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  )LLSD( )שדה דב(  הוז  דב התעופה שדה

  (ARP)נקודת ציון מרכזית   .1
  WGS-84  -   32°06'51"N  034°46'55"E:ברשת 

  

  מיקום השדה  .2
  .אביב ובקרבת קו החוף-בחלק הצפוני של העיר תל

  

    מגנטיתהונטייטמפרטורת ייחוס , גובה השדה  .3
  ft /3ºC (August) 29/ רגל מעל פני הים43

  . 4ºE (2009)/ 0.05º increasing:שיעור השינוי השנתי/נטיתנטיה מג
  

  כתובות וטלפונים של הגורמים המפעילים  .4
  .61480מיקוד , אביב- תל48050. ד.ת, התעופה דב הוזשדה 

  .התעופה דב הוז  שדה מנהל / רשות שדות התעופה 
  .מפקדת חיל האוויר בתיאום עם רשות שדות התעופה

  :טלפונים ותקשורת
  03-6984501, 03-6984520:  טלפון-  נהל השדהמ

  03-6996186:  פקס-
  03-6984510 -  מרכז תפעול

 03-6992766:  פקס-  
  03-7411175 -  מטאורולוגיה

  03-6907701 -  מגדל פיקוח
  - 03-6907332  

  03-6907456:  פקס-
AFTN  - LLSDZTZX  

  

  כללי הטיסה המורשים  .5
  . בלבדCVFR)(מבוקרת  ראייהיסת  לטיסה לפי כללי טשהמורמוגדר והשדה 

  

  שעות פעילות  .6

 זמני טיסות .א

 :כלל הטיסות )1
  0530-2300 בשעות :   ' ה–'  בימים א-
  0530-2230 בשעות :    בימי ששי וערבי חג-
  0700-2300 בשעות :    בשבת וחג-

 :)לאחר תאום ואישור תכנון עונתי( טיסות קו סדירות )2

כמפורט לעיל ,  הטיסותהטיסות מורשות משעת פתיחת השדה לכלל -
עד השעה באישור מוקדם של הנהלת השדה , וומעבר לשעות הסגירה

0100.   
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מנהל השדה בתיאום עם מפקדת הבסיס מוסמכים לאשר טיסות מחוץ   :הערה
אירועים בקרות רום או יחב אמות מידה המשמשותבהתאם ל, ל"לשעות הנ

  .יוחדיםמ

ות אזרחיות בודדות בעת שדה משנה לשדה דב לטיסכג ישמש "נתב  :הערה
  .הפסקת פעילות לא מתוכננת בשדה

 אישורים חריגים  .ב
בתיאום עם , מנהל השדה או בא כוחו יאשר חריגה מההגבלות לעיל  )1

  .מפקד הכנף
לרבות טיסות , ניתן לבצע טיסות מסוקים וטיסות המוגדרות כחירום  )2

טות הגבלות להפחתת רעש המפור.  בכל שעות היממה ,להובלת פצועים
  .לרבות גרירת כלי הטיס, יחולו גם על טיסות אלה,  בהמשך17בסעיף 

  
  שרותי השדה  .7

  תדלוק  .א
  :כוללים םהשירותי. "שרותי תעופה"שרותי התדלוק ניתנים על ידי חברת 

  .JET A-1ל " אוקטן ודס100LL –דלק   )1

  . ושמן אחר לפי הזמנה100A, 100 –שמן  )2
  :השרותמתן מועדי 

  0500-2300 בשעות :   'ה –'  בימים א-
  0500-2000 בשעות :   בימי ששי וערבי חג-
  0700-2300 בשעות :    בשבת וחג-
 וקדםמעל פי תיאום ניתן לקבל שרותי תדלוק :   ל" מחוץ לשעות הנ-

  .03-6992154פקס , 03-6992151 ןבטלפו

  אחזקה  .ב
מחייב הסדר  ("ארקיע"ניתנים על ידי חברת ת מטוסים שרותי אחזק

  .)דם עם החברהמוק

 קווי אוטובוס מתחנה קרובה .תחנת מוניות: תחבורה ציבורית בשדה  .ג
  .לשער השדה

  
  שרותי כיבוי אש והצלה  .8

  .5קטגוריה   -  קטגורית השדה לכיבוי אש  .א
  .אמבולנסים  -  ציוד הצלה  .ב
   -  מהמסלולפינוי כלי טיס תקוע.   ג

או בידי גורמים אזרחיים הפינוי יעשה על ידי צוות חילוץ של חיל האוויר 
  .אחריות הפינוי על בעלי המטוס. הקיימים בשדה שיש בידם הציוד הדרוש

הנהלת השדה רשאית . מסמך אישור פינויהטייס יידרש לחתום על :הערה
                .לאשר פינוי גם ללא חתימת הטייס

ראשי לפני  הטייס לקבל אישור חוקר/אחריות החברה במקרה של תאונה-
ציוד לפינוי יסופק על ידי  .ממקום התאונה, נוי כלי הטיס המעורב בתאונהפי

  .חיל האוויר על פי תיאום מוקדם עם הנהלת השדה
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  נתוני המסלול  .9

  (*))'ראה נספח א(נחיתה /מסלולי המראה  .א
  

מציין את ה מוצב שילוט , מסלולקצה  עדבשל העובדה כי אין קשר עין   (*)
ארבעה שלטים במרווחים של  -לקצה המסלול לפי רגלבאהמרחק הנותר 

 , המערביו בצד מקצה מסלול' מ417השלטים הקיצוניים במרחק , ' מ300
  .מציר מסלול'  מ25.5שלט במרחק הכאשר שפת 

  מסלולי הסעה  .ב
 משמש להסעה בין רחבות החנייה המזרחיות – K (10/28)מסלול הסעה 

  .)' נספח בראה ( מטר22 ורוחב. 03/21ולמסלול 
 משמש להסעה בין רחבות החנייה המזרחיות – R (17/35)מסלול הסעה 

  . מטר15 רוחבו .03/21 למסלול Sורחבה 
 Yבין רחבה באור יום  משמש להסעה (P) ")מקבילון("מסלול הסעה 
  . מטר13רוחבו . טוסים ומסוקים קלים בלבד למKלמסלול הסעה 

  .1'  ראה נספח ב– 03/21מחברים ופינויים ממסלול 
  
  

  עצמים בולטים בשדה וסביבתו  .10
 מטר דרום מזרחית 250 -ממוקמת כ,  רגל504ארובת תחנת כוח בגובה   .א

  .מוארת ביום ובלילה, 03לתחילת מסלול 
  .וירוק כתוםטבעות בגווני אדום ארובה מוארת בה: הערה 

מורכנים בלילה לפי דרישת ,  רגל150מנופים בשטח תחנת הכוח בגובה עד   .ב
  .מוארים בתאורת אזהרה, המגדל

