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עקרונות–הטייסיםשלהאתיהקוד

אחריות אישית של טייסים.א
:הטייסיםעל

,שלהםהעדיפויותסולםבראשהטיסהבטיחותאתםלמק.1
,באוויראותלמצויינותלשאוף.2
,נבוןדעתשיקולולהפעיללפתח.3
,ביעילותאותםולנהלסיכוניםלזהות.4
,)אישיותמינימותכגון(אישייםבטיחותולפרמטריזהירותלנוהגילציית.5
,למקצוענותלשאוף.6
:וכן,ובאדיבותבאחריותלפעול.7
.הרלוונטייםולתקנותיםלחוקלציית.8

,מצויינות,בטיחותמדגישהוא.האחריםהאתיהקודלעקרונותוכמטריהכמבואמשמשהאתיהקודשל'אפרק:הסבר
.מוגברתנאותותלואחריותבלנשיאההיסודותאתומניח,אחריות,סיכוניםניהול

:לדוגמהמומלציםנוהגים
oבךתלוייםאחריםוחיינוסעיךחיי,שחייךלכךמודעותתוך,לטיסהקשורהבכלביותרונאותהרציניתבגישהנקוט.

oאליהןוהיערךאותןקבל,)מהצפוילעיתיםהגבוהות(ראוייםבטיחותנוהגישלההטמעהבעלויותהכר.

oשלאיתניםעקרונותעלבהתבסס,הטיסהבמהלךהתנאיםלשינוייעצמךוהתאם,השורריםהתנאיםאתזהה
.סיכוניםוניהולתאוויראו

oנקוט.מיוערתאוהרריתקרקעפניומעל,מיםמעל,בלילה,סועראווירבמזגטיסהשלהמוגבריםהסיכוניםאתהכר
)האתילקוד.5.א'ס'ר(אישייםבטיחותמפרמטרילחרוגמבליאלהסיכוניםשלוזהיריעיללניהולבצעדים

oבעלטיסהממדריךבקש.הטיסהשלביכלעבוראישיותומינימותיוגתרשימותועדכןלעתמעתבחן,השתמש,פתח
.דעתואתולהביעהללוהחומריםעללעבוררישיון

oהתיוגברשימתשימושידיעל,לדוגמה(לטיסהמקדיםכתנאיהאישיתהרווחהאתלראותהתחייבI'M SAFEכללפני
.)טיסה

oחמצןמדמצעותבא,לדוגמה(להיפוקסיההאישיתנטייתךאתהכר-oxymeter(;שבהןלטיסותנוסףחמצןאיתךקח
י"מעפרגל8,000מעליוםטיסתב,לדוגמה–אישיותחמצןמינימותקבע;נוסעיךעםאואיתךלהיטיבעשויהוא

.י"מעפרגל5,000מעללילהטיסתוב

oהיכולתלהגברתובטכניקות,הסריקכגון,אחריםטיסכלילאיתורבטכניקותהשתמש.ולהיראותלראותהקפד
אחורייםמבזקואורות,תאורה,ברדיושימושכגון,אחריםטיסמכלילהישמרבכדי,,שלךהטיסכליאתלראות

).)IMC(מכשיריםטיסתבתנאיאוהסעהבעתלמעט(

oבסמוךהעזיבונהלילנחיתההנחוציםאלהלמעט(ש"מעפרגל500-למתחתותמרוניםפניותשניתןככלצמצם
Obstacle(למכשולים Departure Procedures.(



4

oאוויריושרכהוראותוחובהלביקורותהדרישותאתהחמראו,ציית)Airworthiness Directives(,באופןופעל
.היצרןידיעליםהמומלצהשירותעלוניוהתיוגרשימות,הביקורותהנחיותפיעלעצמאי

oלמקרה,ההמראהלפניעודהמתוכנןהנתיבלאורךאלטרנטיבייםתדלוקואתרינחיתהשדותאתר,ניווטטיסותעבור
.בטוחה-ללאהטיסההמשךאתיהפכואחרותחירוםנסיבותאוהאווירבמזגשהחמרה

oהקרקעשרותיחברתומפעילילטיסההספרבית/המועדוןשלהרלוונטייםהתפעולולכללילנהליםציית
)FBO/(המבצעיםמרכזי.

oהבאותהאישיותהמינימותכגוןאישייםפעולהלפרמטריוצייתפתח:
מזעריהנמכהגובה)MDA/(החלטהגובה)DH(–הגישותאתעצמאיבאופןוהגבלמירביתבזהירותנהג

