112מרץ  0.00 2מתוך  3 1-9חלק 

 9112מרץ  0.00 2מתוך  6 1-9חלק 



 (מ"סע)ספר עזר למבצעים  

 

 

 9-ישימים

 9112מרץ : תאריך

 1011: עדכון

 (מ"סע)קלוב התעופה לישראל  -איגוד הדאייה  

 

 תאריך עדכון עמוד נושא
    

 9112מרץ  0.00 2מתוך  5 1-9חלק 

 9112מרץ  0.00 2מתוך  4 1-9חלק 

 9112מרץ  0.00 2מתוך  6 1-9חלק 

 9112מרץ  0.00 2ך מתו 4 1-9חלק 

 9112מרץ  0.00 2מתוך  2 1-9חלק 

    0פרק 

 9112מרץ  0.00 4מתוך  1 9-1חלק 

 9112מרץ  0.00 4מתוך  9 9-1חלק 

 9112מרץ  0.00 4מתוך  3 9-1חלק 

 9112מרץ  0.00 4מתוך  6 9-1חלק 

 9112מרץ  0.00 4מתוך  5 9-1חלק 

 9112מרץ  0.00 4מתוך  4 9-1חלק 

 9112מרץ  0.00 4מתוך  6 9-1 חלק

 9112מרץ  0.00 4מתוך  4 9-1חלק 

 9112מרץ  0.00 6מתוך  1 9-9חלק 

 9112מרץ  0.00 6מתוך  9 9-9חלק 

 9112מרץ  0.00 6מתוך  3 9-9חלק 

 9112מרץ  0.00 6מתוך  6 9-9חלק 

 9112מרץ  0.00 6מתוך  5 9-9חלק 

 9112מרץ  0.00 6מתוך  4 9-9חלק 

 9112מרץ  0.00 6מתוך  6 9-9 חלק

 9112מרץ  0.00 14מתוך  1 9-3חלק 

 9112מרץ  0.00 14מתוך  9 9-3חלק 

 9112מרץ  0.00 14מתוך  3 9-3חלק 

 9112מרץ  0.00 14מתוך  6 9-3חלק 

 9112מרץ  0.00 14מתוך  5 9-3חלק 

 9112מרץ  0.00 14מתוך  4 9-3חלק 

 9112מרץ  0.00 14מתוך  6 9-3חלק 

 9112מרץ  0.00 14מתוך  4 9-3חלק 

 9112מרץ  0.00 14מתוך  2 9-3חלק 

 9112מרץ  0.00 14מתוך  11 9-3חלק 

 9112מרץ  0.00 14מתוך  11 9-3חלק 

 9112מרץ  0.00 14מתוך  19 9-3חלק 

 9112מרץ  0.00 14מתוך  13 9-3חלק 

 9112מרץ  0.00 14מתוך  16 9-3חלק 

 9112מרץ  0.00 14מתוך  15 9-3חלק 

 9112מרץ  0.00 14מתוך  14 9-3חלק 

 9112מרץ  0.00 14מתוך  16 9-3חלק 

 9112מרץ  0.00 14מתוך  14 9-3חלק 



 (מ"סע)ספר עזר למבצעים  

 

 

 3-ישימים

 9112מרץ : תאריך

 1011: עדכון

 (מ"סע)קלוב התעופה לישראל  -איגוד הדאייה  

 

 תאריך עדכון עמוד נושא
    

 9112מרץ  0.00 13מתוך  1 9-6חלק 

 9112מרץ  0.00 13מתוך  9 9-6חלק 

 9112מרץ  0.00 13מתוך  3 9-6חלק 

 9112מרץ  0.00 13מתוך  6 9-6חלק 

 9112מרץ  0.00 13מתוך  5 9-6חלק 

 9112מרץ  0.00 13מתוך  4 9-6חלק 

 9112מרץ  0.00 13מתוך  6 9-6חלק 

 9112מרץ  0.00 13מתוך  4 9-6חלק 

 9112מרץ  0.00 13מתוך  2 9-6חלק 

 9112מרץ  0.00 13מתוך  11 9-6חלק 

 9112מרץ  0.00 13מתוך  11 9-6חלק 

 9112 מרץ 0.00 13מתוך  19 9-6חלק 

 9112מרץ  0.00 13מתוך  13 9-6חלק 

 9112מרץ  0.00 13מתוך  1 9-5חלק 

 9112מרץ  0.00 13מתוך  9 9-5חלק 

 9112מרץ  0.00 13מתוך  3 9-5חלק 

 9112מרץ  0.00 13מתוך  6 9-5חלק 

 9112מרץ  0.00 13מתוך  5 9-5חלק 

 9112מרץ  0.00 13מתוך  4 9-5חלק 

 9112מרץ  0.00 13מתוך  6 9-5חלק 

 9112מרץ  0.00 13מתוך  4 9-5חלק 

 9112מרץ  0.00 13מתוך  2 9-5חלק 

 9112מרץ  0.00 13מתוך  11 9-5חלק 

 9112מרץ  0.00 13מתוך  11 9-5חלק 

 9112מרץ  0.00 13מתוך  19 9-5חלק 

 9112מרץ  0.00 13מתוך  13 9-5חלק 

    

    
 



 (מ"סע)ספר עזר למבצעים  

 

 

 1-תוכן

 9112מרץ : תאריך

 1011: עדכון

 (מ"סע)קלוב התעופה לישראל  -איגוד הדאייה  

 

 תוכן עניינים
 

 עמוד נושא סעיף/פרק
 

 1 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ר ספר עזר למבצעיםאישו

 1 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 זמניים עדכונים רשימת 0א

 9 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 עדכונים רשימת 0ב

 3 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 בעדכון דגשים 0ג

 6 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 תפוצה רשימת 0ד

 5 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 תיבות ראשי 0ה

 4 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 מינוחים 0ו

 

 מבוא 3 פרק

 1 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 כללי 101

 1 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 עזר למבצעים ספר של העדכונים בקרת 109

 

 הדרכה 0 פרק

 1 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 דאייה - הדרכת קרקע 901

 1 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 דאייה - יסההדרכה בט 909

 1 000000000000000000000000000000000000000000000000 הדרכה עיונית –הגדר דאייה  –מדריך טייס  ןרישיו 903

 1 0000000000000000000000000000000000000000000000 הדרכה מעשית –הגדר דאייה  –מדריך טייס  ןרישיו 906

 1 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 מיוחדות ותוכניות הסמכות 905

 1 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 תיק חניך 1נספח 

 



 (מ"סע)ספר עזר למבצעים  

 

 

 9-תוכן

 9112מרץ : תאריך

 1011: עדכון

 (מ"סע)קלוב התעופה לישראל  -איגוד הדאייה  

 

 איוריםרשימת 
 

 עמוד נושא ציור
 

 3 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 בקרת עדכונים ברמת הספר –  1-2.1איור
 2 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 העמודונים ברמת בקרת עדכ –  1-2.2איור

 

 

 

 

 
 



 (מ"סע)ספר עזר למבצעים  

 

 

 1-מנהלה

 9112מרץ : תאריך

 1011: עדכון

 (מ"סע)קלוב התעופה לישראל  -איגוד הדאייה  

 

 עמודי מנהלה
 רשימת עדכונים זמניים .א

כשהמידע  העדכונים מוצאים מהספר0 כל העדכונים הזמניים לספר זה רשומים בעמוד זה
 0ידי עדכון זמני אחר או כשמפורסם עדכון רשמי לספר זה-מוחלף על

 

 ידי-בוטל על שולב ליד הוכנס לספר 

 גירסת הספר' עדכון או מס' מס תאריך עמוד פיסקה על ידי תאריך העדכון# 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 (מ"סע)ספר עזר למבצעים  

 

 

 9-מנהלה

 9112מרץ : תאריך

 1011: עדכון

 (מ"סע)קלוב התעופה לישראל  -איגוד הדאייה  

 

 רשימת עדכונים .ב

יחד עם תאריך השילוב בספר וראשי תיבות , רשום את מספר העדכון לפי הסדר, בלה מטהבט
 0של המבצע

 

 עדכון' מס
תאריך 
 שילוב

 עדכון' מס  מבצע
תאריך 
 שילוב

 מבצע

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 (מ"סע)ספר עזר למבצעים  

 

 

 3-מנהלה

 9112מרץ : תאריך

 1011: עדכון

 (מ"סע)קלוב התעופה לישראל  -איגוד הדאייה  

 

 דגשים בעדכון .ג

ל שתאריך השילוב  את הדגשים בעדכון ואת ,רשום את מספר העדכון לפי הסדר, בטבלה מטה
 0בספרהעדכון 

 

 תאריך דגשים בעדכון הנוכחי עדכון' מס

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 (מ"סע)ספר עזר למבצעים  

 

 

 6-מנהלה

 9112מרץ : תאריך

 1011: עדכון

 (מ"סע)קלוב התעופה לישראל  -איגוד הדאייה  

 

 רשימת תפוצה .ד

החברים בקלוב נסרק ומופץ לכלל , א"לאחר שאושר על ידי רת, (מ"סע)העזר למבצעים ספר 
א "ולרת לחברי קלוב התעופהמועברים  עותקי נייר0 קלוב התעופהבמקום יעודי בשרת  תעופהה
 (0על פי דרישה)

 10טבלה מפורטת ב העזר למבצעים רשימת תפוצה של ספר
 

 העזר למבצעיםשל ספר  מת תפוצהירש.  1טבלה 
 

 עותק מנוי

 (CD)עותק רך +  ניירעותק  א"רת

 (CD)עותק רך  חברי קלוב התעופה

 



 (מ"סע)ספר עזר למבצעים  

 

 

 5-מנהלה

 9112מרץ : תאריך

 1011: עדכון

 (מ"סע)קלוב התעופה לישראל  -איגוד הדאייה  

 

 ראשי תיבותקיצורים ו .ה

 :ים לאורך ספר זהשראשי התיבות הבאים משמהקיצורים ו
 

   ס
 ספר עזר למבצעים - מ"סע
   ק

 קלוב התעופה לישראל - ל"קה
   ר

 רשות תעופה אזרחית - א"רת
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1פרק 
 
 

 מבוא
 



 (מ"סע)ספר עזר למבצעים  

 כללי - 1-1חלק 
 

 

 3 מתוך 1 עמוד

 9112מרץ : תאריך

 1.11: עדכון

 (מ"סע)קלוב התעופה לישראל  -איגוד הדאייה  

 

 כללי 1.1

כולל הפעילות במסגרת בית הספר לדאיה מתבצעת תחת ספר , כלל פעילות הדאיה
תהליך , ספר זה מפרט את הדרישות. של איגוד הדאיה (מ"סע)למבצעים העזר 

 .ההדרכה והסילבוס של השלבים השונים בהדרכה

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

 דאיה טייס מתלמד ןרישיודרישות לקבלת  .א

 :ינתן לאדם רשיון טייס מתלמד אלא אםילא 

 עשרה שנה חמשמלאו לו  (1

 עמד בבדיקות רפואיות (9

 .באתר הרשותא על פי הנוהל המפורט "הגיש בקשה ברת (3

 זכויותיו של טייס מתלמד .ב

 :טייס מתלמד זכאי בכפוף להוראות

בטיסת היחיד לצורכי אמוניו  וברישיונמין וטיפוס כרשום , להטיס כלי טייס מסוג
טייס מתלמד ישמור על טווח גלישה  .בלבד ובשטחי אימונים שאושרו לצורך זה

 .בדמשדה ההמראה ויטוס באישור ובפיקוח מדריך טייס בל

 לטייס מתלמד ןרישיותוקפו של  .ג

 .א"רתטייס מתלמד תקבע על ידי  ןרישיותקופת תוקפו של 

 ןרישיוחידוש  .ד

יעמוד בדרישות שניתן לפי תקנות אלה  ורישיונטייס מתלמד המבקש לחדש את 
 .טייס מתלמד ןא לחידוש רישיו"רת

 מעשיותו בחינות עיוניות .ה

 ךייבחן על ידי מדרי ני ביצוע טיסת יחיד ראשונהלפ טייס מתלמד ןרישיו בעלמועמד 
 :ס לטיסה בנושאים הבאים"בביה

 .חוקת אויר (1

 .מטאורולוגיה (9

 .הכרה טכנית של מטוס (3

 .נוהלי חירום בטיסה (4

 . תפעול אווירי וקרקעי (5

 .מבחן מעשי בטיסה  (6

ראי אח דאיהבהשגחתו של מדריך , הבחינות בנושאים העיוניים תערכנה בכתב
ר הסניפי או מדריך אחר שהוסמך על "המדהבחינה המעשית תיערך על ידי . סניפי

 .ידו



 (מ"סע)ספר עזר למבצעים  

 כללי - 1-1חלק 
 

 

 3 מתוך 9 עמוד

 9112מרץ : תאריך

 1.11: עדכון

 (מ"סע)קלוב התעופה לישראל  -איגוד הדאייה  

 

 .או יותר 01%הוא   נושאי התאוריהציון המעבר לגבי 

 תנאי הבחינה .ו

לטיסת המעשי יום לפני המבחן  21לא מוקדם מאשר  ייבחן לטיסת יחידמועמד 
 .יחיד

תקופה זו על המועמד לעבור  במשך, 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 .ז

 :כללי התעופה האזרחית (1
 .מבנה התעופה האזרחית ושרותים תעופתיים

 .מגבלות שימוש -שדות תעופה 
בנושאי החוקה  הכרת המבנה והתוכן בעיקר, הישראלי ת"הפמספר 

 .הישראלית ופרוזדורי טיסה

 :כללי התעבורה האווירית ושירותיה (9
 .זמן טיסה, גובה, פקוח מרחב, הגדרות של מונחים תעופתיים כגון פקוח שדה

 .כללי טיסת ראות והפרדה בין מטוסים
 .סוגי מרחבי טיסה ויחידות השירות המגבילות

 .ההכנה וההגשה, התוכן -כנית טיסה ת
 .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
 .ות המטוסאור

 .אותות תמרון

 :חיקוקי תעופה ופרסומי התעופה (3
 .מסמכים לציון הרישום והלאום של המטוס, מסמכים שיש לשאת במטוס

 .תוקף הרשיון וחידושו, זכריות, תנאים, שיונות לטייס מתלמדיר
 .ביקורת יומית ובדיקות לפני כל טיסה, כשירות המטוס

 .ספר הרשאה לטיסה, מספר טיסות אישי
חומרים , שתיית משקאות משכרים, עישון במטוס, הטסת חומרים מסוכנים

 .משכרים וסמים



 (מ"סע)ספר עזר למבצעים  

 כללי - 1-1חלק 
 

 

 3 מתוך 3 עמוד

 9112מרץ : תאריך

 1.11: עדכון

 (מ"סע)קלוב התעופה לישראל  -איגוד הדאייה  

 

 :אזור הבקרה הישראלית (4
 .ארגון

 ,מקומם וגבולותיהם הכלליים של אזורי האימונים
 .פרוזדורי הטיסה ושדות התעופה האזרחיים

 כללי התעבורה האווירית ושירותיה (5

הסבר מונחים , דווחים מטאורולוגיים לטייסהתוכן של תחזית ו: מטאורולוגיה (6
הערכת מהירות הרוח , מדידת כמות העננים, וכמויות שבהם משתמשים

 .וכוונה לפי סימנים קרקעיים

 (:תורת הטייס והכרה טכנית של דאון)ידיעה טכנית כללית  .ח

 .פרופילים, חוק ברנולי -יסודות בתורת הטייס 

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

אמצעי זהירות שיש לנקוט בהם בזמן היחלצות ממצבי טיסה בלתי רגילים כגון  (9
 .'צלילה חדה וכו, פניות חדות

 :הכרה טכנית של דאון .ט

 .הכל לפי ספר הדאון, מגבלות, בצועים, מבנה: הכרת הדאון (1

 .משקל ואיזון של הדאון (9

 :יחות טיסהבט .י

, ארגון, הגדרות, חיפוש והצלה, בדיקות לפני הטיסה, הכנה נאותה לטיסה (1
ונוהלי דווח למקרה , אותות חזותיים למצוקה וחירום: תהליכי מצוקה וחירום
 ,של תאונה או תקרית

 .הסתכלות מסביב, מכשולים, הסעה (9

 .בדיקות חיוניות לפני ההמראה (3

 .בגדי טיסה (4

 .התקרחות, ערבול, רוח, ראות ,מזג אויר (5

 .תרגילים אסורים (6

 .נחיתה מדומה, נחיתה כבדה, נחיתות (0

 .חגורת בטחון, מצנח (8

 .קשירת המטוס (2

 .רישום ודווח על אי שמישות (11

 

 



 (מ"סע)ספר עזר למבצעים  

 עזר למבצעיםבקרת העדכונים של ספר  – 1-2חלק 
 

 

 2 מתוך 1 עמוד

 9112מרץ : תאריך

 1.11: עדכון

 (מ"סע)קלוב התעופה לישראל  -איגוד הדאייה  

 

 עזר למבצעיםבקרת העדכונים של ספר  1.2

 :באופן הבא תמבוצעספר עזר למבצעים בקרת העדכונים של 

 (:1-9.1איור ראה )רמת הספר בקרת העדכונים ב .א

תאריך מוצגים בפינה השמאלית המספר העדכון ו: עדכון ותאריך בעמוד השער (1
 (.1-9.1באיור  1ראה עמוד )תחתונה של העמוד 

וכן  1.11-מספר העדכון עולה ב, כשנדרש עדכון של מספר עמודים מוגבל
 .מתעדכן התאריך

 :ים הבאיםהמקרמהספר נדרש בכל אחד כל עדכון גורף של 

 .מעודכניםבספר עמודים מה 51%מעל  (א

 .בתקנותמשמעותי שינוי  (ב

 .ועד איגוד הדאייה החלטה של (ג

מספר העדכון ב נת המהדורהמתעדכ, זכרים לעילבכל אחד מהמקרים הנ 
בכל עמודי ( 1.11: לדוגמה)מתאפס  מספר העדכוןבספרה שלמה אחת ו

 .י העדכוןיחד עם עדכון התאריך והסרת כל פס, הספר

. בתחילת הספר מוצגת רשימה של כל עמודי הספר: רשימת עמודים ישימים (9
בעת . ותאריך העדכוןהמהדורה הרשימה מציגה את מספר , עבור כל עמוד

ותאריך העדכון מתעדכנים בהתאם כדי המהדורה מספר , עדכון עמוד כלשהוא
 (.1-9.1באיור  9ראה עמוד )הנוכחי של העמוד  סהסטאטולהציג את 

הטבלה מציגה את . טבלת עדכונים זמניים משולבת בספר: עדכונים זמניים (3
 (:1-9.1באיור  3 ראה עמוד)המידע הבא 

 .מספר העדכון הזמני (א

 .תאריך הקבלה (ב

 (.עמוד, פיסקה)מקום השילוב בספר  (ג

 (.גרסת הספר' עדכון או מס' מס, תאריך הביטול)פרטי הביטול  (ד

 .1.11: עדכון זמני: ן בתחתית הספר משמאל באופן הבאעדכון זמני יסומ

הטבלה מציגה את המידע . טבלת עדכונים משולבת בספר: עדכוניםרשימת  (4
 (:1-9.1איור ב 4ראה עמוד )הבא 

 .מספר העדכון (א

 .תאריך השילוב (ב

 (.בראשי תיבות)שם מבצע העדכון  (ג



 (מ"סע)ספר עזר למבצעים  

 עזר למבצעיםבקרת העדכונים של ספר  – 1-2חלק 
 

 

 2 מתוך 9 עמוד

 9112מרץ : תאריך

 1.11: עדכון

 (מ"סע)קלוב התעופה לישראל  -איגוד הדאייה  

 

מספקת טבלה ה. בספר דגשים לעדכונים המשולביםטבלת : דגשים בעדכון (5
 :לפי הפירוט הבא (1-9.1באיור  5ראה עמוד )ן הספר עדכותמצית של 

 .מספר העדכון (ב

 .ןעדכותמצית ה (ג

 .העדכוןתאריך  (ד

 



 (מ"סע)ספר עזר למבצעים  

 עזר למבצעיםבקרת העדכונים של ספר  – 1-2חלק 
 

 

 2 מתוך 3 עמוד

 9112מרץ : תאריך

 1.11: עדכון

 (מ"סע)קלוב התעופה לישראל  -איגוד הדאייה  

 

 

 

 (5מתוך  1עמוד ) בקרת עדכונים ברמת הספר .1-2 .1איור 

 



 (מ"סע)ספר עזר למבצעים  

 עזר למבצעיםבקרת העדכונים של ספר  – 1-2חלק 
 

 

 2 מתוך 4 עמוד

 9112מרץ : תאריך

 1.11: עדכון

 (מ"סע)קלוב התעופה לישראל  -איגוד הדאייה  

 

 

 (5מתוך  2עמוד ) בקרת עדכונים ברמת הספר .1-2 .1איור 

 



 (מ"סע)ספר עזר למבצעים  

 עזר למבצעיםבקרת העדכונים של ספר  – 1-2חלק 
 

 

 2 מתוך 5 עמוד

 9112מרץ : תאריך

 1.11: עדכון

 (מ"סע)קלוב התעופה לישראל  -איגוד הדאייה  

 

 
 (5מתוך  3עמוד ) בקרת עדכונים ברמת הספר .1-2 .1איור 

 



