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סקר אתרים לאיתור שדה תעופה בינ"ל משלים

תקציר
ב 7.10.2014 -החליטה ממשלת ישראל על הקמת שדה תעופה אזרחי לטיסות בינלאומיות כשדה משלים לנתב"ג,
שיוקם ויופעל באמצעות המגזר הפרטי .כמו כן הוחלט כי יוקם צוות היגוי בהובלת משרד התחבורה לקידום תכנון
והקמה של שדה התעופה המשלים .בסיפא של ההחלטה נאמר כי אין בהחלטה כדי לגרוע מהוראות חוק התכנון
והבניה ואין בו כדי לפגוע בשיקול דעתם של מוסדות התכנון ,לרבות בחינת חלופות ככל שתידרש על ידם.
ב 6.9.2016 -דנה המועצה הארצית לתכנון ובניה בנושא והחליטה כי הליך בחינת החלופות ילווה על ידי ועדת עבודה
ופורום התייעצות ויובא בסופו למועצה הארצית במטרה לקבל את ברכת המועצה לאיתור הנבחר.
צוות התכנון הציע מתודולוגיה הכוללת מספר שלבים עד לבחירת החלופה המועדפת .שלבי העבודה שהוצעו הם:
 מדיניות ומתודולוגיה
 שדה תעופה גנרי ופרוגרמה כללית
 רשימת אתרים לבחינה
 תבחינים לבחינת החלופות
 בחינת החלופות
 בחירת אתר מועדף
בשלב הראשון נבחנו חלופות על לגבי השדה הנוסף .החלופות שהועלו ,תוך כדי דיונים היו:
 חלופת אפס  -לא לקדם שדה נוסף .נתב"ג ימשיך לשמש כשדה התעופה היחיד של ישראל .חלופה זו נפסלה
בעיקר בשל הצורך האסטרטגי בשדה נוסף ומשיקולים סביבתיים.
 שדה מתחרה  -מקביל בהיקף וביכולות של נתב"ג מבחינת טווחי טיסה וטיפול במטענים – .חלופה זו נפסלה
משיקולי "עלות-תועלת" שכן מדובר בשטח גדול  ,שרובו נדרש לצורך אחוז קטן מאד מהפעילות.
 שדה משולב  -שיכלול שדה בינלאומי עם תעופה כללית – חלופה זו נפסלה על הסף שכן אינה עומדת בדרישות
בטיחות תעופה.
 שדה משלים  -שיהווה מענה לטיסות לטווחי הביניים (עד חמש שעות) ,עם התמחות בטיסות חסך ( .(law cost
החלופה שנבחרה היא חלופת השדה המשלים .לאחר ההחלטה על חלופה זו ,גובשו הנחות יסוד .הנחות היסוד
שאושרו בפורום ההתייעצות הן:
יעד טיסה – עד  5שעות; מטוס קריטי – צר גוף בקטגוריה  ; Cשנת היעד –  ;2050תחזית נוסעים לשנת היעד – 20
מיליון נוסעים .לצורך איתור החלופות גובשו תנאי סף קרקעיים על בסיס פרוגרמה וסקירות ידע תעופתי רלוונטיות:
אורך מסלול – קטגוריה  3,300( 4מי – ברוטו); שטח קרקע – כ 3,000-ד'; מחוץ ל TMA -של נתב"ג ,טופוגרפיה
מישורית.
צוות התכנון גיבש רשימת אתרים פוטנציאליים .הרשימה כללה את כל החלופות שהוצעו בעבר בתכניות השונות,
בסיסי ח"א וכן איתורים שהוצעו על ידי צוות התכנון .האיתורים נקבעו על ידי סריקה מדוקדקת של השטח בגבולות
מדינת ישראל ,תוך חיפוש מרחב פנוי .לצורך החיפוש הוחלט לגרוע אזורים עם טופוגרפיה הררית .סך הכל איתר צוות
התכנון  21חלופות.
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בשלב זה נפסלו  3חלופות :תל נוף ,המצוי במרחב האווירי של נתב"ג ,כורזים – בשל הטופוגרפיה הלא מישורית
וחיפה בשל מגבלות מהותיות על הארכת המסלול לים וחוסר אפשרות להגדיל את שטח השדה לשטח הנדרש עפ"י
הפרוגרמה.
לאחר שנותרו  18חלופות ,החליט פורום התכנון החליט לבצע הליך בדיקה רב שלבי .בשלב הראשון נבחנו החלופות
בבדיקת המאקרו בתחום האווירי על בסיס חמישה תתי תבחינים :מרחב אווירי גבוה; הצטרפות נפרדת למערך
הנתיבים הבינלאומיים; מרחב אווירי נמוך ומניעת הפרעות לשדות תעופה קיימים; מידת הקירבה אל גבולות
בינלאומיים; טופוגרפית הסביבה.
כל אחת מהחלופות נבחנה לגבי שני מנחי מסלול  :צפון-דרום ומזרח-מערב ,ככל שהתאפשר.
בשלב זה נפסלו חלופות נוספות :אפיק – בשל קירבה לגבולות בהליכי נחיתה /המראה; בקעת יבנאל – בשל קירבה
לגבולות וטופוגרפיה ,תבור – בשל הפרעה אפשרית לבסיס רמת דוד ושיקולים טופוגרפיים ,מגידו – בשל חדירה
למרחב אווירי של בסיס רמת דוד ,תענך – קונפליקט חמור עם בסיס רמת דוד; רמת כוכב – קירבה לגבולות והפרעה
לרמת דוד; חצור – מעבר דרך איזורי אימונים ,שיל וב במערך הנתיבים הקיים והעמוס ,קונפליקט עם בסיס תל נוף;
עוזרד – מעבר דרך איזורי אימונים ,שילוב במערך הנתיבים הקיים והעמוס ,קונפליקט עם בסיס תל נוף ,חלופת מזרח
מערב קרובה לגבול; מצדה – נתיב תנועה עמוס והפרעה לאזורי אימונים קיימים; ציקלג – 2 + 1שימוש בנתיבי אוויר
קיימים ומאוכלסים בצפיפות כבר היום ,חציית אזורי אימונים – לרבות בקרבת בית ספר לטיסה של ח"א; חצרים -
שימוש בנתיבי אוויר קיימים ומאוכלסים בצפיפות כבר היום וכן שילוב עם בי"ס לטיסה שעלול להוות סכנה בטיחותית.
בתום הבדיקה האווירית נותרו  6חלופות :עמק זבולון ,רמת דוד ,בקעת נטופה ,נבטים ,תמנע ועובדה.
 חלופות אלו נבחנו בקריטריוני מאקרו נוספים על בסיס תתי -תבחינים.
 קרקעי :התאמה למדיניות תכנון ,פגיעה בזכויות בנייה בתחום הגבלות הבנייה של השדה.
 כלכלי :מזעור מרחק מאזורי ביקוש ,תרומה לפיתוח האזור.
 תשתיות :נגישות תחבורתית ,פגיעה תשתיות על.
 סביבה :מזעור פוטנציאל למפגעי רעש ,מזעור פוטנציאל לפגיעה בערכי טבע ,נוף ומורשת.
בשלב המאקרו נפסלו ארבע חלופות:
תמנע ועובדה – בשל ריחוקן מאזורי הביקוש ,עמק זבולון – בשל פגיעה מהותית בזכויות בנייה בתחום הגבלות
הבניה של השדה ובקעת נטופה בשל פגיעה בערכי טבע ונוף.
בשלב זה נותרו שתי חלופות :נבטים ורמת דוד .לגבי חלופות אלו נערכה בחינת מיקרו הכוללת קריטריונים נוספים.
לצורך הכרעה נערך דיון במכלול הנתונים לגבי שתי החלופות (מאקרו ומיקרו) .הקריטריונים הנוספים שנבחנו הם:
 אווירי :היתכנות להגדלת קיבולת אווירית ,בטיחות טיסה – בהקשר של סכנת בע"ח (ציפורים)
 קרקעי :אפשרות לתוספת מסלול וצרכים תעופתיים נוספים ,ביסוס מסלולים בתנאי הקרקע השונים
 כלכלי :עלות תשתיות תחבורתיות תומכות ,התועלת המשקית המתקבלת מהקמת השדה ,פוטנציאל טיסות פנים
 סביבה :משמעות סביבתית מבחינת רעש של הגדלת שדה"ת ,השפעות הידרולוגיות ורדיוסי מגן.
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לרמת דוד עדיפות מובהקת בתחום האווירי והכלכלי ,לנבטים מגבלות אוויריות אך עדיפות מבחינת השפעה סביבתית
בהיבט רעש .מכיוון שטיפול ברעש הוא נושא פתיר ,ההמלצה היא לקדם בשלב ראשון תכנית מפורטת לשדה
משלים ברמת דוד.
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1

מטרת העבודה ,מתודולוגיה וגיבוש הנחות יסוד
1.1

בחינת הצורך בשדה משלים

1.1.1

התעופה הבין-לאומית לישראל וממנה מבוססת באופן כמעט בלעדי על נמל התעופה בן גוריון (ורק

החלטות
בנושא שדה
משלים

מיעוט מבוטל של טיסות בין לאומיות משדות עובדה וחיפה) נכון לשנת  2016עברו כ 17 -מליון
נוסעים בין לאומיים בנתב"ג ומגמת הגידול במספר הנוסעים נמשכת .נושא התעופה הבין לאומית
בישראל נמצא על הפרק למעלה משני עשורים.
המועצה הארצית בדיונים שונים החליטה על חשיבות הקמת שדה תעופה משלים – הן במסגרת
הדיונים על אישור תמ"א  2 /4והן במסגרת תמ"א  ,15תמ"א 15א' ,ותמ"א  .1 /15משרד התחבורה
הקים ועדה ציבורית לנושא וזו המליצה על הקמת שדה משלים ,וכן תכנית האב לשדות תעופה
שקודמה ע"י רת"א.
ממשלת ישראל דנה בנושא ב 24.7.2011 -והחליטה "להכיר בצורך הלאומי הדחוף בהקמת שדה
תעופה בינ"ל אזרחי נוסף בישראל כשדה משלים לנתב"ג".
ב 7.10.2014 -דנה ממשלת ישראל שוב בנושא והחליטה "להקים שדה תעופה אזרחי לטיסות בין
לאומיות כשדה משלים לנתב"ג...המקום המועדף...הוא במרחב בסיס רמת דוד ...אין באמור כדי לגרוע
מהוראות חוק התכנון והבניה ...ואין בו כדי לפגוע בשיקול דעתם של מוסדות התכנון ,לרבות בחינת
חלופות ככל שתידרש על ידם"
ב6.9.2016 -

בהתבסס על החלטות ממשלת ישראל ,דנה המועצה הארצית בנושא והחליטה על

"הכנת מסמך לבחינת חלופות לאיתור שדה תעופה משלים לנתב"ג ,הליך בחינת החלופות ילווה על
ידי ועדת עבודה ופורום התייעצות ויובא בסופו למועצה הארצית במטרה לקבל את ברכת המועצה
לאיתור הנבחר" .מכח ההחלטה הוכן הסקר המתומצת במסמך זה.
פירוט של החלטות הממשלה בפרק  ,9החלטת המועצה הארצית בפרק .10
1.1.2
חלופות על

כשאנו באים לבחון את סוגיית השדה הבינ"ל המשלים עולות מספר חלופות-על:


חלופת אפס – לא להקים שדה נוסף ולהמשיך ולרכז את רוב רובה של התעופה הבין לאומית

בנתב"ג.


שדה תעופה בינ"ל בהיקף מלא – המאפשר טיסות ללא הגבלת יעדים (בדומה לנתב"ג)



שדה תעופה בינ"ל משלים – המאפשר טיסה רק לחלק מהיעדים והמשמעות היא כי הוא

מתוכנן בשטח קרקעי קומפקטי יותר.
פסילת
חלופת האפס
שיקולים
אסטרטגיים

חלופת האפס נפסלה היות ויש חשיבות להקמת שדה תעופה בינ"ל נוסף וזאת

משיקולים

אסטרטגיים ,סביבתיים וכלכליים המפורטים להלן:
ישראל ,בשל מצבה הגיאו-פוליטי הנוכחי מהווה מדינת קצה ,כשההגעה ממנה ואליה מתבצעת כמעט
כולה בדרך האוויר .מסיבה זו נתב"ג מהווה תשתית לאומית אסטרטגית " -שער לישראל" .בשל
עובדה זו ,חשוף נתב"ג לאיומים בטחוניים ,הן באיתורו והן בנתיבי ההגעה של הטיסות אליו לכן יש
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חשיבות להבטיח כי עולם התעופה יתפקד גם במקרה של כשל נקודתי או זמני כגון במצבים של תנאי
מזג אוויר ,אי כשירות מסלול ,אירוע בטיחותי או בטחוני (אילת ,בשל ריחוקו ממרכזי האוכלוסייה יקלוט
ביקוש שוליים בלבד) ,כפי שקרה בעבר.
שיקולים
סביבתיים

נתב"ג משרת היום קרוב ל 100% -מתושבי ישראל .יחד עם זאת ,ההשפעות הסביבתיות ,שעוגנו
בתמ"א  ,2 /4חלות רק על חלק מתושבי המדינה ובעיקר על מספר ישובים בעוטף נתב"ג .סביבת
שדה התעופה נמצאת באזור הצפוף במדינה – עובדה המכלילה נתח אוכלוסיה גדול יותר תחת
ההשפעה הסביבתית .אין זה נכון ,סביבתית ,להמשיך ולהעמיס את כל הטיסות הבינלאומיות מישראל
וממנה על אזור זה.

שיקולים
כלכליים –
רמת שירות
וכלכלה ברמה
מקומית

נתב"ג משרת היטב (מבחינת מרחק נסיעה) את תושבי מחוזות ת"א ,המרכז וירושלים ,יחד עם זאת,
תושבי מחוזות הדרום ,חיפה והצפון מצויים במרחק נסיעה גדול משדה התעופה ונאלצים להוסיף לזמן
הטיסה גם זמן נסיעה ארוך מ"דלת לדלת" .שיפור רמת השירות מהווה שיקול חשוב במציאת נמל
תעופה בינ"ל נוסף .בנוסף ,יש לציין כי שדה תעופה מעודד כלכלה מקומית (לרבות היצע מקומות
עבודה ושירותים תומכי תיירות) המושתתת על הקירבה לשדה התעופה ובכך תורם לפיתוח האזור
שסביבו.

השוואה
בינלאומית

מהשוואה מול מדינות באירופה (ר' טבלה  ,)1הדומות לישראל ,עולה כי קיים בהן מענה טוב יותר
מבחינת מרחקי נסיעה לנמלי תעופה .אמנם ,שטחה של ישראל אינו גדול ,אך היא מאופיינת בפריסה
גיאוגרפית ארוכה וצרה המביאה למרחקי נסיעה ארוכים יחסית.

שדות תעופה
באירופה

טבלה 1

פסילת
חלופת שדה
בינ"ל בהיקף
מלא

רוב הטיסות מישראל היום הן באמצעות מטוסים צרי גוף ,וקטגוריה זו של מטוסים הינה הקטגוריה
המועדפת מבחינת תפעול על מרבית חברות התעופה .לשדה בהיקף מלא השלכות סביבתיות
משמעותיות יותר לעומת שדה בהיקף מצומצם  -בעיקר מהיבט תפיסת השטח .באיזון בין שדה

11
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מקסימלי שיכול ל התאים לכל מטוס לבין המחיר הסביבתי והכלכלי של בניית שדה גדול (כדוגמת
נתב"ג)  ,שדה המיועד למטוסים צרי גוף נותן מענה לרוב תנועות המטוסים ולכן אינו שדה נחות
מבחינה תעופתית.
לפיכך ,חלופת שדה תעופה בינ"ל בהיקף מלא נפסלה משני נימוקים :האחד – סביבתי והשני -
משיקולי עלות תועלת.
משנפסלו חלופת האפס וחלופת שדה בהיקף מלא – הוחלט לקדם שדה משלים שיתן מענה לטיסות
ליעדים לטווח בינוני ,המהווים את עיקר הפעילות הבין לאומית .שדה בשטח קומפקטי נותן מענה
לביקוש העיקרי (יעדים במרחק של עד  5-6שעות טיסה ,כפי שיפורט בהמשך) ומאפשר מעה תפעולי
טוב יותר לתפעול מסוג .LOW COST
ביבשה או
בים?

משרד התחבורה עוסק בימים אלו במכרז בינ"ל לסקר התכנות עבור אי מלאכותי לשדה תעופה .כרגע
אין הוכחת היתכנות להקמת אי ובמידה ותמצא מדובר בחלופה מורכבת מבחינה הנדסית וסביבתית.
תכנון והקמה של שדה מסוג זה הינו ארוך ולא צפוי לתת מענה בשנים הקרובות .לכן במסגרת עבודה
זו לא נבחנה חלופת אי בים.

1.1.1
מתודולוגיה

תהליך ההמלצה על חלופה נבחרת נעשה באופן הבא:
כדי לאתר אתרים מתאימים לשדה המשלים נדרש צוות התכנון לתת מענה למספר רב של שאלות:
 למתי השדה מתוכנן?
 לכמה נוסעים?
 מה טווח השירות של השדה?
 לאילו סוגי מטוסים?
התשובות לשאלות אלו היוו את הנחות היסוד (כמתואר באיור  )1לסוג השדה המבוקש וגיבוש רשימה
ראשונית של  21אתרים פוטנציאלים.
במקביל הוגדרו תנאי הסף הקרקעיים והאווירים שבלעדיהם לא ניתן להקים

את שדה תעופה

הנדרש .לאחר בחינת תנאי הסף נפסלו  3אתרים ונותרו  .18רשימת השדות שעברו את תנאי הסף
נבחנה בבחינת תלת שלבית:
 שלב ראשון :בחינת התאמה אווירית – לבחינת עמידה בדרישות התעופתיות .רק שישה אתרים
עברו שלב זה.
 שלב שני :בחינת התאמה בתחומים משלימים :קרקעי ,כלכלי תשתיות וסביבה .בסיום שלב זה
נותרו שתי חלופות :רמת דוד ונבטים.
 שלב שלישי :השוואה בין נבטים ורמת דוד – לבחינת נושאים נוספים שיאפשרו לראות את
התמונה המלאה.
1.1.1
הנחות יסוד

כאמור ,השלב הראשון היה שלב הנחת מספר הנחות יסוד שהיוו בסיס לתכנון ואיתור.
נקבעה שנת היעד שלפיה נערכו תחזיות נוסעים ברמה ארצית ,על סמך מספר תרחישי גידול ,שמהן
נגזרה תחזית נוסעים לשדה המשלים.
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במקביל ,נבחנו יעדי הביקוש (המשפיעים על טווח הטיסה) וההתפתחויות החזויות בעולם התעופה –
להגדרת סוג המטוס הקריטי  -דבר שהכתיב את קוד השדה.
בסיס זה איפשר להכין פרוגרמה ,שתתואר בפרק  2בהמשך ,ולחשב חישוב מקורב של שטח
הפוליגון הנדרש עבור השדה המשלים .חישובים אלו תוקפו במקביל ע"י השוואה לשדות תעופה דומים
בהיקפם בעולם.
הנחות היסוד מתוארות בפרק זה  .כל הנחת יסוד מהווה פתיח לתת -פרק המסביר את השיטה ואופן
קבלת ההחלטות.

השלב הראשון:
הנחות יסוד
כבסיס
לפרוגרמה
והגדרת תנאי
סף

איור 1

הנחת יסוד
טווח טיסה

מגמת יעדי
טיסה

השדה המשלים ישרת יעדים בטווח של עד חמש-שש שעות
מישראל
1.2

טווח הטיסה

המגמה היום היא של הגדלת נתח הטיסות ליעדים קצרים (נכון לשנת  88% 2016מהטיסות מנתב"ג
היו ליעדים של פחות משש שעות).
מגמה זו נובעת מהביקושים ,השימוש של חברות התעופה ב" ,"HUBSכלומר בטיסות ליעדים מרכזיים
עם קישוריות ליעדים הסופיים .שיטה זו מענה מתאים יותר לביקושים באמצעות איגום משאבים של

13
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חברות התעופה .כתוצאה מכך יש לאפשר מענה מדויק יותר מבחינת זמינות סביב שעות היממה.
נתב"ג ימשיך לתפקיד כנמל התעופה היחיד לטיסות ארוכות טווח ,אך מבחינת שיקולי עלות-תועלת,
עדיף להתרכז במציאת אתר לשדה תעופה "קומפקטי" באופן יחסי ,הנותן מענה למירב הדרישה.
חשוב לזכור כי לשדה המיועד לטווחים ארוכים ,המאפשר המראה ונחיתה של מטוסים רחבי גוף יש
השלכות סביבתיות – בעיקר מבחינת תפיסת השטח שתדרש .באיזון בין שדה מקסימלי שיכול להתאם
לכל מטוס לבין המחיר הסביבתית והכלכלי של בניית שדה גדול (כדוגמת נתב"ג) – שדה משלים
המיועד למטוסים צרי גוף נותן מענה לחלק הארי של תנועות המטוסים ולכן אינו שדה נחות מבחינה
תעופתית.
הנחת יסוד
המטוס
הקריטי

המטוס הקריטי לתכנון שדה התעופה יהיה מטוס מקטגוריה C
1.1

הגדרת המטוס הקריטי

לצורך התכנון יש חשיבות להגדיר את מטוס הייחוס ,קרי :גודל המטוס המקסימלי שישתמש בשדה
התעופה בשגרה .קביעה זו מושפעת מהביקוש ותשפיע על טווח הטיסה והיעדים ,על אורך המסלול,
על תכנון רחבות החניה ,על קיבולת הנוסעים וכד' .לצורך קביעת מטוס הייחוס מוצע לתת מענה
למירב הביקוש בשיקולי עלות תועלת.
המטוס

המגמה היום היא הגדלת נתח הטיסות ליעדים קצרים והמטוס הנפוץ בשימוש אצל חברות התעופה

הקריטי

הוא מטוס צר גוף בקיבולת של כ 170-190 -מושבים ,הנותן מענה ליעדים אלו .גם יצרניות המטוסים
מציעות מענה לדרישה זו היום ובעתיד .למטוסים רחבי הגוף ,שהינם כבר היום בשיעור נמוך ,ינתן
מענה בנתב"ג או בשדה התעופה אילן רמון (תמנע).
לפיכך ,הוחלט כי מטוס הייחוס יהיה מטוס צר גוף כדוגמת בואינג  737-900או איירבאס .320/321
במסגרת הדו"ח נבדקה גם האפשרות לנחיתה בחירום (במקרים בהם לא ניתן לנחות בנתב"ג) של
מטוס עד גודל של  ,747-400ונימצא כי ניתן להשתמש בשעת חרום לנחיתה בשדה גם של מטוסים
רחבי גוף כפי שמפורט בסעיף  ,1.4.1ללא שינוי פיזי בשדה עצמו.

1.1.1

כיום קיימים ברחבי תבל ששה יצרנים של כלי טייס רלבנטיים לקטגוריה האמורה ובדיקה העלתה

היצרנים

שיצרניות כל המטוסים מקפידות (כדי לא להפסיד שווקים) שכל דגמי המטוסים האמורים לרבות
פיתוחים עתידיים יכנסו למסגרת קטגוריה  Cשל נספח  , 14כלומר מוטת כנף של פחות מ  36מטר
ומפתח כני נשא ראשיים של לא יותר  8.9מטר .גם הדגמים המתוכננים לעתיד נכנסים כולם (זולת
יוצא מין הכלל אחד חסר חשיבות) במסגרת פרמטרים אלו .
לכן ברור שעתיד כלי הטייס צרי הגוף לתובלת נוסעים יציב יחסית וניתן להתבסס על נתוני כלי הטייס
האמורים לעיל לקביעת הפרמטרים הבסיסיים של נמל התעופה המשלים לנתב"ג.

1.1.2

לכל כלי הטייס האמורים נדרש (במשקל המראה מרבי מותר) מרחק ריצת המראה (משחרור מעצורים

קוד השדה

ועד ל"נקוי" מכשול של  50רגל) מעל  1,800מטר (למעט מקרים בודדים) .מכאן שאנו נמצאים
בקטגוריה  1על-פי טבלה  2להלן .מה שמאפיין קטגוריה זו הוא שאין לה "תקרה" ולכן נקבע את אורך
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המסלול הנדרש לפי ספרי המטוס הספציפי.
המטוס הקריטי הינו ,כפי שפורט קודם לכן ,הינו מטוס צר גוף מקטגוריית .C
השדה המתוכנן מיועד לטיסות מסחריות בכלי טייס גדולים יחסית ,ולכן כל התנועה הצפויה לעשות
שימוש בנמל התעופה תבוצע בטיסות הפועלות על-פי כללי טיסת מכשירים ,לכן מדובר בקטגוריית .I

ICAO
Aerodrome
Reference
Code

טבלה 2

 1.1.1שדה
משנה למטוס
קריטי
מקטגוריה E
Alternate-

הנחת העבודה הינה כי השדה יהיה בקטגוריה  ,Cעם זאת ,כדי לתת מענה למקרים חריגים בהם לא
ניתן לנחות בנתב"ג ,נבדקה המשמעות של תכנון מערך המסלולים כך שיוכל לקלוט כשדה משנה
מטוס קריטי עד גודל של  .747-400קיימות שתי אפשרויות :האחת – הגדלה מסוימת ברוחב המסלול
שמשמעותה תוספת שטח ,והשניה לאפשר נחיתות של מטוס במימדים של  4Eללא שינוי פיזי  -על ידי
פטור מותנה של ר' רת"א הקובע כי בעת נחיתה של מטוס מסוג זה לא ימצא כלי טייס נוסף על מסלול
ההסעה המקביל.
חשוב להבהיר כי למטרת  ,1ALTERNATEאין צורך להאריך את המסלול שכן הנחת העבודה היא
שהמטוס שיעשה שימוש בשדה כשדה משנה יגיע אליו לנחיתה בתום טיסה משדה היציאה מחו"ל,
מטוס כזה לא ימריא מהשדה כשהוא במשקל המראה מרבי לטיסת חו"ל רגילה אלא יחזור ריק לנתב"ג

1

כפי שהוגדרה במסמכי רת"א
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ולכן ימריא במשקל המראה נמוך מאוד יחסית (כשהוא מצויד בכמות הדלק הדרושה לשם טיסה
לנתב"ג) ,דבר שיוכל להתבצע על אורך המסלול המתוכנן.
הנחת יסוד
שנת היעד

שנת היעד לחישוב תחזיות הנוסעים היא שנת 2050
1.1

שנת היעד

התחזית הנוכחית נערכה לטווח ארוך יחסית ,לשנת  ,2050לאור ההערכה כי השדה יתחיל בפעילות
בין  2025לבין ( 2030לאור משך הזמן הדרוש לקבלת החלטות ,תכנון והקמה של שדה תעופה בין
לאומי נוסף בישראל) וכי אין זה נכון לתת תחזית ליום הפתיחה .לפיכך ,יש חשיבות לשריון ואיתור
שטח מתאים לתחזיות המירביות .עם זאת ,השדה ייבנה בשלבים על סמך ההתפתחויות בפועל
ותחזיות מפורטות יותר לטווחי זמן מצומצמים יותר כך שיתאים לביקוש בכל שלב ושלב.
הנחת יסוד
תחזית נוסעים

תחזית הנוסעים השנתית לשדה המשלים לשנת היעד היא 20
מיליון נוסעים
1.5

1.5.1
חישוב
התחזית

אופן

תחזית הנוסעים השנתית לשדה המשלים

על מנת שיהיה ניתן להכין פרוגרמה לשדה המשלים יש צורך להעריך את כמות הנוסעים לשנת היעד
מהשדה המשלים .התחשיב יבוסס על מכפלה של שלושה גורמים:


תחזית כלל ארצית לטיסות בינלאומיות



החלק הגיאוגרפי היחסי של האוכלוסייה סביב השדה (פוטנציאל משתמשים)



החלק היחסי של טיסות ליעדים עד  5-6שעות

ראוי לסייג כי עריכת תחזית לטווח כה ארוך הינה קשה עד בלתי אפשרית .המגמות הנוכחיות של גידול
מואץ בהיקפי תנועות הנוסעים הבין לאומיות נתמכת ע"י שילוב של מדיניות השמים הפתוחים ,כניסת
חברות ה  , LOW COSTמחירי הדלק הנמוכים יחסית והעלייה ברמת החיים .חלק מגורמים אלה עלולים
להשתנו ת במהלך טווח התכנון וייתכנו גם תרחישים נוספים אשר יכולים לפעול להגדלה או לצמצום
הפעילות ,כגון תרחישים גיאופוליטיים במרחב או בעולם ,מיתון ,שינויים טכנולוגיים מהותיים ,רגולציה
מחמירה ועוד .היות ולא ניתן לקחת בחשבון שינויי מגמה ותרחישים דרמטיים ,גישת התחזית הינה
להתבסס על מגמות העבר ,בהנחה כי הן ישמרו בממוצע לאורך זמן:
"In reading and using the information contained in the forecasts, it is important to recognize
that forecasting is not an exact science. Forecast accuracy is largely dependent on underlying
economic and political assumptions. While this always introduces some degree of uncertainty
in the short-term, the long run average trends generally tend to be stable and accurate." FAA
U.S Passenger Airline Forecasts, Fiscal Years 2016-2036.
1.5.2
תחזית כלל
ארצית

התחזית הכלל ארצית מבוססת על תרחישים שונים – בהתאם לגופים בפועלים בתחום זה .לגופים
הפועלים בתחום הערכות ותחזיות לגבי מספרי התנועות בטווחי ביניים (עד  ,)2030עם זאת לא
קיימות תחזיות לאופק התכנון של השדה (שנת  .)2050הפרוגרמה מתבססת על שיעורי הגידול
השנתיים המוצעים.
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תחזיות
נוסעים
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ע"פ תכנית אסטרטגית לשנים  2015-2030שנערכה ע"י רש"ת עבור נתב"ג ( ,)19.1.2016נבחן גידול
בתנועת הנוסעים בישראל בחמישה תרחישי גידול שונים ביחס לשנת בסיס  .2014בכל אחד
מהתרחישים נבחן גידול בשיעור קבוע לפי אחוזים לעומת השנה הקודמת .התרחישים שנבחנו הם:
1

גידול  - 3%לפי תחזיות כלכליות של רש"ת.

2

גידול  - 3.6%ממוצע גידול נצפה ב 14-שנים קודמות לעריכת התחזית

3

גידול  - 4.2%ע"ב תחזית שבוצעה בשנת  2007לפי גידול בשנים הקודמות לעריכת התחזית

4

גידול  - 5%ממוצע הגידול בתמ"ג (ע"פ תחזית קרן המטבע הבינ"ל עד שנת )2019

5

גידול  5.75%ביחס ישיר לגידול צפוי באוכלוסיית ישראל (ע"פ תחזית למ"ס – חלופה בינונית)

התחזיות הנ"ל נערכו עד שנת  2030בלבד ,טבלה  3להלן מציגה את סיכום התוצאות כאשר שנת
 2050אינה נכללת במסמך רש"ת וחושבה לפי המשך גידול באותן מגמות.

תחזית
הנוסעים הכלל
ארצית – לפי
תרחישי רש"ת
עם המשך
חישוב לפי
אותן מגמות
עד שנת 2050

סה"כ 2030
תרחיש

 %גידול שנתי

)1(2

סה"כ 2050

(מיליוני נוסעים)

(מיליוני נוסעים)

1

3

23.1

41.8

2

3.6

25.4

51.5

3

4.2

27.9

63.4

4

5

31.5

83.5

5

5.75

35.3

107.9

טבלה 1

2

תחזיות שנערכו במסגרת "תכנית האב לתעופה האזרחית" רותם אסטרטגיות ,פברואר  2016מציגות תמונה דומה בשנת  ,2030בטווח של
 22-40מיליון תנועות.
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גרף מגמות
גידול ארצי
לפי תרחישים
שונים

120.00
100.00
80.00

3%
3.6%

60.00

4.2%
5%

40.00

5.75%
20.00
0.00

2049
2047
2045
2043
2041
2039
2037
2035
2033
2031
2029
2027
2025
2023
2021
2019
2017
2015
גרף 1

מגמות
התחזית לכלל
הטיסות
בישראל

התחזית לכלל הטיסות בישראל לשנת  , 2050כפי שניתן לראות בגרף  ,1נעה בין  42ל 108 -מיליון
נוסעים בשנה .לצורך החישוב מוצע להתעלם מהתרחישים הקיצוניים .לשם הזהירות נלקחה ההערכה
השניה בגובהה ,כי לא סביר גידול מגמות קיצון לאורך זמן ,וכי ,לצורך התכנון בשלב זה ,עדיף לבחון
הערכה מירבית כדי לא לחשב על בסיס תחזיות שלא יאפשרו גידול עתידי .לפיכך הערכת העבודה היא
כשמונים מיליון נוסעים בשנה.

1.5.1
חלקו היחסי
של השדה
המשלים
מכלל
התעופה
הבינ"ל
בישראל

נתב"ג ממוקם במחוז מרכז ונותן שירות מצוין ,מהיבט מרחק נסיעה ,לתושבי מחוזות ת"א ,מרכז
וירושלים – המהווים מעל  60%מתושבי ישראל .הנחת העבודה היא כי השדה המשלים ימוקם מחוץ
למחוזות אלו ומחוץ לאזור ההשפעה של נתב"ג .כדי להעריך את חלקו היחסי של השדה המשלים,
הוחלט לבדוק את החלק היחסי של אוכלוסיית המחוזות האחרים :הדרום /חיפה והצפון (בהתאמה)
מכלל אוכלוסיית המדינה – מתוך הנחה שאוכלוסייה זו מהווה את קהל היעד הפוטנציאלי לשימוש
בשדה .למרות שיש שוני בין האוכלוסייה בצפון ובדרום הוחלט כי הפרוגרמה תהיה זהה ותבוסס על
בסיס התחזית הגדולה מבין השתיים.
מדינת ישראל מחולקת לשישה מחוזות מנהליים ולאזור יהודה ושומרון (ר' מפה  .)1החלק היחסי של
הביקוש חושב על בסיס חלוקת האוכלוסייה במדינה.
הביקוש לטיסות יושפע גם מגורמים כלכליים ומכח הקניה של אוכלוסייה מסוימת .הגורמים שישפיעו
יהיו השכר הממוצע ושיעור התעסוקה .ניתן לחשב את המשקל היחסי של כל אחד מהמחוזות ,אך
הנחת העבודה בסקר זה התעלמה מגורמים אלו והתעלמה מהשונות הכלכלית בין המחוזות.
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מפת המחוזות
בישראל

מפה 1

מחוז דרום

אוכלוסיית מחוז דרום ,כפי שמופיע בתרשים  1מונה  1,244,200נפש ,המהווים  14%מכלל אוכלוסיית
המדינה
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תרשים :1
חלקו היחסי
של מחוז
הדרום
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אזור יהודה
והשומרון()1
399.3 ,

מחוז
ירושלים,
1083.3

מחוז הדרום,
1244.2

מחוז הצפון,
1401.3

מחוז תל
אביב,
1388.4

מחוז חיפה,
996.3

מחוזות חיפה
והצפון

מחוז
המרכז,
2115.8

אוכלוסיית מחוז חיפה ,מונה  1,401,300נפש ואוכלוסיית מחוז צפון מונה  996,300נפש ,המהווים
יחד  28%מכלל אוכלוסיית המדינה – כפי שניתן לראות בתרשים .2

תרשים :2
חלקם היחסי
של מחוזות
חיפה והצפון

אזור יהודה
והשומרון(,)1
399.3
מחוז ירושלים,
1083.3
מחוז הצפון,
1401.3

מחוז הדרום,
1244.2

מחוז תל אביב,
1388.4

מחוז חיפה,
996.3
מחוז המרכז,
2115.8

1.5.1
החלק
הגיאוגרפי
היחסי של
משתמשים
פוטנציאלים
בשדה
1.5.5
החלק היחסי
של טיסות
ליעדים עד 5-

לפי השיטה שהוגדרה ,תחזית הנוסעים לשדה משלים תחושב על בסיס חלק אוכלוסייה של 28%

-

הנחת העבודה היא כי גם שדה שימוקם בדרום ,שירכז סביבו  14%מאוכלוסיית המידנה – יחושב גם
הוא לפי תחזית זהה לשדה צפוני.

החלק היחסי של טיסות ליעדים קצרים מכלל הטיסות –  88%נכון ל .2016 -מגמה זו ככל הנראה
תמשך ואף תתחזק .לצורך חישוב התחזית הכללית ,נלקח בחשבון נתון זה לפי הערך הנוכחי.
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 6שעות
1.5.6
אופן החישוב

חלק יחסי של
אוכלוסיית
המחוז/ות מתוך
כלל אוכלוסיית
המדינה

חלק יחסי של
טיסות ליעדים
קצרים

חלק יחסי של
השדה המשלים
מכלל הנוסעים
()3*2

פוטנציאל
משתמשים
(באלפים)

חיפה והצפון

28%

88%

24.6%

19,712

דרום

14%

88%

12.3%

9,856

טבלה 1

מכיוון שבתחזית הארצית השנתית ,בשנת היעד חושבו שמונים מיליון נוסעים ,הרי שבמכפלת החלק
היחסי של האוכלוסיה ו החלק היחסי של טיסות ליעדים קצרים  -מספר הנוסעים החזויים בשדה
המשלים בשנת היעד יהיה עשרים מיליון (במעוגל) – ר' טבלה .4
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 2תנאי הסף
מטרת העבודה הינה בחינת אתרים לשדה תעופה משלים – מכיוון שכך יש תנאי סף מחייבים
שבלעדיהם אין היתכנות להקמת שדה תעופה בהיקף ובאופי הנדרש.
במקביל לגיבוש רשימה של שדות פוטנציאליים נערכה בחינה לגבי עמידה בתנאי הסף:
 טופוגרפיה – המאפשרת קיום שדה תעופה
 אורך מסלול – כפי שיפורט בסעיף  2.2להלן
 מרחב אווירי ) – (TMAכפי שיפורט בסעיף  2.3להלן
 שטח הפוליגון – כפי שיפורט בסעיף 2.4
אתר שלא יעמוד בכל ארבעת התנאים הללו – לא ימשיך לשלב הבחינה הראשון ,שלב המאקרו.
תנאי סף
טופוגרפיה

טופוגרפיה
2.1

טופוגרפיה מתאימה

מרחב החיפוש חייב להתחשב בטופוגרפיה מתאימה (טבעית ומעשה ידי אדם) ,קרי :מישורית – הן
בתחום הפוליגון עצמו והן בסביבתו הקרובה.
תנאי סף אורך
מסלול

אורך המסלול (לרבות  )RESAיהיה  3300מ'
2.2

אורך המסלול  1100מ'

לחישוב אורך המסלול הנדרש הפרמטרים הרלבנטיים העיקריים הם קו הרוחב של המסלול ,גובהו
מעל פני הים והטמפרטורה .מתוך הנחה שכל החלופות הרלבנטיות תהיינה בגובה מעל פני הים שלא
יעלה על כ 160-מטר ( 500רגל) ומתוך הנחה שעלינו לקחת בחשבון טמפרטורה שתכסה כ95%-
מהשעות של יום קיץ של כ  32°Cמרחק ריצת ההמראה במשקל מלא של הדגמים השונים שצוינו נע
בין  2,400ל 2,700 -מטר.
מסלול ההמראה והנחיתה 3יאפשר הנמכת מכשירים לנחיתה בקטגוריה של Precision Approach
 .CATIIלכך יש משמעות בהיבטים שונים של תכנון המסלול.
לצורך חישוב השטח הפרוגרמתי הנדרש למערך מסלול המראה ונחיתה אחד יחד עם מסלול הסעה
מקביל אליו לכל אורכו נעשה שימוש באורך מסלול של  2,700מטר
2.2.1
מידות אורך

תוספת נדרשת עד קצה ה  60 STRIPמטר מכל צד סה"כ  120מטר וכן  RESAמומלץ  240מטר לכל
כיוון  -סה"כ  480מטר
סה"כ מידת האורך  3,300מטר (ניתן להקטין ל 2,800-מטר בתנאי  RESAמצומצמת).

3

עפ"י הנחיות רת"א ורש"ת
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2.2.2
מידות רוחב

חישוב הרוחב נעשה לפי  150מטר מקו האמצע של המסלול לכל צד וסה"כ  300מטר .בתוספת
מרחק מקו מרכז המסלול לקו מרכז מסלול ההסעה  176 -מטר ,כלומר  26מטר מעבר לSTRIP-
(מידה זו ניתנת להקטנה ב 8-מטר) .סה"כ מידת הרוחב הנדרשת  352מטר.

