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  )(LLET אילתתעופה השדה 
  

   (ARP) נקודת ציון מרכזית  .1
  WGS-84:  29° 33' 30"N   034° 57' 32"Eברשת 

    

 מיקום השדה  .2
  במרכז העיר

 

 בה השדה גו  .3
  . רגל מעל פני הים43

    

 וטלפונים של הגורמים המפעיליםת וכתוב  .4
  .88000 אילת 42. ד.ת, תעופה אילתהשדה 

  .מנהל שדה התעופה אילת/ רשות שדות התעופה  
   :טלפונים ותקשורת

  08-6363838   -  מנהל השדה 
  08-6363828  -  פקס

  08-6372578, 08-6363804  -  מגדל הפיקוח   
  08-6363805, 08-6373553  -    מודיעין טיס  
  08-6363829 -פקס     מרכז תיאוםו  

Email - teum_eilat@iaa.gov.il  
WEB  -  www.iaa.gov.il 
SITA  -  ETHELXH 

     08-6363806  -  כיבוי אש  
  )מ"שרותי תעופה בעי "ע (057-6915324\08-6376180  -  תדלוק    
  AFTN  -    מודיעין טיס- LLETZPZX  
  AFTN  -    מגדל פיקוח- LLETZTZX  

  

 כללי הטיסה המורשים  .5

כללי טיסת בו) CVFR(כללי טיסת ראיה מבוקרת  בכולל פעילותפיקוח אילת המרחב 
  .בלבד )IFR(מכשירים 
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  עות פעילותש  .6
  :מודיעין טיס מופעלים/ מרכז תיאום , שרותי הצלה  .א

  2230 - 0530שעות  ב:  'ה-'בימים א  )1

  1800 - 0600 בשעות :  בימי ששי וערבי חג  )2

  2000 - 0700בשעות :   בימי שבת וחג  )3
ו של ל על פי שיקול דעת"רותים אלה יופעלו גם מחוץ לשעות הניש  : הערה

בקשה להפעלת השדה מחוץ לשעות הפעילות יש . מנהל השדה
  . שעות מראש24,  למודיעין טיס אילתפקסבכתב או בלהעביר 

  . שעות ביממה24 מאויש -מגדל הפיקוח   .ב
  

 שרותי השדה  .7
 .תדלוק  .א

 - וJET-A-1  וכוללים את סוגי הדלק מ"שרותי תעופה בעי חברת "ניתנים ע

100LL.  

  :השרות פועל

  .2130 - 0600 בשעות :  'ה-'בימים א

  .1800 - 0600 בשעות:   בימי ששי וערבי חג

  .2130 - 1430בשעות :   בימי שבת וחג

יתאפשר ) 057-6915324,08-6376180: 'טל( שעות מראש 24 בתיאום של  : הערה
  .ל"תדלוק מעבר לשעות הנ

 אחזקה  .ב
  .אין

  

 שרותי כיבוי אש והצלה  .8

  .8קטגוריה : י אשקטגורית השדה לכיבו  .א

  .ים ורכבי כבוי אשאמבולנס: שרותי הצלה  .ב

חברת התעופה לה שייך כלי /באחריות בעל כלי הטיספינוי כלי טיס תקוע   .ג
הטייס לקבל אישור החוקר הראשי לפני פינוי כלי הטיס המעורב /הטיס

 . לרבות מרצועת המסלול,תאונה האתרבתאונה מ
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  )'ה נספח ארא(נתוני המסלול   .9

  
RWY designator TORA (M) TODA (M) ASDA (M) LDA (M) Remarks 

03 1 900 1 900 1 900 1 612 Nil 

21 1 612 1 612 1 612 1 612 Nil 

  

 עצמים בולטים בשדה וסביבתו  .10

המצויים בתחומי העיר אילת שבתוכה ממוקם , בניינים שוניםאנטנות ו  .א
  .חלקם מוארים בלילה בתאורת אזהרה,  רגל156נישאים עד גובה ,   השדה

  .03מסלול מפתן מ דרומית ל" ק3, ש"ה רגל מעפ236מנוף מתנשא לגובה   .ב

  .צפון מזרחית לשדהמ " ק6 -שדה התעופה עקבה המצוי כ  .ב

 100 3שיאם נישא עד גובה  . מ מערבית לשדה" ק5.5,  רגל300 2הרים בגובה   .ג
  .מ צפון מערבית לשדה" ק20, רגל

