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  רקע .1

יחד עם , הגידול בתרבות שעות הפנאי בארץ. תחביב טיסנאות הרדיו הולך ותופס תאוצה בקרב הקהל הרחב
ירידת מחירים וחשיפת עולם הטיסנאות באמצעי התקשורת ובדרכים אחרות מביא רבים לנסות ולהיכנס 

ללא כל ידע מוקדם בטיסנאות ומבקשים להצטרף , אנשים חדשיםאל המסלולים מגיעים מעת לעת . לתחביב
  .לתחביב

  .מהות התחביב והעוסקים בו גוררת אחריה גם פתיחות ורצון להרחיב את מעגל העוסקים בכך באופן מתמיד

רבים לומדים בצורה לא מסודרת וכתוצאה מכך נטמעים בהם הרגלי הטסה וטיפול בטיסן שאינם נכונים אותם 
 לעיתים נפגע קשות כתוצאה מכך ונוצר סיכון הן למטיס והן – בטיחות –נושא חשוב .  לאורך זמןהם לוקחים

  .לסביבתו

  מטרות .2

 שיביאותוכנית הטיסות  ואת תוכנית הלימוד העיונית מטרת מסמך זה היא להביא בפני הטיסנאי המתחיל את
 – ההטסההכרת מסלול , טיסת הטיסןפיסיקלי ל/הכרת הרקע העיוני, אותו לכדי עצמאות מלאה בטיפול בטיסן

  .קרוב או רחוק, חוקים ומגבלות ויכולת הטסת הטיסן ללא סיוע

יכיר את מגבלותיו , טיסנאי המצטרף למסלול ידע להטיס באופן עצמאיהכך שעל תהליך ההכשרה להביא לידי 
  . ולסביבהלמטיסים,   לו-הטסה בבטחה מרבית יגיע לידי יכולת ומגבלות המסלול ו

, דאונים, טיסני דלק(מך יגדיר את המעטפת הנדרשת לצורך הוספת נספחים לתחומים שונים של הטסה המס
   ). ועודIMAC, טיסנים גדולים

 לאחר השלמת קורס .תכנית להסמכת מדריכים המבוססת על תכנית החניכיםנספח בהמסמך מביא 
מהם יוכל לבחור , די קלוב התעופהמדריכים תעמד לרשות הטיסנאי המתחיל רשימת מדריכים מוסמכים על יה

  .את המתאים לו ובהתאם למסלול בו הוא מתכוון להטיס

  .למעוניינים להשתלב בתחום, המסמך מביא תכנית ראשונית להדרכת אווירובטיקה מדויקת

  דרוג הטיסנאי .3

כאלה ישנם . לימוד הטסת טיסנים הינו תהליך שתוצאותיו תלויות ביכולותיו האישיות של הטיסנאי לעתיד
שתוך מספר טיסות יגיעו ליכולת עצמאית וילכו וישפרו את הישגיהם תוך כדי התנסות עם הדרכה מועטה ולא 

  .צמודה וישנם כאלה שיידרשו למספר רב של שיעורים עד להקניית היכולת לטיסות סולו ללא כל השגחה

  :אותן יעבור הטיסנאי המתחיל עד לקבלת עצמאות מוחלטת, מוגדרות שלש רמות

  . חניך מתלמד:'רמה א

עם משגיח שיוכל לקחת , ברמה זו הטיסנאי כבר מסוגל לטיסות סולו פשוטות.  לאחר מבחן סולו:'רמה ב

  .שליטה במקרה חירום

 ברמה זו הטיסנאי כבר בעל יכולת לבצע תרגילי אווירובטיקה בסיסיים ללא כל השגחה ויכולת טיפול :'רמה ג

  .בתקלות ובעיות במהלך הטיסה

  . עצמאי:'דרמה 

 מבחן לרמה האחרונה יתקיים עם מדריך ראשי .במסלולמדריך במעבר מרמה לרמה יעבור הטיסנאי מבחן עם 
   .במסלול

מומלץ כי כל מטיס חדש המבקש להצטרף למסלול יידרש אף הוא לבצע טיסת התאמה והערכה על בסיס תכני 
  .יהמדריך הראששתבוצע על ידי , 'מבחן לחניך לקבלת רמה ד תטיס
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  טיסנאיהמלצות ל .4

  :כדי לשפר ולייעל את התקדמותו על הטיסנאי לנקוט במספר צעדים

  .לימוד והעמקה של הרקע העיוני •

  .תאום עם המדריך וקביעת שיעורים ברציפות •

 .כדי למנוע בזבוז זמן בשטח, בדיקת והכנת הטיסן והציוד ההיקפי בבית •

 .הכנה לפני כל טיסה ותדרוך של התרגילים המתוכננים •

 .ניתוח השגיאות וקביעת יעדים לטיסה הבאה, תחקור מעמיק של כל טיסה •
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  תהליך ההדרכה והלימוד .5

.   לפני תחילת שיעורי הטיסהןיינת 1'  מס העיוניהשיעור. התהליך בנוי משיעורים עיוניים ושיעורי טיסה
  . רצוי מאד כבר בתחילתו, השיעורים העיוניים בהמשך ישולבו בתהליך הלימוד

עד להשגת היעדים ועל פי החלטת ) רצוי ברצף(אלא מספר טיסות , אינו טיסה אחת בלבד שיעור טיסה כל
  .המדריך

עד אשר החניך ידע כי אכן יש , מחבר" זמין" יתבצע על טריינר ,לימוד ההטסהשל   שלביו הראשוניםמומלץ כי
במידה והחניך . משומש או חדש,  ייתכן כי החניך ירצה לרכוש טיסן–במקרה זה . לו עניין בהמשך הלימוד

הרכבתו וביצוע טיסת , רכישתו,  רצוי כי יינתן לו סיוע בבחירת סוג הטיסן–  להתאמן על טיסן שלו לרכושירצה
  .מבחן להוכחת כושר הטיסה של הטיסן

  :קיימות שתי שיטות מקובלות להדרכת חניכים

ריך אוחזים כל אחד ברדיו משלו וכבל  החניך והמד."מדריך -כבל חניך"השיטה הראשונה היא באמצעות 
השליטה על הטיסן היא מהרדיו של המדריך שבאמצעות לחיצה ואחזקת כפתור ברדיו שלו . מחבר ביניהם

  .עזיבת הכפתור מעבירה את השליטה למדריך. מאפשר לחניך שליטה על הטיסן

 להעביר שליטה לחניך הוא כאשר המדריך רוצה. בשיטה השנייה יש רק רדיו אחד שעובר בין החניך למדריך
  .פשוטו כמשמעו, הוא לוקח את הרדיו, כאשר הוא רוצה לקחת שליטה. מוסר לו את הרדיו

  .לכל שיטה יש יתרונות וחסרונות

יש ) על פי תחושת המדריך, או יותר(מומלץ שבטיסה הראשונה . כל מדריך ידריך בשיטה המקובלת עליו
אשר המדריך מחזיק יחד עם החניך את ההגאים כדי לחוש  שימוש במכשיר רדיו יחיד כלשקול העדפת

  .ולהעביר את כמות התנועה הנדרשת ואת הרגישות המצופה מהחניך בתפעול הסטיקים

 מיכל דלק מספיק ליום עם, הטיסן מוכןהרדיו טעון ומוכן לפעולה ואת ביום שיעורי הטסה על החניך להביא את 
בטיסן מיידית לאחר כל טיסה . סוללות טעונות ובדוקות -לי ובטיסן חשמ , וסוללת מקלט טעונההפעילות
  . כך שתהיינה מוכנות להמשך הטיסות,  את הסוללות לטעינה מחדשלשיםיש חשמלי 

  . בסיום יום טיסות על החניך לנקות את הטיסן ולפרקו

ן והרחבת תהליך מעמיק יותר של לימוד הטיפול בטיסיש לתת דגש להדרכה והטסה של טיסן עם מנוע דלק ב
  .נושאי הבטיחות

 ותמיכה בתהליך ")טיסן שני ("בסיום תהליך ההדרכה יינתנו לחניך סיוע והכוונה באשר לרכישת טיסן המשך
  .הבניה והמוכנות לטיסה

  השיטה .6

 חלקים אלו שהשל. בטיחות ובסיסי, תיאוריה: ההדרכה תתבצע במבנה מודולארי הכולל את השלבים הבאים
השלב הבסיסי יוכל החניך להמשיך את ההדרכה על פי מערך הדרכה משלים לאחר השלמת . הם חובה