 (מ"סע)ספר עזר למבצעים  

 עזר למבצעיםבקרת העדכונים של ספר  – 1-2חלק 
 

 

 2 מתוך 6 עמוד

 9112מרץ : תאריך

 1.11: עדכון

 (מ"סע)קלוב התעופה לישראל  -איגוד הדאייה  

 

 

 (5מתוך  4עמוד ) בקרת עדכונים ברמת הספר .1-2 .1איור 

 



 (מ"סע)ספר עזר למבצעים  

 עזר למבצעיםבקרת העדכונים של ספר  – 1-2חלק 
 

 

 2 מתוך 0 עמוד

 9112מרץ : תאריך

 1.11: עדכון

 (מ"סע)קלוב התעופה לישראל  -איגוד הדאייה  

 

 

 (5מתוך  5עמוד ) בקרת עדכונים ברמת הספר .1-2 .1איור 

 



 (מ"סע)ספר עזר למבצעים  

 עזר למבצעיםבקרת העדכונים של ספר  – 1-2חלק 
 

 

 2 מתוך 8 עמוד

 9112מרץ : תאריך

 1.11: עדכון

 (מ"סע)קלוב התעופה לישראל  -איגוד הדאייה  

 

 (:1-9 .9איור ראה ) עמודברמת הבקרת עדכונים  .ב

בשוליים החיצוניים של , ים ותוספות מזוהים בעזרת פס עדכון אנכיעדכונ (1
 כאשר מבוצעפס העדכון מוסר . נוספת / מול השורה המתעדכנת, העמוד

נוספת  / פס עדכון חדש נוסף מול השורה המתעדכנת .עמודלעדכון חדש 
 .החדשה

 .או תיקון טעויות כתיב לא יופיע פס עדכון/במקרה של השמטת סעיפים ו

 .ותאריך מוצגים בפינה השמאלית תחתונה של העמודהעדכון מספר  (9

 



 (מ"סע)ספר עזר למבצעים  

 עזר למבצעיםבקרת העדכונים של ספר  – 1-2חלק 
 

 

 2 מתוך 2 עמוד

 9112מרץ : תאריך

 1.11: עדכון

 (מ"סע)קלוב התעופה לישראל  -איגוד הדאייה  

 

 

 
 

 עמודברמת הבקרת עדכונים   .1-2 .2איור 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 פרק
 
 

 דרכהה
 



 (מ"סע)ספר עזר למבצעים  

 דאייה -הדרכת קרקע  – 2-1חלק 
 

 

 8 מתוך 1 עמוד

 9112מרץ : תאריך

 1011: עדכון

 (מ"סע)קלוב התעופה לישראל  -ד הדאייה איגו 

 

 דאייה - הדרכת קרקע 2.1

 תפקידים, הסמכות -מדריכי קורסים תאורטיים  0א

ימנה אנשים מנוסים כמדריכי תיאוריה לקורסי התאוריה  (ר"מד)מדריך ראשי  (1
 0איגוד הדאיהשל 

 0אויר צוות איש להיות חייב כמדריך המתמנה האדם אין (9

 מועמדים נתוני 0ב

 :הבאים בתנאים שיעמדו לאחר מועמדים יתקבלו איגוד הדאיה של ההתאורי לקורס

 שנים 11 גיל מעל הינם (1

 איגוד הדאיהב עמותה חברי הינם (9

 ניסיון בעל הינו דאיה למדריכי תיאוריה לקורס להתקבל רוצה והמועמד במידה (3
 0לעבור רוצה שהוא הקורס לרמת מתאים מעשי

 הפעלתו ותרוצו הקורס משך 0ג

 :הפעלה צורות בשתי יקויימו איגוד הדאיה של התיאוריה יקורס

 0לימוד עצמי (1

 שבתות, חגים בערבי, השבוע באמצע שינתנו ושעורים הרצאות בצורת קורס (9
 0הקורס מוביל שיורה כפי וחגים

 וטיסה בדאיה הקשורים כללים למקצועות תיאוריה לקורס הפעלה תכנית 0ד

 0התכנית היקף - כללי (1

 0הלימוד ומשך הלימוד אינוש (9

 0הלימוד מקצועות פירוט (3

 התכנית היקף - כללי 0ה

 תכיל, וטיסה בדאיה הקשורים כלליים במקצועות תיאוריה לקורס הפעלה תכנית
 ותפרט בטיסה וגם בדאיה גם הקשורים המקצועיים התאורטיים המקצועות כל את
 לדעת החניך שעל רהחמ והיקף נושא כל לימוד לצורך המינימלי הזמן משך את
 וטיסה בדאיה הקשור תיאוריה קורס לכל בסיס תהיה זו תכנית0 ונושא נושא בכל

 קבוצת או חניך לכל המתאים הקורס תכנית את לצרף יש ואליה איגוד הדאיהב
 0חניכים

 הערה

תכנית זו לא תפרט את נושאי האמון המקצועי של 
כל  איגוד הדאיההחניכים העוברים קורסים לדאיה ב

 0ל יפורטו בתכניות הפעלה מקצועיות"נושאים הנה



 (מ"סע)ספר עזר למבצעים  

 דאייה -הדרכת קרקע  – 2-1חלק 
 

 

 8 מתוך 9 עמוד

 9112מרץ : תאריך

 1011: עדכון

 (מ"סע)קלוב התעופה לישראל  -ד הדאייה איגו 

 

 הלימוד ומשך, הלימוד ושאינ 0ו

 :כדלקמן יהיו כללי תיאוריה בקורס הלימוד נושאי (1

 (0אווירודינמיקה - טייס תורת) טיסה עקרונות (א

, מכשירים וקיזוז היגוי מערכות, גוף מבנה - ודאונים מטוסים הכרת (ב
 0במטוס הטפול

 0המטאורולוגי (ג

 (0בלבד מגע נווטות) יסודית נווטות (ד

 (0ראות טיסת כללי) אויר חוקת (ה

 ל"כנ הלדאיי תיאוריה במקצועות הקשור כללי לקורס המינימלי הלימוד משך (9
 :כדלקמן ל"הנ המקצועות לפי יחולקו השעות0 שעות 15 היהי

 

 שעות נושא #

 8 אווירודינמיקה 0א

 4 מבנה יסודות 0ב

 9 שיריםמכ יסודות 0ג

 8 מטאורולוגיה יסודות 0ד

 10 נווטות 0ה

 8 מבוקרת תנועה כולל אויר חוקת 0ו

 8 ראות טיסת כללי 0ז

 8 כללית חזרה 0ח

 15 :כ"סה 

 

 הערה

 0עצמי לימוד של שעות גם כוללים ל"הנ המשכים

 



 (מ"סע)ספר עזר למבצעים  

 דאייה -הדרכת קרקע  – 2-1חלק 
 

 

 8 מתוך 3 עמוד

 9112מרץ : תאריך

 1011: עדכון

 (מ"סע)קלוב התעופה לישראל  -ד הדאייה איגו 

 

 הלימוד מקצועות פירוט 0ז

 אווירודינמיקה (1

 פירוט נושא #

 יתיחס תנועה 0א התנגדות 10

 האוויר צמיגות 0ב

 זרימה צורות 0ג

 0שונה צורה בעלי גופים סביב זרימה 0ד

 והסברה העילוי נוסחת 0א עילוי 90

 שטוח לוח ועל פרופיל על והשתנותו הלחץ מרכז 0ב

 0אווירודינמי משטח על הכוחות חלוקת 0ג

 וחלקיו הפרופיל צורת 0א הפרופיל 30

 ההתקפה זווית 0ב

 והתנגדות עילוי יחס 0ג

 0הפרופיל הזדקרות 0ד

 בתעופה שונים לצרכים - כנף של שונות צורות 0א ףהכנ 40

 כנף בבניית שיקולים 0ב

 ממדים מנת 0ג

 0שונים במצבים הכנף התנהגות 0ד

 המטוס צירי 0א יציבות 10

 אנכית ויציבות רוחב, אורך יציבות 0ב

 0יציבות להשיג כדי בבניה שונות שיטות 0ג

 ומשנית ראשונית: ההגאים השפעת 0א היגוי 50

 ואיזונם הגאים מבנה צורת 0ב

 בקרה ומנופי יםמקזז 0ג

 0נמוכות במהירויות הגאים 0ד

 בטיסה ואופקית הטייס כלי על הפועלים הכוחות 0א טיסה ישרה 70
 ואופקית ישרה

 הכוחות איזון 0ב

 מומנטים 0ג

 0ואיזון משקל 0ד

 ונסיקה בגלישה הטייס כלי על הפועלים הכוחות 0א ונסיקה גלישה 80

 ההתקפה וזווית טיסה מהירות 0ב

 נסיקהוה הגלישה על המשפיעים הגורמים 0ג

 0ולשהייה לטווח גלישה 0ד



 (מ"סע)ספר עזר למבצעים  

 דאייה -הדרכת קרקע  – 2-1חלק 
 

 

 8 מתוך 4 עמוד

 9112מרץ : תאריך

 1011: עדכון

 (מ"סע)קלוב התעופה לישראל  -ד הדאייה איגו 

 

 פירוט נושא #

 בפניה הטייס כלי על הפועלים הכוחות חלוקת 0א פניות 20

 בפניה בהגאים שימוש 0ב

 0בפניה מדי מצומצם או מוגזם שימוש 0ג

 התופעה הסבר 0א הזדקרות 110

 מהזדקרות היחלצות 0ב

 0שונים טיסה במצבי הזדקרות 0ג

 

 ודאונים מטוסים הכרת (9

 פירוט נושא #

 היגוי שטחימו כנפיים בנין אופן על יםפרט 0א הטייס כלי גוף 10

 גופים מבנה 0ב

 היגוי לשטחי בקרה מערכות 0ג

 (הגלגל קופסת - בדאונים) הנסע כן מבנה 0ד

 0לבלמים הפעלה ומערכות בלמים 0ה

 דיוקים ואי טעויות הטיסה מכשירי תפקיד 0א מכשירים 90

 האוויר מהירות מד 0ב

 הגובה מד 0ג

 הנסיקה שעור מד 0ד

 וההטיה הפניה מד 0ה

 המלאכותי האופק 0ו

 0הכיוון ירו'ג 0ז

 הטייס תא מבנה - הדאון הכרת 0א במטוס פוליהט 30

 מחזוריות ובדיקות נהלים 0ב

 טיסה לפני הכלי הכנת - הטייס בכלי שוטף טפול 0ג

 ובדיקה הטייס לכלי הכניסה לפני חיוניות בדיקות 0ד
 הנעה לפני חיונית

 ואחסנה עגינה, הטייס כלי עזיבת 0ה

 0ותאונות תקלות, ודווח נוהל 0ו
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 לוגיהמטאורו (3

 פירוט נושא #

 המטאורולוגיה הגדרת 0א מבוא 10

 המטאורולוגיה התפתחות 0ב

 תעופה לגבי חשיבותה 0ג

 0למטאורולוגיה האוויר צוות עזרת 0ד

 האטמוספירה הרכב 0א האטמוספירה 90

 0השכבות ומשמעות האטמוספירה חלוקת 0ב

, חום 30
 וטמפרטורה

 הגדרה – טמפרטורה, הגדרה - חום 0א

 קרינה0 1  החום מעבר סוגי 0ב

 הסעה 90

 הולכה 30

 באטמוספירה טמפרטורה מפל 0ג
 (לח ומפל יבש מפל)

 0הטמפרטורה בגלל באטמוספירה צפיפות שינוי 0ד

 והלחץ הגובה 0א לחץ 40

 הארץ כדור פני על הלחץ חלוקת 0ב

 0ותפקיד שימוש הגדרת - האיזובר 0ג

 טמפרטורה 10
 ולחות

 מושגים הגדרת 0א

 ולחות טמפרטורה מדידת מכשירי 0ב

 המטאורולוגית הסוכה 0ג

 :לחויות סוגי 0ד

 לחות מוחלטת 10

 מכסימלית לחות 90

 יחסית לחות 30

 הרוויה-הטל נקודת 40

 ולחות טמפרטורה בין היחסים 0ה

 0הגובה עם טמפרטורה מפלי סוגי 0ו

 הרוח הגדרת 0א רוח 50

 במרחקים לחץ מפלי, הרוח לנשיבת הסיבות 0ב
 קטנים

 הרוח ועוצמת כיוון את מודדים כיצד 0ג

 הסברים – בופורט טבלת 0ד

 יבשה ים רוח 0ה
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 פירוט נושא #

 הרוח על הקרקע ופני החיכוך השפעת 0ו

 משבים 0ז

 בארצנו שכיחות רוחות 0ח

 0הרוח ועוצמת כיוון על השפעתו - קוריליוס כח 0ט

 יציבות הגדרת 0א יציבות 70

 פיסיקליות דוגמאות עם יציבות מצבי 0ב

 מהו אדיאבטי שנוי 0ג

 ולח יבש אדיאבטי מפל 0ד

 תנאי על יציבות ואי אדיש, יציב בלתי, יציב אויר 0ה

 0םענני ובסיס התעבות רום 0ו

 עננים היווצרות 0א עננים 80

 וזיהויים השונים העננים סוגי 0ב

 ומשקעים עננים 0ג

 ובתוכם עננים בקרבת ויורדים עולים זרמים 0ד

 ומצבי זרמים) סכנות, בעננים הטיסה 0ה
 0(התקרחות

 הערפל היווצרות 0א ערפל 20

 ערפל להיווצרות תנאים 0ב

 שכיח הוא שבהם השנה עונות 0ג

 לטיסה מגבלה - הערפל 0ד

 קביעת על המשפיעים גורמיםוה הראות קביעת 0ה
 0הראות

 והיווצרותו טל 0א משקעים 110

 גשם 0ב

 ברד 0ג

 שלג 0ד

 0באוויר חשמליות התפרקויות 0ה

 - נגיף אויר מזג 110
 טיסה מגבלות

 יציב בלתי

 באוויר ויורדים עולים זרמים 0א

 טופוגרפיים למכשולים ביחס זרמים 0ב

 0מערבולות 0ג
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 יסודית נווטות (4

 פירוט נושא #

 ומטרתה הנווטות 0א מבוא 10

 תצפיות סוגי 0ב

 0ותפקידם נווט שיטות 0ג

 קטבים 0א הארץ כדור 90

 הארץ וכדוריות הסיבוב ציר 0ב

 וגדול קטן - מעגלים 0ג

 והרוחב האורך קווי שיטת 0ד

 האורך מידות 0ה

 פני כדור הארץ על המועברים שונים קווים 0ו
 ,אגוני ,איזוגוני קו, משוה קו ,מתמיד קו, קשתות)

 ('וכו איזוקליני

 0מצפני וצפון מגנטי צפון 0ז

 אמיתי כיוון 0א כיוונים 30

 מגנטי כיוון 0ב

 מצפני כיוון 0ג

 מגנטיות ונטיות סטיות 0ד

 0שונים בכיוונים וחישובים מרידות 0ה

 מפות סוגי 0א והשלכות מפות 40

 למפה מהמציאות קווים העברות סוגי, תפקידה 0ב

 ישראל מפת 0ג

 0ומפה מפה כל של יסודיות תכונות 0ד

 זיהוי נקודת 0א זיהוי נקודות 10

 יאוויר מקום 0ב

 חישובית נקודה 0ג

 קבע נקודת 0ד

 0טיסה בזמן ל"הנ הנקודות של תפקידן 0ה

 ותפקידה הטיסה תוכנית 0א טיסה תכנית 50

 טיסה תוכנית הכנת 0ב

 0לטיסה מרשה וקבלת טיסה תוכנית הגשת 0ג

 אמריקאי מצפן 0א מצפנים 70

 אנגלי מצפן 0ב

 0ואיפוסים סטיות, המצפן ידתפקי 0ג
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 אוויר חוקת (1

 פירוט נושא #

 הטייס חוק 10
 9111א "התשע

 ותקנותיו

 

 הגדרות 0א ותקריות תאונות 90

 שונים לגופים דווח חובת 0ב

 0דווח נוהל 0ג

 טיסה למצבי הגדרות 0א ראות טיסת כללי 30

 מינימליים טיסה וגבהיי מותרים טיסה אזורי 0ב

 וריסוס חפצים להשלכת איסור 0ג

 הטייס בכלי נשק ונשיאת לצילום איסור 0ד

 אחר טייס כלי של השגה נוהל 0ה

 ובטיסה בנחיתה קדימה תוזכ 0ו

 באזורים ראות לטיסת מינימליים ראות תנאי 0ז
 שונים

 0לטייסים ואותות הקרקע על סימנים 0ח

 שחייב אורות 40
 מטוס לשאת

 כנף אורות 0א

 נחיתה אורות 0ב

 0זנב אורות 0ג

 פנים פרסומים 10
 ארציים

 

 רשות הוראות 50
 התעופה

 האזרחית

 

 רשות הודעות 70
 התעופה

 האזרחית

 

80 AIP, Israel  
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 דאייה - הדרכה בטיסה 2.2

 תכנית הפעלת קורס דאיה לקראת טיסת יחיד 0א
 :תוכן העניינים לפרק זה

 0היקף התוכנית -כללי  (1

 0נתוני מועמדים (9

 0משך הקורס (3

 0פירוט נושאי האמון (4

 0נושאים לתדריכי טיסה -חובת תדרוך ותחקור  (1

 0מבחני סיום מעשיים (5

 0ריות לבצוע טיסת יחיד ראשונהאח -קורס דאיה  אחראי (7

 0ומספר זינוקים פירוט, נושאים -תכנית אמוני הדאיה  פירוט (8

 התוכנית היקף - כללי 0ב

שעורי הטיסה והתחקירים , תכנית הפעלת לקורס דאיה תכיל את כל התדריכים
שיעבור חניך בדרכו מראשית אמוניו המעשיים בדאיה ועד לאחר טיסת היחיד 

ולא תפרט את נושאי התיאוריה הכלליים שעל 0 מעשית בלבד הראשונה מבחינה
כל העניינים הנוגעים ללמוד התיאוריה 0 החניך ללמוד במקביל לאמוניו המעשיים

 איגוד הדאיההכללי יפורטו בתוכנית הפעלה לקורסי תיאוריה של 

 מועמדים נתוני 0ג

 התנאים ראח ימלא אם איגוד הדאיה של דאיה קורסלהשתתף ב להיות יוכל חניך
 :הבאים

 ,שנים 11 מעל גילו (1

 הסכמתם את בכתב הוריו יאשרו שנה 18 לגיל מתחת והינו במידה (9
 0בקורס להשתתפותו

 90סוג  רפואיות בבדיקות עמד (3

 0א"קיבל רישיון מתלמד ברת (4

 הקורס משך 0ד

 :שיטות בשתי יבוצעו איגוד הדאיהב דאיה קורסי

 לקראת הנדרש החומר את החניכים ילמדו ובו ובחגים בחופשים מרוכז קורס (1
 0כללי התיאורטי בנושא והן המעשי בנושא הן ראשונה יחיד טיסת
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 את החניך ילמד ובו בשבוע שבוע מידי וחגים בשבתות שיימשך מפוזר קורס (9
 במשך ילמד כלליים תיאורטיים בקורסים הקשור כל ואילו המעשי הנושא
 תלוי יהיה הקורס משך0 או לימוד עצמי ודילימ חומר, הרצאות בצורת השבוע

 לבחינות חניך ייגש לא0 בפעילות הסדירה בהשתתפותו וחניך חניך כל לגבי
 כפי התיאורטי והחומר הנושאים בכל ידיעתו שהשלים לפני יחיד לטיסת
 0בהוראות שנקבע

 המעשי האמון נושאי 0ה

 מדריך לכל0 ימוםכמינ הבאה התוכנית לפי ינוהל, איגוד הדאיה של דאיה קורס
 החומר מן מדריך יפחית לא אולם מסוים לחניך שונים אמונים להוסיף הזכות

 0ראשי דאיה מדריך באישור אלא והתיאורטי המעשי

 ותחקור תדרוך חובת 0ו

 :לשניים יחולק התדריך0 לטיסה בקשר תדריך החניך יקבל טיסה כל לפני

 0מיוחדת הרצאה במסגרת או בוקר תדריך (1

 0לטיסה המראה לפני ךתדרי (9

 :נושאים לתדריכי הטיסה יהיו כדלקמן

 תדריך
 מספר

 פירוט נושא

 הכרת הדאון 10
 והכנה לטייס
 טיסת הכרות

 מבנה הדאון 0א

 מבנה תא הטייס 0ב

 נהלים ובדיקות מחזוריות 0ג

 הסעת הדאון 0ד

 לבוש החניך ונוחיותו 0ה

בדיקות חיוניות לפני הכניסה לדאון ובדיקה  0ו
 לפני הזינוק

 בגמר הטיסה עזיבת הדאון 0ז

 הדאון והזינוק 0ח

 השדה וסביבתו 0ט

 האופק 0י

 אמצעים למציאת כיוון הרוח 0יא

 0הסתכלות סביב 0יב
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 תדריך
 מספר