מוארים בלילה ,  רגל ממזרח ומצפון לשדה180מבני מגורים עד גובה   .ג
  .בתאורת אזהרה

  .J רגל בגבול המזרחי של רחבה 73עמודי תאורה בגובה   .ד
  

  T וסימון ח רוישק, תאורות  .11

  : מטר למעט60במרווחים של ו   לבנה(RWY edge LGT) מסלולתאורת   .א

 

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 

03 027.60°  

 

1 734 X 30 18/F/B/X/T 

Asphalt 

320631.91N 

0344643.39E 

320715.31N 

0344709.81E 

GUND 18.5 M 

THR 14 FT 

 

21 207.60°  

 

1 734 X 30 18/F/B/X/T 

Asphalt 

320713.84N 

03447 08.92E 

320629.00N 

0344641.61E 

GUND 18.5 M 

THR 34 FT 
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תאורת  ,(THR) ן ועד למפת(RWY End LGT)המסלול מסף  - 21מסלול 
תאורת שוליים  המסלולאחרונים עד לקצה '  מ600-ב .שוליים אדומה

  .בצבע צהוב
'  מ600-ב .אדומה תאורת שוליים ,מסף המסלול ועד למפתן - 03מסלול 

   .בצבע צהובתאורת שוליים המסלול עד לקצה אחרונים 

 לתאורת מפתן מסלו  .ב
שקועה לרוחב המסלול ה רציפה ,תאורת מפתן  ירוקהקיימת  – 21מסלול 

 RWY threshold(בשולי תאורת המפתן ממוקמים מבזיקי אור . והשוליים

identification lights (חד כיווניים לכיוון הגישה.  
תאורת מפתן מסלול ירוקה רציפה ושקועה לרוחב המסלול  - 03מסלול 

בקצה הצפוני של המסלול ממוקמת תאורת קצה מסלול . והשוליים
 .21 רב כיוונית כך שתראה גם מכיוון הגישה של) תאורה אדומה(

  .דיוי בגוון כחול משני צR (17/35)לול הסעה מס
  . בלבדR/Kלצומת מערבית , דיוי משני צ בגוון כחולK (10/28)מסלול הסעה 

  תאורת קו גלישה  .ג
APAPI – 3.1° זווית גלישה – 21 שתי תיבות מכל צד של מסלול  

PAPI   - 3.1° זווית גלישה – 03 תיבות מצד שמאל של מסלול 4 שורה של.  
יש להקפיד להימצא מעט מערבית , למסלול) מדרום(בביצוע גישה   :הערה

  .לקו החוף

 . למסלולההעליילפני ש המתנהה בעמדות RGLתאורות אזהרה   .ד

 שקי רוח  .ה

דרומית , 03/21מזרחית למסלול קיים בשדה שק רוח אחד הממוקם   .ו
 18 ומתנשא לגובה של  בתאורת אזהרה אדומההשק מואר . Yלרחבה 

  .מטר
  

  
  אזור פיקוח השדה  .12

  :שני אזורים המתוחמים בנקודות הבאותמ מורכב
  ) AIP ISRAEL- בAD 2.5-25ראה תרשים גם (

  ום צפוניתח  .א
32°13'00''N  034°43'00''E )קאנטרי – ירקונה – בצרה –) מול שפיים בים 

 מול שפיים –) מול הקאנטרי קלאב בים( N  034°42'00''E''00'32°09קלאב 
  :בגבהים, בים

  . רגל2500  מגובה פני הים עד–מעל הים   )1
  . רגל500 2עד 1500  מגובה –מעל היבשה   )2

  תחום דרומי  .ב
 – מול הקאנטרי קלאב בים –) דינה( N  034°38'26''E''35'32°01 –ה תל יונ

  :בגבהים,  שפך הירקון– צומת גהה – סגולה –ירקונה 
  . רגל200 1 מגובה פני הים עד –  מעל הים  )1
  . רגל600 1 מגובה פני הקרקע עד –  מעל היבשה  )2
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  קשר  .13

  תדרים
  "שדה דב"אות קריאה ,  פיקוח שדה- ה" מ124.00
   משני- ה" מ134.95
  "שדה דב"אות קריאה ,  פיקוח הסעה- ה" מ121.05
  ATIS - ה" מ122.90
  :הערה

, (READ BACK)על הטייס לחזור על הוראה הניתנת על ידי מגדל הפיקוח 
  :כל אלהכלול את המענה י

גובה לנקודת הדיווח , הסעה/מרשה הטיסה, אות הקריאה של כלי הטיס
קוד , (QNH)  אזורי לחץ, מסלול בשימוש, נקודת הדיווח הבאה, הבאה

  .מטווחים בשימוש, לטרנספונדר
  

  עזרי נווט  .14
  אין

  
  הוראות כלליות  .15

 .אין להשתמש במערכת כריזה, בכל שעות פעילות השדה  .א

  )1' ב+ ' ראה נספחים ב(חניית כלי טיס   .ב
  .חניית כלי טיס באופן קבוע מותרת אך ורק על פי אישור מנהל השדה  )1
 אורח כלי טיסחנייה ממושכת של הכוללתכנית טיסה ו תאושר תלא  )2

אלא אם נמצא מקום חנייה פנוי , )שאין לו מקום חנייה קבוע בשדה(
  .עבורו למשך הזמן המבוקש

  : לחנות בשדה בסייגים הבאיםרשה אורח יוכלי טיס  )3

לצורך הורדה או העלאת ( עולה על  חצי שעה  אינומשך החניה  )א
  ).יםנוסע

מועד  על בסיס מקום חנייה פנוי במורשית  דקות30של מעל חנייה   )ב
  .מרכז התפעולמוקדם של  ועל פי אישור הנחיתה בפועל

יעזוב את ,  דקות כאמור30של מעל  חנייה כלי הטיסאושרה ל  )ג
  .בהתאם לזמן שקצב מרכז התפעולהשדה 

 רק בעמדות המסומנות ברחבה ובאחריות כלי הטיסיש להחנות את   )4
 קשירה בחבלים וסדים תקניים ( בעמדהכלי הטיסעגון את הטייס ל

  .)ונעילה בהתאם להוראות הביטחון
  התנעה והסעה  .ב

יש לבקש את אישור המגדל להתנעה על , לפני התנעת מטוס או מסוק  )1
  .ערוץ ההסעה

 יכלול ATS המתעתד לטוס בנתיבי כלי טיסאישור ההתנעה שיינתן ל  )2
  .ג" נתבTMA -התקבלו מכפי ש, את פרטי המרשה לטיסה

  .היעל הטייס לבקש הוראות להסעה לפני התזוזה מעמדת החני  )3
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  רת על ערוץ ההסעהוצמצום תקש  .ג
  :במגמה לצמצם את עומס הקשר על ערוץ ההסעה נקבעו הכללים הבאים    

 של  יהווה אישור להסיע עד עמדת ההמתנההמגדל להסיעהאישור   )1
  :דהיינו, רתאלא אם נאמר אח, המסלול בשימוש