כל שלב בדרך כולל שלב של סולו . ב"דלק וכיו, חשמלי, דאונים, מסוקים, אווירובטיקה: ספציפי על פי רצונו
  ).מ"סע(או טייס ראשי של מסלול ההטסה על פי ספר עזר מבצעי /והסמכה על ידי מדריך ו

  סימולטור .7

אבל לאחר , הסימולטור לא יכול ללמד. הדעות לעיתים חלוקות. ים האחרונות שימוש בסימולטורמקובל בשנ
בהטסה . תחילת לימוד ההטסה יכול לשמש מאמן טוב לתרגול האחיזה ברדיו ותפעול נכון של הסטיקים

ה  במידה וחניך ירצ. בנושא תפיסת המרחב האווירי וביצוע התהליכים בשמיםולטור יש קצת לקותבסימ
. לייעודים ולתרגילים,  ייתן לו המדריך מספר הכוונות באשר לשימוש–להסתייע בסימולטור במהלך הכשרתו 

  .הסימולטור לא יהיה כלי וחלק ממערך ההדרכה
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   טיסנאות רדיו ממונעתמערך שיעורים  להדרכת: 'נספח א

  שיעורים עיוניים .1

   ד הנדרשהכרת המסלול והכרה ראשונית של הטיסן והציו: 1' שיעור מס .1.1

   טיסה ראשונהלפנישיעור זה יינתן 

 

  .מגבלות ובעיות, כיוונים, הכרת המסלולים בשדה ההטסה •

ספר העזר "החניך יקבל לידיו במועד מוקדם יותר את רצוי כי .  (הכרת נהלי הבטיחות במסלול •
יהיה , במידה והחניך יחליט על המשך הלימוד, בכל מקרה.  של המסלול וילמד אותו,מ"סע , "המבצעי

  ).מ"עליו להכיר את הסע

  .השימוש בו וסיכוני הבטיחות ,לוח תדרים •

 .בקרת רעש. משטח הכנת הטיסן ונהלי ההתארגנות •

  .עמדת טעינת סוללות •

  .ציוד וכלים, כושר טיסה, איזון פרופלור. מערכת הנעה, הגאים, כנפיים,  גוף–מבנה עקרוני של טיסן  •

 .הכרה בסיסית של הרדיו והשליטה •

  
  

1.2. 
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  הכרת תהליך ההקפה ותהליכי הטיסה: 2' יעור מסש

  .  מבנה ההקפה •

 . גבהים •

  .  טווחים •

   . רדיוסי פניה •

  .נקודת כניסה לצלע סופית •

  .אזורים אסורים, מגבלות בהטסה •

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

  קו תחילת מסלול
 מנוע הפחתת כוח

  ותחילת הנמכה
 "נחיתה"הכרזת 

  "עם הרוח"סוף 
פניה לצלע בסיס 

 נמכההמשך ה

 אמצע צלע בסיס
  שיפוט מהירות וגובה
 בדיקת מסלול פנוי

 תחילת גישה סופית
  גובה, שיפוט מהירות
  וקו גישה

 מנוע לפי הצורך

  חציית מסלול
  ,ביקורת מצב
  החלטה על 

 "הליכה סביב"

 הצפה ונגיעה
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 מקלוב התעופהעט ציטוט מזערי דורש אישור בכתב ומראש כולו או מקצתו למ, שימוש בחומר זה. "טיסנאות, קלוב התעופה לישראל"כל הזכויות שמורות ל

 

  בטיחות, מרכיביו ומערכות התמיכה, מבנהו, הכרת הטיסן: 3' שיעור מס .1.3

  .חלקים עיקריים של הטיסן •

  .בנה הגוףמ •

  .מבנה הכנפיים וההגאים •

  .מכלול הזנב •

  .פרופלורבחירת והתאמת , בקר,  מנוע והתקנתו–מערכת ההנעה  •

  .סרוואים ופושרודים, מקלט •

  .מערכת הרדיו ותפקודיה •

 .סוללות ומטען •

  .בדיקת תקינות הטיסן •

  .כללי בטיחות בתפעול טיסנים •

  

 טיסני מנוע דלק: הערה

  :םיודרכו ויוסברו הנושאים הבאי

שימוש , שימוש בבוסטר, שיטת ההנעה, תהליך התדלוק, חיבורי צנרת הדלק, חיבור ואבטחת מיכל הדלק
, )עשיר/מנוע עני(כיוון הסיכות בקרבוראטור , סכנת הפרופלור, "סטיק הנעה"סיכונים בשימוש ב, בסטרטר

  .טיפול בחרום, ותטיפול בתקל, כיבוי דרך הרדיו, המשתיק. חיזוקי מנוע ואבטחות, הפלאג וחשיבותו
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  מונחים והתנהגות הטיסן באוויר, יסודות האווירודינמיקה: 4' שיעור מס .1.4

  .פרופיל כנף ויסודות העילוי •

  .מאזן הכוחות על הטיסן •

 .תפקוד ההגאים ותגובות משניות •

  .הזדקרות,  מעברים–התנהגות הטיסן בטיסה  •

  .פרופלור ויצירת דחף •

  .ותוחשיבות איזון הטיסן והתנהג •

,  רוח–השפעת האטמוספרה על הטיסה  •
 .טמפרטורה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.  
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  : המלצות בטיחות .1.5

   מספר טיפים חשובים–כללי 

 .בהמשך' מופיעות בנספח ז. יש לקרוא ולהכיר את הנחיות הבטיחות של קלוב התעופה .1

  .יש להכיר את הנהלים המיוחדים למסלול .2

 .א שאין מטיסים נוספים עם תדר זההיש להקפיד על בקרת תדר ולווד .3

 .אין להטיס טיסן לא תקין .4

 .אין להטיס כאשר לא מיומנים בסוג זה של טיסן .5

 .אין להטיס כאשר תנאי מזג האוויר אינם מאפשרים טיסה בטוחה .6

 תמיד לשאוף להפנות את הטיסן אל אזור ריסוק שאינו –במקרה של תקלה שאינה מאפשרת נחיתה  .7
  .מסכן נפש ורכוש

  סנים מונעים במנועי דלק טי

 .אין לאחסן דלק בבקבוקי שתייה. יש לאחסן ולטפל בדלק בזהירות ובמיכלים על פי הנחיית היצרן .1

יש להיזהר בעת הטיפול ולהימנע מעישון בזמן תדלוק או ריקון . דלק טיסנים הוא חומר דליק במיוחד .2
 .דלק מהטיסן

 .ידת הצורך יש להשתמש בכוסית או שטיחבמ. יש לתדלק את הטיסן תוך הימנעות מדליפות דלק .3

 .יש לוודא שכל חיבורי הדלק בטיסן תקינים .4

 .לפני הנעה יש לשים לב לסביבה ולפריטים העלולים להפריע לתהליך .5

 .יש להיזהר מתופעות פתאומיות. יש להניע את הטיסה תוך זהירות מתמדת מהפרופלור המסתובב .6

 .רצוי להימנע מפתיחת מנוע מלא ברחבה .7

 .או אורחים/תוך התייחסות למטיסים ו, הסיע את הטיסן או להעבירו בזהירות אל המסלוליש ל .8

  טיסנים מונעים במנועי חשמל

 . בזהירות ועל פי הנחיית היצרן LIPOלטפל בסוללות יש  .1

 .יש להיזהר מקיצור המגעים בסוללות .2

 .רק באמצעות מטען מותאם לדבראך ויש לטעון סוללות אלו  .3

 . יש להשמידה על פי ההנחיות–סוללה לא תקינה  .4

למקרה של תחילת פעולת מנוע , בחיבור מתח הסוללה לטיסן יש להקפיד לא להיות באזור הפרופלור .5
 .אקראית

 יש לראות זאת כאילו והמנוע עובד – גם אם המנוע אינו עובד –יש לזכור שכל עוד יש מתח בטיסן  .6
 .ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הסביבתיים

 . יש לשים לב לסביבה ולפריטים העלולים להפריע לתהליך-וע לפני פתיחת מנ .7

אין להשאיר טיסן עם סוללה מחוברת ללא השגחה . הכי מוקדם לאחר נחיתה יש לנתק את המתח .8
 .קבועה
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  שיעורי טיסה  .2

עד להשלמה וביצוע נכון של תכנית , על פי החלטת המדריך, כל שיעור יכול לכלול טיסה אחת או יותר(
  )השיעור

  .על המדריךהאחריות בטיסה היא : רה חשובההע

אם ישנן הערות על .  בו המדריך יגדיר מה הולך להיות בטיסה וציפיותיו מהחניךתדריךלפני כל טיסה יבוצע 
  . יש להעלותן ולשלב את התרגילים המתאימים במהלך הטיסה–שיפורים נדרשים מהטיסה הקודמת 