תנאי סף מרחב
אווירי

השדה המשלים ימוקם מחוץ ל TMA -נתב"ג
2.1

2.1.1
סקירת
המרחב
האווירי של
ישראל

השדה המשלים מחוץ ל TMA -נתב"ג

הפעלת נמל תעופה מצריכה "הקצאה" של "נפח אויר" משמעותי שיאפשר את פעילות כלי הטייס
הממריאים והנוחתים בו .בתנאים הספציפיים המיוחדים בהם פועל המרחב האווירי של ישראל
הוספת נמל תעופה שישמש טיסות אזרחיות מסחריות בין-לאומיות ,בכלי טייס גדולים יחסית,
ובאינטנסיביות גבוהה ,היא אירוע המחייב שינויים מרחיקי לכת בהסדרי השימוש וההפעלה של
המרחב האווירי הקיימים כיום.
ככלל ,הפעלת התעופה (הן האזרחית והן הצבאית) מצריכה שימוש אינטנסיבי בחלל האוויר שמעל
שטח המדינה וחלק משטח מזרח הים התיכון (המוקצה לישראל על-פי הסדרים בינ"ל) .בשונה
מתנועה על פני הקרקע ,בתנועה באוויר אלמנט מרכזי המאפשר שימוש יתר מושכל במרחב האוויר
העומד לרשותנו הוא ממד הגובה ,טיסה בגבהים שונים מעל נקודה מסוימת מאפשרת "הכלת" מספר
כלי טייס מעל אותה נקודה בו זמנית בבטחה ,בכפוף לשמירת הנהלים ולפיקוח מסודר.
כאמור המרחב האווירי משמש את התעופה האזרחית ,את התעופה הצבאית וכן משתמשים אחרים
כמו אזורי ניסוי ,מטווחים ,צניחות וכיו"ב פעילויות חיוניות לביטחון המדינה ולתעשייה.
בכל הנוגע לתעופה האזרחית ,כללי חלוקת המרחב האווירי בין המשתמשים ,אופן קביעת הגבולות,
מסגרות הפיקוח ,דרכי ההפרדה בין כלי טייס באוויר וכיו"ב נקבעים על-ידי מסכת מפורטת של תקנות
וכללים שמוכתבים על ידי הארגון הבינ"ל לתעופה אזרחית ( ICAO – International Civil Aviation
 .)Organizationהמסגרת הרגולטורית של  ICAOמוסדרת ב 19-נספחים לאמנת הארגון העוסקים
במגוון הנושאים הרלבנטיים ,במקום בו נדרש פרוט נוסף קיימים מסמכים משלימים לחלק ניכר
מנספחי האמנה (.)DOCUMENTS
חוק הטייס החדש בישראל והתקנות שתוקנו על פיו מהווים אף הם מסגרת מחייבת לעניין זה
ובמרבית העניינים מאמצים את התקינה הבינ"ל הקובעת כאמור ,להוציא נקודות ספציפיות בהן עקב
נסיבות מיוחדות חורגת מדינת ישראל מכלל טכני כזה או אחר כמפורט בתקנות.
לא למותר אף לציין כי גם חלק ניכר מפעילות התעופה הצבאית ובעיקר פעילות התובלה (כבדה ,קלה
ומסוקים) משולבת ופועלת אף היא בעיקרה על-פי כללים אלו .לעניין ניהול המרחב האווירי רלבנטיים
בעיקר נספחים  2ו 11-לאמנה ומסמך  4444המהווה צרופה לנספח  .11לתכנון נתיבי כניסה ()STAR
ויציאה ( )SIDוכן לתכנון הליכי הנמכות מכשירים רלבנטיים בעיקר נספח  6לאמנה ומסמך 8168
 Pans Opsהמהווה צרופה לנספח .6
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2.1.2
ההסדרה
הבסיסית

על-פי כללי  ICAOהאמורים לעיל ,המרחב האוויר הגלובלי מתחלק למרחב אויר "מבוקר" וכזה
ש"איננו מבוקר" .ככלל ,כל המרחב האווירי של ישראל (איור  )2מוגדר במסגרת הכללים האמורים
כ"מרחב מבוקר" ( .(Controlled Airspaceקיימות אמנם פעילויות מסוימות שאינן מבוקרות ב"פיקוח
צמוד" אך גם אלו פועלות בתוך תאי שטח מוגדרים במדויק (מרחב וגובה) ,בשעות מוגדרות ובאישור
מראש.
בכל מרחב אויר מבוקר קיימת חלוקה של המרחב למרחבי משנה .חלוקה זאת היא הן גיאוגרפית
במישור והן מרחבית ,קרי ,בגובה .המרחב משתרע מהקרקע עד לגבהים המרביים בהם פועלת
התעופה .חלוקת המשנה מקצה "קוביות" (נפחי אויר שאינם בד"כ בצורת קובייה מושלמת) לפעילויות
שונות באופן שבכל "קובייה" כזו מתנהלת בסופו של דבר התנועה האווירית תחת בקרה ופיקוח של
פקח טיסה  /בקר יחיד האחראי להפרדות הבטיחותיות בין כל התנועות באותה "קובייה".
בתוך ה"קוביות" של מרחב האוויר בישראל מתקיימות טיסות הפועלות על-פי כללי טיסת ראיה ( VFR
 ,)- Visual Flight Rulesטיסות הפועלות על-פי כללי טיסת מכשירים ()IFR - Instrument Flight Rules
וטיסות הפועלות על פי כללי טיסת ראיה מבוקרת ( .) - Controlled Visual Flight Rules CVFRטיסות
בכללי טיסת ראיה יכולות להתבצע בהתקיים תנאי מזג אויר מוגדרים מזעריים המאפשרים ביצוע
הטיסה כולה מן ההמראה עד לנחיתה תוך התבססות על התמצאות על בסיס זיהוי פני הקרקע.
טיסות בכללי טיסת מכשירים ( )IFRניתנות לביצוע בהתבסס על מכשירי ניווט ,בתנאי מזג אויר
מוגבלים ובבקרה /פיקוח צמוד .טיסות בכללי טיסת ראיה מבוקרת מתבצעות בהתבסס על הזדהות
בראיה ,אך תוך בקרה צמודה של מערך הפיקוח.
מטבע הדברים מרחבי האוויר הנדרשים להכלת כמות טיסות נתונה בכללי טיסת מכשירים נרחבים
בהרבה מאלו הנדרשים להכלת אותה כמות טיסות בכללי טיסת ראיה ובטיסת ראיה מבוקרת
ומחייבים "הפרדות" נרחבות ומדויקות בין כלי הטייס כדי לתת מענה לסטנדרט הבטיחות הנדרש על-
פי התקינה.
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מורכבות
המרחב האווירי
[מקור :אתר
רשות תעופה
אזרחית
(רת''א)]

איור 2

שכבות המרחב
האווירי (מבט
אנכי)

מקור:
אתר רת"א

איור 3
במקרה שלפנינו ,מדובר בהפעלת נמל תעופה לביצוע טיסות מסחריות בכלי טייס גדולים יחסית ,מה
שאומר שכמעט כל התנועה הצפויה לעשות שימוש בנמל התעופה תבוצע בטיסות הפועלות על-פי
כללי טיסת מכשירים.
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2.1.1
מרחב האוויר
הישראלי

כלל מרחב האוויר של מדינת ישראל מתחלק בחלוקה "גסה" ל"קוביות" של מרחבי אוויר אזוריים
(צפון ,דרום ומרכז) ובתוכם בחלוקה "עדינה" יותר מוקצות "קוביות משנה" לצרכים ספציפיים כמו
נתיבי טיסה קבועים ,שדות תעופה ,אזורי אימון תעופתיים ומשתמשים אחרים (ר' איור  . )3המצב
העובדתי מורכב אף יותר מהמתואר לעיל שכן חלק מהקוביות הן ב"חלוקה גסה" והן בתת "חלוקה
עדינה" נשלט ומבוקר על-ידי חיל האוויר בעוד אחרות נשלטות ומבוקרות/מפוקחות על ידי מערך
הפיקוח האזרחי .מאידך קיימת רמה גבוה יחסית של ערוב שירותים כאשר טיסות אזרחיות העושות
שימוש במרחבים ("קוביות") המבוקרים על-ידי חיל האוויר מקבלות ממנו את שרותי הבקרה ולעומתן
קיימות טיסות צבאיות רבות העושות שימוש במרחבים ("קוביות") המוקצים ומבוקרים על-ידי הבקרה
האזרחית ומקבלות מהמערך האזרחי את שרותי הפיקוח והבקרה ,זאת תוך תאום מתמיד בזמן אמת
בין הפקחים /בקרים המפעילים כל אחת מ"קוביות" אלו .בנוסף לכך קיימות גם "תת קוביות" מסוימות
המשרתות יותר ממטרה אחת על בסיס של חלוקת זמן (  )TIME SHARINGכאשר בתאום מסודר
כאשר מתבצעת בהן פעילות מסוימת נמנעת פעילות אחרת אשר בשאר הזמן מתבצעת בהן דרך
שגרה.4
בחלוקה הגסה מתחלק מרחב האוויר של ישראל ("הקובייה הגדולה" או ככינויה במונחים טכניים
תעופתיים  )Israel FIRלארבע "קוביות" משנה עיקריות כדלקמן:
 TMA בן גוריון( .ר' איור  )4מרחב אויר זה המהווה חלק מ"-קוביית המרכז" הוא מרחב
האוויר העיקרי לשימוש התעופה האזרחית .הוא משתרע בין קו הנמתח ממזרח למערב
באזור שבין נתניה להרצליה בצפון וקו שנמתח ממערב למזרח באזור ראשון לציון בדרום.
בתוך ה TMA-מאובחנים כיום מרחבי משנה המשמשים את שדות התעופה דב והרצליה
(העתידים להתפנות) ובעבר גם המרחב ששימש את שדה התעופה עטרות .כ"כ קיימת
חלוקת משנה נוספת בין המרחב שמשמש את "מגדל בן גוריון" למרחבים נוספים המשמשים
את הטיסות החולפות מעל לנתב"ג וכיו"ב .ככלל ה TMA-משתרע מהקרקע ועד לגובה תקרה
של  9000רגל (בהסתייגויות מסוימות) .התנועה במרחב זה מבוקרת על-ידי מספר תת-
יחידות במגדל נתב"ג .תת-שכבה נוספת בגבהים  11,000ו 12,000-רגל מוקצית תחת
פיקוח

אזרחי

לצרכי

כניסה

ויציאה

של

טיסות

מסחריות

לממלכת

ירדן.

מרחב זה הינו עמוס ביותר ועל מנת להגדיל קיבולת של תנועות מוצע למצוא שדה נוסף
מחוץ ל"קוביית משנה" זו.

4

בתעופה האזרחית מרחקים אופקיים נמדדים בד"כ במייל ימי ( ,)NMגבהים ברגל ( )FEETומהירויות נמדדות בקשר (מייל ימי לשעה).
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אזור  TMAשל
נתב"ג

איור 4
"קוביות משנה"
נוספות

 המרחב שמעל מזרח הים התיכון המוקצה ל .Israel FIR -חלקו המרכזי (המהווה אף הוא
חלק מ"קוביית המרכז") משמש לנתיבי הכניסה והיציאה הבין-לאומיים מבן גוריון עד לגובה
של כ 20,000-רגל ומבוקר על-ידי יחידת בקרה של רש"ת ואילו קצותיו הצפוני והדרומי
מהו וים חלק משתי "הקוביות" שלהלן ("קוביות" צפון ודרום) ומוקצים לפעילות האימון של
חיל האוויר ושימושים נוספים בעיקרם של מערכת הביטחון .החלק המרכזי ,כאמור ,מבוקר
על ידי יחידת בקרה של רש"ת ואילו הקצוות הצפוני והדרומי על-ידי חיל האוויר כאמור להלן.
 המרחב שמצפון ל TMA-ועד לגבול המדינה וכן מחצית ה TMA-הצפונית מעל גובה
 9,000רגל ("קוביית צפון") .מהווה את מרחב בקרה צפון .מרחב זה מפוקח על ידי חיל
האוויר לרבות פיקוח על נתיבי  CVFRונתיבי  IFRאזרחיים (המכונים .)ATS ROUTES
 המרחב שמדרום ל TMA-ועד גבולות המדינה לרבות חלקו הדרומי של ה TMA-מעל
גובה  9,000רגל ("קוביית דרום") .מהווה את מרחב בקרה דרום .במרחב זה קיימת
חלוקה בין נתיב טיסות ה IFR-לדרום הארץ המבוקר על-ידי יחידת בקרה דרום של רש"ת
ובין כל שאר המרחב לרבות מערך נתיבי  CVFRאזרחיים המבוקרים על-ידי מערך הפיקוח
הדרומי של חיל האוויר.
בתוך החלוקה ה"גסה" שלעיל קיימת חלוקת משנה המקצה מרחבי אויר למגדלי הפיקוח של שדות
תעופה אזרחיים וצבאיים ,מגדירה אזורי אימון למטרות שונות ,נתיבי טיסה אזרחיים וצבאיים
מופרדים לכללי טיסה שונים ,לגבהים שונים על-פי אופי כלי הטייס ,למהירויות תנועה שונות וכיו"ב וכן
מקצה מרחבי אוויר לפעילויות שאינן תעופתיות לרבות אזורים סגורים ואסורים לטיסה .כל אזור כזה
מוגדר כאמור בגבולות גיאוגרפיים (על-פי תוואי שטח או על פי מכשירי ניווט לטיסה) ובגבהים נתונים.
המרחב האווירי של נתב"ג עמוס ונכון לפזר את התוספת על שדה נוסף.
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תנאי סף
שטח הפוליגון

שטח הפוליגון לאיתור שדה משלים יהיה  3,000דונם
2.1

שטח הפוליגון  1000דונם

מטרת שלב העבודה הנוכחי היא לקבוע שטח הפוליגון .קביעת שטח הפוליגון נעשית בשני
הליכים מקבילים .האחד -באמצעות פרוגרמה המתכללת את האלמנטים הדרושים לשדה כגון:
מטוסים ומטענים ,שטחים אוויריים ,שטחים קרקעיים ,תשתיות נדרשות ,דרישות מרחב אווירי
ועוד (טבלה  . )5השני – בחינת שטחים של שדות תעופה דומים בהיקפם בעולם ,כבדיקה נוספת
לאישוש תוצאות הפרוגרמה.
הפרוגרמה המפורטת מופיעה בנספח.
2.1.1
חישוב פרוגרמתי

ריכוז שטחים
לפרוגרמה עבור
שדה משלים

שטח בנוי (דונם)

דרישת שטח

קרקע (דונם)

מסלולי המראה נחיתה והסעה

1161

רחבות חניה כלי טיס

259

מסוף נוסעים

51

128

מסוף מטענים

10

25

בדק ותחזוקה אווירית

22

55

חניית ציוד תפעולי

80
20

מבני תמך

50

אבטחה

10

מגדל פיקוח

2

כיבוי אש והצלה

34
63.5

חניית כלי רכב

159

מרכז תחבורה ציבורית

30

תשתיות רטובות

3

דלק

5

רצועה היקפית
שטחים

נוספים

מהשטחים לעיל

120
ודרכים

פנימיות

20%
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2,511

סה"כ
טבלה 5

2.1.2

השוואה לשדות תעופה בעלי מאפיינים דומים

על מנת לאמת את ההערכות וחישובי השטחים המתוארים במסמך זה נערכה השוואה של השטח
הכולל מול שדות תעופה בעלי מאפיינים דומים במדינות שונות .להלן מודגמים שבעה שדות
תעופה בעולם .טבלה  6מציגה שדות תעופה בסדרי גודל של כ 3,000-דונם לשדה המיועדים
לתנועת נוסעים משמעותית ,בחלקם בסדרי גודל דומים לאלו שהוצגו במסגרת פרוגרמה זו .שטחי
השדות מושפעים בין היתר ממספר המסלולים ,מספר הנוסעים לתנועה ומתנאים מקומיים שונים.
נתונים אלה תומכים בתחשיבים לעיל המסתכמים בשטח של בין  1,000ל 2,500 -דונם .לצורך
איתור הפוליגון נלקח בחשבון הנתון הגבוה יותר –  3,000דונם.
שטח זה הינו שטח מצומצם ביחס לשטח נתב"ג הועמד על כ 15,000-דונם.

שדה תעופה

מס'

אורך

תנועה

תנועה

מסלולים

2015

2015

מסלולים
(מ')

(מיליוני
נוסעים)

שטח
נוסעים

השדה

לתנועה
(דונם)

(מטוסים)

ברלין טיגל

2

3,000

21

184,500

114

4,350

ז'נבה ,שוויץ

1

3,900

15.8

188,880

84

3,440

3

2,200

23

289,000

80

2,950

וושינגטון נשיונל
(רונלד רייגן)
סן דייגו
1

2,860

20.3

194,000

105

2,750

(קליפורניה)
לה גווארדיה
(ניו יורק)
מילאנו לנטאה
בריסל דרום
(שארלואה)

2

2,200

28.4

366,000

78

2,707

1

2,440

9.7

118,650

82

2,200

1

2,540

6.96

63,650

109

2,100

טבלה 6

2.1.1

הנחות יסוד ותנאי סף  -סיכום

לסיכום ,מוצג ריכוז הנחות היסוד ותנאי הסף המונחים בבסיס התכנון של שדה התעופה המשלים,
כפי שהוסברו בפרק זה ובפרק הקודם.
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רשימה מרוכזת
של הנחות היסוד

 שנת היעד לחישוב תחזיות הנוסעים היא שנת 2050
 השדה המשלים ישרת יעדים בטווח של עד חמש-שש שעות מישראל
 המטוס הקריטי לתכנון שדה התעופה יהיה מטוס מקטגוריה C
 קוד השדה יהיה 4CI


תחזית נוסעים שנתית לשדה המשלים לשנת היעד  -2050עשרים מליון נוסעים
בשנה

רשימה מרוכזת
של תנאי הסף

 טופוגרפיה מישורית
 אורך המסלול (לרבות  )RESAיהיה  3,300מ' ( 2,700בסיס  600 +בטיחות)
 השדה המשלים ימוקם מחוץ ל  TMAנתב"ג
 שטח קרקעי –  3,000דונם

סקר אתרים לאיתור שדה תעופה בינ"ל משלים

1

האתרים המוצעים לבחינה

1.1.1
השיטה

על מנת להגיע לרשימה ראשונית אתרים אופציונליים נעשה איסוף מידע משלושה מקורות
במקביל .הראשון  -נעשתה סקירה של תכניות סקרים ועבודות שנעשו בעבר בנושא התעופה
בישראל וממקורות אלו לוקטו כל האתרים שהוצעו ויכולים להתאים לשדה המבוקש .השני –
שדות תעופה קיימים – אזרחיים וצבאיים ,והשלישי  -בדיקה של צוות התכנון ע"י סריקה
שיטתית של האפשרויות בתחום מדינת ישראל .לאור תנאי הסף הסריקה לא נערכה באזור
 TMAנתב"ג על מנת לא להעמיס את המרחב האווירי הצפוף בלאו הכי וכן לא נבחנו אזורים
הררים כגון הגליל ,הרי ירושלים הר הנגב ועוד( .איור )5

מרחבי החיפוש

איור 5

להלן סקירה של תכניות (מתאר ,אב ומסמכי מדיניות) שעסקו באיתור שדה תעופה משלים
לנתב''ג -.כבסיס לרשימת האתרים שייבחנו במסגרת החלופות

31
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רקע

נמל התעופה נתב''ג משמש כשער האווירי הראשי של מדינת ישראל.

5

עוד לפני כשני עשורים נדרשה המועצה הארצית לתכנון ובנייה לסוגיית הקמת שדה תעופה
לטיסות בין-לאומיות נוסף שישמש שדה משלים לנתב''ג .בפברואר  1996החליטה המועצה
הארצית כי היא רואה בפיתוח שדה תעופה ב''ל בדרום הארץ מנוף לפיתוח הנגב ושל העיר באר
שבע.

6

בישיבה  ,358מיום  ,28.1.1997במסגרת הדיונים באישור תמ''א  ,2/4התכנית המפורטת
לנתב''ג ,ציינה המועצה הארצית לתו''ב כדלקמן" :המועצה רואה בתכנית המוצעת לאישור
הממשלה ובמתן הוראה להקמת שדה תעופה משלים בדרום הארץ ,בלוח זמנים קצר לתכנון –
מקשה אחת".
1.1.2
תמ"א 15

7

בשנת  2000אושרה תמ''א  – 15תכנית מתאר ארצית לפרישת שדות תעופה ומנחתים
בישראל .התכנית מגדירה מדרג של שדות תעופה .לענייננו ,רלוונטיות הגדרות שדה תעופה של
שדות מדרגה  1ו.2-


שדה תעופה מדרגה 1

מוגדר כ"שדה תעופה שנועד לענות בעיקר על הביקוש לטיסות סדירות וטסות שכר ליעדים בין
לאומיים .נתב''ג הוא השדה היחידי בישראל בעל הדרוג .1


שדה תעופה מדרגה 2

מוגדר כ"שדה תעופה שנועד לענות בעיקר על הביקוש לטיסות שכר ליעדים בין-לאומיים".
השדות כורזים ,חיפה ,ירושלים ,מצדה ,אילת (עין עברונה )8ואילת נמנים על דרגה זאת.
התכנית קובעת תפרושת של  24אתרים לשדות תעופה ומנחתים ברמות שונות .התוכנית
מפרטת הנחיות להכנת תכניות מפורטות לשדות הללו ולתהליכי הקידום הסטטוטורי שלהם.
התכנית מחייבת הגשת תכניות מפורטות לכל אחד מן השדות לוועדות התכנון המחוזיות
הרלוונטיות בתוך  3שנים מיום אישורה .המועד הקבוע בתמ"א להשלמת התוכניות המפורטות
לשדות התעופה חלף בשנת .2003
התכנית לא הגדירה שטחים לאתרים ומרביתם ללא תכנית סטטוטורית (ולפיכך לא שמרה
שטחים עבורם) .לכל אתר בתכנית צוינו מיקום (נצ"מ) ,מצב פיסי (שימוש או מתוכנן) ואומדנים
לאורך ולרוחב מסלול .לפי התמ''א "המימדים המצויים בפרק זה אינם סופיים ויקבעו בתכניות
מפורטת ".האיתור המוגדר בתמ"א לשדה התעופה נשמר כל עוד לא נגרע ע"י המועצה הארצית
לתכנון ובנייה.

5

שערים משניים הם :ש''ת עובדה ,ש''ת ע''ש אילן ואסף רמון (תמנע) וש''ת חיפה.

6

מתוך :הכנסת – מרכז מחקר ומידע ,מסמך רקע לדיון בנושא" :הקמת נמל תעופה בינ" ל נוסף בישראל" ,מוגש לוועדה לענייני ביקורת המדינה
( 13ינואר .)2002
7

מתוך מכרז רשות שדות התעופה :מכרז פומבי מס'  2016/070/0253/00להתקשרות בחוזה להכנת סקר אתרים ,בחינת חלופות ובחירת
אתר מועדף להקמת שדה תעופה בינ"ל משלים עבור רשות שדות התעופה ,נספח א' – תכולת העבודה ,עמוד .3

8

לימים הוקם באזור סמוך שדה התעופה על-שם אילן ואסף רמון בבקעת תמנע.
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עוד נציין כי בימים אלה החל התהליך התכנוני של תמ''א  2/15שמטרתו לעדכן את תמ''א .15
1.1.1
תכנית אב
לתעופה "אופק"

במקביל להכנת תמ"א  ,15בוצעה עבודה ביוזמת משרד התחבורה להכנת תכנית אב לתעופה
שנקראה "אופק" והוגשה בשנת  .1999התכנית נגעה לשני תחומים עיקריים – התשתית
הקרקעית והמרחב האווירי .ככל הידוע ,המלצות העבודה מעולם לא מומשו.

1.1.1
תמ"א  /15א'

תמ''א 15א – תכנית מתאר ארצית לנמל תעופה בין-לאומי נוסף לישראל .התכנית הוכנה בשנים
 .2005-2001ביוני  2001אושר דו''ח שלב א של התכנית – צרכים ,אילוצים ,מטרות ומיון
ראשוני של אתרים .במסגרת שלב זה נבחנו  22אתרים 9ולאחר סינון ראשוני נקבעו חמישה
אתרים 10שייבחנו במסגרת שלב ב של התמ''א.
במסגרת שלב ב של התמ''א נערכה בחינת חלופה מועדפת לגבי  4אתרים 11שדורגו כדלקמן:
 ציקלג 2
 נבטים
 אי בים  /ציקלג 1
ב 2005-אישרה המועצה הארצית לתו''ב את תוצאות הבחינה והמליצה על הכנת תמ''א 1/15
שבמסגרתה יעוגנו האתרים הללו.

1.1.5
תמ"א 1 /15

תמ''א  1/15נועדה לעגן בתמ''א  15את האתרים שהומלצו במסגרת תמ''א 15א .התכנית
אושרה ע''י המועצה הארצית לתו''ב ב ,2007-אך לא קיבלת תוקף סטטוטורי15בשל ערר
שהוגש ע''י שר הביטחון דאז.

1.1.6
הוועדה הציבורית
לבחינת תכניות
אב לשדות תעופה
בישראל

בספטמבר  2007מינה שר התחבורה והבטיחות בדרכים דאז ,רא"ל (במיל') שאול מופז ,וועדה
ציבורית לבחינת תכנית אב לשדות תעופה בראשות האלוף (במיל') הרצל בודינגר .הוועדה
הורכבה מנציגי משרדי הממשלה הרלוונטיים (תחבורה ,ביטחון ,פנים ,אוצר) והגישה המלצות
לשר התחבורה במהלך שנת .2008
המלצות הוועדה ,לעניין הקמת ש''ת ב''ל משלים לנב''ג הן כדלקמן:

12

 ש''ת נבטים
ריחוקו של ש''ת "נבטים" ממרכז הארץ והתחבורה היבשתית הבעייתית אליו וממנו ,כמו גם
פעילויות ח''א בו [קליטת פעילויות מש''ת לוד] ,גרמו לוועדה להוציא אותו מן הפתרונות

9

האתרים שהוצעו במסגרת שלב א של תמ''א /15א הם :כורזים (אתר מאושר לפי תמ''א  ,)15כברי (בסמיכות לאתר בצת המאושר לפי תמ''א
 ,)15בקעת בית נטופה ,חיפה (שדה תעופה פעיל – בימים אלה מקודמת הסדרתו במסגרת הכנת תת''ל  ,)80מגידו (אתר מאושר לפי תמ''א
 15כיום מתקן ביטחוני .בימים אלה מקודמת עבורו תכנית מפורטת – ג ,)21674/בית שאן/אליעז (מנחת חקלאי מאושר לפי תמ''א  ,)15עין
שמר (אתר מאושר לפי תמ''א  .15כיום מתקן ביטחוני) ,תל יצחק ,אי מלאכותי בים ,חולות ראשון לציון ,חולות ניצנים ,עטרות (השדה מאושר
לפי תמ''א  .15השדה אינו פעיל בשל היבטים ביטחוניים) ,עגור ,חצור (מתקן ביטחוני) ,ציקלג  ,1ציקלג  ,2ציקלג  ,1חולות זיקים ,מצדה (אתר
מאושר לפי תמ''א  ,)15נבטים (מתקן ביטחוני) ,מצפון לנתיבות (תקומה) ,מדרום מערב לנתיבות (טל אור).
10

האתרים שעברו לבחינה במסגרת שלב ב הם :חיפה ,אי מלאכותי בים (מול ת''א) ,ציקלג  ,1ציקלג  2ונבטים.

11

תמ''א  15א לא בחנה ,במסגרת בחינת החלופה המועדפת ,את ש''ת חיפה ונמקה זאת כדלקמן" :ש''ת חיפה הוא אתר מדרגה [ 2לפי תמ''א]
שעבורו נמצאת תכנית בהכנה (לקראת הכרזה על הכנת תכנית לפי סעיפים  78-77לחוק התכנון והבנייה).

12

ראו :דו''ח בודינגר ,ע' .18-17

סקר אתרים לאיתור שדה תעופה בינ"ל משלים

34

המוצעים כשדה משלים לנתב''ג .הוועדה המליצה כי יש לבחון את שימור ייעודו של השדה
כש''ת ב''ל נוסף13.
 אתר ציקלג 2
הוועדה המליצה כי אתר ''ציקלג  ''2יוסף לתמ''א  ,15לצורך שימור הקרקעות לבנייתו וכן רצוי
לקדם תכנון מפורט עבור השדה.

14

 אי מלאכותי בים התיכון
הוועדה המליצה כי יש לממש את החלטת המועצה לתו''ב לגבי המשך התכנון של השדה,
בשלבים .משרד התחבורה ייקבע מי הגורם שיזום את המשך התהליך .כמו כן המליצה הוועדה
כי ייערכו בדיקות נוספות ע''י גוף שאינו בעל אינטרסים בתחום15.
 מנחת מגידו
הוועדה המליצה כי יש לקדם לש''ת "מגידו" תכנית מפורטת מתוך כוונה להפעילו כש''ת ב''ל
אזורי (דרגה  2לפי תמ''א  )15בצפון הארץ וליזום שינוי תמ''א  15בהתאם16.
בש ל חילוקי דעות באשר להמלצות לא חתמו חברי הועדה על הדו"ח והוא הוגש אך ורק ע"י
יושב הראש.
1.1.3
תכנית אב רת"א

ב 2010-הכינה רשות התעופה האזרחית (רת''א) תכנית האב לשדות תעופה ומנחתים לתעופה
האזרחית בישראל (נייר עמדה).

17

במסגרת התכנית נערך תהליך בחינה מקצועית לאיתור ש''ת ב"ל משלים לנתב''ג .הבחינה
נעשתה לאחר מעבר על תוצרי העבודות הקודמות שבוצעו לעדכון תמ"א  15שנסקרו לעיל.
מתוך הכרה במציאות הקיימת במדינת ישראל לפיה קיים מחסור חמור במציאת אתרים זמינים
לשימוש עתיר משאבי קרקע דוגמת שדה תעופה ,לא נבחנו אתרים חדשים לשדה בין-לאומי
משלים לנתב"ג שלא טופלו בעבודות קודמות – תמ''א  ,15תמ''א 15א ודו''ח בודינגר.
האתרים שנבחנו בעבודה זאת היו :נבטים ,ציקלג ,מגידו ,כורזים וחיפה .תכנית האב סברה שיש
לפסול לחלוטין את חלופות חיפה ,כורזים וציקלג .מבין שני האתרים שנותרו – נבטים ומגידו,
המליצה תכנית האב על ש''ת מגידו כחלופה המועדפת ע''י רת''א .רת''א נמקה את הבחירה
כדלקמן:
" הדבר נובע בעיקר מכך שלהערכתנו ניתן להתגבר ביתר קלות על מגבלת התשתיות האוויריות
במרחב מגידו לעומת המגבלות הקיימות באזור הנגב .למרות שקביעה זו חייבת בתאום עם
מערכת הביטחון וחיל האוויר ,הרי שבמגידו ההשפעה ההדדית על פעילות חיל האוויר היא עם

13

שדה זה מופיע כסימבול בתמ''מ ( 23/14/4תכנית מתאר מחוזית למטרופולין ב''ש).

14

שדה זה מופיע כסימבול בתמ''מ ( 23/14/4תכנית מתאר מחוזית למטרופולין ב''ש).

15

יודגש כי הסקר הנוכחי אינו דן בסוגיית אי מלאכותי .לבחינת הסוגיה תוכן תכנית נפרדת  -תמ''א 15ג.

16

יודגש כי בימים אלה מקדמת המועצה האזורית עמק יזרעאל במוסדות התכנון תכנית מתאר מקומית מפורטת (ג )21674/שתאפשר הפעלת
השדה כשדה תעופה פנים ארצי .מטרת התכנית" :הקמת שדה תעופה אזרחי מגידו מדרגה  4מסלול לא ממוכשר".

17

התכנית טרם קיבלה את אישור שר התחבורה.
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מטוסי בסיס רמת דוד ועם תשתיות אוויריות מצומצמות יחסית לאלו שבשדה "נגב" ובסיס
נבטים הצבאי .גם הקרבה לאזורים ומתקנים רגישים בנגב הופכת את תכנון המרחב למורכבת
יותר מאשר בעמק יזרעאל .החלופה של הקמת השדה בנבטים הינה בעדיפות שנייה לחלופת
18".

מגידו

מקורות האתרים המוצעים לבחינה

1.2

רשימת האתרים המוצעים מתבססת אפוא על החלטות ממשלה בנושאי מיקום ,על הצעות
קודמות במסגרת תכניות מתאר (תמ"א  ,15תמ"א  ,1 /15תמ"א /15א)  ,ועדות ,דו"חות
ותכניות אב (ועדת בודינגר ,רת"א) ,שדות תעופה קיימים וכן על אתרים שטרם הופיעו בעבודות
קודמות ואותרו על-ידי צוות התכנון .להלן רשימת  21אתרים שגובשו ע"י צוות התכנון.

1.1

רשימת האתרים
 1כורזים

 12ש"ת תל נוף

 2עמק זבולון

 13ש"ת חצור

 3ש"ת חיפה

 14נחל עוזרד

 4בקעת בית נטופה

 15מנחת מצדה

 5אפיק

 16צקלג 2

 6בקעת יבנאל

 17ציקלג 1

 7ש"ת רמת דוד

 18ש"ת חצרים

 8תבור

 19ש"ת נבטים

 9מנחת מגידו

 20ש"ת עובדה

 10רמת כוכב

 21ש"ת תמנע

 11תענך

1.1

סינון ראשון :עמידה בתנאי סף

תנאי הסף הם:
 השטח הנדרש כ 3,000-ד' ,כפי שהוצג בפרק הפרוגרמה.
 אורך מסלול (ברוטו) –  3,300מ'.
 טופוגרפיה מתאימה
 מחוץ ל  TMAנתב"ג

18

תכנית אב רת''א  ,2010ע' .26
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1.1.1

כורזים

1.1.2

חיפה

אתר כורזים הינו אתר המאושר לפי תמ''א  .15האתר מוגדר כ"שדה תעופה שנועד לענות
בעיקר על הביקושים לטיסות שכר ליעדים בין-לאומיים( ".דרגה  2לפי תמ''א  .)15תמ''א  15לא
הגדירה שטחים לאתרים .לכל אתר בתכנית צוינו מיקום (נצ"מ) ,מצב פיסי (שימוש או מתוכנן)
ואומדנים לאורך ולרוחב מסלול .לפי תמ''א " 15המימדים המצויים בפרק זה אינם סופיים ויקבעו
בתכניות מפורטת ".האיתור המוגדר בתמ"א לשדה התעופה נשמר כל עוד לא נגרע ע"י
המועצה הארצית לתכנון ובנייה.
האתר נפסל בשל טופוגרפיה שאינה מתאימה.
אתר ש''ת חיפה (מפה  )2הוא שדה תעופה פעיל ומשמש לטיסות פנים ולטיסות ליעדים
אזוריים קרובים (קפריסין ,יוון ודרום תורכיה).
השדה עובר בימים אלה הסדרה סטטוטורית במסגרת תת''ל  .80אורך המסלול המוצע ,לפי
הפרוגרמה שהוכנה במסגרת תת''ל  ,80עומד על כ 1,600-מ' ודרישת השטח הכוללת,
בתרחיש המרבי ,היא כ 650-ד'.
האתר נפסל שכן אין בקרבת השדה הקיים רזרבה קרקעית בהיקפים הנדרשים לקיום שדה
תעופה בינלאומי בשטח הנדרש .מבחינת אורך המסלול -משמעות הארכת המסלול היא יצירת
חצי אי במפרץ חיפה ,באזור שחלות בו תכניות מאושרות לנמל ימי.
במהלך העבודה ,במסגרת הצגת הסקר בשולחן עגול ,הועלתה דרישה חוזרת לבחון את חיפה
ביתר יסודיות – וכך נעשה.

מפה 2
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חיפה נמצאת בסמוך לרכס הכרמל ולכן לא ניתן לבצע שם הליך נחיתת מכשירים ,שהינו חיוני
לשדה בינ"ל משלים .הטענה המרכזית של המצדדים בחלופת חיפה היא כי ניתן לתכנן הנמכת
מכשירים בחיפה על ידי הסטה של  ,50כל זאת ללא בחינה של מכשולים פוטנציאליים אחרים
בסביבת שדה התעופה כגון מחלפים קיימים ,חשמול עתידי של הרכבת ,מפעלים פטרוכימיים
ועוד.
רת"א (ר' נספח  )8.7בחנה את אפשרות הסטת ציר הגישה אך זו אינה עומדת בקריטריונים
הבטיחותיים הנדרשים משדה תעופה משלים ,ואף אינה מאושרת על ידי מינהל התעופה
הפדרלי בארצות הברית .יצוין כי בפועל אין שדה תעופה בעולם הפועל בסטיה הגדולה מ.3.50 -
בנוסף ,התשתיות התחבורתיות הרבות בקירבת השדה ,המפעלים הפטרוכימיים – כולם מהווים
מכשול לקיום השדה.
יצוין גם כי שדה תעופה בין-לאומי בחיפה יחדור למרחב האווירי של רמת דוד והמטוסים אף
יעברו מעל המסלולים של רמת דוד .הפעילות בשדה הצבאי אמורה להמשיך בכל תרחיש ולכן
לא ניתן להטיל עליו מגבלות תפעול אשר עלולות לסכל את תפעולו השוטף.
בנוסף ,ההארכה הפוטנציאלית של המסלול נמצאת בחלקה שטח נמל המפרץ הנמצא בהקמה
בימים אלה ובחלקה בשטח השמור לנמל צבאי עתידי – כלומר ,השטח תפוס על ידי תשתיות
ימיות חשובות ומעוגנות בתכנית מתאר ארצית לנמל חיפה – תמ"א  /13ב 1 /1 /המאושרת
משנת  .2014ללא ספק הארכת המסלול תחייב שינוי בבניית הנמל ותפעולו ותהווה ביטול של
השטח השמור לנמל צבאי עתידי.

1.1.1

תל נוף

אתר ש''ת תל נוף ( )12הוא שדה תעופה צבאי .בסיס חיל האוויר תל נוף ממוקם כ 10-מייל ימי
מדרום לנתב"ג ו כ  7מייל ימי מדרום לגבול ה  .TMAמדרום מערב לו במרחק כ  6מייל ימי בלבד
נמצא בסיס חיל האוויר חצור .אמנם אין האתר ממוקם במרחב הקרקעי של  TMAנתב''ג אך
פעילות טיסה מאתר זה אל יעדים בין-לאומיים תיצור קונפליקט קשה עם נתב''ג.
בבסיס תל נוף כל מסלולי ההמראה והנחיתה הם במנח כללי צפון – דרום ,דרום מזרח – צפון
מערב .בנתב"ג המסלולים במנח כללי מזרח מערב ,דרום מערב – צפון מזרח.
בשונה מהכללים החלים בעת הפעלת מטוסי קרב שהם בעלי יכולת תמרון גבוהה מאוד הן
בטיפוס והנמכה והן בשינוי כיוון ובשונה מהפעלת מסוקים שהם איטיים אמנם אך טסים בעיקר
בגבהים נמוכים מאוד ,הפעלת כלי טייס מסחריים מחייבת טווחי תמרון גדולים בהרבה
המותאמים ליכולת הטיפוס ,ההנמכה וביצוע פניות של כלי טייס אלו.
בהינתן הנתונים האמורים לעיל וככל שבסיס חצור ממשיך להתקיים ,כל ניסיון לתכנן נתיבי
הנמכה לנחיתה ונתיבי יציאה לאחר ההמראה לבסיס תל נוף התואמים את צרכי כלי הטייס
המסחריים בטיסות מכשירים סטנדרטיות (לרבות הנמכות  ILSאו דומות להן) ,יחייבו חדירה
משמעותית לתוך מרחב ה -TMAובעצם להתייחס לשני השדות נתב"ג ותל נוף כמקשה אחת
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העושה שימוש באותו מרחב אווירי לצרכי תמרון כלי הטייס להמראה ונחיתה.
מכאן שחלופת תל נוף כמוה כחלופה הנמצאת בתוך  TMAבן גוריון ולפיכך נפסל האתר המוצע
שכן אינו עומד בתנאי הסף – מחוץ לפעילות  TMAנתב''ג.
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1

בחינת האתרים בתבחיני מאקרו  -תחום אווירי
1.1

תבחינים

פרק זה מציג את הבחינה האווירית לאתרים שעברו את תנאי הסף הבדיקה כללה 18
אתרים המוצגים להלן.
לצורך גיבוש הקריטריונים האוויריים ובחינתם הוקם צוות ייעודי שכלל מומחים לנושא
ממערכת הבטחון וחיל האוויר ,רש"ת וצוות התכנון.
גובשו  5תבחינים כאשר ציון אדום בכל תבחין פוסל את האתר ממעבר לשלב הבדיקות
הבא.
לצורך הבדיקה ,ובמקומות בהם היה ניתן ,נבחנו מסלולים הן בכיוון צפון-דרום והן בכיוון
מזרח-מערב.
1.1.1

מורכבות השינויים שיידרשו במערך השימושים הקיים של מרחבי אוויר (האזרחי והצבאי)

מרחב אווירי
גבוה

כדי לאפשר הנמכת התנועות המתקרבות לנחיתה מגובה כניסת המטוס למרחב ישראל ועד
לתחילת הליך גישת מכשירים מסודר .מרחב האוויר המוקצה לישראל מעל מזרח הים
התיכון מול חופי הארץ משמש בחלקו המרכזי כבר כיום להכנסת והוצאת התנועה האווירית
לישראל .ברם מצפון ומדרום למערך זה קיימים מרחבי אוויר נרחבים למדי המשמשים
לצרכים אחרים בהם של חיל האוויר ושל גורמים אחרים (צניחות ,מטווחים ,ניסויי כלים
ועוד).
המרחב הצפוני מאפשר ,ככל הנראה ,בשלב ראשוני זה יתר גמישות בהכנסת שינויים
מסוימים בו לשם הוספת נתיבים לשדה המשלים בעוד שהכנסת שינויים במארג השימושים
הקיים במרחב הדרומי איננה אפשרית.
בחינת האתרים על פי תבחין זה תהיה בהתאם לפירוט הבא:
חלופה הניתנת למימוש ללא שינויים או בשינויים מזעריים (כגון הסטת קו גבול של אזור
אימון במאות מטרים ספורים) תקבל ציון  -ירוק.
חלופה המחייבת הסטות מסוימות אך קלות של אזורים כנ"ל שהם קטנים יחסית (ולכן קל
יותר יהיה למצוא להם מיקום חלופי) ,או שנמצאים בשימוש שאיננו אינטנסיבי ,או נתיב
טיסה בודד שניתן לאתר לו חלופה תקבל ציון  -צהוב.
חלופה המחייבת הסטת שטחי אימון בשלמותם הנמצאים בשימוש אינטנסיבי ,שימושים
צבאיים אחרים של מרחב האוויר ,אזורים בהם חולפים נתיבי טיסה לטיסות בין-לאומיות
תקבל ציון  -אדום.
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1.1.2
הצטרפות
נפרדת למערך
הנתיבים הבין-
לאומי

במרחב האוויר של ישראל קיימת מערכת של נתיבי טיסה המחברת את ישראל עם העולם,
חלקה מעל מזרח הים התיכון ומתחברת למרחב האוויר של קפריסין בעוד חלקה האחר מעל
היבשה עם יציאה דרומה לכיוון הים האדום .מערכת זו משמשת את התנועה הנכנסת
ויוצאת מנתב"ג משדה דב ,מחיפה ומנמלי התעופה בדרום (אילת ועובדה ובעתיד ש''ת
תמנע ע''ש אילן ואסף רמון) ,כ"כ משמשת המערכת להכנסת והוצאת תנועה אל ומנמלי
התעופה בממלכת ירדן (בעיקר עמאן) .מערכת זו מתחלקת לשתי תת -מערכות זו שמעל
הים התיכון המשמשת את ככל התנועה המתוארת לעיל וזו שמעל שטח המדינה המשמשת
חלק מהתנועה ה וכן את כלל התנועה הפנים ארצית .ישנם קטעים במערכת זו שכבר היום
עמוסים מאוד בשעות מסוימות.
הטיסות המגיעות מחו"ל נכנסות למרחב האוויר הישראלי בנקודות הצטרפות כשהן בד"כ
החלו כבר בהנמכה מגובה השיוט לקראת תחילת הגישה לנחיתה .הטיסות היוצאות
מישראל מנווטות בנתיבים שונים באותו מרחב אווירי כשהן בטיפוס שלאחר תמרוני
ההצטרפות לנתיב לאחר המראה ומטפסות בגבהים הגבוהים יותר לקראת גובה השיוט.
למטרה זו מרחב האוויר האמור מערבית לחופי מרכז הארץ עמוס מאוד בנתיבי טיסה דרכם
מנווטת כלל התנועה המפורטת לעיל ,מצפון ומדרום למערך זה קיים כאמור מארג צפוף של
שימושים אחרים של מרחבי אוויר .בחלקם אזורי אימון של חיל האוויר ואחרים משמשים
כאזורי צניחה ,מטווחים ומרחבי ניסוי מסוגים שונים המשמשים הן את המערכת הצבאית והן
גורמים אזרחיים לרבות התעשייה הישראלית.
הוספת נתיבי הטיסה מהשדה המשלים לנקודות ההתחברות לניקוסיה יכול שתעשה
באמצעות התחברות למערך הנתיבים הקיים או בנתיב נפרד ישירות לנקודת הגבול עם
ניקוסיה .ככל שניתן שלא להשתמש במערך הקיים כן עדיף .הגידול בתנועה בשנים
האחרונות מטיל על מערך זה עומס כבד ברבות משעות היממה .מעבר לסף מסוים גורם
עומס זה לעיתים כבר כיום לעיכוב טיסות על הקרקע עקב מחסור בחלונות ("סלוטים")
ובכיוון ההפוך לעיכוב תנועה באוויר במרחק מהשדה טרם שתוכל להצטרף לגישה לנחיתה.
בחינת האתרים על פי תבחין זה תהיה בהתאם לפירוט הבא:
פתרון שיאפשר התחברות אל המערכת הבין-לאומי ישירות בנקודת הגבול עם קפריסין מבלי
להעמיס כלל על המערכת הקיימת יקבל ציון  -ירוק.
פתרון המחייב עשיית שימוש במערכת הקיימת יקבל ציון  -צהוב.
פתרון המבוסס בעיקרו על שימוש במערכת קיימת ובהתחברות אליה על ידי יצירת נתיבים
נוספים המגבירים את הצפיפות הקיימת כבר למכביר מעל הים התיכון יקבל ציון  -אדום.