  
 Tשק רוח וסימון , תאורות  .11

  תאורת מסלול  .א
  .דרגות עוצמה 5בעלת ) גוון לבן(תאורה חשמלית 

  תאורת קו גלישה  .ב
שניהם . 21 למסלול A PAPI –ו ) צד ימין בלבד( 03 למסלול PAPIתאורת 

  .3°בזוית גלישה של 

תאורת גישה מקוצרת  ו(REIL)מפתן תאורת , שוליים תאורת 03 למסלול  .ג
)SALS(  ובה שלובה מערכתRLLS )4  תאורת 21למסלול  ;)מבזקנוריות 

ראה נספח (; )SALS(תאורת גישה מקוצרת  ו(REIL)תאורת מפתן , שוליים
 ).'א

  משואת אור  .ד
תחילת ית ל מטר מזרח400-כ( הנמצא דרום מזרחית לשדה מבנהעל מוצבת 
  ).03 מסלול

 

 

Designations 

RWY NR 

 

 

 

TRUE BRG 

 

 

Dimensions 

of RWY (M) 

 

Strength (PCN) 

and surface of 

RWY and SWY 

THR coordinates 

RWY end coordinates 

THR geoid 

undulation 

THR elevation and 

highest elevation of 

TDZ of precision 

APP RWY 

03 028.30° 1 900 X 30 40/F/B/X/T 

Asphalt 

  293317.45 N 

0345723.71 E 

  293403.51 N 

0345751.88E 

GUND 16.5 M 

THR 16 FT 

 

21 208.30° 1 900 X 30 40/F/B/X/T 

Asphalt 

  293403.51 N 

0345751.88E 

293309.08N 

0345718.59E 

GUND 16.5 M 

THR 43 FT 
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 שק אחד בתחילת : שקי רוח ממוקמים מזרחית למסלוללושהש:   שק רוח  .ה
מול רחבת החניה הראשית ושני שקים נוספים ממוקמים , 03 מסלול

  .מזרחית לאזור הנגיעה של כל מסלול
  .אין:   Tסימון   .ו

  
  :מחולק לשני אזורים כדלקמן -  דהאזור פיקוח הש  .12

  (CTR)אזור פיקוח השדה   .א
דרומה לאורך הגבול עם , N, 035°01'00''E''00'29°41. צ. מנהמתוחםהאזור 
 צפונה - N, 034°57'00''E - 29°28'00''N, 034°54'00''E''00'29°28. צ.ירדן לנ

. צ.חזרה לנ ב- N, 034°52'00''E''00'29°41. צ.לאורך הגבול עם מצרים עד נ
  .רגל 000 9הראשון ומשתרע מפני הקרקע עד גובה 

  (CTA)אזור פיקוח הגישה   .ב
 דרומה לאורך הגבול עם - N, 035°04'00''E''00'29°50. צ.האזור מותחם מנ

 N , 035°01'00''E  - 29°41'00''N , 034°56'00''E - 29°50'00''N''00'29°41. צ.ירדן לנ

034°58'00''E 000 9- ל000 2ומשתרע בין הגבהים , ןראשוה. צ.ובחזרה לנ 
  .רגל

 
 קשר  .13

  .  ערוץ פיקוח שדה וגישה ראשי-  ה    " מ121.8  
  .  ערוץ משני-  ה   " מ119.0  
  .  ערוץ מצוקה בינלאומי-  ה    " מ121.5  
 109 UHF        - א" חכלי טיס של  ערוץ כללי לתעבורת.  
  .ATIS  שידור -  ה " מ132.55  
  
 יווטעזרי נ  .14

   VOR/DME EILOT  .א
  29º36'29.07'' N  , 034º58'34.60'' E   -    .צ.נ

  ה" מ112.0   -       תדר  
  LOT  -  אות זיהוי          

  

 הוראות כלליות  .15

  ) 'ראה נספח ב(כלי טיס חניית   .א
כל טיסה לאילת שאינה טיסה מסחרית , עמדות חנייהב חסורעקב מ  )1