 פירוט נושא

 תפקיד ההגאים 0א השפעת הגאים 90

 מרכז הסיבוב של המטוס 0ב

 ממדים 3 -תנועת המטוס ב 0ג

 הגה גובה 0ד

 הגה כיוון 0ה

 מאזנות 0ו

 מהות ההשפעות המשניות 0ז

 0גרר מאזנות 0ח

 פירוק כוחות הגלישה 0א גלישה 30

ועל  הגלישההאף על מסלול השפעת גובה  0ב
 המהירות

 מהירות גלישה לטווח ולשהייה 0ג

 גרף המהירויות 0ד

 0מד מהירות כמודד זווית ההתקפה 0ה

 תפקיד הפניה 0א פניות 40

 יצירת הטיה 0ב

 קביעת הטיה 0ג

 כוח צנטריפוגלי 0ד

 פניה קלה ובינונית 0ה

 מהירויות קצות הכנפיים 0ו

 0שמירת כוון ואיזון, טיסה ישרה 0ז

 נסיקה, המראה 10
מטוס  בגרירת)

 (ומכונית

 בעיות ההמראה 0א

 המעבר לנסיקה 0ב

 עומס, מהירות, נסיקה ומגבלות גובה אף 0ג

 ניתוק מהכבל 0ד

 השפעת רוח צולבת 0ה

 0סימנים מוסכמים 0ו

 בעיות הנחיתה 0א נחיתה 50

 מהירות מגע קטנה 0ב

 העיגנהיגוי הדאון לפני הנחיתה ולאחר ה 0ג
 0במסלול
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 תדריך
 מספר

 פירוט נושא

 מהות ההקפה 0א הקפה 70

 הקפה וצלעותיה 0ב

 עות ההקפההשפעת הרוח בכל צל 0ג

 הגישה לנחיתה 0ד

 הקפה ברוח צד 0ה

 הקפה בחוסר גובה 0ו

 0הקפה בעודף גובה 0ז

 הכנה –פעולות חרום  0א חרום מצבי 80

 תהליך נחיתת אונס 0ב

 תכנון הנחיתה 0ג

התמודדות עם פתיחת חופה לא רצונית  0ד
 0על ידי שימוש במעצורי אויר, בהמראה

 טיסה במהירויות נמוכות וסחרור 0א הזדקרויות 20

י דאיה שונים והיחלצות הזדרויות במצב 0ב
 0מסחרור

 

לאחר כל טיסה יתחקר המדריך את התרגיל ואת טיב הביצוע של החניך במטרה 
 0לתקן שגיאות החניך ולשפר את טיב הטיסה במינימום זמן

 מבחני סיום מעשיים 0ז

יעמוד במבחנים מעשיים לטיסת יחיד לאחר שימלא את התנאים  החניך (1
 :הבאים

  יםשנ 11גילו מעל  (א

 0עמד בהצלחה במבחני הסיום בתיאוריה (ב

כמופיע בדפי מעקב , זינוקים בדאון 31הינו בעל ניסיון של לפחות  (ג
ר המועדון רשאי "מד0 המדריכים עמם טס על ידיהתקדמות חתומים 

אם לחניך למעלה  91לאשר הפחתה במספר המינימלי של זינוקים עד ל 
או ( מטוס כנף קבועה או מסוק)שעות כטיס מפקד בכלי טיס אחר  111מ 

שעות כטיס מפקד בכלי טיס  911זינוקים אם לחניך למעלה מ  11עד 
 0ל מתייחס לכמות זינוקים מינימלית באותו סוג גרירה"הנ0 אחר

 0לגשת למבחן מעשי לטיסת יחידראשי סניפי קיבל הסכמת מדריך דאיה  (ד

 0לדאוןבתוקף שיון טייס מתלמד יהינו בעל ר (ה
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המבחן המעשי יערוך מדריך דאיה ראשי לסניף או מדריך דאיה אחר  את (9
המבחן יכלול שלושה זינוקים לפחות במטרה לבדוק את 0 שהוסמך על ידו

במידה ויעמוד 0 כושר וטיב טיסתו של החניך בהקפה רגילה ובמצבי חרום
יחתום הבוחן בטופס המבחן המיוחד את הסכמתו , החניך בדרישות הבוחן

יתדרך אותו וישלח אותו לטיסת יחיד ראשונה באותו , של החניך לטיסת יחיד
 0החניך תיקל להוסיף יש מבחןה דףאת , שבו נבחן החניךהיום ובאותו הדאון 

 

 ומספר זינוקים, פירוט, נושא -תכנית אמוני הדאיה  פירוט 0ח
 !! מכוסה מכשירים לוחיתבצעו עם  ראשונותטיסות  11*

 שיעור
 מספר

 וקיםזינ פירוט נושא

 הדאון והזינוק 0א טיסת היכרות 10

 הכרת סביבת השדה 0ב

 הסברת האופק 0ג

 למציאת כוון הרוח הצבעה על אמצעים 0ד

 הסתכלות סביב 0ה

 0הסבר על שימוש בפלארם 0ו

1 

השפעת  90
 הגאים

ראשונית 
 ומשנית

 השפעת הגה הגובה 0א

 השפעת המאזנות 0ב

 השפעת הגה הכוון 0ג

 השפעת גובה האף על המהירות 0ד

 ותהשפעה משנית על המאזנ 0ה

 0השפעה משנית על הגה הכוון 0ו

1 

 מהירות-גלישה אופטימלית 0א גלישה ישרה 30

 השפעת גובה האף על המהירות 0ב

 האף גובהקביעת  0ג

 0ערנות והסתכלות סביב 0ד

1 

 ופניות הטיות 40
 בדאון

 הסתכלות סביב 0א

 יצירת הטיה 0ב

 קביעת הטיה 0ג

 שימוש נכון בהגה כוון 0ד

 הטיה קלה ובינונית 0ה

 שמירת גובה האף 0ו

 רה לטיסה ישרההתיישרות חז 0ז

 פניות לכוונים שונים 0ח

 0שמירת כוון ואיזון 0ט

11 
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 שיעור
 מספר

 וקיםזינ פירוט נושא

 ,המראה 10
 ניתוק ,נסיקה
 הכבל

 ריצה והמראה 0א

 מעבר לנסיקה קלה 0ב

 מעבר לנסיקה רגילה 0ג

 מהירות-היגוי הדאון בנסיקה 0ד

 השפעת רוח צד 0ה

 0ניתוק הכבל 0ו

1 

 גישה לנחיתה 0א נחיתה 50

מקבילה עם  שינוי מצב האף לטיסה 0ב
 (מניעת שקיעה)הנחיתה י המסלול לפנ

 השפעת רוח צד בגישה לנחיתה 0ג

 המגע עם הקרקע 0ד

 0שמירת איזון, עצירה, ריצה 0ה

11 

 צלע צולבת 0א הקפה 70

 צלע עם הרוח 0ב

 צלע בסיס 0ג

 נקודות פניה לצלע הבסיס ולצלע הסופית 0ד

 צלע סופית 0ה

 פניות בגישה לנחיתה 0ו

 תכנון הקפה כללי כולל 0ז

 הקפה במצב של חוסר גובה 0ח

 הקפה במצב של עודף גובה 0ט

 0מוש ותפעול מכשיר רדיו ופלארםשי 0י

7 

 (שחרור מוקדם מהכבל)קריעת הכבל  0א מצבי חירום 80

 הורדת האף לאיסוף מהירות 10

 מעבר לגלישה 90

 הפעלת המשחרר 30

 בהתאם לגובה -ביצוע נחיתת אונס  40

 כבל לא מתנתק מהדאון 0ב

לא מהדאון ולא )כבל לא מתנתק כלל  0ג
 (מטוסמה

 –כולל פתיחת חופה  מצבי חירום אחרים 0ד
וי הגרר של פתיחת חופה על ידי דימ

 0פתיחת מעצורי אוויר

1 
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 שיעור
 מספר

 וקיםזינ פירוט נושא

 טיסה במהירויות נמוכות 0א הזדקרויות 20

 הזדקרויות במצבי דאיה השונים והיחלצות 0ב

 0והיחלצות התחליסחרור  0ג

1* 

 המראה 0א מבחן 110

 הקפה 0ב

 נחיתה 0ג

 02+8פעולות חירום כמצוין בשעורים  0ד

3 

 

 זינוקים 31כ מינימום "סה

 כזה ובגובה השדה מעל יבוצעו וסחרור הזדקרויות ,החירום תרגילי כל *
 דאון כאשר0 עזר בספר כמפורט המינימליים בגבהים מהם לצאת שיאפשרו
 או ממונע דאון על יבוצע אחד שיעור לפחות, סחרור ביצוע יאפשר לא האימונים

 0מסחרור היחלצות תרגילי 3 לפחות המדריך ידגים השיעור ובאותו במטוס

 

 יבוצעו שלושה תרגולים: יעות כבלתרגול חירום קר: 
 ניתוק כבל לפני הכרזת הקפה מקוצרת0 1
 ניתוק כבל מעל גובה הכרזת הקפה מקוצרת 90
 0כבל שאינו מתנתק וביצוע הנמכה עם המטוס0 3

 

 תכנית הפעלת קורס מדריכי דאיה 0ט

 :תכנית הלימודים כוללת

 היקף תכנית (1

 תוני מועמדיםנ (9

 םושאי לימוד מעשיינ (3

 פירוט תכנית טיסה (4

 הסמכת מדריכים, מבחנים (1

 0תפקידים, הסמכה -קורס  מנהל (5
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 הדרכה עיונית – הגדר דאייה –מדריך טייס  ןרישיו 2.3

 הגדר דאייה / תוכנית קורס אימונים עיוניים ומעשיים להסמכת מדריכי טיס 0א

 פרוט שעות לימודים 0ב

 שעות 91 מטאורולוגיה (1

 שעות 91 חוקה (9

 שעות 91 נווטות (3

 שעות 91 ידע טכני כללי ומכניקת הטיסה (4

 שעות 31 עקרונות הדרכה (1

 שעות 91 מקצועות מיוחדים לדאייה (5

 שעות 151 :שעות כ"הס

 מטאורולוגיה 2.3.1

 1:91: זמן 1שיעור מספר  0א
 מבנה האטמוספרה

 הרכב הגזים באטמוספרה (1

 0שכבות האטמוספרה (9

 1:31: זמן 9 פרשיעור מס 0ב
 חום

 הגדרת חום (1

 אנרגית השמש והשפעתה על חימום כדור הארץ ותופעות מזג אויר (9

 צורות העברת חום (3

 טמפרטורה (4

 מפלי טמפרטורה באטמוספרה (1

 0השפעת הטמפרטורה על הטיסה (5

 1:31: זמן 3 פרשיעור מס 0ג
 לחות

 הגדרת לחות (1

 אדי מים באטמוספרה (9

 יחסית, תמקסימאלי, לחות מחלטת (3

 נקודת הטל (4

 השפעת הטמפרטורה על הלחות היחסית (1

 0השפעת הלחות על הטיסה (5
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 1:31: זמן 4 פרשיעור מס 0ד

 לחץ

 הגדרת לחץ (1

 איזובר (9

 שינוי לחץ עם העלייה בגובה (3

 מד גובה ויחידות מדידה (4

1) QNE, QNH,QFE 

 הגדרות גובה (5

 0טעויות מד גובה (7

 1:91: מןז 1 פרשעור מס 0ה
 ISA -אטמוספרה תקנית

 1:31זמן  5 פרשיעור מס 0ו
 מצבי צבירה באטמוספרה

 מוצק (1

 נוזל (9

 גז (3

 מעבר אדי מים ממצב צבירה אחד למשנהו (4

 0חום כמוס (1

 1:11:זמן 7 פרשיעור מס 0ז
 יציבות באטמוספרה

 הגדרת יציבות (1

 תהליכים אדיאבטיים באטמוספרה (9

 0כוח מרים (3

 1:31: זמן 8 פרור מסשיע 0ח
 נניםע

 הגדרת ענן (1

 תהליך היווצרות עננים (9

 סוגי עננים (3

 0השפעת עננים על כל שלבי הטיסה (4



 (מ"סע)ספר עזר למבצעים  

 הדרכה עיונית – ר דאייההגד –מדריך טייס  ןרישיו – 2-3חלק 
 

 

 18 מתוך 3 עמוד

 9112מרץ : תאריך

 1011: עדכון

 (מ"סע)קלוב התעופה לישראל  -איגוד הדאייה  

 

 
 1:31: זמן 2 פרשיעור מס 0ט

 משקעים והתקרחות

 משקעים (1

 ברד (9

 התקרחות (3

 ברק ורעם (4

 0השפעת משקעים והתקרחות על כל שלבי הטיסה (1

 1:31 :ןזמ 11 פרשיעור מס 0י
 רפלע

 הגדרות ערפל (1

 סוגי ערפל (9

 0השפעת ערפל על המראה ונחיתה (3

 1:31: זמן 11 פרשיעור מס 0יא
 רוח

 הגדרת רוח (1

 תנאים להיווצרות רוח (9

 כוחות המשפיעים על כיוון הרוח ועוצמתה (3

 חוק בויס בלוט (4

 רוח גאוסטרופית  (1

 רוח גרדיאנטית (5

 רוחות מקומיות (7

 0רת רוחגזי (8

 1:11: זמן 19 פרשיעור מס 0יב
 משטחי לחץ

 שקע (1

 רמה (9

 אפיק (3

 רכס (4

 0אוכף (1

 



 (מ"סע)ספר עזר למבצעים  

 הדרכה עיונית – ר דאייההגד –מדריך טייס  ןרישיו – 2-3חלק 
 

 

 18 מתוך 4 עמוד

 9112מרץ : תאריך

 1011: עדכון

 (מ"סע)קלוב התעופה לישראל  -איגוד הדאייה  

 

 1:31: זמן 13 פרמס יעורש 0יג
 לחץ חגורות

 תיחזורת כללית של אטמוספרה על פני כדור הרץ (1

 0הרוחות ברום (9

 1:31: זמן 14 פרשיעור מס 0יד
 גושי אויר

 הגדרת גוש אוויר (1

 CP, MP, CT, MT0מסוג גושי אויר  (9

 1:31: זמן 11 פרשיעור מס 0טו
 חזיתות ואוקלוזיות

 ,הגדרת חזית (1

 אופן היווצרות חזית (9

 סוגי חזיתות (3

 הגדרת אוקלוזיה (4

 סוגי אוקלוזיה (1

 SQRALL LINE0 -קו תזזית  (5

 9:11: זמן 15 פרשיעור מס 0טז
 קלימטולוגיה

 0כוןמזג אויר האופיני לאזור המזרח התי (1

 9:11: זמן 17 פרשיעור מס 0יז
 ענוח מפות מטאורולוגיותפ

 הכרת החובקן המטאורולוגי (1

 סוגי מפות (9

 0במפות םהכרת הסימנים המצטייני (3

 1:11: זמן 18 פריעור מסש 0יח
 פענוח מברקים מטאורולוגיים

 סוגי מברקים (1

 מבנה המברקים (9

 0יסהא והשפעתו על הט"יכולת ניתוח מעשי של מז (3
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 1:31: זמן 12פר שיעור מס 0יט
 11' ראה גם עמ) מדריך דאיה מוסמך ל ידיהרחבה מטאורולוגיה לדאיה ע

 (מקצועות מיוחדים לדאיה

 השפעת הטמפרטורה על הטיסה (1

 השפעת הלחות על הטיסה (9

 0השפעת עננים על כל שלבי הטיסה (3

 השפעת משקעים והתקרחות על כל שלבי הטיסה (4

 0ערפל על המראה ונחיתההשפעת  (1



 (מ"סע)ספר עזר למבצעים  
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 נווטות אווירית 2.3.2

 1:11: זמן 1 מספרשיעור  0א
 מושגי יסוד

 כדור הארץ (1

 מעגל גדול (9

 מעגל קטן (3

 0קו מתמיד (4

 1:31: זמן 9 מספרשיעור  0ב
 על פני כדור הארץ. צ.הגדרת נ

 קו האורך והרוחב ל פיע0 צ0הגדרת נ (1

 0ת על פני כדור הארץמציגת הפרש אורכי ורוחבי בין שתי נקודו (9

 9:11: זמן 3 מספרשיעור  0ג
 המצפן המגנטי

 יסודות המגנט (1

 קוטביות כדור הארץ (9

 מבנה המצפן המגנטי (3

 עקרון פעולת המצפן המגנטי (4

 0טעויות המצפן המגנטי (1

 1:31: זמן 4 מספרשיעור  0ד
 כיוונים

 הגדרת כיוון (1

 0מצפני, מגנטי, כוונים אמיתי (9

 4:11: זמן 1 מספרר שיעו 0ה
 זמנים

 תנועת כדור הארץ סביב השמש (1

 היחס בין מעלות אורך לשעות זמן (9

 שינוי בשעון הזמן  בתנועה על פני כדור הארץ (3

 LSTזמן סטנדרטי  (4

 UTC –זמן יקום מתואם  (1

 LT -זמן מקומי (5

 שינוי התאריך על פני כדור הארץ (7

 0על פני כדור הארץבעיות משולבות של תנועת מטוס  (8
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 1:11: זמן 5 מספרשיעור  0ו
 סוגי מהירויות

 IAS - מהירות מכשירית (1

 CAS - מהירות מכוילת (9

 TAS  -מהירות אמיתית  (3

 GS0 -מהירות קרקע  (4

 9:11: זמן 7 מספרשיעור  0ז
 1::1משולש המהירות וחוק 

 הגדרת נתיב טיסה (1

 הגדרת כיון טיסה (9

 הגדרת סחיפה (3

 תיקון לרוח (4

 טכניקת תיקון לנתיב עקב סחיפת הרוח (1

 0טכניקת תיקון ליעד עקב סחיפת הרוח (5

 1:11: זמן 8 מספרשיעור  0ח
 יחידות מדידה והמרות

 יחידות מרחק (1

 יחידות משקל (9

 יחידות נפח (3

 יחידות מהירות (4

 יחידות טמפרטורה (1

 0משקל סגולי (5

 1:11: זמן 2 מספרשיעור  0ט
 תאוויריו פותמ

 קנה מידה (1

 תכונות רצויות של מפה אוירית (9

 מפת מרקטור (3

 מפת למברט (4

1) DEPARTURE 

 convergence -זווית התכנסות  (5

 convergent angle -זווית הבדל  (7

 position line0 –קו מצב  (8
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 4:11 :זמן 11 מספרשיעור  0י
 עזרי ניווט רדיו

1) VOR 

9) ADF 

3) RMI 

 wing tip formulae0 –קצה כנף  נוסחת (4

 1:31: זמן 11 מספרשיעור  0יא
 PET -נקודת זמן שווה 

 הגדרה (1

 נתונים המשפיעים על מיקומה (9

 PET –מציאת מרחק של ה (3

 PET0שימושים בנקודת  (4
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 חוקה 2.3.3

 11:11 :זמן 1 מספרשיעור  0א
 פרקים רלוונטיים לדאייה – 2111-א"חוק הטיס תשע

 זמן וכלי טיסה הפעלת כלי טייס

 1:31 הגדרות: פרק ראשון (1

 9:11 הוראות כלליות: פרק שני (9
 :תקנות

 ';א31; 31; 31; 91-98; 18-12; 11-15 ;11-14; 11 ;8; 4-5
 410; 37'; א33; 39'; ב31

 המרחב האווירי  של ישראל ושירותי הפיקוח: פרק שלישי (3
 1:31 0התנועה האויריתעל 

 54-42: תקנות

 9:11 כללי טיסה :יעיפרק רב (4
 ;88; 57-85תקנות , כללי: 'סימן א
 21-24תקנות ( מ "כטר)כללי טיסת ראייה מבוקרת : ' סימן ב

 1:31 ירוט כלי טיס: פרק חמישי (1
 191, 112, 118, 117: תקנות

 1:31 אחזקת כלי טייס: פרק שביעי (5
 131; 9-3' ב 192, (א)198, א191, 191: תקנות

 1:31 :זמן 9 מספרשיעור  0ב
 (המגבלות זמן טיסה)תקנות הטייס 

 1-70: תקנות

 5:31 :זמן 3 מספרשיעור  0ג
 (לעובדי טיס תרישיונו)תקנות הטיס 

 הוראות כלליות' חלק א (1

 הגדרות: פרק ראשון (א

 רשיונות עובדי טיס והגדרים: פרק שני (ב
  12-91; 14'; א13; 7-11; 2; 9-1 :תקנות

 הסבה, וניים ומבחנים מעשייםים עימבחנ: פרק שלישי (ג
 41-450; 32-41 ;34-37; 39; 92: תקנות

 בדיקות רפואיות: פרק שמיני (ד
 570; 55; 53;51; 51: תקנות

 רשיונות לטייסים: 'חלק ב (9

 84-85; 81; 75; 79-74תקנות  , טיס מתלמד ןרישיו: פרק ראשון (א

 119-111; 27; 21;  21; 87-88: תקנות, טייס פרטי ןרישיו: פרק שני (ב
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; 115; 114; 111; 115-117: תקנות, טייס מסחרי ןרישיו: פרק שלישי (ג
191 ;194-191 

