
 

 ערב טוב חברים יקרים!

 יוצא לדרך!  טייסי מצנח ממונעקורס מטאורולוגיה ל

 מפגשי זום מרתקים ומלמדים.  4-צחי וקסמן, מנחה הקורס, הכין לנו חומרים ייחודיים שיחולקו ל

 + זמן לשאלות 19:30-21:00 שעות הערבכל המפגשים יתקיימו ב

 קורס מטאורולוגיה וניתוח תחזית מזג אוויר לטייסי מצנח ממונע )אונליין(

 

. הזדמנות נדירה לסדרת הרצאות מעמיקה ומקצועית מצנח ממונע טייסימותאם במיוחד ל

                                       .טיסהבדגש על הנושאים הרלוונטיים ל ,תחום המטאורולוגיהב

 .בהנחייתו של צחי וקסמן, חזאי מוסמך ומרצה בכיר

 

 למי מתאים הקורס ?
                    הקורס מיועד לטייסי מצנח ממונע המעוניינים לשפר את יכולת החיזוי שלהם ע"י תכנון מדויק יותר 

...בכל הקשור להיבטי מזג אוויר, עננים, יציבות אטמוספירית, רוחות ועודטיסות הטיול  של  
 כל המתעניין בתחום ילמד רבות בקורס הייחודי והראשון מסוגו

 המרצה על

 .האוויר מזג בחיזוי וותק שנות 22 .מוסמך ואזרחי ימי, תעופתי חזאי( 47) וקסמן צחי

 , אילן -בר' אוני - ואקלים פיסית בגיאוגרפיה ראשון תואר בעל

 .אביב -תל' אוני- האדם וסביבת אגרפיהגי ,אקלים תואם ערים בתכנון שני תואר

 שונים לקהלים המטאורולוגיה בתחום מרצה

 

 עלות הקורס
תלוי בכמות המשתתפים )יכול להיות גם נמוך יותר(₪  300מחיר משוער   

 

 הקורס על

 סדרת הרצאות מעמיקה, ומקצועית, בתחום המטאורולוגיה בדגש על הנושאים הרלוונטיים לטייסי מצנח ממונע
 

.הקורס יכולל ארבע הרצאות אונליין של כ שעה וחצי + זמן לשאלות  
 

    להבין היטב את המידע באתרי מזג אוויר השונים באינטרנט,בקורס נלמד כיצד 

 ...לנתח אותו ולקבל החלטות נבונות יותר בנוגע ללוקיישנים השונים, זמני ההגעה ועוד

 

 



 

 קורס ייחודי מסוגו בהנחייתו של צחי וקסמן, חזאי מוסמך ומרצה בכיר

 

 

 

 (1 מפגש

 . המטאורולוגיה מדע בהבנת חשובה דרך אבן המהווים, היסוד מושגי את נכיר

 כללים ונבין, העולמי האקלים בדפוסי השכיחות הלחץ מערכות על נלמד, כן כמו

 .סינופטיות מפות וקריאת בסינופטיקה יסודיים

 

 

 

 (2 מפגש

 ,באטמוספירה אוויר של התנועה דרכי על נלמד

 . האוויר תנועתו הראות תנאי, האוויר מזג על השלכותיהן ואת, אטמוספירית יציבותאי /יציבות מהי נבין 

 ", והערפילים העננים ממלכת" של והמרתק המופלא לעולמם צוהר נפתח

 .להיווצרותם החשובים התנאים ומהם, השונים לסוגיהם נוצרים הם כיצד נלמד

 .כטייסים עלינו משפיע זה ואיך האוויר מזג תנאי על מעידים הם מה ונבין

 

 

 



 

 

 (3 מפגש

 .להיווצרותם והסיבות, השנה בעונות כתלות ,בישראל השכיחים הסינופטים המאפיינים את נכיר

 , האטמוספירה יציבות למידת כמדד, האינוורסיה תופעת על נלמד

 .לצפות שניתן רוח עוצמות העננים סוגי על להסיק נוכל באמצעותן אשר", אצבע" כללי מספר נכיר, כן וכמו

 

 

 (4 מפגש

 , המטאורולוגים המודלים פותחו באמצעותם אשר, האטמוספריים" המשחק" חוקי את נכיר

 .האוויר מזג של המודרני בחיזוי עיקרי חלק המהווים

 .הקורס במהלך שצרכנו בידע שימוש תוך, ידועים מטאורולוגים באתרים בגלישה נסיים

 .בהצלחה

 כמו כן יקבלו המשתתפים מסמך מסודר הכולל את הסיכום של כל תכני הקורס. 

 ובנוסף הקורס יהיה מוקלט מתעם המנחה, והמשתתפים יוכלו לצפות בו למשך חודש נוסף, 

 דבר שיכול לאפשר גם למי שפספס מפגש לצפות בו במועד מאוחר יותר.

 

ובשורה התחתונה, הקורס מיועד לשפר משמעותית את היכולת שלנו להבין טוב יותר את 

אים טובים לטיול, תנאים טובים לטיסה תנות התחזית והשפעתה על תוכנית הטיסה )עמשמ

              .     (...מקומית, תנאים טובים לתרגול הנפות, תנאים טובים לסדר את הבית

 לנו היכולת "לקרוא" את השמיים ולהבין טוב יותר מה מחכה לנו שם. יקנההקורס  ,בנוסף