  ;K ההסעה אישור להסיע לאורך מסלול,  בשימוש03כאשר מסלול   )א
 K ההסעהאישור להסיע על מסלול ,  בשימוש21כאשר מסלול   )ב

נמצאת ביציאה  (Cעמדת ההתיישרות  עד R ההסעה ולאורך מסלול
  .)Sהצפונית של רחבה 

 יעבור,  לעמדת ההמתנה של המסלול בשימוש כלי טיסעם הגעת  ) 2
  .המגדלהטייס לתדר 

 ההסעהיעבור הטייס לתדר , מיד עם פינוי המסלול, לאחר הנחיתה  )3
 פיקוח ההסעהאישור , אם לא יאמר אחרת. עיהסללקבלת אישור 

  עד לרחבת K או , R ההסעה ייהווה אישור להסיע לאורך מסלול
  .החניה

חר לא, 21 מהווה נקודת התיישרות רגילה למסלול Cהיות ונקודה   :הערה
 או D -הפינוי הרגיל יהיה ב. C -אין לפנות ב, 21הנחיתה על מסלול 

  . מותנה באישור המגדל, הפינוי בסוף המסלול. E -ב
טייס אשר לא הצליח להקים קשר עם פקח ההסעה מיד עם פינוי   )4

ימתין במקום עד , או שלא קיבל את אישורו להסיע, מסלול הנחיתה
  .ירוטכנייםקבלת אישורו בקשר או באמצעים פ

  עמדות המתנה לפני המראה  .ד
 ובשילוט  מסלול ההסעהרוחבלעצירה עמדות המתנה מסומנות בקו   )1

  :והן נמצאות) RWY Holding Position sign (משני צידי העמדה
  .03 לפני התיישרות על מסלול ,Kהסעה הבסוף מסלול   )א
ה על  לפני הסעSיציאה הצפונית של רחבה  בCעמדת ההתיישרות ב  )ב

  .21מסלול תחילת  לצורך המראה מ03מסלול 
ביציאה הדרומית של , R בסוף מסלול ההסעה Dעמדת התיישרות   )ג

  .Sרחבה 
  21 מערבית לסף מסלול M התיישרותעמדת   )ד
  .21 מזרחית לתחילת מסלול L התיישרותעמדת   )ה
  .Y מתוך רחבת Eעמדת התיישרות   )ו

,  המסלוללעברקו היעבור את  בעמדה המסומנת ולא עצורהטייס י  )2
  .מגדלהאלא באישור 

 ,אחר כלי טיס דייל תקרב לעמדת המתנה התפוסה עכלי טיס המ )3
יתר כלי הטיס  ווכך יעמד,  ובמרחק בטחון ממנואחוריויעמוד מ

  .לעמדת ההמתנההמתקרבים 

  צילום  .ה
ללא אישור מוקדם ממנהל , חל איסור מוחלט לצלם בשטח שדה התעופה

  .השדה
   נחיתההאורות ה וכיבוי של פעלה  .ו



  7 -שדה דב   ת פנים ארצי"פמ

 

  1/11עדכון  רשות התעופה האזרחית 2011 יוני  02
  

 תנחיתה בשדה או לחציילצורך  לתחום ההקפה מתקרבים הכלי טיס
פרדס ,  בקרבת נקודות תל ארשף אורות נחיתהמחויבים בהפעלת ,האזור
  . או יפו

  :כבוי האורות ייעשה
  .בגמר ההסעה וכניסה לרחבת החניה, לאחר הנחיתה  )1
  .י הוראת המגדל" או עפ,בגמר חציית אזור הפיקוח של השדה  )2
  .י שיקול הטייס במקרה של סנוור עצמי"עפ  )3

  מסוקים. ז

ולאורך מסלול , , (TWY Kהמראות ונחיתות מסוקים מתבצעות לאורך  )1
21/03.  

  : נקודות לנחיתה והמראת מסוקים2 מוגדרות Kבמסלול  )2
 מיועדת למסוקים צבאיים וממוקמת בחלקו המערבי של מסלול - Fנקודת 

K   
 מיועדת למסוקים אזרחיים וממוקמת בחלקו המזרחי של מסלול - Hדת נקו

K ב-ו' ראה נספחים א'  

  .בתהליך הנחיתה" הליכה סביב"למסוקים לא מוגדר נוהל  )3
 בלבד ונחיתות 280 לכיוון Hהמראות מסוקים מזרחה יבוצעו מנקודה  )4

 . בלבד וזאת עקב מגבלות בניה מזרחית לשדה100יבוצעו לכיוון 
 2- דראה נספח

  
     תוכנית טיסה  . 16

 כמפורט , כל טיסה  מהשדה מחייבת הגשת תוכנית טיסה למודיעין טיס  .א
  .11-בנוהל א

נתוני מטאורולוגיה יימסרו על ידי מודיעין טיס בעת אישור תוכנית   .ב
  .הטיסה

  .ניתן לקבל נתוני מטאורולוגיה מהתחנה בשדה  .ג
  

  הגבלות טיסה ואיסורים  .17

   רעשהגבלות להפחתת  .א
במגמה למזער ככל האפשר רעש . בסמוך לשדה קיימים מבני מגורים

  :נקבעו כללים והגבלות כדלהלן, והפרעה לסביבה
  הרצת מנועים  )1

 WEST-7 - וEAST 7 –הרצת מנועים יכולה להתבצע בשתי עמדות   )א
ההרצה תתבצע בשעות . זנב כלי הטיס  מופנה לכיוון צפוןכאשר 

  . בלבד16:00-20:00 או 14:00 – 07:00
באישור מנהל  תעשה אך ורקבעמדות אחרותהרצת מנועים   )ב

  ..השדה
  תחזוקה  )2

 Sמותרת התנעת מנועים ברחבה , לצורך תחזוקה כגון שטיפת מדחסים
  . בלבד1600-2100 או 0700-1400בשעות 
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  הסעה וגרירה, התנעת מנועים  )3
ולים מטוסים ומסוקים כבדים לא יסיעו מזרחית לצומת מסל  )א

  .TWY K/Rהסעה 
יש לבצע בכוח , התנעת מנועים והסעה של כל סוגי כלי הטיס  )ב

אלא בעמדות , )הגברת סיבובים(אין לבצע בדיקת מנוע . מזערי
  .ההמראה

מחייבת תאום מוקדם , גרירת כלי טיס על מסלול ההסעה והטיסה  )ג
על הגורר להיות בקשר עם פיקוח ההסעה . ואישור המגדל

ולהישאר בהאזנה מתמדת ) כשיר קשר נייד או רדיובאמצעות מ(
  .במהלך הגרירה

  תנעת מנועים ברחבה המזרחיתה  )4

לא תבוצע ) סילון(התנעה או הסעת כלי טיס עם מנוע טורבינה   )א
  . K / Rמסלולי הסעה מזרחית להצטלבות 

