
 

 

  לשכת סמנכ"ל למבצעים

  2017ספטמבר  28    

  ח' תשרי תשע"ח 

       ,לכל המעוניין

  

  בחו"להתקשרות למתן שירותי הדרכת פקחי טיסה בסימולטור הנדון: 

  

 הנני מתכבד להגיש את חוות דעתי להלן:  ")הרשותרשות שדות התעופה ("בהתאם לתקנות ונהלי 

 לצורך ההכשרות ,בדגש על אימוני סימולטור ,םלהכשרת פקחי מגדל/מכ" לקבלת שירותי הדרכהרשות נדרשת ה .1

 להלן:   ותהמפורט

כשירותם המקצועית ויכולתם לתפקד  אימון פקחים מוסמכים מיחידות הפיקוח והבקרה לצורך שמירה על )א

 ., במצבי חירום אוויריים ובעומס תנועה אווירית, בתנאי מזג אוויר משתניםבצוות פקחים

  .הכשרת פקחים חדשים למקצוע פקח במגדל לצורך עבודה במגדלי הפיקוח של הרשות )ב

  .לצורך עבודה ביחידות הבקרה של הרשות םהכשרת פקחים חדשים למקצוע פקח מכ" )ג

  .והכשרות בנושאים שונים בתחום ניהול התעבורה האווירית העשרה מקצועיים סיקור )ד

 בדרישות להלן:  לעמוד, בין היתר, שירותים הנדרשההספק אשר יעניק את  .2

 המאושר לפעילות זו ע"י  ,םהכולל סימולטור סוכה ומכ" ,מפעיל מתקן הדרכה ייעודי לפיקוח טיסההספק  )א

 רשות התעופה האזרחית האחראית במדינה בה קיים המתקן. 

בעולם, בדגש על ניהול תעבורה אווירית בשדות  פיקוח טיסהניסיון מוכח בהכשרת פקחים מיחידות בעל הספק  )ב

 .את הרמה המקצועית של הפקחים המפתחיםתהליכי הכשרה , ומקיים תעופה ובסקטורים מורכבים ועמוסים

צרכים המבצעיים של רשות הדרישות האסדרה ו ההולמות אתציוד טכני ומערכות הדרכה הספק הינו בעל  )ג

 .שדות התעופה

 .חניכים בכל שנה 200קיבולת הכשרה מינימאלית במאמן של ספק ל )ד

, במיקום שאושר על ידי גורמי הביטחון ברשות לשהות של נציגי ביבשת אירופה ממוקםהמתקן הספק בעל  )ה

 .לצורך ההכשרה הרשות

והספקים הפוטנציאלים  ,לא ניתן להשיג שירות זה בארץהמקצועי  ידעתהאמור לעיל ולפי מיטב שיקול  לאור .3

בנוסף, על פי הבדיקה  על פי דרישות הרשות, הינם "ספקי חוץ" בלבד. השירותיםהיחידים, שיש ביכולתם לספק את 

   . התעופה שדות רשות  צרכיבאופן מלא על  שעונותהמפורטות מטה הינן היחידות שנערכה, החברות 

  /שווייץ SKYGUIDE ברת ח

  /גרמניה DFS חברת

  /פינלנד ANSחברת 

התואם את  והניסיוןהיכולות  ובעלותלא נמצאו חברות נוספות המהוות ספקיות פוטנציאליות  מלבד חברות אלה

  .מעלה שצוינו דרישותה

 

  בברכה,    

  בר עוז           אודי  

 סמנכ"ל למבצעים 
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