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  )LLHZ (הרצליהתעופה השדה 

  
   (ARP) נקודת ציון מרכזית  .1

  .WGS-1984  - 32°10'46"N  034°50'04"Eברשת 
  
 מיקום השדה  .2

  .מ מזרחית לקו החוף" ק3, מערבית לרעננה
 
 בה השדה גו  .3

  . רגל מעל פני הים121
    

 וטלפונים של הגורמים המפעיליםת וכתוב  .4
  .46103 , 324. ד. ת,'הרצליה ב , הרצליהתעופההשדה 

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

  09-9719550,  09-9719558:  טלפון-  נהל השדהמ

  09-9508398:  פקס  -  
 09-9719574: פקס, 09-9719559 , 09-9719554 -  מגדל הפיקוח    
  09-9719553 -  כיבוי אש והצלה

  09-9719556 -  ט השדה"קב
  09-9719557 -  ער ראשי ש

AFTN  - LLHZZTZX 
  
 כללי הטיסה המורשים  .5

  .(CVFR)השדה מוגדר לטיסה לפי כללי טיסת ראיה מבוקרת 
אלא אם , QNHנם מעל גובה פני הים לפי לחץ יכל הגבהים המצוינים בנוהל ה(

  ).צוין אחרת

  
  עות פעילותש  .6

ר דמדומי  דקות לפני גמ10 ועד 0630החל מהשעה   -   חולבימי  .א
  .הערב

 10 ועד 1600ומשעה , 1400 עד 0730החל מהשעה   -  בימי ששי וערבי חג  .ב
  .דקות לפני גמר דמדומי הערב

 שמחת תורה פסח, סוכות, בערב ראש השנה  -
  . עד שעה אחת לפני גמר דמדומי הערב– ושבועות

 דקות 10 ועד 1600ומשעה , 1400 עד 0900משעה   -  בימי שבת וחג  .ג
  .ר דמדומי הערבלפני גמ

  

  ).גמר דמדומי הערב  עבור שדה דב, 16-5-ראה א(גמר דמדומי הערב : הערה
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 שרותי השדה  .7

 .תדלוק  .א
בעמדות " מ"שרותי תעופה בע"שרותי התדלוק ניתנים על ידי חברת 

  :והם כוללים, החנייה ובאמצעות מיכלים
  .100LLבנזין תעופתי   )1
  .W-120 ומסוג 100שמני מנוע תעופתיים מסוג   )2

  :זמני השרות
  . ועד גמר פעילות השדה0730משעה : וערב חג '  ו–'  בימי א-
  . ועד סגירת מגדל הפיקוח0900משעה :  בימי שבת וחג-

לחתומים על הסכם עם ) 100LLבנזין (, קיים שרות לתדלוק עצמי  :הערה
  ".מ"שרותי תעופה בע"

 אחזקה  .ב
  .עופה המורשות הפועלות בשדהשרותי אחזקה ניתנים על ידי חברות הת

  
 שרותי כיבוי אש והצלה  .8

  .2קטגוריה   -  קטגורית השדה לכיבוי אש  .א
  . איש10 -עזרה ראשונה ל  -  שרותי הצלה  .ב
  פינוי כלי טיס תקוע  .ג

הטייס לקבל את אישור החוקר הראשי לפני /באחריות בעל כלי הטיס  )1
  .ממקום האירוע, פינוי כלי טיס המעורב בתאונה

או על ידי חברת תעופה , באחריות חברת התעופה לה שייך הכלי הטיס  )2
  .על חשבון בעל כלי הטיס, אחרת

  

 )'ראה נספח א(נתוני המסלול   .9
 מסלול טיסה  .א

כנוי  מפתני מסלול

 מסלול

כיוון 

 מגנטי

אורך ורוחב 

 )מטרים(

סוג וחוזק 

PCN צ.נ גובה. 

 TBD     רגל96 110°  11

29 290°  
18 x 903 

12/F/C/Y/U  

 TBD   רגל119  אספלט

  מסלול הסעה  .ב
 ,)MPH 10מהירות ההסעה לא תעלה על  (TAXILANE-מוגדר כהסעה מסלול 

 מטר עם מחברים 6ברוחב , ממוקם דרומית למסלול הטיסה ובמקביל לו
   .למסלול

  

 עצמים בולטים בשדה וסביבתו  .10
  . רגל149בגובה ,  מעל מגדל הפיקוחDFאנטנת   .א
  . רגל165בגובה , 29מגדל מים מצפון לתחילת מסלול   .ב
  .11מגדל מים ואנטנות מצפון לתחילת מסלול , קו חשמל  .ג
על ; דרום- בכיוון כללי צפון29בהמשך ציר מסלול ) מונמך(קו מתח עליון   .ד