הענןשבסיסאו,ישירהלגישהמייל1-מפחותהיאוהראות,ש"מעפרגל800-מנמוךהענןשבסיסהיכן
בלילההקפהתבצעאללעולם.בהקפהלגישותמייל3-מפחותהיאוהראותש"מעפרגל1,000-מנמוך
מחמיריםאווירמזגבתנאי.בטיחותיבאופןכזוגישהלבצעביכולתךוישאחרתברירהאיןכןאםאלא

.יותרגבוהותמינימותאמץ,ובלילה
כלליתבטלואל)מחמיריםאודומיםאווירמזגבתנאי(היותרלכללשתייםהגישותאתהגבל–גישות

Final(FAF-האתשעברתאחרייציבהבלתיבגישה.מדימוקדם)IFR(מכשיריםטיסת Approach Fix(
missed(גישהמסביבהליכהנוהלאתהפעל,מכשיריםטיסתבתנאי approach.(

רקוהמרא,)ראהההמלאחרמידחירוםנחיתותעבור(ההמראהלאחרחלופינחיתהאתרבחר–המראות
).סמוךבשדהILSגישתישאםאלא(והנחיתהההמראהמינימותמעלשהםבתנאים

אם(ניתןכאשרמכשיריםטיסתבכלליוטוסלילהטיסותשלהמוגבריםלסיכוניםמודעהיה–לילהטיסות
).לכךומיומןמוגדרהנך

נוסעים ואנשים על הקרקע.ב

:הטייסיםעל

,הנוסעיםשלסבירהלנוחותמכןולאחרהנוסעיםשלמירביתלבטיחותונהובראשבראשלפעול.1
,אחריםטיס-ובכליהקרקעעלהנמצאיםולרכושלאנשים,לנוסעיםנחוציםלאמסיכוניםולהימנעסיכוניםלנהל.2
,הבטיסהקשורדופןיוצאאומשמעותיסיכוןכלעלאותםוליידעמתוכנניםטיסהנהליעלהנוסעיםאתלתדרך.3
וכן,נוסעיםשלבטיחותיתלאהתנהגותלמנועלנסות.4
.הקרקעעלאנשיםאונוסעיםלהטרידאולהדאיגהעשויותמפעילויותלהמנע.5

מצידםוהטייסים,טייסיםהבידיםהחייאתמפקידיםהנוסעים.נוסעיךשלולנוחותלבטיחותאחראילבדךאתה:הסבר
,דופןיוצאיסיכוניםבדברהנוסעיםליידוע,מוגבלתלאאך,תכוללזולבתשומת.מתאימהלבבתשומתלפעולצריכים
.אחריםטיסובכליהקרקעעללאנשיםגםנוגעתהטייסאחריות.שקולסיכוניםניהולוהפעלת

:לדוגמהמומלציםנוהגים
oביותרהקרוביםיקיריךהיוכאילו–שניתןככלנוסעיךבטיחותעלשמור.

oבמקצועיותוסעיךנלמולפעולשאף.

oהטיסהבטיחותעללשמורכדידעתבשיקולתמידופעל,הבטיחותשוליאתלשפרשאף.

oבטיסהלהשתתףשלאעתידינוסעשלהחלטתואתוקבל,סיכוניםבדברנוסעיךכלאתבתבונהיידע.
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oבמהלך)אוזנייםפקקיאו(באוזניותשימושושישקלו,הכתפייםורתמותהבטיחותחגורותאתיחגרושהנוסעיםדרוש
.הטיסה

oהמתוכננתהטיסהלפנילנוסעיםאינפורמטיביתדריךספק.

oהטיסהובפעילויותהטיסהלפניבתדריךאותםושלבנוסעלכלהרלוונטייםוהחששותהרקע,הניסיוןאתזהה.

oבעצמםכןלעשותהנוסעיםאתדדועו,הנוסעיםעבוריחביטוכיסוי,רכושהאפשרובמידת,הטיסהביטוחנושאאתלמד.

oלפעולתםומהפרעה,קריטייםטיסהבבקרימלגעתלהמנעהנוסעיםאתהדרך.

oמפותסדור,קרוביםטיס-כלילזיהויסביבהסתכלותי"ע,למשל,הטיסהבטיחותעלבשמירהלסייעהנוסעיםאתעודד
.בולטותקרקעיותנקודותאחרמעקבושמירתגישהודפי

oובטחוןבטיחותלמטרותמוכריםבלתינוסעיםותלזהנסה.

oנוסעיםעםטיסהבעתאחרותגישותפניעלדיוקגישותהעדף,האפשרבמידת.