הפערים שקיימים , החומר שנלמד, השליטה בטיסן, ים בטיסהינותחו הביצוע. תחקיראחרי כל טיסה יבוצע 
  .ברמת החניך ונקודות להשלמה בטיסה הבאה

  )כולל בטיחות מעשית(הכרת ההטסה : 1' שיעור מס .2.1

  ).או דף רישום התדרים(המדריך יחזור על עקרונות בקרת התדר ושימוש בלוח האטבים 

יציף את נושא הבטיחות .  והרכבתו לקראת טיסהבדיקתו, המדריך ידגים ויסביר את תהליך הכנת הטיסן
  .ושימוש בטיסן בסביבת אנשים

  . יחזור שוב על מבנה הטיסן והדגשת נקודות לבדיקה לקראת טיסה

ושליטה בקיזוזים ללא מבט אל ") הטסה"עם דימוי (תפעול הסטיקים ,  תרגול של החזקת הרדיויש לבצע
  .הרדיו

המדריך ידגים טיסה . ויציג לחניך את עקרונות ההטסה הבסיסייםיקזז אותו , המדריך ימריא את הטיסן
ביצוע פניות לא , השפעת פתיחת וסגירת מנוע על התנהגות הטיסן, ישרה ואופקית תוך שמירת גובה

  .הדוקות והתיישרות וכיוונים רצויים

  .תוסבר הדרך הנכונה להחזקת הרדיו והשימוש בו

תוך שמירת , אופקיים וישרים" פסים"יבוצעו . על שליטה בטיסןהמדריך יעביר שליטה לחניך וינחה אותו 
 יש לשים לב למהלך ההקפות וטיסות אחרות במסלול באותו זמן ולבצע את היעפים – גובה ופניות רחבות

. יבוצע תפעול מצערת עדין לצורך שמירת מהירות קבועה. על פי כיווני הטיסה במסלול" הקפה"במתאר 
שמירת גובה בפניה , שליטה בטיסן וביצוע נכון של ההנחיות,  נכון של הרדיוהמדריך יקפיד על תפעול

  .המדריך יהיה ערני לשגיאות ולקיחת שליטה במקרים הנדרשים. והבנה של התנהגות הטיסן

  .בסוף הטיסה המדריך יביא את הטיסן לנחיתה

  השמירת גוב, ביצוע שמיניה אופקית, פניות, טיסה ישרה ואופקית: 2' שיעור מס .2.2

בשיעור זה ירחיב המדריך את כמות הזמן הניתנת .  1'  הוא המשך והרחבה של שיעור מס2שיעור מספר 
תוך תיקון מילולי של השגיאות ושאיפה לתת לחניך לזהות את המצבים הבעייתיים , לחניך להטסה עצמית

  .לבדו ולתקנם

ארוכים תוך שמירת גובה " פסים"החניך יתרגל . המדריך יעביר שליטה לחניך לאחר ההמראה ופס הקיזוז
  .אף הן תוך שמירת גובה והתיישרות בכיוון הרצוי, ופניות רחבות בסוף הלג

המדריך ידגים לחניך ביצוע שמיניה תוך מתן דגשים . במהלך הטיסה יש לעבור לביצוע שמיניות אופקיות
  .פניות והרדיוסים הצפוייםההטיה הנדרשת ב, )גובה נוח ובטוח(לגובה הרצוי , למבנה הכללי של השמינייה

מעת לעת יש לצאת למצב של הקפה . החניך יבצע שמיניות תוך שמירה על גובה ותרגול הפיכת ההטיה
תרשים (והדוקות )  'תרשים א( עם מקטע ישר –יבוצעו שני סוגי שמיניות . מלבנית ולחזור שוב לשמינייה

.  המעגל ומרכז השמינייה באמצע הבוקסשמירת, הטיות מדויקות, החניך יקפיד על שמירת גובה). 'ב
  .החניך יתרגל שימוש במצערת לקיזוז השפעת הרוח בהתאם לכיוונה ועוצמתה באותה עת, בנוסף
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  )מבט על(

  . המדריך יחזור לנחיתה

  

  

  קיזוז, שינויי מהירות, מעברי טיסה בפניות: 3' שיעור מס .2.3

בשיעור זה . הגות טיסן לא מקוזז תוך הסבר לחניך והדגמה של תהליך הקיזוז והתנקזזימריא וימדריך ה
יבוצעו שמיניות . כאשר ישולב כאן גם שינוי מהירות, )'א(יחזור החניך על ביצוע השמיניות עם מקטע ישר 

יש להקפיד על דיוק בביצוע . תוך שמירת מהירות נדרשת על ידי שימוש במנוע, מהירות ואיטיות
  . השמינייה

 כיוון השמינייה כך שהחניך יתרגל הטסה כשהטיסן טס אליו תוך הפיכת, "מרובעות"תבוצענה שמיניות 
  .לצורך לימוד היפוך כיווני הטיפול בהגאים, וממנו

 הדוקות תוך 180ופניות ) מהירה ואיטית(בהמשך יבוצעו מעברים ישרים בגובה קבוע ובמהירויות שונות 
סן במהירויות שונות ותוך תרגיל זה מיועד לתרגל את החניך בהתנהגות הטי. שמירה על גובה ומהירות

  .תהליך שינוי המהירות

  .המדריך יחזור לנחיתה
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  שינויי גובה, הזדקרות, הנמכה, טיפוס: 4' שיעור מס .2.4

  .  את הטיסן כשהחניך עוקב אחרי תהליך הקיזוזקזזימריא וימדריך ה

הקודמים עם שילוב שינויי תתבצע חזרה על התרגילים . שיעור זה יאפשר לחניך לתפעל במישור האנכי
 180פניות , )והתיישרות בגובה לאחר הטיפוס או ההנמכה( מעלות עם טיפוס ועם הנמכה 90פניות : גובה

החניך יקפיד על ביצוע מדויק . ל בתוספת שינויי מהירות"פניות כנ, מעלות הדוקות עם טיפוס ועם הנמכה
  .ויחזור שוב על תרגילים שלא בוצעו כהלכה

 המדריך ידגים לחניך ביצוע הזדקרות בגובה והיחלצות ממנה ולאחר מכן החניך יבצע –קרות ביצוע הזד
מטרת התרגיל היא לתת לחניך את התחושה של התנהגות הטיסן במהירות . מספר הזדקרויות לבד

  .נמוכה ובהזדקרות ולימוד תהליך ההיחלצות הנכון

 ידגים לו –יחד עם שליטה טובה בטיסן , במידה והחניך מראה רמה טובה של הטסה וקליטת החומר
לצורך העלאת , ויאפשר לחניך לנסות לבצע אותם) גלגול מהיר, לופ(המדריך מספר תרגילים בסיסיים 

  .מוטיבציה ועניין בטיסה

  .המדריך יחזור לנחיתה

  גישות לנחיתה: 5' שיעור מס .2.5

. אם הרוח מאפשרת(המסלול משני כיווני , בשיעור זה יתרגל החניך גישות לנחיתה מהקפות מסודרות
תרגולים ).  ישולבו בטיסה אחרת בהמשך ההדרכההפוך תרגולים מכיוון –במידה והרוח לא תאפשר זאת 

  .  החניך ילך סביב בהנחיית המדריך–אלו יבוצעו ללא נחיתה 

שמירת גובה ,  עם פתיחת מנוע)פיינל(  גישה סופיתבמהירות נמוכה במתאר, יבוצעו מספר פסים בגובה
   כדי לתרגל הליכה סביב בגישה לנחיתה–וטיפוס לאחר צבירת מהירות 

המדריך יקפיד על כניסה . תוך הקטנת המהירות כנדרש, בטווח ובגובה, יש להקפיד על הקפה מסודרת
זיהוי הרוח וגישה לנגיעה בזווית ובמהירות ,  והתיישרות בציר מסלול,חריגהללא , נכונה לתחילת הפיינל

לאחר חציית תחילת . )לערך בשליש אורך המסלול (ך ישפוט לנגיעה בצומת המסלוליםהחני. הנכונים
 ויצבור  וכנפיים ישרותישמור גובה, החניך יפתח מנוע. מסלול המדריך ינחה את החניך ללכת סביב

  ".עם הרוח"רק לאחר מעבר קו מטיסים החניך יפנה לכיוון . רק לאחר מכן יתחיל טיפוס, מהירות