גובה העמודים המצויים בהמשך . כבלי המתח מורכבים כדורים בגוון אדום
.11 מטר מתחילתו של מסלול 480ל במרחק  רג118ציר המסלול הנו 
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 Tשק רוח וסימון , תאורות  .11

,  דרגות עוצמה3בעלת ,  מטר50תאורת מסלול חשמלית במרווחים של   .א
  .המופעלת ממגדל הפיקוח

  ).אינו מואר(ממוקם צפונית למרכז המסלול :   שק רוח  .ב
  .לא קיים בשדה:   Tסימון   .ג
המסלול לסימון שליש ראשון ושליש שני של שני קווי עזר לבנים לרוחב   .ד

  . אורך המסלול
  
 )'ראה נספח ג( (CTR)אזור פיקוח השדה   .12

הגזרה  ,  ובנוסף(ARP)מ מנקודת הציון המרכזית " ק3האזור המתוחם ברדיוס 
 ובין (N  034°52'29"E"41'32°12)" בצרה"בין המשיק של הרדיוס ונקודת הדיווח 

  ומשתרע(N  034°53'47"E"08'32°09)" גני עם"ווח המשיק הדרומי לנקודת הדי
 ודרומית למסלולים,  רגל1 500מצפון למסלולים מגובה פני הקרקע ועד גובה 

  . רגל200 1מגובה פני הקרקע ועד גובה 
 
 קשר  .13

או " מגדל הרצליה"אות קריאה (הסעה הו תדר פיקוח השדה –ה " מ122.20
  ").הרצליה"

 לקשר עם כלי טיס המתאמנים באזורי האימון  תדר המגדל–ה " מ129.40
  .ה" מ122.20 -שבפיקוח מגדל הרצליה ותדר משני ל

. ")הרצליה קלירנס"אות קריאה (העברת מרשים התנעה ותדר  –ה " מ119.00
קוח על יבדיקת תכניות  טיסה ופעילות מנהלתית ללא פ, תיאומים מבצעיים

  .מטוסים בתנועה
  . עברית–שפת דיבור 

  
 רי ניווטעז  .14

  .NDBמשואת   .א
  ).NM 15 -קליטת האות מוגבלת ל(ה " ק273 -  תדר

  HRZ -  אות זיהוי
  . בשעות פעילות השדה-  שעות הפעלה

  N  034°49'39.0"E"46.1'32°10 -  נקודת ציון
  .(DF)מוצא כיוון   .ב

  .ה" מ121.50 - וה" מ119.00, ה" מ129.40, ה" מ122.20: פועל בתדרים

  
  יותהוראות כלל  .15

 י מגדל הפיקוח" בהרשאה עחייבהשדה כלי טיס הפועל במרחב הפיקוח של  
 TRAFFIC למעט CVFRלטיסות תיקנית  אין הפרדה .דו כווני ד"קשר או

INFORMATION .למרות שהטיסה ב-CTR הרצליה מבוצעת במרחב אויר 
או על הקרקע חלה /האחריות להפרדה בין כלי הטיס הטסים בהקפה ו, מבוקר
.ייסים עצמםעל הט
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הצטרפות  הוראות, נחיתה/ אישורי המראה-ספק לטייסים ממגדל הפיקוח 
, אחרות בהקפההמידע על מיקום התנועות , וגבהי טיסה להפרדה ראשונית

סיוע במצבי חרום ומצבים חריגים , מידע מטאורולוגי רלוונטי, מספר לנחיתה
   .כגון אבדן התמצאות

ראה  (באזור ההקפה י פיקוח טיסהרותמטוסים חקלאיים ומסוקים מקבלים ש
 ניתניםלא , )'500 -מתחת ל(מתחת לאזורי הטיסה פעילות שאולם ב, )'ב-15

   .שרותי פיקוח
   ).ראה נספחי חנייה(חניית כלי טיס   .א

  .חניית כלי טיס ברחבות תיעשה על בסיס מקום פנוי
  .חניית קבע מותרת אך ורק על פי אישור מוקדם של מנהל השדה  )1

ולעגן , חריות הטייס להחנות את כלי הטיס בעמדת חנייה מסומנתבא
  .את כלי הטיס כנדרש

 :חניית כלי טיס  אשר לא קבל אישור לחניית קבע  )2
יורשה לנחות בשדה התעופה ולחנות בו לצורך כלשהו עד לפרק זמן   )א

  .שלא יעלה על שעה אחת
שדה  טעונה אישור מוקדם של מנהל השל מעל שעה אחתחנייה   )ב

לרבות חניית לילה וחנייה לצורך , בטרם המראה משדה המוצא(
  ).אחזקה

  .האישורמתן מנהל השדה ידווח למגדל הפיקוח על 
  .כלי הטיס בעמדה אשר מתאימה לגודל מסוקו/יס יחנה את מטוסויט  )3  
אינם מורשים נוסעים . יס אחראי לתנועת נוסעיו ברחבת החניהיהט  )4  