1.1.1
מניעת הפרעות
לשדות תעופה
קיימים

מידת המגבלות וההפרעה לפעולת שדות תעופה קיימים או למרחבי אוויר

(בגבהים

הנמוכים) ,עקב נתיבי הגישה והיציאה החדשים שיש להוסיף כדי לאפשר הנמכת מכשירים
תקנית ונתיבי המראה תקניים מהשדה המשלים.
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בתת-תבחין זה אנו עוסקים במרחב אויר שונה בתכלית מזה בו עסקנו בתת-תבחינים
הקודמים –  4.1ו .4.2-מדובר בשילוב הטיסות המתקרבות לנחיתה או המתמרנות לאחר
המראה בשלבי ההנמכה האחרונים או בשלבי הטיפוס הראשוניים ,דבר המתנגש לעיתים
קרובות עם נתיבי התמרון הקיימים לצרכי ההמראות והנחיתות משדות תעופה קיימים.
במידה ומדובר במצב בו אחד משני השדות שהפעילות בהן מתנגשת משמש להמראה
ונחיתה של תנועות ספורות במהלך היממה ניתן להגיע להסדרי תאום ,אך במידה ומדובר
במצב בו בכל אחד משני השדות קיימות שעות ביממה בהן נוחתות וממריאות טיסות רבות
במקביל בכל אחד משני השדות לא ניתן לקיים את שתי הפעילויות במקביל.
בחינת האתרים על פי תבחין זה תהיה בהתאם לפירוט הבא:
במקום בו ניתן לשלב את אלו ללא הפרעה או מגבלה על הפעילויות הקיימות דלעיל ינתן ציון
 ירוק.במקום בו נתיבי ההנמכה והטיפוס מתקרבים לגבול הפיקוח של שדה קיים אך אינם חודרים
את הגבול ולאור כך יתחייב שינוי שאיננו מהותי ושלא יחייב הפסקת השימוש בשדה הקיים,
או בחלק ממנו או שיבוש מהותי בפעילותו בעת שפועלות טיסות בשדה המשלים יינתן ציון -
צהוב.
במקום בו הוספת הנתיבים כאמור חודרים לתחום הפיקוח של שדה קיים והדבר יחייב
השבתת שדה קיים (או פעילות אחרת) או שישבש באופן חמור את פעילותו לרבות הצורך
בהשבתת מסלולים בעת טיסות בשדה המשלים ,סגירת נתיבי הגישה וכיו"ב יינתן ציון -
אדום.
1.1.1
מידת הקרבה
אל גבולות בין
לאומיים

מידת קירבה לגבול בינ"ל עוין (באופן המסכן את כלי הטייס עקב פעילות פח"ע) או במקום בו
ההנמכה ו/או הנסיקה כאמור מחייבת חדירה לתחום האווירי של מדינה שכנה (להלן:
"גבול").
לדעת צוות התעבורה האווירית אין זה סביר לתכנן נתיב לכלי טייס אזרחיים גדולים בסמיכות
מידית לגבול סוריה ,לבנון או רצועת עזה ובוודאי לא לחדור לתחומים מחייבת טיסה של
מיילים ימיים רבים בתוך המרחב האווירי של ממלכת ירדן.
באשר לשטחי יו"ש נשמרה המוסכמה להימנע מטיסה בגובה נמוך מעל שטחי .A
בחינת האתרים על פי תבחין זה תהיה בהתאם לפירוט הבא:
במקרים בהם אין מתקיימת קירבה שכזו הציון יהיה -ירוק.
במקרים בהם ההליכים כאמור מחייבי טיסה בגבהים נמוכים מעל אזורי  Aשל יו"ש יינתן ציון
 צהוב.במקרים בהם ההנמכה לנחיתה או הנסיקה לאחר המראה מתקרבת מאוד לגבול יינתן ציון -
אדום.
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1.1.5
טופוגרפית
הסביבה

מכשולים טופוגרפיים או מבניים החודרים את נתיב הטיסה (להלן" :מכשול/ים").
בחינת האתרים על פי תבחין זה תהיה בהתאם לפירוט הבא:
במקרים בהם לא קיימת בעיה מסוג זה יינתן ציון  -ירוק.
במקרים בהם קיימים מכשולים מסוג זה ,שנראה כי בתכנון מפורט ניתן להתגבר עליהם
(כגון על ידי הגדלת זווית הגלישה וכיו"ב) יינתן ציון  -צהוב.
במקרים בהם נראה בבדיקה ראשונית כי בנתיב הנמכת מכשירים לנחיתה במסלול קיימים
מכשולים החודרים את נתיב הטיסה (לרבות ההפרדה התקנית בין המטוס למכשול) יינתן
ציון  -אדום.
כל אחת מהחלופות נבחנה לאור חמשת הקריטריונים הנ"ל .לבחינה צורפה מפה עם מיקום
המסלול ,סימון נתיב להליך הנמכת מכשירים ,גבול אזור פיקוח של ש"ת קיים והליכי הנמכת
מכשירים בש"ת שכן – ר' מקרא.

סקר אתרים לאיתור שדה תעופה בינ"ל משלים

1.1.6
שנבחנו
האתרים
בבדיקה האווירית

מקרא
 - 2עמק זבולון
 - 4בקעת בית נטופה
 - 5אפיק
 - 6בקעת יבנאל
 - 7ש''ת רמת דוד
 - 8תבור
 - 9מנחת מגידו
 - 10רמת כוכב
 - 11תענך
 - 13ש''ת חצור
 - 14נחל עוזרד
 - 15מנחת מצדה
 - 16ציקלג 2
 - 17ציקלג 1
 - 18ש''ת חצרים
 - 19ש''ת נבטים
 - 20ש''ת עובדה
 - 21ש''ת תמנע

מפה 1

בחינת האתרים בתחום האווירי
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1.2

זבולון

חלופה זו מציעה למקם את שדה התעופה המשלים על חטיבת קרקע ממזרח לקריית ביאליק
ומערבית לטמרה .מדובר בחטיבת קרקע שגובהה כ 40-רגל מעפה"י .חלופה זו נבדקה בשתי
תת-חלופות.
בראשונה ,המוצגת בתרשים  ,1ממוקם מסלול ההמראה והנחיתה בכיוון צפון (מעט מזרח) –
דרום (מעט מערב) .בשנייה ,המוצגת בתרשים  ,2ממוקם המסלול בכיוון צפון מערב  -דרום
מזרח.
זבולון
צפון/דרום

חלופה

צפון-
זבלון
מערב/דרום-מזרח

מרחב אווירי
גבוה

שתי חלופות עמק זבולון הן חלופות טובות יחסית .מיקום השדה בכל אחת מחלופות אלו תחייב
אמנם הטלת מגבלות על שטחי אימונים של חיל האוויר במזרח הים התיכון מול חופי צפון הארץ
אך אלו לא חמורים יחסית ,ההשתלבות במערך נתיבי הטיסה הקיים אפשרי.

סקר אתרים לאיתור שדה תעופה בינ"ל משלים

הצטרפות
לנתיבים בינ"ל

שתי החלופות טובות .הן לא תזדקקנה לשימוש במערך נתיבי ה  ATSשמעל היבשה ( להוציא
את מיעוט הטיסות לכיוון אפריקה /המזרח הרחוק) ויש אפשרות לחברן למערך הנתיבים הבינ"ל
בנקודות שונות מאלו אליהם מתחברים הנתיבים הנכנסים ויוצאים של שאר התנועה הבינ"ל
(בכפוף להסכמות עם מע רך הפיקוח האווירי של קפריסין) ובכך יש כדי להגביר את הקיבולת של
כלל המערך האווירי לישראל וממנה מבלי להעמיס כמעט בכלל על איזה ממרכבי המערכת
הקיימת.

מניעת הפרעות
לשדות תעופה
קיימים

בהיבט המרחב האווירי הנמוך (ש"ת) יש להפריד את הדיון בין שתי תת החלופות .הגישה
לנחיתה מכיוון דרום לחלופת המשנה בה ממוקם מסלול ההמראה /נחיתה בכיוון כללי צפון דרום
(כמו גם הנתיב לאחר המראה לכיוון דרום) שניהם חודרים חדירה משמעותית לתוך תחום ה
 CTA/CTRשל רמת דוד ומתקרבים מאוד לפיינלים למסלולים  15ו .11-הפעלה כזו איננה
אפשרית ולכן מיקום המסלול על פי חלופה זו משמעותה הטלת מגבלות חמורות על יכולת חופש
הפעולה של הטיסות בבסיס רמת דוד או לחילופין של השדה המשלים.
בתת החלופה בה ממוקם המסלול מדרום מזרח לצפון מערב בעיה זו פוחתת משמעותית ועל
אף שלא מתבטלת לחלוטין היא ככל הניתן להעריך בשלב מקדמי זה תהיה ניתנת לפתרון על
ידי שינויי גבהים מסוימים בנתיבי היציאה וההצטרפות אל ומרמת דוד.

קרבה לגבולות

תת החלופה בה ממוקם המסלול בכיוון כללי צפון דרום מקרבת את המטוסים הנכנסים לנחיתה
מכיוון צפון לדרום וכן את אלו שלאחר המראה מדרום לצפון קרבה מידית לגבול ישראל לבנון
ברמה שעלולה לייצר סיכון של ממש לפעילות פח"ע המכוונת כנגד הטיסות הללו.
תת החלופה בה ממוקם המסלול מדרום מזרח לצפון מערב פותרת בעיה זו.

טופוגרפית
הסביבה

בתת חלופה בה ממוקם המסלול מצפון לדרום ,תכנון הנמכת מכשירים מכיוון דרום לצפון ,יציב
אתגר משמעותי עקב הטופוגרפיה המגיעה לגובה של כ 900-רגל באזור רכסים-כפר חסידים
הנמצא כ 3-מייל ימי מנקודת הנגיעה במסלול .בתת חלופה בה ממוקם המסלול מדרום מזרח
לצפון מערב ,תכנון הנמכת מכשירים מדרום מזרח לצפון מערב (כיוון הרוח האופיינית ביותר),
יציב אתגר לא פחות משמעותי עקב הטופוגרפיה המגיעה לכ 900-רגל ברכס שמצפון לשפרעם
במרחק של כ 3-מייל ימי מנקודת הנגיעה במסלול.

סיכום אתר
זבולון

תת-חלופת עמק זבולון בה ממוקם המסלול בכיוון צפון – דרום מקבלת בהיבט המרחב האווירי
ציון אדום עקב חדירת הנחיתות מדרום וההמראות דרומה לתוך מרחב האוויר המוקצה לבסיס
רמת דוד בקרבה משמעותית לפיינלים של שני מסלולים דבר שלא יאפשר קיום תנועה
משמעותית של שתי הפעילויות בו זמנית .חלופה זו נפסלת גם עקב קרבת נתיב הנחיתות מצפון
לדרום לגבול ישראל  -לבנון.
תת–חלופת עמק זבולון בה ממוקם המסלול מדרום-מזרח לצפון-מערב מקבלת בהיבט המרחב
האווירי ציון צהוב  .הסיבות לכך הן בעיקר השינויים שיידרשו בנתיבי הכניסה והיציאה מבסיס
רמת דוד שיחייבו הקשחה מסוימת של מגבלות הפעילות עליו וכן הקושי הצפוי בתכנון הנמכת
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מכשירים מדרום מזרח לצפון מערב (הכיוון בו היא נחוצה במיוחד).

מרחב
אווירי גבוה
צפון-דרום
צ/מז-ד/מע

הצטרפות
נפרדת
לנתיבים
בינ"ל

מניעת
הפרעות
לשדות
תעופה
קיימים

קירבה
לגבולות

טופוגרפית
הסביבה

ציון לאתר
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1.1

בית נטופה

בחלופה זו מוצע למקם את נמל התעופה המשלים לנתב"ג בחטיבת קרקע הנמצאת במרכז
בקעת בית נטופה מזרחית לכפר מנדה ,צפונית לכפרים רומאנה עוזייר ובית רימון וצפון מערבית
לבואיינה -נוג'דעת .גובה השטח מעפה"י כ 550-רגל .יש לציין שגם במקרה זה הטופוגרפיה
אינה מאפשרת תת-חלופה של "סיבוב" המסלול לכיוון אחר כלשהוא למעט זה שנבדק.
בקעת בית
נטופה

המרחב האווירי
הגבוה
וההצטרפות
לנתיבים בינ"ל
מניעת הפרעות
לשדות תעופה
קיימים

חלופה זו מקבלת ציון עובר מכל הסיבות שפורטו בכל אחת מהחלופות האחרות באזור זה של
הארץ לרבות ההסתייגות המתלווה לכך ולפיה ככל שהחלופה עמוקה יותר ביבשה כך הפתרון
מעט מורכב יותר אך עדיין אפשרית ונמצאת בתחום הירוק.
ההנמכה לנחיתת מכשירים מכיוון דרום מערב מתקרבת מאוד למרחב האוויר ( )CTRהמוקצה
לבסיס רמת דוד וחוצה חלק מנתיבי היציאה והכניסה של התנועה לרמת דוד .הפעלת חלופה זו
תחייב הטלת מגבלות על הפעילות ברמת דוד או לחילופין תכנון מחדש של חלק מנהלי הטיסה
בכניסה והיציאה מבסיס זה.

קרבה לגבולות

חלופה זו מקבלת ציון עובר שכן נתיבי הטיסה לשדה וממנו אינם מתקרבים באופן מסוכן לגבול
הבינ"ל.

טופוגרפית
הסביבה

חלופה זו מקבלת ציון עובר במגבלה מסוימת .הטופוגרפיה תאפשר תכנון הליכי הנמכה לנחיתה
ונסיקה לאחר המראה מבלי שמכשולים טופוגרפיים חודרים את המגנלה ברם בצד הצפוני
והדרומי של המסלול במרחק של כשני ק"מ תחדור הטופוגרפיה את המישור האופקי ,דבר
שיחייב פטור של רת"א.

סיכום אתר בית
נטופה

חלופה זו מקבלת ציון צהוב .החלופה מקבלת ציון עובר בכל הפרמטרים זולת "התחככות"
ההנמכה לנחיתת מכשירים ממערב עם הגבול הצפוני של  CTRרמת דוד ,שתחייב שינויים
משמעותיים בנהלי הטיסה אל הבסיס וממנו .זולת הצורך במתן "פטורים" מרת"א עקב
הטופוגרפיה משני צדי המסלול במרחק של כשני ק"מ החודרת את המישור האופקי וכן מגבלות
מסוימות על גובה הבנייה בסביבה.
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הצטרפות
מרחב
נפרדת
גבוה
אווירי
לנתיבים
בינ"ל

מניעת
הפרעות
לשדות
תעופה
קיימים

קירבה
לגבולות

טופוגרפית
הסביבה

ציון לאתר
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1.1

אפיק

בחלופה זו מוצע למקם את נמל התעופה המשלים בחטיבת קרקע בדרום מזרח רמת הגולן
בשטח מישורי בין הקיבוצים אפיק ומיצר ,גובה האתר מעפה"י הוא כ 1,200-רגל .חלופה זו
נבדקה במקור עם מסלול בכיוון צפון-מזרח לדרום-מערב .נעשו גם ניסיונות "לסובב" את
המסלול יותר לכיוון צפון דרום וכן יותר לכיוון מזרח-מערב.
אפיק :מסלול צפון-
מזרח – דרום-
מערב

המרחב האווירי
הגבוה
וההצטרפות
לנתיבים בינ"ל

בהיות החלופה ממוקמת בצפון הארץ עם אפשרות לתכנון נתיבי טיסה מעל הגליל ישירות לקטע
הצפוני של גבול המרחב האווירי ישראל – ניקוסיה ,כל שלוש תת חלופות אפיק מקבלות בהחלט
ציון עובר .לא למותר לציין כי ככל שהחלופה מרוחקת יותר ממרחב האוויר שמעל מזרח הים
התיכון ומחייבת טיסה ממושכת יותר מעל היבשה ובעיקר מעל שטחים בעלי טופוגרפיה גבוהה
כך יגדלו האתגרים בשלב התכנון המפורט ,אך יחד עם זאת היא בהחלט עוברת.

מניעת הפרעות
לשדות תעופה
קיימים

על אף שאין החלופה ממוקמת בסמיכות לבסיס חיל-האוויר ,היא ממוקמת בסמיכות גדולה מאוד
לגבול ישראל סוריה ,אזור בו חיל האוויר נדרש לחופש פעולה מלא וליכולת תמרון בלתי
מופרעת לפרקי זמן ממושכים ולעיתים קרובות כמעט ללא התרעה מוקדמת דבר שיקשה מאוד
על פעילות בלתי מופרעת של השדה המשלים.

קרבה לגבולות

נתיב ההנמכה מצפון ,כמו גם ההמראות צפונה מתקרב קירבה מידית לגבול הסורי ואילו נתיב
ההנמכה מדרום מחייב חדירה למרחב האווירי של ממלכת ירדן .ניסיון לסובב את המסלול לכיוון
יותר צפון – דרום מרחיק אמנם את נתיב ההנמכה מצפון מהגבול הסורי אך מאידך מעמיק מאוד
את עומק החדירה בהנמכה מדרום לצפון לתוך שטח ממלכת ירדן .ניסיון לסובב את המסלול
בכיוון שנוטה יותר למזרח – מערב הוא בלתי אפשרי לחלוטין שכן במקרה כזה ההנמכה ממזרח
כמו גם ההמראות מזרחה יחדרו עמוק לתוך שטח סוריה.

טופוגרפית
הסביבה

בהיבט הטופוגרפיה חלופה זו מקבלת ציון עובר.
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סיכום אתר אפיק

כל שלוש תת-החלופות שנבדקו לאתר אפיק מקבלות בהיבט המרחב האווירי ציון אדום .הסיבות
לכך הן חוסר היכולת לתכנן הליכי הנמכה לנחיתה בטיסת מכשירים בכל אחת מתת – החלופות
ללא חדירה משמעותית לשטח סוריה ו/או לשטח ממלכת ירדן ,כמו גם עקב ההפרעות בתפעול
השוטף שיגרמו מצרכי חיל האוויר עקב הפעילות בקו הגבול.

הצטרפות
מרחב
נפרדת
גבוה
אווירי
לנתיבים
בינ"ל

מניעת
הפרעות
לשדות
תעופה
קיימים

קירבה
לגבולות

טופוגרפית
הסביבה

ציון לאתר

סקר אתרים לאיתור שדה תעופה בינ"ל משלים

1.5

בקעת יבניאל

חלופה זו מציעה למקם את נמל התעופה המשלים על חטיבת קרקע הנמצאת בסמיכות מידית
ממערב למושב הזורעים צפונית מזרחית למושב שרונה וצפונית למושבה יבנאל ובגובה של
כמינוס  200רגל מפני הים .נכון יהיה להבהיר כבר בשלב זה כי בחלופה זו לא קיימת אפשרות
לבדוק אפשרות "לסובב" את המסלול שכן במקרה כזה הוא יהיה "כלוא" בין מושב הזורעים
למושב שרונה כאשר הנחיתות וההמראות תעבורנה בגובה נמוך מאוד ובלתי תיקני מעל בתי
המושבים.
בית יבניאל

המרחב האווירי חלופה זו מקבלת ציון עובר מאותם נימוקים שהוזכרו כבר במספר חלופות לעיל ועם אותה
הגבוה
ההסתייגות שככל שהחלופה פנימית יותר ביבשה כך יהיה מעט קשה יותר לפתור את התכנון
וההצטרפות
בפרמטרים אלו אבל עדיין כאמור הציון חיובי.
לנתיבים בינ"ל
יש להניח שהטיסות הנכנסות והיוצאות מהשדה תעבורנה בסמיכות יחסית לנתיבי הכניסה

מניעת הפרעות
לשדות תעופה
והיציאה של התנועה לרמת דוד ,זהו מקרה פתיר מהנימוקים שתוארו בהגדרת התבחין .לכן
קיימים
בהיבט זה אתר יבנאל מקבל ציון גבולי עובר.
קרבה לגבולות

ההנמכה לנחיתת מכשירים מכיוון דרום-מזרח חודרת לתוך שטח הממלכה הירדנית.

טופוגרפית
הסביבה

ההנמכה לנחיתת מכשירים מכיוון צפון מערב תציב בפני המתכננים אתגר מורכב ביותר שכן גובה

סיכום אתר
יבניאל

פני השטח חודרים משמעותית לתוך המישור האופקי והמגנל''ה.
חלופה זו מקבלת ציון אדום .הסיבות לכך הן חוסר יכולת לתכנן הליך נחיתת מכשירים ראוי
מדרום מזרח מבלי לחדור לשטח ממלכת ירדן ואילו הכרח בפשרות מהותיות בעת תכנון הליך
הנמכה לנחיתת מכשירים מצפון מערב עקב גובה פני קרקע החודרים למגנל''ה.

51

52

סקר אתרים לאיתור שדה תעופה בינ"ל משלים

הצטרפות
מרחב
נפרדת
אווירי גבוה לנתיבים
בינ"ל

מניעת
הפרעות
לשדות
תעופה
קיימים

קירבה
לגבולות

טופוגרפית
הסביבה

ציון לאתר
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1.6

רמת דוד

בחלופה זו מוצע למקם את השדה המשלים לנתב"ג בבסיס רמת דוד תוך כדי פעילות משותפת
של התעופה האזרחית והתעופה הצבאית מאותו השדה עצמו .בסיס רמת דוד ממוקם בגובה של
כ 200-רגל מעפה"י .על-פי חלופה זו מוצע שהתעופה האזרחית תעשה שימוש בעיקר במסלול
שימוקם בכיוון של לערך  15/33בעוד התעופה הצבאית תשתמש הן במסלול זה והן במסלולים
האחרים בבסיס .לעניין זה משמעות לצרכי הניתוח שלהן שכן קיימים הבדלים משמעותיים מאוד
בטופוגרפיה בגישה למסלולים השונים ,כאשר הגישה למסלול  15/33היא הנקיה ביותר
ממכשולים טופוגרפיים ,המקשים מאוד על פעילות התעופה האזרחית אך מקשים הרבה פחות על
התעופה הצבאית בעלת יכולות תמרון שונות.
רמת דוד

המרחב האווירי
הגבוה
וההצטרפות
לנתיבים בינ"ל

חלופת רמת דוד נותנת פתרון טוב ודומה לזה של חלופות עמק זבולון (ראו לעיל) וחלופות מגידו
והתענכי"ם (ראו בהמשך)  .חלופת רמת דוד תאפשר אף היא התחברות ישירה ונפרדת למערך
הנתיבים הבינ"ל תוך כניסה ויציאה ממרחב ניקוסיה בכניסות ויציאות בלתי תלויות באלו של יתרת
התעופה האזרחית לישראל וממנה (כאמור ,זולת ממיעוט הטיסות היוצאות דרומה).

מניעת הפרעות
לשדות תעופה
קיימים

הרי שהפעלת כלל הטיסות ,האזרחיות והצבאיות מאותו מערך מסלולים תוך טיפוס התחלתי
ל אותם נתיבים ותוך גישה לנחיתה באותם נתיבים (או בנתיבים מתואמים) ובעיקר תוך כדי פיקוח
משולב מאותה יחידת בקרה אווירית פותרת את הבעיה שהוגדרה בפרמטר זה בחלופות
הקודמות .יש לציין שהפעלה בדרך זו תיצור בעיות נוהליות מסוימות ,אך כאלו הניתנות לפתרון,
קיימים בעולם שדות רבים בהם פועלת תעופה צבאית לצד תעופה אזרחית במשולב מאותו
השדה .מאידך יש לציין שקיבולת השדה (קיבולת מערך המסלולים) לא תגדל ותחייב את חלוקת
ההיצע בין שתי קבוצות המשתמשים.
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קרבה לגבולות

זה ניתן לתכנן הליכי נחיתה והמראה משני צידי המסלול ללא התקרבות לגבולות הבינ"ל.

טופוגרפית
הסביבה

תכנון הליך הנמכה בטיסת מכשירים ממזרח למערב איננו מהווה בעיה .הליך תכנון הנמכה
לנחיתה בטיסת מכשירים ממערב למזרח יציב אתגר מסוים עקב הטופוגרפיה בגובה של כ900-
רגל באזור רכסים  -כפר חסידים שממערב לשדה (אותו הרכס המהווה אתגר לתכנון נחיתת
מכשירים מדרום לצפון בחלופת עמק זבולון) .הדבר מחייב פתרון בשלב התכנון המפורט.

סיכום אתר
רמת דוד

לאור כל המתואר לעיל חלופה זו מקבלת ציון ירוק ,תוך הסבת תשומת לב למגבלת הקיבולת
הטוטאלית אליה ייתכן ויגיע השדה ברבות השנים.

הצטרפות
מרחב
נפרדת
אווירי גבוה לנתיבים
בינ"ל

מניעת
הפרעות
לשדות
תעופה
קיימים

קירבה
לגבולות

טופוגרפית
הסביבה

ציון לאתר
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1.3

תבור

חלופה זו מציעה למקם את נמל התעופה המשלים בחטיבת קרקע הנמצאת בצפון מרכזו של עמק
יזרעאל ,צפונית לקיבוץ דברת ,דרומית לאיכסל ,ממזרח לתל עדשים ודרום מערבית להר התבור
על חטיבת קרקע הנמצאת כ 370-רגל מעפה"י.
תבור

כמו כל חלופות הצפון האחרות ,חלופה זו מקבלת ציון עובר .כפי שכבר צוין החלופה נמצאת עמוק

המרחב האווירי
הגבוה
יותר בשטח היבשה ביחס לחלופת עמק זבולון למשל ,דבר שאמור להיפתר במסגרת התכנון
וההצטרפות
המפורט ,אך עדיין בהיבטים אלו היא עוברת בציון חיובי.
לנתיבים בינ"ל
הנמכה לנחיתה ממערב ,כמו גם המראות מערבה יחדרו עמוק לתוך המרחב האווירי של בסיס

מניעת הפרעות
לשדות תעופה
רמת דוד בטיסה בגבהים נמוכים יחסית ובהצטלבות עם נתיב הנמכת מכשירים למסלול 33
קיימים
ברמת דוד בגבהים שלא יאפשרו הפרדה סטנדרטית .לכן בחלופה זו הפעלת כמות תנועה מעבר
לטיסות בודדות ביממה בשדה המשלים איננה יכולה לדור בכפיפה אחת עם הפעלת בסיס רמת
דוד כאשר מתבצעת בו פעילות תעופתית בכמות משמעותית .בהיבט זה בחירה בחלופה זו תחייב
הטלת מגבלות הפעלה חמורות על בסיס רמת דוד כל אימת שמתקיימת פעילות בשדה המשלים
או להיפך .ניסיון לסובב את מנח המסלול לכיוון צפון דרום איננו פותר את הבעיה שכן הצטלבות
נתיבי הנמכת המכשירים לשדה המשלים ולרמת דוד תישאר ותיווצרנה מכשלות בפרמטרים
האחרים.
קרבה לגבולות

חלופה זו מקבלת ציון ירוק שכן הגישה אליה משני צדי המסלול איננה כרוכה בהתקרבות לגבולות
בינ"ל .יחד עם זאת ני סיון לסובב את מנח המסלול לכיוון צפון דרום יגרום לחדירת ההנמכה
מדרום לצפון לשטח הגדה המערבית.

טופוגרפית
הסביבה

הקרבה של נתיב ההנמכה ממזרח למערב להר התבור והפרשי הגובה הגדולים בין גובה המסלול
לבין גובה פסגת ההר יוצרים בעיה מהותית ,שכן התבור יהווה מכשול שיחדור קשה הן את
המישור האופקי והן את המגנל''ה ולא יאפשר קיום הליך הנמכה לנחיתה ראוי ממזרח למערב.
כ"כ יש לשער שמכשול זה יהווה אתגר גם בתכנון הליך "הליכה סביב" בהנמכה ממערב למזרח.
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יש לציין שני סיון לסובב את המסלול למנח צפון דרום מחמירה את המצב עקב גובה הרי רכס
נצרת שיהוו מכשול להנמכת מכשירים מצפון לדרום ויחדרו את המגנל''ה מהותית.
סיכום אתר
תבור

חלופה זו איננה עוברת ומקבלת ציון אדום .זאת הן עקב חוסר האפשרות לקיים כמות משמעותית
של פעילות בשדה המשלים ובבסיס רמת דוד בו זמנית כמו גם עקב מכשולים טופוגרפיים שיקשו
מאוד על היכולת לתכנן הליכי הנמכת מכשירים ראויים.

הצטרפות
מרחב
נפרדת
אווירי גבוה לנתיבים
בינ"ל

מניעת
הפרעות
לשדות
תעופה
קיימים

קירבה
לגבולות

טופוגרפית
הסביבה
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1.8

מגידו ,תענך ורמת כוכב

עקב הדמיון הרב במשמעויות שיש לכל שלוש החלופות במרחב זה – מגידו (אתר  ,)9תענך (אתר
 ,)10רמת כוכב (אתר  – )11נדון בשלושתן במקבץ אחד תוך הדגשת השינויים הנדרשים בין
החלופות השונות.
חלופת מגידו מציעה למקם את שדה התעופה המשלים לנתב"ג על חטיבת הקרקע עליה מצוי
מנחת מגידו כיום תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות להארכת המסלול לממדי דרישות הפרוגרמה.
חטיבת קרקע זו ממוקמת כ 200-רגל מעפה"י.
חלופת תענך מציעה למקם את השדה בחטיבת קרקע במרכז עמק יזרעאל ,דרומית לעפולה
וצפונית לכביש  675המחבר את כביש ( 65צומת הסרגל) עם כביש ( 60צומת יזרעאל) .חטיבת
קרקע זו ממוקמת כ 200-רגל מעפה"י.
חלופת רמת כוכב מציעה למקם את השדה בצפון-מזרח עמק יזרעאל בשיפולי הגליל התחתון
במישור הנמצא מערבית לאחוזת שושנה (כוכב הרוחות) ,צפונית לישובים מולדת ,טייבה (בגליל)
ורמת צבי ומזרחית לעפולה .חטיבת קרקע זו ממוקמת כ 540-רגל מעפה"י.
חלופת מגידו
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חלופת תענך

חלופת רמת כוכב

המרחב
הגבוה

האווירי

שלוש החלופות ממוקמות בצפון הארץ הרי שמבחינת היכולת לתכנן מערך נתיבי טיסה שיובילו
ממערך הנתיבים הבינ"ל אל השדה וממנו (טרם תחילת ביצוע הגישה לנחיתה  )STARומהשדה
אל מערך הנתיבים הבינ"ל (לאחר ביצוע הליך העזיבה  )SIDחלופות אלו טובות יחסית אם כי
טובות פחות מחלופת זבולון עקב קטעי טיסה ממושכים יותר מעל היבשה דבר שייחיב מציאת
פתרון מעט מורכב יותר מחלופת עמק זבולון .יחד עם זאת בפרמטר זה שלושתן מקבלות ציון
עובר – ירוק.

הצטרפות
לנתיבים בינ"ל
מניעת
לשדות
קיימים

שלושת החלופות עוברות את המבחן מסיבות דומות (ואפילו זהות) לאלו של חלופות עמק זבולון.

הפרעות חלופת מגידו וחלופת תענך יוצרות בעיה מהותית .בשתיהן ההליך ההנמכה לנחיתה מכיוון מערב
תעופה
כמו גם נתיב ההמראות לכיוון מערב חודרים לעומק מרחב האויר של בסיס רמת דוד ומתקרבים
קרבה משמעותית למערך מסלולי ההמראה והנחיתה בבסיס .בשתי החלופות נתיב הטיסה
לביצוע הליך הנמכת מכשירים (הפעיל היחיד) לנחיתה ברמת דוד חוצה את נתיב ההנמכה לביצוע
הנמכת מכשירים ממזרח למערב בחלופות השדה המשלים האמורות בגובה שבין  1,500ל-
 1,000רגל דבר שאיננו מאפשר את קיום שני המערכים בו זמנית .בשתי החלופות הפעלת כמות
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תנועה משמעותית בשדה המשלים (מעבר לתנועות בודדות ליממה) איננה יכולה לדור בכפיפה
אחת עם הפעלת בסיס רמת דוד כאשר מתבצעת בו פעילות תעופתית בכמות משמעותית .בהיבט
זה בחירה בכל אחת משתי החלופות תחייב הטלת מגבלות הפעלה חמורות על בסיס רמת דוד כל
אימת שמתקיימת פעילות בשדה המשלים או להיפך .בשתי חלופות אלו נסיון לסובב את המסלול
ב 90-מעלות ולהופכו למסלול צפון דרום לא פותר את הבעיה ואף מחמיר אותה .באשר לחלופת
רמת כוכב הבעיה מעט חמורה פחות ,אם כי גם במקרה זה המראות מרמת כוכב מערבה ובעיקר
נחיתות מכיוון מערב נושקות למרחב הפיקוח של בסיס רמת דוד ותחייבנה שינויים משמעותיים
בסדרי הפעילות בשדה והטלת מגבלות משמעותיות בנהלי ההפעלה שלו.
קרבה לגבולות

חלופות מגידו ותענך בהעמדה המתוכננת אינן מהוות בעיה מהותית ,ברם במידה וכאמור לעיל
מנסים לסובב את המסלול ב 90-מעלות לכיוון צפון דרום הרי שהליך ההנמכה מדרום לצפון
וההמראה מצפון לדרום חודרים עמוק לתוך שטח הגדה המערבית .מאידך ,ההנמכה לנחיתה
ברמת כוכב ממזרח למערב (זו השימושית יותר) תחייב תחילת ביצוע הליך ההנמכה עמוק בתוך
שטח הממלכה הירדנית.

טופוגרפית
הסביבה

תכנון הליך הנמכה בטיסת מכשירים ממערב למזרח ,הן בחלופת מגידו והן בחלופת התענכי"ם
יציב אתגר של מציאת פתרון שיתגבר על המכשול הטופוגרפי שמציב רכס הכרמל שגובהו
באזורים האמורים נע בין  800ל 1,200-רגל .בהיבט זה בחלופת רמת כוכב לא קיימת בעיה
משמעותית.

סיכום אתר מגידו

חלופת מגידו מקבלת ציון אדום .הסיבות לכך הן שהחלופה יוצרת קונפליקט חמור עם פעילות
בסיס רמת דוד שיחייב הטלת מגבלות פעילות קשות מאוד אם על בסיס רמת דוד או על השדה
המשלים .כ"כ החלופה יוצרת אתגר משמעותי בתכנון הנמכת מכשירים ממערב עקב רכס הכרמל
ונסיון לסובב את המסלול לכיוון צפון – דרום מחמיר הן את בעיית ההפרעה לרמת דוד וכן מחדיר
את הטיסות הנוחתות מדרום לצפון עמוק מעל לשטחי הגדה המערבית בגבהים נמוכים.

הצטרפות
מרחב
נפרדת
אווירי גבוה לנתיבים
בינ"ל

מניעת
הפרעות
לשדות
תעופה
קיימים

קירבה
לגבולות

טופוגרפית
הסביבה

ציון לאתר

מז'-מע'
צפון-דרום

סיכום אתר תענך

חלופה זו מקבלת ציון אדום .הסיבות לכך הן שחלופות מגידו ותענכי"ם יוצרות קונפליקט חמור עם
פעילות בסיס רמת דוד שיחייב הטלת מגבלות פעילות קשות מאוד אם על בסיס רמת דוד או על
השדה המשלים .כ"כ שתי חלופות אלו יוצרות אתגר משמעותי בתכנון הנמכת מכשירים ממערב
עקב רכס הכרמל וניסיון לסובב את המסלול לכיוון צפון – דרום מחמיר הן את בעיית ההפרעה
לרמת דוד וכן מחדיר את הטיסות הנוחתות מדרום לצפון עמוק מעל לשטחי הגדה המערבית
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בגבהים נמוכים .באשר לרמת כוכב הליך הנמכת מכשירים לנחיתה מכיוון מזרח מחייב ביצוע
הליך טיסה עמוק בתוך שטח הממלכה הירדנית וכ"כ ההנמכה ממערב תחייב הטלת מגבלות
הפעלה משמעותיות על רמת דוד או לחילופין על השדה המשלים ותטיל מגבלות בניה על
האזורים הדרומיים של עפולה.

הצטרפות
מרחב
נפרדת
אווירי גבוה לנתיבים
בינ"ל

מניעת
הפרעות
לשדות
תעופה
קיימים

קירבה
לגבולות

טופוגרפית
הסביבה

ציון לאתר

מז'-מע'
צפון-דרום

סיכום אתר רמת
כוכב

חלופה זו מקבלת ציון אדום .ה ליך הנמכת מכשירים לנחיתה מכיוון מזרח מחייב ביצוע הליך טיסה
עמוק בתוך שטח הממלכה הירדנית וכ"כ ההנמכה ממערב תחייב הטלת מגבלות הפעלה
משמעותיות על רמת דוד או לחילופין על השדה המשלים.

הצטרפות
מרחב
נפרדת
אווירי גבוה לנתיבים
בינ"ל

מניעת
הפרעות
לשדות
תעופה
קיימים

קירבה
לגבולות

טופוגרפית
הסביבה

ציון לאתר
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1.9

חצור

בחלופה זו מוצע למקם את שדה התעופה המשלים במשולב עם בסיס חיל האוויר בדרך דומה
לזו המוצעת בחלופת רמת דוד .גובה השדה כ 150-רגל מעפה"י.
חלופה זו נבחנה הן תוך שימוש בשתי תת-חלופות מנח :מסלול בכיוון כללי צפון-מזרח – דרום-
מערב ( )05/23והן תוך שימוש במסלול בכיוון דרום-מזרח – צפון-מערב (.)11/29
חצור

המרחב האווירי שתי תתי החלופות מקבלות ציון נמוך מאוד .נתיב הטיסה המוביל לכל אחד מארבעת הליכי
הגבוה
ההנמכה לנחיתת מכשירים מחייב מעבר דרך מכלול אזורי אימון של חיל האוויר הנמצאים מעל
הים התיכון מול אזור החוף הדרומי .השינויים הנדרשים באזורים אלו ובנתיבי הטיסה אליהם
ומהם ממכלול בסיסי חיל האוויר בדרום הארץ ישבש את פעילות החייל באופן חמור.
הצטרפות
לנתיבים בינ"ל

שתי תת–החלופות מקבלות ציון אדום .שתיהן תחייבנה את הכנסת והוצאת התנועה האווירית
אל וממרחב האוויר של ניקוסיה תוך שילובה במערך הנתיבים בהם עוברת כל יתרת התנועה
הבינ"ל תוך העמסתו בתנועה נוספת ותוך הוספת קטעי נתיב נוספים למערך הקיים .בהיבט זה
לא תהייה לשדה המשלים תרומה כלשהי להפחתת העומס על מערך נתיבי הטיסה הבינ"ל
המובילים לישראל וממנה והיא אף תקרב את מערך הנתיבים לרוויה בשעות שיא ,דבר שעלול
ליצור עיכובים בהמראות ובנחיתות בנתב''ג עקב מחסור בחלונות ("סלוטים") להמראות
ולנחיתות.

מניעת הפרעות שתי תת  -החלופות מקבלות ציון נמוך מאוד  -אדום .במקרה של תת החלופה עם מסלול מצפון
לשדות תעופה
מזרח לדרום מערב ( )05/23הליך ההנמכה לנחיתת מכשירים מצפון מזרח לדרום מערב עובר
קיימים
בגובה של כ 1,200-רגל מעל מרכז בסיס תל נוף ,משמעות הדבר היא השבתת פעילות בסיס
תל נוף בעת ששדה המשנה פעיל .בחלופת מסלול מדרום מזרח לצפון מערב ( )11/29הליך
הנמכת מכשירים ממזרח למערב חוצה את הליך נחיתת המכשירים לבסיס תל נוף ואילו הליך
נחיתת המכשירים ממערב למזרח חותך את צלע הגישה הסופית מדרום לצפון בבסיס
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פלמחים .כמובן שבכל אחד מהמצבים שתוארו לעיל בעת שמתקיימות נחיתות מכיוון נתון
תהיינה ההמראות בכיוון ההפוך ,כך שהן הנחיתות והן ההמראות תגרומנה לכך שהפעילות
בשדה תשבית למעשה את הבסיסים השכנים .יש לציין שגם כיום פועלים שלושה בסיסים אלו
תוך תאום שעות הפעילות על המסלולים השונים ביניהם ופעילות בבסיס אחד מגבילה את
הפעילות ברעהו ,מצב שאיננו אפשרי בשדה אזרחי האמור לספק את שרותיו באופן שוטף
במהלך שעות היום.
קרבה לגבולות

יש לציין את העובדה שבהליך הגישה לנחיתת מכשירים מכיוון דרום-מערב לצפון-מזרח יתקרבו
המטוסים הנוחתים עד כעשרה ק"מ מגבול רצועת עזה.

טופוגרפית
הסביבה

שתי תת–חלופות מנח המסלול מקבלות ציון עובר  -ירוק.

סיכום חלופת
חצור

לאור הציון הנמוך מאוד ששתי תת-החלופות מקבלות בשלושת הפרמטרים הראשונים ולאור
המגבלה בפרמטר הרביעי לגבי תת-חלופה צפון-מזרח – דרום-מערב ,חלופה זו מקבלת ציון
אדום.