  .ר לנחיתה סופיתהמדריך יחזו

יש לבצע תחקיר על הגישות תוך כדי הטיסה ולשאוף לתקן 
  .מגישה לגישה

  תרגול נחיתות: 6' שיעור מס .2.6

 ויאפשר לחניך  המדריך ימריא. נחיתותבטיסה זו יתרגל החניך 
  . תוך בקרה  על הביצועקזז את הטיסן ל

.  החניך יבצע הקפה וגישה לנחיתה על פי הוראות המדריך
ירה מלאה והעברת הטיסן חזרה לנקודת תחילת תתבצע עצ

 ימריא והמדריךהגישה תתוחקר . המראה להקפה נוספת
על המדריך להיות ערני מאד לתפעול הטיסן על . להקפה נוספת

במיוחד בשלב הגישה ולא ישאיר מרווח גדול מידי , ידי החניך
על המדריך להעיר לחניך על שגיאות בביצוע . לשגיאות
גישה לא בזווית , סות לא טובות לצלע סופיתעל כני, ההקפה

כאשר בכל פעם המדריך ממריא , בצורה דומהתבוצענה מספר הקפות . נכונה ותפעול מצערת לא נכון
  .דלק/עד לגמר הסוללותוהחניך נוחת 
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  על המסלולהסעה : 7' שיעור מס .2.7

אפשר לחניך להתנסות  היא לזהמטרת תרגיל .  ללא ניתוק-בשיעור זה יתרגל החניך הסעה על המסלול 
, גלגל זנב/או גלגל אף/כהכנה להמראה תוך שמירת ציר מסלול באמצעות הגה הכיוון ו, בהסעה במהירות

 ריצות 5תבוצענה לפחות . שליטה במישור הגלגול אם צריך והתייחסות לפתיחת וסגירת מנוע על המסלול
  .כאלה כאשר לאחר כל ריצה מתוחקרות פעולות החניך

רת כיוון ללא הגעה למצב של אובדן שליטה או א תהיה גבוהה ותאפשר תרגול של שמיה למהירות ההסע
  .ניתוק לא רצוי

  . לשיעור הבאימשיך ברצף והחניך ימולא דלק/לאחר שיעור זה הסוללות תוחלפנה

   והקפותהמראות: 8' שיעור מס .2.8

  . ריצת ההמראההטיסן יובא לנקודת תחילת .  ולאחר מכן יחזור לנחיתה קזזימריא וימדריך ה

החניך ימשיך בטיפוס . כאשר המדריך מבקר את כל תהליך ההמראה ומוכן לקחת שליטה, החניך ימריא
  ". עם הרוח"כ יפנה תוך כדי טיפוס לצלע צולבת ובהמשך ל"בקו ישר לגובה סביר ואח

" עם הרוח"בסוף צלע ". עם הרוח"לאחר מכן יפנה ל. החניך יגיע לפס ישר בגובה ובמקום נוח ויתרגל קיזוז
  .יש לחזור על תרגיל ההמראה מספר פעמים.  וינחת עם עצירהימשיך

  . יחזור לנחיתה סופיתהחניך

לאה של המדריך לשליטה החניך שיעור זה הוא המשמעותי ביותר ויש לחזור עליו עד לשביעות רצון מ
  . והבנת תהליך ההטסהבטיסה

  טיסן לא מקוזז , חרומים: 9' שיעור מס .2.9

יוגדרו מספר תרגילים לביצוע כאשר בשלבים שונים ינחה המדריך על . יך ימריא את הטיסן ויקזז אותוהחנ
. המדריך ינחה את החניך לביצוע נכון. והחניך יתרגל חזרה לנחיתה ללא מנוע)  CUTדימוי (סגירת מנוע 

  .יש לחזור על כך מספר פעמים

ירת המנוע תתבצע במקום ובמצב נוח לגישה כאשר בתחילה סג, קושי ביצוע החרומים יעלה בהדרגה
יש להדגיש לחניך גם . ובהמשך המצבים יהיו פחות נוחים

שיקולי כיוון רוח מול שיקולי מצב בהחלטה לגבי כיון 
  .גישה לנחיתה

המדריך יסיט את הקיזוזים למצב קיצון והחניך יבצע שתי 
בטיסה  . .שמיניות עם מקטע ישר כאשר הטיסן לא מקוזז

 גם הליכות סביב בפיינל והליכות סביב לאחר ישולבו
  .נגיעה במסלול

  . יחזור לנחיתה סופיתהחניך
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ללא , המשיך ולבצע טיסות סולו רגילותלאחר ביצוע מוצלח של טיסה זו יוכל החניך ל

אווירובטיקה ובתנאי מזג אוויר נוחים כאשר תנאי לכך הוא בדיקת הטיסן לפני הטיסה 

 . בהשגחה קרובה במשך כל הטיסהוהמצאות של המדריךעל ידי מדריך מוסמך 

  )'קבלת רמה ב(מבחן סולו  .2.10

ביצוע מספר תרגילים פשוטים בגובה קבוע , המראה, החניך יבצע טיסה מלאה הכוללת הכנת הטיסן
אחר מאשר זה אשר הדריך את רצוי מאד שבחינה זו תתבצע על ידי מדריך . הבוחןוחרומים על פי הנחיית 

לאחר הנחיתה הסופית יתחקרו המדריך והחניך את הטיסה ויקבע אם . תבוצענה מספר הקפות. החניך
  . החניך יכול לעלות לטיסת סולו

  של מדריך  בהשגחה, טיסת סולו: 10' יעור מסש .2.11

מדריך כאשר  -החניך יבצע שלש הקפות מסודרות ללא כבל חניך. מיידית לאחר המבחן, טיסת המשך
בכל מקרה של הרגשה לא טובה של .  נמצא בסביבה הקרובה ומוכן להתערב במקרה הצורך אותוהבוחן

  . הוא יבטא זאת בקולו ויבקש את המדריך לקחת את הרדיו–החניך 

  יציאה ממצבים מוזרים, אווירובטיקה בסיסית: 11' שיעור מס .2.12

והחניך יבצע אותם תוך ) גלגול ונגזרותיהם, לולאה (בטיסה זו יודגמו לחניך תרגילי אווירובטיקה בסיסיים
  . השגחה של המדריך

ועל החניך יהיה לצאת ) מצבים הפוכים ובהטיה, מצב אף גבוה(המדריך יביא את הטיסן למצבים מוזרים 
  .מהם

  )'קבלת רמה ג(מבחן סולו  .2.13

ם וחרומים על פי ביצוע תרגילים אווירובטיי, המראה, החניך יבצע טיסה מלאה הכוללת הכנת הטיסן
תבוצענה מספר הקפות ומספר . הנחיית מדריך במסלול ועל פי תדרוך לפני הטיסה והנחיות במהלכה

לאחר הנחיתה הסופית יתחקרו המדריך והחניך את הטיסה ויקבע אם החניך יכול לעלות לטיסת . תרגילים
  . סולו אווירובטיקה

  ללא השגחה צמודה, טיסת סולו: 12שיעור מס  .2.14

 יבצע טיסת סולו על פי תכנית שתוגדר על ידי החניך
יבוצעו חרומים בלתי . המדריך במהלך התדריך

  .מתוכננים

השלמה מוצלחת של הטיסה תסמיך את החניך לרמה 

ואישור לבצע טיסות ואווירובטיקה עם נוכחות של ' ג
  .מדריך בסביבה

  )'קבלת רמה ד(מבחן סולו  .2.15

תרגילי ביצוע . ראשימבחן שיבוצע על ידי מדריך 
אווירובטיקה וחרומים שלאחריו יוסמך החניך כמטיס 

  .עצמאי ללא צורך בהשגחה
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  טבלת מעקב והתקדמות הדרכה .3

 ביצוע הערות המדריך תאריך השיעור

הכרת ההטסה  1' שיעור מס
 )כולל בטיחות מעשית(

    

טיסה ישרה : 2' שיעור מס
ביצוע שמיניה , פניות, ואופקית
 שמירת גובה, אופקית

    

מעברי טיסה : 3' שיעור מס
 קיזוז, שינויי מהירות, בפניות

    

, הנמכה, טיפוס: 4' שיעור מס
 שינויי גובה, הזדקרות

    

     גישות לנחיתה: 5' שיעור מס

     תרגול נחיתות: 6' שיעור מס

     הסעה על המסלול: 7' שיעור מס

  המראות והקפות: 8' שיעור מס
 

    

טיסן לא , חרומים: 9' שיעור מס
 מקוזז 

    

     'מבחן סולו לרמה ב

, טיסת סולו: 10' שיעור מס
  של מדריךבהשגחה

     

אווירובטיקה : 11' שיעור מס
 יציאה ממצבים מוזרים, בסיסית

    