אימונים ומיומנות.ג

:הטייסיםעל

,בחוקהנדרשלמינימוםמעברומיומנותכשירותולשפרלשמור,באימוניםלהשתתף.1
,סהטיבטיחותבנושאלימודבתוכניותלהשתתף.2
,משאננותולהימנעבעירנותלפעול.3
וכן,ביעילותעמםולהתמודדחירוםמצביבזיהוילהתאמן.4
.הכשירותודרישותהאימוניםבמכסתלעמודכדישתורגלוהתמרוניםואתהטיסהשעותאתבמדויקלתעד.5

בטיחותבשמירתחשובחלקהםונשניםחוזריםאימונים.בתעופהבטיחותשלבבסיסהנמצאיםומיומנותאימונים:הסבר
ואףהטיסהלבטיחותמשמעותיבאופןתורםמהםאחדכל.כאחדוקרקעייםאווירייםאימוניםלכלולאלהאימוניםעל.הטיסה

יותררחביםלהיותבהחלטעשוייםהטיסהבטיחותוםדלקיהנדרשיםהאימונים.השניחשבוןעללבואיכוללאמהםאחד
.בחוקהנדרשיםמאלה

:לדוגמהמומלציםהגיםנו
oהתעופהתחוםאתבקפדנותלמדלעולם.

oשתניבאימוניםתוכניתלפיפעל.מיומנותךאתלשפרכדיאימוניםסדרותאולימודתוכניותפעםמדיוסקורהשתתף
.שלךהטיסהמיומנותאתתגדילהפחותלכלאו–חדשיםורישיונותהגדרים

oוקחבהישרדותהתאמן.הרריתוקרקע,מדבראומרוחקיםאזורים,מיםמעלכגון,םמיוחדיטיסהבאזורילטיסותהתאמן
.מתאיםהישרדותציודעמך

oכיצד לתכנן טיסות ולקבוע כמויות דלק נדרשות,ביצועים של מטוסךדע את מגבלות ה.

oבמקרים בהם הקשר אבד,הבן את נהלי אובדן קשר הרדיו והשתמש בהם.
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oעל מיומנות זוושמור ,עילה ופונקציונלית של ציוד תעופתי טכנולוגי מתקדםפתח מיומנות בהפעלה י.

o לסקור תקנות ,מדי חודש,הקדש זמן.שלהןההגיון את תקנות התעופה התקפות והבן את השלכותיהם ואת דע
.התעופה

o וציית להן,של רשיון הטיסה שלךההגבלות ההרשאות והבן את.

oי התעשיות או שלטונות התעופה "ות המוצעות עהשתתף בתוכניות הדרכה תעופתי)FAA,ICAA.(

oהשתתף בתוכנית ה-FAA לציון מיומנות טייסים )"WINGS"( ׂ

oהתעדכן בעזרת פרסומי תעופה רלוונטיים ומגוונים.

oפתח ידע מעשי בתחום המטאורולוגיה התעופתיתלמד ו.

oלהןוהתמקד בגורמים התורמים,סקור דיווחים על תקריות ותאונות שאירעו באחרונה או בקרבת מקום,בכל חודש .

oוהשלם אמונים נוספים הנדרשים להרחבת היכולות מעבר ,באופן מחזורי,הצג תאימות לתקני מבחנים מעשיים
.למינימום הנדרש

o השלם לפחות טיסת אימון אחת במטוס,עים במטוס לא מוכרממושכת או לקחת נוסטיסת ניווט לפני שתנסה לבצע
אבל מספרי זנב ,ואותו מודליצרן אותו ,כלומר(ושים לב להבדלים בין מטוסים שונים מאותו דגם , זהבלתי מוכר

).שונים

o בצפיפותהימנע מביצוע תמרוני אימונים בסמוך לאזורים מיושבים.

oלכלול באימוניך לפחות שלוש נחיתות כדי ,בחודשאחת  לילה  טיסתתהשתדל לטוס לפחות פעם בשבועיים ולפחו
.מטיסות בלילההימנע או לחלופין ,והמראות בלילה

oפתח הבנה מעשית של המכניקה והמערכות בכל מטוס שאתה מטיס.

