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?מ מתקדם"מי צריך קורס אז�

?)תרתי משמע(איפא אנחנו נופלים �

היחוד בתעופה הספורטיבית�
?מי שומר על הכשירות◦

שמירה על כשירות מובנית באירגון– – – – בתי ספר , חברות מסחריות, א"ח� שמירה על כשירות מובנית באירגון– – – – בתי ספר , חברות מסחריות, א"ח�

לא מובנית– – – – שמירה על כשירות – – – – מ "אז�

:רמת התאונות בתעופה◦

שעות 100,000-תאונות ל 6-7: כ "ת�

שעות 100,000-תאונות ל 100מעל : מ בישראל"אז�

�)LSALSALSALSA שעות 100,000-תאונות ל 15– – – – 10:  :  :  :  ב "בארה(



לשיפור כשירות הטיסה ..) ולא יקר יחסית(ליצור מבנה זמין �

מ שיפחית משמעותית את רמת התאונות  "בפרופיל אז

.בפרופיל טיסה זה

במסגרת בטוחה  –י תירגול מעשי של טיסה בגבולות המעטפת "ע� במסגרת בטוחה  –י תירגול מעשי של טיסה בגבולות המעטפת "ע�

מדריך מיומן+של חניך

מדריך הטסים במטוסו של החניך  + טיסת  חניך : מבנה מבצעי�

).באחריות החניך(

תחקיר\תדריך+ שעות טיסה  5: משך הקורס�

טיסה  מדריך לפי שעת : עלות�



  

טיסה  
'מס

הערותמשךנושאי תירגול

:תירגול אוירי חזרה כללית1

ח"בדא -

המראהב-

מצבי טיסה יסודייםג-

מעברים ופניותד-

הזדקרויותה -

טיסה במהירות נמוכהו -

נחיתותז -

:תדריך1:00

מעטפת מגבלות המטוס

:חרומים2

180%-ו 90%- נחיתות אונס בא -

נחיתות אונס בהקפהב-

נחיתות אונס גובה נמוךג-

:תדריך1:00

ופינות מיוחדות לסוג המטוסחרומים 

נחיתות אונס גובה נמוךג-

תקלות מנועד-

תקלות הגאיםה -

אש באוירו -

שמיניה עצלהז -

:רוח צולבת+ נחיתות במסלול קצר וצר 3

נחיתות והמראות קצרות בשדות מוגבליםא -

טכניקת נחיתה ברוח צולבתב-

:תדריך1:00

.מגבלות נחיתה והמראה במשקל מלא

נחיתות ברוח צולבת ומגבלות שימוש במדפים

:טיסה בגובה נמוך4

בחירת נתיב תוך התחשבות במעבר מכשוליםא -

השפעות מיקרו מטאורולוגיות ומכשולים בגובה  ב-
נמוך

פעמי-נחיתה והמראה במנחת חדג-

:תדריך1:00

טיסה בגובה נמוך

:טיסת מבנה5

הצטרפויותא -

מבנה במצבי הטיסה השוניםב-

:תדריך1:00

טיסה במבנה



י המדריכים"מתקונת הקורס סוכמה ע�

בשלב זה נכתבים תדריכים מפורטים לחלקי הקורס השונים�

עם סיום שלב כתיבת התדריכים נודיע לטייסים על פתיחת  �

ההרשמות לקורס כולל רשימת המדריכים

יתכנו העברת תדריכים בקבוצות� יתכנו העברת תדריכים בקבוצות�

י הנהלת העמותה וועדת  "עלות שעת הדרכה כרגע נבדקת ע�

בטיחות מול המדריכים במטרה להגיע למחיר אטרקטיבי לחברי  
.העמותה