מראש עם מרכז תיאום אילת וקבלת אוטיסה קבועה מחוייבת בתיאום 
 שלא יתאם חנייה מראש עלול להיות מוחזר כלי טיס. אישורו לחנייה
  .וירוגם בהיותו בא

עמדת חנייה תיקבע על פי הקצאת מרכז תיאום אילת והוראות מגדל  )2
  .הפיקוח

 שעות מחייבת תיאום מראש 24 לפרק זמן העולה על כלי טיסחניית  )3
 .רכז תיאוםואישור מ
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התוחם את רחבת , יס חייב להימצא מערבית לקו הצהוב הרציףכלי ט )4
או מערבית לקו הצהוב המקוטע , החניה הראשית מול מסוף הנוסעים

 .ברחבת התעופה הכלליתהמסומן 

, יה ללא סיוע מכוון ומוצא צורך בשירות זהיטייס המסיע לעמדת חנ )5
יעביר בקשה מוקדם כלל הניתן למגדל הפיקוח וימתין להמשך 

 .ותהורא
  הרצת מנועים  .ב

  .הרצת מנועים לפני ההמראה מותרת אך ורק על המסלול  )1
הרצת מנועים לצרכי תחזוקה מחייבת תיאום מקדים עם מרכז   )2

  .התיאום ואישור מגדל הפיקוח לביצועה
 כלי טיסל,  מופנה לאנשיםכלי הטיס לבצע הרצת מנוע כאשר זנב יןא  )3

 לעצמים אחרים העלולים לבנין הטרמינל או, לכלי רכב, אחרים
  .נזקילה

  התנעה והסעה  .ג

 אווירונים )1

 מהמגדל אישור משדה תעופה אילת יבקש המריאטייס העומד ל  )א
 ובפרק זמן זה עליו  דקות10 להתנעה הוא אישורתוקף ה. להתנעה

 .להיות מוכן להסעה
  .המראה אישור ההתנעה אינו מהווה קביעה באשר לסדר ה:הערה

 .ש לפני התזוזההוראות להסעה יש לבק  )ב

 מתן האישור  טרם כללכ יועבר לטייס (ATC Clearance)מרשה טיסה   )ג
 .להסעה

יש לבצע בפניה ,  דרומית מהזברה03התיישרות להמראה על מסלול   )ד
 ).עקב הקרבה לרחבת החניה(ימנית 

ראה נספח ב  (5 או 2 החונים בעמדה Boeing 757 כלי טיס מדגם   )ה
עקב ,  מול עמדת החניה03לול יתיישרו להמראה ממס, )לנוהל זה

 .מגבלת תמרון על המסלול

הטייס המפקד אחראי לתנועת נוסעיו מפתח כלי הטיס ועד אולם   )ו
כלי  לא יימצאו ולא ינועו ברחבות חניית כלי הטיסנוסעי  .הוסעים

 אלא אם הם מלווים בעובדי חברת התעופה שהוסמכו לכך או הטיס
מחייבת אישור מרכז חריגה מהאמור לעיל  .י הטייס עצמו"ע

  .התיאום

חניך בטיסת סולו חייב להזדהות בקריאה הראשונה למגדל הפיקוח   )ז
 ".סולו"או " חניך"תוך שימוש במילה 

  הפעלה וכיבוי של אורות נחיתה  )ח
מחויב בהפעלת אורות , לחציה או להקפה, כלי טיס בגישה לנחיתה

  :כיבוי אורות הנחיתה ייעשה במקרים הבאים. נחיתה
  .חיתה עם הכניסה לעמדת החניהלאחר נ  -
  .בסיום חציית מרחב הפיקוח  -
יש , כאשר נגרם סנוור עצמי או מדווח על סנוור מכלי טיס אחר  -

  .לדווח למגדל על הכיבוי
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  .על פי הוראות המגדל  -

  מסוקים )2

בריחוף מעל נתיבי הסעה מסוק ללא גלגלים יסיע (מסוק יסיע   )א
ומשם ימריא על פי מעמדת החניה אל המסלול בשימוש ) סלולים

 .הרשאה מהמגדל

מול עמדת (התיישרות מסוק להמראה תבוצע בהגעה למסלול   )ב
 .אלא אם הורה המגדל אחרת, )החניה

