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  רקע 1
מנחת טיסנים פתח תקוה מהווה חלק מהנכסים והאמצעים העומדים לרשותו של מועדון  1.1

 ")המועדון"להלן ( .תקוה- טיסנאות פתח

 .פתח תקוה הינו חלק ממכלול הסניפים של קלוב התעופה לישראל טיסנאותמועדון  1.2
  

 מטרות 2
סניף פתח תקוה של קלוב חברי , לספק לטיסנאיםמנחת הטיסנים של פתח תקוה מטרת  2.1

מקצועית ובטוחה לפעילות בתחביב טיסנאות במחלקת טיסנים , סביבה נאותה, התעופה
 .נשלטים באמצעות רדיו

המנחת מקום נאות לספורטאים בארץ ובעולם להתחרות בתחרויות המתקיימות בנוסף יספק  2.2
 .התעופהבמסג ת פעיל ת קלוב 

 .להסדיר את נוהלי הפעילות במסלוללהלן  המנבאמטרת התקנון  2.3

 

  תנאים כללים 3
 .מבצעי של קלוב התעופה לישראל ועל תקנון זה תושתת על הנחיות ספר עזר במנחתפעילות ה 3.1

 .בטיחות הינה תנאי יסוד 3.2

מורשית כל פעילות מסחרי  בתחום התעופה לא . מיוע ת לצו כי תחב ב בלבדבמנחת פעילות  3.3
 .מנהל המועדוןאלא בא שור  נחתבמ

 .החברים יתנהגו באופן מקצועי ואדיב ותוך התחשבות באחרים 3.4

 .הח רים יעז ו ל מר את המתק  ולהב יח את ר ת הבט חות בו 3.5

 

  במנחתמורשה להטסה  4
 .פעיל ב לוב הת ופה ל שראל 4.1

 .המועדוןה בהתאם להחלטתו של מנהל עיל במו דון קל ב הת ופה פתח תקופ 4.2

 ).18דרוש  חתי ת הורה במידה והמט ס מתח  לגיל (חתם על תקנון המנחת  4.3

 

  מדרי  הטסה 5
 .להלן 7 בהגדר ו בסעיף , הוסמך על ידי מנהל המועדון לבצע הדרכה לטיסנאי מתלמד 5.1

 

  תזכויותיו וחובותיו של חבר במנח 6
 .כאי להשתמש במתקני המסלול ולהשתתף בפעילויות המועדוןח    ז 6.1
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, ללא הבד  רמתו ה קצ עית או ת קידי  במו דון, חלות זכויות וחובות זהותמנחת על  ל  בר  6.2
 ).מתלמד, מטיס  צמאי(רת רמת חבר תו בהתא  להגד

 המועדוןיהיה תנאי להשתתף בפעילויות רישום כחבר בקלוב התעופה לישראל בשנת פעילות  6.3
 .ושימוש במסלול ומתקניו

ובכפוף לכללים והנחיות שיקבעו על  המועדוןכל שימוש במתקני המסלול יהיה בהתאם לתקנון  6.4
  .המועדון מנהלי "פ  הצ רך ו עת לע  ע

 

 מת מטיס במנחת ר 7
 .ומטיס מתלמד עצמאימטיס , חבר  ועדו  יא פיין בח  משתי  מות 7.1

 :מטיס  צמאי 7.2

סי רדיו בהתאם לתוכנית הדרכת חניכי רדיו של קלוב יסי ם בהצ חה הסמ ת מט 7.2.1
 .התעופה לישראל

 .בהתאם לשיקול דעתו של מנהל המועדון' לפי נספח א הביצ  מבח  הטס 7.2.2

 .המועדוןקיבל היתר הטסה ממנהל  7.2.3

 :מטיס  תלמד 7.3

 .מטיס  לא ע ד בהגדר ת מ יס  צמאי 7.3.1

 

 אחריות 8
 .המנחתכתוצאה משימוש במתקני  גוףבאחריות אישית לנזק לרכוש או ל איישהחבר  8.1

שיגרם  תוצאה  גוףאחראי בשום צורה שהיא לכל נזק ברכוש או ב והמועדון אינמנהל  8.2
 .מנחתמ עילות ב

  .מיידיתהמועדון  מנהלי  להודי  ל גוףפ יע  ברכו  או ב, על כל תאונה 8.3

 

 מנחתה סקת ח רות ב 9
  :הבאים הטעמיםמ מאחד המועדון מן חבר הוצאת על רשאי ל חליטמנהל המועדון 

