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   כללי 

, הוחלט על הקטנת תחום הפיקוח של קדם והעברת  הדרומי    יסות העומסים במרחב הפיקוח במסגרת ו  .1

     . 509אחריות ליב"א 

הוראת תעבורה    - א  "ת  באתר רת כפי שמפורסמ   הזמניו   ה ת  התעבורהתדריך להלן מבוסס על הורא .2

 שינויים במרחב הגובה הנמוך במרחב באר שבע  –זמנית 

  

 הם:  מהות  השינויים 

 שינויי במעברי  הקשר   (1

 גדרת בועות  סוף שבוע חדשות  במרחב באר שבע  ה (2

שקרה   פי כ , שינוי ואם נכשל במשמעת  ובטיחות  הטיסה  יחסם שוב ה –השינויים הללו הם בגדר פיילוט 

 . אנא הכירו והקפידו על ההנחיות המפורטות .  לצערינו בעבר 
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 ובועות חדשות  שינוי מעברי הקשר 

 

 רקע 
במזרח. באזורים    צומת שוקת פיקוח של מגדל קדם משתרע החל מיישובי עוטף עזה במערב ועד  התחום  כיום  

לעומס רב בניהול    תורמותשל בית הספר לטיסה לצד טיסות חקלאיות אשר    נרחבתפעילות    מתקיימת  אלו  

 קשיים בשמירה על הבטיחות.  ות התעבורה האווירית ומעל

ש ללא העמסה של הקשר  "מים בסופ "תנועה  של אז  יאפשרו  מעברי הקשר המתוארים במסמך,  השינויים ב

 (.  חגב ,  קדם א המדוברות  ) "ביחידות הנת

 בועות חדשות  

 .  הבועות פעילות בסוף השבוע בלבד.  תשתיות התעופה הספורטיבית  פתבוצע ע"בבועות  הטיסה   .א

  . בימי שבת וחג למשך כל היום. 14:00משעה  יום שישי וערבי חג החל     הגדרת "סוף שבוע":  .ב

   החדשות בבועותביום שישי בית הספר לטיסה של חיל האויר פעיל  1400 השעה לפני

  - צומת שרה  - להב    - בית קמה  המוגדרים במפת נתיבי התעופה  הספורטיבית :  נתיבי האזם    .ג

יעברו לשליטת חגב    שוקת ,  - תל ערד, בית קמה-מיתר  – שוקת  - גורל   - רמת  חובב  , בית קמה

   . כאשר הבועות  לא בתוקף פעילים צפון. הנתיבים 

 

 בועת באר שבע: 

 תיחום גיאוגרפי: 

 להב(.   -)בית קמה   325כביש  - מצפון

 , צומת שוקת. 31נבטים, כביש   CTR - ממזרח 

 סגירת רמת בקע, צומת הנגב.  - מדרום 

 חצרים.   CTRאשל(,   -)בית קמה   264תימן, כביש  ATZ -ממערב  

 . רגל מעפ"י  1,700עד גובה 

 , "חגב צפון". 509יב"א  - תקשורת ואחריות 

 

 בועת מיתר: 

 תיחום גיאוגרפי: 

 גדר איו"ש.  - מצפון

 בועת עין גדי.  - ממזרח 

 נגב והעיר ערד.  CTAנבטים,  CTR - מדרום 

 . 31צומת שוקת וכביש    -ממערב  

 רגל מעפ"י.  3,000עד גובה 

 , "חגב צפון". 509יב"א  - תקשורת ואחריות 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  



 

 

 בנתיבים מעברי הקשר  
בנקודת דיווח בית קמה המטוסים לא יעברו לקדם אלא ימשיכו תחת פיקוח חגב צפון עד למעבר לחגב דרום  

 בצומת הנגב. 

