
 
 
 

  מסחרישיון טיס ילרמעשית תכנית הדרכה 
  

  זמן  תוכן  סוג  טיסה' מס

  .הסעה, הרצה, התנעה, בדיקות לפני התנעה  1' שטח מס  1
יציאה , י המדריך"הדגמת המאה קצרה ע

  .לשטח
  ).י המדריך"הדגמה ע(מעלות  60פניות עד 

  .קשר -50ו -60הקטנת מהירות ל
י "הדגמה ע(טיסה במהירות מינימלית 

  .)המדריך
  .בפנייה, מדפים מטה, הזדקרויות חלקות

  .מגבוה ולאחר הליכה סביב -א "נ
  .תרגיל הצטרפות להקפה ללא רדיו

  .א מצלע מתה"נ
  .הקפה רגילה ונחיתה

1:00  

  .א בדרך לאזור"נ, י החניך"ע, המראה קצרה  2' שטח מס  2
לאחר הדגמת (והפיכות הטיה  60פניות עד 

  ).המדריך
ליטה מינימלית הקטנת מהירות למהירות ש

  ).י החניך באם נמצא ברמה"תרגול ע(
בפנייה עם , מדפים למטה, חלקות -הזדקרויות 

  ).י מדריך"הדגמה ע(מנוע 
  .מגובה נמוך ותרגול הליכה סביב -א "נ

  .תרגול אש באוויר
  .הצטרפות לנחיתה ישירות מהאזור

  ).י המדריך"הדגמה ע(נחיתה ללא מדפים 
  ).ריךי המד"הדגמה ע(נחיתה קצרה 

1:00  

כאשר החניך מבצע את  2' חזרה על שיעור מס  3' שטח מס  3
  .הטיסה בצורה עצמאית

המדריך יתעכב על הנושאים שבהם מתקשה 
  .החניך

1:00  

א לאחר "נ, המראה קצרה, הקפות רגילות  הקפות  4
  .ר ומחוץ להקפה"בסוף עה, המראה

  .נחיתות קצרות, ללא מדפים, הקפה נמוכה

0:50  

  :ביצוע טיסת ניווט בסיסית הכוללת  1' סניווט מ  5
, א"קבלת מז, תכנית טיסה, הגשת מרשה •

  .נוטמים ושינויים בנתיבים
כיוון , הכנת תכנית טיסה הכוללת רוח •

  .ערוצי רדיו, דלק דרוש, זמן מצטבר, הנתיב

1:20  



 
 
 

  .הכנת מפה בהתאם לנהלים •
י "הדגמה ע(נוהל צא כיוון בדיקות צא כיוון  •

  )המדריך
דיווח תוך שמירת כיוון הגעה לנקודות ה •

  .גובה ומהירות נתונים
מומלץ שהניווט יתבצע בנתיבים הנמוכים  •

  לירושלים

  ל"כנ  ניווט  6
טיסת ניווט הכוללת את כל אותן הכנות 

  :ובנוסף 5' קרקעיות שבטיסה מס
  רגל+ מעלות  2שמירת כיוון  •
  דקה 1מ עד טעות של "שמירת זמ •
, ועתרגול תקלות אפשריות כמו אבדן מנ •

המחייב , א"כניסה למז, אבדן התמצאות
  .טיסת מכשירים

1:40  

מכשירים   7
  1' מס

  :טיסת מכשירים בסיסית הכוללת
  בדיקת מכשירים על הקרקע •
  המראה רגילה והצטרפות לשטח האימונים •
מד (הדגמת תגובות מכשירים בטיסת ראייה  •

מד שיעור נסיקה , מד גובה, מהירות
  )פןמצ, מד פנייה ונטייה, והנמכה

הנמכה , טיפוס, א/י(מצבי טיסה יסודיים  •
  )וגלישה

  מעברים •
  מעלות הטיה 30פניות עד  •
הדגמת שיטת (לפי זמן  1פניות שיעור  •

  )י המדריך"העבודה ע
  קשר 60הקטנת מהירות עד  •
  חזרה לנחיתה •

0:50  

מכשירים   8
  2' מס

טיסה לשטח תוך התייחסות למכשירי המטוס 
  .בלבד

  .מצבי טיסה יסודיים
  .ם בפנייהמעברי

  .מעלות הטיה 45פניות עד 
  1פניות שיעור פנייה 

  .קשר 50הקטנת מהירות עד 
  .הזדקרויות

הדגמה וביצוע של  -יציאה ממצבים מוזרים 
  .החניך

0:50  



 
 
 