 .מנהל המועדון של החלטה או התקנון הוראות את קיים לא החבר 9.1

 .מנהל המועדוןהחבר התנהג שלא בהתאם לכללי ההתנהגות הראויים בעיני  9.2

 .המועדון על הפסקת פעילות החבר במועדון הינה מיידית מנהלהח טה של  9.3

 

  מנחתבאורחים י "טיסנים עהטסת  10
 :המקרי  בהם  ורחים  שאי  להטיס
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 .של קלו  התעופ  ליש אל רשמיותתחרויות  10.1

 ).לרבות ב ירועים מ וחדים(מתן רשות ספציפית על ידי מנהל המועדון  10.2

 

 מטיסים שאינםאורחים  11
מצידה , נדרשים להימצא מאחורי קו רחבת החנייה של הטיסנים נחתהמ יעים למצופים  11.1

 .חל איס ר  וחלט  עלות  ל המס ול, הדרומי

  .לרחבת הטיסנים הינה באחריותו ובפיקוחו של חבר מועדון המארחצופים הכנסת  11.2

 

 הדרכ  הטסה 12
  .תקוהלוב התעופה פתח קבלמדריך רשות הדרכה תינתן רק  12.1

תאום עם מנהל א  ב, ועד  וף  יום 14:00ה ל מ , בלבדבימי שישי טיסות הדרכה תתבצענה  12.2
  .מועדוןה

 

  תבטיחו 13
 ם בטיחות הטיסה הנה ערך ראשוני במעלה בהפעלת מנחת הטיסני 13.1

 .האחרי ת ע  כ  הי  ע  ב ל הטיסן. לא יוטס טיסן אשר קיימים ספקות לגבי תקינותו 13.2

למדריכים ולמנהל , מטיסי  אחריםמ לה בע ית בט חות  ייב לד וח על כך לה ,מטיס  13.3
 .המועדון

או טיסתו יתבצעו בדרך שתמזער את הסיכונים של פגיעה באדם /כל הכנה של טיסן ו 13.4
 .וברכוש

 .20 בהתאם לסעיף  על פי נוהל בקרת התדרים כל הפ לה ש  מכשי  ר יו תב צע  13.5

 .23  מנחת בהתאם לסעיףהפעילות תתבצע על פי כל כללי ההטסה שנקבעו ב 13.6

מנהל ק ל אי ור מר ש מי  ל) 19  לפי  עיף טיסנים חריגים(ת טיסות חריגולביצוע  13.7
 .מועדוןה

 .בארגז הציוד הצמוד לעמוד הסככה יםומטף כבוי אש מאוחסנערכת עזרה ראשונה  13.8
 .חרום בעתבתחיל  כל פ ילות ל יש  מהירה ארגז הבאחריות מנהל הפעילות לפתוח את 

 .מותנית בהימצאות רכב ונהג לפינוי חירום במידת הצורךקיום פעילות הטסה במנחת  13.9

 

 מנהל פעילות 14
מקרב ח רי המוע ון שברש תם מ תחות " מנהלי פעילות"קב צה של  מנהמנהל המועדון יי 14.1

 .אחד ההורים ישמש כמנהל פעילות, במקר  של חב  מו דו  צעיר .למתקני המנחת

  :לים ה איםמנהל הפעילות בפועל במנחת ייקבע על פי הכלמינוי  14.2
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  .חבר מועדון מקבוצת מנהלי הפעילות שפתח את פעילות המנחת ביום הפעילות 14.2.1

  .מנהל פעילות קודםהחליף חבר מועדון מקבוצת מנהלי הפעילות ש 14.2.2

באין מנהל פעילות מן המניין , זמניישמש מנהל פעילות  ,חבר  ועדון ש רשותו  פתח 14.2.3
  .במנחת

  .23.8 בהתאם לסעיף זמנית -בו הטיסנים באווירלהגב ל  ת כמות פעילות מנהל האחריות ב 14.3

מטיסי  המורשי  להטסה רק שהמשתמשים במנחת יהיו לוודא פעילות באחריות מנהל ה 14.4
 .על פי תקנון המנחת

 פריסת הסככה, הורדת ה חסומים מ מסלול ,הפעילות פתיחת שער המנחתבאחריות מנהל  14.5
  .בסוף יו  הפ ילות הסככה המחסומ ם וקיפול, השער סגירת .בתחילת  פעילות

ולחברים שברשותם  הפעילות ייעדכן על פי הצורך את ההנחיות למנהלמנהל המועדון  14.6
 .מפתחות למתקני המנחת

 

