
  

  

  

  

  

  
  

  

 מערכי הדרכה חדשים בטיסנאות רדיו
קמות ואמנם מספר מ קיימים. בארץ יודע כי נושא ההדרכה של טיסנאים בכלל וטיסנאים חדשים פרט אינו מסודר כל מי שמעורב בטיסנאות הרדיו

לא קיים , ות ללימוד טיסנאות רדיוהתעופה לא קיימות מתודות מסודר ללימוד טיסנאות בתשלום אך לאנשים הפועלים במסגרת התחביב או קלוב
הנושא פרוץ לחלוטין ואיכות  במילים אחרות. ב"לימוד בטיחות וכיו, איזה ציוד, מדריךקריטריונים ל, איך מלמדים, מלמדים מערך הגדרות של מה

לפני מספר חודשים יזמו מספר ". על מי הוא נופלתלוי "ואיך אומרים הנו פרי המזל  הלימוד וכיסוי החומר הנדרש לחניך הרוצה להיכנס לתחום
לנושא וועדת הדרכה מינתה רשמית  הוצג הפרוייקט בפני קלוב התעופה שנירתם, לאחר אפיון דרכי הפעולה. לעשות סדר בנושא אנשים והעלו רעיון

וכמות הנושאים היקף . הרלוונטייםכדי ליצור את המוצר ולהגישו לאישור רשמי של הגורמים  סיון רלוונטייצוות חיצוני אשר הורכב מאנשים בעלי נ
של עבודה הוגש הפרוייקט לקלוב ולאחר זמן  לאחר מספר חודשים. בפרוייקט הנם גדולים מאד וכן היה להתמודד עם מספר רב של סוגיות החומר

 .הקלוב ובכך הפך לרשמי מה אישרו אותו ועדת הדרכה והועד המנהל של
 

מכובדים  ולא לפגוע באף אחד או להעמיד בספק פעילות מבורכת של טיסנאים, "יותר טוב אנו יודעים"אין כוונת הפרוייקט להעביר מסר של חשוב 
סיונם ילרכז חומרים ומתודות לעדכנם ברוח הזמן ולנסות ללמוד מנ ,הכוונה לעשות סדר. המלמדים שנים ואשר חניכים רבים עברו להם תחת הידיים

זה במטרה לאפשר לחניך  כל. י הדרכה קיימים תוך התייחסות לטכנולוגיות השונות ושאר גורמיםעד כמה שאפשר בהליכ של אחרים תוך התחשבות
הליך הלימוד שיהיה עליו לעבור ואשר יכסה את כל החומר ובכך להבטיח כי  וכן לדעת מראש מה, כנס לתחום לבחור מדריך מוסמךיאשר רוצה לה
  .חשובים םהיבטיהבטיחות ושאר , תים גם בהיבט הטיסהיהיה בסיום בעל ידע ורמה נאו   המתודה מי ילמד עלפי

 
 :מערך ההדרכה הנו מסמך עב כרס הכולל בין היתר

 .השלמה ייעודית+ של קורס בסיסי למטיס רדיו  מערך מודולארי  -
 פשוטה בסדר רצוי ללימוד שנערכו בצורה רשימת מובנית של שיעורים וחומרים  -
 במבחני שלב+ מדדים  + שוניםהתקדמות החניך בשיעורים ה הגדרת -
  והגדרות ברורות בהסמכת מדריך שלבים -
 'וכוסילונים מסוקים , איימק, דאונים, אווירובטיקה(מערך ייעודי  להוספת כללים -
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   יחנרוו מה
תתפרסם רשימה במקביל . החדש תוך שימוש במערך ההדרכה חניך ומדריכו יעקבו אחר ההתקדמות. כיסוי מקסימאלי של החומר, אחידות, סדר

 .גבוהה רמה הרבה יותרהערכתנו שבסופו של תהליך טיסנאים חדשים יהיו ב. השונים ברמות השונות ובתחומיםהמוסמכים של כל המדריכים 
 

 השלב הבא ומה הלאה
. ועונה לקריטריונים שנקבעו כל מי שהיום מדריךטיסנאים וותיקים והבא והוא הסמכה של  כעת כאשר כל המערך מאושר רשמית אפשר לצאת לשלב