 אם הם מלווים בעובדי חברת התעופה או  ברחבת החניה אלאאלהימצ
  . הטייסים עצמם

  ".Eרחבת חניה "נקראת " מונאייר"רחבת חניה מול מבנה חברת   
  ".Dרחבת חניה "נקראת " AIM"רחבת חניה מול מבנה חברת   

   התנעה  .ב

פני התנעה לקבלת ל ,119.00על הטייס לקרוא למגדל הפיקוח על ערוץ  )1
 עם בקשת ין את מיקום כלי הטיסיש לצי .מרשה ואישור התנעה

  .ההתנעה

 .אסור להתניע מנוע כאשר זנב כלי הטיס מופנה לכיוון המסלול )2
בימי ששי וערבי חג ובימי שבת וחג לא תאושר התנעה להסעה אחרי  )3

 1400 על מנת לא לגלוש להפסקת הפעילות שבין השעות 1345השעה 
 .1600עד 

האחריות על . לבדאישור מגדל להתנעה הינו משיקולי תעבורה ב )4
 .הבטיחות בעמדת ההתנעה מוטלת על הטייס או אחראי הרחבה

המגדל יעביר בקריאה ראשונה אינפורמציה על המסלול בשימוש ולחץ  )5
 אחרים יבקש זאת/אם הטייס מעוניין בנתונים נוספים. ברומטרי

 .מפקח הטיסה
  )מצוי במשרדי הנהלת השדה" נוהל הרצת מנועים ("הרצת מנועים  .ג

  . Aברחבה הממוקמת  12ה הרצת מנועים מותרת אך ורק בעמד    )1
  :אסור לבצע הרצת מנועים למטרות אחזקה  )2
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ולאחר סגירת  1400-1600בשעות , 0800לפני השעה   :  בימי חול )א
  .השדה

לאחר סגירת  ו1600-1400בשעות , 0900לפני השעה   :  בימי שבת וחג  )ב
  .השדה

 אשר יורה ,מפעיל/בטיחות.ק/ראיבאחריות מבצע ההרצה להציב אח  )3
רכב /אדם/מכונאי להפסיק את ההרצה כאשר מטוס מסיע/לטייס

  .מתקרב לאזור עמדת הרצת המנועים
 כך ,טוס וסימונואין לבצע הרצת מנועים ללא סגירת השטח מסביב למ  )4

  .שהחסימה תראה באופן ברור
  הסעה  .ד

לצרכי הסעה   לכול, 122.20מגדל  על תדר היש לבקש אישור הסעה מ  )1
   .אחזקה

 .להסיעעליו בשימוש אליו ש המסלול על לטייס ידווחפקח הטיסה  )2
 על מסלול   תבוצעבשימוששלנקודת ההמתנה של המסלול ההסעה  

 . שבשימושעליה על  המסלול או ההסעה בלבד וללא חצייה
 .הצלההאש והעצירה או חניה מול תחנת כיבוי אסורה  )3

ס בעת קריאה בקשר לפני תחילת הסעה יש לציין את מיקום כלי הטי )4
ולפני קבלת ) לשעבר" שחף"רחבת  (29יה צפונית למסלול ימרחבות החנ

 . אישור חציית מסלול

 .לאחר הנחיתה יש לפנות את המסלול בפינוי הקרוב האפשרי )5
הקרובים  או יש לתת זכות קדימה לכלי טיס המפנים את המסלול

 מטוס המפנה את המסלול אם נוצר מצב של קונפליקט בין .לפינוי
  . המטוסיםיורה על מתן עדיפות לאחדפקח הטיסה , ומטוס מסיע אחר

 .הסעה לצורך המראה חוזרת תבוצע על מסלול ההסעה בלבד )6
יה הגובלת עם הכביש הפנימי יעלה על י המסיע מעמדת חנכלי טיס )7

מסלול ההסעה בדרך הקצרה ביותר לאחר שוידא שעל הכביש אין 
 .תנועת כלי רכב

חניך בטיסת יחיד חייב להזדהות בקריאה הראשונה למגדל  תוך  )8
 ".סולו"או " חניך"שימוש במילה 

או לנקודת החנייה לאחר נחיתה תבוצע , הגעת מסוק לנקודת ההמראה )9
 .בריחוף בגובה נמוך ובאישור המגדל

  
 תוכנית טיסה  .16

למעט , 11-כמפורט בנוהל א, תוכנית טיסה יש להגיש לאישור מודיעין טיס  .א
 . באזורי האימוןשטיסות ל ו(CTR)באזור פיקוח השדה שטיסות מקומיות ל