oאיגוד ,תאגודת הבוננזה האמריקני,למשל(המתאים למטוס שבו אתה טס כדי ללמוד עליו יותר "מועדון סוג"הצטרף ל
).'וכו,איגוד בעלי וטייסי הצירוס,טייסי הצסנה

o מכשירים  בטיסתמיומנותמבחן  גם –ואם יש בידך הגדר מכשירים ,טיסה מדי שנה ולא מדי שנתייםבבצע מבחן 
)IPC(מדי שישה חודשים.

oלילה ו,שמור על כשירות לטיסות יום-IFR למינימום הנדרש בתקנות מעל.

oהירשם ל-http://www.faasafety.govלצורך קבלת מידע בנושאי בטיחות .

ביטחון.ד

:הטייסיםעל
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,שלהםהאוויריתלפעילותהקשוריםוהרכושהאדם-בניכלשלבטחונםעללשמירהלפעול.1
,חוקית-בלתיאורשלנית,חשודהפעילותעלמיידיבאופןולדווחעירנותעללשמור.2
וכן,אושרמבלתישימושמפנימטוסםעללשמור.3
.חירוםמצבבעתאובאישוראלא,סגוריםטיסהבאזוריממעברלהימנע.4

בספטמבר11-השלהטרגייםלאירועים.הלאומיהביטחוןעלובשמירהפלילייםמעשיםשלבמניעהעוסקזהפרק:הסבר
חדשהמציאותהיאביטחוןלנושאימוגברתמודעות.לפעולהדרישהיצרווהם,התעופהעלאדירההשפעההייתהב"בארה
.תורפהונקודותחדשיםלאיומיםבתגובהבאזהפרק,כןעל.הכלליתהתעופהתייקהילעבור

:לדוגמהמומלציםנוהגים
oזמניותטיסההגבלותישנןאםבדוק)TFRS(ארוכותטיסותבעת,הטיסהובמהלךטיסהכללפני.

oמורשהשהואהיכן)גובהקידודעם(בטרנספונדרהשתמש.

oיםהמטוסכלעללשמורבכדי,אחריםגניבות-מניעתונינמנגאו,נוספיםאומורכביםבמנעוליםהשתמש.

oמסוכניםחומריםיששלהםהידבתיקיאםבדוק,לטייסהיטבמוכריםשאינםנוסעיםהטסתבעת.

oמורשיםלאאנשיםכניסתלמניעת,אחריךהיטבנסגרותהתעופתילשטחהכניסהשדלתותוודא.

oחשודהפעילותלמניעת,הדיווחערוציואתהשדהשלהביטחוןכלליאתהכר.

oכגון(תקלותאו,ביטחוןבעיות,הטיסהלבטיחותסיכוניםעלדווחVORלרשויות)גרועהרדיוקליטתאופועלשאינו
.המוסמכות

oפעילהטיסהמתוכניתמסטייההימנע)IFRו-VFRלבקרהלהודיעבלי,בקרמהוראתאו)כאחד.

oמכשיריםטיסתבכללילטוסשקול-IFR)שניתןהיכן)להגדרכפוף.

סוגיות סביבתיות.ה

:הטייסיםעל

,טיס-כליהפעלתשלהסביבתיותעותפההשאתלצמצםולשאוףלהכיר.1
,אחזקהופעולות,לטיסההכנה,תדלוקבעתבמיוחד,הסביבהאלאחריםוכימיקליםשמנים,דלקיםפליטתלצמצם.2
וכן,סביבתיתרגישיםבאיזוריםמטיסהלהימנע.3
.רעשלמניעתרלוונטייםלנהליםולציית,לרעשרגישיםאומיושביםבאזוריםהמטוסברעשלהמעיט.4

תיילקהילוגם,לסביבההנזקאתלצמצםבכדי,הרחבלציבורחשובההיאהתעופהמפעולותהנגרםהזיהוםהפחתת:הסבר
תעופהשדותלסגורעלולותרעשמטרדיכגוןסביבתיותסוגיות.שליליותציבוריותמתפיסותלהימנעכדי,כלליתההתעופה

עםאךלבתשומתפחותמשכוהכלליתהתעופהשלאחרותסביבתיותהשפעות.אחרתבצורההכלליתהתעופהאתלסכןאו
.להבלטהראויותזאת