     'מבחן סולו לרמה ג

ללא , טיסת סולו: 12' שיעור מס
 השגחה צמודה

    

     'מבחן סולו לרמה ד
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  סמכת חניךטבלת ה .4

הסמכה  שיעורים חובה הסמכה
 תתיאורטי

  מס סולויים
 נדרש

הסמכת 
 מדריך
 ראשי

 

       בסיסית

       וירובטיקהוא

       מסוקים
       דאונים
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  הסמכת מדריכי טיסנאות רדיו ממונעת: 'בנספח 

  רקע .1

כמעט כל , למעשה. עת נעשית כיום ללא כל הכשרה מוקדמת של מדריכיםהדרכת חניכי טיסנאות רדיו ממונ
לרוב התוצאה היא של טיסנאים . טיסנאי וותיק שמרגיש שהוא יכול ומוצא לעצמו חניך מתחיל בהדרכה

הכרה מעמיקה של הטיסן , עם רקע עיוני, אבל לא עברו כל הכשרה מסודרת" להחזיק סטיקים"שיודעים 
לאחר שהמתחיל .  עקרונות הטיסה ויסודות ההטסה–תהליכי הטיפול בטיסן ובמיוחד , והציוד ההיקפי שלו

הוא ממשיך בטיסותיו וצובר ידע מהסביבה על בסיס אקראי ובתלות רבה ביכולות האנשים " סולו"הגיע ל
  .לרוב גם נושא הבטיחות זוכה לטיפול שטחי ולא ראוי. הסובבים אותו

 

 

 

 

 

  

 

  מטרה .2

להגדיר את תהליכי , הות את המיומנויות הנדרשות ממדריך טיסנאות רדיו ממונעתמטרת מסמך זה היא לז
הסילבוס לקורס מדריכים . ההדרכה הנדרשים למדריך כזה ולהציג את הסילבוס לצורך הסמכת המדריך

  :מתבסס על הסילבוס לחניכים מתחילים  וזאת משתי סיבות

  . לעומקסילבוס החניךעל המדריך להכיר את תכנית . א

העשרה משותפת והבנת , לצורך ניתוח הדדי, על המדריך לתרגל את מרכיבי התוכנית לחניכים עם עמית. ב
  . הצפוי לו עם חניך

כל מסלול יוכל לקבוע כי לא תאופשר הדרכה באותו מסלול למי , לאחר השלמת הקורס והסמכת מדריכים
  .שאינו מוסמך  להדריך

יוכל להדריך רק במועדים , קרוב משפחה ולא עבר קורס מדריכיםאו , בן, מומלץ כי מי שירצה להדריך חבר
אם ירצה , החניך . כי ההדרכה תתבצע על פי סילבוס ההדרכהיידרשגם אז . בהם אין הטסות אחרות במסלול

 אישור לכך . על ידי מדריך ראשי של המסלוללהטיס מן המניין במסלול יידרש לעבור טיסת התאמה והערכה
  .ות כל מסלולכפוף ובהתאם לתקנ
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  ?מיהו מדריך .3

. גם טיסנאי שאינו מעולה יכול להיות מדריך ברמה גבוהה מאד. המדריך הטוב אינו המטיס הטוב ביותר
להכיר את החניך ואת מגבלותיו ולהביא את החניך ליכולות , המדריך הטוב יחתור להעברת הידע שלו לחניך

  .ונן במקום ובזמןהטסה גבוהות תוך זיהוי מגבלות וטעויות החניך ותיק

  :מספר יכולות נדרשות ממדריך טוב

  .יכולת קשר גבוהה עם אנשים ויכולת העברת ידע תוך סבלנות ורגישות .1

  .מספר שנות ניסיון בהטסה ומיומנויות סבירות בסוגי הטסה שונים .2

  .יכולת לבצע אווירובטיקה מתקדמת .3

  .ידיעה והבנה של הרקע התיאורטי של הטיסה .4

  .ל בבעיות ותקלות בטיסן והמערכות הסובבות אותוידע וניסיון בטיפו .5

  .בעל יכולת ורצון להדריך תוך שימוש בתהליך מוגדר ומאושר להדרכה .6

  .הכרות טובה של המסלול והנהלים בו .7

  .בעל מודעות גבוהה לנושאי בטיחות ויכולת להעבירה הלאה .8

  שימוש במתודות הדרכה .4

המדריך הטוב ידע לנצל אירועים בטיסה לשם מתן . דעמרבית המדריכים הטובים אוהבים להדריך ולהעביר י
  .העברת התכנים הרצויים ויצירת מצב נכון של שיפור והעלאת יכולות של החניך, הדגשים הנכונים

 ביכולתו ביטוי לידי זו באה מיומנות. במשימה ליותר מיומן להפוך למדריך מאפשר שונות במתודות השימוש
  .החניך לצרכי המתודה את ולהתאים לסגנונו האישי המתאימות הדרכה כניקותט לבחור ,פעולה דרכי בין לגוון

  ....שמתחילים לפני רגע - למדריך המלצות .5

 .ההטסה בחדוות תלווה שההדרכה מאוד חשוב – תפקידך בהתלהבות את מלא )1

משגיאות מסוימות וייתן  עין ויעלים הבנה יגלה המדריך חשוב כי לעיתים – משגיאות עין העלים )2
או להעמיק , אם נדרש,  יש לזהות שגיאות עקביות ולתקנן בזמן אמת–מצד שני ". לזרום"סה לטי

 . על השגיאה ועל מקורותיה–במסגרת התחקור 

 ועליו לעשות מקובלות שגיאות למנוע למדריך מאפשר מוקדם ניסיון - השגיאות את מראש חזה )3
, הנכונה הדרך את טיסה ולהסבירה את "לעצור" יש המתאים הרגע מגיע כאשר .נכון בעיתוי זאת

 .על ידי הדגמה אישית

 ליצור השתדל. נעימה על החניך והשתדל לגרום לו נינוחות בהטסה אווירה השרה - נעים ונוח היה )4
 חשוב. להטיס מדויק ונכון ומבלי שזה יפגע בהנאתו מעצם ההטסה את החניך שתביא אוירה

 .מאליו מובן כדבר יקוימו רגיליםשתהליכי ההטסה והת לכך המובילה אווירה שתיצור

 נקנה עצמי ביטחון .מוקדמת והכרת התרגילים המתוכננים לשיעור הכנה ידי על ביטחון קנה לעצמך )5
 "?עכשיו לעשות מה"בשאלה  תיתקל שלא כך כן הכן את עצמך כמו, ניסיון של בדרך

 .הטיסןהבנת המצב האווירי והתנהגות , מחנך להטסה נכונה/כמדריך תפקידך על שמור )6

 עצמאות ביטויי מלדכא להימנע  כדאי- צורך בכך יש אם רק להסביר עליך - הרצויה במידה הסבר )7
 . בתוך מסגרת התוכן המוגדרת, החניך של
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רק כאשר הם מגדירים יעדים לחניך  המיטב את מחניך מוציאים מדריכים - ביותר לטוב צפה )8
 .וחותרים יחדיו לקראתם

מדי  קפדניות שאינן בשיטות משתמשים טובים מדריכים - ביתחיו הטסה בצורה משמעת השליטו )9
 .ותרניות אינן גם זאת עם ויחד

 סיבות התוכנית בגלל את לשנות עליכם שיהיה לאפשרות מראש מוכנים להיות עליכם - גמישים היו )10
  ).וכדומה חיצוני אירוע, מצב הרוח ,אויר מזג( חיצוניות 

 .יותר טוב קשר משמעה היכרות – החניך את הכר )11

תן לחניך לנסות לזהות לבדו את . במיוחד במהלך התחקור, עצמו את לבטא לחניך אפשרות תן )12
 .לנתחן ולהציג לך את הדרך בה עליו לטפל בהן בטיסה הבאה, שגיאותיו

  .המדריך בטיסת הדרכה האחריות המלאה היא של – בסופו של דבר –זכור  )13

  תהליך ההדרכה והלימוד .6

רצוי מאד כבר , השיעורים העיוניים ישולבו בתהליך ההסמכה. וניים ושיעורי טיסההתהליך בנוי משיעורים עי
  . בתחילתו

מתוך , יחדיוהשיעורים העיוניים הם אותם אלו שבקורס החניכים והם יועברו לכל קבוצת המדריכים לעתיד 
  .םהדגשים הנדרשים והדרך האופטימאלית להעברת, חשיבותם, מטרה ליישר קו לגבי תכני ההדרכה