הצטרפות
מרחב
נפרדת
אווירי גבוה לנתיבים
בינ"ל
צ/מז-ד/מע
ד/מז  -צ/מנ

מניעת
הפרעות
לשדות
תעופה
קיימים

קירבה
לגבולות

טופוגרפית
הסביבה

ציון לאתר
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 1.10עוזרד
בחלופה זו מוצע למקם את נמל התעופה המשלים לנתב"ג על חטיבת קרקע הנמצאת ממזרח
לכביש  6וסמוך אליו ,כ 5-ק"מ צפונית למחלף קריית גת ,ממזרח למושב נחלה .גובה השטח כ-
 550רגל מעפה"י.
עוזרד

המרחב האווירי חלופה זו מקבלת ציון נמוך מאוד .נתיב הטיסה המוביל לכל אחד מהליכי ההנמכה לנחיתת
הגבוה
מכשירים מחייב מעבר דרך מכלול אזורי אימון של חיל האוויר הנמצאים מעל הים התיכון מול אזור
החוף הדרומי .כ"כ נתיבים אלו יחצו חלק ניכר מאזורי האימונים בשכבות גובה שונות המרוכזים
בצפיפות באזור זה לרבות מעל מזרח הים התיכון מערבית לאשדוד .השינויים הנדרשים באזורים
אלו ובנתיבי הטיסה אליהם ומהם ממכלול בסיסי חיל האוויר בדרום הארץ ישבש את פעילות
החייל באופן חמור .עניין זה לא ישתנה גם אם ננסה לבדוק תת-חלופה בה ממוקם המסלול בכיוון
מזרח מערב.
הצטרפות
לנתיבים בינ"ל

חלופה זו מקבלת ציון נמוך .היא תחייב את הכנסת והוצאת התנועה האווירית אל וממרחב האוויר
של ניקוסיה (זולת מיעוט הטיסות דרומה) תוך שילובה במערך הנתיבים בהם עוברת כל יתרת
התנועה הבינ"ל תוך העמסתו בתנועה נוספת ובהיבט זה לא תהייה לשדה המשלים תרומה
כלשהיא להפחתת העומס על מערך נתיבי הטיסה הבינ"ל המובילים לישראל וממנה והיא אף
תקרב את מערך הנתיבים לרוויה בשעות שיא ,דבר שעלול ליצור עיכובים בהמראות ונחיתות .גם
בהיבט זה ניסיון לסובב את תנוחת המסלול לא יניב יתרון כלשהו.
חלופה זו איננה מקבלת ציון עובר .הליך ההנמכה לנחיתת מכשירים מצפון לדרום כמו גם נתיב

מניעת הפרעות
לשדות תעופה
ההמראות מדרום לצפון חודר לעומק מרחב האוויר ( )CTRשל בסיס תל נוף באופן שהפעלת
קיימים
תנועה אווירית אל השדה המשלים איננה יכולה לדור בכפיפה אחת יחד עם תנועה אווירית בבסיס
תל נוף והכרח יהיה להפסיק את התנועה לאחד מהשניים .כ"כ הליך זה נמצא בכיוון מנוגד
ובאותם הגבהים כמו הליך ההנמכה לנחיתת מכשירים מדרום לצפון על מסלול  36בבסיס תל נוף
ושני אלו אינם יכולים אף הם לדור בכפיפה אחת .לא זו אף זו הליך ההנמכה לנחיתה מצפון
לדרום ונתיב ההמראות מדרום לצפון חוצה את מרחב האוויר של בסיסי חצור ותל נוף ואת נתיב
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הצלע הסופית לנחיתה בבסיס חצור .הליך ההנמכה לנחיתה מדרום לצפון וכן נתיב ההמראות
דרומה חוצים סדרה של שטחי אימון חיוניים לפעילות חיל האוויר ,בעיקר אזורי אימון המשמשים
את ביה"ס לטיסה .יש לציין שבהיבט זה במקרה של תת -חלופה עם מסלול בכיוון מזרח מערב
תיצור בעיות דומות לאלו של קודמתה באשר לבסיסי חצור ותל נוף.
קרבה לגבולות

חלופה זו מקבלת ציון עובר שכן איננה מחייבת התקרבות לגבולות בינ"ל.

טופוגרפית
הסביבה

חלופה זו מקבלת ציון עובר ,שכן הטופוגרפיה איננה מציבה מכשולים משמעותיים על תכנון הליכי
הנמכת מכשירים לשדה .יחד עם זאת יש לציין שהארובות של מתקני ייצור החשמל צפית ודליה
יחדרו את המישור האופקי ויחייבו פטור מאת רת"א.

סיכום חלופת
עוזרד

לאור הציון שאיננו עובר בשלושת הפרמטרים הראשונים מקבלת חלופה זו ציון אדום.

הצטרפות
מרחב
נפרדת
אווירי גבוה לנתיבים
בינ"ל
צפון-דרום
מז'-מע'

מניעת
הפרעות
לשדות
תעופה
קיימים

קירבה
לגבולות

טופוגרפית
הסביבה

ציון לאתר
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1.11

מצדה

בחלופה זו מוצע להקים את נמל התעופה המשלים לנתב"ג על חוף ים המלח באזור מצדה על
אותה חטיבת קרקע עליה קיים כבר כיום מסלול המראה ונחיתה קצר ,תוך הסטת המסלול
מזרחה והארכתו בהתאם לצורך וזאת כדי לפנות את השטח הנדרש לטרמינל ורחבות החניה בין
המסלול לכביש  .90גובה פני המסלול המוצע כ 1200-רגל.
מצדה

המרחב האווירי
הגבוה

חלופה זו מקבלת ציון עובר .הסיבה לכך היא שניתן יהיה לשלב את התנועה הנכנסת והיוצאת
מהשדה (במקרה זה הן צפונה -מערבה והן דרומה) דרך נתיב ה J10-המוקצה ממילא במספר
גבהים לתעופה האזרחית ובכך להימנע מפגיעה כלשהי במערך התנועה והאימונים של חיל
האוויר בגבהים הגבוהים (בדומה לתנועה אל/מ ש''ת עובדה כיום).

הצטרפות
לנתיבים בינ"ל

חלופה זו מקבלת ציון עובר אך יחד עם זאת עם תמרור אזהרה בצדו .מחד יש לקחת בחשבון
במקרה של חלופה זו את שכבר אמרנו בחלופות אחרות דרומית ל TMA-נתב"ג ,שכלל התנועה
אל השדה וממנו תעשה שימוש באותם נתיבים ,אותם גבהים ואותן נקודות כניסה ויציאה כמו כל
יתר התנועה האווירית אל ומהמרחב האווירי הישראלי (לרבות התנועה לשדות התעופה בממלכת
ירדן החוצה דרך ישראל) ובכך במקום להקל על המערך האווירי העמוס ממילא במרכז הארץ
ומעל הקטע המרכזי של מזרח הים התיכון ,היא תעמיס עליו עוד יותר .לכך יש להוסיף שהשימוש
ב J10-לביצוע קטעי הטיסה בין בן גוריון ומצדה וחזרה תעמיס עוד יותר נתיב זה ,הסובל מחוסר
רוחב ראוי ,והעמוס ממי לא גם ללא תנועה נוספת זו .יתרה מזו לאור הצורך להנמיך את התנועה
לנחיתה במצדה ומאידך לטפס את התנועה הממריאה ממצדה לתוך מסדרון בו טסה תנועה
נוספת בטיסה ישרה ואופקית בגבהים שונים והצורך לחצות גבהים אלו בהפרדות תקניות ייתכנו
מצבים עם גידול התנועה שה J10-יגיע לרוויה ויגרמו עיכובים לתנועה.

מניעת הפרעות
לשדות תעופה
קיימים

חלופה זו איננה עוברת .הליכי ההנמכה לנחיתה מצפון ומדרום יחייבו הסטת נתיבי אימון ניווטי
גובה נמוך ומטווחים של חיל האוויר ואיננו רואים היכן ניתן למצוא חלופה לפעילויות אלו.
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קרבה לגבולות

יש לציין כי נתיבי ההנמכה לנחיתה משני צדי המסלול מתקרבים לגבול עם ממלכת ירדן אך,
בבדיקה ראשונית ,לא אמורים לחצות אותו.

טופוגרפית
הסביבה

תכנון הליכי הגישה לנחיתת מכשירים יעמידו בפני המתכנן אתגר משמעותי משני צדי המסלול,
שכן במרחק שבין  2.5ל 4-ק"מ ממערב לנתיבי הגישה ולמסלול עצמו מתנשא המצוק שפערי
הגובה בינו לבין פני המסלול מגיעים בנקודות שונות לאורך הדרך עד לכדי  1,800רגל .אין ספק
שהמצוק יהווה מכשול החודר את המישור האופקי  /הקוני בנקודות שונות דבר שיחייב פטורים ע''י
רת''א לעניין זה .יחד עם זאת בהסתכלות ראשונית נראה שניתן יהיה לתכנן נתיבי גישה לנחיתת
מכשירים למסלול.

סיכום חלופת
מצדה

בהיבט האווירי חלופה זו מקבלת ציון אדום .היא בהחלט עוברת ,אך החשש שתעמיס את נתיב
ה J10-עד כדי רוויה ,כמו גם חוסר הביטחון במידת המגבלה שישיתו המכשולים על הנמכת
מכשירים מלאה בהליך התכנון המפורט אינם מאפשרים לתת לה ציון ירוק מלא.

הצטרפות
מרחב
נפרדת
אווירי גבוה לנתיבים
בינ"ל

מניעת
הפרעות
לשדות
תעופה
קיימים

קירבה
לגבולות

טופוגרפית
הסביבה

ציון לאתר
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1.12

צקלג

זוהי קבוצה הכוללת שתי תת-חלופות הממוקמות בסמיכות האחת לרעותה – צקלג  2וצקלג 1
(אתר .)17

הראשונה (צקלג  )1ממוקמת בחטיבת קרקע ממערב לכביש  / 40כביש  ,6צפונית לכביש 293
ומזרחית לכביש  ,334בסמיכות מידית מצפון לקיבוץ בית קמה ומעט צפון מזרחית למושב שדה
צבי .גובה המסלול מעפה"י הוא כ 700-רגל.
השנייה (צקלג  ,)2ממוקמת מעט דרום-מערבה יותר דרומית לכביש  293בסמיכות מידית מדרום
מזרח למושב תלמי בילו ודרומית לפעמי תש"ז .גובה המסלול כ 500-רגל מעפה"י.
לאור הדמיון הרב בין שתי תת-חלופות אלו בהיבט המרחב האווירי נדון בהן במקובץ תוך הפניית
תשומת הלב להבדלים .בשני המקרים דנו רק בחלופת מסלול מזרח מערב שכן גרסת מסלול צפון
דרום איננה ריאלית כלל עקב הקרבה המידית לחצור מצפון ולחצרים מדרום.
צקלג ( 1הצפוני)
2
וצקלג
(הדרומי)

המרחב האווירי שתי תת-חלופות אלו מקבלות ציון נמוך מאוד .נתיב הטיסה המוביל לכל אחד מהליכי ההנמכה
הגבוה
לנחיתת מכשירים אליהן מחייב מעבר דרך מכלול אזורי אימון של חיל האוויר הנמצאים מעל הים
התיכון מול אזור החוף הדרומי .כ"כ נתיבים אלו יחצו חלק ניכר מאזורי האימונים בשכבות גובה
שונות המרוכזים בצפיפות באזור זה לרבות מעל מזרח הים התיכון מערבית לאשדוד  /אשקלון.
השינויים הנדרשים באזורים אלו ובנתיבי הטיסה אליהם ומהם ממכלול בסיסי חיל האוויר בדרום
הארץ ישבשו את פעילות החייל באופן חמור.
הצטרפות
לנתיבים בינ"ל

שתי תת-חלופות אלו מקבלות ציון נמוך .הן תחייבנה את הכנסת והוצאת התנועה האווירית אל
וממרחב האוויר של ניקוסיה (זולת מיעוט הטיסות דרומה) תוך שילובה במערך הנתיבים בהם
עוברת כל יתרת התנועה הבינ"ל תוך העמסתו בתנועה נוספת ובהיבט זה לא תהייה לשדה
המשלים תרומה כלשהיא להפחתת העומס על מערך נתיבי הטיסה הבינ"ל המובילים לישראל
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וממנה והיא אף תקרב את מערך הנתיבים לרוויה בשעות שיא ,דבר שעלול ליצור עיכובים
בהמראות ונחיתות.

מניעת הפרעות
לשדות תעופה
קיימים

בהיבט המרחב האווירי הנמוך (ש"ת) ,שתי תת-חלופות אלו מקבלות ציון נמוך מאוד .הליכי
ההנמכה לנחיתה משני הכיוונים לשתיהן ,כמו גם נתיבי ההמראה בשני הכיוונים חוצים מארג
צפוף של אזורי אימון של חיל האוויר (ביה"ס לטיסה ואחרים) המאורגנים הן ג"ג והן בשכבות גובה
שונות במרחב שבין קריית גת לבאר שבע ובין גבול הרצועה ממערב והר חברון ממזרח .העברת
כמות משמעותית של תנועה אווירית בנתיבים אלו תשבש באופן חמור את פעילות החייל .לא
למותר לציין שחלק ניכר מאזורי אימון אלו משמשים את ביה"ס לטיסה של חיל האוויר וישנו צורך
מבצעי אמיתי שאלו ימצאו בסמיכות מידית לשדה התעופה ממנו ממריא ואליו יחזור חניך הטייס.

קרבה לגבולות

יש לציין שהליך ההנמכה ממערב לצקלג  1מתקרב מאוד אל גבול רצועת עזה (מעל שדרות) ואילו
במקרה של צקלג  2חודר הליך ההנמכה ממערב לתחום הרצועה .ההליך ממזרח לצקלג  1חודר
לתחום הגדה באזור הר חברון הדרומי.

טופוגרפית
הסביבה

שתי תת-חלופות אלו מקבלות ציון עובר בשני הכיוונים.

סיכום חלופת
ציקלג 1

חלופת צקלג  1מקבלות ציון אדום שאיננו עובר עקב הציון הנמוך מאוד שהיא מקבלת בפרמטרים
בשלושת הפרמטרים הראשונים ,כמו גם עקב המגבלות הכלולות בפרמטר הרביעי.

הצטרפות
מרחב
נפרדת
אווירי גבוה לנתיבים
בינ"ל

סיכום חלופת
ציקלג 2

מניעת
הפרעות
לשדות
תעופה
קיימים

קירבה
לגבולות

טופוגרפית
הסביבה

ציון לאתר

חלופת צקלג  2מקבלות ציון אדום שאיננו עובר עקב הציון הנמוך מאוד שהיא מקבלת בפרמטרים
בשלושת הפרמטרים הראשונים ,כמו גם עקב המגבלות הכלולות בפרמטר הרביעי.

הצטרפות
מרחב
נפרדת
אווירי גבוה לנתיבים
בינ"ל

מניעת
הפרעות
לשדות
תעופה
קיימים

קירבה
לגבולות

טופוגרפית
הסביבה

ציון לאתר
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1.11

חצרים

כמו בחלופת רמת דוד ובחלופת חצור ,גם בחלופה זו מוצע למקם את השדה המשלים במשותף
עם בסיס חיל האוויר בחצרים הממוקם מערבית לבאר שבע.
כיוון שבבסיס חצרים קיימים שלושה מסלולים מקבילים האחד לשני בכיוון כללי מזרח  -מערב ולא
קיימת אפשרות ריאלית לסלילת מסלול צולב בכיוון צפון-דרום נבדקה במקרה זה רק חלופה אחת.
חצרים

המרחב האווירי חלופה זו מקבלת ציון נמוך מאוד .נתיב הטיסה המוביל לכל אחד משני הליכי ההנמכה לנחיתת
הגבוה
מכשירים מחייב מעבר דרך מכלול אזורי אימון של חיל האוויר ,הן אלו הנמצאים מעל הים התיכון
מול אזור החוף הדרומי והן אלו המשמשים את ביה"ס לטיסה וממוקמים בשכבות גובה שונות
מעל כל מרחב הנגב הצפוני .השינויים הנדרשים באזורים אלו ובנתיבי הטיסה אליהם ומהם
ממכלול בסיסי חיל האוויר בדרום הארץ (ובעיקר מבסיסי קדם וחצרים) ישבשו את פעילות החייל
באופן חמור.
הצטרפות
לנתיבים בינ"ל

חלופה זו מקבלת ציון נמוך .חלופה זו תחייב את הכנסת והוצאת התנועה האווירית אל וממרחב
האוויר של ניקוסיה (אל /מהשדה המשלים) תוך שילובה במערך הנתיבים בהם עוברת יתרת
התנועה הבינ"ל תוך העמסתו בתנועה נוספת ובהיבט זה לא תהייה לשדה המשלים תרומה
כלשהיא להפחתת העומס על מערך נתיבי הטיסה הבינ"ל המובילים לישראל וממנה ולהיפך
תקרב את מערך הנתיבים לרוויה בשעות שיא ,דבר שעלול ליצור עיכובים בהמראות ונחיתות,
זאת בין אם יוחלט על הכנסת והוצאת התנועה ישירות מערבה ובין אם יוחלט על הפנייתה דרך
הבקעה תוך שימוש בנתיב ה( J10-מה שיחמיר את המצב אף יותר כפי שיפורט בחלופת נבטים
להלן).

מניעת הפרעות
לשדות תעופה
קיימים

חלופה זו מקבלת ציון נמוך מאוד .ראשית בשונה מבסיסי חיל האוויר בהם עיקר התנועה היא של
מטוסי קרב ותובלה המופעלים על ידי טייסים מיומנים ,הרי שבבסיס חצרים מירב התנועה היא
של חניכי טייס ,חלקם הגדול בטיסות סולו ללא מדריך ,שאינם מיומנים דיים .כ"כ אימוני הטייסים
מתקיימים במגוון כלי טייס במהירויות שונות החל ממטוסי קרב ,דרך מטוסי אימון ומסוקים וכלה
במטוסים קלים (במסלול קדם) .העומס בשדה בחלק ניכר מחודשי השנה ומשעות היום גבוה
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ביותר והאפשרות לשלב פעילות של חניכי טייס בנסיבות שתוארו יחד עם טיסות נוסעים אזרחיות
בעצימות גבוהה הוא בלתי ריאלי לחלוטין .לכך יש להוסיף שביצוע הליכים של הנמכה לנחיתת
מכשירים המחייבים התייצבות בפיינל ארוך במיוחד (לפחות  7מייל ימי) על ידי אחוז גבוה
מהתנועה ולצד זה לשלב תנועת הקפות ,מסוקים וסדרי טיסה אחרים של יתרת התנועה גם היא
בלתי ריאלית .לא למותר לציין שבמה שנוגע לכל שלושת הפרמטרים הראשונים (שנסקרו לעיל)
גם לו תיאורטית ניתן היה לסלול בחצרים מסלול צולב (צפון דרום) לא היה בכך כדי לשנות את
הציון שחלופה זו מקבלת שהיה נשאר נמוך מאוד מכל אותן הסיבות שנסקרו לעיל.
קרבה לגבולות

יש לציין שמטוסים שיבצעו הליך הנמכת מכשירים לנחיתה מכיוון מערב יעברו במרחק של כעשרה
ק"מ מגבול רצועת עזה.

טופוגרפית
הסביבה

החלופה מקבלת ציון ירוק.

סיכום חלופת
חצרים

לאור הציון הנמוך מאוד בשלושת הפרמטרים הראשונים ולאור ההערה בפרמטר הרביעי ,חלופה
זו מקבלת ציון אדום.

הצטרפות
מרחב
נפרדת
אווירי גבוה לנתיבים
בינ"ל

מניעת
הפרעות
לשדות
תעופה
קיימים

קירבה
לגבולות

טופוגרפית
הסביבה

ציון לאתר
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1.11

נבטים

בחלופה זו מוצע למקם את שדה התעופה המשלים לנתב"ג במשותף עם בסיס חיל האוויר
בנבטים ,על בסיס דומה לזה שתואר בחלופות רמת דוד ,חצור וחצרים שנסקרו לעיל .יש לציין
שגם במקרה זה (כמו בחצרים) בשדה קיימים שלושה מסלולים מקבילים בכיוון כללי מזרח מערב
וסלילת מסלול צולב איננה בגדר אפשרות ריאלית .לכן גם במקרה זה נסקור רק חלופה אחת
לאתר המוצע.
נבטים

המרחב האווירי חלופה זו מקבלת ציון ירוק .הגישה אליה אפשרית על ידי הכנסת התנועה והוצאתה דרך נתיב ה
הגבוה
 J10עד מעל נתבג ומשם הפנייתה למערך הנתיבים הבינ"ל ובכך למנוע הפרעה חמורה לפעילות
הקיימת באזורי האימונים של חיל האוויר .יחד עם זאת יש לציין שבמרחב האוויר שבין נקודת
היציאה מה  J10עד להשתלבות בהליך הנמכת המכשירים לנחיתה בנבטים (וכנ"ל בכיוון ההפוך
לאחר המראה) קיימת פעילות אינטנסיבית של נתיבי ניווט של מטוסי חיל האוויר בגבהים שונים
שיחייבו הסטה ושינויים בהערכות .מרבית פעילות חיל האוויר מתרכזת כיוםבאזורים אלו ואין ספק
שהקצאת מרחב אויר בהיקף משמעותי לפעילות אזרחית יקשה מאוד על שני הצדדים כאחד.
הצטרפות
לנתיבים בינ"ל

חלופה זו מקבלת ציון צהוב .נתיב ה  J10עמוס מאוד כיום בתנועה לשדה התעופה בדרום הארץ
(רמון שיחליף בקרוב את אילת ועובדה) וכן בתנועה מנתב"ג ליעדים באפריקה ובמזרח הרחוק.
לנתיב אין רוחב של ממש וכמות הגבהים בו מוגבלת .עקב עומס התנועה היכולת לטפס ולהנמיך
כלי טייס שיכנסו /יצאו מנבטים תצריך הגדלת הפרדות האורך בין המטוסים בנתיב ,תעמיס עליו
ותקטין את קיבולתו .לכך יש להוסיף את העובדה שהתנועה תכנס ותצא בסופו של יום ממרחב
האוויר הישראלי בנתיבים בהם עושה שימוש כלל התנועה הבינ"ל לישראל וממנה (נתב"ג והדרום
כאחד) וכן במשולב עם התנועה לרבת עמון ולכן תעמיס עוד יותר את המערכת הקיימת והעמוסה
מאוד בלאו הכי ,כמו במקרה של פרמטר זה ביחס לחלופות חצור וחצרים.

מניעת הפרעות חלופה זו מקבלת ציון צהוב .תהליכי ההנמכה לנחיתה משני צידי המסלול ,כמו הליכי היציאה
לשדות תעופה
לאחר המראה ( ) SIDיצריכו שינויים מסוימים באזורי אימון קיימים של חיל האוויר באופן שישבש
קיימים
סידורים קיימים.

71

סקר אתרים לאיתור שדה תעופה בינ"ל משלים

72

קרבה לגבולות

חלופה זו מקבלת ציון ירוק.

טופוגרפית
הסביבה

חלופה זו מקבלת ציון ירוק.

סיכום
נבטים

חלופת חלופה זו איננה חלופה אופטימלית לאור העומס הגבוה מאוד שתיצור על נתיב ה ,J10-עומס
שעלול להביא נתיב זה לכדי רויה בשעות שיא כמו גם עקב העובדה שגם מעבר ל J10-היא
תעשה שימוש במערכת הנתיבים המשמשים את כלל התנועה הבינ"ל לישראל וממנה כיום ובכך
תגביר עומסים על מערכת קיימת במקום לפזרם .לכך יש להוסיף את הציון הבינוני שחלופה זו
מקבלת בפרמטרים השני והשלישי .לאור כל זאת חלופה זו מקבלת ציון צהוב (נוטה ל"כתום").

הצטרפות
מרחב
נפרדת
גבוה
אווירי
לנתיבים
בינ"ל

מניעת
הפרעות
לשדות
תעופה
קיימים

קירבה
לגבולות

טופוגרפית
הסביבה

ציון לאתר
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עובדה ותמנע (ע''ש אילן ואסף רמון)

במקרה זה אנו דנים במיקום שדה התעופה המשני לנתב"ג בבסיס חיל האוויר בעובדה או
לחילופין בנמל התעופה על-שם אילן ואסף רמון בתמנע שאמור להתחיל לפעול בעוד פרק זמן לא
ארוך .בשונה מהחלופות הקודמות שנדונו עד כה ,הרי שבמקרה זה מיותר ניתוח הליכי הנמכה
פוטנציאליים לשדות אלו והליכי ההמראה מהם.
בשדה התעופה עובדה מתקיימת פעילות של טיסות אזרחיות בינ"ל של חברות ישראליות ובינ"ל
מזה שנים רבות .לשדה הליכי הנמכה לנחיתה המותאמים לפעילות זו המפורסמים בפמ"ת והיא
בהחלט אפשרית.
לגבי נמל התעופה ע"ש אילן ואסף רמון בתמנע הרי שבמסגרת הערכות רש"ת ורת"א לפתיחת
הנמל לפעילות מתוכננות דפיות הנמכה שיאפשרו את הפעילות וחלקן כבר פורסמו בפמ"ת.
המרחב האווירי שתי חלופות אלו מקבלות ציון עובר מטעמים זהים לאלו שתוארו במקרה של חלופת מצדה.
הגבוה
הצטרפות
לנתיבים בינ"ל

שתי חלופות אלו מקבלות ציון עובר עם אותו תמרור אזהרה שניתן לחלופת מצדה בהבדל אחד
והוא שהנמכת הטיסות לנחיתה וטיפוסן לאחר המראה יהיו בקטע שמשתלב עם עיקר התנועה
ממילא ולכן יהיה במידה מסוימת קל יותר .משמעות הדבר לדעתנו היא שגם בשני מקרים אלו
קיימת אפשרות של ממש שנתיב ה J10-יגיע בשעות מסוימות לרוויה שתחייב עיכוב תנועה אך
הדבר יקרה בהיקף תנועה מעט גבוה יותר ביחס לחלופת מצדה.
חלופות אלו מקבלות ציון עובר על בסיס ההסדרים הקיימים כיום בעובדה ואלו המתוכננים לנמל

מניעת הפרעות
לשדות תעופה
התעופה ע"ש אילן ואסף רמון לקראת פתיחתו.
קיימים
קרבה לגבולות

יש לציין אמנם שחלופת רמון מקרבת את נתיבי ההנמכה לנחיתה לגבול ממלכת ירדן ,יחד עם
זאת ההסדרים שנעשו לקראת פתיחת השדה מתמודדים עם בעיה זו ולכן גם בהיבט זה הציון
ירוק.

טופוגרפית
הסביבה

על בסיס ההנמכות הקיימות לעובדה ועל בסיס ההכנות להנמכת מכשירים בנ"ת רמון (כולן
מפורסמות כאמור בפמ"ת) הציון של שתי חלופות אלו עובר.

סיכום חלופת

מכל הנאמר לעיל חלופת בסיס עובדה ותמנע מקבלות ציון ירוק ,בהסתייגות בודדת בדבר עומס

עובדה ותמנע

התנועה על ה.J10-
הצטרפות
מרחב
נפרדת
גבוה
אווירי
לנתיבים
בינ"ל

מניעת
הפרעות
לשדות
תעופה
קיימים

קירבה
לגבולות

טופוגרפית
הסביבה

ציון לאתר
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 1.16סיכום הבדיקה האווירית
טבלה מסכמת
מרחב
אווירי גבוה
אתר
זבולון

הצטרפות
נפרדת
לנתיבים
בינ"ל

מניעת
הפרעות
לשדות
תעופה
קיימים

קירבה
לגבולות

צפון-דרום
צ/מז-ד/מע

בית נטופה
אפיק
בקעת יבניאל
רמת דוד
תבור
מגידו
תענך

עוזרד

מז'-מע'
צפון-דרום
מז'-מע'
צפון-דרום
צ/מז-ד/מע
ד/מז  -צ/מנ
צפון-דרום
מז'-מע'

מצדה
צקלג 1
צקלג 2
חצרים
נבטים
עובדה
תמנע
טבלה 3

לאור תוצאות הבדיקה האווירית ,האתרים שיעברו לבדיקת המאקרו הם:
 זבולון
 בית נטופה
 רמת דוד
 נבטים
 עובדה
 תמנע

x

x
x

רמת כוכב
חצור

טופוגרפית
הסביבה

ציון לאתר

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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 5בחינת האתרים בתבחיני מאקרו – תחומים נוספים
5.1
תבחינים

הגדרת תבחיני מאקרו

פרק זה מציג את תבחיני המאקרו שישמשו להערכת האתרים .התבחינים מחולקים לארבעה
תחומים :תחום קרקעי ,כלכלי ,תשתיות וסביבה.
בנוסף מוצג בסוף הפרק המשקולות לכל תבחין .כלומר באילו מהקריטריונים ציון אדום יפסול את
האתר ממעבר לבדיקת מיקרו.

התאמה

מידת ההתאמה של ייעודי הקרקע המאושרים בתכניות בתחום הפוליגון המוצע לאתר שדה

למדיניות תכנון

התעופה וכן לשימוש בשטח בפועל.
בחינת האתרים על פי תבחין זה תהיה בהתאם לפירוט הבא:
 ציון ירוק :שטח מאושר בתכנית מפורטת לשדה תעופה או מיועד לשדה תעופה בתכנית
מתאר ארצית או מחוזית.
 ציון צהוב :שטח שבו קיים שדה תעופה בפועל אך אינו מעוגן בתכנית מאושרת.
 ציון אדום :שטח שאינו מיועד בתכניות לשדה תעופה ואין שדה תעופה בפועל

פגיעה בזכויות בתבחין זה בדק את שטחי הישובים שנכללים בתחום הגבלות בנייה של המגנל"ה ,בתחום
בנייה

בתחום המישור האופקי ובתחום המישור הקוני ונבדקה מידת הפגיעה הנגרמת על ידי הגבלות הבנייה

הגבלות הבנייה אלו על התכניות לפיתוח האזור .במסגרת בדיקה זו נבדקו גם תכניות בהליכי תכנון ככל שהללו
של השדה:

הגיעו לפחות לשלב החלטה על הפקדה וכן מתחמי ותמ"ל מוכרזים .בחינת האתרים על פי תבחין
זה תהיה בהתאם לפירוט הבא:
מנעד ההערכה ניתן לפי העקרונות הבאים:
 ציון ירוק :אין תכניות מאושרות ומקודמות לבניה בתחום הגבלות הבניה שמטיל שדה
התעופה.
 ציון צהוב :בתחום הגבלות הבניה שמטיל שדה התעופה כלולות תכניות מאושרות ומקודמות
בשטח של עד  10%מהיטל המישור האופקי והקוני ו/או התכניות מציעות בניה שאינה רוויה
(כפרית).
 ציון אדום :בתחום מגבלות הבניה שמטיל שדה התעופה כלולות תכניות מאושרות ומקודמות
בשטח שעולה על  10%מהיטל המישור האופקי והקוני ו/או תכניות מציעות בניה רוויה וגובה.

מזעור

מרחק

מאזורי ביקוש

תבחין זה בודק את האוכלוסייה שתעדיף את השדה המשלים על נתב"ג .ההנחה היא כי בהינתן
עלויות ומועדי טיסה זהים הבחירה של הנוסע תהיה בהתאם לזמן ההגעה הקצר ביותר לשדה.
לצורך כך הוגדר קו דמיוני שישמש כ" -קו פרשת המים" – קו המצוי במחצית המרחק בין נתב"ג
לשדה המוצע .מש ני צידיו של קו זה נחלקת אוכלוסיית ישראל ל"מעדיפי נתב"ג" לעומת "מעדיפי
שדה משלים" ,כאמור בהיבט מרחק הנסיעה לשדה בלבד .הבדיקה בחנה את מספר המשתמשים
הפוטנציאלים ב"אגן הביקוש" של שדות התעופה הנ"ל (השדה המשלים עתידי לעומת נתב"ג).
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בחינת האתרים על פי תבחין זה תהיה בהתאם לפירוט הבא:
 ציון ירוק :יינתן לאתר שעד למחצית המרחק ממנו לנתב"ג ומעבריו האחרים נמצאת למעלה
מ 25%-מאוכלוסיית מדינת ישראל.
 ציון צהוב :יינתן לאתר שעד למחצית המרחק ממנו לנתב"ג ומעבריו האחרים נמצאת 5-25%
מאוכלוסיית מדינת ישראל.
 ציון אדום :יינתן לאתר שעד למחצית המרחק ממנו לנתב"ג ומעבריו האחרים נמצאת פחות
מ 5% -מאוכלוסיית מדינת ישראל.
מרחק הנסיעה נבדק על גבי רשת הכבישים.
נתוני האוכלוסייה נלקחו משכבת הממ"ג של אוכלוסייה ישראל של הלישכה המרכזית
לסטטיסטיקה ,מעודכנת לשנת .2015
תרומה לפיתוח תבחין זה בוחן באיזה מהחלופות התרומה לפיתוח האזור תהיה משמעותית יותר כתוצאה מבניית
האזור

שדה התעופה המשלים .הנושא נבחן ,גם ביחס לנתוני אבטלה ומדיניות הכוונת תעסוקה .הובהר
כי אין מדיניות הממשלה ואין נתונים המצביעים על יתרון כלשהו שיש להכוונת פעילות כלכלית
לאזור הצפון על פני הדרום או להיפך .למעשה אין הבדל ביניהם במצב החברתי-כלכלי ,בהיקף
הנזקקות להשקעות ולמקורות תעסוקה .נתוני האבטלה גם מלמדים שאין עדיפות מובהקת לצפון
או לדרום ,כפי שניתן לראות בסיכום בנתוני האבטלה בין השנים :2010-2016
במחוזות ירושלים חיפה והדרום ירידה מכ 8% -ל 6% -ופחות.
במחוזות המרכז ותל אביב שיעורי האבטלה נמוכים מ.6% -
במחוז הצפון ירידה מכ 11% -לכ.8% -
לפיכך ,התבחין מתבסס על ההנחה כי ככל שהשדה יימצא באזור יותר פריפריאלי הוא יתרום יותר
וביחס

ישר

למספר

התושבים

המושפעים

ממנו.

לצורך כך נבחר מדד הפריפריאליות כפי שהוא מוגדר על ידי הלמ"ס .מדד זה מורכב משני
מרכיבים :האחד הוא מרחק האזור מרוב יישובי המדינה משוקלל במספר תושביו .מדד זה מבטא
נגישות לעבודה ,לשירותים ומוצרים ועוד .המרכיב השני הוא מרחק האזור מגבול מחוז תל אביב -
מרכז הפעילות הכלכלית של המדינה .על פי מדד זה הנקודה הפריפריאלית ביותר בארץ מקבלת
את הערך  1בדרוג .1-10
הנוסחה לחישוב ה"תושבים הנהנים" תהיה מכפלה של מספר התושבים ברדיוס היוממות (50
ק"מ) במכפלת מדד הפריפריאליות .מכיוון שמדד הפריפריאליות מציע סולם ציונים מ  ,1-10כך
שציון  1מציין את הפריפריאלי ביותר מוצעת נוסחה של ערך הפוך ,כלומר הכפלה ב מדד
הפריפריאליות חלקי ( 1ראה טבלה .)8
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בחינת האתרים על פי תבחין זה תהיה בהתאם לפירוט הבא:
 ציון ירוק :לאתרים שיחידות התרומה בהם הן מעל חצי מליון תושבים.
 ציון צהוב :לאתרים שיחידות התרומה בהם הן בתחום שבין  100,000ל  500,000מ'.
 ציון אדום :לאתרים שיחידות התרומה בהם הן פחות מ 100,000 -מ'.
התוצאות מראות כי רמת פריפריאליות בחלק מהדרום נמוכה מזו שבצפון ,עם זאת בשל מספר
התושבים וצפיפות האוכלוסייה הגבוהה יותר בצפון  -התרומה לפיתוח האיזור משמעותית יותר
כיוון שהיא רלוונטית למספר גבוה יותר של אנשים.


האתר

רמת

מס' תושבים ברדיוס

המוצע

הפריפריאליות

 50קמ.

X

Y

תרומה לתושבים ונהנים

=1/X * Y

טבלה 8



תושבים נהנים

1200000
1000000
בית נטופה
800000

רמת דוד

600000

זבולון

400000

נבטים
תמנע

200000

עובדה

0
בית
נטופה

רמת דוד

זבולון

נבטים

תמנע

עובדה

גרף 2

הענפים ,שבדוגמאות מחו"ל נראה מתפתח ,באזור שדות התעופה ,הוא הארחה/מלונאות.
אחד ת

בהתאםי לכך תרומת השדה החדש להתפתחות האזור נבחנה גם בהתאם למגמות התפתחות
התיירות הנכנסת מול הערכות משרד התיירות והמצב בענף המלונאות.
י
ר
להלן טבלה השוואתית של לינות תיירים במלונות תיירות בצפון ובדרום הארץ ביחס ללינות בכל
ו
הארץ:
ת
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2010

2015
אזור

לינות תיירים

לינות סה"כ

לינות תיירים

לינות סה"כ

כל הארץ

8,223

21,686

9,933

21,863

מחוז צפון

1,200

3,262

1,512

3,486

מחוז דרום (כולל אילת)

1,150

9,578

1,717

9,490

מחוז דרום (ללא אילת)

261

2,177

390

2,157

טבלה 9

עפ"י הנתונים לשנת  2015משקל הצפון בכלל הלינות הארצי (ישראלים  +תיירים) עומד על כ-
 .15%מתוך כלל הלינות בצפון  36.8%הן לינות של תיירים ובעיקר בנפות כנרת ויזרעאל.
חלקו של דרום הארץ בכלל הלינות בישראל (ישראלים ותיירים) הוא כ .44% -כאשר חלקם הגדול
לן באילת כ ,32% -באילת קיים שדה תעופה ולכן אין צורך בבדיקה זו עבור אילת .שאר הלינות
בדרום הארץ מתרכז באיזור ים המלח ועומד על כ 10% -בים המלח .חלקם של התיירים בלינות
בדרום הוא רק  18%( 12%בשנת  .)2010ממוצע הלינות לתייר בדרום כ ,3-גבוה משמעותית
מזה שבצפון.
באפריל  2017היו בישראל  52,388 -חדרי מלון :במחוז צפון  9,380 -ו  2,178 -במחוז חיפה,
במחוז דרום כ  11,000 -באילת וכ 4,000-בים המלח .סה"כ בדרום כ 17,000 -חדרים.
התפתחות הענף מאז שנת  2012מצביעה על גידול במספר החדרים של  3.8%בצפון ו 2.9% -
בדרום לעומת  9.6%גידול ארצי.
הנתונים בנושא תיירות מלמדים על ירידה ארצית במספר הלינות לתייר בבתי מלון מ 4.1-ל2.9-
בעשר השנים האחרונות .ממוצע לינות לתייר הוא כ 8 -לילות שלרובם מוצא התייר פתרונות
אחרים.
בהיבט התיירות הצליינית מצביעים הנתונים על ירידה בפלח זה של התיירות וחלקו בכלל
התיירות ירד מ 31% -בשנת  2010ל  22% -בשנת  2015ונראה שלא צפוי בו גידול עתידי
משמעותי.
על פי משרד התיירות אין סיבה להניח כי הקמת שדה משלים יגרום לכשעצמו לשינוי בהעדפות
התיירים לביקורים בצפון הארץ או בדרומה.
לאור זאת נניח כי התפלגות לינות התיירים בישראל אחרי בניית השדה תשמור על הרמות
הנוכחיות ולכן לא נמצא צורך לשלב נושא זה בניתוח הכלכלי.
נגישות

תבחין זה בוחן את הנגישות התחבורתית הקיימת והמתוכננת אל האתר המוצע ברמה ארצית:

תחבורתית

דרכים מהירות ,ראשיות ואזוריות בהתאם לתמ"א  ,3מסילות ברזל בהתאם לתמ"א  23וכן נבחנו
מגמות תכנון כפי שהן משתקפות בתמ"א ( 42בהתהוות).
בחינת האתרים על פי תבחין זה תהיה בהתאם לפירוט הבא:
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 ציון ירוק :אתר שקיימת אליו נגישות במסילת ברזל קיימת או בביצוע והן בדרכים ראשיות
ומהירות (קיימות או בביצוע) .
 ציון צהוב :אתר עם נגישות מסילתית מתוכננת ,לרבות בתמ"א . 42
 ציון אדום :אתר שקיימת אליו נגישות בדרכים אזוריות בלבד  -ללא נגישות מסילתית קיימת
או מתוכננת וללא תכנון מתארי של דרכים ראשיות ומהירות.
פגיעה תשתיות תבחין זה בוחן את מידת הפגיעה של האתר המוצע בתשתיות-על הקיימות ומתוכננות (קווים
על

כדוגמת קווי מתח על ועליון ,קווי הולכת גז טבעי אל תחנות החלוקה ,קווי מים אזוריים ,קווים
מאספים של קולחים ו/או מתקנים כדוגמת תחמ''ש ,מט''ש ,תחנות שאיבה וכד') בתחום השטח
המוצע לשדה התעופה.
מנעד ההערכה ניתן לפי העקרונות הבאים:
 ציון ירוק :במידה ואין קווי תשתיות על ו/או מתקני תשתית בתחום האתר המוצע.
 ציון צהוב :במידה וקיים קונפליקט עם קו בודד (או מתקן) של תשתיות על (לא כולל קו מתח
עליון).
 ציון אדום :במידה וקיים קונפליקט עם מספר קווי תשתיות על  /מתקנים.

מזעור

פרק ו' בהוראות תמ"א  15מציג את מגבלות הבנייה הנובעות ממפלסי רעש הנובעים מפעילות

פוטנציאל

שדה תעופה .בהוראות הנ"ל מוצגות מגבלות התכנון והוראות למיגון אקוסטי וזאת כתלות במפלס

למפגעי רעש

הרעש כתוצאה מפעילות השדה (תחום רעש – תח"ר עפ"י מדד  )Ldnוסוג שימוש הקרקע.
מדד  )Level Day Night( Ldnהינו מדד מקובל בארץ ובעולם לייצג (במספר חד ערכי) את מפלס
הרעש שווה הערך (הממוצע) לאורך שעות היממה .לצורך עריכת מדד זה מתווסף "קנס" באופן
מלאכותי של  10דציבלים לרעש בשעות הלילה ונערך מיצוע עפ"י שעות היממה (בתוספת הקנס).
בתח"ר  )65>Ldn>60( 1ישנן הוראות לבנייה אקוסטית ועבור שימושי קרקע ברגישות גבוהה או
בינונית לרעש.
בתח''ר  ) Ldn>65( 4-2מוצגות הגבלות ואיסורים על בנייה בתחום ,כתלות בשימוש הקרקע.
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סיכום ההגבלות
עפ"י

הוראות

התמ"א.