:לדוגמהמומלציםנוהגים
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oבהשתמש-GATS)GASOLINE ANALYSIS TEST SEPARATOR(המנוקזהדלקאתוהחזרהדלקניקוזבדיקותכלעבור
.כיאותממנוהיפטראו,הדלקלמיכל

oוטיפולהמטוסלניקויובמיוחד,במטוסהטיפולשלההיבטיםלכלסביבתיתמבחינהאחראיותפעולהשיטותואמץלמד
.בנגר

oמוקדםד"סלהפחתתכגון,רעשלצמצםכדילפיהםופעל,הרעשמניעתבנושאםהרלוונטייהמקומייםהנהליםאתלמד
.הטיסהבבטיחותלפגועמבלי,ההמראהלאחרשניתןככל

oלסביבהידידותייםבנהליםשימושהעושיםמוסכיםואחזקהחברותבשירותילהשתמשהעדף.

שימוש בטכנולוגיה.ו

:הטייסיםעל

,וזמינותמתאימותבטכנולוגיותהנכונבצורהולהשתמשלהכיר.1
לאתעופהלשדותגישהבעתהמיקוםעלולדווחהתעופהשדותשלהרלוונטייםADVISORY-הלתדרילהאזין.2

,אחריםגבוהסיכוןאזוריאו,מפוקחים
דורשתהבקרהכןאםאלא,טיסהביצועבעתהבאהדורשלאיכוןבטכנולוגיותאובטרנספונדריםשימושלעשות.3

וכן,מתאיםציודהעדרבשלאו,תקלהמפאתאו,חרתא
.הצורךבעתבהםולהשתמש,עודףניווטוציודקשרמכשיריבמטוסלשאת.4

.הכלליתבתעופההטיסכלישליכולותיואתמשמעותיבאופןהרחיבויקרות-ולאקומפקטיות,חדשניותטכנולוגיות:הסבר
.בטיחות-רותמגביבטכנולוגיותהשימושאתמעודדזהפרק

:לדוגמהמומלציםנוהגים
oבהםלהשתמששאסורלהיכןפרט,בקביעותובטרנספונדריםהקשרבמכשיריהשתמש.

oאתוהבןלמד.כראויבהןלהשתמשולמד,הטיסהבטיחותאתהמשפרותחדשותבטכנולוגיותהשקע,האפשרבמידת
.אלהטכנולוגיותשלוהמגבלותהתכונות

oותהטיסבכל)קבועבאופןמותקניםאוניידים(לגיבויניווטאויורדמכשיריעמךשא.

oהמתוכננתלטיסהומעודכניםפעיליםעליהםלשמורכדיוהאוויוניקההטיסהמכשירישלתקינותםעלהקפד.

oשגיאותולהגדילאחריםהטסהחובותמביצועטייסיםלהסיחעלולהטיסהבמהלךניווטמערכותשתכנותבכךהכר
.נותתכ

oיחידטייסעםבטיסות(הסעהבמהלךניווטמערכותמתכנותהימנע(.

oשלזמינותהעדראוכשלבעתהטיסהבטיחותאתלהגבירכדי"קונבנציונלי"טיסהבתכנוןומיומנותכשירותעלשמור
.מתקדמיםשירותיםאוטכנולוגיות

oקונווקציהבתנאיבמיוחד,)יותראו(2ברמהאוויר-מזגמ"מכלהחזריבסמוךאובתוךמטיסההימנע,האפשרבמידת
.צפויהאונוכחית
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oהאפשרבמידת,ומוסמךנוסףטייסאושמישאוטומטיטייסבסיועפעל,ובלילהמכשיריםטיסתבתנאי.

oמלאכותיאופקמערכתעםפעלמכשיריםטיסתבתנאי)AI(חלקיבפאנלמיומנותעלושמורעודפת.

ום התעופה הכלליתפיתוח וקיד.ז

:הטייסיםעל

,האתיקודהואתהבטיחות,הכלליתהתעופהאתולקדםלפתח.1
לחברהלתרוםכדישלהםהטיסהבכישוריולהשתמש,הכלליתהתעופהאתהמקדמיםלארגוניםולתרוםלהתנדב.2

,כלליבאופן
,תעופתישירותלספקיהערכהתוךלפעול.3
וכן,אישישיפורלושאיפהחיוביתגישה,ענווה,חותפתיהמעריכהכלליתתעופהתרבותלקדם.4
.הכלליתהתעופהתייקהילבתוךאתיתהתנהגותלקדם.5