מזג אוויר ונתונים מטאורולוגים יימסרו על ידי מודיעין טיס בעת אישור   .ב
 .תוכנית הטיסה

  
 הגבלות טיסה ואיסורים  .17

  .הגבלות טיסה להפחתת רעש  .א
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  ).'ראה נספח ב(אזור כפר שמריהו   )1
למעט ,  רגל800 -ריהו סגור לטיסה בגובה הנמוך מאזור כפר שמ  )א

  .11כלי טיס בגישה הסופית למסלול ל
,  לא יבוצעו אימוני הקפות1600 עד שעה 1400בימי חול משעה   )ב

  .20 -ומספר ההמראות מהשדה בפרק זמן זה יוגבל ל
מרבי של נתוני שיעור טיפוס  יטוס ב29כלי טיס הממריא ממסלול   )ג

 במקביל ,על מנת להתייצב בכיוון צפוןזאת , סאותו סוג כלי טי
 עד נקודת ההתפצלות משיךאחר מכן י ל.ומזרחית למסילת הברזל

  .'ג+ ' משיך כמפורט בנספחים בוממנה י
  הגבלות טיסה מעל מבנים ובתי מגורים  .ב

 יפנה צפונה לפינוי ציר המסלול באופן 11כלי טיס חקלאי הממריא ממסלול 
  .בנים בתחום שדה התעופה ובתי מגורים מחוצה לושלא יבוצע מעבר מעל מ

 תרגולי הקפה והליכה סביב  .ג

בכלי טיס עם מטען או ,  לתרגל המראה חוזרת לאחר נגיעה במסלוליןא )1
 תרגול המראה חוזרת לאחר :יך טיסלחנ.  וכלי טיס דו מנועייםנוסעים

 .רק בטיסת הדרכה עם מדריך טיסהלחניך טיס נגיעה במסלול מותרת 

 .מנועי- לבצע תרגולי הקפה בכלי טיס דואין )2

 .מנועי-אין לתרגל אובדן מנוע בהקפה בכלי טיס דו )3

 חראל רק  ובוצעי אורחים כלי טיסעל ידי ,  הקפות בשדהניאימו )4
 .מגדלה תיאום מוקדם ואישור

 כלי טיס 3קפות לא יעלה על ה ן המרבי לביצוע אימומספר כלי הטיס )5
 .זמנית-מתרגלים בו

הוא מבחינת , ")לגעת"ור שאי (Touch & Goלביצוע אישור המגדל  )6
 .תעבורה אווירית בלבד

 .ערבי חג וחג, שבת, ימי שישיב  הקפות בשדהןאימואין לבצע   )7

 .טיסת אימון חקלאי  בתחומי השדהאין לבצע  )8
 תרגול נחיתת אונס  .ד

  . לתרגל נחיתת אונס לאחר המראה או הליכה סביבאין  )1
אונס בעת נחיתה בעצירה מוחלטת ובפינוי תרגול נחיתת יש לסיים   )2

  .המסלול
 :תרגול נחיתת אונס באזור ההקפה  )3

  .מגדל  בטרם הביצועהמחייב תיאום ואישור   )א
  ".עם הרוח"תחילת התרגול תיעשה לא לפני סוף צלע   )ב

  (CTR)חציית אזור הפיקוח   .ה
 .ל רג2000 -שאינו נמוך  מ תעשה בגובה מעבר מעל אזור פיקוח  השדה

  .טיסה בתחום אזור הפיקוח  תעשה אך ורק לצורך נחיתה בשדה
משיקולי  טיסה רשאי לאשר את חציית אזור הפיקוח הפקח : הערה

  . בשונה מהאמור לעילתעבורה
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 המראה  .18

כאשר , יש לבצע רק מתחילתו הפיזית של המסלול בשימוש, ריצת המראה  .א
 וגובה 29 רגל בתחילת מסלול 121קורא גובה  (QNHמד הגובה מכויל ללחץ 

  ).11 רגל בתחילת מסלול 93

 יש לפנות צפונה מבלי לחרוג ממערב לקו מסילת 29לאחר המראה ממסלול   .ב
  . לעיל17כמפורט בסעיף , הברזל

 יש לפנות צפונה מבלי לחרוג ממזרח לכביש שבין 11מסלול מלאחר המראה   .ג
 .הרצליה לרעננה

לא ,  או פחות שעות טיסה150יון עם ניסיון של  חניך טיס או טייס בעל רש  .ד
מבלי , 29°Cכאשר הטמפרטורה בשדה עולה על  11או  29ימריא ממסלול 

