
 הלפני טיס

 תמצב נוכחי ותחזי –מז"א 

 םסוג, אורך, גובה מעל פני הי –מסלול 

 התוכנית טיס

 5621-975-03   מרשה לטיסה/מודיעין טיס

 םרשום פרטים וחתו –יומן מנחת 

  

 תבטרם בדיקות חיצוניו

 יבדוק המטוס במבט כלל

  –fofמפתח התנעה מוסר ומצתים ב –תא הטיס 

  

 תבדיקות חיצוניו

 םודא העדר גופים זרים וכלים נשכחי –הסר מכסה מנוע 

 תבכמות הנדרש –שמן ומים )במיכל עודפים( 

 הה יומית ראשונבצע בטיס –ניקוז מערכת הדלק 

 םמצב כללי, צינורות וכבלים מחוברים ומחוזקי –מנוע 

 רסגו –מכסה מנוע 

 ןתקי –מדחף 

 ענקיים וללא פג –כונסי אוויר ומקרנים 

 םתקיני –צמיג ומשכך –כן נסע קידמי 

 עללא פג –שפת התקפה כנף ימין 

 .סגור –מכסה דלק 

 עללא פג –קצה כנף ימין 

 תתנועה חופשי –מאזנת 

 עללא פג –ף מד

 ןתקי –מקזז גובה 

 עללא פג –גוף המטוס צד שמאל 

 ןתקי –מקזז גובה 

 עללא פג –גוף המטוס צד שמאל 

 עללא פג –כן נסע ימין, חישוק, צמיג, רפידות מעצורים 

 עללא פג –אנטנה 

 עללא פג –מיצב כוון 

 תתנועה חופשי –הגה גובה 

 עללא פג –כן נסע וצמיג 

 עללא פג –מדף 

 תתנועה חופשי –מאזנת 

 עללא פג –קצה כנף שמאל 

 עללא פג –שפת התקפה כנף שמאל 

 רסגו –מכסה דלק 

 םכיסוי מוסר, חרירים נקיי –מערכת צינורות פיטו 

 הנקי –חופה 

  

 הופתח טיס FP חתום על –ספר המטוס 

  

 עהקשרות טייס ונוס

 תכוון מרחק נאו –מושב הטיס/נוסע 

 סרכו -מערכת שמע וקסדה 

 ןסגור והדק בט –חגורות 

  

  NOלמקומו –מפתח הצתה 

 רמוגב, evolum תדר מכויל – NO .אינטרקום ורדיו

 ןתקי –קשר פנים 

 הכמות נאותה לביצוע המשימ –דלק 

  

 



 ההתנע

 ץהפעל נועל ובנה לח –מעצור 

 םתקינים ומכויילי –מחווני טיסה 

 םתקיני –מחווני מנוע 

 םפתוחי –ברזי דלק 

  0.4-0.3rba הפעל ובדוק לחץ–משאבת דלק חשמלית

 (לפי הצורך )דחוף=מופעל –משנק

 (מעלה – NO )מצתים

 הבסרק ויד עלי -מצערת 

 םנקיי –מדחף וסביבתו 

 עבצ –התנעה 

 0260 - 2400 –סל"ד 

 דסגור בהדרגה. מנע נפילת סל" –משנק 

 '(ש 10תוך  rba )5-2  –לחץ שמן 

 הכבוי -נורת גנרטור 

  14v – 12 –טעינת חשמל 

  0.4-0.3rba הפסק, לחץ –משאבת דלק חשמלית 

 םכתנאי לבדיקת מצתי 50מינ.  –טמפ. מנוע 

 דסל" 4000 –בדוק אחד אחד ב  –מצתים 

 דסל" 150סל"ד, הפרש מרבי  300נפילה מרבית 

 תהפעל חשמלי rba, 0.4-0.3 בדוק לחץ–משאבת דלק

 (1400לסרק בטריקה )נפילה מרבית  –מצערת 

 0200 –סל"ד 

  

 ההסעה לעמדת המראה/קו המרא

 הבמצב מעל -מדפים 

 תניתן להשאיר פתוחה/ פתוחה חלקי –חופה 

 ינק –מסלול הסעה 

 חדוו –רדיו 

 קסל"ד סר

 רשחר –מעצורים 

 הבדיקהסע מעט ועצור ל

 הלעמדת המראה/קו המרא –הסעה 

 םיד שמאל מצערת, יד ימין מנוף מעצורי –במהלך הסעה 

  