אופן

חישוב

לצורך מיפוי קווי הרעש שווי הערך (מתחמי הרעש) נערך שימוש בתוכנה ייעודית שביכולתה

תחומי

הרעש

למדל את ביצועי כלי טיס בהיבטים סביבתיים ,וביניהם עריכת מפת קווי רעש שווי ערך עפ"י סולם

של שדה תעופה .Ldn
"גנרי"

תוכנה זו )Aviation Environmental Design Tool( AEDT ,בגרסתה העדכנית ביותר ( 2cמחודש
מרץ  )2017נערכה ע"י מנהלת התעופה הפדרלית של ארה"ב.FAA-
הזנת התוכנה וחישובי קווי מתחמי הרעש נערכו בהתאם להנחות הבאות:
.1

המטוסים בהם יעשה שימוש במודל הם "אירבוס"  A320-NEOו"בואינג" ,737-800-MAX
בחלוקה של  .50%-50%קיבולת ממוצעת של מטוס עם מקדם תפוסה של  0.9עומדת
על  170נוסעים .זאת עפ"י הנחיותיהם של יועצי התעופה והפרוגרמה של התכנית,
בתיאום עם גורמי רש"ת.

.2

פעילות נוספת אפשרית כדוגמת :טיסות פנים-ארציות ,מסוקים ,פעילות מטוסי מנהלים
וכיו"ב ,השפעתה מבחינת רעש צפויה להיות שולית ביותר ביחס לפעילות הראשית
ובהתאם לכך פעילות זו לא תשולב במודל.

.3

התפלגות טווחי הטיסה ( )stageמוצגת בטבלה מס' ( 1.3-1ראו בהמשך) .אורך טווחי
הטיסה הוא עפ"י דרישת תוכנת מיפוי רעש השדה ( .)AEDTאחוז כל טווח מסה"כ
התנועות נקבע עפ"י הנחיותיהם של יועצי התעופה והפרוגרמה בצוות התכנון ,בתיאום
עם
הטבלה

גורמי
הבא

מציגה

את

התפלגות

רש"ת.
הטיסות

כתלות

בטווח

הטיסה:
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אחוז מסה"כ התנועות

)Stage length (nmi

Stage

20%

0-500

1

20%

501-1000

2

20%

1001-1500

3

40%

1501-2500

4

.4

כמפורט בהנחיות תמ"א  2/4ותמ"א  ,15חישובי הרעש יערכו במדד  Ldnעפ"י הוראות
תקן  FAR-150של ה.FAA-

.5

על פי הפרוגרמה יש לערוך את חישובי הרעש על בסיס  20מיליון נוסעים בשנה בכל
החלופות הנבחנות .בהתאם להנחיה חישובי הרעש נערכו לשתי חלופות תכנוניות:

ללא עוצר  -החישובים נערכו ללא הגבלות על פילוג התנועות בשעות היממה (מספר תנועות זהה
בכל שעה משעות היממה).
כולל עוצר לילה  -הגבלת הפעילות ("עוצר לילה") תהיה עפ"י תבנית התפעול העדכנית של
נתב"ג -כ 3.5-שעות בהן לא מתקיימות המראות בשעות הלילה והנחיתות אינן מוגבלות.
בטבלה הבאה מוצגות התנועות (המראות ונחיתות) שהוזנו למודל חישוב הרעש:
סה"כ תנועות
חלופה כולל עוצר לילה

חלופה ללא עוצר לילה

סוג תנועה

שעות לילה

שעות יום

שעות לילה

שעות יום

28

165

72

121

המראות

73

121

72

121

נחיתות

101

286

145

242

סה"כ תנועות

.6

19

בשעות האור  75%מהתנועות (נחיתות והמראות) תהיינה לכיוון מערב ו 25%-למזרח.
בשעות החשיכה .50%-50%

.7

בשלב בחינת המאקרו ,ועל מנת לאפיין את המשמעות האקוסטית של חלופת השדה
הנבחנת ,לא תיערך תחזית למפלסי רעש מצרפיים כתוצאה מקרבה לקווי רעש משדות
תעופה (צבאיים או אזרחיים) סמוכים לחלופה הנבחנת ואשר קווי הרעש שווי הערך
שלהם עלולים להיות חופפים לחלופות השונות.

.8

חישובי רעש השדה "הגנרי" יערכו כשמסלול ההמראה והנחיתה מקבילים בכיוונם אל
אזימוט השדה (מנח מסלול) .לעת התכנון המפורט מומלץ לבחון האם ניתן לצמצם את
היקף ומידת האוכלוסייה החשופה לרעש ,זאת על-ידי שינויים בזוויות
ההמראה/נחיתה.

19

בשל עיגול הערכים ,ישנם סטיות בערכים אלו

נתיבי
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מתחמי רעש של השדה "הגנרי" ,כפי שמתוארים בתרשים לעיל ,הונחו ביחס לכל אחת מחלופות

תעופה
שדה
"גנרי" בקיבולת
המוצעות לשדה משלים.
של  20מיליון
נוסעים בשנה

הגדרת התבחין:
נבחנה ההשפעה הצפויה של רעש מפעילות שדה "גנרי" ביממה ממוצעת בששת החודשים
העמוסים על בסיס ההנחות המפורטות לעיל .באזורים בהם הרעש מעל ] Ldn>60dB[Aיש צורך
בבנייה אקוסטית ובאזורים מעל ] Ldn>65dB[Aישנן הגבלות משמעותיות על הבינוי.
לאור זאת ,בכל חלופה נבחנו אזורים החשופים למפלסי רעש של ] Ldn>65dB[Aובוצע אומדן של
גודל אוכלוסייה ומספר יח''ד ,הן באזורי בינוי קיימים והן באזורי פיתוח מתוכננים ,בהתאם לתמ"מ
הרלוונטית .בכל חלופה נבחן מצב ללא עוצר ומצב הכולל עוצר לילה.
האומדן בוצע על בסיס מפת צפיפות אוכלוסין של הלמ"ס ,אשר התקבלה כשכבה ממוחשבת
ממנהל התכנון ,וכן על נתוני למ"ס נוספים.
בנוסף ,מוצגת ,עבור כל חלופה ,מפת רעש מטוסים במצב הקיים ,כפי שמופיע באתר המפות
הממשלתי (.)govmap

מנעד ההערכה ניתן לפי העקרונות הבאים:
דרוג החלופות בנושא רעש מטוסים בוצע על-ידי מתן ציון יחסי בין ששת החלופות .לפיכך
האתרים דורגו בהתאם לכמות האוכלוסייה החשופה למפלסי רעש מהשדה ,העולים על מפלס
של ].Ldn>65 dB[A
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מתוך בחינת חשיפת אוכלוסייה לרעש ,כמפורט בהמשך המסמך ,עולה כי חלופות זבולון (ללא
עוצר לילה) היא החלופה בה צפויות מס' יחידות הדיור הגבוה ביותר (קיימות ומאושרות על-פי
אזורי פיתוח בתמ"מ) החשופות למפלסי רעש העולים על מפלס של ] ,Ldn>65 dB[Aוהינו כ-
 3,700יחידות דיור -חשיפה מקסימלית.
בהתאם ,נקבע אופן מתן הציונים עפ"י הסולם הבא:
חלופת זבולון -בחלופה זו צפויות כ 2,570-3,700 -יחידות דיור (כתלות במשטר התפעול)
החשופות למפלסי רעש העולים על מפלס של ] - ,Ldn>65 dB[Aהחלופה הרועשת ביותר ,ועל כן
קיבלה ציון אדום.
חלופת נטופה ורמת דוד -בחלופות אלו צפויות כ 730-1,400 -יחידות דיור (כתלות במשטר
התפעול) החשופות למפלסי רעש העולים על מפלס של ] - ,Ldn>65 dB[Aהחלופה השנייה
הרועשת ביותר ,ועל כן קיבלה ציון צהוב.
חלופות עובדה ותמנע -בחלופות אלו לא צפויות יחידות דיור קיימות להחשף למפלסי רעש העולים
על מפלס של ] - ,Ldn>65 dB[Aועל כן קיבלו ציון ירוק.
נבטים -בחלופה זו צפויות להיחשף למפלסי רעש העולים על מפלס של ] ,Ldn>65 dB[Aמס'
מאד נמוך של יח' דיור מתוכננות עפ"י התכנית המפורטת לאבו תלול  -ועל כן קיבלה ציון ירוק.

בהמשך המסמך מפורטים חישובי האוכלוסייה/יחידות הדיור החשופות לרעש ומפות הרעש
החזויות בכל אחת מהחלופות הנבחנות ,הן במצב ללא עוצר והן במצב הכולל עוצר לילה .יצוין כי
עבור כל חלופה מוצגת גם מפת רעש מטוסים במצב הקיים ,כפי שמופיע באתר המפות
הממשלתי .govmap
מזעור

תבחין זה בודק את מידת החפיפה של תפיסת השטח של התחום היבשתי של שדה התעופה,

פוטנציאל

ביחס לשמורות טבע וגנים לאומיים על-פי תמ"א  ,8מסדרונות אקולוגיים (הן לפי שכבת

לפגיעה בערכי המסדרונות הארציים והן לפי רצועות המסדרונות על-פי תמ"א  ,)1/35מכלולים נופיים על-פי
טבע,
ומורשת

נוף תמ"א  ,1-35אתרי עתיקות מוכרזים וכן שכבת שמורות וגנים מתמ"א .1/35
יצוין כי לאור העובדה שבחלק מהאתרים קיימות חפיפות לאזורי רגישות כאמור לעיל ,בבחינה
הובא בחשבון גם המצב הקיים בפועל של תחום החלופה הנבחנת ,כגון אתרים הסגורים כבר כיום
במתחמים/שדות תעופה צבאיים או אזרחיים קיימים או בביצוע.
מנעד ההערכה ניתן לפי העקרונות הבאים:
 ציון ירוק :אין בייעוד המוצע לשד"ת חפיפה או שקיימת חפיפה מזערית לאזורי רגישות
סביבתית ואקולוגית כמוגדר בתבחין.
 ציון צהוב :בייעוד מוצע לשד"ת יש חפיפה לאזורי רגישות סביבתית ואקולוגית כמוגדר
בתבחין ,אך השטח מופר ע"י שד"ת קיים ופעיל.
 ציון אדום :בייעוד מוצע לשד"ת יש חפיפה משמעותית לאזורי רגישות סביבתית ואקולוגית.
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משקולות
מרחב
סטטוטורי

1

התאמה למדיניות תכנון :תבחין זה אינו פוסל אתר ממעבר לבחינת מיקרו שכן וועדה זו
נועדה למצוא אתר מתאים בכל מרחב הארץ ולא להסתפק אך ורק ביעדים שאותרו בתכניות
קודמות.

2

מידת הפגיעה בתכניות :ציון אדום בתבחין זה פוסל אתר ממעבר לשלב המיקרו .הצורך
בשדה משלים לא צריך לעמוד בסתירה ובמחיר פגיעה במאמץ הלאומי לפתרון משבר הדיור
ולכן איתור שפוגע פגיעה ממשית ביכולת מימוש של תכניות לדיור לא יעבור לשלב המיקרו.

כלכלה

1

מזעור מרחק מאזורי ביקוש :ציון אדום בתבחין זה פוסל אתר ממעבר לשלב המיקרו.
ביקוש לשדה תעופה הינו נגזרת הן של זמינות הטיסות והן של הביקוש מצד הנוסעים .לכן
יש חשיבות למקם את השדה בצורה שממצה ככול האפשר את הקרבה הגדולה ביותר
לאוכלוסייה .שדה שנותנים מענה לאוכלוסייה המהווה פחות מ 5%-מהאוכלוסייה יתקשה
להתחרות בנתב"ג ולא יוכל לשמש משלים לנתב"ג ולכן לא יענה על מטרת התכנית.

2

תרומה לפיתוח אזורי :תרומה לפיתוח האיזור אינה מהווה תבחין פוסל בשל העובדה כי
שדה תעופה יתרום לסביבתו גם בצפון וגם בדרום הארץ ,ובעיקר בשל העובדה כי נושא
התרומה הכלכלית הינו פועל יוצא של הקמת שדה התעופה אך אינה הכרחית להקמתו
ופעילותו של השדה.

תשתיות

1

נגישות תחבורתית :ציון אדום בתבחין זה פוסל אתר ממעבר לשלב המיקרו .שדה עם
נגישות נמוכה אינו עונה על מטרה של מתן שירות מיטבי לאוכלוסייה ופוגע ביכולתו להוות
שדה משמעותי ומתחרה לנתב"ג.

2

פגיעה בתשתיות על :תבחין זה אינו פוסל אתר ממעבר לבחינת מיקרו .על מנת לפסול
אתר בשל פגיעה בתשתיות-על יש להעריך את העלות הכלכלית ואת רמת הקושי
בהעתקתה ודבר זה רלוונטי רק לשלב התכנון המפורט.

סביבה

1

מזעור פוטנציאל למפגעי רעש :תבחין זה אינו פוסל אתר ממעבר לבחינת מיקרו שכן
בנושא של מזעור רעש ניתן להפחית במידה רבה את הרעש אליו חשופה הסביבה על ידי
דיוק מנח המסלול ותכנון של תהליכי הגישה לנחיתות והמראות .בשלב המיקרו ניתן לדייק
את הבדיקה ולבדוק בשנית את החשיפה הפוטנציאלית לרעש וכן לבחון מענה ע"י מיגון
אקוסטי במידת הצורך.

2

מזעור פוטנציאל לפגיעה בערכי טבע נוף ומורשת :ציון אדום בתבחין זה פוסל אתר
ממעבר לשלב המיקרו .שדה תעופה הינו תשתית גדולה ובעלת נוכחות משמעותית .לאור
זה הוועדה סבורה כי אין למקם שדה בלב שטחים רגישים תוך הפרה משמעותית של
המרקם הטבעי.
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פרק זה מציג את תוצאות בחינת המאקרו שנערכו לששת האתרים שעברו את הסינון של התבחין
האווירי .בדיקת המאקרו נערכה לארבעה תחומים :תחום קרקעי ,כלכלי ,תשתיות וסביבה.
אתרים שנבחנו
בבדיקת
המאקרו
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5.2
תרשים
התמצאות

עמק זבולון
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התאמה למדניות

המיקום אינו מיועד לשדה תעופה בתכניות מאושרות ולכן הציון הוא אדום

תכנון
פגיעה בזכויות

 בתחום הגבלות הבנייה של האיתור המוצע לשדה תעופה ישנן תכניות רבות מאושרות וכן
תכניות בהליכי בנייה.

בנייה

 הטבלה להלן מפרטת את הישובים הנכללים בתחום הגבלות הבנייה של ש"ת לפי
הקטגוריות השונות של הגבלות בנייה ,את גובהם הממוצע מעל פני הים ביחס לגובה
מסלול שדה התעופה מעל פני הים .לאור העובדה ששטחי הישובים הנכללים בתחום
הגבלות הבניה לרבות שטחי התכניות העתידיות עולה על  10%משטח ההגבלות ,בנוסף,
התכניות מציעות בניה רוויה  -הציון של האתר המוצע בעמק זבולון הוא אדום.


 בנוסף לשטחים הניכרים של הישובים הנכללים בתחומי הגבלות בנייה ,קיימות תכניות
שאושרו לאחרונה וטרם מומשו וכן תכניות הנמצאות בהליכי תכנון המוסיפות אלפי יחידות
דיור בעיקר באזור הקריות הנמצאות בתחומי הגבלות הבנייה.
 פוטנציאל פגיעה בזכויות בנייה קיים בעיקר בתכניות הבאות:
 תמ"ל - 1025 /תכנית לבנייה רוויה בקריית אתא ,בהליכי תכנון ,נמצאת כולה בתחומי
המישור האופקי והמישור הקוני .התכנית מציעה כ 13,000 -יחידות דיור .בנוסף ,באזור
תעסוקה גלעם ,על גבעת אלונים ,מתוכנן בית חולים .כל אלה נמצאים בתחום הגבלות
הבנייה של המישור האופקי.
 תכנית כ - 248 /תכנית לבנייה רוויה בקריית אתא בגבעת הכלניות ,בהליכי תכנון ,נמצאת
כולה בתחום המישור האופקי ,מציעה  3,352יחידות דיור בגובה של  12 - 4קומות .לאור
גובה האזור ביחס לגובה המסלול מעל פני הים ,קיים פוטנציאל לפגיעה בבנייה הגבוהה
המתוכננת.
 תכנית  - 352 - 0240473אזור תעסוקה קריית ביאליק ,עומדת לפני הפקדה ,נמצאת
בתחום המגנל"ה ובתחום המישור האופקי ,קובעת בינוי של  7קומות.
 תכנית  - 301 - 0186817גבעת הרקפות בקריית ביאליק ,מאושרת מתחילת שנת ,2016
נמצאת בתחום המישור האופקי ,קובעת בנייה רוויה של  948יח"ד בגובה של  14קומות,
עד  66מ'.
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 תכנית ק - 1 /427 /קריית ביאליק ,מאושרת מתחילת שנת  ,2016נמצאת כולה בתחום
הגבלות בנייה של המישור האופקי ,קובעת בנייה רוויה של  4,538יח''ד ב 22 - 8 -קומות
בגובה של עד  88מ' .שדה התעופה יימנע את מימוש הבנייה הגבוהה בתחום התכנית.
 תכנית ק - 425 /שכונת אפק בקריית ביאליק ,אושרה על ידי הוועדה לדיור לאומי ,נמצאת
כולה בתחום הגבלות בנייה של המישור האופקי ,קובעת בנייה רוויה של  4,373יחידות
דיור בגובה של עד  23קומות  78 -מ' .שדה התעופה יימנע את מימוש הבנייה הגבוהה
בתחום התכנית.
הגבלות הבנייה
ברקע תכניות
מאושרות
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הגבלות הבנייה
ברקע תכניות
בהליכים
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מזעור מרחק מאזורי

קו מחצית הדרך בין נתב"ג לעמק

הביקוש

זבולון עובר באיזור חדרה ולכן כולל
את כול אוכלוסיית מחוז צפון ורובה
במכריעה של אוכלוסיית מחוז חיפה.
אוכלוססיה מחוזות אלו כוללת כ-
 2,300,000תושבים המהווים כ-
26.4%

המדינה.

מאוכלוסיית

בהתאם לכך הציון הוא ירוק

תרומה לפיתוח

האתר נמצא באיזור בעל צפיפות דמוגרפית כך שמספר גבוהה יחסית של תושבים יהנו מהפיתוח

האזור

הכלכלי.
ציון האתר

רמת הפריפריאליות

מס' תושבים ברדיוס תרומה
יוממות

ונהנים

X

Y

=1/X * Y

3

2,100,000

700,000

התרומה הכלכלית היא ליותר מחצי מליון תושבים ולכן הציון :ירוק.

לתושבים

סקר אתרים לאיתור שדה תעופה בינ"ל משלים

נגישות תחבורתית

נגישות תחבורתית קיימת ברמה ארצית:
 דרך פרברית מהירה מס'  22ודרך ראשית מס'  4ממערב
 דרך ראשית  70ממזרח ,דרך ראשית  79מדרום .דרך ראשית מס'  85מצפון.
 מסילת ברזל בקו חיפה-נהריה ממערב.
נגישות תחבורתית מתוכננת בתכניות בתוקף ברמה הארצית בתמ"א  3ובתמ"א :23
 המשך כביש  6/70צפונה לכיוון שלומי
 בתמ"א  :23בביצוע מסילת ברזל בקו עכו  -כרמיאל.
נגישות תחבורתית בתמ"א :42
במגמת תכנון הפרדה בין דרך מהירה  6ל 70-כך שהאיזור ישורת על ידי  2דרכים מהירות.
הפיכת דרך  781,22 ,4לדרכים רבות קיבלת (נתיב שמור לתחבורה ציבורית).
ציון :האתר נגיש גם בכבישים ארציים מהירים וגם ע"י רכבת ולכן הציון לאתר – ירוק.

זבולון ברקע מערכת
תחבורה יבשתית
ארצית.
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פגיעה בתשתיות על

את שטח האתר חוצים מספר קווים של תשתיות :קווי מים וקולחין .בהתאם לכך ציון האתר בתבחין
זה הינו – אדום.

זבולון ברקע תמ"א .1

מזעור פוטנציאל
למפגעי רעש

בחלופה זו צפויות  3,700-2,570יח''ד (כתלות במשטר התפעול) להיות חשופות למפלסי רעש
מהשדה ,העולים על מפלס של ] Ldn>65 dB[Aוזאת החלופה הרועשת ביותר מבין החלופות
הנבחנות בשלב מאקרו וציונה אדום.
תרשים  1מוצגת מפת מתחמי הרעש משדות תעופה סמוכים לחלופת עמק זבולון ,זאת על פי אתר
המפות הממשלתי .בתרשימים  2ו 3-מוצגות מפות הכוללות סימון קווי מתחמי הרעש של השדה
"הגנרי" בחלופת עמק זבולון ללא ועם עוצר לילה ,בהתאמה .קווי מתחמי הרעש הונחו על רקע מפת
 1:50,000עדכנית ועל רקע האזורים המיושבים ,בהתאם לתמ"מ ומפת צפיפות אוכלוסין על פי
הלמ"ס .בטבלה מס'  2להלן מוצגים הישובים בהם ישנה חפיפה בין מתחם רעש של  Ldn>65dBשל
השדה "הגנרי" של אתר עמק זבולון לבין אזורים בנויים (על פי שכבת צפיפות האוכלוסין של הלמ"ס
ואזורים מתוכננים למגורים עפ"י תמ"מ) .בטבלה מוצג גם סך האוכלוסייה שצפויה להיות חשופה
למפלס רעש של ] Ldn>65dB[Aוזאת על בסיס נתוני צפיפות האוכלוסין ומספר נפשות למשק בית
עפ"י הלמ"ס.
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סך אוכלוסייה
שחשופה לתחום
רעש מטוסים Ldn>65

סה"כ
יח''ד
חשופות

נפש
למשק
בית
(למ"ס)

1,975

3.8

7,500

1,640

3.8

6,225
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שטח
צפיפות
סה"כ
אוכלוסייה אוכלוסייה חפיפה
בקמ"ר
בקמ"ר
חשופה
7,326

כ1.0-

סטטוס

בנוי

7,326
(הנחה על כ0.85-
בסיס
הקיים)

שם
ישוב

חלופת
התפלגות
תנועות

אעבלין
מתוכנן

ללא עוצר

85

3.7

325

8,784

כ36-
(דונם)

בנוי
ומתוכנן

טמרה

1,300

1.3-1.8

11,050

---

כ1.8-

בנוי
ומתוכנן

סה"כ ללא עוצר

1,470

3.8

5,575

7,326

כ0.8-

בנוי

1,060

3.8

4,025

7,326

אעבלין

(הנחה על כ0.55-
בסיס
הקיים)

כולל עוצר
לילה

מתוכנן

40

3.7

150

8,784

כ17-
(דונם)

בנוי

טמרה

2,530

1.3-1.8

9,350

---

כ1.1-

בנוי
ומתוכנן

סה"כ כולל עוצר
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תרשים  :1אתר עמק
זבולון – מפת חשיפה
לרעש מטוסים קיים
מאתר המפות
הממשלתי
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תרשים  :2מפת
מתחמי הרעש –
אתר עמק זבולון –
 20מיליון נוסעים
בשנה  -ללא עוצר
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תרשים  :3מפת
מתחמי הרעש –
אתר עמק זבולון –
 20מיליון נוסעים
בשנה  -עם עוצר
לילה

סקר אתרים לאיתור שדה תעופה בינ"ל משלים
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מזעור פוטנציאל
לפגיעה בערכי
טבע ,נוף ומורשת

תחום הבדיקה חופף לשכבות הסטטוטוריות/סביבתיות הבאות:


על פי תמ"מ  ,9/2תחום הבדיקה חופף לשטח המוגדר כשטח לפיתוח שימוש קרקע
מוגדר .על פי הוראות התמ"מ זהו שטח המכיל משאבי טבע ושטחים חקלאיים אשר
אינם מסווגים בקבוצות רגישות  1ו( 2-שטח מוגן מפיתוח ושטח פיתוח מותנה)
וחשיבותו בשמירת רציפות המרחב הפתוח.

על פי הוראות התמ"מ ,תכנית בשטח זה תאושר רק לאחר ששוכנע מוסד התכנון כי:

א.

היא תואמת את אופייה החזותי של הסביבה מבחינת צורת הבנייה הקיימת ,צפיפותה,
רציפותה ומידת חשיפתה החזותית לשימושי קרקע אחרים.

ב.

לא ניתן למקם את השימוש המוצע בקבוצת רגישות ( 6שטח ללא הגבלות סביבתיות).

ג.

התכנית הינה צמודת דופן.

ד.

על אף האמור בסעיף ג' רשאי מוסד תכנון לאשר תכנית אף אם אינה צמודת דופן
בתנאים הבאים:
 .1הפיתוח המוצע מתחשב ברגישות הסביבתית של השטח וננקטו כל האמצעים
למניעת פגיעה באופיו של הנוף הכפרי הפתוח ולמזעור מידת הנצפות של האתר.
 .2עבודות העפר תהיינה מצומצמות ככל הניתן.
 .3קיומן של תשתיות כגון מים ,ביוב וחשמל בסמיכות לריכוז המבנים.

ה.

ייעוד למוסדות או לאזור תיירות יותנה בקבלת הסכמת המועצה.

הערכת התאמתו של המתחם הנבדק :ציון ירוק.
נימוק :החפיפה על פי התמ"מ לשטח לפיתוח שימוש קרקע מוגדר הינה עדיפה על פני דרגות
הרגישות הגבוהות יותר האפשריות על פי תרשים הסביבה של התמ"מ כגון שטח מוגן מפיתוח
ושטח לפיתוח מותנה ומאולצת יחסית משום המחסור בשטחים המתאימים לגודל הנדרש
לשדה תעופה ומוגדרים כשטח ללא הגבלות סביבתיות.
להלן שני תרשימים המציגים את תחום הבדיקה:
תרשים  – 1מציג תצריף של שכבות מידע סביבתיות :שמורות טבע וגנים לאומיים על-פי תמ"א
 ,8יער וייעור על פי תמ"א  , 22מסדרונות אקולוגיים (הן לפי שכבת המסדרונות הארציים והן
לפי רצועות המסדרונות על-פי תמ"א  ,)1/35מכלולים נופיים על-פי תמ"א  ,1-35אתרי עתיקות
מוכרזים וכן שכבת שמורות וגנים מתמ"א .1/35
תרשים  - 2מציג שכבות מידע סביבתיות מהתמ"מ הרלוונטית לאזור תחום הבדיקה.
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תרשים  :1תצריף
שכבות מידע
סביבתיות
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תרשים  :2שכבות
מידע סביבתיות
מתוך תמ"מ 9/2

סיכום אתר זבולון

אווירי

זבולון

קרקעי

אווירי

התאמה
למדיניות
תכנון

פגיעה
בזכויות
בנייה

1

2.1

2.2

כלכלה
מיזעור
תרומה
מרחק
לפיתוח
מאזורי
האזור
ביקוש
3.2
3.1

סביבה

תשתיות
התאמה
נגישות
תחבורתית לתשתיות
4.1

4.2

מזעור
מפגעי
רעש

מזעור
פגיעה
בטבע ונוף

5.1

5.2

סקר אתרים לאיתור שדה תעופה בינ"ל משלים
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5.1

בית נטופה

תרשים התמצאות

התאמה למדיניות

התכניות החלות על אתר בית נטופה אינן קובעות אותו כשדה תעופה והוא אינו מיועד לשדה

תכנון

תעופה בתכניות מתאר ארציות ומחוזיות .בפועל השטח הוא חקלאי ועל כן הציון שמקבל האתר
הוא אדום

פגיעה בזכויות

הטבלה להלן מפרטת את הישובים הנכללים בתחום הגבלות הבנייה של ש"ת המוצע בבית

בנייה

נטופה לפי הקטגוריות השונות של הגבלות בנייה ,את גובהם הממוצע מעל פני הים ביחס
לגובה מסלול שדה התעופה מעל פני הים.

הגובה הממוצע של המסלול המוצע עומד על  150 - 130מ' .בהנחה שבתחום המישור האופקי
קיים איסור בנייה מעל גובה של  45מ' מגובה פני המסלול ,הרי לא ניתן יהיה לתת היתרי בנייה
בתחום כל הישובים הנמצאים מעל גובה של  195 - 175מ' מעל פני הים .מאחר שרוב
הישובים המפורטים בטבלה נמצאים מעל גובה זה ,נראה כי עלולה להיווצר בעיה קשה

סקר אתרים לאיתור שדה תעופה בינ"ל משלים

במימוש זכויות בנייה מתוקף תכניות מאושרות ולאשר תכניות חדשות .סך כל שטחי הישובים
הנכללים בתחום הגבלות בניה ועלולות לחול עליהם מגבלות בניה לגובה כתוצאה מגובהם מעל
פני הים עולה על  ,10%על כן האתר המוצע בבית נטופה מקבל ציון אדום.
הגבלות בנייה
ברקע תכניות
מאושרות
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הגבלות בנייה
ברקע תכניות
בהליכים

סקר אתרים לאיתור שדה תעופה בינ"ל משלים

מזעור מרחק
מאזורי הביקוש
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קו מחצית הדרך בין נתב"ג
לבקעת

בית

עובר

נטופה

באיזור חדרה ולכן כולל את כול
אוכלוסיית מחוז צפון ורובה
במכריעה של אוכלוסיית מחוז
חיפה .אוכלוסיית מחוזות אלו
כוללת כ 2,300,000-תושבים
המהווים

כ-

26.4%

מאוכלוסיית המדינה .בהתאם
לכך הציון הוא ירוק

תרומה לפיתוח

האתר נמצא באיזור בעל צפיפות דמוגרפית כך שמספר גבוהה יחסית של תושבים יהנו

האזור

מהפיתוח הכלכלי.
ציון האתר

רמת הפריפריאליות

מס' תושבים ברדיוס תרומה
יוממות

ונהנים

X

Y

=1/X * Y

2

2,100,000

1,050,000

התרומה הכלכלית היא ליותר מחצי מליון תושבים ולכן הציון :ירוק.

לתושבים
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נגישות
תחבורתית

נגישות תחבורתית קיימת בהיררכיה ארצית:


דרך ראשית מס'  65ודרך אזורית מס'  806ממזרח



דרך ראשית מס'  77מדרום



דרך אזורית מס'  805מצפון.

נגישות תחבורתית בתוקף בתמ"א  :3מתוכנן חיבור דרך  77לדרך  6למזרח ,מחלוף דרך 77
וכן המשך דרך אזורית  785מדרום לאתר.
במגמת תכנון לפי תמ"א  :42אין שינוי במערך התנועה.
לאתר אין נגישות מסילתית כיום או מתוכננת ,הנגישות היא ברכב בלבד ולכן הציון לאתר –
אדום.
בית נטופה ברקע
מערכת תחבורה
יבשתית ארצית.

פגיעה בתשתיות

שטח אתר מוצע "עמק נטופה" אינו נחצה ע''י קווים של תשתיות על ואין בתחום השטח המוצע

על

מתקני תשתיות .כפועל יוצא מכך ציון האתר – ירוק.

סקר אתרים לאיתור שדה תעופה בינ"ל משלים

בית נטופה ברקע
תמ"א 1

מזעור פוטנציאל

בית נטופה אין חשופה כיום לרעש מטוסים כפי שניתן לראות בתרשים  1בו מוצגת מפת

למפגעי רעש

מתחמי הרעש משדות תעופה סמוכים לחלופת בית נטופה מאתר המפות הממשלתי.
תרשימים  2ו 3-מוצגות מפות הכוללות סימון קווי מתחמי הרעש של השדה "הגנרי" בחלופת
בית נטופה ללא ועם עוצר לילה ,בהתאמה .קווי מתחמי הרעש הונחו על רקע מפת 1:50,000
עדכנית ועל רקע האזורים המיושבים ,בהתאם לתמ"מ ומפת צפיפות אוכלוסין על פי הלמ"ס.
בטבלה להלן מוצגים הישובים בהם ישנה חפיפה בין מתחם רעש של  Ldn>65dBשל השדה
"הגנרי" של אתר בית נטופה לבין אזורים בנויים (על פי שכבת צפיפות האוכלוסין של הלמ"ס
ואזורים מתוכננים למגורים עפ"י תמ"מ) .בטבלה מוצג גם סך האוכלוסייה שצפויה להיות
חשופה למפלס רעש של ] Ldn>65dB[Aוזאת על בסיס נתוני צפיפות האוכלוסין ומספר נפשות
למשק בית עפ"י הלמ"ס.
הטבלה מלמדת כי תחום הרעש של ] Ldn>65dB[Aחופף לכ 730-1,135-יח' דיור קיימות ו/או
מתוכננות עפ"י התמ"מ בעיקר בישוב עילבון .בהתאם לכך האתר מקבל ציון צהוב.
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בית נטופה :סך
אוכלוסייה
שחשופה לתחום
רעש מטוסים
Ldn>65

תרשים  :1מפת
חשיפה לרעש
מטוסים קיים
מאתר המפות
הממשלתי

סה"כ
יח''ד
חשופות

סה"כ
נפש
למשק בית אוכלוסייה
חשופה
(למ"ס)

צפיפות
אוכלוסייה
בקמ"ר

חלופת
התפלגות
תנועות

שטח
חפיפה
בקמ"ר

סטטוס

שם ישוב

15

5.0

70

1000

( 72ד')

בנוי
ומתוכנן

רומנה

540

3.7

2,000

7615

כ0.26-

בנוי

עילבון

580

3.7

2,150

7615

כ0.28-

מתוכנן

עילבון

1,135

3.7-5.0

4,220

---

כ0.54-

בנוי
ומתוכנן

סה"כ ללא עוצר

8

5.0

34

1000

( 34ד')

בנוי
ומתוכנן

רומנה

300

3.7

1,120

7615

כ0.15-

בנוי

עילבון

422

3.7

1,550

7615

כ0.20-

מתוכנן

עילבון

730

3.7-5

2,700

---

כ0.35-

בנוי
ומתוכנן

סה"כ כולל עוצר

ללא עוצר

כולל עוצר
לילה

סקר אתרים לאיתור שדה תעופה בינ"ל משלים

אתר בית נטופה
תרשים  :2מפת
מתחמי הרעש -
 20מיליון נוסעים
בשנה ,ללא עוצר
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אתר בית נטופה
תרשים  :3מפת
מתחמי הרעש -
 20מיליון נוסעים
בשנה ,עם עוצר
לילה

מזעור פוטנציאל
לפגיעה בערכי
טבע ,נוף ומורשת

תחום הבדיקה חופף לשכבות הסטטוטוריות/סביבתיות הבאות:


שטח המוגדר על פי תמ"א  1/35כמכלול נופי .על פי הוראות התמ"א ,תכנית החלה
בשטח המסומן כמכלול נופי תופקד רק אם התקיימו התנאים הבאים:
o

שקל מוסד התכנון את הפיתוח המוצע בהתחשב בצורך בפיתוח זהיר ומבוקר
בשטחים הכלולים במכלול נופי ,שטחים עתירי ערכים של טבע ,חקלאות ,נוף

סקר אתרים לאיתור שדה תעופה בינ"ל משלים

ומורשת.
 הוגש למוסד תכנון נספח נופי סביבתי.
 התכנית תאפשר רק את התכליות הבאות ,כולן או חלקן:
 .1שירותי תיירות המשרתים אתר ביקור סמוך.
 .2קווי תשתית ומתקנים קטנים הנלווים להם וכן מתקני תשתית מקומיים יותרו רק
לאחר שבחן מוסד התכנון חלופות מחוץ לתחום המכלול הנופי ,וקבע את התנאים
אשר יבטיחו את מזעור פגיעתם במרחב הפתוח ,ברציפותו ובנצפותו.
 .3הרחבת ישוב ובלבד ששוכנע מוסד התכנון כי ניתן להרחיבו לשטחים שאינם
כלולים במכלול הנופי.
 .4מבנים חקלאיים לגידול בעלי חיים שלא ניתן למקם מחוץ למכלול הנופי ומבנים
חקלאיים לגידול צמחי.
 .5טורבינות רוח במחוז צפון בתנאי ולא יפגעו בתפקודו של המכלול וימוקמו בשוליו.
 .6כל שימוש אחר המאושר כדין בשטח המכלול לרבות שינוי לא מהותי בחזותו
הנופית סביבתית.
 תכנית מקומית המוסיפה בינוי שהיקפו עולה על  500מ"ר וכן תכנית הכוללת טורבינות
רוח ,תופקד רק אם התקבל אישור המועצה הארצית ,למעט תכנית הכוללת הרחבת ישוב
או מבנים חקלאיים שתופקד בתנאי שהתקבל אישור הוועדה המחוזית.
 על פי תמ"מ  ,9/2תחום הבדיקה חופף לשטח המוגדר כשטח לפיתוח מותנה המאופיין
ברגישות נופית ,ערכי טבע ונופש בחיק הטבע .חשיבותו בשמירת המרחב הפתוח והשטח
החקלאי המעובד .על פי הוראות התמ"מ ,בשטח זה יותרו השימושים הקשורים בממשק
ובניהול משאבי הטבע המקומיים והמבקרים בהם ,עיבוד חקלאי על פי התוספת הראשונה
לחוק ,דרכים ומתקני תשתית ,לרבות מים ,חשמל ,תקשורת וכיוצא באלה.
 כלל שטחי התחום הנבדק חופפים לשטחים המוגדרים כמסדרון אקולוגי על פי מפת
מסדרונות אקולוגיים ארציים של רט"ג .סימון המסדרונות נועד לקשור בין שטחים טבעיים
וערכיי ם במטרה לאפשר מעבר מינים ,חי וצומח ולמנוע את קיטוע רצף השטחים הפתוחים
אשר מסוגל לפגוע במערכות האקולוגיות ובתפקודן .בנוסף ,לרוחב הפוליגון הנבדק מסומן
מסדרון אקולוגי על פי תמ"א  .1/35על פי הוראות התמ"א ,הסימון הינו סכמתי בלבד
כמידע תכנוני למוסד תכנון על מנת לשקול את רציפות השטחים הפתוחים.
חפיפה למכלול נופי על-פי תמ"א  , 1/35למסדרון אקולוגי ברמה הארצית וכן למסדרון אקולוגי
על-פי תמ"א  .1/35רצף שטחים פתוחים וחקלאות מסורתית באגן ויזואלי ייחודי.
לאור זאת התאמתו של המתחם הנבדק :ציון אדום.
להלן שני תרשימים המציגים את תחום הבדיקה:
תרשים  – 4מציג תצריף של שכבות מידע סביבתיות :שמורות טבע וגנים לאומיים על-פי תמ"א
 ,8יער וייעור על פי תמ"א  , 22מסדרונות אקולוגיים (הן לפי שכבת המסדרונות הארציים והן
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לפי רצועות המסדרונות על-פי תמ"א  ,)1/35מכלולים נופיים על-פי תמ"א  ,1-35אתרי עתיקות
מוכרזים וכן שכבת שמורות וגנים מתמ"א .1/35
תרשים  - 5מציג שכבות מידע סביבתיות מהתמ"מ הרלוונטית לאזור תחום הבדיקה.
תרשים  :4תצריף
שכבות מידע
סביבתיות – בית
נטופה
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תרשים  :5שכבות
סביבתיות
מידע
מתוך תמ"מ -9/2
בית נטופה

סיכום אתר בית
נטופה

אווירי

בית
נטופה

קרקעי

אווירי

התאמה
למדיניות
תכנון

פגיעה
בזכויות
בנייה

1

2.1

2.2

כלכלה
מיזעור
תרומה
מרחק
לפיתוח
מאזורי
האזור
ביקוש
3.2
3.1

סביבה

תשתיות
התאמה
נגישות
תחבורתית לתשתיות
4.1

4.2

מזעור
מפגעי
רעש

מזעור
פגיעה
בטבע ונוף

5.1

5.2
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5.1

רמת דוד

מפת התמצאות

התאמה למדיניות

התכניות החלות על אתר רמת דוד אינן קובעות אותו כשדה תעופה והוא אינו מיועד לשדה

תכנון

תעופה בתכניות מתאר ארציות ומחוזיות.
בפועל קיים בו שדה תעופה ועל כן הציון שמקבל האתר הוא צהוב.

פגיעה בזכויות
בנייה

שדה התעופה מוצע באזור שבו קיימים בעיקר ישובים כפריים בהם הבנייה בדרך כלל נמוכה.
הטבלה להלן מפרטת את הישובים הנכללים בתחום הגבלות הבנייה של ש"ת ברמת דוד לפי
הקטגוריות השונות של הגבלות בנייה ,את גובהם הממוצע מעל פני הים ביחס לגובה מסלול
שדה התעופה מעל פני הים.

סקר אתרים לאיתור שדה תעופה בינ"ל משלים

עלולה להיווצר בעיה במתן היתרי בנייה ובאישור תכניות חדשות ברמת ישי ובחלק קטן של
קריית טבעון הנמצאים בתחום המישור האופקי ,וכן לישובים הנמצאים בתחום המגנל"ה ,לאור
גובה אזורים אלה מעל פני הים ביחס לגובה המסלול .מאחר שסך כל השטחים העלולים
להיפגע כתוצאה מהגבלות הבניה קטן מ 10% -משטח ההגבלות ,מקבל האתר ציון צהוב.

הגבלות
ברקע
מאושרות

הבנייה
תכניות
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הגבלות
ברקע
בהליכים

הבנייה
תכניות
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מזעור מרחק

קו מחצית הדרך בין נתב"ג

מאזורי ביקוש

לרמת דוד עובר דרומית

115

לחדרה ולכן כולל את כול
אוכלוסיית מחוז צפון ומחוז
חיפה .אוכלוסיית מחוזות
אלו כוללת כ2,300,000-
תושבים
26.4%

המהווים

כ-

מאוכלוסיית

המדינה .בהתאם לכך הציון
הוא ירוק

תרומה לפיתוח
האזור

האתר נמצא באיזור בעל צפיפות דמוגרפית גבוהה כך שמספר גבוהה יחסית של תושבים יהנו
מהפיתוח הכלכלי.
ציון האתר

רמת הפריפריאליות

מס' תושבים ברדיוס
יוממות

תרומה לתושבים
ונהנים

X

Y

=1/X * Y

3

2,100,000

700,000

התרומה הכלכלית היא ליותר מחצי מליון תושבים ולכן הציון :ירוק.
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נגישות
תחבורתית

נגישות תחבורתית קיימת:
 דרכים ראשיות מס'  73 ,75קיימות מצפון וממזרח לאתר.
 דרך ראשית מס'  65מדרום
 דרך מהירה מס' ( 77הזרועה המזרחית של כביש  )6ממערב  -בביצוע
 מסילת רכבת העמק בקו חיפה –בית שאן.
בתמ"א  42מתווה את מסילת מנשה.

האתר נגיש במסילת ברזל ובדרכים ראשיות ולכן הציון לאתר – ירוק.