  .שהתייעץ תחילה עם מדריך טיסה מוסמך על אותו סוג כלי טיס

 אין להתעכב .טייס המבקש להתיישר להמראה יהיה מוכן להמראה מיידית  .ה
  . ללא אישורבתחילת מסלול ההמראה

  .המראת מסוקים מאושרת גם לא מתחילתו הפיזית של המסלול  .ו
  
 נחיתה  .19

  .11אסור לבצע גישות נמוכות למסלול   .א

 מעל תבוצע" צלע בסיס"כך ש יש לתכנן פנייה 11מצלע עם הרוח למסלול   .ב
 לא נמוך "הצלע הסופית"כן יש לתכנן כניסה לתחילת - כמו.כביש חיפה

  .בכוח מנוע מזערי האפשרי בגלישה ולבצעה  (QNH) רגל 650מגובה 

 11 למסלול "צלע הבסיס"חקלאיים יבצעו את הנתיבים ה הבאים מכלי טיס  .ג
 .למסילת הברזל ובצידה המזרחיבמקביל 

 , תבוצע מעל הכביש המחבר את הרצליה עם רעננה29צלע הבסיס למסלול   .ד
 .אין לטוס מזרחית לכביש זה). ב"ראה נספח י" (רחוב ירושלים"

  
 )ב"ראה נספח י(הקפה   .20

  ). רגל מעל פני השטח700 -כ(  רגל800 -  גובה ההקפה  .א

  ).11 -שמאלית ל, 29 -ימנית ל( צפונית למסלול -  כיוון ההקפה  .ב

 יש להקפיד שלא לחרוג מתבנית ההקפה המתוארת -  תבנית ההקפה  .ג
  .מעל נחלת עדה בהקפה אין לטוס . ב"בנספח י

תבוצע לצלע המתה של המסלול בשימוש מנקודת   -  הצטרפות להקפה  .ד
  .הכניסה של השדה או על פי הוראות המגדל

  
  יציאה וכניסה  .21

' ראה נספחים ב( והצטרפות מהם (CVFR)יציאה לנתיבי התובלה הנמוכים   .א
  ).' ג-ו
  מעגל המתנה  )1
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 כלי טיסוירית ומניעת קונפליקטים בין ולצורך ויסות התנועה הא
נקבע , חוצים את אזור פיקוח של שדה דבהיתה או המצטרפים לנח

בפניות ימניות במקביל לקו , "תל ארשף "- לריתוק במעגל המתנה
  ".שדה דב" רגל ובפיקוח 200 1בגובה , )02/20כיוונים (החוף 

  :הריתוק ייעשה כאשר
לפני הגיעו לתל " שדה דב"טייס שלא הצליח להקים קשר עם   )א

 במעגל ההמתנה עד ליצירת קשר ארשף יכנס אוטומטית לריתוק
  .לקבלת הוראותיו" שדה דב"עם 

בגלל אובדן קשר " שדה דב"טייס שלא הצליח להקים קשר עם   )ב
  .ג"כמפורט בנספח י, יחזור לנחיתה בהרצליה

כלי טיס המתקרב לתל ארשף ישים לב לאפשרות הימצאות כלי   :הערה
  .טיס אחר בריתוק

 יציאה  )2
המשך . גני עם  ותל ארשף, בצרה: יה הן הרצלCTRנקודות עזיבת 

 ייעשה בהתאם למפת נתיבי התובלה הנמוכים מנקודות אלהטיסה 
(CVFR) ,או מפת אזורי האימון.  

 .11המראה ממסלול   )א
  . רגל800 צומת דרור  ולאחר מכן רגל800בצרה : לצפון  )1(
  . רגל800 גני עם: ג"לירושלים ולנתב, למזרח  )2(
עם " בסוף צלע – רגל 800דרך ההקפה : םלדרו/ לשדה דב   )3(

 קאנטרי קלאב – תל ארשף – רגל 200 1טיפוס לגובה " הרוח
  . רגל200 1

  .29המראה ממסלול   )ב
 ולאחר מכן צומת  רגל800בסוף הצלע הצולבת לבצרה : לצפון  )1(

  . רגל800דרור 
בסוף הצלע הצולבת מזרחה : ג"לירושלים ולנתב, למזרח  )2(

  .'פח גראה נס, ודרומה
  .'כמוגדר בנספח ב, בסוף הצלע הצולבת: לדרום/ לשדה דב   )3(

אישור עבור כל כלי " שדה דב"מגדל הרצליה יבקש ממגדל   :1הערה 
  ".תל ארשף"טיס המבקש להמריא ולצאת דרך 

 2' לפני חציית כביש מס" שדה דב"הטייס יעבור לקשר עם   :2הערה 
  .יהםהמוקדם מבינ,  רגל200 1או בהגיעו לגובה 