  תחרויות 15
 .כמפורט בתקנוןהפעילות תתבצע על פי נוהלי בטיחות , במהלך הת רויות 15.1

 .במהלך התחרויות לא תתאפשר הטסה לחברים שאינם מתחרים 15.2

ניתן להתעדכן אצל . (ימו בה אם ללו  התח וי ת של קלו  התע פה לי ראליהתח ויות יתק 15.3
 )מנהל המועדון

 

  סדר וניקיון 16

  .בתחום מנחת הטיסניםיקפידו על הסדר והניקיון  מטיסי המנחת 16.1

יש ל קפיד  ל  יסוף מ לי , יהיה אחראי לפינוי האשפה האישית שלו מהמנחת מטיסכל  16.2
 .'וכושאריות טיסנים , דלק

 .תדלוק טיסנים והפעלת מנועים יבוצעו על שטיחוני הגנה. יש לשמור על ה שא והצמח יה 16.3
 .עודפי הדלק ב הלך ה דלוק י ספו ל קבוק איסוף

 

  בטחון 17
 .בתום הפ ילות נחתמנהל הפעילות לנעול את כל מנעולי המ באחריות 17.1

באחריותו לנעול , מופעל על יד  חבר  ועדון  מוסמך  פעו  בא פן עצמאי נחתבמי ה והמ 17.2
 .נחתאת כל המנעולים במ

 

 שעות פ ילות 18
 .ממנהל המועדון חל אי ור להט ס ב ילה א א באי ור מי חד 18.1
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 :שעות פעילות המנחת הקבועות 18.2

הפעילו  מוקדש  להדרכת  14:00ה ל מ . ועד הש יעה 08:00החל מ שעה ימי  ישי  18.2.1
 .חניכי המועדון

 .ועד הש יעה 08:00ב מי  בת  חל מ  18.2.2

 .פעילות מעבר למועדים הקבועים יתואמו מראש עם מנהל המועדון 18.3

 .מנהל הפעילות רשאי לסיים פעילות לפני המועד הקבוע 18.4

  .זיכרוןב ום הש אה וב ום ה, אין ל טיס  יום כ פור 18.5

 

 הגדרת ט סן ה ורשה ל וס ב ועדון 19
 .מיועדת לטיסנים מונחי רדיו נחתהפ ילות במ 19.1

 .הטסת טיסני כבלים ומסוקים תתבצע בתאום עם מנהל המועדון 19.2

  .ג"ק 15עד ילות במנחת מוגבלת לטיסנים הפע 19.3

  .נזין תתבצע באישור מנהל המועדוןבהפעלת טיסן עם מנוע  19.4

דצ בלים  ל מש ח  ספלט או  94נדרש  לעמוד במדידת רעש על של  מנחתכ  טיסן המוט  ב 19.5
אופן ב מועדוןבדיקת הרעש תבוצע על ידי מנהל ה. 'מ 3דציבל ם ע  ד א במרחק  92בט ן או 

 .אין להט ס ל א משת ק ק ל אפק יבי. מדגמי

 

  בקרת  דרים 20
 )'ם ו ואורחי, מטיסי במנחת(תתבצע תחת  קרת תדרים   מנחתכ  פעילות המשדרי  ב 20.1

 .ובדיק  תדרים) תדר+ שם המ יס (בתחיל  פעי ות ח בה לבצ  רישום  20.2

פרט . (המטיסים יתאמו ביניהם את סדר ההטסה, במידה ונמצא מטיס עם תדר זהה במנחת  20.3

 )Ghz2.4למש משי תדר 

 .Ghz2.4או  דר ,  Narrow Bandהמשד ים יהי  תוא ים לתקן  20.4

 

  אכיפה 21
 .יהיה נוכח מנהל פעילותבעת פ ילות סדורה בשטח ה טסה  21.1

כשהוא  סמכות , בסמכותו של מנהל הפעילות בשטח להפסיק כל פעילות לא בטוחה 21.2
 .הבלע ית להח יט על פעי ות שכזו
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  נזק במהלך פעילות במסלול 22
יפצה הפוגע את הנפגע במלוא הנזק , במקרה של גרימת נזק על ידי חבר לטיסן של חבר אחר 22.1

 . הישיר

 

 כללי הטסה 23
 :כלליותהנחיות  23.1

מנהל כללי הבטיחות ובהתאם להנחיות , נחתמהשימוש במנחת יתבצע על פי תקנון ה 23.1.1
  .מועדוןה

 .יש להטיס רק עם משתיק קול יעיל המורכב על המנוע 23.1.2

 .חייבים במכנס ארוך ונעליים) בנזין+ ניטרו (מטיסי טיסני דלק  23.1.3

 .מטיסי טיסנים חשמליים חייבים בנעליים 23.1.4

 :הגדרות – מנחתש ח ה 23.2

רחבת הטיסנים , הסככ, רחבת חנייה לרכבים, שער הכניסהמ רכב ממנחת ש ח ה 23.2.1
. האווירי מרחב  הטסהנחיתה ו/המראהמסלול , הכוללת עמדת התנעה ועמדת מטיסים