  . אפשריות מספר טיסות ברצף על בסיס השגת היעדים, כל שיעור טיסה אינו טיסה אחת בלבד

  שיעורי טיסה  .7

שיחליפו ביניהם את התפקידים " מדריך"ו" חניך"כאשר מתחלקים לזוגות ויהיו " הדדי"הטיסות יבוצעו במוד 
ד בתורו מבצע את תוכני הטיסות תבוצענה על פי התכנית המובאת בהמשך כאשר כל אח.  באמצע הטיסה

יבצע שגיאות ויצפה להערות עליהם " מודרך"רצוי שה. אותו ומעיר לו על שגיאות" מדריך"והשני " הדרכה"ה
  .ותיקונים בזמן המתאים

  . לפני כל טיסה יבוצע תדריך בו יוגדר מה הולך להיות בטיסה ומה הן הציפיות

  ".חניך"וזיהוי השגיאות שהיו לכל , ינותחו הביצועים בטיסה. אחרי כל טיסה יבוצע תחקיר

  .בטיסת הדרכה אותם יש לנתח" צפויים"חשיבות גדולה לתחקורים ובנייה משותפת של אירועים 

שהרי אין כוונה , התכנית בנויה כך שכל שתי טיסות בקורס מתחילים משולבות לטיסה יחידה בקורס המדריכים
  .ולהכיר את מבנה הסילבוס למתחילים" ךשגיאות חני"לזהות , ללמד אלא לתרגל תהליך הדרכה

  : 1שיעור מדריכים מס  .7.1

  .מטרת שיעור זה היא לתרגל הכרות של חניך עם הטיסן ועם הטסתו לראשונה

  .עם שגיאות מקובלות, שמירת ציר ופניות פשוטות, תתורגל טיסה ישרה ואופקית

  .בות והדוקות רח– משני סוגים –יתורגלו ביצועי שמיניות אופקיות תוך שמירת גובה 

  .יש להקפיד על שמירת מרכז הבוקס ושמירת גובה

 .פניות מיוצבות ואחידות, הקפדה על גובה,  שליטה בטיסן:דגשים לטיסה
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  : 2שיעור מדריכים מס  .7.2

יש . שינויי מהירות וטיפול במנוע, מטרת שיעור זה היא לתרגל משימות שונות של פניות עם שינויי גובה
 פתיחה וסגירת מנוע בזמן והתיישרות מדויקת –עם המצערת " חניך"של הלהקפיד על עבודה נכונה 

  .בגובה או בכיוון הרצויים

 .דיוק בביצוע הטיסה,  שימוש נכון במצערת:דגשים לטיסה

  : 3שיעור מדריכים מס  .7.3

כ "שמירת כיוון ואיסוף מהירות ואח, ניתוק, מטרת שיעור זה היא לתרגל הדרכה נכונה של ריצת מסלול
  .נכונהפנייה 

 .יתבצע הסבר הדדי של תהליך הקיזוז וייצוב הטיסן

  : 4שיעור מדריכים מס  .7.4

  . בשיעור זה יתורגלו הקפות וגישות לנחיתה

פנייה , )באשרד (אי מעבר הכביש, פנייה במיקום נכון לצלע בסיס,  ביצוע הקפה מדויקת:דגשים לטיסה
 אף –התייחסות לרוח , תפעול מנוע(ובמהירות נכונים ביצוע פיינל בזווית , לפיינל במיקום הנכון וכניסה לציר

שמירת ,  הליכה סביבשללקיחת שיקול , תוך שיפוט לנגיעה בהצטלבות המסלולים) תפעול הגה הכיוון, וצד
כנפיים , שמירת ציר(ולאחר נגיעה )  מטר2-10(תרגול הליכה סביב בגובה נמוך . הצפה ונגיעה, ציר

 ).אחר צבירת מהירותפתיחת מנוע וטיפוס ל, אופקיות

  : 5שיעור מדריכים מס  .7.5

  . רגול חרומים באזורים שונים של ההקפהת

קבלת שיקול נכון לגבי מסלול לנחיתה תוך התייחסות לגורמי ,   זיהוי מהיר של הבעיה:דגשים לטיסה

 .קור רוח, ביצוע גישה, שמירת מהירות ומצב אף, )מטיסים וטיסנים אחרים, א"מז(סביבה 

  : 6כים מס שיעור מדרי .7.6

  . תרגילים בסיסיים- אווירובטיקה  תרגול

 .תפעול מנוע, שליטה בטיסן, ביצוע מדויק,   הכרת התרגילים:דגשים לטיסה
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  קריטריונים לבניית תכנים למערך הדרכה בנושאים נוספים: 'גנספח 

  הנחות עבודה .1

מה מתאימה לתכנית או שעברו הנחת עבודה בסיסית היא שהמודרכים בתכניות מתקדמות הינם בעלי ר
  .תכנית בסיסית ולאחר מכן צברו ניסיון

  תכולת תכנית הדרכה .2

לאסוף חומר קיים ברשת ובמידת האפשר תרשימים , יש לזהות את האלמנטים העיוניים בנושא החדש
  . מתאימים

  .במידה הסבירה גם רקע אווירודינמי וטכני, הדרכת הנושא החדש תתחיל בלימוד עיוני שלו

  ".מהקל אל הכבד"בנה מערך הדרכה בטיסה יי

  ".הסמכה"ייקבע מספר נדרש של טיסות לצורך ה

  .ייקבעו תרגילים אותם יש לבצע בכל טיסה

  .כאשר גרף הקושי הולך ועולה, ייקבעו קריטריונים למעבר מרמה לרמה

, הסמכה"רך ייקבעו קריטריונים  לתכולה הנדרשת בטיסת מבחן והיעדים אותם יצטרך לעבור החניך לצו
  .בתחום המוגדר

  מדריכים .3

שיעבירו וינחו את " אד הוק"בתחום יהיה צורך להגדיר באופן שמי מדריכים " מוסמכים"עד להכשרת מדריכים 
  ).פנימית או חיצונית(המדריכים ייקבעו על ידי וועדה של קלוב התעופה . החניכים בתחום הנדרש

  בחינה והערכה של התכנית .4

עם החניכים והמדריכים ,  תכנית הדרכה בנושא מסוים יתבצע תחקור של התהליךלאחר ביצוע ראשון של
  .  כדי להביאה קרוב ככל האפשר למצב האמיתי, ותכנית ההדרכה תעודכן בהתאם
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  F3A –הדרכת אווירובטיקה מדויקת : 'דנספח 

 המשתתפים בקורס .נספח זה מיועד לאלו המעוניינים לקדם את עצמם למיומנויות הטסה אווירובטית מדויקת
  .עם ניסיון הטסה ויכולת הטסה אווירובטית בסיסית, זה יהיו בעלי מיומנויות הטסה סבירות

מטרת קורס זה היא להביא את החניכים לכלל ידע והבנה תיאורטיים של התרגילים האווירובטיים המתקיימים 
  ".מתחילים"ויכולת כניסה לתחרות " מתקדמים "-ו" מתחילים"במחלקות 

  )הערה חדשה(.  ריכו בקורס זה בוגרי קורס מדריכים המתחרים בתחרויות בכירים ובינלאומייד

  שיעורים עיוניים .1

  טכני/רענון חומר עיוני: 1' שיעור מס .1.1

 .רענון אווירודינמיקה בסיסית •

 .צימוד הגאים והשפעות משניות •

 .בחירת מנוע ופרופלור אופטימאליים •

 .השתקה ומדידת רעש •

 .סןקיזוז נכון של הטי •

 .דיפרנציאל ומיקסרים בסיסיים, Expo ,Dual Rateשימוש ב   •

  עקרונות הטסה אווירובטית מדויקת: 2' שיעור מס .1.2

 מבנה ומסגרת תחרות אווירובטית •

   ומיקום תרגיליםBoxמבנה ה  •

 עקרונות בשיפוט והערכת תרגילים •

   גלגול איטי מדויק–ביצוע תרגילים בסיסיים  •

  ה לולא–ביצוע תרגילים בסיסיים  •

   פניית הזדקרות–ביצוע תרגילים בסיסיים  •

  הזדקרות וסחרור–ביצוע תרגילים בסיסיים  •

  מעשייםשיעורים  .2

 .קיזוזים,  ולולאה מהיר גלגול–שיפור מיומנויות בהטסה מדויקת : 1' שיעור מס .2.1

 . מלאה וחצי שמיניה– שמיניה קובנית –ביצוע תרגיל משולב : 2' שיעור מס .2.2

  .גלגולים איטיים.  פניית הזדקרות וסחרורים–" הקצ"תרגילי : 3' שיעור מס .2.3

  ."מתחילים"תרגול סידרת : 4' שיעור מס .2.4

  ."מתקדמים"תרגול סידרת : 5' שיעור מס .2.5
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  "מתחילים"סידרת תרגילים לרמת  .3
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  "מתקדמים"סידרת תרגילים לרמת  .4
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  תרשימים אווירודינמיים: 'הנספח 