 כניסה  )3
 . הרצליה- ) רגל מאזורי האימון100 1 ( רגל000 2בצרה : מהצפון  )א
 . הרצליה– רגל 200 1 גני עם: ג" ומנתב מירושלים,מהמזרח  )ב
 . הרצליה- רגל 800 קלאב אנטריק: מהדרום/משדה דב  )ג

  .' כמפורט בנספח ה:יציאה וכניסת טיס חקלאי  .ב

 של שדה 2-ראה נספח ד:  דב ובחזרה שדה–טיסת מסוקים בנתיב הרצליה   .ג
 .דב

 דרומית לפי גלילות – רגל 800דרך הפנימיה בגובה : יציאה לשדה דב  )1
  . רגל800

. רגל600דרך הפנימיה בגובה : כניסה להרצליה  )2
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  .שדה דב מחייבת תיאום מוקדם בין המגדלים/ היציאה מהרצליה : הערה

  ).'ראה נספח ה (יציאה לנתיבי הגובה הנמוך והצטרפות מהם  .ב
  יציאה  )1

תדר ( ומשם על תדר בועת השרון  רגל לבצרה400בגובה : לצפון  )א
יש לשים לב לכך שגובה ההצטרפות להרצליה מצפון זהה . )ם"אז

  .וקיימת הפרדה רוחבית בין הנתיבים, לגובה העזיבה

ומשם בקשר ,  רגל דרך רמתיים לצומת ירקון600בגובה : למזרח  )ב
 ."בן גוריון"עם מגדל 

יש . דב- ומשם לתדר מגדל שדה רגל לפנימיה600בגובה : לדרום  )ג
לשים לב לכך שגובה ההצטרפות להרצליה בפנימיה זהה לגובה 

  .העזיבה והטיסה בנתיב נעשית לאחר תיאום בין המגדלים
  כניסה  )2

 רגל והצטרפות להקפה בתוואי 400דרך חרוצים בגובה : מצפון  )א
 לשים לב לכך שגובה יש. המתואר בתרשים דרך הנקודה שיקי

וקיימת הפרדה , העזיבה מהרצליה לצפון זהה לגובה ההצטרפות
  .רוחבית בין הנתיבים

 רגל לרמתיים והצטרפות 400דרך צומת ירקון בגובה : ממזרח  )ב
 .להקפה בתוואי המתואר בתרשים

 רגל מהפנימיה והצטרפות להקפה בתוואי 600בגובה : מדרום  )ג
  .המתואר בתרשים דרך הנקודה פיקוס

  
   והצטרפות מהםATSיציאה לנתיבי   .22

  ).'ראה נספח ח(יציאה   .א
 :תנאי מזג אוויר כדלקמןקיומם של הרצליה מותנית בהיציאה מ  )1

 .ש" רגל מעפה500 1 לא נמוך מגובה –בסיס עננים   )א

 .מ" ק5 - לא פחותה מ–ראות אופקית   )ב
 .החוף קשר עין מתמיד עם הקרקע עד קועל הטייס לשמור על   )2
 .ATS -תל ארשף משמשת נקודת תחילת התהליך לטיסה בנתיבי ה  )3
 תיעשה כמפורט 29, 11היציאה לתל ארשף לאחר המראה ממסלולים   )4

  .21סעיף , (CVFR)ביציאה לנתיבי התובלה הנמוכים 
  הערות

 2' לפני חציית כביש מס" שדה דב"מגדל הטייס יעבור לקשר עם   :1
  .המוקדם מביניהם, רגל 200 1מערבה או בהגיעו לגובה 

לפני הגיעו לתל " שדה דב"מגדל צליח להקים קשר עם מטייס שלא   :2
ארשף יכנס אוטומטית לריתוק במעגל ההמתנה עד ליצירת קשר עם 

  .לקבלת הוראותיו" שדה דב"
בגלל אובדן קשר " שדה דב"צליח להקים קשר עם מטייס שלא   :3

  .אלחוט יחזור לנחיתה בשדה הרצליה
 פותהצטר  .ב

 מגבלות מזג אוויר  )1
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 אלא אם ATS -אין להגיש תכנית טיסה ואין לבצע טיסה בנתיבי ה
 ואלה החזויים לזמן ההגעה המשוער של קיימיםתנאי מזג האוויר ה

מהם  מאפשרים  הנמכה BGN VOR - או לNAT VOR -כלי הטיס ל
  . הרצליה לשדה CVFR -טיסה בנתיבי הלבראיה להצטרפות ו

  כניסה  )2
רשות להתחיל " פלוטו "-יבקש מהטייס , NAT VORמעל   :מהצפון   )א

דרך , CVFR - רגל על מנת להצטרף לנתיבי ה000 2בהנמכה לגובה 
  .צומת השרון  לבצרה

 "Ben-Gurion TMA"  -יבקש מהטייס , BGN VORמעל  :דרוםמה  )ב
 רגל על מנת להצטרף לנתיבי 200 1רשות להתחיל בהנמכה לגובה 