הגעת מסוק ללא גלגלים לנקודת החניה לאחר נחיתה תבוצע   )ג
 .בריחוף מעל נתיבי הסעה סלולים

  

 תוכנית טיסה  .16
יעין טיס אילת כמפורט כל טיסה מהשדה חייבת בהגשת תוכנית טיסה למוד  .א

  .11 -בנוהל א 
 דקות חייב בהגשת תוכנית 30 הנוחת לחניית ביניים שמשכה מעל כלי טיס  .ב

מבצעות טיסות סדירות ה חברות תעופה כלי טיס שללמעט , טיסה חדשה
  .האויר- חילכלי טיס שללאילת ו

ל או לנחות באילת מטיסת " המתעתד להמריא מאילת לטיסת חוכלי טיס  .  ג
 שעות לפני זמן ההמראה או זמן 24ל חייב להגיש תוכנית טיסה לפחות "חו

  . הנחיתה המתוכנן
  

 הגבלות טיסה ואיסורים  .17

  כניסה לתחום הפיקוח של אילת  .א
או לחציה בנתיבי  לצורך נחיתה יעשהכניסה לתחום הפיקוח של אילת ת

 הטיסה המפורסמים או לכל צורך אחר שיתואם ויאושר על ידי מגדל
  .הפיקוח

, מרחב הפיקוח של אילתמ  או טייסים בטיסת מרחב המתעתדים להיכנס  .ב
 יובגבהידרך נקודות ההצטרפות והעזיבה הרגילות אך ורק יעשו זאת 

  .הטיסה כמפורסם

  טיסה בקרבת הגבול עם ירדן  .ג
בעת .  לטוס מזרחית לכביש הערבה בקטע שבין קיבוץ אילות לסמראין

ירוט ציר המסלול בקו באר י ניתן להתחיל ב21למסלול מצפון ביצוע גישה 
  .אורה

  עם מצרים טיסה בקרבת הגבול  .ד
  .מ מהגבול" ק1 - לטוס במרחק של פחות מיןא )  1

 או 03מסלול ה לחדירה לתחום הפיקוח של מצרים בעת ביצוע גיש )2
  .)אילת(הפיקוח י הנחיות מגדל אך ורק על פי תעשה 21 ממסלול היציא

  הגבלה להפחתת רעש  .ה
 000 2 לטוס מעל העיר אילת לרבות מעל איזור בתי המלון מתחת לגובה אין
י "זאת עפ, למעט לצרכי הנמכה לנחיתה או לטיפוס לאחר ההמראה, רגל

:נוהלי הטיסה וההקפה המפורטים בפרק זה
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  . ביום המחרת0700 עד 2200ומשעה , 1600-1330בשעות  :בימי חול  )1
  .1400החל משעה  :בימי שישי וערבי חג )  2
  .כל היום: בימי שבת וחג )  3

  

 )'ד', ראה נספחים ג(המראה   .18
כאשר , ככלל ריצת המראה יש לבצע מתחילת הפיזית של מסלול בשימוש  )1

 וגובה 03 רגל בתחילת מסלול 16קורא גובה  (QNHמד הגובה מכויל ללחץ 
  ).21 רגל בתחילת מסלול 43

ת מסלול הינו מבחינת תעבורה אישור המראה לטייס המתיישר שלא בתחיל )2
 .אווירית בלבד

  
  נחיתה  .19

 )'ח, ז', ראה נספחים ג(
  מטוסים  .א

ראשונים ה המטרים 300 .  יש לבצע צפונית לזברה03נחיתה על מסלול 
יש לבלום באופן בינוני עד חזק ,  כאשר המסלול רטוב!אסורים לנחיתה

  .בשליש האחרון של המסלול
  מסוקים  .ב

בריחוף מסוק ללא גלגלים יסיע (מסלול בשימוש ויסיע מסוק ינחת על ה
  .לעמדת החניה) מעל נתיבי הסעה סלולים

מול עמדת , מסוק שאינו זקוק לריצת נחיתה ינחת על המסלול בשימוש
  ).5-1 הדרומי מול עמדות החניה  המסלולובכלל זה קטע(החניה המיועדת לו 