לייצר טיסנאים הוותיקים בעיקרו הוא להסמכת ההרעיון . ומדריך בעצמו יידרש לעבור הליך הדרכה ארוך לא יעלה על הדעת שטיסנאי הפועל שנים
ת רשימ. ויירשם בקלוב התעופה כמדריך מוסמךכמדריך לפגישה של כשעה יוסמך  הליך קצר וקל שבסופו כל מי שעומד בקריטריונים שנקבעו ויגיע

 .המקומות הרלוונטיים בכלבאתר הקלוב ותתפרסם המדריכים המוסמכים 
  

  פגישות הסמכה לטיסנאים וותיקים

רק טיסנאים שעונים אך ולפגישות אלו יגיעו . פגישות הסמכה שעל מיקומן ומועדן תגיע הודעה נפרדתמספר ות הקרובים מתוכננות בשבוע
  . 25.5.2011ידי רכזי הסניפים ואו רכזי המסלולים ומחלקות הרדיו השונות עד תאריך  לקריטריונים ושמם יועבר לקלוב על

מנהלי מסלולים ורכזי , רכזי הסניפיםכאמור . חברות בקלוב התעופה. שנים ניסיון מוכח בטיסנאות 6ות לפח, ומעלה 16גיל  :הקריטריונים הם
כאשר כל מוזמן ימלא את  ל"קריטריונים הנהעל ושעונים להסמכה להזמין שהם ממליצים הוותיקים טיסנאים היעבירו לקלוב את שמות  מחלקות 

ב ולשלוח במייל "מוזמנים למלא את הטופס הרצ ,או לא שייכים לסניף מסויים/אנשים שהם לא חברי קלוב ו .ב בתחתית מכתב זה"הטופס הרצ
  aviad@aeroclub.org.il ל לקלוב התעופה

  
 סיכום

שירצה להצטרף לעזור לשפר את המתודה ולהיות  מי. יקטתוך עמינו או יושבים ואפשר לשער את חלק מהתגובות שיזרמו בצנרת כתגובה לפרויב
ביקורת קטלנית  ויעבירו, יקטרו, יירטנו, אפילו אלו שיחפשו רק חסרונות. להצטרף גם יתקבל בברכה מי שיבחר שלא. חלק מהתהליך יתקבל בברכה

אך לא ניתן היה להתחיל  יו מעורבים בהתנעת התהליךברור לנו שיש אנשים טובים רציניים ומנוסים שלא ה. ואפילו אישית כל אלו יתקבלו בברכה
 אנו מנסים להעלות את רמת טיסנאות. אלו לא יעלבו וכעת יירתמו לעזור ולשפר את המתודהאנו מקווים ובטוחים שאנשים . את התהליך עם כולם

 .בארץ ונשמח לעזרה מכולםהרדיו 
 

  הבאטופס הרישום בדף 

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  כי רדיו מוסמכים לטיסנאים וותיקיםטופס רישום להסמכת מדרי
  

  
  :                                                                                          :שם מלא

  
  :מייל                                             יא:                                  טלפון נייד

  
  :                                   :סניף       �לא         � כן:     חבר קלוב תעופה

  
  :                            :מטיס במסלול:              שנים בתחום:                  גיל
  

  ) :                                                    :           מחלקה(תחום עניין בטיסנאות רדיו 
  
  :    �הדרכה       �ייעוץ       �הטסה       �בנייה :  גי פעילות עיקרייםסו
  

  : �סקיילים    �דאונים    �סילונים    �מסוקים    �טיסנים : נסיון ברדיו
  

  :                                   �מנועי חשמל          �מנועי דלק :  נסיון בהנעה
  

  :     �לא    �הטיסנאות באופן מסחרי כן האם פעלת בעבר או בהווה בתחום 
  

  :                                                                           :פירוט רקע בהדרכה
  

                                                                                                      :  
                                                                                                                                                                        

                                                                                                      :  
    

                                                                                   
  :                                                                     :הערות רלוונטיות לנושא

  
                                                                                                      :  

                                                                                                                                                                        
                                                                                                      :  

                                                                                             
  

                                                                             
 :                                        :תאריך  חתימה                                          

 