  . 'ראה נספח ג, "לגני עם"ו" מסילה" דרך, CVFR -ה
 Ben-Gurion"  באישור, )VMC -כלי הטיס נמצא ב (ALROD -מ  :הערה

TMA"   בהתאם (ניתן לטוס ישירות לגני עם בהנמכה הדרגתית
גם אם , מ"או על פי הכוונת מכ,  רגל1200לגובה ) לגובה פני השטח

ובה לא נמוך מג (VMC -עד הגעתו ל, IMC -כלי הטיס נמצא ב
 רגל 200 1והמשך הנמכה לגובה ) MVA ,זרתי המותריההכוונה הג

  ."גני עם"לו
  .לא מאושרת IMC -הצטרפות ב  .ג

  
  )'ראה נספח ז( אזורי אימון   .23

הנושקים לקו גבול האזור האסור לטיסה מחייבים ערנות מצד הטייס , אזורים  
  .שלא לחצות את קו הסגירה

  עדיפות שימוש באזורים  .א
  .יוקצו לשימוש תוך מתן עדיפות לתעופה אזרחית 8, 9, 3: יםאזור  )1
  . יוקצו לשימוש תוך מתן עדיפות לתעופה הצבאית13 - ו12 :אזורים  )2
תהליך חדירת פני תרגילי טיסות תרגול באזורים הינן בעדיפות על   )3

ולכן יוגבלו האזורים אך ורק בתהליך אמת או כאשר , דב-עננים לשדה
  .ורים למטרת תרגולי התהליךיתואמו מראש האז

   הפועלים מהרצליהכלי טיסזמני שימוש באזורים ל  .ב
  .גמר דמדומי הערב דקות לפני 15 עד 0630משעה : בימי חול  )1
 דקות לפני 15 עד 1600 ומשעה 1345 עד 0630ערב חג משעה  ובימי ששי  )2

  .גמר דמדומי הערב
 עד שעה ורבע לפני -שמחת תורה ופסח , סוכות, בערב ראש השנה  :הערה

  .גמר דמדומי הערב
 דקות 15 עד 1600 ומשעה 1345 עד שעה 0900משעה : בימי שבת וחג  )3

  .גמר דמדומי הערבי לפנ
  ).גמר דמדומי הערב  עבור שדה דב, 16-5-ראה א(זמני אור אחרון : הערה

  ןקשר באזורי האימו  .ג
ל שדה גדל הרצליה בשעות הפעילות ש בפיקוח מ9 - ו8 3 אזורים  )1

  ".פלוטו"בבקרת , בשאר שעות היממה. רצליהה
  ".פלוטו"כל יתר האזורים בבקרת   )2

  הפעלת טרנספונדר באזורים  .ד
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 בהפעלת טרנספונדר בהתאם לקודים מחויבכלי טיס הנמצא באזורי אימון 
  :הבאים

  9 8  3 אזור

 5106 5105 5102 5104 5103 קוד

  
  נתיבי הטיסה לאזורים ומהם  .ה

  .' ראה בנספח ז-ואי הנתיבים תו  )  1
  :קשר ובקרת הנתיבים כדלקמן  )  2

  .   בקשר עם מגדל הרצליה- רגל 100 1 / 800כל הנתיבים בגבהים   )א
  ".פלוטו"כל יתר הנתיבים בבקרת   )ב

  הערות והגבלות  . ו
, )See and Avoid (VFR- הינה ב1000'באזורי האימון מתחת לגובה טיסה   )1

חקלאים כלי טיס מסוקים ו, מ"פעילות אז מהרדאחריות הטייס להפו
  . ש"ה מעפ500'בבועת השרון עד לגובה 

 להתקרב לנתיבי טיסה סוראין לחרוג מאזור טיסה שהוקצה וא  )2
(CVFR) בקר/למעט באישור פקח, בכל גובה, מ" ק1 -מרחק הקטן מל.  