זהירותמשנה.ומחריפההולכתרבהשבמידה)מוצדקתולא(ידועהציבור-יחסיבעייתישנההכלליתלתעופה:הסבר
חווייתאתולהעציםהכלליתהתעופהשלחיוניותהאתלהבטיחנחוציםהכלליתהתעופהתייקהילידיעלתגובתית-ופעולה

.האחריםועבורעבורךהכלליתהתעופה

:לדוגמהמומלציםנוהגים
oמלאבאופןהאתיהקודלפילפעולשאף.

oתעופהפעילויותאודותמוטעהמידעוהזמתמדויקמידעאספקתידיעלהציבורבקרב"הכלליתהתעופהשגריר"כשמש,
.טיסיכיחנעידודידיועל

oהכלליתהתעופהלטובתהתנדב.

oזמןתרומתאורפואילסיועהזקוקיםחוליםהטסתידיעל,לדוגמה(הציבורלטובתשלךהטיסהבמשאבישימושעשה
).סביבתיותאוחינוכיותלתוכניותטיסה

oהטובושירותםסיועםעבורשירותוצוותילפקחיםהערכההבע.

oלתעופההקשוריםתתרומוגיוסבאירועיהשתתף.

oכשתתבקשלכזוביקורתוספק(הטייסיםמעמיתיךבונהביקורתבקש.(

oעסקיםבעשייתכולל,לתעופההקשורבכלביותרהגבוהיםהמוסרייםלעקרונותציית.

oפורמליתובלתיידידותיתבצורהסכסוכיםלפתורשאף.

נוספיםמקורות

:תובכתובנמצאהטייסיםשלהאתיהקודשלהמקוריהנוסח▫
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http://www.secureav.com, http://www.downwind.co.il, http://www.aopa-israel.org.il/

-בוכןgov.faasafety.www://httpבכתובתנמצאיםהטיסהובטיחותהטייסכישוריידוםלקשיסייעונוספיםמקורות▫
org].sponsoring organization.[www://http

ךבתדריהשימוש.ורהוטיםבהיריםנוסעיםתדרוכיולהעבירלחברלטייסיםשתסייענוסעלתדריךדוגמהקיימת▫
לגילויהסףבדרישות)מכךיותרואף(עמדהטייסכיראיהלספקוכן,ורווחתוהנוסעבטיחותבשיפורלסייעעשוי
com.secureav.www://http:בזמינההדוגמה.הטייסשללאחריותוולסייע,נאות

נמצאתהיא.נוספיםועזריםרקעחומריומספקתהטייסיםשלהאתידהקואתלפרשלטייסיםמסייעתמוערתגירסה▫
com.secureav.www://http:ב

הערה

’AVIATORS(הטייסיםשלהאתיהקודשלמותאמתגירסההואזהנוסח MODEL CODE OF CONDUCT(ידיעלשחובר
com.secureav.www://http:בנמצאיםהשימושתנאי.6200-2003שמורותיותהזכוכל©.באום.סמייקל

שמומלץהגם,האתיהקודלפיתוחכמשאבהטייסיםשלהאתיבקודשימושלעשותרשאיםהתעופהתייוקהילהטייסים
נוסח.מקומייםאוספציפייםונסיבותלמצביםעקרונותיושלהההתאמאודותעצמאימחקרידיעליגובהכזהפיתוחכי
.ככזהלראותוואיןמשפטיייעוץלספקמטרתואיןזה

הערות,טעויות,עריכות

וסביבתהתעופהבנוהגישינוייםלשקףכדיתקופתיבאופןלהתעדכןהאמור,חימסמךהואהטייסיםשלהאתיהקוד
com.secureav@PEB:אלוהערותיכםשאלותיכם,תיקוניכם,עריכותיכם,הצעותיכםאתשלחואנא.התעופה

תודות

לתרגוםהערותיהםעלאפרתוירוןגורנמרוד,הרבבאופיר,שמולמנחםלתודה.בנרצורי"עלעבריתתורגםזהמסמך
.זה

ומחוצההכלליתהתעופהמתעשייתמגווניםנציגיםשלוהצעותיהםהערותיהםאתלקבלהזכהטייסיםשלהאתיהקוד
הקודשלהקבועההעורכתהועדה.com.secureav.www://http:באתר"CKNOWLEDGMENTSA"פרקאתראו.לה

pdf.PEB/com.secureav://http:באתרמוצגתהאתי