תעשה בגרירה ,  או בחזרההסעה מרחבת החנייה עד להצטלבות זו
  .םמקרה חירובלמעט , בלבד

כלי טיס רב מנועי שאושר לו  על ידי מנהל השדה להסיע   )ב
מזערי של מנועים המספר היסיע בעזרת , מהרחבה המזרחית/אל

כלי כפי שנדרש על פי הוראות היצרן ומגבלות תפעול (מופעלים 
  ).הטיס

כגון ) פנימיות או חיצוניות(כלי טיס בעלי מערכות עזר רועשות   )ג
לא יורשו לתפעלן ברחבה , HOTEL MODE - בATRמטוסי 

  .המזרחית

  הסעה והתיישרות, התנעת מסוקים  )5

 Hנעת מסוק ברחבות החנייה הסמוכות לנקודת  תבקשה לה  )א
  .תבוצע על ערוץ הסעה

 פעיל בחלקו Kי המגדל במצב בו מסלול "הנעת מסוק לא תאושר ע  )ב
  ).הורדת נוסעים במסוף הצבאי/עקב העלאת(המערבי 

 לאורך מסלולי ההסעה Hאל נקודת /ף מלא מאושר להסיע בריחו  )ג
)R/K.(  

  . תבוצע על ערוץ ההקפהHבקשה להתיישרות לנקודה   )ד

 תבוצע רק לאחר שהטייס והפקח Hהתיישרות מסוק לנקודת   )ה
וידאו נקודת התיישרות פנויה ומסלול פנוי והטייס קיבל אישור 

  .מהמגדל להתיישר בעמדה
  

  המראה  .18
  :מסלולים בשימוש

 ישמש כמסלול להמראה ומסלול 21מסלול ,  למחרת0700 שעה  ועד2300משעה 
בכל עת ,   רשאי להנחות אחרת בזמן אמתהמגדל.  ישמש כמסלול לנחיתה03

בה קיימת מגבלת בטיחות או מגבלת רוח גב שאינה מאפשרת את האמור 
  .לעיל
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  )1'ד+ ' ראה נספחים ד(מטוסים   .א

 .אישור המגדל להמראה הינו לביצוע מיידי )1
 המתכנן להתעכב בתחילת מסלול ההמראה חייב בטרם טייס

  .ההתיישרות לקבל את אישורו של המגדל לכך
יודיע על כך , הנדרש להתעכב בתחילת המסלול, טייס לאחר התיישרות

  .בשנית, למגדל ויבקש רשות להמראה
 .ההמראה תבוצע מתחילת המסלול בשימוש )2

יע על כך למגדל  יוד21ין להמריא שלא מתחילת מסלול יטייס המעונ
 .אישור המגדל לכך הינו מבחינת תעבורה אווירית בלבד. הפיקוח

בעת הפנייה ככל שניתן , להימנעיש , 03לאחר ההמראה ממסלול  )3
 .מערבה מלעבור מעל אזורים מאוכלסים 

  מסוקים  .ב

חציית ציר תוך   מערבה  K יבוצעו לאורך מסלול Hהמראות מנקודת  )1
-קודות העזיבה המוגדרות למסוקים ב לכל אחת מנ) 03/21(מסלול 

CTR.  
  03המראת מסוק בעת התיישרות של מטוס בתחילת מסלול   )2

 לכל  רגל400 שלמעבר מעל המטוס המיושר יבוצע בגובה   .א
  .הפחות

באחריות המגדל לידע את המסוק על מטוס שמיושר בתחילת   .ב
  .יוולאשר את המעבר מעל, 03מסלול 

ת המטוס המיושר על מעבר מסוק באחריות המגדל לידע א  .ג
  .מעליו

 לאחר שהמסוק יחלוף את ציר ןיינתאישור להמראת המטוס   .ד
  .המסלול מערבה

 מוגדרים גבהים מזעריים מעל Kבעת ביצוע המראה לאורך מסלול   )3
  : במרחב השדהמסוימותנקודות 

   רגל100 בגובה מזערי -סככות    .א
   רגל150 מזערי  בגובה-) K/R /K ההסעה צומת מסלולי  .ב
   רגל400 בגובה - K ומסלול) 03/21( מסלול ראשי מפגש  .ג
 חל איסור לפנות מזרחית Kעל מסלול מערבה בעת המראה   .ד

  ההסעהאו מזרחית להצטלבות המסלולי) 03/21(לציר מסלול 
)R/K.(  

  
  נחיתה  .19

  .)1-ד+ ' ראה נספחים ד(מטוסים   .א
 תהיה בגובה סלול שבשמוששל המצולבת הלצלע ממזרח הצטרפות  ה

 רגל תיעשה רק לאחר חציית קו החוף 800הנמכה לגובה ה. . רגל200 1
  .מערבה

  )2-ראה נספח ד(מסוקים   .ב
  : מזרחהKמסלול ). 1
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 ) לשעבר10מסלול  (TWY K יבוצעו לאורך Hנחיתות לנקודת     .א
  . שבתחום הפיקוחממערב מכל אחת מנקודות ההצטרפות

  מוגדרים גבהים , מזרחהKה לאורך מסלול בעת ביצוע נחית    .ב
  : בתחומי השדהמסוימותמזעריים  למעבר מעל נקודות 

 400 בגובה  -) 03/21 (המסלול הראשי עם TWY Kנקודת מפגש  )1
  ).לצורך הפרדה מתחום ההקפה(רגל 

  . רגל150 בגובה מזערי -) R/K ( ההסעהצומת מסלולי )2

  . רגל100 בגובה מזערי -סככות   )3
  :03מסוק בעת התיישרות של מטוס בתחילת מסלול נחיתת   .ג

  . רגל400מעבר מעל המטוס המיושר יבוצע בגובה של  )1

באחריות המגדל לידע את המסוק על מטוס שמיושר בתחילת  )2
  .ולאשר את המעבר מעל המטוס, 03מסלול 

באחריות המגדל לידע את המטוס המיושר על מעבר מסוק  )3
  .מעליו לנחיתה

 לאחר שהמסוק יחלוף את ציר ןיינתאישור להמראת המטוס  )4
  .המסלול מזרחה

בסיס ימנית בשל בצלע ,  מערבהKהגיע לנחיתה למסלול חל איסור ל  .ד
  .לשדהמבנים מצפון 

 15מעל  ) מערבית( היא רוח גב , מזרחהKמסלול על במצב בו הרוח לנחיתה  ).2
KT ,י המגדל"יבוצעו הפעולות הבאות ע:  

מטעמי בטיחות וקרבה  (ה מזרחKמסלול  נחיתת מסוקים על איסור  .א
  ).למכשולים בחלקו המזרחי של המסלול

 לגבי מגבלת הרוח בשדהתפעול ההמגדל יעדכן טלפונית את מרכז   .ב
  .S לקראת נחיתת מסוקים ברחבת בהיערכותוהצורך 