רמת דוד ברקע
מערכת תחבורה
יבשתית ארצית

פגיעה בתשתיות

השטח המוצע הוא ש''ת פעיל ולפיכך אין קונפליקט עם תשתיות על החוצות את האתר .בשולי

על

האתר ישנן תשתיות מים.
לפיכך ציון :ירוק.
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רמת דוד ברקע
תמ"א 1

מזעור פוטנציאל

בתרשים  1מוצגת מפת מתחמי הרעש משדות תעופה סמוכים לחלופת רמת דוד ,זאת על פי

למפגעי רעש

אתר המפות הממשלתי .בתרשימים  2ו 3-מוצגות מפות הכוללות סימון קווי מתחמי הרעש של
השדה "הגנרי" בחלופת רמת דוד ללא עוצר לילה ועם עוצר לילה ,בהתאמה .מפות הכוללות
סימון קווי מתחמי הרעש הונחו על רקע מפת  1:50,000עדכנית ועל רקע האזורים המיושבים,
בהתאם לתמ"מ ומפת צפיפות אוכלוסין על פי הלמ"ס.
בטבלה מס'  7להלן מוצגים הישובים בהם ישנה חפיפה בין מתחם רעש של  Ldn>65dBשל
השדה "הגנרי" של אתר רמת דוד לבין אזורים בנויים (על פי שכבת צפיפות האוכלוסין של
הלמ"ס ואזורים מתוכננים למגורים עפ"י תמ"מ) .בטבלה מוצג גם סך האוכלוסייה שצפויה
להיות חשופה למפלס רעש של ] Ldn>65dB[Aוזאת על בסיס נתוני צפיפות האוכלוסין ומספר
נפשות למשק בית עפ"י הלמ"ס.

117

סקר אתרים לאיתור שדה תעופה בינ"ל משלים

118

"
"

"

"

"
(

"

'

" )

0.06-

1,955

36

1.8

20

0.64-

6,153

3,938

3.4

1,158

0.10-

874

87

2.6

33

0.23-

1312

301

2.7

112

1.03-

---

4,443

1.8-3.4

1,368

0.42-

6,153

2,584

3.4

760

0.04-

874

35

2.6

13

0.13-

1,312

171

2.7

63

0.59-

---

2,790

2.6-3.4

836

נימוק :תחום הרעש של ] Ldn>65dB[Aחופף לכ 836-1,368-יח' דיור קיימות ו/או מתוכננות
עפ"י התמ"מ בישובים רמת ישי ,אלונים ,כפר יהושע וכפר ברוך .בהתאם לכך ציון לאתר הוא
צהוב.
בכדי להפחית באופן מהותי ,את מספר יחידות הדיור החשופות למפלסי רעש חריגים ,מומלץ
לבחון הסטת השדה או נתיבי התעופה בכ 400-600-מ' לכיוון דרום מערב  -ראה תרשים .4
תרשים :1
חשיפה
מפת
מטוסים
לרעש
מאתר
קיים
המפות הממשלתי
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תרשים  :2מפת
מתחמי הרעש20 ,
נוסעים
מיליון
בשנה  -ללא עוצר
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תרשים  :3מפת
מתחמי הרעש20 ,
נוסעים
מיליון
בשנה  -עם עוצר
לילה
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תרשים  :4הסטת
המסלול על מנת
לפחית את חשיפת
לרעש
המגורים
משדה התעופה.
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מזעור פוטנציאל תחום הבדיקה חופף לשכבות הסטטוטוריות/סביבתיות הבאות:
לפגיעה

בערכי

טבע ,נוף ומורשת

 רוב שטח הפוליגון ממרכזו וצפונה מוגדר על פי תמ"א  1/35כמכלול נופי .על-פי הוראות
התמ"א ,תכנית החלה בשטח המסומן כמכלול נופי תופקד רק אם התקיימו התנאים
הבאים:
 שקל מוסד התכנון את הפיתוח המוצע בהתחשב בצורך בפיתוח זהיר ומבוקר
בשטחים הכלולים במכלול נופי ,שטחים עתירי ערכים של טבע ,חקלאות ,נוף ומורשת.
 הוגש למוסד תכנון נספח נופי סביבתי.
 התכנית תאפשר רק את התכליות הבאות ,כולן או חלקן:
 .1שירותי תיירות המשרתים אתר ביקור סמוך.
 .2קווי תשתית ומתקנים קטנים הנלווים להם וכן מתקני תשתית
מקומיים יותרו רק לאחר שבחן מוסד התכנון חלופות מחוץ לתחום
המכלול הנופי ,וקבע את התנאים אשר יבטיחו את מזעור פגיעתם
במרחב הפתוח ,ברציפותו ובנצפותו.
 .3הרחבת ישוב ובלבד ששוכנע מוסד התכנון כי ניתן להרחיבו לשטחים
שאינם כלולים במכלול הנופי.
 .4מבנים חקלאיים לגידול בעלי חיים שלא ניתן למקם מחוץ למכלול
הנופי ומבנים חקלאיים לגידול צמחי.
 .5טורבינות רוח במחוז צפון בתנאי ולא יפגעו בתפקודו של המכלול
וימוקמו בשוליו.
 .6כל שימוש אחר המאושר כדין בשטח המכלול לרבות שינוי לא מהותי
בחזותו הנופית סביבתית.
 תכנית מקומית המוסיפה בינוי שהיקפו עולה על  500מ"ר וכן תכנית הכוללת טורבינות
רוח ,תופקד רק אם התקבל אישור המועצה הארצית ,למעט תכנית הכוללת הרחבת
ישוב או מבנים חקלאיים שתופקד בתנאי שהתקבל אישור הוועדה המחוזית.
 על פי תמ"מ  ,9/2תחום הבדיקה חופף לשטח המוגדר כשטח לפיתוח שימוש קרקע
מוגדר .על פי הוראות התמ"מ זהו שטח המכיל משאבי טבע ושטחים חקלאיים אשר אינם
מסווגים בקבוצות רגישות  1ו( 2-שטח מוגן מפיתוח ושטח פיתוח מותנה) וחשיבותו
בשמירת רציפות המרחב הפתוח .על פי הוראות תמ"מ ,תכנית בשטח זה תאושר רק
לאחר ששוכנע מוסד התכנון כי:
א.

היא תואמת את אופייה החזותי של הסביבה מבחינת צורת הבנייה הקיימת,
צפיפותה ,רציפותה ומידת חשיפתה החזותית לשימושי קרקע אחרים.

ב.

לא ניתן למקם את השימוש המוצע בקבוצת רגישות ( 6שטח ללא הגבלות
סביבתיות).

ג.

התכנית הינה צמודת דופן.
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ד.
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על אף האמור בסעיף ג' רשאי מוסד תכנון לאשר תכנית אף אם אינה צמודת דופן
בתנאים הבאים:

 הפיתוח המוצ ע מתחשב ברגישות הסביבתית של השטח וננקטו כל האמצעים למניעת
פגיעה באופיו של הנוף הכפרי הפתוח ולמזעור מידת הנצפות של האתר.
 עבודות העפר תהיינה מצומצמות ככל הניתן.
 קיומן של תשתיות כגון מים ,ביוב וחשמל בסמיכות לריכוז המבנים.
ה.

ייעוד למוסדות או לאזור תיירות יותנה בקבלת הסכמת המועצה.

 רוב שטחי הפוליגון הנבדק חופפים לשטחים המוגדרים כמסדרון אקולוגי על פי מפת
מסדרונות אקולוגיים ארציים של רט"ג .סימון המסדרונות נועד לקשור בין שטחים טבעיים
וערכיים במטרה לאפשר מעבר מינים ,חי וצומח ולמנוע את קיטוע רצף השטחים הפתוחים
אשר מסוגל לפגוע במערכות האקולוגיות ובתפקודן.
 על פי שכבת מידע שהתקבלה מרשות העתיקות ומעודכנת לשנת  ,2017צפון תחום
הבדיקה חופף לאתר עתיקות מוכרז .להלן פרטי אתר העתיקות:
מיקום יחסי במתחם הנבדק

שם

צפון

נקודת

מספר אתר
טריאנגולציה

6839/0 H-995

מס"ד
.1

(דרום-מערב)

האתר חופף למכלול נופי על-פי תמ"א  ,1/35למסדרון אקולוגי ברמה הארצית ,לאתר עתיקות
מוכרז ולשטח המוגדר כשטח לפיתוח שימוש קרקע מוגדר על פי תמ"מ  .9/2יחד עם זה ,תחום
השדה המוצע נמצא בתוך מתקן צבאי קיים וסגור ,ועל כן הציון יהיה צהוב.

להלן שני תרשימים המציגים את תחום הבדיקה:
תרשים  – 4מציג תצריף של שכבות מידע סביבתיות :שמורות טבע וגנים לאומיים על-פי תמ"א
 ,8יער וייעור על פי תמ"א  , 22מסדרונות אקולוגיים (הן לפי שכבת המסדרונות הארציים והן
לפי רצועות המסדרונות על-פי תמ"א  ,)1/35מכלולים נופיים על-פי תמ"א  ,1-35אתרי עתיקות
מוכרזים וכן שכבת שמורות וגנים מתמ"א .1/35
תרשים  - 5מציג שכבות מידע סביבתיות לפי תמ"מ הרלוונטית לאזור תחום הבדיקה.
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תרשים  :4תצריף
מידע
שכבות
סביבתיות
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תרשים  :4שכבות
סביבתיות
מידע
מתוך תמ"מ 9/2

סיכום התבחינים
לרמת דוד

אווירי
אווירי
1
רמת דוד

קרקעי
התאמה
למדיניות תכנון
2.1

פגיעה בזכויות
בנייה
2.2

כלכלה

תשתיות

התאמה
מיזעור מרחק תרומה לפיתוח נגישות
תחבורתית לתשתיות
האזור
מאזורי ביקוש
4.2
4.1
3.2
3.1

סביבה
מזעור מפגעי
רעש
5.1

מזעור פגיעה
בטבע ונוף
5.2

סקר אתרים לאיתור שדה תעופה בינ"ל משלים
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5.5

נבטים

תרשים התמצאות

התאמה למדיניות

תכניות המתאר הארציות תמ"א תמ"א  35ותכנית המתאר המחוזית למחוז הדרום סימנו

תכנון

סימבול של שדה תעופה בנבטים .לנבטים לא אושרה תכנית מפורטת הקובעת את גבולות
האתר.
המדיניות התכנונית הארצית מייעדת שדה תעופה בנבטים ובפועל קיים שם שדה תעופה ,על כן
הציון שמקבל האתר הוא ירוק.

פגיעה בזכויות

הטבלה להלן מפרטת את הישובים הנכללים בתחום הגבלות הבנייה של ש"ת נבטים לפי

בנייה

הקטגוריות השונות של הגבלות בנייה ,את גובהם הממוצע מעל פני הים ביחס לגובה מסלול
שדה התעופה מעל פני הים.

בתחום מגבלות הבנייה חלה תכנית מתאר  111 /02 /28המאושרת משנת  2013המיועדת
לקבוע ישוב קבע לפזורה הבדווית (אבו תלול אל פורעה) התכנית מיועדת לקיבולת של 17,000
נפש ב 3,115 -משקי בית לשנת  .2030גובה הבנייה המתוכנן עומד על  5 - 2קומות .פיתוח
אזורי המגורים מותנה באישור תכניות מפורטות.
לאור זאת הציון ירוק.

סקר אתרים לאיתור שדה תעופה בינ"ל משלים

הגבלות בנייה
ברקע תכניות
מאושרות

הגבלות בנייה
ברקע תכניות
בהליכים
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מזעור מרחק

קו מחצית הדרך בין נתב"ג לנבטים עובר

מאזורי ביקוש

באיזור קו קריית גת וכולל כ860,000-
תושבים המהווים כ 10% -מאוכלוסיית
המדינה .בהתאם לכך הציון הוא צהוב.

תרומה לפיתוח

האתר נמצא באזור בעל צפיפות דמוגרפית נמוכה .עיקר התושבים מצויים בעיר באר שבע

האזור

הסמוכה ,הציון הפריפריאלי הינו .2
ציון האתר רמת הפריפריאליות מס' תושבים ברדיוס יוממות תרומה לתושבים ונהנים
X

Y

=1/X * Y

2

430,000

215,000

התרומה הכלכלית היא ליותר מחצי מליון תושבים ולכן הציון :צהוב.
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נגישות
תחבורתית

נגישות תחבורתית קיימת ברמה ארצית:


דרך ראשית מס'  25מדרום מערב לאתר.



דרך ראשית מס' 31



דרך ראשית מס'  80ממזרח ומדרום לאתר.



מסילת ברזל בקו באר שבע-דימונה מדרום מערב לאתר.

נגישות תחבורתית מתוכננת :מתוכננת מסילה לאורך כביש  80לערד.
הציון לאתר –ירוק.
ברקע
נבטים
מערכת תחבורה
יבשתית ארצית

פגיעה בתשתיות
על

אין תשתיות החוצות את האתר לפיכך ציון :ירוק.
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נבטים ברקע
תמ"א 1

מזעור פוטנציאל

בתרשים  1מוצגת מפת מתחמי הרעש הקיים משדות תעופה סמוכים לחלופת נבטים ,זאת על

למפגעי רעש

פי אתר המפות הממשלתי .בתרשימים  2ו 3-מוצגות מפות הכוללות סימון קווי מתחמי הרעש
של השדה "הגנרי" בחלופת נבטים ללא עוצר לילה ועם עוצר לילה ,בהתאמה .מפות הכוללות
סימון קווי מתחמי הרעש הונחו על רקע מפת  1:50,000עדכנית ועל רקע האזורים המיושבים,
בהתאם לתמ"מ ותכנית מפורטת מס'  111/02/28ומפת צפיפות אוכלוסין על פי הלמ"ס.
בטבלה מס'  2להלן מוצגים הישובים בהם ישנה חפיפה בין מתחם רעש של  Ldn>65dBשל
השדה "הגנרי" של אתר נבטים לבין אזורים בנויים (על פי שכבת צפיפות האוכלוסין של הלמ"ס
ואזורים מתוכננים למגורים עפ"י תמ"מ) .בטבלה מוצג גם סך האוכלוסייה שצפויה להיות חשופה
למפלס רעש של ] Ldn>65dB[Aוזאת על בסיס נתוני צפיפות האוכלוסין ומספר נפשות למשק
בית עפ"י הלמ"ס.

סקר אתרים לאיתור שדה תעופה בינ"ל משלים

טבלה מס'  :2סך
אוכלוסייה
שחשופה לתחום
מטוסים
רעש
- Ldn>65חלופת
נבטים

תחום הרעש של ] Ldn>65dB[Aחופף למס' מאד נמוך של יח' דיור מתוכננות עפ"י התכנית
המפורטת לאבו תלול ,בעיקר במשטר הפעלה הכולל עוצר לילה ,בהתאם לכך הציון לאתר –
ירוק.

תרשים :1
חשיפה
מפת
מטוסים
לרעש
מאתר
קיים
המפות הממשלתי
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תרשים :2
מפת מתחמי רעש
–  20מליון נוסעים,
ללא עוצר
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תרשים :3
מפת מתחמי רעש
–  20מליון נוסעים,
עם עוצר
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מזעור פוטנציאל
לפגיעה בערכי
טבע ,נוף ומורשת

תחום הבדיקה חופף לשכבות הסטטוטוריות/סביבתיות הבאות:


כלל שטח הפוליגון חופף לשטח המוגדר כמסדרון אקולוגי על פי מפת מסדרונות
אקולוגיים ארציים של רט"ג .סימון המסדרונות נועד לקשור בין שטחים טבעיים וערכיים
במטרה לאפשר מעבר מינים ,חי וצומח ולמנוע את קיטוע רצף השטחים הפתוחים אשר
מסוגל לפגוע במערכות האקולוגיות ובתפקודן.



על פי שכבת מידע שהתקבלה מרשות העתיקות ומעודכנת לשנת  ,2017תחום
הפוליגון הנבדק חופף בחלקו הדרום מזרחי לשוליו של אתר עתיקות מוכרז .להלן פרטי
אתר העתיקות:
מיקום יחסי במתחם הנבדק
מזרח

שם
נחל קבה

מספר אתר
29326/0

מס"ד
.1

שדה תעופה נבטים חופף למסדרון אקולוגי ברמה הארצית .אולם תחום השדה המוצע נמצא
בתוך מתקן צבאי קיים וסגור ,ועל כן הציון הוא צהוב.

תרשים  4מציג תצריף של שכבות מידע סביבתיות :שמורות טבע וגנים לאומיים על-פי תמ"א ,8
יער וייעור על פי תמ"א  ,22מסדרונות אקולוגיים (הן לפי שכבת המסדרונות הארציים והן לפי
רצועות המסדרונות על-פי תמ"א  ,)1/35מכלולים נופיים על-פי תמ"א  ,1-35אתרי עתיקות
מוכרזים וכן שכבת שמורות וגנים מתמ"א .1/35

סקר אתרים לאיתור שדה תעופה בינ"ל משלים
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תרשים  :4תצריף
מידע
שכבות
סביבתיות

סיכום אתר נבטים:

אווירי
אווירי
1
נבטים

קרקעי
התאמה
למדיניות תכנון
2.1

פגיעה בזכויות
בנייה
2.2

כלכלה

תשתיות

התאמה
מיזעור מרחק תרומה לפיתוח נגישות
תחבורתית לתשתיות
האזור
מאזורי ביקוש
4.2
4.1
3.2
3.1

סביבה
מזעור מפגעי
רעש
5.1

מזעור פגיעה
בטבע ונוף
5.2

סקר אתרים לאיתור שדה תעופה בינ"ל משלים
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5.6

עובדה

תרשים התמצאות

התאמה למדיניות

התכניות החלות על אתר עובדה אינן קובעות אותו כשדה תעופה והוא אינו מיועד

תכנון

לשדה תעופה בתכניות מתאר ארציות ומחוזיות .בפועל קיים בו שדה תעופה ועל כן
הציון שמקבל האתר הוא צהוב.

פגיעה בזכויות

בתחום הגבלות הבנייה של המתחם אין יישובים והתכניות המאושרות אושרו

בנייה

בהגבלות הגובה הנובעות מהקרה לשדה הקיים.
בתחום הגבלות הבנייה אין תכניות בהליכי תכנון.

סקר אתרים לאיתור שדה תעופה בינ"ל משלים

הגבלות
עובדה:
בנייה ברקע תכניות
מאושרות
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מזעור מרחק

קו מחצית הדרך בין נתב"ג לעובדה

מאזורי ביקוש

עובר דרומית לבאר שבע וכולל כ-
120,000

תושבים

המהווים

כ-

 1.4%מאוכלוסיית המדינה .בהתאם
לכך הציון הוא אדום.

תרומה לפיתוח

האתר נמצא באזור בעל צפיפות דמוגרפית נמוכה ,כך שלמרות הציון הפריפריאלי

האזור

הנמוך כמות התושבים המושפעים תהיה נמוכה ולכן הציון אדום.
ציון האתר

רמת הפריפריאליות

מס' תושבים
ברדיוס יוממות

תרומה לתושבים
ונהנים

X

Y

=1/X * Y

1

60,000

60,000

סקר אתרים לאיתור שדה תעופה בינ"ל משלים

נגישות תחבורתית

האתר נגיש מדרך ראשית מס' .12
אין נגישות מסילתית קיימת או מתוכננת ולכן הציון הינו אדום.

ברקע
עובדה
תחבורה
מערכת
יבשתית ארצית

פגיעה בתשתיות

השטח המוצע הוא ש''ת פעיל ,אינו נחצה על ידי תשתיות ולפיכך אין קונפליקט עם

על

תשתיות על.
לפיכך ציון :ירוק.
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עובדה ברקע תמ"א
1

מזעור פוטנציאל

בתרשימים  1ו 2-מוצגות מפות הכוללות סימון קווי מתחמי הרעש של השדה "הגנרי"

למפגעי רעש

בחלופת עובדה ללא עוצר לילה ועם עוצר לילה ,בהתאמה .מפות הכוללות סימון קווי
מתחמי הרעש הונחו על רקע מפת  1:50,000עדכנית ועל רקע האזורים המיושבים,
בהתאם לתמ"מ ומפת צפיפות אוכלוסין על פי הלמ"ס.
תחום הרעש של ] Ldn>65dB[Aאינו חופף ליח' דיור קיימות ו/או מתוכננות עפ"י
התמ"מ ,ולפיכך הציון ירוק.
לאתר זה אין מפת מתחמי הרעש הקיים משדות תעופה סמוכים לחלופת עובדה
באתר המפות הממשלתי.
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תרשים  :1מפת
מתחמי הרעש 20 -
נוסעים
מיליון
בשנה ,ללא עוצר
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תרשים
מתחמי
מיליון
בשנה,
לילה

 :2מפת
הרעש 20 -
נוסעים
עם עוצר

סקר אתרים לאיתור שדה תעופה בינ"ל משלים

143

מזעור פוטנציאל

לא אותרה חפיפה בין המתחם הנבדק לבין שכבות המידע הסטטוטוריות/סביבתיות שנבדקו,

לפגיעה בערכי טבע,

כמו כן תחום השדה המוצע נמצא בתוך מתקן צבאי קיים וסגור .לאור זאת ציון האתר ירוק.

נוף ומורשת

סיכום
לעובדה

התבחינים

אווירי
אווירי
1
עובדה

קרקעי
התאמה
למדיניות תכנון
2.1

פגיעה בזכויות
בנייה
2.2

כלכלה

תשתיות

התאמה
מיזעור מרחק תרומה לפיתוח נגישות
תחבורתית לתשתיות
האזור
מאזורי ביקוש
4.2
4.1
3.2
3.1

סביבה
מזעור מפגעי
רעש
5.1

מזעור פגיעה
בטבע ונוף
5.2

סקר אתרים לאיתור שדה תעופה בינ"ל משלים
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5.3

תמנע

תרשים התמצאות

התאמה למדיניות

על אתר תמנע חלה תכנית מפורטת המייעדות אותו לשדה תעופה ,בפועל מוקם בו שדה

תכנון

תעופה ועל כן הציון שמקבל האתר הוא ירוק.

סקר אתרים לאיתור שדה תעופה בינ"ל משלים

פגיעה בזכויות

בתחום המישור האופקי קיים רק יישוב אחד ,באר אורה .גובה היישוב בהתייחס לגובה המסלול

בנייה

מעל פני הים לא מהווה מגבלה במימוש זכויות בנייה.

בתחום הגבלות הבנייה אין תכניות בהליכי תכנון.
לאור זאת הציון של האתר המוצע :ירוק.

הגבלות
ברקע
מאושרות

בנייה
תכניות
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מזעור מרחק
מאזורי ביקוש

קו מחצית הדרך בין נתב"ג לתמנע
עובר

צפונית

לירוחם

וכולל

כ-

 120,000תושבים המהווים כ1.4% -
מאוכלוסיית המדינה .בהתאם לכך
הציון הוא אדום.

תרומה לפיתוח

האתר נמצא באזור בעל צפיפות דמוגרפית נמוכה ,כך שלמרות הציון הפריפריאלי הנמוך כמות

האזור

התושבים המושפעים תהיה נמוכה ולכן הציון אדום.
ציון האתר

רמת הפריפריאליות

מס' תושבים ברדיוס
יוממות

תרומה לתושבים
ונהנים

X

Y

=1/X * Y

1

60,000

60,000
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נגישות תחבורתית

נגישות תחבורתית קיימת:


דרך ראשית מס' .90

נגישות תחבורתית ברמה הארצית מתוכננת בתכניות בתוקף:


בתמ"א  :23מסילת ברזל בקו דימונה-אילת.

מכיוון שאין גישה מסילתית קיימת או בביצוע  -הציון לאתר צהוב.
תחבורה
מערכת
יבשתית ארצית

מזעור פוטנציאל

בתרשים  1מוצגת מפת מתחמי הרעש משדות תעופה סמוכים לחלופת תמנע ,זאת על פי אתר

למפגעי רעש

המפות הממשלתי .בתרשימים  2ו 3-מוצגות מפות הכוללות סימון קווי מתחמי הרעש של השדה
"הגנרי" בחלופת תמנע ללא עוצר לילה ועם עוצר לילה ,בהתאמה .מפות הכוללות סימון קווי
מתחמי הרעש הונחו על רקע מפת  1:50,000עדכנית ועל רקע האזורים המיושבים ,בהתאם
לתמ"מ ומפת צפיפות אוכלוסין על פי הלמ"ס.
הערכת התאמתו של המתחם הנבדק :ירוק.
נימוק :תחום הרעש של ] Ldn>65dB[Aאינו חופף ליח' דיור קיימות ו/או מתוכננות עפ"י התמ"מ.
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תרשים :1
מפת חשיפה לרעש
מטוסים קיים מאתר
המפות הממשלתי
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מפת
תרשים:2
מתחמי הרעש 20 -
נוסעים
מיליון
בשנה ,ללא עוצר
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תרשים  :3מפת
מתחמי הרעש 20 -
נוסעים
מיליון
בשנה ,כולל עוצר

מזעור פוטנציאל
לפגיעה בערכי
טבע ,נוף ומורשת

תחום הבדיקה חופף לשכבות הסטטוטוריות/סביבתיות הבאות:


דרום הפוליגון הנבדק חופף על פי תמ"א  1/35לייעוד שמורות וגנים .על פי הוראות
התמ"א:
o

התכנית תכלול את התכליות והשימושים המותרים בתכנית מתאר ארצית
לשמורות טבע וגנים לאומיים ,תמ"א  ,8לאותו ייעוד קרקע.

o

לא יחליט מוסד תכנון על הפקדת התכנית אלא לאחר שנתן הזדמנות לנציג
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רט"ג להשמיע את עמדתו.
על אף האמור בסעיף  1רשאי מוסד תכנון להחליט על שינוי ייעודו של שטח

o

המסומן בתכנית זו כשמורות וגנים בתנאי ולתכנית מקומית התקבל אישורה
של הוועדה המחוזית.


על פי שכבת מידע שהתקבלה מרשות העתיקות ומעודכנת לשנת  ,2017תחום
הפוליגון הנבדק חופף למספר אתרי עתיקות מוכרזים כמפורט בטבלה שלהלן:
מס"ד
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25

שם

מספר אתר
33709/0

נחל רחם ,מניפת הסחף

33708/0

נחל רחם ,מניפת הסחף

33710/0

נחל רחם ,מניפת הסחף

33711/0

נחל רחם ,מניפת הסחף

33712/0

נחל רחם ,מניפת הסחף

33713/0

נחל רחם ,מניפת הסחף

33719/0

נחל רחם ,מניפת הסחף

33721/0

נחל רחם ,מניפת הסחף

33722/0

נחל רחם ,מניפת הסחף

33723/0

מקרח (צפון)

33724/0

מקרח (צפון)

33725/0

מקרח (צפון)

33726/0

מקרח (צפון)

33732/0

מקרח (צפון)

33733/0

מקרח (צפון)

33741/0

מקרח (צפון)

33742/0

מקרח (צפון)

33761/0

מקרח (צפון)

33779/0

מקרח

33781/0

מקרח

33764/0

מקרח

33783/0

מקרח

33788/0

מקרח

33787/0

מקרח

33784/0

מקרח

מיקום יחסי במתחם הנבדק

צפון

מרכז

דרום
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.26
.27
.28

33786

מקרח

33790/0

מקרח

33792

מקרח (דרום)

הערכת התאמתו של המתחם הנבדק :מתאים.
נימוק :חפיפה למספר אתרי עתיקות מוכרזים .תחום השדה המוצע נמצא בתוך שדה התעופה
תמנע ההולך ומוקם ועל כן להערכתנו יש לאפשר את המשך הבחינה לשלב המיקרו.

להלן תרשים המציג תצריף של שכבות מידע סביבתיות :שמורות טבע וגנים לאומיים על-פי
תמ"א  ,8יער וייעור על פי תמ"א  ,22מסדרונות אקולוגיים (הן לפי שכבת המסדרונות הארציים
והן לפי רצועות המסדרונות על-פי תמ"א  ,)1/35מכלולים נופיים על-פי תמ"א  ,1-35אתרי
עתיקות מוכרזים וכן שכבת שמורות וגנים מתמ"א .1/35
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תצריף
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שכבות

מידע סביבתיות –
תמנע

סיכום אתר תמנע

אווירי

תמנע

קרקעי

אווירי

התאמה
למדיניות
תכנון

פגיעה
בזכויות
בנייה

1

2.1

2.2

כלכלה
מיזעור
תרומה
מרחק
לפיתוח
מאזורי
האזור
ביקוש
3.2
3.1

סביבה

תשתיות
התאמה
נגישות
תחבורתית לתשתיות
4.1

4.2

מזעור
מפגעי
רעש

מזעור
פגיעה
בטבע ונוף

5.1

5.2
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5.8

סיכום בחינת המקרו

לאחר בדיקת המאקרו ולאור המשקולות של התבחינים כפי שפורטו בפרק  5הוחלט כי אתרים נבטים
ורמת דוד יעברו לשלב בדיקת מיקרו
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 6בחינת האתרים בתבחיני מיקרו
בפרק זה תערך השוואה בין החלופות הסופיות ,רמת דוד ונבטים ,על מנת לבחון את היתרונות
והחסרונות של החלופות במטרה לגבש המלצה לקידום תכנון מפורט בשלב המיידי.

6.1
תבחינים

התבחינים

בחינת המיקרו מתווספת לבדיקת המאקרו ,לפיכך יעסוק דו"ח זה בתבחינים הבאים:
 אווירי – אפשרות להגדלת שדה"ת המוצעים; בטיחות טיסה – בהקשר של סכנת בע"ח
 קרקעי – אפשרות להגדלת שדה"ת; ביסוס מסלולים בתנאי השטח השונים
 כלכלי – תשתיות תומכות ,תועלת משקית; פוטנציאל טיסות פנים.
 סביבה  -משמעות סביבתית מבחינת רעש של הגדלת שדה"ת; השפעות הידרולוגיות
ורדיוסי מגן
התבחינים בשלב זה נובעים כהשלמה לבדיקות המאקרו וכן מתוך נושאים שעלו בדיון שולחן
עגול מיום 24.5.2017
6.1.1

היתכנות
להגדלת
קיבולת

מרחב אווירי

בפתיח נציין כי בהינתן תנאים אופטימליים הרי ששדה הפועל עם מסלול המראה ונחיתה יחיד,
יוכל להגיע לקיבולת של  20מיליון נוסעים ,בהתאם להנחות היסוד .עם זאת כדי לבחון את
האפשרות בעתיד הרחוק להגדלת השדה ,הושוו השדות בהיבט זה.
הבחינה לאופציית ההגדלה התייחסה הן לפרמטרים אוויריים-תעופתיים והן לפרמטרים
קרקעיים–תעופתיים.
בתבחין זה ייבחן הפרמטר האווירי של אפשרות הגדלת הפעילות בשדה ,בראיה כוללת של
חמשת תת התבחינים בהתאם לבחינת המאקרו
הציונים ניתנו לפי מידת הסבירות :גבוהה ,בינונית או נמוכה (ובהתאמה :ירוק ,צהוב ,אדום).
הסבר לציונים בשיטת הרמזור:
 ציון ירוק ינתן לחלופה שקיימת עבורה סבירות תעופתית-אווירית גבוהה

למימוש

אופציית הגדלה.
 ציון צהוב ינתן לחלופה שקיימת עבורה סבירות תעופתית-אווירית נמוכה למימוש
אופציית הגדלה.
 ציון אדום ינתן לחלופה שלא קיימת עבורה סבירות תעופתית-אווירית למימוש אופציית
הגדלה ,וקיים ספק לאי מימוש קיבולת של  20מליון נוסעים בשנה.
בטיחות טיסה בתבחין זה יושוו סכנות בטיחות טיסה ,בהיבט של בע"ח בכלל וציפורים בפרט.
– בהקשר של
בע"ח נושא הטיפול במפגעי חיות בר ,או  wild life hazardבשם המקצועי הוא תחום שיש בו רגולציה
סכנת
(ציפורים)
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מאד מפורטת בספרות התעופה האזרחית הבינ"ל ,ואף בישראל פורסמו לאחרונה מסמכים
מנחים למפעילי שדות תעופה באשר לציפיות הרגולטור לטיפול והפחתת הסיכונים .שדות
תעופה פועלים בכל העולם גם במקומות בהם קיימת סכנת התקלות בבעלי חיים כאשר ננקטים
האמצעים לטיפול בנושא.
מכיוון ששני האתרים המוצעים מצויים בבסיסי ח"א ,נעשה שימוש במדד הרלבנטי ביותר:
התקלויות עם ציפורים לאורך השנים מנתונים שהתקבלו מחיל האוויר ,באמצעות רת"א.
במסגרת תכנון מפורט יהיה צורך לבצע סקרים ומדידה נוספים וכמובן גם להשקיע משאבים
להפחתת סיכונים באופן מתמשך.
הסבר לציונים בשיטת הרמזור:
 ציון אדום ינתן לשדה עם מספר גבוה של התקלויות אשר יקשה על הקמת שדה
 ציון צהוב ינתן לשדה עם מספר התקלויות אשר אינו מונע הקמת שדה.
 ציון ירוק ינתן לשדה עם אפס התקלויות לאורך השנים.
6.1.2
אפשרות
לתוספת מסלול
וצרכים
תעופתיים
נוספים

קרקעי

בתבחין זה ,הפרמטר התעופתי קרקעי נבחן לפי שלוש קבוצות תת-התהליכים הן :
א .השטח הנדרש לבית הנתיבות ומערך התנועה בצד הקרקעי:
יחסית לצרכי יתר המרכיבים בנמל התעופה זהו צרכן הקרקע הקטן ביותר .כ"כ זהו צרכן
המאפשר גמישות רבה יחסית .בשונה ממערך מסלולי ההמראה ,נחיתה והסעה ואף בשונה
ממערך חניית כלי הטייס מרכיב זה רגיש הרבה פחות לצורה גיאומטרית נתונה ובהינתן שטח
קרקע בעל צורות גיאומטריות שונות ניתן למצוא פתרונות אדריכליים שיענו לצרכים
הפרוגרמתיים אף כשאלו הולכים וגדלים והשטח מצומצם יחסית .יש גם לזכור שזהו המרכיב
היחיד המאפשר בניה ביותר מקומה אחת (עד לגבול מסוים).
ב .השטח הנדרש לרחבות החניה לכלי טייס:
חטיבת קרקע זו רגישה הרבה יותר מקודמתה לצורה הגיאומטרית של השטח המוקצה והיא
כמובן חייבת להבנות ללא אפשרות לעלות לגובה ,על פני הקרקע בלבד (כולל תשתיות תת-
קרקעיות) .השטח המוקצה לה בפרוגרמה הינו כ 259 -דונם .במקרה של גידול בתנועה הרבה
מעבר לחיזוי הפרוגרמתי יהיה צורך להגדיל את חטיבת הקרקע הזו בכ  50%כלומר בכ 150
דונם נוספים (לשם הכפלת החלק שנועד למטוסי הנוסעים בפרוגרמה המקורית).
ג .מערך מסלולי ההמראה והנחיתה:
כפי שנאמר כבר לעיל במידה ולרשות השדה המשלים תעמוד מלוא הקיבולת של מערך הכולל
מסלול המראה ונחיתה בממדים הפיזיים הנדרשים ובמקביל אליו מסלול הסעה וביניהם יציאות
מהירות  -יוכל שדה כזה להגיע לקיבול של לפחות  20מליון נוסעים בשנה  ,בשתי החלופות
שלפנינו התנאי הראשון (קיבולת) לא יוכל להתקיים במלואו.
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הציונים ינתנו לפי מידת הסבירות הכוללת :גבוהה ,בינונית או נמוכה (ובהתאמה :ירוק ,צהוב,
אדום).
ביסוס מסלולים בתבחין זה תיבדק התייחסות ראשונית ועקרונית לאפיון הקרקע באתר המוצע בהקשר של
בתנאי השטח
ביסוס המסלולים רחבות החניה למטוסים והמבנים .לסוג הקרקע השפעה על הפתרונות
השונים
ההנדסיים וכנגזרת מכך – על עלותם ועל לוח הזמנים לביצועם .כמו כן ,הביסוס והניקוז
מושפעים מסוג הקרקע ואופי המשקעים .לפי  Annex 14של  ,ICAOפרק ( 2.6לוח  )1עוסק
בחוזק מיסעות ומחלק את הקרקעות לפי קודיםA-D :

לוח 1

בכל מקרה ,אלמנט זה אינו אלמנט פוסל ,והינו פתיר במסגרת התכנון ההנדסי הכולל.
הסבר לציונים בשיטת הרמזור:
 ציון ירוק יינתן לקרקע קלה לביסוס שאינה מושפעת משינויים בתכולת הרטיבות ,בעלת
תסבולת גבוהה המאפשרת מבנה מסלולים ורחבות בעובי מופחת ומאפשרת ביסוס
מבנים בשיטה רדודה (קוד )A
 ציון צהוב ינתן לקרקע בעלת תסבולת בינונית (קוד )B
 ציון אדום ינתן לקרקע בעלת תסבולת נמוכה המשנה את נפחה כתוצאה משינויים
בתכולת הרטיבות שבה המחייבת מבנה מסלולים ורחבות בעובי גדול עם הגנה לצורך
שמירה על תכולת רטיבות קבועה ומחייבת ביסוס מבנים בשיטת כלונסאות (קוד )D-C
6.1.1
תשתיות
תומכות

כלכלי

בתבחין זה יבחן הצורך בהקמת תשתיות תחבורה חדשות או הרחבתן לצורך ההגעה אל שדה
התעופה
הסבר לציונים בשיטת הרמזור:
 ציון ירוק ינתן לאתר שאין צורך עבורו בהקמה ו/או הרחבה של דרכים
 ציון צהוב ינתן לאתר שיש צורך עבורו בהרחבת תשתית דרכים משמעותית ,בהיקף של
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מאות מליוני שקלים
 ציון אדום ינתן לאתר שיש צורך עבורו בהרחבת תשתית דרכים משמעותית וכן
בתשתית מסילתית בהיקף של מעל ל 1 -מיליארד .₪
התועלת
המשקית
המתקבלת
מהקמת השדה

מטרת התבחין לבחון את התועלת המשקית המהוונת מהקמת השדה .מתודולוגיית הבדיקה
מבוססת על הנחיות נוהל פר"ת – הנחיות לבדיקת כדאיות פרויקטים תחבורתיים של משרד
האוצר ומשרד התחבורה ( .)2012מאחר ומטרת הבדיקה היא השוואה בין שתי החלופות
להקמת השדה ,הבדיקה מתבססת על חישוב בסיסי של תועלות המתקבלות מחיסכון בזמן
נוסעים בין החלופות .בבדיקת מלאה של הפרויקטים הפער בתועלת צפוי לגדול משמעותית ,על
ידי חישוב תועלות של אוכלוסיות נוספות כגון מלווים וספקים ,וכן על פי התועלות המתקבלות
מחיסכון בעלויות תפעול של כלי הרכב ושל התחבורה הציבורית.
לצורך הבדיקה ,התבססנו על הנחות יסוד ותחשיבים עבור השדה המשלים ,המפורטים בטבלה
להלן:
הנחת בסיס

נתון מספרי

שיעור הגידול השנתי במספר נוסעים

3%

מספר נוסעים בשדה המשלים  -שנת פתיחה

 4מיליון

גידול שנתי בשדה המשלים

10%

בטווח הארוך – התייצבות על  40%מהנסועה הארצית
ערך שעת פנאי  –20עפ"י נוהל פר"ת

15.64

גידול ריאלי בערך הזמן

1%

משך חיי פרויקט בשנים

30

שער היוון לחישוב ערך נוכחי

7%

התחשיב יבוצע באופן המתואר בטבלה הבאה
התחשיב
 4מיליון בשנת ההקמה ,גידול על פי

מספר נוסעים

X

קיצור זמן ההגעה היחסי

X

יפורט עבור כל אתר בנפרד

ערך שעה בש"ח

=

15.64

ההנחות הנ"ל

תועלת משקית מהוונת בש"ח

 20הונח ערך שעה של שעת פנאי לכלל הנסיעות ,בפועל חלק מהנסיעות הן נסיעות עבודה

סקר אתרים לאיתור שדה תעופה בינ"ל משלים

 ציון ירוק ינתן לחלופה שבה התועלת המשקית המתקבלת היא הגבוהה מבין שני
האתרים
 ציון אדום ינתן לחלופה שבה התועלת המשקית המתקבלת היא הנמוכה מבין שני
האתרים
פוטנציאל
טיסות פנים

הנחת התכנון היא שהשדה המשלים ישרת בעיקר פעילות בין לאומית משלימה לפעילות נתב"ג.
עם זאת יש פוטנציאל לפעילות של טיסות פנים ארציות .כיום ,הטיסות הפנים ארציות לאילת
ממריאות משלושה שדות תעופה :שדה דב ,נתב"ג וחיפה .בטבלה  10נתונים השוואתיים (מתוך
נתוני רש"ת) לשנים :2015-2016

טבלה 10

מספר הנוסעים מחיפה מהווה כ 6% -מסך הנוסעים לאילת .עם סגירתו המתוכננת של שדה דב
תימשך הפעלת טיסות לאילת מנתב"ג ומחיפה ,וככל שיוקם שדה משלים – גם ממנו ,ככל
שיהיה פוטנציאל לכך.
בתבחין זה יבדק פוטנציאל הביקוש בהתחשב בחסכון בזמן הגעה בטיסה לעומת נסיעה ברכב,
בחישוב זמן מסוג "מדלת לדלת" ,במכפלת מספר המשתמשים המצויים בקירבה לשדה.
הנחת העבודה היא שנוסע סביר המעוניין בטיסה יעשה השוואת זמן בין זמן הטיסה הכולל
לעומת זמן הנסיעה ברכבת .זמן הטיסה הכולל מורכב מזמן ההגעה לשדה ,זמן התייצבות
מראש בשדה התעופה לטיסה פנים ארצית ,זמן טיסה וזמן נסיעה מתמנע לאילת .כמו כן,
הנוסע הסביר ישאף לקיצור רכיב זמן ההגעה מביתו לשדה התעופה – ככל שזמן זה קצר יותר
– כך יש סבירות לשימוש בשדה (מה שמסביר את הפופולריות של שדה דב).
הנחה נוספת היא שמי שנוסע לאילת ישאף להתקדם בכיוון הנסיעה ,כלומר :דרומה .משילוב
הנחות אלו פוטנציאל הנוסעים הוא התושבים המתגוררים מצפון לשדה ובמרחק נסיעה קצר.
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הסבר לציונים בשיטת הרמזור:
 ציון ירוק ינתן לפוטנציאל גבוה :שילוב של זמן הגעה ברכב לאילת ארוך מ"זמן טיסה
כולל" ונתח אוכלוסיה משמעותי
 ציון צהוב ינתן לפוטנציאל נמוך :שילוב של זמן הגעה ברכב לאילת ארוך מ"זמן טיסה
כולל" אך נתח אוכלוסיה קטן
 ציון אדום ינתן לפוטנציאל אפסי :זמן הגעה ברכב לאילת קצר מ"זמן טיסה כולל" ונתח
אוכלוסיה לא משמעותי (פחות מ 10% -מאוכלוסיית המדינה) או נתח אוכלוסיה
משמעותי
אך זמן הגעה ברכב לאילת קצר מ"זמן טיסה כולל"
6.1.1
משמעות
סביבתית
מבחינת רעש
של הגדלת
שדה"ת

סביבה

בתבחין זה תיבדק ההשפעה הסביבתית מבחינת רעש ,במקרה של הגדלת קיבולת ומימוש
מסלול נוסף – כך שהתנועות יפוצלו בין שני מסלולים מקבילים ,הממוקמים במרחק  1400מ' זה
מזה – לעומת מסלול יחיד.
לכל אחד מהאתרים נבחנו שישה מצבים תיאורטיים:
כמות

כמות

תנועות

תנועות

מספר

עוצר

שנתית

יומית

מסלולים

לילה

הערות

1

100,000

320

יחיד

כן

השפעה פחותה

2

100,000

320

יחיד

לא

3

200,000

640

יחיד

כן

4

200,000

640

יחיד

לא

5

200,000

640

זוג

כן

6

200,000

640

זוג

לא

הציונים ניתנו לפי היטל ה"השפעה המירבית" ,דהיינו תרחיש של  200,000תנועות לשנה ללא
עוצר לילה – כשכמות היחידות המושפעת תלויה במיקום האוכלוסייה בתחום קווי מתחמי הרעש
של ]( .Ldn>65dB[Aמצב  4או מצב .)6
הסבר לציונים בשיטת הרמזור:
 ציון ירוק ינתן לחלופה העדיפה מבין שני האתרים ככל שאין בתחום סימון קווי מתחמי
הרעש של ] Ldn>65dB[Aאוכלוסייה מושפעת
 ציון צהוב ינתן לחלופה העדיפה מבין שני האתרים ,ככל שיש בתחום סימון קווי מתחמי
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הרעש של ] Ldn>65dB[Aאוכלוסייה מושפעת.
 ציון אדום ינתן לחלופה הגרועה מבין שני האתרים – כלומר ,החלופה שבה יש יותר
אוכלוסייה מושפעת בתחום סימון קווי מתחמי הרעש של ].Ldn>65dB[A
השפעות
הידרולוגיות
ורדיוסי מגן

בתבחין זה ייבחן מיקומו של האתר ביחס לתמ"א 34ב' 3/וחפיפת שטח האתר המוצע עם
רדיוסי מגן של קידוחי מי שתייה.
הסבר לציונים בשיטת הרמזור:
 ציון ירוק ינתן לאתר שאינו מצוי ברצועת מגן /השפעה של עורק ראשי /משני ואינו מצוי
בתחום פשט הצפה לפי תמ"א 34ב' 3/ובנוסף אינו חופף עם רדיוסי מגן של קידוחי מי
שתייה
 ציון צהוב ינתן לאתר אשר מצוי בתחום רצועת המגן /ההשפעה של עורק משני לפי
תמ"א 34ב' 3/ו/או חופף עם רדיוס מגן ג' של קידוחי מי שתיה או של עורק ראשי – ככל
שהוא בשדה קיים ולפיכך עורק הניקוז כבר מופר.
 ציון אדום ינתן לאתר אשר מצוי בתחום רצועת המגן /ההשפעה של עורק ראשי שנדרש
להפרו בצורה משמעותית לצורך הקמת השדה
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6.2
היתכנות
להגדלת
קיבולת

רמת דוד

תכנון מפורט של מערך המרחב האווירי ונתיבי הכניסה והיציאה מרמת דוד עם כמות גדולה של כלי
טייס אזרחיים מדי יום נמצאה כאפשרית בכל אחד מחמשת הפרמטרים שנבדקו בשלב הסינון
שלאחר תנאי הסף .לעניין זה הדבר החשוב ביותר הוא היכולת להכנס ולצאת עם מרבית התנועה
אל/מ מרחב האוויר של קפריסין מבלי לעשות שימוש בנתיבים המשמשים כיום את התנועה מ/אל
נתב"ג (לרבות ה טיסות לירדן ולדרום הארץ) ועל ידי כך ליצור שתי מערכות נפרדות וכמעט בלתי
תלויות האחת ברעותה .פתרון זה נמצא כבעל סבירות גבוהה להצלחה על ידי הצוות המלווה את
התכנון האווירי.
הציון לתבחין זה הוא ירוק היות וקיימת סבירות תעופתית-אווירית גבוהה למימוש אופציית
הגדלה.