 1440, 134-149: תקנות, מדריך טיס ןרישיו :פרק חמישי (ד

 1:11: זמן 4 מספרשיעור  0ד
 (בתי ספר להוראת טיס)קנות רישוי שירותי תעופה ת

 11-120; 1, 1 :תקנות

 4:31 :זמן 1 מספרשיעור  0ה
 (AIP)פרסומי מידע תעופתי 

 (11-א)שירותי פיקוח ובקרה על תנועה אוירית במרחב מדינת ישראל  (1

 י טיסהכלל (9
 17-א; 15-א; 14-א; 13-א; 19-א;  11-א; 13-א; 19-א

 15-ב; 13-ב; 11-ב: טיסות (3

 19-ג; 11-נוהלי חירום ג (4

 שדות תעופה בישראל (1

 מנחתים (5

 0ניםהכרת מפות וסימ (7

 1:31: זמן 5 מספרשיעור  0ו
 NOTAMהכרת פרסומי 

 1:11: זמן 7 מספרשיעור  0ז
 רפואה תעופתית

1) Hypoxia 

9) Hypo tension (לחץ דם נמוך) 

3) Hyperventilation 

 לחץ תא בטיסה (4

1) Barotraumas 

5) Illusions - 0השליה בטיסה 
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 ומכניקת הטיסה ידיעה טכנית כללית 2.3.2

 1:31: זמן 1 מספרשיעור  0א
 וגי מהירויות וכינוי מהירותס

 1:31: זמן 9 מספרשיעור  0ב
 חלקי המטוס

 גוף המטוס (1

 כנפיים (9

 זנב המטוס (3

 0כן הנסע (4

 1:11: זמן 3 מספרשיעור  0ג
 עילוי

 חוק ברנולי (1

 תהליך יצירת העילוי (9

 גורמים המשפיעים על כמות העילוי (3

 נוסחת העילוי והשימוש בה (4

 כיוון פעולת העילוי (1

 0עומס כנף (5

 1:11: זמן 4 מספרשיעור  0ד
 (גרר)התנגדות 

 התנגדות טפילה (1

 התנגדות משרית (9

 0התנגדות כללית (3

 1:11: זמן 1 מספרשיעור  0ה
 יעילות אוירודינמית

 תהגדרת יעילות אווירודינמי (1

 בתלות בזווית ההתקפה תהקשר בין יעילות האווירודינמי (9

 יעילות מכסימלית (3

 מקסימאלית תמאפייני טיסה ביעילות אווירודינמי (4

 0ויעילות אווירודינמית בתלות בזווית התקפה  CD-ל CLגרף המקשר בין  (1

 1:11: זמן 5 מספרשיעור  0ו
 משקל ואיזון

 המשקל ככוח משפיע (1
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 מרכז הכובד וכיוון פעולת המשקל (9

 השפעת משקל המטוס (3

 טוס  במטוס קל ובמטוס גדולסוגי משקל המ (4

 מגבלות משקל במטוס קל ובמטוס גדול (1

 השפעת היזון המטוס (5

 0מעבר מגבלות משקל ואיזון ומשמעותן (7

 9:11 :זמן 7 מספרשיעור  0ז
 יגוי ויציבותה

 תנועות המטוס ביחס לציריו (1

 הגאי המטוס (9

 גה גובהה (3

 מאזנות (4

 הגה כיוון (1

 מקזזים (5

 ציבות סטטית ודינמיתסוגי י (7

 הכרת יציבות בטיסה (8

 יציבות אורכית (2

 יציבות רוחבית (11

 יציבות בסבסוב (11

 0השפעת המהירות על סוגי היציבות (19

 1:31 :זמן 8 מספרשיעור  0ח
 מדפים וכנפונים - עזרי עילוי

 עיקרון פעולת המדפים (1

 השפעת המדפים (9

 סוגי המדפים (3

 0וניםעקרון פעולת הכנפ (4

 1:11 :זמן 2 מספרשיעור  0ט
 מצבי טיסה ותמרונים בסיסיים

 יחסי גומלין בין ארבעה הכוחות היסודות (1

 טיסה ישרה ואופקית (9

 נסיקה (3
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 הנמכה (4

 גלישה (1

 הסעה (5

 המראה (7

 פרופיל שיט (8

 0נחיתה (2

 1:11: זמן 11 מספרשיעור  0י
 פניות

 הכרת מושגים (1

 מן פניההכוחות הפועלים בז (9

 רדיוס הפניה,שיעור הפניה  (3

 מקדם העומס (4

 שימוש במנוע בפניות שונות (1

 פניה אופקית מירבית (5

 פניות נסיקה (7

 0גלישה/ פניות הנמכה  (8

 1:31: זמן 11 מספרשיעור  0יא
 זדקרות וסחרורה

 הקשר בין הזדקרות לזווית התקפה ולמצב אף (1

 שונים ובסוגי מטוס נתוןקובעי מהירות הזדקרות במטוסים  (9

 ביצוע תרגיל הזדקרות (3

 התראות הזדקרות (4

 טכניקת היחלצות נכונה (1

 סוגי הזדקרות (5

 הקשר בין הזדקרות ויציבות (7

 התפשטות הזדקרות על הכנף (8

 גורמים לכניסה לסחרור (2

 0תרגול סחרור ומגבלות, טכניקת היחלצות נכונה  (11



 (מ"סע)ספר עזר למבצעים  

 הדרכה עיונית – ר דאייההגד –מדריך טייס  ןרישיו – 2-3חלק 
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 1:31: זמן 19 מספרשיעור  0יב
 רוח והשפעותיה

 השפעת רוח קבועה על המטוס (1

 פעולות הטייס ביחס לרוח (9

 0גזירת רוח ופעולות הטייס בגזירת רוח (3

 1:91: זמן 13 מספרשיעור  0יג
 מערכת הפיטו

 תפקידי מערכת הפיטו (1

 עקרון פעולתם ותפקידם, חלקי מערכת הפיטו (9

 מד הגובה (3

 מד שיעור נסיקה (4

 0תמד מהירו (1

 1:31 :זמן 14 מספרשיעור  0יד
 ירו'מכשירים הג

 ניצול במכשירי הטיסה, רו'תכונות הגי (1

 ירו'סוגי ג (9

 אופק מלאכותי (3

 ירו'מצפן ג (4

 0מד פניה (1

 4:11: זמן 11 מספרשיעור  0טו
 חישוב משקל ואיזון

 מושגים בסיסיים (1

 (מטוס קל)חישוב משקל ואיזון  (9

 (מטוס גדול)חישוב משקל ואיזון  (3

 0ולפי מספר אינדקס % MACחישובי מרכז הכובד לפי  (4
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 עקרונות ההדרכה 2.3.5

 1:11 :זמן 1 מספרשיעור  0א
 תהליך הלמידה

 חוקי הלמידה (1

 מאפיינים של למידה (9

 תפישה ותובנה (3

 שכיחה ושמירה (4

 העברת הלמידה (1

 0רמות של למידה (5

 4:11 :זמן 9 מספרשיעור  0ב
 דהמחסומים ללמי

 דימוי עצמי (1

 מנגנוני הגנה  (9

 לחץ וחרדה (3

 0חניך בעל בטחון עצמי מופרז או חניך חסר סבלנות (4

 5:11 :זמן 3 מספרשיעור  0ג
 התנהגות אנושית ותקשורת יעילה

 צרכים אנושיים (1

 (מוטיבציה)הנעה  (9

 תקשורת יעילה (3

 מחסומים לתקשורת יעילה (4

 0מקצועיות המדריך (1

 5:11 :זמן 4 מספר שיעור 0ד
 שיטות הוראה

 הרצאות (1

 שיטת הציון המונחה (9

 שיטת ההצגה והביצוע (3

 השיטה המשולבת להדרכת טיסה (4

 הגישה החיובית בהדרכת טיס (1

התדריך יבוצע "0 הדרכה מעשית"תדריך לכל חניך יבוצע לפי המפורט בפרק /שיעור
 0לפי הכללים הנלמדים בפרק זה
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 4:11 :מןז 1 מספרשיעור  0ה
 תכנון פעולת הדרכה

 פיתוח הקורס (1

 ארגון החומר (9

 תוכנית השיעור (3

 0עזרי הוראה (4

 1:11 :זמן 5 מספרשיעור  0ו
 ביקורת והערכה

 ביקורת המדריך (1

 פ"בחינה בע (9

 סוגי שאלות למבחן בכתב (3

 מאפיינים למבחן טוב (4

 0חזרה והערכה (1
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 1011: עדכון

 (מ"סע)קלוב התעופה לישראל  -איגוד הדאייה  

 

 מקצועות מיוחדים לדאיה :.2.3

 8:11 :זמן 1 ספרמשיעור  0א
 מטאורולוגיה לדואים

, הזרמים עולים והסיבה היווצרותם תנאים  גרועים לדאיי -טובים התנאי דאיי (1
 0התנאים מסוכנים לדאיי

 0כולל שימוש בנתוני ה רדיוסונדה ההבנה והכנה של תחזית לדאיי (9

 0אורך החיים של ענן הקומולוס (3

 0דאית רכסים (4

 0הור הררי ודרך זיהוים וניצולם לדאייהיווצרות גלים באז (1

 השפעת עננים על כל שלבי הטיסה (5

 השפעת משקעים והתקרחות על כל שלבי הטיסה (7

 0הוהמשמעות לדאיי, ענני רוטור, לנטיקולריס, קומולוס -  עננים וגיס (8

 הלדאיי טובים עננים (א

 הלדאיי גרועים ננים (ב

 0הלדאיי מסוכנים עננים (ג

 11:11 :זמן 9 ספרמשיעור  0ב
 ניתוח ביצועי הדאון בעזרת גרף הפולרה

 טיסה בערך גלישה מקסימלי (1

 שקט רפולרת המהירות באווי (א

 אויר יורד –לא שקט  רפולרת המהירות באווי (ב

 מק רידי וחישוב מהירויות לטבעת מקריידי תתיאורי (ג

 פולרת המהירות ברוח אף ורוח גב (ד

 ת לטווח נתוןטיסה במהירות מקסימלי (9

 מקסימלי VCR -כיול טבעת מקריידי ל (א

וחשיבותם ( Vcr)הפרמטרים המשפיעים על מהירות הטיסה הממוצעת  (ב
 היחסית

 Vcr0השפעת הרוח על מהירות שיוט ממוצעת  (ג
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 9:11 :תדריך נחיתת חוץ זמן 3 מספרשיעור  0ג
כהכנה  .תדריך כיתתי בנושא של נחיתות חוץ לפי החוברת של טום נאוף

 לתרגול מעשי הן בדאון והן בדאון ממונע

 תדריך נחיתת דיוק (1

 פרמטרים לבחירת השדה -בחירת שדה (9

 גבהים להחלטה ותכנון הקפה (3

 0שדות אלטרנטיביים -הערכת גובה  (4

 1:11 :זמן 4 מספרשיעור  0ד
 הניווט בטיסת מרחק בדאיי

 הכנת המפה לדאיית מרחק (1

 GPSניווט בעזרת  (9

 seeyou & soarpilot0 ההכרת תוכנות הניווט לדאיי (3
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 מעשיתהדרכה  –הגדר דאייה  –מדריך טייס  ןרישיו 2.2

 הקדמה 0א

אשר עונים לדרישות על פי התקנות וכן , מועמדים ללימוד הדרכת טייס הגדר דאייה
 םיוכלו להירש, עברו בהצלחה מבחן מעשי בטיסה לקביעת רמת מיומנות נדרשת

 0מרכז הדאייה במסגרת קלוב התעופה לישראל עמותת דאיי ט"לקורס מדר

ט דאייה ורק לפיה יתבצע "תוכנית זו תשמש כתוכנית אימון מעשית לקורס מדר
 0הלכה למעשה, וינוהל האימון המעשי

רק מועמד שעמד בתוכנית אימון מעשית זו במלואה וכלשונה יוכל לגשת למבחן 
 0ייהמעשי סופי לרשיון מדריך טייס הגדר  דא

 תרגול מעשי בטיסה 0ב

התרגילים המעשיים זהים לאלה הניתנים לשם הדרכת טייס דאון לרשיון טייס פרטי 
אבל יכללו נושאים נוספים שמטרתם לכסות את כל הנושאים  ,הגדר דאייה

 0הדרושים להסמכת מדריך טייס הגדר דאייה

טיסה כך ט יקבלו הדרכה כיצד לתכנן ולבנות את שעורי ה"חניכי קורס המדר
 0שיגרמו לניצול זמן יעיל

 כללי 0ג

הנוגעים לנושאים ( תדריכים כיתתיים)במהלך הקורס כל חניך יכין הרצאות כיתה 
של קורס טייס פרטי הגדר דאייה ולנושאים המעשיים של אימון  םהתיאורטיי

הכולל ( כיתתי)תדריך ארוך : כפי שהוזכר לעיל, ישנם שני סוגי תדריכים0 בטיסה
מלאים על עקרונות טייס ויידע טכני כללי וכן טכניקות ליישום מעשי של הסברים 

הכולל תזכורת קצרה ( אישי לחניך)תדריך קצר ; התרגילים השונים באימון המעשי
 0שעומד להתבצע, תיאורטית ובעיקר טכניקת ביצוע תרגילים של אותו שיעור

 :ארבעת החלקים הבסיסיים של התדריך הקצר יכללו

 ;נושא והמטרההגדרת ה (1

 ;(תזכורת קצרה בלבד)עקרונות טיסה רלוונטיים לתרגיל  (9

מי ,תיאור מדויק של הפעולות , מה נדרש לבצע)תרגול המעשי של התרגיל  (3
 ;0((' או חניך וכו/  הדגמת מדריך)עושה מה 

 0(נוהלים ובטיחות טיסה, רדיו, מפות, מרשה, א"בדיקת מז)אויראות  (4
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 רגילים מעשייםתדריכים כתתיים ות 2.2.1

הוא התלמיד הוירטואלי  - תלמיד, הוא החניך של קורס המדריכים - חניך: טרמינולוגיה
 0כלומר מי שממלא את תפקיד התלמיד במשחק התפקידים

א הנכנס במבחן "בוחן רת - בוחן, הוא המדריך של חניך קורס המדריכים - מדריך
 0ההסמכה בתום הקורס

ומבחני בינים , לכל חניך בקורס כולל מבחני הקבלה טיסות 31 -התכנית מבוססת על כ
 (0לא חובה בתכנית למינהל)לא כולל טיסות העשרה , וסיום

ונסיון של לפחות , ר סניף"כל מד על ידימבחני סינון וקבלה מותנים בסינון פנימי  0א
והסמכה על כל הדאונים המתקדמים , נסיון בהטסת נוסעים+  שעות דאיה 111

 11של ימאלי טיסת מרחק ל מינ) מד חבר וכן דרגת סי כסף בדאיה בסניף בו המוע
 (0מ"ק

 0טופס מבחן רמה על פימבחני הקבלה בטיסה מעשית  0ב

במקביל )הכיתתיים  - ההדרכה המעשית נעשית במתואם עם סדרת התדריכים 0ג
חייב להתקיים תחילה , לכל שיעור הדרכה מעשית בשדה( לקורס התיאוריה

 :כאשר בכל נושא מתבצעים, תדריכים חובה 19 כ"הס, רלוונטיהתדריך הכיתתי ה

 בכל פעם מתדרך חניך אחר בתורו, קבוצתי - (בשדה)תדריך בוקר לפני טיסה  (1

 עם המדריך בקורס המדריכים( בנושא התדריך)טיסה  (9

 תחקיר אישי צמוד לטיסה וקבוצתי בתום יום האימונים (3

יך את התלמיד שהוא מדריך קורס טיסה בנושא התדריך בה החניך מדר (4
 ט"מדר

 "0התלמיד"תחקיר אישי על הטיסה בה החניך הדריך את  (1

כל הטיסות יתבצעו כך (: טיסות 9 -כאמור כל נושא שווה ל: )הנושאים לתרגול 0ד
 0(א1, 1נספח 0 ) ט ישב בכיסא אחורי"שחניך קורס מדר

ההדרכה למילוי : טיסהלפני ( חיצונית)טיסת היכרות ולימוד בדיקת הדאון  (1
, הסרת דולי)הסבר על תפקיד העוזרים , ח בדאון כולל הדגמות"בד, הספרים

וטיסת היכרות בה מודרכים החלק הקרקעי לפני כניסה וכן ( שיחרור כנף, כבל
, בתוך הדאון לרבות הכרת התא ודרך תיפעול של כל מכשיר הגאים וידיות

הסבר בסיסי מתמשך על , עם תחילת הטיסה0 קשירה נכונה של הטייס
מצב יחסי של המטוס , המחשת האופק, מצבים יחסיים, התנהלות הטיסה

הפן הפסיכולוגי , הגורר זיהוי השדה ושק הרוח מהאויר מושגי הסתכלות סביב
 0של פחדים ראשוניים והפקת ההנאה מהדאייה

 1-90זינוק  כ"סה
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מיד להורות לאדם בטיסה זו כבר מתחיל התל: פעולות ראשוניות של ההגאים (9
המשחרר את הדאון לגבי חיבור כבל הגרירה בזמן הנכון והסימנים ליישור 

 0מי שמשחרר את הדאון ל ידיהכנף ע

הורדה  - הגה הגובה(: איזכור לחומר הכיתתי)פעולות ראשוניות של ההגאים  
הרמת אף והחזרה לישרה ואופקית מתן ההגה , והחזרה לישרה ואופקית

צועים עצמיים תוך כדי התנסות בהשתנות מצב האף מול לתלמיד למספר בי
לכל צד ובחזרה לאיזון והמחשה איך נראה הדבר במושגי קו  - מאזנות0 האופק
גם כאן מתן ההפעלה לחניך , לכל כוון וחזרה לטיסה ישרה - הגה כוון, האופק

 0למספר התנסויות עצמאיות

 0תלמידתוך שיתוף ה" גובה אף"הסבר ביתרת הזמן מה פירוש  
 3-10זינוק  כ"סה

 :פעולות משניות של ההגאים (3
התחלת שילוב החניך בשימוש במכשיר הקשר לקראת ההמראה : בזינוק זה

 0ובדווח באויר
והדגמה לתלמיד איך הפעולות ( תאום)הפעלה משולבת של ההגאים 

הדגמה של הטיות קלות ובינוניות לכל ( מאזנות כוון לא קורות יותר)המשניות 
שמירת נתוני טיסה בשלשת , למעבר מכוון לכוון(  S" )אסים"ירגול צד ת

תירגול של 0  הצירים והדגמה לחניך איך פועלים סימולטנית בשלשת ההגאים
הסבר על רגישות ההפעלה של 0  בדיקה עצמאית של בדיקות בצלע עם הרוח

 (0במהלך הגרירה)ההגאים במהירות גבוהה 
בטיסה זו כבר יש 0 וחד בשינויי מצבדרישה להסתכלות סביב מתמדת וממי

 5-70זינוק  כ"הס0  התלמיד שימוש במקזז על ידילהתחיל ללמד ולתרגל 

 החומר הנלמד והבנת המושג של הפעלה מתואמת ל פיע: שמירת נתוני טיסה (4
ח "יבצע התלמיד בעצמו את הבד, החל מזינוק זה או לפי העניין בזינוק הבא

ימין נקי "ו, קנות הרגלים של הסתכלות סביבבשיעור זה כבר לה 0הרוח-בעם
 0או ההיפך לקראת פניות" שמאל נקי

המחשה של ראייה מרחבית של האופק ובחירת נקודת , שמירת גובה אף
ביום שגיאות , התלמיד על ידישינוי יזום של המצב והחזרה , ייחוס בתא הטייס

 0תלמיד של תיקון יתר תיקון חסר או אי תגובה
גם כאן ביום שגיאות , והגה כוון בנוסף ושימוש מתואם בהם  הוספת המאזנות

 0אפייניות ובעיות של פעולה סימולטנית של שלשת ההגאים
 8-20כ זינוק "סה
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ימין נקי "כהרחבה של השיעור הקודם אך תוך לימוד כל התהליך : שיעור פניות (1
ת הסתכלו, סיבת ההסתכלות לאחור ככל האפשר, או בסדר הפוך" שמאל נקי

 0דווח על כלי טייס אחרים, תוך כדי התקדמות הפנייה
קביעת ( קישור לנלמד בשיעור קודם)כניסה מתואמת : הדרכת הפניות עצמן

הטיה תוך כדי / שליטה על שיעור הפנייה,  הפנייה בשיעור אותו מתכננים
, תיקון לירידת עליית אף תוך כדי פנייה, קצב ריצת האף על האופק, הביצוע

ישרות הדגמה לחניך של הזוית יחסית לכוון הסופי בו יש להתחיל תהליך התי
 0להתיישר וקביעת הדאון במצב החדש לאחר ההתיישרות

ההדגמה תתבצע לשני הכוונים תוך מתן הזדמנויות לביצוע עצמי ככל 
החניך יכול כבל להשתתף בפניות הנדרשות ממילא , שמאפשר הזמן והגובה

 0בהקפה
חבה בשלבים מתקדמים יותר כאשר התלמיד מגיע פניות חדות יילמדו כהר
 0לרמת שליטה מתאימה

 11-110זינוק  כ"סה

המחשה של ריצה ראשונית על הגלגל עד לקבלת : המראה בגרירת מכונית (5
יישור הדאון על הגלגל המרכזי הסבר על הפעולה של כל , אפקטיביות בהגאים

, און צמוד לקרקעכל עוד הד(  ההיפך מהתיאום שנלמד)הגה במישור שלו 
, הכרזה על הגובה, רגל מעל פני השטח 311טיפוס מתון ל , הדגמת ניתוק

הסבר לחניך על התמצאות מרחבית ממבטים , מעבר הדרגתי לטיפוס התלול
בשלב , החופה מלפנים וזוית הטיפוס מול האופק שיוצר משטח הכנף, הזויות