פ רכיב גב היוצר "ע (Kעל מסלול מזרחה טבלת מגבלת רוח לנחיתה   .ג
  -) מגבלה לנחיתה

  ת רוחעוצמ  כיוון רוח

280  15 KT  

270  15 KT  

260  16 KT  

250  17 KT  

240  19 KT  

230  23 KT  

220  30 KT  

210  KT44  
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 S פינוי דרך הקושרות לרחבת -  03/21נחיתת המסוק על מסלול    .ד
  .S  שבתוך רחבת A-1 העלאת נוסעים מרחבה או ופריקת

המתנת  ה או בחלקו המערבי עקב חנייTWY Kבמצבים בהם  יחסם   ).3
 דקות יבצע המגדל את 3מטוסים להתיישרות וצפוי עיכוב המסוק מעל 

  :הפעילויות הבאות
  :בנחיתה

 פינוי דרך הקושרות -נחיתת מסוק על המסלול הראשי    )1
  S  שבתוך רחבת A-1 העלאת נוסעים מרחבה/ ופריקתSלרחבת 

 והמתנת Yפינוי לרחבת ,  נחיתת מסוק  על המסלול הראשי )2
באישור מגדל יופנה לנחיתה על , TWY Kד לפינויהמסוק מונע ע

TWY K מזרחה.  

 Kפ הנחיית פקח עד לפינוי מסלול "ביצוע המתנה באוויר ע )3
  .מזרחה TWY Kונחיתה על 

  :בהמראה
  .בחלקו המערבי TWY Kאי מתן אישור הנעה למסוק עד לפינוי 

  
  הקפה  .20

  מטוסים  .א
 -ממזרח ,  נמל יפו-מדרום ,  מרינה הרצליה-מצפון   :גבולות ההקפה

  .מ בים" ק2 –ממערב , כביש לוי אשכול
  . רגל800  :גובה ההקפה
 וימנית 03הקפה שמאלית למסלול , ממערב למסלול  :כיוון ההקפה

  .21למסלול 
בגובה ) 1-'ד+ ' ראה נספחים ד(מנתיבי הכניסה   :הצטרפות להקפה

 רגל תוך הנמכה לצלע הצולבת או ישירות 600 200/1 1
  .על פי הוראות המגדל"  הרוחעם"לצלע 

  מסוקים  .ב
  .ציר מסלול בלבד: TWY K-ל – כיוון ההקפה
   . רגל400 הינו גובה ההקפה

  
  הצטרפות וחצייה, יציאה  .21

   הפיקוח של השדהתחוםהוראות כלליות והגבלות ב  .א
פיקוח השדה מתנהלת תנועה אווירית רבה ומגוונת במטוסי תחוםב  )1

כשחלקם , במהירויות שונות, ם קלים ומסוקיםמטוסי, נוסעים גדולים
  .נוחתים ואחרים חוצים את מרחב הפיקוח/ממריאים

עקב תנועת כלי טיס נכנסת (גבהי הטיסה במרחב זה מצומצמים   )2
וההפרדה בין כלי טיס הטסים בכיוונים נגדיים ) ג מכיוון מערב"לנתב

  ". תת תקנית מאושרת"או בכיוונים צולבים היא 

  . רגל200 1מעל של  לטוס דרומה מקו הארובה בגובה אין, הבכל מקר  )3
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כנגזר מאילוצי המרחב וכדי לאפשר למגדל הפיקוח לנהל תעבורה   )4
תוכננו נתיבי הטיסה לפי המסלול שבשימוש , שוטפתאווירית בטוחה ו

 תוך שילוב כלי טיס החוצים את המרחב עם תבנית, באותה העת
כולל הקצאת מספר כלי , קפההתפעול של כלי טיס המצטרפים לה

  .הטיס בהקפה
בגבהים הישימים , על הטייסים להקפיד על טיסה בתוואי הנתיבים  )5

  :כדלקמן, ובתחום המהירויות
   קשר90  :מהירות מזערית
   קשר180  :מהירות מרבית

ל לא תחול על מסוקים קלים "הגבלת המהירות הנ  :הערה
יבים יוצאים לנתיב המסוקים המזרחי ולנת/המצטרפים

  .בשימוש שדרי מצב התנועה בכבישים מהאוויר

  . מטר000 1טיסה בנתיבים מערבית לקו החוף תבוצע במרחק   )6
מגדל ידווח לכל כלי טיס הנכנס לתחום מרחב הפיקוח שלו ה  )7

  .על המסלול בשימוש, בתקשורת הראשונה
  .מגדל  ירתק כלי טיס במעגלי הריתוק על פי הצורךה  )8
ס למעגל הריתוק הקרוב למקום כניסתו למרחב ולא כלי טיס ייכנ  )9

  .מגדל האם לא הצליח להקים קשר עם , יתקדם מעבר לו

יש לפעול על פי נוהל , במקרה של אובדן קשר אלחוט דיבור  :הערה
, 24 ועל פי נוהל השדה המפורט בסעיף 01-אובדן קשר ג

  .בהמשך
  מעגלי ריתוק  .ב

  :ל השדה הינם הפיקוח שתחוםמעגלי הריתוק המשמשים ב
 רגל לכלי טיס הנכנסים מהצפון 0002 בה ובג -  "וינגייט"ריתוק   -

פניות . על פי הוראות המגדל" פלוטו"בבקרת 
  .ימניות

 רגל לכלי טיס הממריאים משדה 200 1בגובה  - "תל ארשף"ריתוק   -
  .פניות ימניות. התעופה הרצליה

ם הנכנסים מסוקי/ רגל למטוסים200 1בגובה   - "יפו" ריתוק   -
  .פניות שמאליות. מהדרום

  (CVFR)יציאה בנתיבי התובלה הנמוכים   .ג
 – רגל 800 שפיים – רגל 800קאנטרי קלאב  -  לצפון  )1

  . רגל500 1וינגייט 
 – רגל 600 1 גני עם – רגל 800קאנטרי קלאב   -    

  . רגל500 1בצרה 
  . הרצליה– רגל 800קאנטרי קלאב  -  להרצליה  )2
 – רגל 600 1 גני עם – רגל 800קאנטרי קלאב  -  ושליםלמזרח וליר  )3

  . רגל000 2אלקנה 
 – רגל 600 1 גני עם – רגל 800קאנטרי קלאב  -  ג"לנתב  )4

  . רגל200 1 מגשימים – רגל 000 2מסילה 
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  . רגל800 תל יונה – רגל 800יפו  -  לדרום  )5

ד מערבית לקו החוף מתל יונה ישירות לאשדו, טיסה דרומה  :1הערה 
שטחי האש רק כאשר , "פלמחים"ניתנת לביצוע באישור 

  .אינם בשימוש 24LLR ,והמטווחים שבאזור המוגבל לטיסה

  ).1'ד+ ' ראה נספחים ד( וחצייה (CVFR)כניסה מנתיבי התובלה הנמוכים   .ד
כניסה וחצייה יש לבצע בהתאם לתבנית התפעול של המסלול בשימוש 