  
 )'ראה נספח ו(הקפה   .20

  :גובה ההקפה  .א
מסת המראה (קטנים לכלי טיס , בשעות אור יום בלבד: (QNH)רגל  500 1

  .)ג" ק5 700מירבית של עד 
מטוסים . Aקטגוריה מ ולמטוסים הליקופטריםל: QNH)( רגל 2000

  .יום בלבדאור רשאים לבצע הקפה זו בשעות  B קטגוריה מ
  .C או Bקטגוריה מלמטוסים : (QNH) רגל 2500

  ).03 ושמאלית למסלול 21ימנית למסלול (מערבית :  כיוון ההקפה  .ב

אלא אם ,  תבוצע דרך הצלע הרלבנטית לכיוון ההגעההצטרפות להקפה  )1
  . אחרתהמגדלהורה 

 :גבולות ההקפה  )2
אין לעבור קו זה ללא אישור המגדל עקב (המצפה התת ימי   :מדרום

  ).הקרבה לגבול מצרים
   .)דה התעופה עקבהשמול מבנה הטרמינל ב(גבעת שחורת   :מצפון

  :הגבלות  )3
יש להקפיד , 03 או בצלע אחרי המראה של מסלול 21בגישה סופית למסלול   

שלא לטוס מזרחית להמשכו של ציר המסלול עקב הקרבה לגבול ירדן 
  .ולשדה התעופה עקבה
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  והצטרפות מהם(CVFR)יציאה לנתיבי התובלה הנמוכים   .21

  .'ראה בנספח ג, נתיבים וגבהים  .א
  טיפוס והנמכה  .ב

שדה ומיקומו בסמוך לגבולות ה השטח בקרבת  שלטופוגרפיהמבנה העקב 
מפורטות להלן הוראות מיוחדות לטיפוס לאחר , ירדן ועם מצרים עם

  :המראה והנמכה לקראת נחיתה
 03לאחר המראה ממסלול  )  1

טוס לאורך כביש הערבה צפונה , פנה שמאלה מוקדם ככל האפשר
 500 3 לגובה וך טיפוס לגובה ההרשאה הראשוני אות" סמר"נקודה ל

  .על פי הוראות המגדל, רגל
  21לאחר המראה ממסלול   ) 2

בתבנית צלעות ת טיפוס ימינה ובצע פני, טפס בהמשך ציר המסלול
יש הערבה והמשך לטוס לאורך כב) צלע צולבת וצלע עם הרוח(ההקפה 
או לגובה , אשוניתוך טיפוס לגובה ההרשאה הר, "סמר"נקודה צפונה ל

  .על פי הוראות המגדל, 500 3
 אין להימצא מעל העיר, עת המעבר צפונה דרך צלע עם הרוחב  :הערה

על פי סוג כלי ,  רגל000 2רגל או  500 1 - מבגובה נמוך אילת
  ).'כמפורט בנספח ו(הטיס 

  כניסה לשדה  )3

תחילת הנמכה לנחיתה לפי הוראות ,  רגל000 3הגעה לסמר בגובה 
כדי שלא להתקרב , טוס מעל כביש הערבה או מעט מערבית לו. גדלהמ

  .לגבול עם ירדן
  כלי טיסריתוק   )4

והוא , הריתוק יכול להתבצע בכל נקודה בתחום  הפיקוח של אילת
שמאלי   אוריתוק ימני, מקום(י הנחיות מגדל הפיקוח "יבוצע  עפ

  ).וגובה
תאים מתוואי מרחק אנכי ואופקי מר ואחריות הטייס לשמב  :הערה

ובמידת הצורך לבקש , השטח באיזור בו מתבצע הריתוק
  .מהמגדל גובה שונה לריתוק

  דאיות מרחק בתחום מרחב הפיקוח של אילת  .ג

יש לפעול ,  של אילת והעומס בתנועה האויריתפיקוחמרחב הבגבלות העקב  
  .06 -בנוהל ב שכמפורט בסעיף דאיות מרחק 

מרחב הפיקוח של אילת הינו קיום קשר מודגש כי אחד התנאים לדאיה ב 
ווני תקין עם המגדל וקבלת אישורו לכל פעילות דאיה המתוכננת יכ-רדיו דו
  .באיזור