במקביל להסביר על  ,הטיפוס הרצוף יש כבר לתת לחניך לשמור נתוני טיפוס
הסבר טכניקת , תוספת המשיכה הנדרשת ככל שזווית הכבל גבוהה יותר

 0ההתיישרות והדגמת הניתוק
 19-130זינוק  כ"הס

במקומות בהם אין מדריכים גרירת מכונית והמדריך לא יידרש לכך יש 
 .חובה (7סעיף  בכל מקרה מטה( 7סעיף  להפעיל בשיעור זה את

ה של ריצה ראשונית על הגלגל עד לקבלת אפקטיביות המחש: גרירת מטוס (7
יישור הדאון על הגלגל המרכזי הסבר על הפעולה של כל הגה , בהגאים

הדגמת , כל עוד הדאון על הקרקע(  ההיפך מהתיאום שנלמד)במישור שלו 
טיפוס , ניתוק וציפה בגובה סנטימטרים ספורים מהקרקע עד להמראת המטוס

חניך הקורס מדגים כל הזמן , הכרזה על הגובה, חרגל מעל פני השט 311ל 
 0מלווה בהסבר

זיהוי חיובי שהדאון במרכז יחסית , אופק/ מטוס/ שמירת מצב אף של דאון
אפקט , הסבר על תיקונים קלים מול תיקונים אינטנסיביים, למטוס הגורר

ומיצוב הכלי במדוייק  ( תיקון יתר)ההתמדה בה הדאון ממשיך לכוון ההפוך 
גרירה /עוד לפני ההגעה למצב הטיסה( ק נגדי'צ)תגובה מוקדמת  ידיעל 

 0התקין
איזכור להמחשה המעשית של )עקרון הפנייה ושמירת המעגל שעושה המטוס 

 0חרטום דאון על כנף חיצונית, (השעור הכיתתי
 14-110זינוק  כ"הס
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" מדריכים"חניכי הקורס גם כאן )ביצוע של התלמיד : המראה וגרירת מטוס (8
 (את המדריך בקורס

אמור " תלמיד"בזינוק זה התוכן זהה לקודם אלא שבמקום שיעור הדגמות ה
להטיס אולם בזינוק עם מדריך הקורס דרושות יותר דגימות של המעבר 

יעביר " מדריך"הפועל כ)כאן החניך , משעור הסבר לשעור תרגול מעשי
ים שגיאות כאשר המדריך מבי, למדריך את ההגאים לאינטרוולים קצרים

נפוצות המתאימות לשלב זה של ההדרכה לרבות סטיות גדולות במישור 
 0האופקי והאנכי

 15-170זינוק  כ"סה

יש לתת לתלמיד חלק ניכר יותר מהטיסה לרבות שחרור : ל בגרירת מכונית"כנ (2
לימוד הדרכת גרירת מכונית יכול להתבצע כהשלמה 0 הכבל באופן עצמאי

כאמור זינוק זה במקום בו ) 0וקבלת רישיון מדריךפנימית גם לאחר הסמכה 
השיעור כולל תחילה נכונה של (  קיימת תשתית והדרכה לגרירת מכונית

וכן " מתיחה"הדגמת התיזמון המדוייק לסימן או הודעה בקשר של , הריצה
העמקה של , "חופה ומעצורים נעולים"הסבר מדוע לשלב בהודעה , "המראה"

 0רגל והתלול תוך עבר הדרגתי 111ח עד ההבדל בין הטיפוס השטו
כולל סימנים )תיקון למהירות גבוהה מדי ואיטית , תיקון לסחיפת רוח

 על ידימשיכה והקטנה  על ידיהאנומליה של הגברת מהירות , (חזותיים
 0הרפיית המשיכה

 15-170זינוק  כ"סה

השלמה אלא יכול לבוא כ, ט"לימוד גרירת מכונית אינו חובה בקורס מדר :הערה
 להסמכה פנימית לאחר קבלת רשיון מדריך טיס

האינטרפרטציה בין התדריכים , לבדיקת הבנת החומר שנלמד: מבחן ביניים 0ה
" להעביר לאחר"כושר ביטוי ויכולת , הכיתתיים והרקע התיאורטי להדרכה המעשית

שלא התנסה בהן לפני )האם החניך בעל תכונות , ידע בצורה סדורה וסיסטמטית
תוך דיבור ותוך איבחון פעולות , של חלוקת קשב בין הטסה ברמה גבוהה( סהקור

כ דעת מנהל הקורס והבוחן משמשות כבסיס להפסקת האימון של "בד0 התלמיד
ובהחלט , באותו שלב של הפעילות התעופתית שלהם)אלו שלא נמצאו מתאימים 

וחן גם על הב0  להמשך ולשמש כמדריכי דאייה( יכולים להתאים בסיבוב אחר
שהם ( תוך הנמקה מה מחוייב תיקון)להתריע לחניכם שכן עברו אך באופן גבולי 

 0ימשיכו תחת בקרה מקרוב ואפשרי שהקורס יופסק עבורם בהמשך
 120זינוק  כ"סה

הסבר תוך שילוב התלמיד על הכניסה לפיינל התיישרות מול ציר : נחיתה (1
שפעת המעצורים על זווית ה, שימוש במינון הנכון במעצורי האוויר, מסלול

, (נקודת מכוון" )קו הנגיעה"בחירת , ההנמכה וגובה האף על המהירות
תיקון לרוח צד בהכנסת האף , השפעת הרוח והוספת מקדם הרוח למהירות

 על ידייישור דאון בציר מסלול בשניות האחרונות ותיקון לסחיפה , לכוון הרוח
ק סופי 'צ, שבירת גלישה, כווןהורדת כנף ושמירת אף בציר מסלול עם הגה 

א במישור "שמירת כוון ואיזון כ, נקודות הורדת האף לגלגל חרטום-נגיעה שתי
יושם דגש על יציאה מהירה מהתא  מו כןכ0 עצירה במעצור גלגל, שלו בנפרד

 91-910זינוק  כ"סה0 ופינוי מסלול מהיר



 (מ"סע)ספר עזר למבצעים  

 הדרכה מעשית – הגדר דאייה –מדריך טייס  ןרישיו – 2-2חלק 
 

 

 13 מתוך 5 עמוד

 9112מרץ : תאריך

 1011: וןעדכ

 (מ"סע)קלוב התעופה לישראל  -איגוד הדאייה  

 

 על ידיילולית ההמראה והגרירה נעשים תוך הדרכה מ: חיתה נ+תכנון הקפה  (9
וכל )לאחר ניתוק הכבל יש לתרגל חזרה על פניות (0 לתרגול נוסף)החניך 
כדי להמחיש הקפה מקסימלית " צלע מתה"עד להגעה לאיזור ( שנדרש
תתורגל צלע מתה עם הדגמה של קשר עין עם המסלול קליטת תמונת , מלאה

הסבר ,  לולמ ודווח חציית מס"דווח צ, וכניסה בגובה המתאים,מצב של השדה
, תכנון המרחק, "הרוח-צלע עם"ובחירת נקודת פנייה ל, על הצלע הצולבת

זיהוי , תיקוני סחיפה, חשיבות הסתכלות סביב, ח ודווח ברדיו"הזמן לבד
 0מעלות אחרי נקודת הנגיעה כנקודת הפנייה לצלע בסיס 41נקודת 

 99-930זינוק  כ"סה

לתכנן המראת מטוס )גל ר 311מעל  :עם הקפה - נחיתת אונס גבוהה (3
מתחילת מסלול כדי שהניתוק וההקפה לא יקרו באיזור סיכון מחוץ לאיזור 

 0ח"בד, שחרור יתרת הכבל, (המסלול
 94-910זינוק  כ"סה

במקרה )גם כאן להמריא מתחילת מסלול : ישר קדימה  -נחיתת אונס נמוכה (4
" מסלוללשרוף את ה"ולנתק בגובה מספיק נמוך שלא ( של גרירת מטוס

הדגמה 0  ומספיק גבוה שהחניך יוכל להוכיח הדרכה ויכולת ביטוי בזמן קצר
 95-970זינוק  כ"סה0 במידה והמסלול קצר או אין רוח אף מספקת Sשל 

,  והסבר הלוגיקה, גובה מינימלי, ח"פניות ניקוי ובד: הזדקרויות וסחרורים (1
הזדקרויות ( רעידותתחום ה)טיסה על סף ההזדקרות , הזדקרויות סטנדרטיות

בדאונים בעייתיים להכנסה לסחרור להגיע )סחרור יזום והחלצות  , בפנייה
, הבדלה בין צלילה ספירלית וסחרור, (ואחריו נוהל ההחלצות" פליק"לפחות ל

תוך כדי   VNE Maneuvering-מודעות לאבדן גובה מינימלי ומניעת מעבר ה
 0ההחלצות

 98-920זינוק  כ"סה

רגולים מיוחדים בהדרכה השוטפת יש לשלבם בשיעורים השלמות בת (5
האחרונים ואינם מהווים שעור שלם בפני עצמו כך גם יש לשלב אינדיבידואלית 

 :במהלך הקורס

החניך ידגים ויסביר למדריך הקורס את תצורת התיבה : תרגיל התיבה (א
תוך ביצוע מדוייק המשיק לחתך העגול " סליפ סטרים"ומיקומה ביחס ל 

לקיחה , הזרם תוך עצירה להדגשת שליטה בכל פאה של הריבוע של
בחשבון של הצד העולה והצד היורד של הזרם וסיום מדוייק בפוזיציית 

תיבה טרפזית או עקומה ( כתלמיד)המדריך יביים , הגרירה הסטנדרטית
 0כדי לוודא שהחניך מזהה שגיאות

 טיסה עם מד גובה מכוסה, טיסה עם מד מהירות מכוסה (ב

המדריך יתאם עם הגורר באיזה גובה (: בהפתעה)הנמכה תוך כדי גרירה  (ג
מבלי ליידע את החניך אשר צריך לזהות את השינוי מטיפוס להנמכה תוך 

טיסה בגובה המטוס או מתחת לשמירת מתח , שמירת מתח כבל, שניות
זיהוי מהיר של , שימוש במעצורים וסגירתם כאשר הכבר מתוח, הכבל

 0נמכההיציאה מהה



 (מ"סע)ספר עזר למבצעים  

 הדרכה מעשית – הגדר דאייה –מדריך טייס  ןרישיו – 2-2חלק 
 

 

 13 מתוך 7 עמוד

 9112מרץ : תאריך

 1011: וןעדכ

 (מ"סע)קלוב התעופה לישראל  -איגוד הדאייה  

 

הנמכה בעזרת ( עדיין עם קשר עין)הבאת הדאון למצב מעל המטוס  (ד
בדיוק בפוזיציית ( תוך לקיחה בחשבון של ההתמדה)מעצורים וסגירתם 

 0הגרירה

 ל אינם מהווים זינוקים נוספים"הנושאים הנ

 
, תדריך קרקע, כ שני זינוקים וכולל תדריך כיתתי"א בד"בוחן רת על ידימבחן  (7

, ם סימולציה של כל האלמנטים המודרכים וזינוק של אחד החירומיםזינוק ע
 0תחקיר לאחר הדגמת ההדרכה

הדגש הוא על יכולת ואיכות ההדרכה ואי פגיעה באיכות ההטסה הסימולטנית 
 0כתוצאה מתוספת העומס

 0זינוקים 3לעיתים נדרשים  ,31-31זינוק  כ"סה



 (מ"סע)ספר עזר למבצעים  

 הדרכה מעשית – הגדר דאייה –מדריך טייס  ןרישיו – 2-2חלק 
 

 

 13 מתוך 8 עמוד

 9112מרץ : תאריך

 1011: וןעדכ

 (מ"סע)קלוב התעופה לישראל  -איגוד הדאייה  

 

 הטיסה לתדריכי נושאים - 1נספח 

 תדריך
 מספר

 פירוט נושא

והכנה  הכרת הדאון 10
 לטייס

 מבנה הדאון 0א

 מבנה תא הטייס 0ב

 נהלים ובדיקות מחזוריות 0ג

 הסעת הדאון 0ד

 לבוש החניך ונוחיותו 0ה

 בדיקות חיוניות לפני הכניסה לדאון ובדיקה לפני הזינוק 0ו

 0עזיבת הדאון בגמר הטיסה 0ז

 הדאון והזינוק 0א טיסת היכרות 90

 השדה וסביבתו 0ב

 האופק 0ג

 0כיוון הרוחאמצעים למציאת  0ד

 תפקיד ההגאים 0א השפעת הגאים 30

 מרכז הסיבוב של המטוס 0ב

 ממדים 3 -תנועת המטוס ב 0ג

 הגה גובה 0ד

 הגה כיוון 0ה

 0מאזנות 0ו

 של ההגאיםמהות ההשפעה המשנית  0א השפעה משנית 40

 השפעה משנית של המאזנות 0ב

 גרר המאזנות 10

 סבוב נגד 90

 בטול הסיבוב 30

 0השפעה משנית של הגה הכיוון 0ג

 כוחות הגלישהפירוק  0א גלישה 10

 ועל המהירות הגלישההשפעת גובה האף על מסלול  0ב

 מהירות גלישה לטווח ולשהייה 0ג

 גרף המהירויות 0ד

 0מד מהירות כמודד זווית ההתקפה 0ה

 תפקיד הפניה 0א פניות 50

 יצירת הטיה 0ב

 קביעת הטיה 0ג



 (מ"סע)ספר עזר למבצעים  

 הדרכה מעשית – הגדר דאייה –מדריך טייס  ןרישיו – 2-2חלק 
 

 

 13 מתוך 2 עמוד

 9112מרץ : תאריך

 1011: וןעדכ

 (מ"סע)קלוב התעופה לישראל  -איגוד הדאייה  

 

 תדריך
 מספר

 פירוט נושא

 כוח צנטריפוגלי 0ד

 פניה קלה ובינונית 0ה

 מהירויות קצות הכנפיים 0ו

 0שמירת כוון ואיזון, טיסה ישרה 0ז

 נסיקה, המראה 70
בגרירת מטוס )

 (ומכונית

 בעיות ההמראה 0א

 המעבר לנסיקה 0ב

 עומס, מהירות, נסיקה ומגבלות גובה אף 0ג

 ניתוק מהכבל 0ד

 השפעת רוח צולבת 0ה

 0סימנים מוסכמים 0ו

 בעיות הנחיתה 0א נחיתה 80

 מהירות מגע קטנה 0ב

 0במסלול העיגנהיגוי הדאון לפני הנחיתה ולאחר ה 0ג

 מהות ההקפה 0א הקפה 20

 לעותיההקפה וצ 0ב

 השפעת הרוח בכל צלעות ההקפה 0ג

 0הגישה לנחיתה 0ד

 הכנה –פעולות חרום  0א פעולות חרום 110

 תהליך נחיתת אונס 0ב

 0תכנון הנחיתה 0ג

 

 לתקן במטרה החניך של הביצוע טיב ואת התרגיל את המדריך יתחקר טיסה כל לאחר
 0זמן במינימום הטיסה טיב את ולשפר החניך שגיאות

 0הטיסה בזמן החניך שביצע קפההת סדר לפי יהיה התחקיר



 (מ"סע)ספר עזר למבצעים  

 הדרכה מעשית – הגדר דאייה –מדריך טייס  ןרישיו – 2-2חלק 
 

 

 13 מתוך 11 עמוד

 9112מרץ : תאריך

 1011: וןעדכ

 (מ"סע)קלוב התעופה לישראל  -איגוד הדאייה  

 

 מוני הדאייהיפרוט תוכנית א -א 1נספח 

 שיעור
 מספר

 פירוט נושא

 הדאון והזינוק 0א טיסת היכרות 10

 הכרת סביבת השדה 0ב

 הסברת האופק 0ג

 למציאת כוון הרוח הצבעה על אמצעים 0ד

 הסתכלות סביב 0ה

 0הסבר על שימוש בפלארם 0ו

השפעת  90
 הגאים

ראשונית 
 ומשנית

 ובההשפעת הגה הג 0א

 השפעת המאזנות 0ב

 השפעת הגה הכוון 0ג

 השפעת גובה האף על המהירות 0ד

 השפעה משנית על המאזנות 0ה

 0השפעה משנית על הגה הכוון 0ו

 מהירות-גלישה אופטימלית 0א גלישה ישרה 30

 השפעת גובה האף על המהירות 0ב

 האף גובהקביעת  0ג

 0ערנות והסתכלות סביב 0ד

 ופניות הטיות 40
 בדאון

 הסתכלות סביב 0א

 יצירת הטיה 0ב

 קביעת הטיה 0ג

 שימוש נכון בהגה כוון 0ד

 הטיה קלה ובינונית 0ה

 שמירת גובה האף 0ו

 התיישרות חזרה לטיסה ישרה 0ז

 פניות לכוונים שונים 0ח

 0שמירת כוון ואיזון 0ט

 ,המראה 10
 ניתוק ,נסיקה
 הכבל

 ריצה והמראה 0א

 מעבר לנסיקה קלה 0ב

 מעבר לנסיקה רגילה 0ג

 מהירות-היגוי הדאון בנסיקה 0ד

 השפעת רוח צד 0ה

 0ניתוק הכבל 0ו



 (מ"סע)ספר עזר למבצעים  

 הדרכה מעשית – הגדר דאייה –מדריך טייס  ןרישיו – 2-2חלק 
 

 

 13 מתוך 11 עמוד

 9112מרץ : תאריך

 1011: וןעדכ

 (מ"סע)קלוב התעופה לישראל  -איגוד הדאייה  

 

 שיעור
 מספר

 פירוט נושא

 גישה לנחיתה 0א נחיתה 50

מקבילה עם  שינוי מצב האף לטיסה 0ב
 (מניעת שקיעה)הנחיתה י המסלול לפנ

 השפעת רוח צד בגישה לנחיתה 0ג

 המגע עם הקרקע 0ד

 0שמירת איזון, עצירה, ריצה 0ה

 צלע צולבת 0א הקפה 70

 צלע עם הרוח 0ב

 צלע בסיס 0ג

 נקודות פניה לצלע הבסיס ולצלע הסופית 0ד

 צלע סופית 0ה

 פניות בגישה לנחיתה 0ו

 כנון הקפה כללי כוללת 0ז

 הקפה במצב של חוסר גובה 0ח

 הקפה במצב של עודף גובה 0ט

 0שימוש ותפעול מכשיר רדיו ופלארם 0י

 (שחרור מוקדם מהכבל)קריעת הכבל  0א מצבי חירום 80

 הורדת האף לאיסוף מהירות 10

 מעבר לגלישה 90

 הפעלת המשחרר 30

 בהתאם לגובה -ביצוע נחיתת אונס  40

 כבל לא מתנתק מהדאון 0ב

לא מהדאון ולא )כלל  כבל לא מתנתק 0ג
 (מטוסמה

 –כולל פתיחת חופה  מצבי חירום אחרים 0ד
דימוי הגרר של פתיחת חופה על ידי 

 0פתיחת מעצורי אוויר

 טיסה במהירויות נמוכות 0א הזדקרויות 20

הזדקרויות במצבי דאיה השונים  0ב
 והיחלצות

 0והיחלצות התחליסחרור  0ג



 (מ"סע)ספר עזר למבצעים  

 הדרכה מעשית – הגדר דאייה –מדריך טייס  ןרישיו – 2-2חלק 
 

 

 13 מתוך 19 עמוד

 9112מרץ : תאריך

 1011: וןעדכ

 (מ"סע)קלוב התעופה לישראל  -איגוד הדאייה  

 

 שיעור
 מספר

 פירוט נושא

 המראה 0א מבחן 110

 הקפה 0ב

 נחיתה 0ג

 02+8בשעורים  פעולות חירום כמצוין 0ד

 
 

 הזדקרויות וסחרור יבוצעו מעל השדה ובגובה כזה שיאפשרו , כל תרגילי החירום
 0לצאת מהם בגבהים המינימליים כמפורט בספר עזר

 יבוצעו שלושה תרגולים: תרגול חירום קריעות כבל: 
 ניתוק כבל לפני הכרזת הקפה מקוצרת0 1
 ניתוק כבל מעל גובה הכרזת הקפה מקוצרת 90
 0כבל שאינו מתנתק וביצוע הנמכה עם המטוס0 3

 



 (מ"סע)ספר עזר למבצעים  

 הדרכה מעשית – הגדר דאייה –מדריך טייס  ןרישיו – 2-2חלק 
 

 

 13 מתוך 13 עמוד

 9112מרץ : תאריך

 1011: וןעדכ

 (מ"סע)קלוב התעופה לישראל  -איגוד הדאייה  

 

כל חניך בקורס המדריכים מחויב במילוי תיק חניך בפורמט הרגיל ודף מעקב התקדמות חניך 
 :לפי הנספח הבא

 

 דף מעקב תרגילי טיסה
 

 00000000000ציון00000000000'ת: מבחן תיאוריה:000000000000000000שם החניך:000000000000 מרכז דאייה
 