Longitudinal stability  

  
  

Effect of speed on downwash  
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Reduced power allows pitch down  

 

 

 

Thrust line affects longitudinal stability  
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Power changes affect longitudinal stability  

  
  

Dihedral for lateral stability  
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  תרגילים אווירובטיים: 'ונספח 

  ):להרחבת הידע, מומלץ להיכנס ולעבור באתר על חומר נוסף(מקור התרשימים 

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....rcrcrcrc----airplaneairplaneairplaneairplane----worldworldworldworld....comcomcomcom////basicbasicbasicbasic----rcrcrcrc----airplaneairplaneairplaneairplane----aeraeraeraerobaticsobaticsobaticsobatics....htmlhtmlhtmlhtml  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  לולאה
  

      

                                       אימלמןSספליט 

       

  גלגול

 



 

  
  

32

 מקלוב התעופהעט ציטוט מזערי דורש אישור בכתב ומראש כולו או מקצתו למ, שימוש בחומר זה. "טיסנאות, קלוב התעופה לישראל"כל הזכויות שמורות ל

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  לולאה הפוכה

 

  )צדמבט (פניית הזדקרות )                    מבט חזית(פניית הזדקרות             
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 הפוכהחצי שמיניה קובנית 

 

  שמיניה קובנית

 

 חצי שמיניה קובנית
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  הוראות בטיחות של קלוב התעופה: 'זנספח 

  הוראות בטיחות כלליות .1

קודם שהוטס בהצלחה באזור ובמרחק , ת עזרפרט לצוו, לא יוטס טיסן בתחרות או בנוכחות צופים   1.1
  . שאינם מסכנים אדם או רכוש

 .ל טיסנאות.ה.כתובתו ומספר פעילות בק, אין להטיס טיסן אשר אינו נושא סימון שם בעליו   1.2

מ משדה תעופה ללא אישור " ק5- רגל במרחק הקטן מ400אין להטיס טיסנים בגובה העולה על    1.3
 .מפעיל השדה

  .לתת זכות קדימה מידית לכלי טיס מאוישים להימנע מטיסה בסמוך להםיש    1.4

  .שני כלי טיס הטסים חזיתית אחד כלפי השני כל אחד מהם יפנה ימינה   1.5

אין להטיס טיסן . יש למלא אחר הוראות הבטיחות והתפעול של השדה בו מתבצעת הפעילות   1.6
  .כושברשלנות או בפזיזות שיש בהם כדי לסכן חיים או ר

  :אסור שימוש   1.7

 .במדחפים בעלי להבי מתכת   1.7.1

  .במדחפים שתוקנו   1.7.2

  .במנועים שלא הורכבו בצורה נכונה   1.7.3

  .בשפות התקפה חדות   1.7.4

  .בספינרים או מצמדי מדחפים חדים   1.7.5

  .מנוע בציוד אלחוטי שלא מורכב בצורה שתבלום זעזועים במקרה של רעידות    1.7.6

  .בכל עומס או חלקים כבדים שינתקו   1.7.7

  .בכל פתיל בעירה שאינו מובל בצינורית או מתקן כיבוי   1.7.8

  .אין להשתמש בכל אמצעי פירוטכני או נפיץ בטיסנים   1.8

 . מורשים להיכנס לשטח הפעילות רק כמטיסים או תחת אחריותו של מדריך12ילדים מתחת לגיל    1.9

  חי רדיוהנחיות פעילות לטיסנים מונ .2

  שטח ההטסה 2.1

  :על שטח להטסת טיסני רדיו לעמוד בתנאים הבאים

  .הרשומה להלן) 'ז180תקנה (עמידה בתקנות הטיס    2.1.1
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או חציית /או חבלול בהתאם לצורך באופן שימנע כניסה ו/או סדרנים ו/הצבת שלטי אזהרה ו   2.1.2
  .י בני אדם כלי רכב"שטח ההטסה ע

  ).רכב פרטי(יסית להגשת עזרה ראשונה ורכב פנוי המצאות ערכה בס   2.1.3

  .במקרה של פעולה בשדה התעופה או מנחת באישור בעל רישיון המפעיל ובתיאום עימו   2.1.4

  )' ז180תקנה (הגבלות לטיסנים נהוגי רדיו  2.2

   -לא יפעיל אדם טיסן נהוג רדיו 

  . עזר מבצעי של מחזיק הרישיוןת או ספר"באזורים אסורים להפעלת טיסנים שנקבעו בפמ   2.2.1

  . מטרים מבסיס ענן150-במרחק של פחות מ   2.2.2

  .מ"באזור שבו תנאי הראות הם למרחק של פחות משלושה ק   2.2.3

   ).TBDטווח (בקרבת מטוסים טסים   2.2.4

, בית חולים, בנין ציבורי כגון בית ספר,  מטרים משכונות מגורים250-במרחק של פחות מ   2.2.5
  .ב או במקום של התקהלות בני אדם בזמן פעילותם"נוע וכיוקול

  :ביחס לשדה תעופה   2.2.6

  .בתחום אזור פיקוח שדה תעופה או מנחת 2.2.6.1

אלא אם קיבל אישור לכך מאת . מ מכל נקודה של המסלול" ק2 -בתחום של פחות מ 2.2.6.2
  .ת"פעיל המנחת או אם נקבע אחרת בפממנהל שדה התעופה או ממ

אין להשליך כל חפץ מכלי הטיס או לרסס ממנו בטיסה אלא באישורו מראש המנהל  2.2.6.3
  .ואלא אם כך נקט אמצעי זהירות למניעת חבלה או נזק כתוצאה מכך

  אופן הפעולה בשטח ההטסה  2.3

  .שמע להוראות המדריך התורן או המטיס הבכיר בשטח ההטסהייש לה   2.3.1

  .ם תחול תמיד על המטיס בפועל גם אם נכח במקום מדריך תורןהאחריות למילוי הנהלי   2.3.2

 20הנחת ציוד ועמידת קהל תעשה בצד אחד בלבד של המסלול במרחק של , החניית הרכבים   2.3.3
  .מטר לפחות מציר המסלול

  .המטיס יעמוד בצד המסלול הקרוב לחניה וישאיר את המסלול פנוי   2.3.4

ה רק לאחר רישום התדר ברשימת התדרים ותיאום בין המטיסים כך פתיחת משדרי רדיו תעש   2.3.5
  .שבזמן נתון יופעל רק מכשיר אחד מהמכשירים בעלי התדר הזהה

בהתייחס למקום עמידת הצופים . מסלול טיסת הטיסן יהיה תמיד מעברו השני של המסלול   2.3.6
  . הדמיוניים בכיוון הצופיםאין לחצות בטיסה ובשום אופן את ציר המסלול והמשכיו. והמכוניות

  .נחיתה והמראה, הטסה מעל ציר המסלול מותרת רק בעת גישה לנחיתה   2.3.7

  .ב"מטוסים וכיו, מבנים, כבישים, מכוניות, אסורה בכל תוקף הטסה מעל לבני אדם   2.3.8
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ת למעט בתחרויו.  בעת ובעונה אחת למעלה מחמישה טיסניםרבאווילא ימצאו בשדה אחד    2.3.9
  . טיסנים בו זמנית8- וגם אז לא יותר מF2Bבטיסני דאון נהוג רדיו 

באם לא מתקיימים התנאים הדרושים להפעלת שטח , יש להפסיק פעילות באופן מיידי  2.3.10
  .ההטסה ובאם נשקפה סכנה כל שהיא לחיים או לרכוש

או בכל מקרה יש , בכל יוםיש לבצע בדיקות טווח מערכות נהוגי הרדיו לפני כל טיסה ראשונה  2.3.11
יש להקפיד על ביצוע סעיף זה בטיסן . לבצע בדיקות תקינות מערכות הטיסן לפני כל טיסה
  .חדש או משופץ שקיים חשש לאי תקינות המערכת

דרגת הרעש המכסימאלית המותר עד  .  פעימות2אין להטיס טיסנים ללא משתיק קול במנועי  2.3.12
96DB ) מסוימותקת מחלקות בהתאם לחו, או פחות.(  

או הנחיתה /יש לוודא כי אין טיסנים בקו ההמראה ו, לפני הסעת טיסן על המסלול או חצייתו 2.3.13
  .ושהמסלול פנוי