  ).פיקוח של השדה התחוםשיימסר לטייס עם כניסתו ל(
 - רגל 000 2ת הרצליה " ש- שפיים -וינגייט   :מהצפון  )1

לאחר מעבר ציר לשדה דב הנמכה (דב  שדה
 200 1קאנטרי קלאב , )המסלול של הרצליה

  . שדה דב–רגל 
רגל  200 1 קאנטרי קלאב -גל ר 200 1תל ארשף   :מהרצליה  )2

  . שדה דב-
   .שדה דב - רגל 600 1 או 200 1פרדס  -מסילה   :מהמזרח  )3
 או 200 1 פרדס -מסילה  , רגל200 1מגשימים   :ג"מנתב  )4

  .שדה דב - רגל 600 1
  . רגל200 1  שדה דב-תל יונה   :מהדרום  )5

פרדס תעשה בצידה הצפוני של מסילת -הטיסה בנתיב מסילה: הערה
  הרכבת

  )2-ראה נספח ד(כניסה ויציאת מסוקים   .ה
  -)  מזרחהKהסעה מסלול ( כניסה

  : מדרוםכניסה )1
- משואת העד קו( רגל 1200חוף צפונה בגובה הטיסה לאורך קו   .א

LL.(  
על ציר מסלול ( והשתלבות בהקפה מגדלהי הוראות "הנמכה עפ  .ב

  .ה מזרחKלצלע בסיס ימנית למסלול ) 03

  : מצפוןכניסה )2
  ".שפיים" רגל לנקודה 400חוף דרומה בגובה הטיסה לאורך קו  .א
  . רגל עד קו הקאנטרי קלאב400רומה בגובה המשך טיסה ד  .ב
המשך טיסה לאורך קו חוף והנמכה לצלע בסיס שמאלית   .ג

  .מגדלהבאישור ,  מזרחKלמסלול 

  : ממזרחכניסה )3
 עד 5לאורך כביש " קסם" רגל מהנקודה 600טיסה בגובה  .א

  ".פנימיה"לנקודה 
ה   מערבה באישור המגדל והנמכה לגוב03/21חציית ציר מסלול   .ב

  ".קאנטרי" רגל מערבית לנקודה 400
המשך טיסה לאורך קו חוף והנמכה לצלע בסיס שמאלית   .ג

  .מגדלהבאישור ,  מזרחKלמסלול 

  : מהרצליהכניסה )4
  "פנימיה"נקודת לרגל  600הגעה בגובה  .א
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 400 מערבה באישור המגדל והנמכה לגובה 03/21חציית מסלול   .ב
  ".קאנטרי"רגל מערבית לנקודה 

משך טיסה לאורך קו חוף והנמכה לצלע בסיס שמאלית בה  .ג
  . באישור המגדל, מזרחKלמסלול 

  :יציאה

  יציאה דרומה )1
  .י הנחיותיו"חצית ציר מערבה באישור המגדל ועפ  .א
  ".יונה-תל" רגל והמשך טיסה לנקודה 800טיפוס לגובה   .ב

  יציאות מזרחה )2
  .חציית ציר מערבה באישור המגדל  .א
 רגל לאורך קו החוף צפונה עד לקו 400טיפוס לגובה   .ב

  .הקאנטרי קלאב
  . רגל600 לגובהל חציית ציר מזרחה וטיפוס באישור המגד  .ג
 600בגובה " יהפנימ"נקודת  ל5ך טיסה לאורך כביש המש  .ד

  .רגל
  . רגל600 המשך בכיוון צפון מזרחה בגובה –ת הרצליה "לש  .ה
נקודת  מ מזרחה רגל600 טיסה בגובה -" קסם"נקודת ל  .ו

  ".יהפנימ"
 1600 טיפוס לנתיב התובלה לגובה -  נמוכיםתובלה ילנתיב  .ז

  ". גני עם"מגדל  והמשך טיסה לנקודה ה באישור ,רגל
   צפונההיציא )3

  .חצית ציר מערבה באישור המגדל  .א
 רגל לנקודה 800טיסה צפונה לאורך קו חוף וטיפוס לגובה   .ב

  ".שפיים"
  . רגל1000לגובה " ייטוינג"המשך טיפוס  לנקודה   .ג

  
   והצטרפות מהםATSיציאה לנתיבי   .22

    )'ראה נספח ג(יציאה   .א
היציאה שלהלן מורשה לכלי טיס הפועלים מכוח הוראות תהליך   )1

  :לתקנות ההפעלה ובתנאים הבאים 13 -הפרק ה
  .)QNH רגל 040 1 (ש" מעפה000 1 -  בסיס עננים אינו נמוך מ-
  . מטר בלילה000 3 - ביום ו מטר000 2 -ה מ  ראות אופקית לא נמוכ-

כלי טיס אחרים יורשו לבצע את התהליך רק כאשר תנאי הראות 
  :ובסיס הענן בשדה שווים או גבוהים מאלה

Ground Visibility - 5 000 M   ;   Ceiling - 1 500 FT  
 400עם הגעה לגובה . טיפוס בהמשך ציר המסלול, לאחר ההמראה  )2

 03מערבה בהמראה ממסלול / שמאלה INTRO ווןיפנייה לכ, רגל
  :ומשם,  רגל2500 בטיפוס לגובה 21צפונה בהמראה ממסלול /ימינהו

  YOSEF לנקודה 358°טיסה בנתיב מגנטי המשך   :  צפונה  )א
 000 5 בגובה YOSEF חציית . רגל000 6בטיפוס לגובה 

 .רגל ומעלה
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לא נמוך , ה או לאחריINTRO -התחל בפניה ימינה ב  :  דרומה  )ב
  . רגל500 2מגובה 

 מיידית INTROוון י יש לפנות לכ21לאחר המראה ממסלול   :הערה
 רגל כדי שלא להתקרב לציר ההנמכה 400עם ההגעה לגובה 

. ג ממערב" המצטרפים לנתבכלי טיסולאזור הבטיחות של 
 מעל גובה  RDL310 BGN -ל  דרומית אין להימצא, בכל מקרה

  . רגל000 1
  מרשה  )3

 עבור (ATC CLEARANCE)ג מרשה "דב יבקש ממגדל נתב גדל שדהמ
 -לטיסה בנתיבי ה) ומהרצליה (דב  הממריא משדהכלי טיסכל 

ATS ROUTES.  
את תהליך , לאחר הטיפוס,  דרומה ניתן לשנותהביציא  :הערה

  ). רגל500 1מעל (ג "מ נתב"בהכוונת מכ, ההצטרפות לנתיב
  VMCכניסה בתנאי   .ב

" וינגייט"וון י לככלי הטיסיפנה ,  רגל000 3 בגובה "פלג"על מ: מהצפון  )1
מעל לגובה " וינגייט"רים מהנקודה אין להד.  רגל2000 וינמיך לגובה