 00000000000000000חניך ' חת:00000000000000000מדריך' חת:0000000000000000000יךתאר
 

חתימת 
 מדריך

 מס נושא תאריך חתימת חניך

 1 מושג אופק, הכרות   

 9 עגינה, הסעה   

 3 ח"בד   

 4 השפעות ראשוניות   

 1 השפעות משניות   

 5 (קיזוז)גובה אף    

 7 (קואורדינציה)פניות    

 8 שמירת כיוון ואיזון   

 2 מכונית’ המראה גר   

 11 נחיתה   

 11 תכנון הקפה   

 19 שימוש במעצורי אויר   

 13 הצטרפות גבוה   

 14 צלע בסיס גבוהה   

 11 מצב של חוסר גובה   

 15 חירום מכונית   

 17 הזדקרות   

 18 סחרור התחלי   

 12 נחיתה ברוח צד/המראה   

 91 סחרור מלא   

 91 צלילה ספירלית   

 99 גרירת מטוס   

 93 (אי ניתוק, ניתוק0)מטוס’ חרום גר   

 94 תיבה אחרי המטוס   

 91 נחיתת דיוק   

 95 נחיתה עם פנל חלקי   

 97 חוץ דאון ממונע’ תרגול  נח   

 98 הסתכלות סביב   

 92 החלקה   

 31 פניות חדות   

 

 0החניך ל ידיע התרגיל של מספק ביצוע לאחר רק לחתום ניךוהח המדריך על



 (מ"סע)ספר עזר למבצעים  

 הסמכות ותוכניות מיוחדות – 2-5חלק 
 

 

 13 מתוך 1 עמוד

 9112מרץ : תאריך

 1011: עדכון

 (מ"סע)קלוב התעופה לישראל  -איגוד הדאייה  

 

 מיוחדותותוכניות הסמכות  2.5

 הסמכות לגוררים 2.5.1

 הסמכת טייס גורר 0א

 0הסמכת נהג גורר במכונית 0ב

 הסמכת טייס גורר 9010101

מדריך דאיה ראשי סניפי ימליץ בפני טייס ראשי על אישור טייס כטייס גורר לאחר  0א
 :ות רצוך כיהמציא הוכחות משביע שהטייס

 0תוקף-שיון טייס אזרחי בריהינו בעל ר (1

 :אשר מתוכן ,שעות 111הינו בעל ניסיון טיסה במטוסים של לפחות  (9

שעות טיסות  11שעות כטייס מפקד ומתוך אלו טס לפחות  51טס לפחות  (א
 0שעות בטיפוס המטוס אשר בו יגרור דאונים 4 -מרחק ו

 0רר על ידי מטוסטיסות בדאון הנג 11טס לפחות  (ב

נוהלי , תהליכי גרירה, קיבל הדרכה עיונית והדרכת טיסה בגרירת דאונים (ג
 0שהוא גם טייס גורר מאת מדריך דאיה –חרום ואמצעי בטחון 

 0ידי מדריכים שאושרו במיוחד על ידי טייס ראשי הקורס ינוהל ויבוצע על 0ב

כל העניינים הנוגעים טייס גורר כפוף בעת הפעולה למדריך האחראי בשדה ב 0ג
למנהלה ולגרירת הדאונים ולטייס ראשי בכל העניינים המקצועיים הקשורים 

 0בטיסה

 הסמכת נהג גורר במכונית 9010109

מדריך דאיה ראשי יסמיך דואה או חניך דואה כנהג מכונית גורר לזינוקי דאונים  0א
 :ל ימציא הוכחות משביעות רצון כי"לאחר שהנ

 0םשיון נהיגה מתאייבעל ר (1

 0טוחירשאי לנהוג לפי תנאי הב (9

קיבל הדרכה מתאימה לנהיגת מכונית גוררת מאת מדריך דאיה ונהג מכונית  (3
זינוקי דאונים ומתוכם נהג מכונית  11 -גוררת בהשגחתו ובפיקוחו לפחות כ

או יותר וכן בהחזרת הכבל לנקודת ' מ 111זינוקי דאונים של  5ל לפחות "כנ
 0הזינוק

לצה מאת מדריך דאיה הממליצה עליו כמועמד להשגת הסמכה ימציא המ (4
 0כנוהג מכונית גוררת

 :יידרש להוכיח את ידיעותיו בנושאים 0ב

 0המכונית והטיפול בה (1

 0תהליכי זינוק בעזרת מכונית והחזרת הכבל (9

 0נוהלי חרום (3



 (מ"סע)ספר עזר למבצעים  

 הסמכות ותוכניות מיוחדות – 2-5חלק 
 

 

 13 מתוך 9 עמוד

 9112מרץ : תאריך

 1011: עדכון

 (מ"סע)קלוב התעופה לישראל  -איגוד הדאייה  

 

 :אדם אשר יוסמך כנוהג מכונית גוררת יורשה לנהוג מכונית במטרה 0ג

 0ניק דאונים על פי הוראות ספר הדאון שלהםלהז (1

 0להחזיר כבל הגרירה לנקודת המראה לאחר הזינוק (9



 (מ"סע)ספר עזר למבצעים  

 הסמכות ותוכניות מיוחדות – 2-5חלק 
 

 

 13 מתוך 3 עמוד

 9112מרץ : תאריך

 1011: עדכון

 (מ"סע)קלוב התעופה לישראל  -איגוד הדאייה  

 

 למדריכי דאיה כנית הפעלה לקורס תיאוריה למקצועות המיוחדיםות 2.5.2

 םניתוכן העניי

 היקף התוכנית –כללי  0א

 נושאי הלימוד ומשך הלימוד 0ב

 פירוט מקצועות הלימוד 0ג

 0תורת הדרכה כללי 0ד

 היקף התוכנית –ללי כ 9010901

תכנית הפעלה לקורס תיאוריה במקצועות הקשורים לקורס מדריכי דאיה תכיל את 
המקצועות התיאורטיים אשר אותם חייב חניך הקורס למדריכי דאיה לדעת ברמה 

 0מתאימה כפי שתיקבע על ידי מדריך דאיה ראשי

 נושאי הלימוד ומשך הלימוד 9010909

 :ריכי דאיה ומדריכי טיסה יהיו כדלקמןבקורס תיאוריה למד נושאי הלימוד 0א

 0עקרונות טיסה (1

 0הכרת מטוסים ודאונים (9

 0מטאורולוגיה (3

 0ניווט (4

 0חוקת אוויר (1

ל יהיה "משך הלימוד המינימלי לקורס תיאוריה למדריכי דאיה ומדריכי טיסה כנ 0ב
 :השעות יחולקו לפי המקצועות כדלקמן0 שעות 141

 שעות 91 אווירודינמיקה  (1

 שעות 91 נווטות  (9

 שעות 91 מטאורולוגיה  (3

 שעות 91 דאיה בתנאים שונים  (4

 שעות 11 חוקת אוויר  (1

 שעות 11 הכרת המטוס והטיפול בו  (5

 שעות 91 תורת ההדרכה (7

 שעות 121 :כ"סה 

 פירוט מקצועות הלימוד 0ג

ה לפירוט בכל המקצועות מלבד תורת ההדרכה יהיה פירוט מקצועות הלימוד זה
אולם חניך קורס למדריכי דאיה ומדריכי טיסה חייב לדעת את  'סעיף ז 901 בקורס ש

 0ל"כנהנושאים ברמה 



 (מ"סע)ספר עזר למבצעים  

 הסמכות ותוכניות מיוחדות – 2-5חלק 
 

 

 13 מתוך 4 עמוד

 9112מרץ : תאריך

 1011: עדכון

 (מ"סע)קלוב התעופה לישראל  -איגוד הדאייה  

 

 כללי -תורת ההדרכה  0ד

 תדריך
 מספר

 פירוט נושא

 המדריך מנקודת השקפתו של החניך 0א המדריך והחניך 10

 החניך מנקודת השקפתו של המדריך 0ב

 0ים בין מדריך לחניךהיחס 0ג

 הרצאה 0א שיטות 90

 תדריך 0ב

 תחקיר 0ג

 שאלות ותשובות 0ד

 תסריט 0ה

 0הדגמה 0ו

 מון יעילותם ותפקידםיהשימוש בעזרי א 0א מוןיעזרי א 30

 גיר לבן וצבעוני, לוח קיר 0ב

 שרטוטים 0ג

 הדגמות בעזרת מקרן שקופיות או מחשב 0ד
 0ותסריטים

בדיקת ידיעות  40
 החניך

 מבחני ביניים 0א

 שאלות לחזרה 0ב

 0סופיים מבחנים 0ג

 

 כולל תדרוך ותחקור ,דרכת טיסה ודאיה מעשיתה 0ה

 תדריך
 מספר

 פירוט נושא

 תדריכי טיסה 10
 ותחקור

בתוכניות  לימוד תדריכי טיסה כפי שמפורט 0א
 הפעלה מעשיות

 0מון בתחקירי טיסה ובטעויות חניךיא 0ב

הדרכה  90
 מפורטת של
 טיסה ודאיה

הדרכתם  ,ללמוד תיאורטי של מצב טיסה 0א
 תם לחניךוהסבר

 -רגילים  לימוד תיאורטי של מצבי טיסה לא 0ב
 מצבי חירום

בתכניות  הסברת שעורי הטיסה כפי שמפורט 0ג
 0מונים המעשיותיהא

 



 (מ"סע)ספר עזר למבצעים  

 הסמכות ותוכניות מיוחדות – 2-5חלק 
 

 

 13 מתוך 1 עמוד

 9112מרץ : תאריך

 1011: עדכון

 (מ"סע)קלוב התעופה לישראל  -איגוד הדאייה  

 

 MOTOR GLIDER))הסבה לדאון ממונע /  כנית הדרכה להסמכהות 9010903

 כללי 0א

הסבת  טייסים לדאון  /נוהל זה בא לפרט תכנית האמונים הנדרשים להסמכת
שלים החסר בתכנית האימונים לפי פרק זה להסמכת טייסים לדאון ממנוע ובא לה

 0ממונע

 :ההסמכה לקבלת הגדר דאון ממונע תתחלק בהתאם לסוגי המועמדים

 0שיון טייס כשלהוימועמד שאינו בעל ר (1

 0טייס בעל הגדר אווירון, מועמד (9

 0מועמד בעל הגדר דאון (3

 0מועמד בעל הגדר דאון והגדר אווירון (4

 :כשרה תאורטיתה 0ב

כל המועמדים יעברו הדרכה פנימית ומבחן פנימי  בהכרת הדאון  הממונע בהתאם  
(flight Manual 0)לטיפוס הדאון שעליו ילמדו ועל בסיס ספר הטייס לאותו טיפוס דאון

מועמד שאינו בעל רשיון טייס ( בכל מעבר לטיפוס דאון אחר תידרש תכנית הסבה
ט בסעיפים הבאים ויבחן במבחנים פנימיים לקבלת כלשהו יקבל הדרכה כמפור

בנוסף למבחן הכרת הדאון הממונע , רשיון מתלמד לדאון ממונע בהתאם לפרק זה
א בהכרת הדאון 0ת0כל שאר המועמדים יבחנו גם מבחן חצו ני של ר0 הספציפי

ניווט סולו מתנה 0 ומבחן מעשי בטיסה לשם קבלת הגדר דאון ממונע ברשיונם
ורשיון (RT 0וקבלת רשיון 0 א0ת0מבחני ר)המבחנים החיצוניים הנדרשים במעבר כל 

 0תלמיד בתוקף

 :הכשרה מעשית 0ג

 הגדר כלשהם יקבל לפחות/ מתלמד על דאון ממונע שאינו בעל רשיון  (1
בהתאם , שעות טיסת יחיד 5 -שעות הדרכה וכ 98שעות הדרכה שמהן  41

פני שקבל הדרכה כמפורט אך אין להוציא חניך לסולו ל0 למפורט להלן
 0ועבר מבחן תיאוריה פנימי על ספר הדאון 1-12בסעיפים 

 מצטבר זמן שיעור שיעור #

 1:41 1:41 פעולה ראשונית ומשנית של ההגאים+ טיסת הכרות  1

 1:31 1:41 הטיות, פעולה ראשונית ומשנית 9

 X 9 3:11 1041 השפעת גובה אף ונתוני טיסה, טיסה ישרה 3

 3:41 1:41 מעברים, ת ופניות קלות ובינוניות הטיו 4

מעברים ישרה ואופקית , פניות קלות ובינוניות, פניות טיפוס, טיפוס 1
 הנמכה, גלישה, (מנוע)

1:41 4:31 

 X 9 5:11 1041 חזרה כללית -נחיתה, הדגמת הקפה, המראה, הסעה 5

 פניות קלות, השפעת המנוע, שטח אמונים תפעול מנוע+ הקפות  7
 0הזדקרות, ובינוניות חדות

1041 X 9 7:31 

 8:11 1:41 הקפות גישות ונחיתות ללא מנוע 8

  2:11 1:41 הליכה סביב מנקודות שונות בהקפה 2

 2:41 1:41 שטח אימונים תפעול מנוע ופניות לסוגיהן+הקפות  3 11



 (מ"סע)ספר עזר למבצעים  

 הסמכות ותוכניות מיוחדות – 2-5חלק 
 

 

 13 מתוך 5 עמוד

 9112מרץ : תאריך

 1011: עדכון

 (מ"סע)קלוב התעופה לישראל  -איגוד הדאייה  

 

 מצטבר זמן שיעור שיעור #

 11:31 1:41 טיסה עם כוח במהירויות שונות 11

 11:11 1:41 תפעול מנוע ופניות לסוגיהן שטח אימונים+ הקפות  3 19

 19:11 1:41 שטח אימונים תפעול מנוע ופניות לסוגיהן+ הקפות  3 13

 X 9 13:31 1041 נחיתת אונס באזורי אימונים 14

 X 9 11:11 1041 נחיתת אונס בהקפה ולאחר המראה 11

 X 9 15:31 1041 תרגילי הזדקרות+ הדגמת דאייה בטרמיקה , אזור האמונים 15

טיסה 0 תרגילי הזדקרות +הדגמת דאייה בטרמיקה , אזור אימונים 17
 איטית

1041 X 9 18:11 

 18:41 1:41 טיסה איטית0 הזדקרות וסחרור, נחיתת אונס, אזור אימונים 18

נחיתת אונס , ולאחר המראה, נחיתת אונס בהקפה ,חזרה כללית 12
 ינוניות וחדותפניות ב, סחרור, הזדקרויות, באזור האמונים

1:41 12:31 

 91:11 1:41 (בהתאם לרמה)סולו , מדריך אחר ל ידימבחן רמה ע 91

נחיתת אונס , ולאחר המראה, נחיתת אונס בהקפה, חזרה כללית 91
פניות בינוניות וחדות יבוצע תרגול , הזדקרויות סחרור, באזור האמונים

ויציאה  3111גובה מינימלי , הזדקרות וסחרור כאשר המנוע מופעל
 0 ש"מעפ 9111

1041 X 9 91:41 

 99:31 1:41 הקפות 4פניות בינוניות , סולו שטח אימונים 99

נחיתת אונס , ולאחר המראה, נחיתת אונס בהקפה ,חזרה כללית 93
 0פניות בינוניות וחדות, סחרור, הזדקרויות, באזור האמונים

1:41 93:11 

 94:11 1:41 הקפות 4, וניות דאייהתרגול פניות בינ, שטח אימונים, סולו 94

נחיתת אונס , ולאחר המראה, נחיתת אונס בהקפה ,חזרה כללית 91
 0פניות בינוניות וחדות, סחרור, הזדקרויות, באזור האמונים

1:41 94:41 

שטח אימונים , חירום בהקפה, נחיתות, המראות, חזרה כללית 95
 0הזדקרויות סחרור

1:41 91:31 

 NOTAMSא "מז,שדות , תכנון ,הכנת ניווט: טהדרכה בניוו 97
 טיפוס לגובה 0א
 (צא כיוון)כ /צ 0ב
 (0קריאת מצפן)שמירת כיוון לפי מצפן  0ג
 0שמירת נתיב מתוכנן 0ד
 0חישובי מהירות וזמן 0ה
 0קריאת מפה והזדהות 0ו
 0קשר 0ז
 0(לפחות שדה מבוקר אחד, שניים0 )נחיתה בשדה זר 0ח
 (עיש לכלול צלעות ללא מנו)כ לבסיס האם /צ -טיפוס ו 0ט

11:11 31:31 

 37:31 9:11 (                                             טווח גלישה)חזרה כללית כולל דאייה ארוכה באזור השדה , סולו  98

 41:11 9:31 97 ניווט סולו כסעיף 92

 41:31 1:31 א"רתמבחן רמה לקראת הפניה לבוחן  31

 



 (מ"סע)ספר עזר למבצעים  

 הסמכות ותוכניות מיוחדות – 2-5חלק 
 

 

 13 מתוך 7 עמוד

 9112מרץ : תאריך

 1011: עדכון

 (מ"סע)קלוב התעופה לישראל  -איגוד הדאייה  

 

לאחר )ת הדרכה ושעתיים סולו שעו 11מתלמד בעל הגדר אווירון יקבל  (9
בתכנית זאת תיתכנה (0 א"רתהצלחה במבחן העיוני להכרת הדאון מטעם 

0 שעות טיסה 8 כ"הקלות לפי רמת הטייס בשיקול המדריך אך לא פחות מסה
ובמבחן  א"רתפרק הסולו מתנה בהוצאת רשיון תלמיד לדאון ממונע מטעם 

 0תאוריה פנימי על ספר הדאון

 

 מצטבר יעורזמן ש שיעור #

 X 9 1:31 1041 צבירת גובה באזור השדה, טיפוס, המראה, הסעה, הכרת הדאון והתא 1

 X 9 3:11 1041 סחרור, הזדקרות, גלישות, תרגול פניות טיפוס, יציאה לשטח האימונים 9

 X 9 4:31 1041 ביצוע שלוש הקפות, חזרה לנחיתה, התנעה מחדש, דאייה, כיבוי מנוע 3 
 X 9 5:11 1041 סולו / אונס באזור ההקפה ובשטחנחיתות  4

התנעה מחדש , דאייה, תרגול כבוי מנוע, יציאה לשטח האימונים, המראה 1
 סולו / וחזרה לשדה ונחיתה

1041 X 9 7:31 

 X 9 2:11 1041 שלוש הקפות, דאייה, יציאה לשטח, המראה: סולו, חזרה כללית 5 

יציאה לשטח , חירום בהקפה, חיתותנ, המראות: חזרה כללית עם מדריך 7 
 כבוי והתנעה, תרגול נחיתות אונס, חרומים בשטח

1041 X 9 11:31 

צלעות שמהן לפחות שתיים  4ממונע ודאיית ניווט לפחות  –ניווט משולב  8 
 מ"ק 8מרחק כל צלע לפחות , ללא מנוע

3:11 13:31 

 X 9 11:11 1041 פנימי והפנייה למבחן חיצוני, מבחן רמה סופי 2 
 



 (מ"סע)ספר עזר למבצעים  

 הסמכות ותוכניות מיוחדות – 2-5חלק 
 

 

 13 מתוך 8 עמוד

 9112מרץ : תאריך

 1011: עדכון

 (מ"סע)קלוב התעופה לישראל  -איגוד הדאייה  

 

 

לאחר )שעות הדרכה וחמש שעות סולו  91יקבל : מתלמד בעל הגדר דאון (3
למדריכי דאייה ודואים (0 הצלחה במבחן עיוני להכרת המטוס מטעם המנהל

שעות דאייה על פי שיקול המדריך הראשי לדאונים  911 -בעלי יותר מ
תכנית זאת  טיסות יחיד במסגרת 0שעות 11לקצר עד למינימום של , ממונעים

ובמבחן תיאוריה פנימי על ספר 0 א0ת0מתנות בהוצאת רשיון תלמיד מטעם ר
 0הדאון

 .שעות 6של בעל הגדר דאון והגדר אווירון ניתן לקצר עד למינימום , טייס מקטגוריה ד
 

 מצטבר זמן שיעור שיעור #

צבירת גובה באזור , טיפוס, המראה, ח"בד, הסעה, הכרת הדאון והתא 1
התנעה , דאייה, מעבר לדאייה, כבוי מנוע, ציאה לשטח האימוניםי, השדה
ליכה סביב ותרגול ה ,הדגמת הקפה ונחיתה, השדה חזרה לאזור, מחדש

 0שתי נחיתות נוספות
 0גלישה, תרגול מעברים מנסיקה לשיוט משיוט להנמכה

 0פניות טיפוס, מעבר מהנמכה ואו גלישה לטיפוס

1041 X 3 9:11 

חזרה להקפה  , התנעה מחדש, זור כולל דאייה ללא מנועטיסה כללית בא 9
 0וביצוע שלוש הקפות

1041 X 3 4:31 

יציאה לאזור , נחיתות אונס לאחר ההמראה ובאזור ההקפה, המראה 3
ביצוע , חזרה להקפות, אמונים תרגולי הזדקרות וסחרור עם וללא מנוע

 0שלוש הקפות

1041 X 3 5:41 

 א באזור האמונים חזרה"תרגולי נ, וניםיציאה לאזור האימ, המראה 4
 0ל כמבחן לסולו"כל הנ0 תרגול הקפות עם חרומים בהקפה, להקפות

1041 X 3 2:11 

 X 3 2:41 1041 תרגולים לפי הוראות המדריך, טיסת יחיד  1

 X 3 19:11 1041 0גישות ונחיתות ללא מנוע,הקפות  5

, סביב לשטח אימוניםנחיתת אונס לאחר המראה הליכה  - חזרה כללית 7
 א"נ

1041 19:41 

,  לישה מהשדהגכולל דאייה בטווח , תרגולים באזור אימונים, טיסת יחיד 8
 0         התנעה מחדש וחזרה לשלוש הקפות