  
  ם"אז, נהלי הצטרפות ועזיבה  .'א21

בעל הגדר שאינו ם " אז  אסורה לטייס(CTR)תחום פיקוח השדה הטיסה ב  
RT ,כהגדרתו בתקנות הרשיונות.  
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 ושעות משוערות  הטיסה יעדים לנחיתות בינייםהטייס יפרט בתכנית   .א
  .כל מנחתבהמראה ונחיתה ל

, במהלך הטיסה לאורך כביש הערבה" חגב"ד עם /קים קשר איש לה   .ב
  :ווחים הבאיםיהד כולל

או לפי דרישת , ווח בנקודות שייקבעו באישור תוכנית הטיסהיד) 1
  ; בזמן אמתיחידת הבקרה

כולל זמן משוער להמראה מאותו , נייםווח לפני נחיתה במנחת בייד  )2
  ;מנחת

  .ווח לאחר המראה מכל מנחתיד  )3
 אילת לפני המראתו מהמנחת האחרון לפניבפיקוח היתקשר עם מגדל הטייס   .ג

) שעות ("חלון זמן"כולל , אילת כדי לקבל אישור להגעתו לאילתב נחיתהה
 ם"אזשה,  באותה עתעל פי הידוע, חלון זמן הינו הזמן שבו ניתן לצפות .להגעתו

, יוכל להצטרף לנחיתה או להמריא לשדה התעופה אילת ללא עיכובים מיותרים
 וכלי טיס אחרים באזור ם"אז פעילות בו זמנית של רצויהעל פי הכלל שלא 

פעילות כללית על פני המסחרית והלתעופה תנתן עדיפות  במרחב אילת .הפיקוח
  .ם"האז

' ה', ימים א( וירית ערה באילת בימים בהם הפעילות האו: 1הערה 
 ם"האפשרות לטפל בפעילות אז) הרייםויום שבת משעות הצ

  .מומלץ להתקשר ולוודא מראש ומוגבלת
מ הוא אישור פרטני למטוס "אישור מגדל הפיקוח להגעת אז: 2הערה 

לאילת מחייבת זמנית -בומים " אז או מספר הגעת קבוצות. בודד
  ).פעילויות אוויריות שונות(ת " בפמ05-בפ נוהל "הגשת בקשה ע

, כדי ליצור הפרדה בינו לבין כלי טיס אחריםו, באם מתעורר הצורך: ריתוק  . ד
 על מנת שלא תתקיים זאת – ם בזמן אמת על פי הוראת המגדל"ירותק האז

, באם נקודת הריתוק אינה ישימה. ת במקביל לפעילות  אחרם"אזפעילות 
  .ת הוראה חליפיתלקבל, ידווח הטייס על כך למגדל

   )בפרק אילת' ראה נספח ו(: ונחיתההצטרפות להקפה   .ה
ריכוזי , מאוכלס (ם"אזכדי להימנע מטיסה מעל אזור אסור או מוגבל לטיסת 

 באזור הגישה ועל ם"אזכמו גם קיצור זמן השהייה של ה) 'מעל הים וכד, קהל
  :תבוצע ההצטרפות והנחיתה במתכונת הבאה, המסלול

 מצפון NM 1במרחק , המשך טיסה לאורך כביש הערבה, באר אורהלאחר מעבר 
" עם הרוח" או לצלע 21פנה מזרחה לצלע סופית למסלול , תאיילולקיבוץ 

  .03למסלול ) מזרחית(ימנית 
תכנן נחיתה מול רחבת התעופה הכללית באופן .  גישה ישירה– 21למסלול   ) א

 הפינוי ללא צורך שכלי הטיס יפנה את המסלול באחת מארבעת יציאות
  . על המסלולפרסהבביצוע פניית 

 בין המסלול –מזרחית (ימנית " עם הרוח" הצטרפות לצלע – 03למסלול   )ב
ביצוע פניית נוהל ימנית , חוףהולאחר חציית ) לגדר המזרחית של השדה

נחיתה בשליש ). לצלע סופית וימינה לצלע בסיס ו160שמאלה לכיוון (
ת התעופה כללית באופן שכלי הטיס יפנה הראשון של המסלול מול רחב