להמשך " שדה דב"קשר עם ל יעבור "פלוטו "באישור .  רגל2000
  .)'ראה נספח ז (לפי הוראותיו הנמכה

 למסילה BGN VOR - מ Ben –Gurion TMAהנמכה בקשר עם : מהדרום  )2
להמשך הנמכה " שדה דב"ומעבר לקשר עם ,  רגל600 1 או 200 1לגובה 
  .לפי הוראותיו לשדה
 יכולה להתבצע BGN VOR שלא דרך למסילה כלי הטיסהגעת   :הערה

  .ג"מ נתב"בהכוונת מכ
  IMCכניסה בתנאי   .ג

ראה (.  יבקש הטייס לבצע תהליך חדירת עננים"פלוטו" בתיאום עם   )1
   .)'נספח ה

  :תיאומים והנחיות לביצוע תהליך חדירת עננים  )2
 NAT D7.3  בנקודה"שדה דב" לקשר עם כלי טיס יעביר "פלוטו "

(RDL241).  
טיסה הנכנסת  או ,  בשדהכל טיסה  המתבצעת  -  ל"לחוטיסות   .ד

  חייבת להיות מתואמת מראש עם מרכז ל"יוצאת ישירות לחו
   .התפעול

מספר , ק/א: בהם לטיסה ולכלול יש להגיש בקשה יום קוד  -
  .יעד ומועד חזרה,נוסעים

לכל הפחות טרם חזרה מחייב אישור של שלוש שעות השינוי במועד   -
  .)אישור מכס (מועד החזרה

 יש לבקש הזמנת מוכס במידה שיש , כאמור, ל"בבקשה לטיסת חו  -
  .הוצאת טובין המחייבים זאת

דוברי עברית  לטייסים  טיסות בינלאומיות בשדה דב מותרתביצוע  -
  בלבד
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ל אשר לא תאם הגעתו או לא עמד בזמן המתוכנן "מטוס מגיע מחו  -
  .ג"יופנה לנחיתה בנתב) ולא קיבל אישור לשינוי(

  )ATS ROUTES -בנתיבי ה (דב-יציאה משדה  )1
 INTROלכיוון (' פח גסנפי נוהלי היציאה המפורטים בל המראה ע  )א

  .) רגל2500בטיפוס לגובה 
 YOSEFדרך ,  רגל000 6 לגובה 358° טיפוס בנתיב INTROמנקודת   )ב

המשך . MERVA  לנקודתH13 וטיסה על BGN RDL-337ליירוט 
  .ל בנהלים הבינלאומיים"טיסה לחו

, להגבילם ולא ניתן (LLD1)כאשר אזורי האימון בים פעילים   )ג
 בנתיבי" מחלף דרום" והטיסה תבוצע עד NOTAMפורסם י

בפרק  של 22בסעיף  הקיימים וההמשך כמפורט כיםהתובלה הנמו
, סעיפים רלבנטיים  המתייחסים לנתיבים-באותם תת חיפה 

  .גבהים וקשר
כנית טיסה ויגיש הטייס ת,  סגורH-13כאשר נתיב   :הערה

בנתיבי ו" מחלף דרום" לנקודת CVFR בנתיבי, מפוצלת
  .ל" להמשך הטיסה לחוATS -ה

  דב-ל לשדה"כניסה מחו  )2
  . רגל000 5  בגובהNAT VOR - לH14 טיסה בנתיב MERVAנקודה מ  )א
 הנוהל המפורט על פי הנמכה CVFR מעבר לנתיב NAT VOR -מ  )ב

   1.ב.22סעיף , ATSלהצטרפות מהצפון מנתיב 

שאינם מאפשרים מעבר , (IMC)במידה ושוררים תנאי מכשירים   )ג
תהליך  "פלוטו" יבוצע בתיאום עם ,י התובלה הנמוכיםלנתיב

  .דב חדירת עננים לשדה
 NAT VOR עד IFRלפי , כנית טיסה מפוצלתועל הטייס להגיש ת  )ד

 .דב  עד לנחיתה בשדה,בנתיבי התובלה הנמוכים, ובהמשך

 ניתן NAT ממשואת D15  בנקודתH14על נתיב   :מעגל ריתוק  )ה
הריתוק יבוצע בפניות . א"י הוראת פיקוח ת"לבצע ריתוק וזאת עפ

  . רגל000 5ה בגוב) צפוניות(שמאליות 

 בקשר עם פיקוח) מעגל הריתוק (D15 עד MERVAמנקודת  :קשר  )ו

 ."פלוטו" ומזרחה בקשר עם NAT VOR D15 -מ א"ת
 דקות לפני זמן הנחיתה 10על הטיס להקים קשר עם המגדל לפחות 

  . המשוער ולציין את השדה שממנו המריא ואת מספר הנוסעים

  .יבוצע בתיאום ביניהםאביב לפלוטו -מעבר קשר מפיקוח תל: הערה

למעט , לביקורת ביטחון "E"רחבה להסיע ללאחר הנחיתה יש   )ז
 ויחנו דרומית Sמטוסים המונעים בטורבינה אשר יסיעו לרחבה 

 .S1לעמדה 

  נוהלי תיאום ודיווח  )3
ג לביצוע היציאה "דב יתאם ויקבל מירשה מבקרת נתב-מגדל שדה  )א

כלי  לרנספונדרקוד טלמירשה תצורף הקצאת . INTROלנקודת 
  . היוצאהטיס
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ס בדרכו יהטכלי  לפני המראת "פלוטו"דב ידווח ל מגדל שדה  )ב
  .ל"צפונה לחו

 INTRO -אביב צפונית ל- לבקרת תל"פלוטו"מ סיהטכלי העברת   )ג
  . נקי מכל קונפליקט תעבורתיטיסהכלי  כאשר אך ורקתיעשה 

ן לצורך  להגביל בזמן אמת את אזורי האימו"פלוטו "באחריות   )ד
,  רגל000 4 רגל או לגובה מרבי 000 3ס לגובה מזערי יהטכלי מעבר 

  .לפי העניין, בהתאם לסוג האימון ובהתאם לנתיב הטיסה
  ביקורת גבולותמכס ו  )4

על פי תיאום עם מרכז  יינתנו בשדה בקורת גבולותשירותי מכס ו
  :בשעות שלהלן, התפעול
  2300 עד 0700  ' ה–' ימים א

  1900 עד 0700  בי חגימי ששי וער
  2000 עד 0700  ימי שבת וחג

  
  טיסות אימון  .23

  )'פרק הרצליה נספח זראה  (טיסות אימון באזורים  .א
 התעופה כלי טיס שלא ל" חכלי טיס שלבין (ימוש באזורים קדימות לש

   . ראה פירוט בפרק הרצליה-) האזרחית
  .1-' נספח ז ראה פירוט בפרק הרצליה–אזורי אימון מסוקים 