1:11 13:41 

, (לשיקול המדריך - הצורך במבחן לפני היציאה עם מדריך),טיסת יחיד  2
                                            7חזרה על שיעור 

1:41+ 
1:31 

11:11 

 מנוע ובדאייה טיסה זו תבוצע בהתאם לתנאים בעזרת -הדרכה בניווט 11
 NOTAMS ,א"מז, שדות ,תכנון, מפות,הכנת ניווט 

 0טיפוס לגובה 0א
 0צא כיוון 0ב
 0שמירת כיוון לפי מצפן 0ג
 0קריאת מפה והזדהות 0ד
 0קשר 0ה
 (שני שדות ולפחות אחד מבוקר0 )נחיתה בשדה זר 0ו
 0(רצוי ללא מנוע)טיפוס וצא כיוון לבסיס האם  0ז

11:11 91:11 

 
  



 (מ"סע)ספר עזר למבצעים  

 הסמכות ותוכניות מיוחדות – 2-5חלק 
 

 

 13 מתוך 2 עמוד

 9112מרץ : תאריך

 1011: עדכון

 (מ"סע)קלוב התעופה לישראל  -איגוד הדאייה  

 

 :כללי 0ד
לשם קביעת  א"רתעם גמר ביצוע תכנית ההדרכה כמפורט לעיל יופנה המועמד ל

מועמדים בעלי רשיון תלמיד לדאון ממונע 0  בוחן מעשי לקבלת הגדר דאון ממונע
רכה ספציפית בהכרת יופנו לאחר בדיקת ידיעותיהם בתום קורס ההדרכה והד

עם סיומו בהצלחה את המבחנים  0א"רתהדאון ממונע למבחנים תאורטיים של 
מדריכו לרשות  על ידיהתאורטיים ישלים המועמד את הדרכתו המעשית ויופנה 

 0לקביעת מבחן מעשי התעופה האזרחית
מדריך שאינו מדריכו האישי  על ידיכל מבחן פנימי שיערך במהלך ההדרכה יערך 

 0המתלמדשל 

 :הטסת נוסעים 0ה
על כל בעל רשיון דאון ממונע להשלים את מכסת הסולו שלו לפני שיהיה זכאי 

 0לקחת נוסעים

 
 



 (מ"סע)ספר עזר למבצעים  

 הסמכות ותוכניות מיוחדות – 2-5חלק 
 

 

 13 מתוך 11 עמוד

 9112מרץ : תאריך

 1011: עדכון

 (מ"סע)קלוב התעופה לישראל  -איגוד הדאייה  

 

 אוSelf-Launcher ) מתקפל מנוע עם ממונע לדאון הסמכה/הדרכה תכנית  9010904
Sustainer) 

 כללי 0א
ם הסבת  טייסים לדאון ע /נוהל זה בא לפרט תכנית האמונים הנדרשים להסמכת

ובא להשלים החסר בתכנית האימונים לפי פרק ( (SELF LAUNCHERמנוע מתקפל 
 0זה להסמכת טייסים לדאון מסוג זה

( המראה עצמית) SELF LAUNCHERההסמכה לדאון ממונע עם מנוע מתקפל מסוג 
מיועדת רק לטייסים בעלי הגדר דאון שהינם בעלי מינימום ( שיוט) SUSTAINERאו 

בסמכות מדריך ראשי סניפי 0 (דאיה שעות 11 לפחותמתוכם )שעות טיסה  111של 
שעות  111כ "אך לא פחות מסה, להקל בדרישה למינימום שעות לפי רמת הטייס

 0טיסה
 או הסניפיר "המד עם התאמה מבחן שערך לפני הסבה בתכנית דואה יתחיל לא
מה בדו) אישורו את וקיבל, הסניפיר "המד ידי על לכך שהוסמך אחר מדריך עם

 (0לדאון מדאון במעבר המקובלת לדרישה
האחת בנויה לטייס דאונים שמבצע מעבר ישיר מדאון , שתי תצורות הדרכה קיימות

לטייס המבצע ( הפשוטה יותר) והשניה, רגיל לדאון חד מושבי עם מנוע מתקפל
 0במידה ודאון כזה עומד לרשותו, הסבה על דאון דו מושבי עם מנוע מתקפל

 :רה הישירה לדאון חד מושביתכנית ההכש 0ב

 0בחינה בכתב על ספר תפעול הדאון (1

 0חים"מעבר על נוהל חרום ובד (9

 הערה

חים ונוהלי "בד, כל טיסה תבוצע בעזרת רשימות תיוג
 0חירום כתובים

 0סיון טיסה על דאון עם מנוע מתקפליתדרוך ממדריך בעל נ (3

למטרת , שעות טיסה 1ום חמש המראות בגרירת מטוס עם מנוע סגור ומינימ (4
שתי טיסות הסולו הראשונות 0 הכרות עם הדאון והגעה למיומנות טיסה גבוהה

ר הסניפי "של טייס ההסבה תבוצענה בגרירת מטוס בנוכחות המד( לפחות)
 (0או מדריך אחר הוסמך על ידו)

 0תרגול נחיתה בדאון רגיל עם מעצורים פתוחים לגמרי (1

דאון ממונע עם /כשעת טיסה במטוס: ן בטיסה ממונעתעבור טייסים ללא ניסיו (5
 0דגש על תרגול מעברים והשפעת מצב אף על סיבובי מנוע

איסוף מהירות ולמידת , תוך שמירת כוון, הסעות מהירות על הקרקע 4עד  3 (7
 0תחושת ההגאים

גובה מינימלי לכיבוי , המראות עם מנוע ללא פתיחת מנוע באוויר 11לפחות  (8
0 תהליך הכיבוי יבוצע מעל השדה, ש"רגל מעפ 3111 –גירתו מנוע וס

ר סניפי או מדריך אחר "תבוצע בנוכחות מד, ההמראה הממונעת הראשונה
 0שהוסמך על ידו



 (מ"סע)ספר עזר למבצעים  

 הסמכות ותוכניות מיוחדות – 2-5חלק 
 

 

 13 מתוך 11 עמוד

 9112מרץ : תאריך

 1011: עדכון

 (מ"סע)קלוב התעופה לישראל  -איגוד הדאייה  

 

שיוט למספר עשרות , התנעה, תהליך מלא של הוצאת מנוע באויר פעמים 4 (2
על שדה מ, ש"רגל מעפ 9111הביצוע מעל גובה 0 כיבוי מנוע וקיפולו, שניות

 0נחיתה בטוח

 0תרגול זה יבוצע בנוכחות מדריך ההסבה, נחיתה עם מנוע בחוץ מכובה (11

בסיום תכנית ההכשרה יחתום המדריך הראשי או מדריך ההסבה מטעמו   (11
 0בלוג בוק של טייס הדאון

 :תכנית ההכשרה בדאון דו מושבי 0ג

 0בחינה בכתב על ספר תפעול הדאון (1

 0חים"רום ובדמעבר על נוהל ח (9

 הערה

חים ונוהלי "בד, כל טיסה תבוצע בעזרת רשימות תיוג
 0חירום כתובים

 המשמשדאון הסיון טיסה על ימדריך בעל נ ידי על תתבצע ההדרכה כל (3
 0להדרכה

גובה , המראות עם מנוע ללא פתיחת מנוע באוויר 11תכלול לפחות  ההדרכה (4
תהליך הכיבוי יבוצע מעל , ש"מעפ רגל 3111 –מינימלי לכיבוי מנוע וסגירתו 

 0השדה

שיוט למספר עשרות , התנעה, תהליך מלא של הוצאת מנוע באויר פעמים 4 (1
מעל שדה , ש"רגל מעפ 9111הביצוע מעל גובה 0 כיבוי מנוע וקיפולו, שניות

 0נחיתה בטוח

 0נחיתה עם מנוע בחוץ מכובה (5

 בגרירת תבוצענה הסבהה טייס של( לפחות)טיסות הסולו הראשונות  שתי (7
ל "כנ(0 ידו על שהוסמך אחר מדריךאו ) הסניפיר "המד בנוכחות וזאת, מטוס

או )ר הסניפי "הממונעת הראשונה תתבצע בנוכחות המד הסולו המראת גם
 (0מדריך אחר שהוסמך על ידו

בסיום תכנית ההכשרה יחתום המדריך הראשי או מדריך ההסבה מטעמו  בלוג בוק 
 0וןשל  טייס הדא

 (Sustainer0) שיוט מנוע עםהדרכה לדאון  תכנית 0ד

 0בחינה בכתב על ספר תפעול הדאון (1

 0חים"מעבר על נוהל חרום ובד (9

 הערה

חים ונוהלי "בד, כל טיסה תבוצע בעזרת רשימות תיוג
 0חירום כתובים

 0סיון טיסה על דאון עם מנוע מתקפליתדרוך ממדריך בעל נ (3



 (מ"סע)ספר עזר למבצעים  

 הסמכות ותוכניות מיוחדות – 2-5חלק 
 

 

 13 מתוך 19 עמוד

 9112מרץ : תאריך

 1011: עדכון

 (מ"סע)קלוב התעופה לישראל  -איגוד הדאייה  

 

שעות  1מנוע ומינימום  ללא פתיחת (בגרירת מטוס כמובן)חמש המראות  (4
שתי טיסות 0 למטרת הכרות עם הדאון והגעה למיומנות טיסה גבוהה, טיסה

וזאת , של טייס ההסבה תבוצענה בגרירת מטוס( לפחות)הסולו הראשונות 
 (0או מדריך אחר שהוסמך על ידו)ר הסניפי "בנוכחות המד

 0רים פתוחים לגמריתרגול נחיתה בדאון רגיל עם מעצו (1

דאון ממונע עם /כשעת טיסה במטוס: עבור טייסים ללא ניסיון בטיסה ממונעת (5
 0דגש על תרגול מעברים והשפעת מצב אף על סיבובי מנוע

שיוט למספר עשרות , התנעה, תהליך מלא של הוצאת מנוע באויר פעמים 4 (7
מעל שדה , ש"מעפרגל  9111הביצוע מעל גובה 0 כיבוי מנוע וקיפולו, שניות

 0נחיתה בטוח

 0תרגול זה יבוצע בנוכחות מדריך ההסבה, נחיתה עם מנוע בחוץ מכובה (8

בסיום תכנית ההכשרה יחתום המדריך הראשי או מדריך ההסבה מטעמו   (2
 0בלוג בוק של טייס הדאון

 (מצא בגישה מידית לטייס כל זמן הטיסהיחייבות לה)ימות תיוג וחרומים רש 0ה

 :חרומים 

 0אובדן מנוע (1

 0אובדן מנוע על הקרקע (א

 0רבאוויאובדן מנוע  (ב

 0אש (9

 0אש על הקרקע (א

 0רבאוויאש  (ב

 0יציאה מסחרור (3

 0נטישה (4

 :רשימת תיוג 

 0בדיקה יומית (1

 0בדיקה לפני טיסה (9

 0נוהל התנעה (3

 0התנעה מנוע קר (א

 0התנעה מנוע חם (ב

 0חימום מנוע והסעה (ג

 0מנוע בדיקת (ד



 (מ"סע)ספר עזר למבצעים  

 הסמכות ותוכניות מיוחדות – 2-5חלק 
 

 

 13 מתוך 13 עמוד

 9112מרץ : תאריך

 1011: עדכון

 (מ"סע)קלוב התעופה לישראל  -איגוד הדאייה  

 

 0נוהל המראה (4

 0המראה עם מנוע (א

 0המראה רגילה 10

 0המראה משדה קצר 90

 0המראה בגרירת מטוס (ב

 0המראה בגרירת ווינץ (ג

 0פוסיט (1

 0שיוט עם מנוע (5

 0עצירת מנוע וקיפול (7

 0רבאוויהתנעה  (8

 0נחיתה (2

 0בדיקות לפני נחיתה (א

 0גישה לנחיתה (ב

 0נחיתה עם מנוע בחוץ (ג

 0כיבוי מנוע על הקרקע (11

 הדרכה למצבי חירום 2.5.3

 0תכנית הדרכה במצבי חרום כלולה במערכי ההדרכה הספציפיים על הקרקע ובטיסה

 
 

 

 



 (מ"סע)ספר עזר למבצעים  

 ניךתיק ח – 1נספח 
 

 

 1 מתוך 1 עמוד

 9112מרץ : תאריך

 1011: עדכון

 (מ"סע)קלוב התעופה לישראל  -איגוד הדאייה  

 

 תיק חניך 1נספח 
 0בעמודים הבאים מוצג תיק חניך ללימוד דאייה

 

 

 

 

 



 דאייה -קלוב התעופה לישראל 

 
 ____________: מועדון דאייה

    
  שיון דאייהילרהכנה  קורס

 הדרכהמערך 
 
 

 

 __________________  :שם החניך 

 __________________  :        כתובת 

 __________________  :       ז.ת 

 __________________  : טלפון 

 __________________ : ניסיון תעופתי קודם 

 __________________ :מספר רישיון מתלמד 

  

 
 
 
 
 
 
 

 תוכן העניינים
 

 

 צילום רישיון דואה .1

 פירוט סילבוס הקורס .2

 סדין לסולו .3

 לסולויומן טיסות  .4

 לשלבים מתקדמים סדין .5

 יומן טיסות מתקדמות .6

 תדריכי קרקע .7

 אישור מדריך .8
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חניך יקר
 

 אנא החלף עמוד זה בצילום של רישיון הדאייה שלך, תיק החניך שלךב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 !!  טיסות ראשונות יתבצעו עם לוח מכשירים מכוסה 11

 

 השיעור נושא  
 פירוט

 

 פרמס
 זינוקים
 מינימלי

 היכרות טיסת .1
 

 והזינוק הדאון .א
 השדה סביבת הכרת .ב
 האופק הסברת .ג
 הרוח ןכוו למציאת יםאמצע על הצבעה .ד
 סביב הסתכלות .ה
 ארםבפל שימוש על הסבר .ו

1 

 הגאים תהשפע .2
 ומשנית ראשונית

 

 הגובה הגה השפעת .א
 זנותהמא השפעת .ב
 הכוון הגה השפעת .ג
 המהירות על האף גובה השפעת .ד
 המאזנות על משנית השפעה .ה
 הכוון הגה על משנית השפעה .ו

1 

 ישרה הגליש .3
 

 מהירות-אופטימלית גלישה .א
 המהירות על ףהא גובה השפעת .ב
 האף גובה קביעת .ג
 סביב והסתכלות ערנות .ד

1 

 בדאון פניותהטיות ו .4
 

 סביב הסתכלות .א
 הטיה יצירת .ב
 הטיה קביעת .ג
 כוון בהגה נכון שימוש .ד
 ובינונית קלה הטיה .ה
 האף גובה שמירת .ו
 ישרה לטיסה חזרה התיישרות .ז
 שונים לכוונים פניות .ח
 ואיזון כוון שמירת .ט

11 

 נסיקה , המראה .5
 (כוניתבגרירת מטוס ומ)
 

 והמראה ריצה .א
 קלה לנסיקה מעבר .ב
 הילרג לנסיקה מעבר .ג
 מהירות-בנסיקה הדאון היגוי .ד
 צד רוח השפעת .ה
 הכבל ניתוק .ו

5 

 נחיתה .6
 

 לנחיתה גישה .א
 (שקיעה מניעת) הנחיתה לפני המסלול עם מקבילה לטיסה האף מצב שינוי .ב
 לנחיתה בגישה צד רוח השפעת .ג
 הקרקע עם המגע .ד
 איזון שמירת, עצירה, ריצה .ה

11 

 הקפה .7
 

 צולבת צלע .א
 הרוח עם צלע .ב
 בסיס צלע .ג
 הסופית ולצלע הבסיס לצלע פניה נקודות .ד
 סופית צלע .ה
 לנחיתה בגישה פניות .ו
 כולל כללי הקפה תכנון .ז
 גובה חוסר של במצב הקפה .ח
 גובה עודף של במצב הקפה .ט
 ופלארם רדיו מכשיר ותפעול שימוש .י

7 

 (מהכבל מוקדם שחרור) הכבל קריעת .א חירום מצבי .8
 הירותמ לאיסוף האף הורדת (1
 לגלישה מעבר (2
 המשחרר הפעלת (3
 לגובה התאםב - אונס תנחית ביצוע (4

 מהדאון מתנתק לא כבל .ב
 (מהמטוס ולא מהדאון לא) כלל מתנתק לא כבל .ג
 ידי על חופה פתיחת של הגרר דימוי – חופה פתיחת כולל אחרים חירום מצבי .ד

 אוויר מעצורי פתיחת

5 

 נמוכות במהירויות טיסה .א הזדקרויות .9
 והיחלצות השונים יהידא במצבי תרויוהזדק .ב
 אחרים חירום מצבי. ד לצותוהיח התחלי סחרור .ג

5 * 



 המראה .א מבחן .11
 הקפה .ב
 נחיתה .ג
  899 ריםבשעו כמצוין חירום פעולות .ד

3 

 
 

 זינוקים 03 מינימום כ"סה
 
 כמפורט מלייםהמיני בגבהים מהם לצאת שיאפשרו כזה ובגובה השדה מעל יבוצעו וסחרור הזדקרויות, החירום תרגילי כל -

 ובאותו במטוס או ממונע דאון על יבוצע אחד שיעור לפחות, סחרור ביצוע ריאפש לא האימונים דאון אשרכ. עזר בספר
 .רמסחרו היחלצות תרגילי 3 לפחות המדריך ידגים השיעור

 
 : רגוליםית שלושה יבוצעו כבל קריעות חירום תרגולב -

 מקוצרת הקפה הכרזת לפני כבל ניתוק .1
 מקוצרת הקפה הכרזת גובה מעל בלכ ניתוק .2
 המטוס עם הנמכה ועוביצ מתנתק שאינו כבל .3

 
 



 שם
 :חניך

 רמספ
 :רישיון

 
  שלבים
 
 

 השיעור ציון
 

 מספיק

 
 

 בינוני

 

 מערך הדרכה לסולו –שלב ראשון 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 21 22 23 24 25 26 27 28   
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 חתימה מספר רישיון מדריך זמן טיסה דאון תאריך טיסה' מס

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     



 וחתימתו מדריך שם פירוט הקרקע תדריך נושאמספר 

 הדאון מבנה .א לטייס והכנה הדאון הכרת. 1
 הטייס תא מבנה .ב
 מחזוריות ובדיקות נהלים .ג
 הדאון הסעת .ד
 ונוחיותו החניך לבוש .ה
 הזינוק לפני ובדיקה לדאון הכניסה לפני חיוניות ותיקבד .ו
 הטיסה בגמר הדאון עזיבת .ז
 והזינוק ןאוהד .ח
 וסביבתו השדה .ט
 פקהאו .י

 הרוח כיוון למציאת אמצעים .יא

 

 

 תאריך דאון שדה מדריך גרירת מטוס זמן טיסה
טיסה 
 מספר

 נושא השיעור

 טיסת היכרות .1       

 והזינוק הדאון .א 
 השדה סביבת הכרת .ב
 האופק הסברת .ג
 כוון למציאת אמצעים על הצבעה .ד

 הרוח
 סביב הסתכלות .ה

 בפלארם שימוש על הסבר .ו

 

  

 חתימה ומספר  
 דריךרישיון המ

   

 

 

 

 וחתימתו  מדריך שם פירוט ונושא תדריך הקרקע מספר

 הגאים השפעות .2
 

 ההגאים תפקיד .א
 המטוס של הסיבוב מרכז .ב
 ממדים 3-ב המטוס תנועת .ג
 גובה הגה .ד
 כיוון הגה .ה
 מאזנות .ו
 המשניות ההשפעות מהות .ז
 מאזנות גרר .ח

 

 

 ךריתא דאון שדה מדריך גרירת מטוס זמן טיסה
טיסה 
 מספר

 נושא השיעור

       
     הגאים תהשפע. 2

 תומשני תראשוני

 הגובה הגה השפעת .א 
 זנותהמא השפעת .ב
 הכוון הגה השפעת .ג
 המהירות על האף גובה השפעת .ד
 המאזנות על משנית השפעה .ה

 הכוון הגה על משנית השפעה .ו

  

 

 

 חתימה ומספר  
 רישיון המדריך

   

 

 

 תאריך דאון שדה ריךדמ גרירת מטוס זמן טיסה
טיסה 

 רמספ
 נושא השיעור



        

  

 

 

 

 

 תימה ומספר ח 
 המדריךרישיון 

   

 

 תאריך דאון שדה מדריך גרירת מטוס זמן טיסה
טיסה 
 מספר

 נושא השיעור

        

  

 

 

 

 

 חתימה ומספר  
 רישיון המדריך

   

 

 

 תאריך דאון שדה מדריך גרירת מטוס זמן טיסה
טיסה 
 מספר

 נושא השיעור

        

  

 

 

 

 

 חתימה ומספר  
 ישיון המדריךר

   

 

 

 וחתימתו  מדריך שם פירוט הקרקע תדריך ונושא מספר

  הגלישה כוחות פירוק .א גלישה. 3



 המהירות ועל הגלישה מסלול על האף גובה השפעת .ב 
 ולשהייה לטווח גלישה מהירות .ג
 המהירויות גרף .ד
 ההתקפה זווית דכמוד ותמהיר מד .ה