 
בועתי לאזמים בין בועת להבים בצפון ובין  מאפשר רצף  הנוהל החדש    בזמן פעילות  הבועות   – מעברי הקשר  

 וכן רצף בועתי לבועת עין גדי במזרח.  . בועות  ירוחם ושיבטה בדרום

 .   נמצא על קשר עם חגב צפון שבע ומיתר - באר אזם שטס דרך בועות   . א

" עובר מבועת  HHH)לדוגמא: "  .  על מעבר מבועה לבועהולקבל אישור פוזיטיבי  יש להודיע לחגב   . ב

 להבים לבועת בארשבע(  

    בין בית  קמה,  לצומת  הנגב,  צומת  ערד ומצודות תהיה על חגב צפון  טיסה  בנתיבי אזם  . ג

 .  חיל )ללא שינוי מהיום( -תשאר תחת  קדם עד ברור בועת  שדרות   . ד

 (: מעבר קשר לחגב דרום או לבועת  שבטה בצומת  הנגב  )בכניסה  לבועת  ירוחם  .ה

   השבוע  ףבזמן סו בועות ותדרים 

 שם   תדר   הערות  

 להבים   חגב צפון  ללא שינוי  

 שדרות  קדם  עד ברור חיל  ללא שינוי 
 באר שבע  חגב צפון  חדש  
 מיתר  חגב צפון  חדש  

 עין גדי   חגב צפון   ללא שינוי 
 , שבטה  ירוחם , פארן , חריף , צניפים  חגב דרום   ללא שינוי 

 

    השבוע ףנתיבים במרחב באר שבע בזמן סו

 שם   תדר   הערות  

 צ.הנגב   – חובב   –להב -קמה    בית חגב צפון  

 צומת ערד    –מיתר  – שוקת   –ביתקמה  חגב צפון   

 שוקת  – מיתר  -  מצודות  חגב צפון  באישור בקר  
 שוקת  – גורל  חגב צפון  

 

     מעבר קשרנקודות  

 שם   תדר   הערות  

   קריית גת   חגב צפון   - תל נוף  

 צומת  הנגב  חגב דרום  –חגב צפון  

 צומת  ערד   חגב צפון   

ראה כניסה  ויציאה ממנחת   
 תימן 

 אשל הנשיא   מנחת תימן –קדם   –חגב צפון 

  



 

 

 בסופי שבוע  תימן מנחת ת ת ועזיבהצטרפו

 

     בזמן סוף השבוע  – תימןהצטרפות למנחת 

 לתדר מנחת  תימן  מקדם יעבור באשל הנשיא   –אזם שמצטרף ממערב )דרך בועת שדרות (  . א

מעבר קשר  ימשיך על חגב צפון לבועת  באר שבע .    –אז"מ שמצטרף מכיוון צפון  דרך בועת  להבים   . ב

 מחגב צפון לתדר מנחת תימן באשל הנשיא   

גבעת   מעבר קשר מחגב צפון לתימן ב   – אז"מ שמצטרף מכיוון מזרח או דרום  דרך בועת  באר שבע    . ג

 להב 

 . בעל רדיו כפול יאזין לתדר הבא לפני מעבר קשר   מומלץ שמטוס . ד

ל  .ה הטייס  תימן,  באחריות  מנחת  פמ"ת  את  היטב  להוראות  ל למוד  ולהשמע  ההצנחה  מגליל  שמור 

 . המנחית

 

 סוף השבוע  בזמן  – תימןעזיבה ממנחת 

 מיד לאחר המראה מתימן ,  הקמת קשר מול קדם  . ו

 שיך לכיוון ברור חיל דרך בועת  שדרות  ישאר על תדר קדם.  מממ ש"אז .ז

 מעבר קשר מקדם לחגב צפון באשל הנשיא    –אז"מ שממשיך לכיוון צפון  דרך בועת  להבים  . ח

מעבר קשר מקדם לחגב צפון באשל    –אז"מ שממשיך לכיוון מזרח או דרום  דרך בועת  באר שבע    .ט

 הנשיא  

 . בעל רדיו כפול יאזין לתדר הבא לפני מעבר קשר   מומלץ שמטוס . י

 באחריות  הטייס לשמור מגליל ההצנחה ולהשמע להוראות המנחית בתימן   . יא

 

ותבוצע דרך אשל הנשיא   ,  ללא שינוי  היא  השבוע בסוף  שלא הערה :  הצטרפות  ועזיבה של אזמ  מתימן 

  CVFR -נהלי כניסה  ויציאה למנחת  תימן ב  על פי בלבד. או 

 



 

 

 סיכום
 קפדה  על ההוראות בתדריך, תתרום לבטיחות הטיסה של כל אחד מאיתנו.   ה

 .  מסמך התדריך יהיה זמין באתר האיגוד.   כדי שלא נאלץ לחזור אחורה אנא שמרו על הכללים 

 