 פרסהאת המסלול באחת מארבעת יציאות הפינוי ללא צורך בביצוע פניית 
  .על המסלול
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  :ת השדה לאחר המראהעזיב  .ו
ם "אזהש והצטרפות לנתיב " רגל מעפה200 טיפוס לגובה - 03ממסלול )  א

  .צפונה
חוף פניית החציית לאחר , ש" רגל מעפה200 טיפוס לגובה - 21ממסלול )  ב

 והצטרפות 03 ובהמשך ימינה ומעבר מעל מסלול 160נוהל שמאלית לכיוון 
  .ם צפונה"אזהלנתיב 

אלא אם הורה , ש" רגל מעפה200בעזיבה תבוצע בגובה והטיסה בהקפה   .ז
  .המגדל אחרת

  
   והצטרפות מהםATSיציאה לנתיבי   .22

  ATSהצטרפות לנתיבי   .א
  .'ראה נספח ד

  (VMC)נאי טיסת ראיה יציאה בת  .ב
ניתן לפי בקשת הטייס ובאישור , במידה ושוררים תנאי טיסת ראיה )  1

בכללי SAMAR  עד ATSהמגדל לבצע את ההמראה והיציאה לנתיב 
  .טיסת ראיה

ומחייב ,  רגל000 6 בגובה מזערי SAMARהנוהל מחייב חציית נקודת  )  2
חר המראה ממסלול  רגל למייל לא380שיעור טיפוס מזערי של לפחות 

  .21 רגל למייל לאחר המראה ממסלול 290 -ו, 03

, CVFRהיציאה לאחר ההמראה תבוצע כמוכתב ליציאה בראיה לנתיבי  )  3
 כמפורט בסעיף 21סלול מ ומ03ראה הוראות לאחר המראה ממסלול 

  . לעיל.ב.21
מצא הטייס שלא יוכל לבצע את שיעור הטיפוס הנדרש לאחר המראה  )  4

שינסה , יודיע על כך לפני ההמראה למגדל, )  רגל למייל380 (03ול ממסל
  . רגל000 6 מתחת לגובה SAMARלתאם עבורו חציית 

 000 6 מתחת לגובה SAMARאם לא אושרה בקשת הטייס לחצות את 
באישור המגדל יבוצע הטיפוס הראשוני מעל השדה ורק לאחר , רגל

בטיפוס , RDL 006 על SAMAR -   וממנה לLOT VORוון ימכן יציאה לכ
  .לגובה המרשה

ומעל  ( רגל000 6 מתחת לגובה SAMARאישור המגדל לחציית   :הערה
  .'פיקוח דרום' יינתן רק לאחר תיאום ואישור ) רגל5,000גובה 

  ATS -מנתיב ה, כניסה מצפון  .ג
או על פי )  רגל000 9 או 000 7 (זוגי- בגובה אי"סמר "תהגעה לנקוד  )1

  VOR LOTוון י לכRDL 006המשך טיסה על , פקח/הוראות הבקר
  .פי הוראות המגדל לעוהנמכה 

  VMCבתנאי   )א
 -וטרם הגיעו ל) SAMAR(" סמר"לאחר שחלף את  VMCבתנאי 

VOR-LOT יבקש ו מכשיריםה תטיסהמירשה ל הטייס את יבטל
צטרף י לאחר קבלת אישור. (Visual Approach)לבצע גישת ראיה 
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 הוראות בהתאם ל,  למסלול שבשימוששירהי גישהל  אולהקפה
  .המגדל

  IMCבתנאי   )ב
על פי  חדירת עננים  או תהליךVORהטייס תהליך  יבצע IMCבתנאי 

 יקים, ינמיך למינימה המפורטת בנספח המתאים, הוראות המגדל
יצטרף להקפה או ישירות לצלע הסופית של , קשר עין עם השדה
  .המסלול שבשימוש

ותיאומי תעבורה במפרץ ) עקבה-כולל טיסות אילת(ות טיסות בינלאומי  .ד
  :אילת

 LLET AD 2.22 FLIGHT- אלה שב,AIP ISRAEL הוראותפעל בהתאם ל

PROCEDURES ("Procedure s for flights from Eilat to Aqaba")  ואלה שב-
ENR 1.5 ,לטיסות הנכנסות , בהתאמה, בפסקאות הכניסה והיציאה