  )הקפות(טיסות אימון מקומיות   .ב

  .לטייס מתלמד) סולו(אסורה טיסת יחיד   )1

טיסה לשדה דב מותרת רק לטייסים אשר עברו הדרכה מוסמכת לכך  )2
  .י מדריך מוסמך"ע

  :הקפות בשדה ניתן לבצע בימים ובשעות הבאות  )3 

 ) באפריל30 לנובמבר עד 1:(בחודשי החורף
    12:00-13:00    :ה-ימים א

       19:00-22:00       
  ) לאוקטובר31 במאי עד 1:(בחודשי הקיץ

  12:00-14:00    :ה-ימים א
       21:00-22:00  

  07:30-09:30 -)בכל העונות (-ימי ו
          13:00-15:00   

  .בימי חמישי בחודש אוגוסט לא יאשרו הקפות: הערה

  . בכל רגע נתוןהאימון בהקפה מוגבל לכלי טיס אחד בלבד  )4
מועד המבוקש בין נציג חברת יום קודם ל ייעשה עד תיאום האימון  )5

  .התעופה לבין מרכז התפעול
  .0700-2130שעות בניתן להתקשר למרכז התפעול כל יום   )6
אות הקריאה של כלי : לצורך התיאום יש למסור את הפרטים הבאים  )7

חובה לעדכן את מרכז התפעול ; שם החברה והשעה המבוקשת, הטיס
  ).אות קריאה( כלי הטיס מקרה של שינויכל ב
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  ". ראשון מקבל–ראשון מבקש "שיטת הקצאת הזמנים הינה בשיטת 
אך הקצאת שעות הפעילות תהיה , תאם ביום הפעילות המבוקשניתן ל

  .הזמן הפנויים בלבדבהתאם לחלונות 
משך האימון לא יאושר , כדי לאפשר אימון למספר רב של כלי טיס  )8

  ).זמני האימון בשעות עגולות(לפרק זמן העולה על שעה אחת 
יש לדווח , טיסת אימון שאושרה חברת תעופה או טייס המבטלים  )9

  .מיידית למרכז התפעול

חל איסור על טייסים או נציגי חברות תעופה לתאם אימון הקפות ישירות   )10
  .כל בקשה יש להפנות למרכז התפעול בלבד; עם מגדל הפיקוח

מגדל הפיקוח רשאי לבטל . לקיום האימוןתיאום האימון אינו ערובה   )11
  .או לדחות טיסת אימון בהתאם לעומס בשדה ולצרכים מבצעיים

  אימון באזורים בשעות הלילה  .ג
  .13 - ו9, 8 האזורים המאושרים לביצוע האימון הינם אזורים  )1
  . רגל2000 –גובה מזערי לטיסה   )2

  קשר באזורי האימון  .ד
  ).' ג-23– ראה הרצליה(הפיקוח באזור  אחריותפי ל" הרצליה" או "פלוטו" עם 

  באזורים) ט"זע(הפעלת טרנספונדר   .ה
כלי טיס הנמצא באזורי האימון מחויב בהפעלת טרנספונדר בהתאם 

  :לקודים הבאים
  

 13 12  9 8  3 אזור

 5113 5112 5106 5105 5102 5104 5103 קוד

  הגבלות  .ו
על ידי הבקר או  תוגבל, )'ספח הראה נ(בעת ביצוע תהליך חדירת עננים 

  . רגל2000 לגובה מרבי של 13 - ו12, 9, 8 הטיסה באזורים המגדל
  

  )01 - 'השלמה לנוהל ג(הצטרפות לנחיתה באובדן קשר   .24
  ).03-6907332 או 03-6907701  בטלפוןנסה ליצור קשר טלפוני עם המגדל(

  ATS -מנתיבי ה  .א
  (H14)ל " ומחו(J15 ,J14)מהצפון   )1

בצע ריתוק אחד בכיוונים ,  רגל5000 בגובה NAT VOR -טוס ל
 לביצוע נוהל 241°לפני היציאה לכיוון ) פנייה שמאלית (061° / 241°

  ).'נספח ה(חדירת עננים של שדה דב 
  (J11)מהדרום   )2

 רגל    000 4   תוך  הנמכה  לגובה  RDL 010 (J11)   טוס  על  BGN VOR -מ
) פניה ימנית (010° / 190°לריתוק אחד בכיוונים היכנס , NAT VOR -ל

נספח ( לביצוע נוהל חדירת עננים של שדה דב 241°לפני היציאה לכיוון 
  ).'ה

א לפנות את אזור "הריתוק דרוש כדי לאפשר ליחידת פת  :הערה
  . הגישה מכלי טיס אחרים

  )'ראה נספח ו ((CVFR)מנתיבי התובלה הנמוכים   .ב
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וון דרום יבצעו ריתוק עצמי יוון צפון ומכים מכ המצטרפיכלי טיס  )1
בנמל יפו לפני המשך טיסה  ואוינגייט במעגלי ההמתנה ב) מעגל אחד(

  .' ב21 בסעיף כמפורט, וון השדהילכ
, טייס המאתר תקלת קשר בהיותו בהקפה, למען הסר ספק  :הערה

  .לא יצא לנקודות הריתוק כמפורט מעלה
הכניסה לשדה עם אורות נחיתה הצטרף להקפה בנתיבי וגבהי   )2

  .מופעלים
הכנס לצלע עם הרוח של המסלול בשימוש תוך , עבור מעל המגדל  )3

זיהוי המסלול בשימוש יעשה על פי שק הרוח .  רגל800הנמכה לגובה 
 . אחרים בהקפהכלי טיסאו תנועת /ו

  .זיקוקין ירוק מהמגדל / נחת לאחר קבלת אור  )4
  .וראות לכלי הטיסהמגדל יתמיד בשידור ה: הערה

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  :נספחים .25
  

  (AD 2.6-11)           תרשים השדה  -  'א

 (AD 2.6-13)   תרשים רחבות החנייה המזרחיות  - 'ב

  S           (AD 2.6-14)תרשים רחבת חנייה   - 1'ב

  T                                                                (AD 2.6-15)תרשים רחבת חניה   -  2'ב

  Y                                                                (AD 2.6-16)תרשים רחבת חניה   -  3'ב

  DEPARTURE PROCEDURE (TO ATS ROUTES)                     (AD 2.6-17)  - 'ג

  03 מסלול בשימוש (CVFR) יציאה וחצייה בנתיבי התובלה הנמוכים, כניסה  - 'ד

   21 מסלול בשימוש (CVFR) יציאה וחצייה בנתיבי התובלה הנמוכים, כניסה  - 1'ד

    יציאה וחצייה למסוקים, כניסה  - 2'ד

  VOR RWY 03 AND 21                                                              (AD 2.6-19)  - 'ה

  (CVFR)הצטרפות באובדן קשר מנתיבי התובלה הנמוכים     'ו

  נשאר ריק    'ז

  (AD 2.5-25)   'ג נספח ה"ראה נתב  - 'ח
  


