
טיסות-' פרק ב-ת"פמ–נתיבי טיסה 

טיסה ממקום למקום מחוץ לאזור השדה שממנו ממריאים-שימוש

על פי המפה–נתיבים קבועים מראש 

על פי המפה–גבהים קבועים מראש 

(למעט סגירות זמניות והגבלות יומיות)–פתוח לשימוש כל הזמן 

עוקף אזורים אסורים לטיסה

(נקודות דיווח)שפה משותפת עם הבקרה ועם מטוסים אחרים 

.ליעדים שונים-במהירויות שונות-צבאיים ואזרחים–מטוסים שונים 



IFR–טיסות מכשירים - ATS–נתיב גבוה 
רגל 6000-30000בין שדות תעופה גדולים  

–(הנתיב הנמוך)נתיב תובלה נמוך 
CVFRמ"כטר–VMC-בין שדות  -תנאי ראייה

ש"מעפרגל1000-כ, מנחתים, תעופה

מסתמך על ניווט מגע עצמי

–נתיב גובה נמוך לתעופה ספורטיבית
VFR-מ  /אל, מנחתים, בין שדות תעופה-ר"כט

ש"מעפגל ר300-כאזורי טיסה 

מסתמך על ניווט מגע  עצמי

נתיבי טיסה

אפשרי מעבר מנתיב גובה נמוך לנתיב תובלה נמוך



–CVFR–(הנתיב הנמוך)נתיב תובלה נמוך 
VMC-בין שדות תעופה-תנאי ראייה  ,

,  מנחתים







נתיבים בצבע ירוק הינם נתיבי טיסה המשותפים לתעופה האזרחית והצבאית

המיועדים לטיסות, נתיבים בצבע כחול הינם נתיבי טיסה צבאיים

האוויר-מטוסי חיל

(מ מכל צד של מרכז הנתיב"ק1)מ "ק2רוחב הנתיבים הינו 

,כבישים: כגון)מרבית הנתיבים מבוססים על תוואי קרקע בולטים 

,בסוג זה של נתיבים יש לטוס(. 'ואדיות וכו, דרכים, מסילות ברזל

.בצמוד ובצד ימין לאותו תוואי, כעקרון

הינם ( כחול או ירוק)ג המפה בקו מקוטע "נתיבים המסומנים ע

רשימת התנאים לכל  . נתיבים שהשימוש בהם כפוף לתנאים מסוימים

בטבלת ההערות לנתיבים, ג המפה"נתיב כזה מפורטת ע

גבהי טיסה

רגל 1000נקבעו בגובה של לפחות  CVFRמרבית נתיבי התובלה הנמוכים  

שטח/מעל המכשול

500ההפרדה האנכית בין נתיבי טיסה נגדיים באותו קטע הינה של , ככלל

רגל



הרלוונטית למקטע  א"הנתי יחידת "שנמסר ע QNHגובה לפי לחץ 

.  הטיסה

.בקרת הנתיבים וקשר על ידי בקרים צבאיים

האחריות להפרדה בין כלי הטיס הטסים באותם נתיבים

יחידת הבקרה תספק מידע  , עם זאת. חלה על הטייסים עצמם

:ושרותי ייעוץ ומידע על תנועה ואזהרות במקרים הבאים

.כלי טיס אחד אמור לחצות גובה טיסה של מטוס אחר בקרבתו( א

כלי טיס אחד מתכנס לנתיב טיסתו של כלי טיס אחר( ב

.כלי טיס מהיר משיג כלי טיס איטי באותו נתיב( ג

5100קוד     (       ט"זע)טרנספונדרהפעלת 



ר"כט-VFR–נתיב גובה נמוך לתעופה ספורטיבית

מ אזורי טיסה/אל, מנחתים, בין שדות תעופה-

ש"מעפהרגל 300-כ

רגל בין כיוונים נגדיים300-הפרדה 





הינם ' כל הגבהים המפורטים בנוהל זה ובנספח א

, QNHי"מעפמעל פני הים 





מותרות לביצוע בשעות אור יום ובתנאי טיסת  ג"וממם"אזטיסות 

.  בלבד VMCראיה 

גובה מזערי

למעט מקומות, בנתיבי הטיסהם"לאז–ש"מעפרגל 200

שנקבע לגביהם במפורש גובה אחר

הגבהים האמורים הינם מעל העצם הגבוה ביותר ברדיוס של  : הערה

.מטר מכלי הטיס200

נתיב התובלה הנמוך חופף לעיתים גיאוגרפית עם נתיבי גובה 

נמוך ונמצא מעליהם  

עדיפויות/משתמשים בגובה נמוך 
כיבוי אש, אמבולנס, פינוי רפואי, משטרה–פעילויות מצילות חיים 

;מהאוויר

;ריסוס חקלאי

;זריעת עננים להגברת המטר

.זבובים מעוקרים/ פיזור פיתיונות לחיסון כלבת 

;צילום מהאוויר

לאורך קווי חשמל או ניקוי, א"קצאכגון לאורך תוואי )סיורים 

;(מבודדים

.ניסויי טיסה

;הצנחות

.מוניות אוויר

דאייה