בטיחות טיסה על בסיס נתוני ח"א ,הממוצע הרב שנתי של התקלויות ציפורים בשלב המראה/נחיתה ברמת דוד
– בהקשר של
הוא  .4.8הפיזור כמעט אחיד לאורך עונות השנה
בע"ח
סכנת
(ציפורים)
הציון לתבחין זה הוא צהוב ,היות והממוצע הרב שנתי ברמת דוד הוא  24%מנבטים 4.8 :לעומת
 20.1בנבטים.
 השטח הנדרש לבית הנתיבות ומערך התנועה בצד הקרקעי

אפשרות
לתוספת מסלול
במידה ותבחר חלופת רמת דוד סביר כי המערך הקרקעי האזרחי יוקם על משבצת קרקע
וצרכים
תעופתיים
הנמצאת מצפון מזרח למסלול  .15/33לאור העובדה שבמקרה של גידול בתנועה שיחייב גידול של
נוספים
פונקציה זו בעוד כ  50%מעבר ל  128דונם המוקצים למטרה זו בפרוגרמה הדבר נראה על פניו
אפשרי ,היות ואין בניה המונעת הקמת מסלול נוסף.
 השטח הנדרש לרחבות החניה לכלי טייס
בחלופה זו סביר להניח (בכפוף למגבלות שהובהרו לעיל) שניתן יהיה לאתר שטח למטרה זו אם
במסגרת קרקעות המשמשות את המתקן הבטחוני כיום ואם בקרקע החקלאית הסמוכה.
 מערך מסלולי ההמראה והנחיתה:
בחלופה זו ברור שחלק מקיבולת המערך האווירי יצטרך להיות מוקדש לפעילות מערכת הבטחון.
במערך מסלולי ההמראה והנחיתה כיום ,קיים בשטח מצב בו שלושת המסלולים צולבים האחד את
השני .מכאן ברור ,שללא קשר לנהלים כאלו ואחרים שיוסכמו באשר לקיום הפעילות המשותפת,
בכל מצב שהוא כל תנועה אווירית צבאית תפחית קיבולת מסוימת מהמערכת האזרחית.
ההנחה היא כי המסלול שיוקצה וימוכשר לטובת הפעילות האזרחית הוא  15/33בכיוונו המדויק
הנוכחי או בכיוון קרוב מאוד לזה הנוכחי .במקרה כזה ,הגם שאיתור הקרקע ,צליחת מכשול התכנון
הסטטוטורי והסביבתי הינה משימה מורכבת ביותר ,הסיכוי שניתן יהיה להקים בעתיד מסלול
המראה ונחיתה שני מקביל ל  15/33הקיים ,ובמרחק תיקני שיאפשר טיסות בו זמנית על כל אחד
משני המסלולים ,היא בעלת סבירות מסוימת להתכנות ממשית.
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הציון לתבחין זה הוא צהוב היות ויש סבירות כוללת גבוהה למימוש הרחבה קרקעית.
ביסוס

שדה התעופה רמת דוד מאופיין בקרקע חרסיתית שמנה .קרקע זו מאופיינת ברמת תסבולת נמוכה
ומחייבת עבודות עפר מסיביות באמצעות כלים מיוחדים ,בדיקות קרקע תכופות בזמן ביצוע ומבנה
מסלולים ורחבות מטוסים עבה יותר עם הגנה על תכולת רטיבות קבועה באמצעות יריעות אופקיות
ואנכיות וטיפול בניקוז.
הציון לתבחין זה הוא אדום ,היות והקרקע היא קרקע בתסבולת נמוכה (קוד  ,)Aעפ"י הגדרת
התבחין ,אך זה אינו תבחין פוסל.

תשתיות
תחבורתיות
תומכות

מיקומו המוצע של השדה ברמת דוד יוצר פיזור גיאוגרפי של אפשרויות ההגעה לשדה ,התנועה
הנשענת על כבישי ההזנה השונים כולל כביש  77מצפון מזרח ,כביש  6מדרום מערב ,כביש 6
מצפון מערב (בביצוע).
הציון לתבחין זה הוא ירוק ,היות וניתן להסתמך על תשתיות תחבורתיות קיימות.

תועלת משקית הניתוח נערך לטווח הקצר-מיידי על בסיס מערכת הדרכים הקיימת ,למעט השלמת קטעי כביש 6
מהקמת השדה
שבסלילה כעת באזור יוקנעם-סומך (קטעים  3ו  7וכן שידרוג קטעים  1ו  )2במודל הארצי של
משרד התחבורה .נפחי התנועה המוצגים במפות מתוקפים כללית ל  ,2017המהירויות מתוקפות
לאלו המנוטרות במערכת  .Google Maps (API) for Workההתאמות נעשו לממוצע השעות 6-9
בבוקר ו  9-12לפני הצהריים.
אתר רמת דוד ממוקם בקירבה רבה יותר לריכוזי אוכלוסייה .בהתחשב בפריסת האוכלוסייה
הארצית וברמת השירות של רשת הדרכים.
זמן נס יעה ממוצע לרמת דוד (בדקות) במשוקלל לפי פריסת אזורי המגורים בארץ ב  -2017בדקות.
ר' לוח (נספח  )8.1המביא בחשבון את רמת השירות של מערכת הדרכים וכן את פריסת
האוכלוסייה.
נמצא במודל שזמן ההגעה המשוקלל לרמת דוד קצר ב  15דקות בממוצע ביחס לנבטים.
ההשוואה היא לנוסעים ישראלים ע"פ פריסת המגורים ובהסתברות אחידה של ביצוע נסיעה לנמל
תעופה ל  1,000איש בכל אזור.
הלוח לא מבטא זמני נסיעה של תיירים אל ומנמל התעופה ממקום שהותם האחרון /לראשון בארץ.
ישראלים יוצרים כיום כ  70%מתנועת הנוסעים האווירית בנתב"ג .ניתן להעריך שגם בבחינה
מפורטת יותר ותוך הבאה בחשבון גם של יעדי /מוצאי הנסיעות של התיירים ישמר פער זמן דומה.
מצורפות מפות תנועה  -נפחי תנועה ומהירויות

בצפון הארץ המראות את רמת השירות בדרכים

המוליכות לרמת דוד .המפות מתייחסות לשעות  6-9בבוקר.
במפה  4ניתן לראות את נפחי התנועה ביר"מ) בממוצע לשעה  6-9בבוקר ממרכז הארץ רמת דוד –
2017
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רשת הדרכים מדמה את השלמת סלילת קטעים  3ו  7של כביש ( 6שבביצוע) ואת הרחבת קטעים
 1ו .2

מפה 4
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מפה 5

מהירויות הנסיעה בגישות ברשת הכוללת את רמת דוד (כוללות כאמור את השלמת סלילת קטעי
כביש  6באזור) מוצגות במפה .5
מהירויות הנסיעה בממוצע לשעה  6-9בבוקר ב  2017במרחב שממזרח לחיפה (בקמ"ש)
הציון לתבחין זה הוא ירוק ,היות וברמת דוד התועלת המשקית המתקבלת היא הגבוהה מבין שני
האתרים.
פוטנציאל
טיסות פנים

מרחק הנסיעה מרמת דוד לאילת הוא  427ק"מ ומשך הנסיעה המשוער הוא  ,4:45משך זמן זה
קצר בכ  1:40שעה לעומת נסיעה ברכב ,בנוסף ,אוכלוסיית החלק הצפוני של המדינה מהווה כ29 -
ציון צהוב היות והפוטנציאל בינוני -גבוה :שילוב של זמן טיסה כולל קצר לעומת נסיעה ברכב עם
נתח אוכלוסייה משמעותי ,אך לא כמו במרכז הארץ .שילוב זה מציע פוטנציאל בינוני-גבוה לטיסות
פנים לאילת.

משמעות
סביבתית
מבחינת רעש

במפות מתחמי רעש  1-6ש להלן מוצגות מפות הכוללות סימון קווי מתחמי הרעש של השדות
"הגנריים" בחלופות רמת דוד .המפות מציגות את תוצאות התרחישים המעודכנים שנבדקו
( 100,000תנועות בשנה במסלול בודד 200,000 ,תנועות בשנה במסלול בודד ו 200,000-תנועות
בשנה בשני מסלולים) .המפות ,הכוללות סימון קווי מתחמי הרעש ,הונחו על רקע מפת 1:50,000

165

166

סקר אתרים לאיתור שדה תעופה בינ"ל משלים

עדכנית ועל רקע האזורים המיושבים ,בהתאם לתמ"מ ומפת צפיפות אוכלוסין על פי הלמ"ס.
בטבלה מס'  8המופיעה בסיכום מוצגים הישובים בהם ישנה חפיפה בין מתחם רעש של Ldn>65dB
של השדות "הגנריים" של אתר רמת דוד לבין אזורים בנויים (על פי שכבת צפיפות האוכלוסין של
הלמ"ס ואזורים מתוכננים למגורים עפ"י תמ"מ) .בטבלה  8מוצג גם סך האוכלוסייה שצפויה להיות
חשופה למפלס רעש של ] Ldn>65dB[Aוזאת על בסיס נתוני צפיפות האוכלוסין ומספר נפשות
למשק בית עפ"י הלמ"ס.

מפת מתחמי רעש 1
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מפת מתחמי רעש 2
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מפת מתחמי רעש 5
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מפת מתחמי רעש 6
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טבלה 11

הציון לתבחין זה הוא אדום ,היות ובחלופת רמת דוד יותר אוכלוסייה נחשפת לרעש לעומת חלופת
נבטים.
השפעות

להלן אתר רמת דוד על רקע תמ"א 34ב' .3/ניתן לראות כי האתר מצוי בשטחם של שני עורקי ניקוז

הידרולוגיות

משניים :נחל בידא ונחל נהלל וכי הוא חופף עם תחום פשט הצפה של נחל בידא .לפי משרד

ורדיוסי מגן

הבריאות אין בתחום האתר קידוחי מי שתיה.

מפה 6
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מפה 7

הציון לתבחין זה הוא צהוב משום שהאתר חופף בעורקי ניקוז משניים .האתר גם מצוי בתחום פשט
הצפה אך הפשט חופף עם האתר בצידו וייתכן ולא יפגע בפיתוח השדה.
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6.2.1

רמת דוד – סיכום ציונים  -שלב מיקרו

התחום

התבחין

אווירי

אפשרות להגדלת שדה"ת המוצעים
בטיחות טיסה – בהקשר של סכנת בע"ח

קרקעי

אפשרות קרקעית להגדלת שדה"ת
ביסוס מסלולים בתנאי השטח השונים

כלכלי

תשתיות תחבורתיות תומכות
תועלת משקית מהוונת
פוטנציאל טיסות פנים ותעופה כללית

סביבתי

משמעות סביבתית מבחינת רעש של הגדלת שדה"ת
השפעות הידרולוגיות ורדיוסי מגן

הציון
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6.1
היתכנות
להגדלת
קיבולת

נבטים

תכנון מפורט של מערך המרחב האווירי ונתיבי הכניסה והיציאה מנבטים עם כמות גדולה של כלי טייס
אזרחיים מדי יום נמצאה כבעייתית בשלב הסינון שלאחר תנאי הסף בכל הקשור ליכולת להעביר את
כמות תנועה של עשרה מליון נוסעים ,קל וחומר לתחזית של עשרים מליון נוסעים בשנה ,הנדרשת על
פי הפרוגרמה.
יש להבהיר ולומר שבחירה בחלופת נבטים מעמידה בפני מתכנן המערך האוירי של השדה את מרחב
החלופות התיאורטי הבא (מפה : )8
 אפשרות ראשונה ,הטובה ביותר מבחינת התנועה האזרחית אל השדה וממנו הינה תכנון מערך
נתיבי טיסה שיחצה את צפון הנגב לרוחבו ויתכנס אל נקודות ההתחברות למרחב קפריסין עמוק
בתוך מזרח הים התיכון.
 אפשרות שניה היא צרוף כלל התנועה אל השדה וממנו דרך מערך הנתיבים המתחבר למרחב
קפריסין באותם הנתיבים כמו התנועה לנתב"ג /עמאן ,אילת/תמנע כלומר טיסה מגבול הפיקוח
הישראלי אל מעל נתב"ג ומשם בנתיב ה  J10עד לנבטים וכנ"ל בחזרה.
 אפשרות שלישית הינה להגיע להסכמות עם ממלכת ירדן על הוצאת והכנסת התנועה דרך נתיב
חדש שממלכת ירדן תצטרך להסכים להעביר בשטחה עד לנקודה בדרום הכנרת ומשם בנתיב
חדש שיחצה את הגליל התחתון  /עמק יזרעאל לרוחב ויתחבר למרחב קפריסין מצפון לנקודות
המשרתות את נתב"ג ויתר התנועה כיום.

מפה 8

בחירה באפשרות הראשונה איננה פתרון ריאלי .פתרון כזה יחייב לטוס דרך מרחבי האוויר המשמשים
כיום לאימון חניכי ביה"ס לטיסה וכן טייסות נוספות מעל צפון הנגב וכן טיסה בגבהים גבוהים יותר דרך
מרחבי האימון העיקריים של חיל האוויר מעל החלק הדרומי של מרחב האויר הישראלי במזרח הים
התיכון .משמע ות הדבר הינה שחיל האוויר יצטרך לוותר על נתח מהותי ביותר ממרחבי האוויר
המשמשים אותו שאליהם הוא התכנס לאחרונה כדי לפנות מרחבי אוויר לתעופה האזרחית במרחב
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האוויר הצפוני.
בחירה באפשרות השניה תביא ללא ספק לקריסת המערכת הרבה לפני שהשדה בנבטים יגיע ל 20
מליון נוסעים .נתיב ה ה  J10הינו נתיב בעל קיבולת מוגבלת כבר כיום .בפועל הוא איננו נתיב תיקני
בעל רוחב מובטח אלא  ATS ROUTEבתוך מרחב מבוקר .אורכו קצר יחסית וכיום עיקר התנועה לאורכו
מטפסת ומנמיכה לאילת /עובדה מצד אחד ולנתב"ג או שדה דב  /חיפה בקצה השני של הנתיב .גם
במסגרת זו מוגבל הנתיב ל  8תנועות לאורכו בו זמנית .דבר זה נובע מהעובדה שבכמויות שמעבר
לכך לא ניתן לשמור הפרדות אורכיות בגבהים המוקצים לנתיב או לחילופין מתקשים הפקחים לטפס
ולהנמיך את התנועה באופן תיקני ללא עיכובים .כיום לא צפויים שיפורים טכנולוגיים שיהיה בכוחם
לשפר מצב זה.
יש לזכור שהחלק הצפוני של הנתיב בכיוון מזרח מערב מעל נתב"ג משמש גם את התנועה לממלכת
ירדן (בעיקר עמאן) וממנהאת התנועה האזרחית הפנים ארצית ,תנועה בינ"ל היוצאת ונכנסת אל /מ
יעדים במזרח הרחוק ובאפריקה דרך הים האדום ותנועת מטוסי תובלה של חיל האוויר.
כל זאת עוד טרם הגידול הצפוי בתנועה לאילת וממנה עם פתיחת נמל התעופה בתמנע.
הפעלת נמל התעופה המשלים לרמה של  10מליון נוסעים (בלבד) לשנה משמעותה  10תנועות
בשעה ממוצעת .ברמה של  20מליון נוסעים לשנה המשמעות היא כ 20-תנועות לשעה ממוצעת.
תוספת של  10תנועות לשעה משמעותה תוספת של כ  4תנועות בכל עת ותוספת של  20טיסות לשעה
משמעותה תוספת של  8-9תנועות בכל עת.
לנתיב אין קיבולת פנויה בהיקפים אלו ואף לא בהיקפים פחותים מאלו .מסיבה זו לדעתנו בתנאים
שתוארו לעיל בחירה באפשרות השניה באשר לחלופת נבטים תייצר עיכובים משמעותיים בהמראות
הרבה לפני הגעת השדה ל  10מליון נוסעים שנתיים ,לא כל שכן שאין סיכוי כלשהוא שניתן יהיה
להעביר בשדה תנועה שתאפשר כניסה ויציאה של יותר מ  20מליון נוסעים לשנה.
בחירה באפשרות השלישית איננה בתחום הנושאים בהם יכול הייעוץ התעופתי לכשעצמו להביע דעה
נחרצת .אפשרות זו באם הינה ריאלית תאריך את משך הטיסה בכעשר דקות ותחייב תשלום אגרת
מעבר לגורם נוסף דבר שישפיע בצורה מסוימת על הכדאיות הכלכלית של הטיסה.
קשה לחוות דעה באשר לסיכוי שממלכת ירדן תסכים לתכנן ולהפעיל נתיב כזה .מה שניתן לומר הוא
שעל פי הדיווחים המתקבלים מגורמי רת"א ,השת"פ עם ממלכת ירדן איננו יציב ונתון לעליות ומורדות
הנובעות ממערכת היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לירדן ולא ניתן לבנות ולהפעיל שדה תעופה בינ"ל
הנתון דרך קבע לגחמות של עליות ומורדות דיפלומטיים.
יש לציין שאפילו אם אפשרות כזאת היא ריאלית מבחינה דיפלומטית ,קיימת עדיין בעיה משמעותית של
פתרון תכנון הליכי ההנמכה לנחיתה מהנתיב בירדן לשדה והטיפוס לאחר המראה מהשדה לתוך
הנתיב (שכן יש לחצות את נתיב ) J10
הציון לתבחין זה הוא אדום היות ולא קיימת סבירות תעופתית-אווירית של ממש למימוש אופציית
הגדלה.
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הממוצע הרב שנתי של התקלויות ציפורים בנבטים הוא הוא  20.1התקלויות בשנה.

בטיחות
–
טיסה
בהקשר של הפיזור כמעט אחיד לאורך עונות השנה ,עם עליה קלה בחורף.
סכנת בע"ח
הציון לתבחין זה הוא צהוב – היות ולמרות שיש מספר גבוה יותר של התקלויות מאשר ברמת דוד הרי
(ציפורים)
שנתון זה אינו מונע את הקמת השדה.
אפשרות
לתוספת
מסלול
וצרכים
תעופתיים
נוספים

השטח הנדרש לבית הנתיבות ומערך התנועה בצד הקרקעי:
בחלופה זו המסלול היחיד האפשרי הוא המסלול הדרומי מבין שלושת מסלולי הבסיס תוך שימוש
משותף של השדה האזרחי וזרוע התובלה של חיל האוויר במסלול זה .קיימות שתי חלופות למערך
הטרמינלי:
חלופה אחת היא חטיבת קרקע של כ  5000דונם בין המסלול הדרומי למערך המסלולים הצפוניים .ככל
הידוע לנו ,קרקע זו משמשת בחלקה מתקנים ביטחוניים קיימים ובחלקה הנותר מהווה את עתודת
הגידול היחידה כמעט של מערכת הבטחון במקום.
חלופה שניה הינה מיקום המערך הטרמינלי ורחבות החניה מדרום למסלול האמור .ככל הידוע לנו ,חלק
ניכר מהשטח שבין המסלול ובין כביש  80תפוס כבר כיום על ידי מתקנים מבצעיים רבים של מערכת
הבטחון וחלקה הנותר מהווה עתודה למטרות אלו.
למרות ההסתייגויות ומכיוון שהשטח הנדרש לפונקציות אלו הוא קטן יחסית ,ויש גמישות בגיאומטריה
שלו – הרי שקיימת סבירות נמוכה ,שלמרות הצרכים הבטחוניים ניתן יהיה לאתר שטח מתאים.
בשל הסיבות לעיל הסבירות היא נמוכה.
השטח הנדרש לרחבות החניה לכלי טייס:
בחלופת נבטים ,בשונה מחלופת רמת דוד מדובר בבסיס חדש יחסית שבהקמתו הושקע ממון רב ואשר
נבחר כמרכז לפעילות מוגדרת  -וזאת כתוצאה מהחלטה אסטרטגית לרכז פעילויות אלו בדרום תוך
פינוי שטחי קרקע ומרחבי אוויר באזור המרכז והצפון .השטחים בהם מדובר מכילים מתקנים חיוניים
שהעתקתם תעלה סכומי עתק ויתרת הקרקע משמשת כעתודה אסטרטגית לצרכי הבסיס.
כפי שצוין בתיאור התבחין ,השטח הנדרש לרחבות חניה הינו משמעותי ופחות גמיש.
הסיכוי שמערכת הבטחון תוכל לוותר על חלק ניכר מהעתודה היחידה שיש בידה כיום הוא בלתי סביר
למתקן הבסיסי הנדרש על פי הפרוגרמה ,לא כל שכן להרחבתו ב  ,50%ועל כן הסבירות להגדלת
השטח לרחבות חניה הינה נמוכה עד אפסית.
מערך מסלולי ההמראה והנחיתה:
במקרה של בחירה בחלופת נבטים המצב מורכב .ראשית יש לציין שמערכת הבטחון ,בשונה מחלופת
רמת דוד ,לא רק שלא תוכל לצמצם במקום פעילות אלא שיש לשער שהפעילות הצבאית – אווירית
בשדה תגדל עם הזמן .אין לשכוח שבשדה מתקיימת כל פעילות התובלה האווירית של מערכת הבטחון
(לשם היא הועברה לאחרונה כשיקול אסטרטגי כאמור) ובנוסף לכך פעילות ענפה נוספת.
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מכאן שחלק לא מבוטל מקיבולת המסלול הדרומי בנבטים ימשיך להיות מוקצה לפעילות ההמראות
והנחיתות של מערכת הבטחון וזאת אל תוך העתיד הנראה לעין .הפעילות האזרחית על המסלול
הבודד תצטרך להתכנס אל תוך מסגרת "השארית" שמערכת הבטחון תוכל להעמיד לרשותה.
בנוסף לכך לא ניתן להקים בנבטים מסלול מקביל נוסף (רביעי במספר) מדרום למסלול הדרומי הקיים
במסגרת הגדר ההיקפית של הבסיס כפי שהיא בנויה כיום ,ולא ניתן אף דרומה מכך בשל מיקומו של
כביש  .80מצפון למסלול הקיים – קיימים המסלולים המשמשים את יתרת הפעילויות של בסיס חיל
האוויר ואין מקום למסלול נוסף.
הציון לתבחין זה הוא אדום היות ויש סבירות כוללת נמוכה ביותר עד אפסית למימוש הרחבה קרקעית..
ביסוס

שדה התעופה נבטים מאופיין בקרקע מסוג לס .קרקע זו מאופיינת ברמת תסבולת נמוכה ומחייבת
עבודות עפר מסיביות באמצעות כלים מיוחדים ,בדיקות קרקע תכופות בזמן ביצוע ומבנה מסלולים
ורחבות מט וסים עבה יותר הגנה על תכולת רטיבות קבועה באמצעות יריעות אופקיות ואנכיות וטיפול
בניקוז.
הציון לתבחין זה הוא אדום ,היות והקרקע היא קרקע בתסבולת נמוכה (קוד  ,)Aעפ"י הגדרת התבחין,
אך זה אינו תבחין פוסל.

תשתיות
תחבורתיות
תומכות

מיקומו המוצע של השדה בנבטים יוצר ריכוז של הגעת רוב משתמשי השדה מצפון לדרום כאשר
התנועה צפויה להגיע דרך כביש  6ומשם לכבישים  25ו .80-שימוש בכבישים אלו לצורך תנועה
מאסיבית הנדרשת לשדה דורשת הקמת תשתיות חדשות או הרחבת התשתיות הקיימות.
לאור העדר נתונים סדורים לחישוב עלויות הקמת התשתיות הנוספות ,יש להתייחס לתכניות הפיתוח
הקיימות של משרד התחבורה ,נכון לשנת  .2017הקמת השדה בנבטים דורשת הקמה של כביש 6
בקטע שוקת נבטים (מפה  , )8אומדן עלויות  770מלש"ח.
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מפה 9

הציון לתבחין זה הוא צהוב ,היות ויש צורך בתשתית שעלותה מעל  500מליון ש"ח ,אך אין צורך
בהסעת המונים ,היות ויש מסילת רכבת סמוכה
תועלת
משקית
מהקמת
השדה

הניתוח נערך לטווח הקצר  -מיידי על בסיס מערכת הדרכים הקיימת ,למעט השלמת קטעי כביש 6
שבסלילה כעת באזור יוקנעם-סומך (קטעים  3ו  7וכן שידרוג קטעים  1ו  )2במודל הארצי של משרד
התחבורה .נפחי התנועה המוצגים במפות מתוקפים כללית ל  ,2017המהירויות מתוקפות לאלו
המנוטרות במערכת  .Google Maps (API) for Workההתאמות נעשו לממוצע השעות  6-9בבוקר ו 9-
 12לפני הצהריים.
ככלל מהירויות הנסיעה במרחבים של צפון הנגב (למעשה בכל האזור שמדרום למטרופולין ת"א),
גבוהות יחסית.
עם זאת ,אתר ממוקם בריחוק יחסי מריכוזי אוכלוסייה .בהתחשב בפריסת האוכלוסייה הארצית וברמת
השירות של רשת הדרכים.
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זמן נסיעה ממוצע לנמלי התעופה (בדקות) במשוקלל לפי פריסת אזורי המגורים בארץ ב -2017
בדקות.

נמצא במודל שזמן ההגעה המשוקלל לנבטים ארוך

ב  15דקות בממוצע ביחס לרמת דוד,

ההשוואה היא לנוסעים ישראלים ע"פ פריסת המגורים ובהסתברות אחידה של ביצוע נסיעה לנמל
תעופה ל  1,000איש בכל אזור .הלוח לא מבטא זמני נסיעה של תיירים אל ומנמל התעופה ממקום
שהותם האחרון /לראשון בארץ .ישראלים יוצרים כיום כ  70%מתנועת הנוסעים האווירית בנתב"ג .ניתן
להעריך שגם בבחינה מפורטת יותר ותוך הבאה בחשבון גם של יעדי /מוצאי הנסיעות של התיירים
ישמר פער זמן דומה.

כאמור ,הלוח מביא בחשבון את רמת השירות של מערכת הדרכים וכן את פריסת האוכלוסייה.

בעמודים הבאים מוצגות מפות :מפת נפחי תנועה (מפה  )10ומפת ומהירויות (מפה  )11בדרום הארץ
המראות את רמת השירות בדרכים המוליכות לנבטים הנבדקים .המפות מתייחסות לשעות  6-9בבוקר.
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נפחי תנועה
(ביר"מ)
בממוצע
לשעה 6-9
בבוקר
ממרכז
הארץ לשדה
נבטים
2017

מפה 10
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מהירויות
הנסיעה
בממוצע
לשעה 6-9
ב
בבוקר
 2017מצפון
לנבטים
(בקמ"ש)

מפה 11

הציון לתבחין זה הוא אדום ,היות ובנבטים התועלת המשקית המתקבלת היא הנמוכה מבין שני
האתרים
פוטנציאל
טיסות פנים

מרחק הנסיעה מנבטים לאילת הוא  239ק"מ ומשך הנסיעה המשוער ברכב הוא  ,2:41משך זמן זה
ארוך בכעשר דקות לעומת זמן טיסה כולל ,בנוסף ,אוכלוסיית החלק הדרומי של המדינה מהווה כ-
 .10%שילוב זה מציע פוטנציאל נמוך לטיסות פנים לאילת.
ציון אדום היות והפוטנציאל נמוך :שילוב של חסכון זניח בזמן לעומת נסיעה ברכב עם נתח אוכלוסיה
קטן.

משמעות
סביבתית
מבחינת
רעש

במפות מתחמי רעש  7-12להלן מוצגות מפות הכוללות סימון קווי מתחמי הרעש של השדות "הגנריים"
בחלופות נבטים .המפות מציגות את תוצאות התרחישים המעודכנים שנבדקו ( 100,000תנועות בשנה
במסלול בודד 200,000 ,תנועות בשנה במסלול בודד ו 200,000-תנועות בשנה בשני מסלולים).
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המפות ,הכוללות סימון קווי מתחמי הרעש ,הונחו על רקע מפת  1:50,000עדכנית ועל רקע האזורים
המיושבים ,בהתאם לתמ"מ ומפת צפיפות אוכלוסין על פי הלמ"ס.

מפת מתחמי רעש 3

183

184

סקר אתרים לאיתור שדה תעופה בינ"ל משלים

מפת מתחמי רעש 8

סקר אתרים לאיתור שדה תעופה בינ"ל משלים

מפת מתחמי רעש 9
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מפת מתחמי רעש 11
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מפת מתחמי רעש 12
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מס' מסלולים

עוצר לילה

יחיד
יחיד
יחיד
יחיד
זוג
זוג

כן
לא
כן
לא
כן
לא
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אבו תלול
--62
269
506
--161

הציון לתבחין זה הוא צהוב .בחלופת רמת דוד יותר אוכלוסייה נחשפת לרעש לעומת חלופת נבטים אך
גם בחלופת נבטים צפוי כי תהיה אוכלוסייה חשופה .לעת הכנת תכנית מפורטת נכון לבחון היבטים של
השפעות רעש על כלל האוכלוסייה באזור.
השפעות

להלן אתר נבטים על רקע תמ"א 34ב' .3/ניתן לראות כי את האתר חוצה עורק ניקוז ראשי -נחל עדרים.

הידרולוגיות

לפי משרד הבריאות אין בתחום האתר קידוחי מי שתיה.

ורדיוסי מגן
תמ"א
34ב'3/
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נבטים ברקע
תמ"א
34ב'3/

הציון לתבחין זה הוא צהוב ,כי למרות שהאתר חופף בעורק ניקוז ראשי אשר חוצה אותו במרכז
השטח ,השטח מופר ע"י שדה תעופה קיים.
תחום רצועת ההשפעה של נחל במחוז דרום הינו  100מ' מכל כיוון של ציר העורק (בניגוד לשאר
הנחלים להם תחום רצועת השפעה של  50מ' מכל כיוון)
נבטים:
סיכום
ציונים שלב
מיקרו

התחום

התבחין

אווירי

אפשרות להגדלת שדה"ת המוצעים
בטיחות טיסה – בהקשר של סכנת בע"ח

קרקעי

אפשרות סטטוטורית להגדלת שדה"ת
ביסוס מסלולים בתנאי השטח השונים

כלכלי

תשתיות תחבורתיות תומכות
תועלת משקית מהוונת
פוטנציאל טיסות פנים

סביבתי

משמעות סביבתית מבחינת רעש של הגדלת שדה"ת
השפעות הידרולוגיות ורדיוסי מגן

הציון
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 3סיכום והמלצות
האתרים נבטים ורמת דוד יכולים לשמש כשדה משלים .לאתר רמת דוד יתרון ניכר מבחינה
כלכלית ואווירית .המודל הכלכלי המתבסס על נוהל פר"ת של משרד התחבורה מראה כי לרמת
דוד יש יתרון כלכלי ניכר הנובע מהחיסכון הממוצע בזמן ההגעה ביחס לנבטים .מבחינה כלכלית
בנבטים יהיה צורך בהשקעה נוספת בתשתיות התחבורה ,בעיקר הקצאה של תקציבים לתשתיות
כבישים ,על מנת לאפשר רמת נגישות טובה לאתר .לעומת זאת מיקום השדה בצפון מאפשר את
ההגעה אליו ממספר כיוונים המקבלים מענה ממערכת הדרכים הארצית הקיימת ,בכך נחסכת
השקעה זו.
בדיקה עפ"י נוהל פר"ת העלתה כי המשמעות הכלכלית של הפער בזמני ההגעה היא תועלת
כלכלית עודפת של מיליארדי שקלים לחלופת רמת דוד.
מבחינת המרחב האווירי קיים יתרון לאתר רמת דוד בשל העובדה כי ניתן לייצר נתיבי גישה
אווירים חדשים לשדה תוך השפעה לא דרמטית על פעילות חיל האוויר ומבלי שהדבר ישפיע על
המרחב האווירי של נתב"ג או יעבור בשטחי הרשות הפלסטינית .המרחב האוויר בדרום הארץ
עמוס בשל פעילות אינטנסיבית של חיל האוויר והנתיב האזרחי j10 ,מוגבל מאד מבחינת יכולת
השימוש בו .כל יציאה מערבה משדה התעופה ,חייב חצייה של שדות תעופה צבאיים ,נתיבי
תעבורה צבאיים ושטחי אימונים ,כניסה לנתיבי הטיסה של נתב"ג או מעבר מעל הרשות
הפלסטינית או ירדן .החסרון העיקרי של רמת דוד הוא הנושא הסביבתי בשל העובדה כי השדה
ייצר מטרדי רעש לאוכלוסייה רבה יותר מנבטים .בטבלה  12סיכום ההשוואה בין האתרים
במכלול התבחינים (התבחינים שנסקרו בשלב הקודם מופיעים במודגש).
לאור כל זאת ההמלצה היא על קידום תכנית מפורטת לשדה תעופה משלים ברמת דוד ,תחילה.
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3.1

סיכום ההשוואה בין רמת דוד לנבטים במכלול התבחינים

תחום

תבחין

אווירי

תבחיני שלב מאקרו
אפשרות הגדלה
סכנת ציפורים

קרקעי

התאמה למדיניות תכנון
פגיעה בזכויות בניה
אפשרות לתוספת מסלול
ביסוס מסלולים

כלכלי

מיזעור מרחק מאזורי ביקוש
תרומה לפיתוח האזור
צורך בתשתיות תחבורתיות תומכות
תועלת משקית מהוונת
פוטנציאל טיסות פנים

תשתיות

נגישות תחבורתית
התאמה לתשתיות

סביבה

מזעור פגיעה בטבע ונוף
מזעור מפגעי רעש
משמעות רעש בהיבט הגדלת שדה"ת
השפעות הידרולוגיות ורדיוסי מגן

טבלה 12

במודגש – שלב המאקרו

רמת דוד

נבטים
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 8נספחים
8.1
תועלת

תחשיב תועלת עסקית רמת דוד

עסקית

תחשיב תועלת משקית רמת דוד

רמת דוד
שנה

מספר נוסעים
מספר נוסעים
בנתב"ג
ארצי (באלפים)
(באלפים)

2017

20,000

20,000

2018

20,600

20,600

2019

21,218

21,218

2020

21,855

21,855

2021

22,510

22,510

2022

23,185

23,185

2023

23,881

23,881

מספר נוסעים
שדה מ שלים
(באלפים)

סה"כ חיסכון
זמן שנתי
ב שעות נסיעה
 חלופת רמתדוד (באלפים)

סה"כ תועלת
חיסכון זמן
נוסעים

2024

24,597

24,597

2025

25,335

21,335

4,000

3,000

50,811,732

2026

26,095

21,695

4,400

3,300

56,451,835

2027

26,878

22,038

4,840

3,630

62,717,988

2028

27,685

22,361

5,324

3,993

69,679,685

2029

28,515

22,659

5,856

4,392

77,414,130

2030

29,371

22,929

6,442

4,832

86,007,099

2031

30,252

23,166

7,086

5,315

95,553,887

2032

31,159

23,364

7,795

5,846

106,160,368

2033

32,094

23,520

8,574

6,431

117,944,169

2034

33,057

23,625

9,432

7,074

131,035,971

2035

34,049

23,674

10,375

7,781

145,580,964

2036

35,070

23,658

11,412

8,559

161,740,451

2037

36,122

23,569

12,554

9,415

179,693,641

2038

37,206

23,397

13,809

10,357

199,639,636

2039

38,322

23,132

15,190

11,392

221,799,635

2040

39,472

23,683

15,789

11,842

232,847,068

2041

40,656

24,394

16,262

12,197

242,230,804

2042

41,876

25,125

16,750

12,563

251,992,706

2043

43,132

25,879

17,253

12,940

262,148,012

2044

44,426

26,655

17,770

13,328

272,712,577

2045

45,759

27,455

18,303

13,728

283,702,894

2046

47,131

28,279

18,853

14,139

295,136,120

2047

48,545

29,127

19,418

14,564

307,030,106

2048

50,002

30,001

20,001

15,000

319,403,419

2049

51,502

30,901

20,601

15,450

332,275,377

2050

53,047

31,828

21,219

15,914

345,666,075

סה"כ תועלת כלכלית למ שק

6,435,072,037

 - NPVערך נוכחי

1,917,779,558
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8.2

סקירת מגמות תעופתיות בארץ ובעולם

פרק זה דן בסקירת מגמות התפתחות התעופה האזרחית בארץ ובעולם ,ובדיקת הצרכים
התעופתיים ,הקיימים והחזויים ,לנמל תעופה משלים לשנת היעד ( .)2050בפרק יפורטו הסכמי
תעופה ,סוגי מטוסים ,ממדים פיזיים של נמלי התעופה הבינ"לים על פי האפיונים השונים ,ומגמות
פתוח שדות תעופה בינ"לים משלימים בעולם.
8.2.1
התפתחות
הסכמי התעופה ניסחה את המהדורה הראשונה של אמנת התעופה האזרחית וכבר במסגרת הועידה חתמו על
בעולם ובישראל
האמנה  52מדינות .האמנה שנכנסה לתוקף מלא רק באפריל  1947היוותה את הבסיס להקמתו
התעופה האזרחית המסחרית החלה את דרכה עם כינוסה של ועידת שיקגו בסתיו  .1944ועידה זו

של הארגון הבינ"ל לתעופה אזרחית – .ICAO
הארגון המסדיר את פעילות התעופה האזרחית ברחבי תבל הפך במהלך השנים לסוכנות מיוחדת
של האומות המאוחדות ובהיותו ארגון טכני במהותו הוא ממשיך עד היום לתפקד כגורם מרכזי
המכתיב את התפתחות ותפעול התעופה האזרחית ברחבי תבל.
כבר בשלהי  ,1944במסגרת ועידת שיקגו עלה נושא זכויות הטייס שתענקנה מדינות האחת
לרעותה וכבר אז ראו המדינות בזכויות הטייס נכס שאין לוותר עליו בקלות יתרה.
במקביל לניסוח וחתימה על אמנת שיקגו החליטו המדינות על קיומן של חמש ( )5חרויות טייס
בסיסות הקיימות לכל מדינה ריבונית והן:
חמש חרויות

החרות של מטוסים בטיסה מסחרית הרשומים במדינה א הנמצאים בדרכם ממדינתם למדינה ב

הטיס

לטוס בשמיה של כל מדינה חברה אחרת.
החרות של מטוסים בטיסה מסחרית הרשומים במדינה א הנמצאים בדרכם ממדינתם למדינה ב
לנחות בשטחה של כל מדינה חברה אחרת לצרכי תדלוק ותחזוקה.
החרות של מטוסים בטיסה מסחרית הרשומים במדינה א להוביל נוסעים ,מטען ודואר לכל מדינה
חברה ב.
החרות של מטוסים בטיסה מסחרית הרשומים במדינה א להוביל נוסעים ,מטען ודואר מכל מדינה
חברה ב חזרה למדינה א בה רשום המטוס.
החרות של מטוסים בטיסה מסחרית הרשומים במדינה א העושים את דרכם למדינה ב תוך נחיתת
ביניים במדינה חברה ג להוביל נוסעים ,מטען ודואר ממדינה ג למדינה ב ולהיפך.