  .והיוצאות האחרות
  

  אזורי אימון   .23
במרחב הפיקוח של אילת לא קיים אזור מוגדר לביצוע אימונים ומחובת הטייס 

  .תחום האזור וגבהי הטיסה, לפרט בתוכנית הטיסה את סוג האימון המבוקש
מ מקו הגבול עם " ק1 - פחות מרוחקאין לתכנן אימון במרחב המ, בכל מקרה

  .עם מצריםמקו הגבול ירדן ו
  טיסות מקומיות

תיור / צילום  / תרגול / אימון (טיסה מקומית במרחב הפיקוח של אילת   .א
)  או אילתבן גוריון(מחייבת הגשת תוכנית טיסה למודיעין טיס )  'וכו

  .לאחר תיאום ואישור מגדל פיקוח אילת,  ואישורה

הטיסות המקומיות הינן בעדיפות שנייה אחרי טיסות קו וטיסות אחרות   .ב
אלא אם אופי הטיסה וחשיבותה ,  תעופה אילתשדההנכנסות והיוצאות מ

  .מצדיקה עדיפות גבוהה יותר
  

  )01-השלמה לנוהל ג(הצטרפות לנחיתה באובדן קשר   .24

  ).08-6372578 / 08-6363804נסה ליצור קשר טלפוני עם מגדל הפיקוח (

  ATS -הצטרפות מנתיבי ה  .א

  IMC -ב  )1

 VOR לריתוק מעל הצטרף,  בגובה האחרון שקיבלתSAMARחצה את 

LOT) דקות ממועד ההגעה 30ובצע גישה לנחיתה תוך ) 'ראה נספח ח 
  .המאוחר מביניהם, המוגדר או המשוער

  VMC -ב  )2

שמור מהירות והנמך לגובה ,  בגובה האחרון שקיבלתSAMARחצה את 
עבור מעל , משם המשך הנמכה והצטרף להקפה, VOR LOT - רגל ל5000

  .נחת לאחר קבלת אור ירוק מהמגדל. קפההמסלול והיכנס שוב לה

  הצטרפות מנתיבי התובלה הנמוכים  .ב
  . רגל עד השדה000 3 בגובה SAMAR -המשך בטיסה מ  )1
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בנחיתה או , זהה את המסלול בשימוש לפי תנועת כלי טיס בהקפה  )2
  .בהמראה

  .בחר את המסלול לנחיתה לפי שק הרוח, בהעדר כלי טיס אחרים
  .אור ירוק מהמגדלנחת לאחר קבלת   )3

  .המגדל יתמיד בשידור הוראות לכלי הטיס: הערה

  הצטרפות מסוק לבית החולים יוספטל  .ג
  . רגל מערבית לכביש הערבה000 1הנמך לגובה   )1
המשך בטיסה דרומה לאורך תוואי צינור הנפט ודרומה לנחיתה במנחת   )2

  .בית החולים
  ם"אז  .ד

במידה ולא הוקם קשר  .  אסורה,ם בלא קשר לנחיתה באילת"הצטרפות אז
ם צפונה וינחת "יחזור האז, עם מגדל אילת עד לנקודת הדיווח באר אורה

  .במנחת המתאים
  . על נחיתתוא"הנתחידת  הטייס ידווח טלפונית למגדל או לי, במקביל

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  רשימת נספחים  .25

  (AD 2.1-11)           תרשים השדה  -  'א

 (AD 2.1-13)   תרשים החנייה  - 'ב

  CVFRכניסה ויציאה   - 'ג

     STANDARD INSTRUMENT DEPARTURE  (TO ATS ROUTES)      (AD 2.1-17)  - 'ד

  INSTRUMENT APPROACH CHART   (AD 2.1-21)  - 'ה

  VISUAL CIRCUIT CHART   (AD 2.1-25) – תרשים ההקפה  - 'ו

                                           KITOR VISUAL RWY 21                   (AD 2.1-24)   -  1-'ו

           RODED VISUAL RWY 03                                                      (AD 2.1-24A)  -  2-'ו

   התובלה הנמוכיםהצטרפות בתקלת קשר מנתיבי  - 'ז

  VOR RWY 03 and 21   (AD 2.1-23)  - 'ח

  