   עמדת המראה

 תמעלות לצלע סופי 45 –הצב המטוס ב 

 0200 –סל"ד 

 ץהפעל נועל ובנה לח –מעצור 

  /OTלמצב –מדפים 

 סקוונים מתחת לאפ 2 –מקזז 

 םתקינים ומכויילי –מחווני טיסה 

 05מנוע בתחום הירוק, שמן מעל  – מחווני מנוע

  14v – 12 –טעינת חשמל 

 0.3-.40 –משאבת דלק 

 הכדרוש לביצוע המשימ –דלק 

 םפתוחי –ברזי דלק 

 תנעולות ומהודקו –חגורות 

 תסגור ונעל/פתוחה חלקי –חופה 

 אבדוק חופש תנועה מל –מוט היגוי 

 הכוון ועוצמ –רוח 

 םנקיי –מסלול וצלע סופית 

 הד' מהתנע 5אל תמריא בטרם עברו 

  

 



 תהתיישרו

 חדוו –רדיו 

 ההתיצב בתחילתו/על קו המרא –מסלול 

 לתואם כוון המסלו –מצפן 

 קבדו –רוח ומסלול נקי 

 הקבע שדה לנחיתת חרום שלאחר המרא

  

 בהמראה/הליכה סבי

  +5200כח מלא ובדוק סל"ד  –מנוע 

 (מור )לחץ רגל ימין, כתלות ברוחש –מרכז מסלול 

 בגלגל אף הרם והקפא מצ – 30מהירות 

 קהמטוס יינת – 55מהירות 

 07הנמך אף קלות לאיסוף מהירות  –בגובה בטוח 

 םהר -, כנפיים מאוזנות 70+, מהירות 200'–מדפים 

  

 סטיפו

 (+ )לחץ רגל ימין5000 –מנוע 

 070/8 –מהירות 

  

 ההנמכ

 קסר –מנוע 

 08 –תיקנית 

 010 –מהירה 

  

 57 -מנוע בסרק, מהירות –  הגליש

  –הסל"ד הדרוש לשמירת גובה במהירות

 0460 -4400מי "ש =  100

 0400 - 3800מי"ש = 80   

 0360 - 3400מי"ש = 60   

 0360 - 3400מי"ש = 50   

 0440 - 3800מי"ש ומדפים =   60- 80   

 ףהסל"ד הדרוש מושפע מזוית הפסיעה של המדח

 .משקל המטוס, טמפ' ולחות האוויר, מצב מדפים, ועשוי להיות שונה מהנ"ל

  

 הבדיקות שגר

 תבמגבלו –מחווני מנוע 

 ןכמות מספקת ולחץ דלק תקי –דלק 

 םכלי טיס אחרי

 עמכשולי קרק

 חמז"א ורו

 אשדה לנ"

  

 תלפני תרגול הזדקרו

 ןודא מטוס מאוז

 תבצע + חגורות מהודקו –יקות שגרה בד

 שמעפ"ה 500גובה מזערי לתירגול '

  

 ההצטרפות להקפ

 חדוו –רדיו 

 עבצ -בדיקות שגרה 

 רהגד -מסלול בשימוש 

 ראת -מטוסים אחרים בהקפה 

  

 חצלע עם הרו

 שמעפה" 300' –גובה 



 שמי" 70 –מהירות 

 חדוו –רדיו 

 דהור –מדפים 

 קבדו -מעצורים

 תדקומהו –חגורות 

  

 סצלע בסי

 שמעפה" 300'  –מומלץ 

 0350-3000סל"ד  –אם מנמיך 

 07 - 60 –מהירות 

 חדוו -רדיו 

 תלצלע סופי –פניית שיפוט 

  

 תצלע סופי

 העל קו הנחית 100ציר מסלול, אף  –שמור 

 ()באמצעות מנוע 60 - 55 –מהירות 

 חדוו -רדיו 

 רמנוע לסרק, גלישה שבו –חצץ" "

 ללקצה מסלו - 100אף  

 קלקצה מסלול והקפא מצב סטי 70אף 

 05 - 45 –נגיעה 

 להורד למסלו –גלגל אף 

 (ביד ימין הפעל )יד שמאל על המצערת–מעצורים 

 הפנ –סוף מסלול 

  

 הלאחר נחית

 ההרם. אין להסיע עם מדפים מט –מדפים 

 ההסע לעמדת חני

 חלפתוניתן  –חופה 

  

  