יש לעשות מאמץ על מנת להפנות את , במקרה של הפרעות רדיו או תקלות מכל סיבה שהיא 2.3.14
  .הטיסן לעבר הקרקע ולנקודה מרוחקת מציבור ורכוש

  .יש לשמור על סדר וניקיון בשדה ההטסה 2.3.15

נהלים . י נהלי העבודה הפנימיים לכל שדה ושדה"בנוסף לאמור בפרק זה יש לפעול עפ 2.3.16
  .פנימיים של השדה לא יעמדו בסתירה עם נהלים אלה

)  קשר25-כ (הבשניי מטר 13-אין לבצע טיסות באזור שבו הרוחות הן בעוצמה של למעלה מ 2.3.17
אם הרוח צולבת למסלול ונושבת )  קשר20-כ (הבשניי מטר 10הרוח היא רוח מסלול או אם 

  .לכיוון הצופים

  . אין להתחיל ריצת המראה לפני עמידה בתנאים הרשומים מעלה 2.3.18
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  בדיקות חיוניות לטיסנים: 'חנספח 
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  בדיקות חיוניות 

  לטיסנים

  )ח"בד(
  
  

  

  

  )בבית(בדיקות לפני יציאה לשדה  

  גוף חיצוני

  וודא שאין פגיעות חיצוניות בגוף הטיסן
  בדוק חיבור כן נסע ראשי לגוף

  גלגלים מסתובבים חופשי ומאובטחים
  גלגל זנב וגלגל חופשי/בדוק חיבור גלגל חרטום

  ) אבטחה, מוטות דחף(בדוק חיבורי הגאים 
  חיבוריה ואבטחתה, בדוק אנטנה פרוסה

  גוף פנימי

  טחים במקומםוודא מקלט וסוללות מאוב
  וודא מיכל דלק מאובטח במקומו) דלק(

  וודא מפעילים קבועים במקומם
  וודא חיבורי מוטות דחף תקינים
  וודא חיבורים חשמליים תקינים

  מנוע ודלק

  וודא צינוריות דלק תקינות) דלק(
  וודא פילטר דלק נקי ומהודק לצינורית) דלק(

   מנוע תקינים ומהודקיםבורגיוודא 
  נוע נקי ופלג תקיןוודא מ) דלק(
  וודא חיבורי מפלט תקינים) דלק(

  מאוזן ומהודק במקומו, וודא מדחף תקין 
  וודא ספינר תקין ומהודק

  וודא קיום מדחף חלופי מאוזן
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 בדוק טבלת תדרים בשטח ההטסה

  כנף

  וודא כנף תקינה וללא פגיעות
  וודא חיבורי מאזנות תקינים

   חיבורים תקינים–מפעיל מאזנות 
  חיבורי מדפים תקינים

  תקשורת

  . טעינה מלאה  של הסוללות במשדר ובמקלטוודא
הפעל משדר ומקלט ובדוק תנועה מלאה ורציפה של 

  .ההגאים והמצערת

  ציוד עזר

  ארגז כלים עם כל הציוד
  מתנע

  )בוסטר (ראש התנעה
  נות טעוסוללות

  דלק בכמות הנדרשת
  )על פי הצורך (גומיות לחיבור הכנף

  מטליות ניקוי
  ציוד עזרה ראשונה

  מוכנות

  טיסן
  ארגז הטסה

  סוללות/דלק
  טעינה

  



 

  
  

40

 מקלוב התעופהעט ציטוט מזערי דורש אישור בכתב ומראש כולו או מקצתו למ, שימוש בחומר זה. "טיסנאות, קלוב התעופה לישראל"כל הזכויות שמורות ל

 

 בדיקות בשטח ההטסה

  

  בדיקות לפני התנעה

  טיסן

  הרכב את הטיסן על פי ההנחיות המתאימות
  חופשים או שחרורים, בדוק את הטיסן לשברים

  אנטנה פרוסה למלוא אורכה
  חיבורי מנוע תקינים ומאובטחים

  מדחף תקין

  מנוע דלק

  בדוק צינוריות מחוברות כנדרש
  מות הרצויהתדלק לכ

  מנוע חשמלי

  התקן את הסוללות בטיסן

  תקשורת

  וודא שאין פעילות טיסנים נוספים על אותו תדר
  הפעל משדר ובדוק רמת מתח

  בכיוון הנכון , בדוק תנועה מלאה של ההגאים
  )לפי הצורך (בדוק טווח קליטה עם אנטנה סגורה

  פתח אנטנה למלוא אורכה
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  הנעה

   באזור הפרופלור ולפני הטיסןוודא שהשטח נקי ואין אנשים
  לשאיבת דלק, סובב את הפרופלור מספר סיבובים) דלק(

  הפעל את מפסק הטיסן 
  התקן את הבוסטר )דלק(

  הנע את הטיסן

  בדיקות אחרי התנעה

  בדוק את המנוע למלוא טווח המצערת
  בדוק קיזוז המצערת

  ' שנ-15 ל°90בדוק את המנוע בהרמת הטיסן ל ) דלק(
  על פי הצורך את המאיידכוון ) דלק(

  העבר את הטיסן לעמדה שלפני התיישרות

  בדיקות התיישרות והמראה

  וודא כיוון ועצמת הרוח
  ודא מסלול בשימוש

   ובכיוון הנכוןבדוק תקינות פעולת ההגאים
  זנב/בדוק תנועה מלאה של גלגל חרטום

  וודא מסלול פנוי ואין טיסנים בגישה סופית
  "התיישרות"הכרז 

   צפה בהתנהגות הטיסן– והחל לנוע פתח מנוע
  הסע לעמדת תחילת המראה ובדוק ניהוג קרקעי

  התיישר בכיוון ציר המסלול
  קח זמן על השעון

   סיבובים יציבהתפתח מנוע בעדינות וודא עלי

  

  בדיקות לפני נחיתה

  וודא מסלול בשימוש ופנוי לנחיתה
  בדוק רוח

  "נחיתה"הכרז 
   בנתונים–מהירות 
  ד הור–גלגלים 
   לפי הצורך–מדפים 

  בדיקות לפני המראה חוזרת

   אם יש חשש לכךהטיסן לנזקי נחיתהאת בדוק 
  וודא דלק מלא או בכמות הרצויה) דלק(

  החלף סוללות מנוע
  בדוק מתח סוללות במשדר

  הנע את הטיסן
  בדוק את המנוע למלוא טווח המצערת

  ,בדוק את קיזוז המצערת
   התיישרות והמראהבצע בדיקות

  ות סיום פעילותבדיק

  נקז את הדלק מהמיכל) דלק(
  הנע את המנוע לייבוש מלא של הדלק) דלק(
  נקה את שאריות הדלק מגוף הטיסן) דלק(

  פרק את הטיסן וארוז כנדרש
  ארוז את הסוללות בבטיחות

  אסוף משטח ההטסה את הפסולת והשאריות
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  בדיקות לפני הטסת טיסן חדש 

  או טיסן לאחר שיפוץ

  )ני ובנוסף לבדיקות הרגילותלביצוע לפ(

  משקל

  וודא שמשקל הטיסן לפי המוגדר

  איזון

  וודא שמרכז הכובד בתוך התחום המוגדר
  )עם מיכל ריק ובדלק מלא(

  וודא שהטיסן מאוזן בציר הגלגול

  חיבורים

  וודא אבטחת המקלט והסוללות
  וודא שיכוך מתאים למקלט ולסוללות
  וודא שכל המפעילים מחוברים היטב 

  חי ניהוגמשט

  וודא שכל משטחי הניהוג מאובטחים למרומם
  וודא תנועה בכיוון הנכון ובמידה המוגדרת

  מוטות ניהוג

  וודא אבטחת כל מוטות הניהוג והמחברים

  

  

  

  איפוסים

  וודא שמשטחי הניהוג בזויות תואמות ביניהם
  בכנף או במייצבים, וודא שאין פיתול במשטחים

  וזן על הקרקעוודא שכן הנסע תקין והטיסן מא

  מנוע ודלק

  וודא מנוע מתאים לטיסן
  וודא ברגי מנוע מהודקים ומאובטחים

  וודא תנועה חופשית של המשקולת במיכל הדלק
  וודא שמיכל הדלק מונח במקום המוגדר ומאובטח

  וודא שיכוך מתאים למיכל הדלק
  מדחף תקין ובמידות המוגדרות למנוע

  ?האם המנוע עבר הרצה

  תקשורת

  לות תקינותוודא סול
  וודא פריסה של האנטנה לכל אורכה
  וודא חיבור תקין של האנטנה בקצה

  וודא שאין הסתרות מתכתיות לאנטנה

  

 