 )'כמתואר בנספח ב(

כל  עילות  הטסה תת צע בהתאם ל וראות ה טיחות של המ עדון  באופן  זה  23.2.2
 .שתמזער את הסיכונים לנפש ורכוש

  .בכל  קרה  הוא לעלו  עם  לי רכ  על המ לו  או על  שט  הדשא חמור חל אי ור 23.2.3

 :הכנת הטיסן 23.3

 .או בס כה תתבצע ברחבת הטיסנים  )'תדל ק וכו, בדיקה, הרכבה( לטיסה הכנת הטיסן 23.3.1

 .20 ף תתב ע בהתאם להורא ת סעיהפעל  מכשיר  רדיו  23.3.2

  .של טיס  ע  המס ול האין לבצע בדיקות או הנע 23.3.3

 :תדלוק והתנעה 23.4

על משטחי ההתנעה הקבועים , ברחבת חניית הטיסניםבס כה או תבצע ה יסן יתדלוק  23.4.1
 .או על גבי שטיחוני הגנה

  .לאיס ף עוד י הדלקבעת התדלוק יש להשתמש במיכל ניקוז  23.4.2

 .ההתנעה בלבדתתבצע ברחבת  ת הטי ןהתנע 23.4.3

ד מרבי על מנת להפחית את "יש להימנע מהפעלה ממושכת של המנוע על הקרקע בסל 23.4.4
  .הרעש

 :יציאה  מסלול 23.5

וידוא שטח נקי וצלע סופית , למסלול  אחר תי ום וא שור  מטיסיםהטיסן עלייה  23.5.1
 .ליש לה ריז ע  ע ייה למ לו. נקייה) פיינל(
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 .אין לה יע על המ לול .יוצב במסלול ההטסה על ידי נשיאתו על ידי עוזרהטיסן  23.5.2

 :המראה 23.6

 .ותנאי הרוח לכיווןבהתאם יקבע   -המסלול בשימוש  –כיוון  המראה  23.6.1

 )'כמוגדר בנספח ב( .המרחב ה ווירימייד לאחר ההמראה יש לפנות לכיוון  23.6.2

 :הטסה 23.7

  )'כמוגדר בנספח ב( .על  מטיסים לעמוד במקום שיוגדר  כך 23.7.1

כמוגדר . (המוגדר יהאווירצע תמיד צפונית ומול מסלול ההטסה במרחב ההט ה תתב 23.7.2
 )'בנספח ב

 .בשום א פן א ן להטי  מעל  מס ול או  עבו  דרומ ת ל יר ה סלול 23.7.3

 .יש להימנע מהתקרבות לאזורי המגורים 23.7.4

  .במקביל למסלול וצעויב קהטיאתרגיל  אירוב 23.7.5

 .מעל ציר המסלול בגובה נמוך") באז("טיסה  הירה ור על בי וע סחל אי 23.7.6

 .טיסנאי היוצא לטיסת מבחן יתריע על כך למטיסים האחרים 23.7.7

 .יבוצעו מעל השדה הפתוח צפונית מזרחית למסלול 3Dתרגילי ריחו  ושאר תרגילי  23.7.8

טיסני " ג"ק 0.75של  מרביחשמלי ם במשקל  3Dטיסני , םטיסני 2עד ניתן להטיס  23.7.9
בין  רכז  ,יםרחבת הטסת טיסני הכבלשמעל בשטח  ,חשמליים או דאונים "קלקל
דאונים ה .אחרות תיובתנאי שאינם מפריעים לפעילו ,סוללת ה פר ה רומיתועד  המעגל

 .ע בהצטרפות להקפה ונחיתה על המסלולהנחיתה תבוצ, בפרו יל ט סה גבוהיוטסו 
  .המסלולהמטיסים באזור זה לא יפריעו למהלך נחיתות והמראות על גבי 

 :רבאווימספר טיסנים  23.8

לא כולל טיסנים המוטסים  .טיסנים 2-מ גבל למספר הטיסנים בו זמנית באוויר  23.8.1

 . 23.7.9  לסעיף בהתאם

 .האירובאטיקרשאים  הטיס  יחי ות בעת  ימון  סדרות  F3Aמטיסי  23.8.2

. טיסני חניכים 3 –בימי שישי בעת הדרכת חניכי המועדון מספר הטיסנים יוגבל ל  23.8.3
ו מפריע לפעיל ת במהלך ההדרכה תותר הטסת טיסן בודד של מטיס עצמאי בתנאי שאינ