דגש , הנמכה לפי זמן/הדגמת המדריך לנסיקה
  .על שיטת העבודה

  להרצליה F.Dביות 

מכשירים   9
  3' מס

  .מעברים בפנייה
  הטיה 45פניות עד 

  קשר -50הקטנת מהירות ל
  יציאה ממצבים מוזרים

  1שיעור פנייה , פניות לפי זמן
  הנמכה לפי זמן/נסיקה

, ADF-טיסה להרצליה תוך התייחסות ל
  הדגמת המדריך

0:50  

  .המראה קצרה ונחיתת אונס אחרי המראה  5' שטח מס  10
 60מקום הטיה של (פניות גלישה סביב נקודה 

  ).מעלות
  .הפיכות קטנות בפניות חדות

 2הדגמה וביצוע של שמיניה רחבה סביב 
  .נקודות

  .י המדריך"הדגמה של שנדל ע
  .א מגובה נמוך"שמירת ציר ונ

  .סחרור
  .אש באוויר ותרגול גישות עם כוח

  .נחיתות קצרות

0:50  

מכשירים   11
  4' מס

  1פניות לפי זמן שיעור פנייה 
  )רגל לדקה 300(טיפוס לפי זמן 

הנמכה לפי זמן יחד /גמה של שילוב טיפוסהד
  .עם פנייה לפי זמן כהכנה לתבנית

  .שמירת רדיאלים ותיקונם לרוח
  להרצליה F.Dביות 

0:50  

ניווט   12
מכשירים 

  3' מס

ניווט מכשירים בסיסי מהרצליה לירושלים דרך 
VOR בן גוריון.  

הכנת תכנית טיסה לניווט מכשירים תוך 
  .'וכומגבלות , א"התייחסות למז

ביצוע נוהל חציית חוף תוך התייחסות למכשירי 
  .הדגמת המדריך. המטוס בלבד

  .ושמירת הרדיאל VORלימוד תקיפת 
או חיתוכי  DME -ו  VORמציאת מיקום בעזרת 

VOR )רדיאלים.(  

1:20  

מכשירים   13
  5' מס

  1פניות לפי זמן שיעור פנייה 
  הנמכה לפי זמן/ טיפוס 

0:50  



 
 
 

ה תוך כדי שילוב פניות נסיקה והנמכ
  .התייחסות לזמן

  הדגמת המדריך לביצוע תבנית מכשירים
/ התייחסות למד שיעור נסיקה (לוח חלקי 

  .הדגמת המדריך, )הנמכה ולמד פניה ונטייה
  .מצבים מוזרים והיחלצות

מכשירים   14 - 15
  6-7' מס

תרגול תבנית מכשירים בסיסית הכוללת 
  :תרגול

  1שיעור פנייה  -פניות  •
, הנמכה תוך התייחסות לזמן/  טיפוס •

שילוב פניות יחד עם , הקטנת מהירות
  הליכה סביב, טיפוס/ הנמכה 

1:40  

' שטח מס  16 - 17
6-7  

  פניות מרביות והפיכות הטיה •
  הקטנת מהירות למהירות שליטה מינימלית •
  )בפנייה(כל הסוגים  -הזדקרויות  •
  מגבוה ומנמוך -א "נ •
  סחרור •
  עצלותתרגול של שנדלים ושמיניות  •
  תרגול שמיניות קרקעיות •
' א מהאזור או מנק"הצטרפות לנחיתה בנ •

  הצטרפות
  הקפה נמוכה •
  נחיתות דיוק •

1:40  

-4' ניווט מס  18 - 19
5  

ניווט ראייה לירושלים דרך בית גוברין תוך 
  .ביצוע שינוי מטרה באוויר

  א.ת.שמירת גובה וכיוון לפי מגבלות מ
אבדן  ,תרגול חירומים שונים כמו אבדן מנוע

  .א גרוע"התקלות במז, התמצאות
 CVFRהניווט השני יהא מחוץ לנתיבי הטיסה 

דגש על שיטת הזדהות , עדיף באזור הגדה
  .נכונה באזור קשה לניווט

3:30  

מכשירים   20
  8' מס

  תרגול תבנית מכשירים בסיסית •
  מצבים מוזרים •
  לוח חלקי •
  DFאו  ADFהצטרפות  •

0:50  

טיסה , המראה, הסעה: ללרענון לילה הכו  לילה  21 - 22
עם (הקפות ונחיתות רגילות , CTR -בתחום ה 

  )ובלי אורות נחיתה
  ניתן לשלב מספר הקפות סולו בשלב האחרון

3:30  



 
 
 
טיסה כללית הכוללת את כל נושאי הטיסה   שטח  23 - 24

  שתורגל כהכנה למבחן סופי
1:50  

  
 