לטפס או להנמיך לגובה נתיב החזרה  יש 9, 8, 3 בהצטרפות מאזורים  )3
 דקות טיסה 2-בקש ממגדל הרצליה לעזוב את האזור בטווח של כול

ולהקים  "עוזב אזור" "פלוטו"להודיע ליש בשאר האזורים . מבצרה
   .ה נתיב החזרעלת חקפקשר עם היחידה המ

 בתחומי ויבוצע) אם נדרש(הטיפוס או ההנמכה לגובה תחילת אימון   )4
  .האזור

תוגבל , )'נספח השדה דב  (בדה דש לבעת ביצוע תהליך חדירת עננים  )5
על ידי הבקר ,  רגל2000 לגובה מרבי של 13 - ו12, 9, 8הטיסה באזורים 

  .או המגדל
  הקצאת אזורים  . ז

 מחייבת הודעה של הטייס למגדל הרצליה ןטיסה באזורים לצרכי אימו  )  1
  .ואישור המגדל לכך

 שאר .הרצליהי מגדל "תבוצע ע  ,9 ,8 ,12,3 13  אימוןהקצאת אזורי  )  22
  ".פלוטו"האזורים יוקצו על ידי 

  מסוקים ןאימו אזור  .ח
  אימוןי כאזורווקצי, בועת השרוןב' ג-ו' חלקים ב –אזור האימון   )1

   .)1-'נספח ז (ש" רגל מעפה500למסוקים מגובה פני הקרקע עד 
  ויציאה ממנה תעשה דרך מושבמבועת השרון ל כניסה–כניסה ויציאה   )2

 גבהי הכניסה והיציאה הינם .צפונית לשדה התעופהצא  הנמחרוצים
  .ש" רגל מעפה400

 ,ים"יהיו ערניים לתנועה של אזמ בועת השרון במסוקים המתאמנים  )3
בועת הטיסה ב. חקלאייםכלי טיס ו מסוקים אחרים, מצנחים ממונעים

 08-8-ב, 3 סעיף 08-2-ראה ב (לא מבוקרת בכללי טיסת ראיה היאהשרון 
 הוא הגובה המזערי ) ש"מעפה( רגל 500גובה יש לשים לב כי  .)11סעיף 

  .  של הרצליה13, 12, 9, 8אזורי אימון בו מורשה אמון ב
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 בועה מסוקים המבצעים תרגול נחיתות ב–משטחי נחיתה למסוקים   )4
המשותף  תחת השטחמרשאים לבצע זאת ומבקשים לבצע נגיעה בקרקע 

מערבה ,  של קו גבול בועת השרוןיהללא חצ, בלבד ובועת השרון 8אזור ל
  ). 1-'ראה נספח ז(

תדר ( 123.70 יאזינו על תדרן מסוקים  אימויבאזורהטסים מסוקים ) 5
  .הלצורך תיאום עם כלי טיס אחרים הטסים בבוע) ם"האז

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

  .09-9719554 / 09-9719559נסה ליצור קשר טלפוני עם מגדל הפיקוח 

  ).ג"ראה נספח י(הצטרפות מנתיבי התובלה הנמוכים   .א
עם אורות נחיתה והצטרף להקפה בנתיבי וגבהי הכניסה לשדה   )1

  .מופעלים
, בהקפהשאחרים הטיס הזהה את המסלול בשימוש לפי תנועת כלי   )2

  .בנחיתה או בהמראה
תוך , ל בשימוששל המסלו" עם הרוח"הכנס לצלע , עבור מעל המגדל  )3

 . רגל800הנמכה לגובה 
  .בחר במסלול לנחיתה לפי כיוון שק הרוח, בהעדר כלי טיס אחרים

 .נחת לאחר קבלת אור ירוק מהמגדל  )4
  .המגדל יתמיד בשידור הוראות לכלי טיס: הערה

, 'ה יםאה נספחר (מסוקיםומאזורי אימון מהנתיבים החקלאיים הצטרפות   .ב
  :)1-ז

 בנתיבי וגבהי הכניסה לשדה עם אורות נחיתה הצטרף להקפה  )1
בעת תקלת קשר תבוצע אך ורק כניסה מכיוון : הערה, מופעלים

  .הכניסה הישירה מרמתיים אסורה. בצרה
 בעם הרוח 360בצע , של המסלול בשימוש" עם הרוח"יכנס לצלע ה   )2

נחת לאחר קבלת אור  . רגל400גובה שמירה על  תוך מול המגדל
  .ירוק מהמגדל
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  רשימת נספחים  .25
  
  .תרשים השדה  -  א
  . שמריהורעקיפת אזור כפ  -  ב
  .נתיבי התובלה הנמוכיםכניסה ויציאה ל  -  ג 

  .הושאר ריק  -  ד  
  .וכניסה לגובה הנמוךנתיבי יציאה   -  ה  
  .הושאר ריק  -  ו  
  .ןאזורי האימו  -  ז  
  .אזורי אימון מסוקים  -  1-ז
  .ATSיציאה לנתיבי   -  ח
  .C ,B ,Aעמדות חנייה ברחבות   -  ט
  .Fעמדות חנייה ברחבה   -  י
  .Gעמדות חנייה ברחבה   -  א"י
  .תרשים ההקפה  -  ב"י
  .הצטרפות באובדן קשר מנתיבי התובלה הנמוכים  -  ג"י