 .ההדרכה

 :נחיתה 23.9

 .נחיתה תתבצע בגישה מסודרת לנחיתה 23.9.1

לאי ור שאר  להמתיןיש ". נחיתה"יש להו יע , לת סדר נחיתהבעת הח טה על התח 23.9.2
 .המט סים ב ותו רגע

 .ותנאי הרוח לכיווןיקבע  התאם   -המסלול בשימוש  –כיוון הנחיתה  23.9.3

 :נחיתה ומקרה חירום 23.10

 .הטיסן בעת חירום לא יסכן גוף ונפש תפעול 23.10.1
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זכ ת  קדימה תוסדר  ל פי . לטיסן הנוחת נחיתת חירום זכות קדימה בגישה לנחיתה 23.10.2
 )!"או מש אל לי ין(... מימין לשמאל , קאט מנוע:  "ההכר ה הבאה

 .וינחת מיידיתסיבת ה כרזה במקרה חירום יכריז המטיס  23.10.3

  .בטוח שאר הטיסנים צריכים לשמור על מרחק וגובה 23.10.4

 :פינוי מסלול 23.11

 .אין להסיע טיסן לתוך רחבת הטיסנים. המסלול יפונה ,לאחר הנחיתה 23.11.1

 .לפני עליה למסלול יש לוודא שאין טיסן אחר הנמצא בתהליך נחיתה 23.11.2

יש לנוע במקביל . מטיס לא יעלה על המסלול פרט לצורך הבאת טיסן שמנועו כבה 23.11.3
 .האפשר מחו ה לו ו קצ  את ה הו  על ה סל ל ככל, למסלול

  :מיקו  המ יסים בע  טיסה 23.12

 .רחבת הטיסנים כאשר גדר הבטיחות מפרידה בינם לבין המסלולה טיסים יעמדו ב 23.12.1

י לעמ ד מעב  לג ר בע  תרג ל סדר ת ארש) טיסן  חיד  אויר(יחיד מטיס  23.12.2
 .אירובאטיקה

 :הרצת מנועים וכיוון 23.13

 )'כמוגדר בנספח ב. (תתבצ  במ חם המי עד לכ  בלבדהרצת מנועים  23.13.1

 כיוון מנוע נדרש להיות מהיר על מנת להקטין את מידת ההפרעה לטיסנאים המטיסים 23.13.2
 .ברחבת ההנעה בלבדויתבצע 

 .מתחם הרצת המנועיםי  לבצע  ב, במידה ונדרש כיוון ממושך יותר 23.13.3

 :כלי טי ס מאויש ם בס יבה 23.14

 .יפנו כל המטיסים את המרחב האווירי, תקרב כלי טייס מאויש לשטח המנחתיאם  23.14.1

 

  תנועה וחניית כלי רכב 24

  )'כמוגדר בנספח ב. (מותרת ברחבת החנייה בלבדחניית כלי רכב  24.1

מרחבת  יחנו את רכבם בחלק הרחוק יותר של מגרש החניה המועדוןאורח ם  ל חברי  24.2
  .הטיסנים

יש להקפיד על סגירת שרשרת השער בכניסה . מטיסים רשאים להחנות רכבם מאחורי הסככה 24.3
 .וביציאה
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  הטסה מבחן – 'א נספח

  

ü  מטר 50 –ת ך שמי ת ציר מסל ל לאו ך כ , מעלות 30המראה עם נסיקה בזוית.  

ü שמיניה אופקית  

ü  מעלות 90פניות (הקפה מ ובעת(  

ü  סופית, בסיס, עם ה וח(סדר נחיתה(  

ü   הצפה ונגיעה תוך , בזוית קבועה גלישה -נחיתה מבוקרת ומניחה את הדעת
  )במהלך הנחיתההטיסן לא יינזק . (שמירת ציר מסלול
ü הליכ  סביב.  

ü מאירו י חירום תהיחלצו.  
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  תקוה פתח נחתמ מתאר – 'ב נספח

  
  

  

 יאווירמרחב 

  רחבת חניית
 סככה רכבים

מעגל 
  כבלים

1 

מעגל 
  כבלים

2 

 הרצת מנועים

 רחבת הנעה

 עמדת מ יסים

 ציר מ לול

  ארון
 השקיה

  
  
  
  יאווירמרחב 

  רחבת
 טיסנים

100
 

28
0

 

 שער כניסה

  

 סוללת  פר  רומית


