
-דע תעופתי עיוני הינו מרכיב חיוני במכי
לול הכישורים הנדרשים מעובד טיס ויש 
לו השפעה ישירה על בטיחות הטיסה, 

-כמו גם השלכות עקיפות על היבטים תפ
-עוליים, כלכליים וחברתיים של חברות הת

עופה וציבור המשתמשים בהן. תחום הידע 
-התעופתי העיוני מוסדר ומפוקח בחוקים ות
-קנות של הרשויות הרגולטוריות הבינ"ל והמ

דינתיות, ועמידה בדרישות הידע מהווה תנאי 
הכרחי לקבלת רישיונות, הגדרים והיתרים 

לעובדי טיס.  

אתגרים גדולים 
ההתפתחות המואצת בתעופה העולמית, 
החלה גם על ישראל, מעמידה בפני הגופים 

-המסדירים את התעופה האזרחית ובפני הח
-ברות והיחידים הפועלים בה, אתגרים גדו

לים בהגדרת הידע הנדרש והקנייתו לכלל 
עובדי הטיס. הידע התעופתי, שהוא מורכב 
ומגוון מטבע מהותו, מחייב שמירת עדכנות 

-ובקרת איכות של תכני, שיטות ואמצעי הלי
מוד, בהתאם להתפתחות המואצת של עולם 

התעופה. 
כדוגמא אציין דרישות חדשות של תחומי 
ידע לעובדי טיס שנוספו בעשור האחרון: רישוי 
לכלי טיס בלתי-מאויישים, ובכללו תחום רבי 
הלהב; מעבר מעזרי ניווט רדיו לניווט מבוסס 
GNSS והטמעת PBN; ביצועי אנוש; בקיאות 

-באנגלית תעופתית. יתר-על-כן, התפתחות הר
גולציה מוסיפה על דרישות הידע. כך למשל, 
הסדרת הפרק ה-13 חייב את חברות התעופה 

-לרשיין מרכיבי תפעול שונים, כמו מרכזי המב
צעים לרבות קציני המבצעים כיחידים.

דרוש - בי"ס ייעודי
לאור האמור, הקניית ידע תעופתי עיוני 

-לעובדי טיס, הולכת ונעשית תובענית ומק
-צוענית יותר ויותר. היא מחייבת פיתוח שי

טות הדרכה חדשניות, ארגון המידע באופן 
-המאפשר שימוש יעיל במרכיבי הידע הנד
-רשים עבור כל רישיון או הגדר ובניית מא
-גר ממוחשב בן עשרות אלפי שאלות, הני

תנות לשליפה בצירופים משתנים בהתאם 
לנושאי התרגול.

-כדי לעמוד בכל אלה נדרש לקיים מוס
דות לימוד המתמחים בהנחלת הידע העיוני 
לעובדי טיס, ואשר בחזקתם מערכות לימוד 
ממוחשבות מתקדמות וכוח האדם מקצועי, 
המתמקד בפיתוח שיטות ההדרכה ושמירת 

עדכנות החומר.
-עולם התעופה הישראלי הכיר, הלכה למ

עשה, בעדיפות הקניית הידע התעופתי העיוני 
לעובדיו וחניכיו באמצעות בית ספר המתמחה 
בהדרכת התחום העיוני בלבד. גם גופים גדולים 

-כרשות שדות התעופה )רש"ת(, חברות התעו
פה המסחריות, התעשיות הביטחוניות וחיל 
האוויר, להם יש גופי הדרכה פנימיים, בוחרים 

לעשות זאת באמצעות בית ספר ייעודי.
כפועל יוצא מהצורך למקד את הדרכת 

-הידע התעופתי העיוני בבית ספר שזוהי לי
בת עיסוקו והתמקצעותו, העניקה בתחילת 
2016 רשות התעופה האזרחית לשירגל-

כנפיים מכללה לתעופה בע"מ רישיון בית 
ספר להוראת טיס. מתן רישיון זה, לרבות 
הפיקוח הרגולטורי הכרוך בו, הביא לקידום 

-רמת הידע התעופתי ושיפור בטיחות הטי
סה בישראל.

הכותב הוא יו"ר ומנכ"ל שירגל-כנפיים, אלוף במילואים 
בצה"ל, אשר כיהן כסגן מפקד חיל האוויר וראש אגף כוח 

אדם במטכ"ל

הקניית ידע תעופתי עיוני לעובדי טיס, הולכת ונעשית תובענית ומקצוענית יותר ויותר לאור דרישות רגולטוריות 
חדשות ותחומי ידע שנוספו בעשור האחרון. הן הרגולטורים והן החברות המסחריות הפנימו שיש להקנות את הידע 

התעופתי העיוני בבית ספר שזוהי ליבת עיסוקו והתמחותו |  אלוף )מיל.( רן גורן

כיתת לימוד בביה"ס שירגל-כנפיים | צילום: יח"צ

גדולים כרש"ת,  גופים  "גם 
חברות התעופה המסחריות, 
התעשיות הביטחוניות וחיל 
הדרכה  גופי  להם  יר,  ו האו
פנימיים, בוחרים להקנות ידע 
תעופתי עיוני באמצעות בתי"ס 
ייעודיים, אשר בחזקתם מערכות 
לימוד ממוחשבות מתקדמות 
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