 

 תאריך דאון שדה מדריך גרירת מטוס סהטי זמן
טיסה 

 פרמס
 נושא השיעור

 ישרה גלישה. 0       

 מהירות-אופטימלית גלישה .א 
 המהירות על האף גובה השפעת .ב
 האף גובה קביעת .ג

 סביב והסתכלות ערנות .ד
 

  

 

 חתימה ומספר  
 רישיון המדריך

   

 

 תאריך דאון שדה מדריך טוסגרירת מ זמן טיסה
ה טיס

 ספרמ
 יעורנושא הש

        

  

 

 

 

 

 חתימה ומספר  
 רישיון המדריך

   

 

 תאריך דאון שדה מדריך גרירת מטוס זמן טיסה
טיסה 
 מספר

 נושא השיעור

        

  

 

 

 

 

 חתימה ומספר  
 רישיון המדריך

   

 

 

טיסה  תאריך דאון שדה מדריך גרירת מטוס זמן טיסה  שיעורנושא ה



 מספר

        

  

 

 

 

 

 ימה ומספר תח 
 רישיון המדריך

   

 

 

 

 

 

 

 

 וחתימתו מדריך שם פירוט ונושא תדריך הקרקע מספר

 הפניה תפקיד .א פניות. 4
 הטיה יצירת .ב
 הטיה קביעת .ג
 צנטריפוגלי כוח .ד
 ובינונית קלה פניה .ה
 ייםהכנפ קצות מהירויות .ו
 וןואיז כוון ירתשמ, ישרה טיסה .ז

 

 

 

 

 תאריך דאון שדה מדריך גרירת מטוס הזמן טיס
טיסה 
 מספר

 נושא השיעור

 בדאון פניותו הטיות. 4       

 סביב הסתכלות .א 
 הטיה יצירת .ב
 הטיה קביעת .ג
 כוון בהגה נכון שימוש .ד
 ובינונית קלה הטיה .ה
 האף גובה שמירת .ו
 ישרה לטיסה חזרה התיישרות .ז
 שונים לכוונים פניות .ח

 איזוןו כוון שמירת .ט

 

  

 

 

 ימה ומספר תח 
 רישיון המדריך

   

 

 

 תאריך דאון שדה מדריך גרירת מטוס זמן טיסה
טיסה 
 מספר

 נושא השיעור



        

  

 

 

 

 

 חתימה ומספר  
 רישיון המדריך

   

 

 

 תאריך דאון שדה מדריך גרירת מטוס זמן טיסה
טיסה 
 מספר

 נושא השיעור

        

  

 

 

 

 

 חתימה ומספר  
 רישיון המדריך

   

 

 

 תאריך דאון שדה מדריך גרירת מטוס זמן טיסה
טיסה 
 מספר

 נושא השיעור

        

  

 

 

 

 

 חתימה ומספר  
 רישיון המדריך

   

 

 

 תאריך דאון שדה מדריך גרירת מטוס זמן טיסה
טיסה 
 מספר

 נושא השיעור



        

  

 

 

 

 

 ר חתימה ומספ 
 ךרישיון המדרי

   

 

 

 תאריך דאון שדה מדריך גרירת מטוס זמן טיסה
טיסה 
 מספר

 נושא השיעור

        

  

 

 

 

 

 חתימה ומספר  
 רישיון המדריך

   

 

 

 תאריך דאון שדה מדריך גרירת מטוס זמן טיסה
טיסה 
 מספר

 נושא השיעור

        

  

 

 

 

 

 פר מה ומסחתי 
 דריךרישיון המ

   

 

 

 וחתימתו מדריך שם פירוט ונושא תדריך הקרקע מספר



 הנסיק, המראה  . 5

 (ומכונית מטוס בגרירת)
 

 ההמראה בעיות .א
 לנסיקה המעבר .ב
 עומס, מהירות, אף גובה ומגבלות נסיקה .ג
 מהכבל ניתוק .ד
 צולבת רוח השפעת .ה
 מוסכמים סימנים .ו

 

 

 ריךאת ןדאו שדה מדריך מטוס גרירת זמן טיסה
טיסה 
 מספר

 נושא השיעור

       
 ניתוק, נסיקה, מראהה. 5

 הכבל

 והמראה ריצה .א 
 קלה לנסיקה מעבר .ב
 רגילה לנסיקה מעבר .ג
 מהירות-בנסיקה הדאון היגוי .ד
 צד רוח השפעת .ה

 הכבל ניתוק .ו

 

 

 

 

 חתימה ומספר  
 רישיון המדריך

   

 

 תאריך דאון השד מדריך גרירת מטוס זמן טיסה
טיסה 

 רמספ
 נושא השיעור

        

  

 

 

 

 

 חתימה ומספר  
 רישיון המדריך

   

 

 

 תאריך דאון שדה מדריך גרירת מטוס זמן טיסה
טיסה 
 מספר

 נושא השיעור

        

  

 

 

 

 

 חתימה ומספר  
 רישיון המדריך

   

 



 

 תאריך דאון שדה דריךמ גרירת מטוס זמן טיסה
טיסה 
 מספר

 רנושא השיעו

        

  

 

 

 

 

 חתימה ומספר  
 רישיון המדריך

   

 

 תאריך דאון שדה מדריך גרירת מטוס זמן טיסה
טיסה 
 מספר

 נושא השיעור

        

  

 

 

 

 

 חתימה ומספר  
 רישיון המדריך

   

 

 

 תאריך דאון שדה מדריך גרירת מטוס זמן טיסה
טיסה 
 מספר

 השיעור שאנו

        

  

 

 

 

 

 חתימה ומספר  
 רישיון המדריך

   

 



 וחתימתו מדריך שם פירוט הקרקע תדריך ונושא מספר

 נחיתה. 6
 

 הנחיתה בעיות. א
 קטנה מגע מהירות. ב
 במסלול הנגיעה ולאחר הנחיתה לפני הדאון היגוי. ג

 

 

 תאריך דאון דהש מדריך גרירת מטוס זמן טיסה
טיסה 
 מספר

 נושא השיעור

 נחיתה. 6       

 גישה לנחיתה .א 
נוי מצב האף לטיסה מקבילה יש .ב

ת מניע)עם המסלול לפני הנחיתה 
 (שקיעה

 השפעת רוח צד בגישה לנחיתה .ג
 המגע עם הקרקע .ד

 שמירת איזון, עצירה, ריצה .ה

 

 

 

 

 חתימה ומספר  
 רישיון המדריך

   

 

 תאריך דאון שדה מדריך גרירת מטוס זמן טיסה
טיסה 
 מספר

 עורהשי נושא

        

  

 

 

 

 

 חתימה ומספר  
 רישיון המדריך

   

 

 תאריך דאון שדה מדריך גרירת מטוס זמן טיסה
טיסה 
 מספר

 נושא השיעור

        

  

 

 

 

 

 חתימה ומספר  
 רישיון המדריך

   



 

 

 תאריך וןדא שדה מדריך ת מטוסגריר זמן טיסה
טיסה 
 מספר

 נושא השיעור

        

  

 

 

 

 

 מספר חתימה ו 
 רישיון המדריך

   

 

 

 תאריך דאון שדה מדריך גרירת מטוס זמן טיסה
טיסה 
 מספר

 נושא השיעור

        

  

 

 

 

 

 חתימה ומספר  
 רישיון המדריך

   

 

 

 תאריך דאון שדה מדריך גרירת מטוס זמן טיסה
ה טיס

 ספרמ
 נושא השיעור

        

  

 

 

 

 

 חתימה ומספר  
 ךרישיון המדרי

   



 וחתימתו מדריך שם פירוט ונושא תדריך הקרקע מספר

   הקפה. 7
 

 ההקפה מהות .א
 וצלעותיה הקפה .ב
 ההקפה צלעות בכל הרוח השפעת .ג
 לנחיתה הגישה .ד
 צד ברוח הקפה .ה
 גובה בחוסר הקפה .ו
 גובה בעודף הקפה .ז

 

 

 

 

 תאריך דאון שדה מדריך גרירת מטוס זמן טיסה
סה טי

 מספר
 נושא השיעור

       
 הקפה. 7
 

 צלע צולבת .א 
 צלע עם הרוח .ב
 צלע בסיס .ג
נקודות פניה לצלע הבסיס ולצלע  .ד

 הסופית
 צלע סופית .ה
 פניות בגישה לנחיתה .ו
 תכנון הקפה כללי כולל .ז
 הקפה במצב של חוסר גובה .ח
 הקפה במצב של עודף גובה .ט

 ר רדיו ופלארםשימוש ותפעול מכשי .י

 

 

 

 

 מספר חתימה ו 
 רישיון המדריך

   

 

 

 

 תאריך דאון שדה מדריך גרירת מטוס זמן טיסה
טיסה 
 מספר

 נושא השיעור

        

  

 

 

 

 

 חתימה ומספר  
 רישיון המדריך

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 תאריך דאון שדה מדריך גרירת מטוס זמן טיסה
טיסה 
 מספר

 נושא השיעור

        

  

 

 

 

 

  חתימה ומספר 
 רישיון המדריך

   

 

 

 תאריך דאון שדה מדריך גרירת מטוס מן טיסהז
טיסה 
 מספר

 נושא השיעור

        

  

 

 

 

 

 ר חתימה ומספ 
 רישיון המדריך

   

 

 

 תאריך דאון שדה מדריך גרירת מטוס זמן טיסה
טיסה 
 מספר

 נושא השיעור

        

  

 

 

 

 

 חתימה ומספר  
 ריךרישיון המד

   



 וחתימתו מדריך שם פירוט הקרקע יךתדר ונושא מספר

 חרום מצבי. 8
 

 הכנה - חרום פעולות. א
 אונס נחיתת ליךתה. ב
 הנחיתה וןתכנ. ג
 ידי על, בהמראה רצונית לא חופה פתיחת עם התמודדות. ד

 .אויר במעצורי שימוש

 

 

 תאריך דאון שדה מדריך גרירת מטוס זמן טיסה
טיסה 
 מספר

 א השיעורנוש

 חירום ימצב. 8       

 (שחרור מוקדם מהכבל)קריעת הכבל . א 
 הורדת האף לאיסוף מהירות (1   
 מעבר לגלישה (2   
 הפעלת המשחרר (3   
 בהתאם לגובה -ביצוע נחיתת אונס  (4   
 כבל לא מתנתק מהדאון .ב
 כבל לא מתנתק כלל  .ג

 (לא מהדאון ולא מהמטוס)
ם כולל פתיחת מצבי חירום אחרי .ד

וי הגרר של פתיחת חופה דימ –חופה 
 על ידי פתיחת מעצורי אוויר

 

 

 

 

 חתימה ומספר  
 רישיון המדריך

   

 

 

 תאריך דאון שדה מדריך גרירת מטוס זמן טיסה
טיסה 
 מספר

 עורנושא השי

        

  

 

 

 

 

 חתימה ומספר  
 רישיון המדריך

   

 

 

 ךתארי דאון שדה מדריך טוסגרירת מ זמן טיסה
טיסה 
 מספר

 נושא השיעור

        

  

 

 

 

 

 חתימה ומספר  
 רישיון המדריך

   

 



 

 תאריך דאון שדה מדריך גרירת מטוס זמן טיסה
טיסה 
 מספר

 נושא השיעור

        

  

 

 

 

 

 מה ומספר חתי 
 רישיון המדריך

   

 

 

 תאריך דאון השד מדריך גרירת מטוס זמן טיסה
טיסה 
 מספר

 נושא השיעור

        

  

 

 

 

 

 חתימה ומספר  
 רישיון המדריך

   

 

 

 תאריך דאון שדה מדריך גרירת מטוס זמן טיסה
טיסה 
 מספר

 נושא השיעור

        

  

 

 

 

 

 חתימה ומספר  
 שיון המדריךרי

   

 



 ימתווחת מדריך שם פירוט הקרקע תדריך ונושא מספר

 הזדקרויות. 9 
 

 וסחרור נמוכות במהירויות סהטי .א
 מסחרור והיחלצות שונים דאיה במצבי הזדרויות .ב

 

 

 תאריך דאון שדה מדריך גרירת מטוס זמן טיסה
טיסה 
 מספר

 נושא השיעור

 הזדקרויות. 9       

 נמוכות במהירויות טיסה .א 
 השונים יהידא במצבי הזדקרויות .ב

 והיחלצות
  חלצותוהי התחלי סחרור .ג

 

 

 

 

 ימה ומספר חת 
 המדריך רישיון

   

 

 תאריך דאון שדה מדריך גרירת מטוס הזמן טיס
טיסה 
 מספר

 נושא השיעור

        

  

 

 

 

 

 חתימה ומספר  
 רישיון המדריך

   

 

 תאריך דאון שדה מדריך גרירת מטוס זמן טיסה
טיסה 
 מספר

 נושא השיעור

        

  

 

 

 

 

 חתימה ומספר  
 יון המדריךריש

   



 

 

 תאריך דאון שדה מדריך גרירת מטוס זמן טיסה
טיסה 
 מספר

 נושא השיעור

        

  

 

 

 

 

 חתימה ומספר  
 רישיון המדריך

   

 

 

 תאריך דאון שדה מדריך גרירת מטוס זמן טיסה
טיסה 
 מספר

 נושא השיעור

        

  

 

 

 

 

 ומספר  חתימה 
 רישיון המדריך

   

 

 

 תאריך אוןד שדה מדריך רירת מטוסג זמן טיסה
טיסה 
 מספר

 נושא השיעור

        

  

 

 

 

 

 חתימה ומספר  
 רישיון המדריך

   



 

 

 תאריך דאון שדה מדריך גרירת מטוס זמן טיסה
טיסה 
 מספר

 נושא השיעור

        

  

 

 

 

 

 חתימה ומספר  
 ון המדריךרישי

   

 

 

 תאריך דאון שדה מדריך גרירת מטוס הזמן טיס
טיסה 
 מספר

 נושא השיעור

        

  

 

 

 

 

 חתימה ומספר  
 רישיון המדריך

   

 

 

 תאריך דאון שדה מדריך גרירת מטוס זמן טיסה
טיסה 
 מספר

 נושא השיעור

        

  

 

 

 

 

 חתימה ומספר  
 רישיון המדריך

   



 

 

 תאריך דאון שדה מדריך גרירת מטוס זמן טיסה
טיסה 
 מספר

 יעורנושא הש

 מבחן. 13       

 המראה. א 

 הקפה. ב

 נחיתה. ג
 +89 בשעורים כמצוין חירום פעולות. ד

 

 

 

 

 חתימה ומספר  
 רישיון המדריך

   

 

 

 תאריך דאון שדה מדריך גרירת מטוס זמן טיסה
טיסה 
 מספר

 נושא השיעור

        

  

 

 

 

 

 חתימה ומספר  
 רישיון המדריך

   

 

 

 תאריך דאון שדה ריךמד גרירת מטוס מן טיסהז
טיסה 
 מספר

 נושא השיעור

        

  

 

 

 

 

 חתימה ומספר  
 רישיון המדריך

   



 

 

 תאריך דאון שדה מדריך גרירת מטוס זמן טיסה
טיסה 
 מספר

 נושא השיעור

        

  

 

 

 

 

 ספר חתימה ומ 
 רישיון המדריך

   

 

 

 תאריך דאון שדה מדריך ת מטוסגריר זמן טיסה
טיסה 
 מספר

 נושא השיעור

        

  

 

 

 

 

 חתימה ומספר  
 רישיון המדריך

   

 

 

 תאריך דאון שדה מדריך גרירת מטוס זמן טיסה
טיסה 
 מספר

 נושא השיעור

        

  

 

 

 

 

 חתימה ומספר  
 המדריךרישיון 

   



 

 תאריך דאון שדה מדריך גרירת מטוס זמן טיסה
טיסה 
 מספר

 נושא השיעור

        

  

 

 

 

 

 חתימה ומספר  
 רישיון המדריך

   

 
 תאריך דאון שדה מדריך גרירת מטוס זמן טיסה

טיסה 
 מספר

 נושא השיעור

        

  

 

 

 

 

  חתימה ומספר 
 רישיון המדריך

   

 
 תאריך דאון שדה מדריך גרירת מטוס ן טיסהזמ

טיסה 
 מספר

 נושא השיעור

        

  

 

 

 

 

 חתימה ומספר  
 רישיון המדריך

   



 שם
 :חניך

 מספר
 :רישיון

 
בים של
 
 
 

 ציון
 השיעור

 
 מספיק

 
 

 בינוני

 

 מתקדם לרישיון מערך לימוד –שלב שלישי  סולותירגול בטיסת  – שנישלב 
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 טיסה
 דאון תאריך

 / מדריך זמן טיסה
 טיסת סולו

 מספר רישיון
 מדריך

 תחתימ
 סולו דרכהה מדריך

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 



 תאריך דאון שדה מדריך גרירת מטוס זמן טיסה
 טיסה
 מספר

 נושא השיעור

        

  

 

 

 

 

 חתימה ומספר  
 רישיון המדריך

   

 
 אריךת דאון שדה מדריך ת מטוסגריר זמן טיסה

טיסה 
 מספר

 נושא השיעור

        

  

 

 

 

 

 חתימה ומספר  
 רישיון המדריך

   

 
 תאריך דאון שדה מדריך גרירת מטוס זמן טיסה

טיסה 
 מספר

 עורנושא השי

        

  

 

 

 

 

 חתימה ומספר  
 רישיון המדריך

   

 



 

 תאריך דאון שדה מדריך גרירת מטוס זמן טיסה
טיסה 

 רמספ
 נושא השיעור

        

  

 

 

 

 

 חתימה ומספר  
 רישיון המדריך

   

 
 

 תאריך דאון שדה מדריך גרירת מטוס זמן טיסה
טיסה 
 מספר

 נושא השיעור

        

  

 

 

 

 

 מה ומספר חתי 
 רישיון המדריך

   

 
 

 יךתאר דאון שדה מדריך גרירת מטוס זמן טיסה
טיסה 
 מספר

 רנושא השיעו

        

  

 

 

 

 

 חתימה ומספר  
 רישיון המדריך

   



 תדריכי קרקע
 

 ונושא מספר
 התדריך

 פירוט
   מדריך שם

 וחתימתו

 הדאון הכרת. 1
 לטייס והכנה

 הדאון מבנה .א
 הטייס תא מבנה .ב
 מחזוריות ובדיקות נהלים .ג
 הדאון הסעת .ד
 ונוחיותו החניך לבוש .ה
 הזינוק לפני דיקהוב לדאון הכניסה לפני ותחיוני ותיקבד .ו
 הטיסה בגמר הדאון עזיבת .ז
 והזינוק הדאון .ח
 וסביבתו השדה .ט
 האופק .י

 הרוח כיוון למציאת אמצעים .יא

 

 ההגאים תפקיד .א גאיםהשפעות ה. 2
 המטוס של הסיבוב מרכז .ב
 ממדים 3-ב המטוס תנועת .ג
 גובה הגה .ד
 כיוון הגה .ה
 מאזנות .ו
 המשניות ההשפעות מהות .ז
 מאזנות גרר .ח

 

 גלישה. 3
 

 לישההג כוחות פירוק .א
 המהירות ועל הגלישה מסלול על האף גובה השפעת .ב
 ולשהייה לטווח גלישה מהירות .ג
 המהירויות גרף .ד
 ההתקפה זווית כמודד מהירות מד .ה

 

 פניות. 4
 

 הפניה תפקיד .א
 הטיה יצירת .ב
 הטיה קביעת .ג
 צנטריפוגלי כוח .ד
 ובינונית קלה פניה .ה
 ייםהכנפ קצות מהירויות .ו
 ואיזון כוון רתשמי, ישרה טיסה .ז

 

 הנסיק, אההמר. 5

 מטוס בגרירת
 ומכונית

 

 ההמראה בעיות .א
 לנסיקה המעבר .ב
 עומס, מהירות, אף גובה ומגבלות נסיקה .ג
 מהכבל ניתוק .ד
 צולבת רוח השפעת .ה
 מוסכמים סימנים .ו

 

 הנחיתה בעיות .א נחיתה. 6
 קטנה מגע מהירות .ב
 במסלול הנגיעה ולאחר הנחיתה לפני הדאון היגוי .ג

 

 הקפה. 7
 

 ההקפה ותמה .א
 וצלעותיה הקפה .ב
 ההקפה צלעות בכל הרוח השפעת .ג
 לנחיתה הגישה .ד
 צד ברוח הקפה .ה
 גובה בחוסר הקפה .ו
 גובה בעודף הקפה .ז

 

 חירום מצבי. 8
 

 הכנה - חרום פעולות .א
 אונס נחיתת ליךהת .ב
 הנחיתה וןכנת .ג
 שימוש ידי על, בהמראה רצונית לא חופה פתיחת עם התמודדות .ד

 .אויר במעצורי

 

 זדקרויותה. 9
 

 וסחרור נמוכות במהירויות טיסה .א
 מסחרור והיחלצות שונים דאיה במצבי הזדרויות .ב

 

 



 אישור מדריך

 
 
 

 __________________ מספר רישיון    _ __________________ הנני מאשר כי החניך 
 

 .עבר קורס תאוריה על פי סילבוס ספר עזר מבצעי וביצע בהצלחה מבחן כתוב
 
 
 
 בתאריך 
 

 

 
 דריךשם המ 
 

 

 
 חתימה 
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