הסכמים נוספים

עם זאת התקשו המדינות להיענות לקריאתה של ארה"ב ולחתום על הסכם בו כל אחת מהן
מעניקה לרעותה את כל חמש החרויות באופן חופשי .התוצאה הייתה שבמקביל לאמנה נוסחו שני
הסכמים נוספים כדלקמן:
ההסכם הראשון המכונה  Air Transit Agreementכולל את החרות הראשונה והשנייה בלבד.
במהלך השנים חתמו מרבית מדינות העולם על הסכם זה על אף שגם כיום קיימות בעיות מסוימות
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ביישומו המלא וקיימות אף מספר מדינות מערביות שאינן צד לו עקב נסיבות מיוחדות.
ההסכם השני נקרא  . Air Transport Agreementהסכם זה כולל את החרויות השלישית הרביעית
והחמישית .מיום ניסוחו ועד היום חתמו על הסכם זה מדינות בודדות בלבד וגם הן הכניסו בו
במהלך השנים הסתייגויות שונות.
ארבע חרויות

התפתחות התעופה במהלך השנים הביאה להכרה "בלתי רשמית" בקיומן של ארבע חרויות טייס

טיס נוספות –

נוספות והן:

הכרה בלתי
רשמית

החרות של מטוסים בטיסה מסחרית הרשומים במדינה א להטיס נוסעים מטען ודואר ממדינה
חברה ב למדינה חברה ג תוך נחיתת ביניים במדינה א למטרה מסחרית.
החרות של מטוסים בטיסה מסחרית הרשומים במדינה א להטיס נוסעים ,מטען ודואר ממדינה
חברה ב למדינה חברה ג ללא נחיתה כלל במדינה א.
החרות של מטוסים בטיסה מסחרית הרשומים במדינה א להטיס בדרכם ממדינה ב למדינה א
נוסעים ,מטען ודואר בין שני יעדים פנים ארציים במדינה ב.
החרות של מטוסים בטיסה מסחרית הרשומים במדינה א לבצע טיסות מסחריות פנים ארציות בין
שני יעדים במדינה חברה ב.

הסכמים בין

כתחליף ל  Air Transport Agreementולצורך הסכמה על כל שבע החרויות המסחריות (המוכרות

מדינות

ואלו שאינן מוכרות)  ,התגבש הסדר על פיו מדינות חותמות ביניהן הסכמים בי-לטראליים
המסדירים את זכויות הטייס בין הצדדים.
במהלך השנים חתמה ישראל על הסכמים בי-לטראליים עם מרבית מדינות העולם.
בשנות החמישים והשישים ,במרבית המדינות (להוציא ארה"ב) חברות התעופה היו "חברות
לאומיות" בבעלות הממשלות וזכויות הטייס נתפסו כמשאב נדיר שיש להגן עליו תוך הגבלת כמויות
ושמירת מחיר יחסית גבוה .המטרה הייתה להבטיח שרות קבוע במסגרת כמות מושבים נתונה בין
הנקודות החשובות על גבי הגלובוס כהגנה על "שרות חיוני" .ארגון  IATAפעל למעשה כקרטל כלל
עולמי שהגביל היצע וחנק ביקוש כתוצאה מתפיסה של הגנה על שרות ממלכתי חיוני ולא כשוק
פתוח.

פתיחת השוק

במהלך שנות השמונים והתשעים (של המאה ה )20-לחצי ביקוש הביאו באופן הדרגתי לפתיחת
השוק .השלב הראשון היה שחברות תעופה חזקות יחסית ובעלות רשת קווים ענפה ובסיסי פעולה
גדולים מכרו כרטיסי טיסה המשלבים טיסה ליעדים שלישיים על יד שתי טיסות נפרדות מבסיס
האם ובכך עשו שימוש למעשה וללא היתר בחופש החמישי באופן שקשה היה מאוד להתמודד עמו.
בהמשך וכמגמה נפרדת חוקקו מרבית המדינות תקנות שאפשרו להתיר קיום טיסות מסחריות
מחוץ למסגרת הטיסות הסדירות וההסכמים הבי-לטראליים במגבלות שונות ,טיסות אלו המוכרות
כ"טיסות שכר" משמשות בעיקר למכירת חבילות ליעדי נופש פופולאריים.
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גם בישראל פועלות תקנות מיוחדות להפעלת טיסות שכר .בשנים עברו נעשה שימוש אינטנסיבי
בתקנות אלו כדי לאפשר טיסות מישראל ליעדי נופש פופולאריים באירופה ,באיי הים התיכון ואף
בחלק ממדינות אסיה התיכונה כדי לאפשר קיום סדרות של טיסות מסחריות שלא ניתן היה לאשרן
במסגרת ההסכמים הבי-לטראליים שבין המדינות.
ההתפתחות הנוספת הייתה שההסכמים הבי – לטראליים הלכו ונעשו ליבראליים יותר יותר .מהלך
דרמטי קרה כאשר מדינות האיחוד האירופי בצרוף נורבגיה איסלנד ושוויץ החליטו לחתום ביניהן על
הסכם של שמים פתוחים למעשה .בהמשך נחתם הסכם בין האיחוד האירופי לארצות הברית
הפותח כמעט לחלוטין את השוק בין שני קונגלומרטים ענקיים אלו .אבן יסוד מהותית ומרכזית
בהסכמים אלו היא התפיסה של שוק תחרותי חופשי בין חברות תעופה כגופים עסקיים והאיסור
המוחלט לתת סובסידיה ממקור כלשהו של משלמי המיסים לחברות תעופה .אפילו מקרים של
הוזלה באגרות שניתנו לחברה ספציפית הועמדו למבחן משפטי.
בשנים האחרונות הצטרפה ישראל על ידי שני מהלכים למסגרות הללו.
הסכמי תעופה

כיום לישראל הסכם תעופה ליבראלי מאוד עם ארה"ב המאפשר ריבוי מפעילים ,ריבוי יעדים

של מדינת

ותדירויות כמעט בלתי מוגבלות.

ישראל

לפני כשנתיים חתמה ישראל על הסכם תעופה חדש עם כלל מדינות האיחוד האירופי .ההסכם
מבטיח זכות הדדית לריבוי מובילים ,זכות לטוס מכל שדה בינ"ל בישראל לכל שדה הפתוח לתנועה
בינ"ל ברחבי מדינות האיחוד וכנ"ל בכיוון ההפוך וכן הרחבה הדרגתית של התדירויות במהלך של
ארבע פעימות עד לפעימה הרביעית בסתיו  2018בה יהיו התדירויות בלתי מוגבלות .כ"כ מבחין
ההסכם בין  TRAFFIC RIGHTSלבין  ROUTE RIGHTSדבר המאפשר לחברות תעופה להסכים על
 CODE SHAREבקווים מסוימים וליהנות מן הזכויות הנובעות מכך.
לישראל הסכם בי-לטראלי היסטורי ארוך שנים עם טורקיה המאפשר כמעט שמים פתוחים לחברות
וליעדים בשתי המדינות.
לישראל הסכמים ליבראליים מאוד הן עם רוסיה והן עם אוקרינה המאפשרים ריבוי מפעילים ,ריבוי
יעדים וכן תדירויות גבוהות מאוד יחסית לכל צד ליעדים העיקריים מה שמביא למצב קרוב מאוד
לשמים פתוחים.
קיימים הסכמים עם מדינות רבות אחרות ,אך ההסכמים עם האיחוד האירופי ,עם טורקיה ,רוסיה
ואוקראינה מכסים את מרבית הפעילות הרלבנטית לשדה המשלים נשוא העבודה .נכון אולי יהיה
לציין את ההסכם עם ממלכת ירדן שגם הוא מאפשר תדירויות בלתי מוגבלות בין ישראל לרבת עמון

תחרות חופשית

הנס יבות שנוצרו לאור התיאור הנ"ל מאפשרות כיום לחברות תעופה מרובות לפעול בתנאי תחרות
חופשית בין ישראל לכלל היעדים בארה"ב ,במדינות האיחוד האירופי ,לרוסיה ,לאוקרינה ולטורקיה
כמעט מבלי להגיע לתקרת המגבלות .כמו כן עם החתימה על ההסכם עם האיחוד האירופי לפני
כשנתיים ועם התקדמות פעימות הגברת התדירויות הכלולות בהסכם בשילוב עם הליבראליות
הקיימת בהסכמים עם טורקיה ,רוסיה ואוקראינה הולך הצורך לעשות שימוש בתקנות טיסות השכר
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ופוחת באופן משמעותי מאוד.
8.2.2
כלי הטיס

במקביל יצרניות כלי הטייס הלכו והשתכללו .כלי הטייס כיום אמינים ביותר ומספר "תקלות הפתע"
המשביתות כלי טייס מטיסה מתוכננת קטן מאוד .המטוס יוצא ממפעל היצור עם תכנית אחזקה
מדויקת וככל שמפעילים אותה בקפדנות ההסתברות לתקלות פתאומיות נמוכה מאוד .תופעה
נוספת הראויה לציון היא כי היצרניות הגדולות (בעיקר בואינג ואיירבס) התרכזו ביצור כלי טייס
המותאמים בצורה מדויקת לקווים ספציפיים.
שתי החברות מייצרות מספר דגמים של מטוסים רחבי גוף בתפוסה של עד לכ 400-נוסעים ,כאשר
לכל אחת מהם גם דגם ספציפי לקיבולות גבוהות בהרבה ולטווחי טיסה ללא חניית ביניים לתדלוק
המגיעים כיום עד למעלה מ 16-שעות.
בתחום המטוסים צרי הגוף ,קרי מטוסים בעלי מסדרון מעבר בודד ,שהם העיקריים לענייננו,21
איירבס מייצרת סדרה של כלי טייס :איירבס  .321 ,320 ,319 ,318אלו הם כלי טייס זהים כמעט
לחלוטין בתכנונם במערכותיהם ,בהפעלת תא הטייס וכיו"ב .ההבדלים בין מטוסי הסדרה הם
בקיבולת המושבים (ולכן באורך כלי הטייס) ובטווח הטיסה (ולכן בתפוקת הכוח של המנועים).
המטוסים הללו מתחילים מקיבולת של כ 110-מושבים ומטווח של כ 3-שעות שהייה באוויר ומגיעים
עד ל 220-מושבים עם טווה של עד  6שעות שהייה באוויר.
בדומה ,מייצרת בואינג את סדרת מטוסי ה  737-הבאים בסדרות  800 ,700 ,600ו .900-גם
במקרה זה ,זהו אותו מטוס בקיבולות מושבים שונות ובטווחי טיסה שונים.
במהלך השנים יצרה כל אחת מהחברות אלפי כלי טייס בסדרות אלו ולכל אחת הזמנות לעוד כמה
אלפי כלי טייס בשתי סדרות אלו .הן איירבס והן בואינג מתמקדות בהכנסת שיפורים בדגמים
עתידיים של סדרות אלו בעיקר בתחום שיפור תצרוכת הדלק ,הגדלת נוחיות הנוסע והיכולת
"לתפור" את כלי הטייס בדיוק מרבי לצרכי הקו של חברות התעופה .שתיהן מייצרות כיום דגמים
משופרים איירבס תחת שם המותג  NEOובואינג תחת שם המותג .MAX
חברות התעופה יכולות כיום להתאים את כלי הטייס באופן מדויק לשווקים אותם הן משרתות .כך
למשל חברת תעופה הטסה מבודפשט פעמיים ביום לפראג (מרחק שעה וחצי טיסה עם ביקוש של
כמאה מושבים לטיסה) ללונדון פעמיים ביום (מרחק שעתיים טיסה עם ביקוש של כמאה וחמישים
מושבים לטיסה) ולתל אביב פעם ביום (מרחק שלוש שעות טיסה עם ביקוש של כמאה ושמונים
מושבים לטיסה) יכולה להתאים לכל קו את הדגם המתאים לו ובכך להפחית משמעותית את עלויות
ההון (כלי טייס קטן יותר עולה פחות) ,את עלויות הדלק ,את עלויות האגרות ,את מספר אנשי צוות
האוויר בקבינה ועוד.

8.2.1
נמלי התעופה

לכך יש להוסיף את מגמת ההתייעלות על הקרקע בנמלי התעופה .עניין זה הוא נושא בעל חשיבות
קריטית .בחלק ניכר מנמלי התעופה במדינות המערב קיימות כיום הגבלות חמורות יחסית על

21

וכן לפי עמדת רת"א ורש"ת
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המראות ונחיתות בשעות הלילה .לאור כך בחלק ניכר מהקווים ניתן לנצל את כלי הטייס בין השעות
 05:30או  06:00בבוקר ועד סביבות  22:30בלילה.
בתוך פרק זמן זה חייבות חברות התעופה לנצל את ההון המושקע בכלי הטייס למספר הטיסות
הגבוה ביותר האפשרי כדי להחזיר לעצמן את ההון המושקע במטוס ואת הריבית המשולמת בעבור
ההון .לאור כך קיימת חשיבות עליונה לקיצור זמן הסבב של המטוס על הקרקע בין טיסות.
אם עד לפני כעשר שנים זמן קרקע ממוצע נע בין  55דקות ל 75-דקות הרי שכיום זמן קרקע ממוצע
נע בין  35ל 45-דקות בלבד .יתרון עצום יש לנמלי תעופה קטנים וקומפקטיים יחסית בהם משך זמן
ההסעה ממסלול הנחיתה לעמדת החניה ומהעמדה למסלול ההמראה הוא הקצר ביותר .חסכון
מצטבר של עשרים דקות שלוש פעמים ביום יכול לאפשר ביצוע טיסה נוספת של כלי הטייס ביממה,
דבר שעשוי להיות קריטי בהפעלתו הרווחית.
גם אלמנטים הכרוכים בפשטות בית הנתיבות וההליכים בו והיכולת לרכז את הנוסעים מראש בחלל
מוגדר ולהעבירם לכלי הטייס באופן שימנע עיכובים בהמתנה לנוסעים אחרונים חשובים מאוד
לעניין זה.
בחלק ניכר מהמרחבים המטרופוליטניים הגדולים באירופה ובצפון אמריקה פועלים כיום לצד נמלי
התעופה הגדולים והמסורבלים ,שאין ביכולתם לאפשר זמני סבב קרקע קצרים ואגרות נמוכות גם
נמלי תעופה משניים המאפש רים פעילות זו בדיוק .כך התפתחו נמל התעופה לוטון שמצפון ללונדון,
בוואה מצפון לפריז ,שרלואה מדרום לבריסל ,ברגמו ממזרח למילנו ,צ'מפינו מזרחית לרומא ,קלן –
בון צפונית לפרנקפורט ,בזל במקביל לציריך ,שטוטגרט מערבית למינכן ועוד רבים אחרים.
לא למותר לציין שבהיבט זה נתב"ג הוא נמל תעופה מסורבל מאוד בו משך הזמן הממוצע מרגע
עזיבת עמדת החניה ועד להמראה בפועל ממושך מאוד יחסית ועומד על למעלה מעשרים דקות
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8.1

התפתחות תעופת החסך – LOW COST

במקביל להליך ארוך השנים שהביא להגדלת הגמישות בהסכמים הבי-לטראליים בין מדינות אירופה,
בינן ובין ארה"ב וקנדה וכן עם התגמשות השוק הפנימי בתוך ארה"ב הלכו הביקוש וגאו .הגמשת
ההסכמים אפשרה גם יתר גמישות בהפעלת הטיסות על-פי הכדאיות הכלכלית ולא בהכרח על פי לוח
זמנים קשיח לעונות שלמות.
תהליכים אלו מאפשרים לחברות התעופה להתייעל ולהציע כרטיסי טיסה במחירים נמוכים יותר.
עניין נוסף עליו כדאי להתעכב הוא "תפירת המוצר לצרכי הלקוח" .אם בחברות הסדירות הרגילות
מחיר כרטיס הטיסה היקר יחסית כולל בתוכו סדרה שלמה של שירותים נלווים כמו הובלת כמות
מסוימת של כבודה בבטן המטוס ,מושב שמור מראש ,ארוחות בטיסה ועוד הרי שבחברות המציעות
כרטיסי טיסה מוזלים נמכרת כל חוליה בשרות בנפרד .הזכות לטוס מנקודה א ל-ב ללא מטען ,ללא
ארוחות וללא התחייבות למקום הישיבה נמכרת במחיר בסיס זול .ככל שהנוסע מבקש לרכוש חבילת
שרות נרחבת יותר הוא משלם מחיר נוסף עבור השירותים הנוספים המבוקשים והתפורים למידות
הביקוש של הלקוח הספציפי.
כל אלו הביאו לכך שכיום ניתן לחלק את חברות התעופה מבחינת המודל הכלכלי שבמסגרתו הן
פועלות לארבע קבוצות .יאמר כבר בשלב זה כי קיימות חברות תעופה "המשחקות על יותר ממגרש
אחד בו זמנית" – קרי מפעילות טיסות על פי המודל הכלכלי של יותר מאחת מארבע הקבוצות
המתוארות להלן
ארבעה

קבוצה ראשונה :חברות התעופה הגדולות (חלקן אף ענקיות) הפועלות כחברות סדירות כלל עולמיות.

טיפוסים של

חברות אלו כדוגמת לופטהנזה ,בריטיש איירוייס ,אייר פרנס – קלמ ,איבריה ,אמריקן איירלינס ,דלתא,

מודלים

סינגפור איירליינס ,קתאי פסיפיק ורבות אחרות .חברות אלו פועלות כל אחת ממספר נמלי תעופה

כלכליים של

מרכזיים המהווים עבורן בסיסי פעולה ראשיים .מבסיסים אלו הן מפעילות צי של מטוסים צרי גוף

חברות חסך

המפעילים בתדירות גבוהה יחסית טיסות למגוון יעדים בסביבתם הקרובה למרחקי טיסה של עד שלוש
– ארבע שעות טיסה (מרבית הטיסות הן למרחקים של עד שעתיים טיסה) .במקביל פועל מאותם
בסיסים צי של מטוסים רחבי גוף המפעילים בתדירויות נמוכות יותר טיסות ארוכות טווח בין יבשתיות
לטווחי טיסה שבין  7ל 15-שעות טיסה .מסגרת זו מאפשרת מכירת שירותי קישוריות גבוהה הן בתוך
האזור בו הן פועלות והן בין כל תחנות הקצה לכל יעדי החברה ברחבי תבל .חלק ניכר מחברות אלו
קשורות בבריתות עסקיות זו עם זו דבר המאפשר לגוון עוד יותר את יכולת הבחירה של הנוסע להגיע
מכל יעד קצה לכל יעד קצה אחר ברחבי הגלובוס בגמישות זמנים גבוהה – אך במחיר גבוה יותר
יחסית.
קבוצה שניה :חברות התעופה המסורתיות שלא הגיעו לממדי חברות הענק .חברות כמו אליטאליה,
אל על ,טאפ ,טארום ,לוט ,פינאייר ,סאוט אפריקן ,רויאל ג'ורדיאן ,בריסלס איירלינס ואפילו ס.א.ס.
חברות אלו ממשיכות לשרת נמל בית נתון (או מספר נמלי בית) וממנו לקיים טיסות סדירות למגוון
יעדים .חלק ניכר מחברות אלו הצטרפו לאחת הבריתות הגדולות כדי לגוון את היצע היעדים
והתדירויות שלהן מבלי לגדול פיזית ותוך שהן מפגישות את הנוסע הממריא מנמל הבית שלהן עם
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טיסת המשך ליעד הבין יבשתי באחד מבסיסי האם של חברות הענק מהקבוצה הראשונה .מאידך הן
תורמות לחברות הענק מקבוצה א את האפשרות "לכסות" יעדי קצה פחות מרכזיים בגלובוס המצדיקים
תדירויות נמוכות יותר של החברה מקבוצה א בתדירויות גבוהות יותר בפועל בעזרת חברות אלו
הטסות הביתה ועל הדרך משרתות את נוסעי חברות הענק המבקשים להגיע ליד הספציפי.
קבוצה שלישית :חברות תעופה הפועלות במסגרת של טיסות סדירות רגילות אך במחיר מוזל (אלו
המכונות  .) LOW COSTחברות אלו כגון רייאן אייר ,איזי ג'ט ,וויז אייר ,ג'ט בלו ,פגסוס ,אייר ברלין ואף
ישראייר וארקיע בחלקן פועלות ממספר בסיסים מהם הן מקיימות טיסות ליעדי קצה במחירים מוזלים
התפורים למידות הלקוח כפי שתואר לעיל .חברות אלו משתדלות לפעול מנמלי תעופה משניים,
עמוסים פחות בהם ניתן לקיים זמני סבב קצרים ,האגרות נמוכות יותר וכיו"ב .במקרים מסוימים הן
מפעילות גם טיסות קצה לנמלי תעופה עמוסים אך תוך ניסיון לקיים את בסיסי המוצא העיקריים
בשדות כפי שתואר .חברות אלו נמצאות כיום בתנופת צמחיה אדירה .נוסעים רבים מוכנים כדי לשלם
הרבה פחות לטוס מרחבי אירופה ומישראל לנמל התעופה לוטון שמצפון ללונדון במקום להיתרו לקלן
במקום לפרנקפורט ,לברגמו במקום למילנו ,לבזל במקום לציריך או לפורט לודרדייל במקום למיאמי
וכיו"ב.
קבוצה רביעית :חברות המתרכזות בטיסות שכר .חברות אלו ממשיכות כמו בעבר להחזיק צי כלי טייס
המושכרים לסוכני נסיעות מזדמנים המבקשים לקיים סדרות ספציפיות של טיסות למטרות נופש
ביעדים המתאימים בד"כ בצמוד לעונות חופשה או חגים ,לעיתים לאירועי ספורט או אירועי בידור
מיוחדים וכיו"ב .חברות אלו ממשיכות לקבל את אישורי הטיסה מכוח תקנות מיוחדות ולא מכוח
ההסכמים הבי-לטראליים.
פעילות

כאמור ל עיל ,קיימות חברות רבות הפועלות ביותר ממסגרת אחת בו זמנית .כך למשל אל על הנמנית

חברות חסך

בעיקר על הקבוצה השנייה מפעילה טיסות לחמישה יעדים (ברלין ,פראג ,בודפשט ,קייב ולרנקה)

בישראל

במסגרת הקבוצה השלישית ומפעילה אף טיסות שכר במסגרת חברת הבת סאן-דור .גם החברות
ארקיע וישראייר פועלות באופן דומה .גם חלק מחברות התעופה הגדולות פועלות במסגרת יותר
מקבוצה אחת .כך לדוגמא לופטהנזה פועלת גם במסגרת קבוצה ג באמצעות חברת הבת ג'רמן ווינגס.
ישראל מהווה כיום יעד קצה למרבית חברות הLOW COST-

האירופיות המשמעותיות ומרביתן

מפעילות תדירויות רבות של טיסות מנתב"ג ליעדים שונים ברחבי אירופה .כל החברות האירופאיות
שהוזכרו לעיל ,לרבות פגסוס הטורקית ,מפעילות מגוון טיסות לנתב"ג.
מאידך לא נמצאה עד היום אף חברת תעופה מקבוצה ג המגלה עניין להפוך את ישראל לנמל בסיס
ממנו היא מפעילה צי כלי טייס לנקודות קצה שונות במספר תדירויות ביום.
נמל תעופה משני לנתב"ג ,אם ימוקם במיקום המהווה "אגן ביקוש" לאוכלוסייה משמעותית ואם יוכל
להציע זמני סבב קרקע קצרים ואגרות נמוכות בהרבה מאלו הנהוגות בנתב"ג  -ייתכן ויוכל למשוך אחת
או יותר מהחברות האמורות לקבוע בו בסיס פעולה קבוע ובכך לגוון את היצעי המושבים מישראל הן
ביעדים ,הן בתדירויות והן במחיר.
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8.1

בדיקת הצרכים התעופתיים

פרק זה דן בבדיקת הצרכים התעופתיים ,הקיימים והחזויים ,לנמל תעופה משלים לשנת היעד ()2050
8.1.1
המגמות
העולמיות

בהמשך למתואר בפרק הקודם ,בשלושים השנים האחרונות חלו בעולם המערבי תמורות מהותיות
בתפרוסת והפעלת נמלי תעופה .לתמורות אלו גורמים רבים ובהם:
ירידת עלות מתמשכת במחיר כרטיסי הטיסה במהלך השנים וגידול דרמטי בביקוש לטיסות .לרבות
(בין היתר) החדירה לשוק של חברות ה ,LOW COST-כפי שתואר בהרחבה לעיל.
נפילת הגוש הקומוניסטי ופתיחת מדינות רבות לעולם המערבי ,כמו גם תמורות של שיפור הנגישות
לתנועה בינ"ל בעולם המתפתח במזרח הרחוק ,בדרום אמריקה ואפילו באפריקה.
הפיכת כל גוש האיחוד האירופי (מדינות הסכם "שנגן" ומדינות  )EFTAלגוש הפועל מבחינת גבולות
כישות אחת.
העלייה ברמת החיים הצמיחה דרישה למתן פתרונות שיקטינו את משך הנסיעה מדלת הבית לנמל
התעופה.
כל התמורות הללו גרמו לכך שאם עד  1985במרבית מדינות המערב נקודת החיבור בין הנוסע
לתעבורה האווירית היתה רק בנמלי תעופה מרכזיים בערים הגדולות ביותר ,הרי שאט-אט הגענו
למצב שבמרבית מדינות אלו קיים נמל תעופה המשרת את האוכלוסייה המקומית הן לטיסות פנים
ארציות ,הן לטיסות בינ"ל והן לטיסות ליעדי נופש פופולאריים כמעט מכל עיר בינונית .אנשים אינם
מוכנים עוד לנסוע בתחבורה יבשתית שעתיים ומעלה כדי לטוס ליעד המרוחק בשעות טיסה כדי משך
הנסיעה לשדה התעופה או פחות.
כך לדוגמא באוסטריה פעל בעבר נמל התעופה של וינה בלבד .באיטליה פעלו נמלי התעופה ברומא
ומילנו וכך למרבית המדינות האחרות .כיום במזרח אוסטריה פועלים בנוסף לוינה נמלי תעופה
המציעים טיסות בינ"ל הן ליעדים מרכזיים באירופה והן לאתרי נופש פופולאריים גם בגראץ ,בלינץ,
בזלצבורג ובקלאגנפורט .בצפון איטליה במרחב שבין טורינו במערב לונציה במזרח פועלים נמלי תעופה
כאלו בונציה ,בוורונה ,בברגמו ,בבולוניה ,במילנו ובטורינו.
התפתחות זו נובעת ממפגש ברור בין ביקוש של נוסעים לטיסות ממפתן ביתם כדי לקצר ככל הניתן את
משך השהות מדלת לדלת ומהיצע הן של חברות סדירות מקבוצה ב לעיל כמו אוסטריאן ואלאיטליה
לדוגמא והן מחדירה של חברות  LOW COSTכמו איזיג'ט ,וויזאייר ,רייאנאייר וכיו"ב ,הרואים בנמלי
תעופה משניים אלו הזדמנות לפעול בעלויות נמוכות יותר ,כמו גם יכולת לחדור לשווקים על ידי הצעת
מוצר לא רק זול אלא גם על מפתן הבית.

מקרי כשל

מאידך יש לציין כי יש ללמוד מאותם מקרים בהם ניסיון לפתח נמלי תעופה בממון רב נכשל כשלון

בפיתוח

צורב .ברוב המקרים הדבר נובע ממיקום נמל התעופה במקום מרוחק ,המנוגד למגמות הביקוש

שדות תעופה

העולמיות של קיצור משך השהייה מדלת לדלת.
הדוגמא הבולטת ביותר היא הכישלון הקולוסאלי של נמל התעופה מיראבל במונטריאול .הנמל הוקם
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על פי מיטב הטכנולוגיה ובהשקעה של ממון עתק לקראת המשחקים האולימפיים של שנת 1976
ואמור היה במהלך הזמן להחליף את נמל התעופה הישן דורבל כנמל התעופה הבינ"ל של מונטריאול.
מיקומו המרוחק מהעיר

(כ  55ק,מ מצפון לעיר) ללא נגישות תחבורתית טובה גרמו לכך שלא צבר

תאוצה ולא היה פפולארי בקרב ציבור הנוסעים .בעיקבות כך גם חברות התעופה ,כולל הקנדיות ,עשו
ככל יכולתן לקבל עוד ועוד סלוטים בדורבל ולהמנע משימוש במיראבל עד שלבסוף בתחילת שנות
האלפיים נסגר השדה לחלוטין ובחלקו אף נהרס באופן מכוון כדי שלא יהווה מפגע סביבתי.
דוגמא פחות קיצונית ,אך חשובה לא פחות ,היא נמל התעופה  Stewartבניו יורק .רשות הנמלים של
ניו יורק  /ניו ג'רסי בראותה את העומס ההולך וגובר בנמלי התעופה קנדי ,לה גווארדיה וניוארק וכדי
להתכונן לעתיד רכשה בשנת  2007את נמל התעופה מבעליו הקודמים בכוונה לכוון אליו חלק
מהתנועה שיספק ביקוש מצד אוכלוסייה בצפון המטרופולין .השדה ממוקם בגבול ניו ג'רסי במרחק של
כ  85ק"מ ממנהטן .ב  2015כשמונה שנים מאוחר יותר עברו דרך השדה  282,000נוסעים.
דוגמא נוספת היא נמל התעופה פרנקפורט האן .השדה ממוקם כ 100-ק"מ מערבית לפרקנפורט.
הוא נבנה על "שלד" של בסיס חיל האוויר האמריקאי שננטש .המטרה הייתה לייצר חלופה להפעלה
קלה וזולה עבור חברות  .LOW COSTתקופה מסוימת הוא היה בבעלות חברת נמל התעופה של
פרנקפורט .מיקומו המרוחק ממרכזי אוכלוסייה יחד עם נגישות לא טובה גרמו לכך שכעשר שנים אחרי
הקמתו כמות התנועה בו דלה יחסית.
8.1.2
המצב
בישראל

תכנית המתאר הארצית החלקית תמ"א  2/4לנמל התעופה בן גוריון אושרה בממשלה וקיבלת תוקף
בקיץ  .1997מכוחה הוקם בנתב"ג טרמינל  3והמערך הקרקעי והאווירי שמסביבו וכן בוצעה הרחבה
מהותית למערך מסלולי ההמראה והנחיתה ולמסלולי ההסעה כדי להגביר קיבולת בבטיחות גבוהה
ובעיקר כדי לאפשר בשעות עומס נחיתות מצפון על מסלול .21
ברם תמ"א  2/4תוכננה לקיבולת של עד  16מיליון נוסעים בשנה .גורמי התכנון ברמה הלאומית סברו
כי זו היא רמה סבירה לעומס סביבתי שניתן להשית על אוכלוסיית סובב נתב"ג ויש למצוא חלופה
נוספת לנמל תעופה שיקלוט תנועת מטוסים ונוסעים עתידית.
נתב"ג הגיע בשנת  2015לסף  16מיליון הנוסעים וככל הנראה לעין יחצה בוודאות את קו ה 16-מיליון
בשנת  .2016מכאן עולה הצורך למצוא אתר שיוכל לשמש כשדה תעופה משלים ,לקלוט חלק מסוים
מיתרת התנועה ולצורך זה להיות ממוקם כך שיהיה לו סיכוי של ממש לחולל ביקוש משמעותיים
לשרותיו הינו בחשיבות גבוהה.
תחזית  ICAOלשנים הקרובות מצביעה על המשך מגמת גידול בתנועת הנוסעים הכלל עולמית שבין 4
ל 5-אחוזים בשנה .נתב"ג שומר במהלך  15השנים האחרונות על מגמה מעט גבוהה מכך הקרובה ל-
 6%לשנה .כ"כ לאחר שנים רבות בהן הלכה כמות הנוסעים לתנועה ופחתה ניכרת במהלך השנים
האחרונות מגמה איטית מאוד של גידול מסוים במספר הנוסעים לתנועה.
יכולת נתב"ג (כל עוד לא קיים שדה נוסף הקולט חלק מהביקוש) לשמור על המשך המגמה של גידול
בקצב שבין  5ל  6אחוז בשנה בתנועת הנוסעים הבינ"ל תלויה במרכיבים הבאים:
המשך קצב הגידול של אוכלוסיית ישראל של כ  2%לשנה.
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המשך מגמת הגידול של התל"ג לנפש.
המשך המגמה של מחירים נמוכים יחסית של כרטיסי הטיסה (בעיקר מרכיב הדלק).
מגמות עולמיות ומקומיות בשוק התיירות הנכנסת.
המשך היות המשק הישראלי אבן שואבת לתעשיות מתקדמות גלובליות.
כאן יש לציין שאף אם קצב הגידול בתנועה יפחת ויעמוד על  3%בממוצע רב שנתי הרי שכל שיקרה
הוא דחיה של מספר שנים בהגעה ליעד של  25מיליון נוסעים בשנה בישראל (להוציא את אילת).
כידוע עבר העולם המערבי בשמונה השנים האחרונות טלטלה כלכלית כבדה שהשפיעה על צפון
אמריקה ,על האיחוד האירופי ,על מדינות המזרח הרחוק ואף על השווקים המתעוררים כמו ברזיל,
רוסיה ,הודו ועוד .התחזיות באשר למועדי ההתאוששות המלאה של השווקים בכל האזורים שצוינו
לעיל אינן חד משמעיות וכולנו עדים כמעט מדי חודש לסממנים הפוכים בכיוונם באשר למגמות הכלכלה
העולמית.
במקביל לטלטלה המשמעותית הזו ניכרה בשנים האחרונות מגמה מתמשכת של ירידה במחירי הדלק
המהווים מרכזי מהותי בעלויות ההפעלה של חברות התעופה .המידע בעניין זה איננו חד משמעי.
הירידה במחירי הדלק לסוגיו נבעה משני מקורות עיקריים :מחד ירידה בביקוש שנבעה מהטלטלה
הכללית שעברו השווקים כפי שתואר לעיל .מובן הוא שהתאוששות הכלכלה העולמית תביא שוב
להגברת הביקוש מה שעשוי להוביל לעליה במחירים; מאידך המקור השני לירידת מחירי הדלק הינו
גילוי של כמויות גדולות מאוד של נפט ממקורות שלא היו נגישים עד כה .כמויות אלו מפוזרות על פני
אזורים נרחבים על גבי הגלובוס וגורמים לקיצור הדרך מנקודת שאיבת הדלק לנקודת השימוש בו וכן
לקושי גדל והולך לקיים קרטל עולמי המשפיע מהותית על המחירים .מכאן ההנחה שמגמה של מחירי
דלק נמוכים יחסית צפויה להמשך לעתיד הנראה לעין.
ככל שמדובר במגמה של קיצור משך הנסיעה מדלת לדלת כפי שתואר בהרחבה לעיל נתב"ג נותן רמת
שרות גבוהה יחסית לתושבי מחוזות תל אביב ,המרכז וירושלים (סה"כ כ  4.4מיליון תושבים) .מיקומו
בגבול המזרחי של מטרופולין תל אביב מחד ובמרכז המרחב המטרופוליטני בקו צפון – דרום ועל
מערכת של כבישים מהירים מערב-מזרח כמו גם צפונה ודרומה מאפשרת להגיע לנמל בזמן נסיעה
סביר בהחלט לכל אוכלוסיית שלושת המחוזות שהוזכרו כמו גם לאוכלוסיית נפת אשקלון במחוז הדרום
ואפילו לאוכלוסיית נפת חדרה במחוז חיפה.

8.5

צרכי המרחב האווירי עבור שד"ת בינ"ל משלים לנתב"ג

נמל תעופה בינ"ל הינו בעל מאפיינים ברורים המהווים בסיס לצרכי המרחב האווירי שלו .באשר לכלי
הטייס הקריטי התמונה ברורה למדי .ברור הוא שעיקר התנועה בנמל התעופה האמור תהיה של כלי
טייס מסחריים בקטגוריה  Cעל-פי החלוקה שבנספח  14של  .ICAOמדובר בכלי טייס סילוניים גדולים
(עד כמאתיים נוסעים) שמהירות האוויר שלהם בנתיב היא כ 480-קשר ,מהירות הגישה כ160–150 -
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קשר ומהירות דומה תהיה מהירות הניתוק בהמראה.
הכוונה היא להגיע לנמל תעופה שיעביר בתחילת דרכו מדי שנה לפחות  3.25מיליון נוסעים בינ"ל

22

ב-

 25,000תנועות שנתיות ובהמשך הדרך יוכל להגיע אף ל 20-מיליון נוסעים בכ 120,000-תנועות
שנתיות.23
הנתונים הנ"ל הם תחשיב המבוסס על גידול שנתי בקצב של  5%בנוסעים ו  4%בתנועות כשאנו יוצאים
מ 3.25-מיליון נוסעים ( 13%מ 25-מיליון לפי רת''א) ו 25,000-תנועות בשנת  2025ומכוונים לאופק
תכנון בשנת  . 2050לכך יש להוסיף את הפעילות פנים ארצית (שתתקיים בתלוי במיקום השדה שיבחר)
ובעיקר את תנועת מטוסי הסילון הפרטיים הבינ"ל (הכוונה היא להעביר חלק משמעותי מפעילותם
מנתב"ג לנמל התעופה המשלים).
כדי להעריך אל נכון את צרכי המרחב האו וירי עלינו להגיע להנחה רציונלית של מספר התנועות הצפויות
לפקוד את נמל התעופה בשעה ממוצעת ובשעת שיא .לשם כך יש להניח שעה ממוצעת שהיא פעמיים
הממוצע האריתמטי הפשוט המתקבל מחילוק מספר התנועות השנתי החזוי במספר השעות השנתי
וזאת עקב תנודתיות גבוהה במספר התנועות השעתי בין שעות היממה ,ימי השבוע וחודשי השנה ,כמו
גם עקב קיומן של שעות חסרות פעילות רבות אם עקב ביקוש והיצע או עקב מגבלות סטטוטוריות.
לכן בשנה של  25,000תנועות יש להניח שעה ממוצעת של  6תנועות מסחריות בינ"ל ובשנה של
 66,000תנועות יש להניח שעת פעילות ממוצעת  15תנועות מסחריות בינ"ל .אליהן עלינו להוסיף עוד
לפחות  2תנועות שעתיות של תנועות פנים ארציות ,טיסות סילונים פרטיים ,טיסות תובלה של חיל
האוויר וטיסות מסחריות אחרות שלא להובלת נוסעים ,דבר המביא אותנו לשעת פעילות ממוצעת של 8-
 9תנועות לשעה ממוצעת בתחילת הדרך ו 18–17 -תנועות לשעה ממוצעת באופק התכנון ולשעת שיא
 30של כ 15-תנועות בתחילת הדרך ו 24-תנועות באופק התכנון.
היקף פעילות כפי המתואר לעיל מחייב להקצות לנמל התעופה המשלים את מרחבי האוויר הבאים:
 CTRבגבהים שבין פני הקרקע וכ 3,000-רגל לפחות ,שיאפשר ניהול מספר כלי טייס בו זמנית בין אם
בהקפה או בשלבים שונים של גישה לנחיתה או נסיקה להשתלבות בנתיבים לאחר ההמראה .רדיוס ה-
 CTRהאופטימלי הוא  5מייל ,אך יתכן שעל פי תנאי התכנון הספציפי לאתר ומערך המסלולים בו ניתן
יהיה לוותר על חלק מהמעגל.
 CTAמעל ה  CTRשיתחיל בגובה תקרת ה CTR-ויאפשר את אותם קטעי טיסה הנדרשים באזור השדה
עצמו כדי שניתן יהיה לתכנן את התהליכים (שברובם יהיו מחוץ לשטח ה )CTA-המפורטים בהמשך.
מרחב האוויר הנדרש לתכנון הנמכת מכשירים ב ILS-מלא מנקודת הכניסה לתהליך ועד לנחיתה .אם
תתאפשר קטגוריה 2

24

 -מה טוב ולא לפחות קטגוריה  1לרבות מרחב האוויר הדרוש לביצוע הליכה

22

על פי נתוני רת"א בסעיף  4למסמך "הנחות יסוד לפרוגרמה תעופתי עבור שדה תעופה גליל".

23

בהתבסס על תחזיות מקסימליות

24

לבקשת רת"א
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סביב והמתנה במקרה הצורך .עדיף שמרחב אויר זה ינוצל לתכנון הנמכת מכשירים נוספת ללא
הסתמכות על  ILSכמו למשל  RNAVמשולב ב  GNSS-או הנמכת  VORמשולבת בדרך דלעיל וכיו"ב.
מרחב האוויר הנדרש ל"יצירת" נתיבי  IFRלצורך ביצוע הליך הגישה ההתחלתי ( )STARמרגע היציאה
ממערך הנתיבים הבינ"ל הקיימים ועד לכניסה להליך הנמכת מכשירים או עד להצטרפות להקפה
לנחיתה.
מרחב האוויר הנדרש ל"יצירת" נתיבי  IFRשישמשו כנתיבי יציאה ( )SIDלביצוע הטיסה מרגע הניתוק
מהמסלול בהמראה ועד לנקודת ההצטרפות לנתיב בינ"ל קיים.
מרחב האוויר הנדרש להחזקת מספר תנועות בהמתנה לנחיתה בתנאי טיסת מכשירים מלאה,
בהתעורר הצורך ,עקב ע ומס תנועות ,מצבי מזג אויר חריגים ,תקלה או עצם זר על גבי מסלול הנחיתה
וכיו"ב .לגבי מרחב אויר אחרון זה אין הכרח שיהיה חלק ממרחב האוויר המוקצה לנמל התעופה עצמו
ויכול שיהיה משותף לנמל התעופה המשלים יחד עם בן גוריון ובפיקוח של .TELAVIV ACC
עמדת צוות התכנון היא כי הכרח הוא שכל מרחבי האוויר המתוארים לעיל (זולת ההסתייגות לגבי
האחרון שבהם) יוקצו לנמל התעופה האמור דרך קבע ובמקרה שיש רצון לעשות במי מהם שימוש
בשיטה של  TIME SHARINGיחד עם שימושים אחרים הרי שהדבר יותנה בכך שלפעילות המבצעית
האזרחית תוקנה תמיד עדיפות וכן אפשרות להביא להפסקת הפעילות האלטרנטיבית בהתראה קצרה
(זולת בעת מצבי חרום לאומיים בהם צרכי הביטחון גוברים על כל השיקולים האחרים ,כפי הקיים כיום
לגבי כל שדות התעופה לרבות בן גוריון).
8.5.1
ניתוח
ראשוני של
האתרים
המוצעים
בהיבט
המרחב
האווירי

השנים האחרונות הביאו לתמורות מסוימות "באסטרטגית" ההערכות בתוך המרחב האווירי הישראלי.
מחד צרכים ספציפיים של התעופה האזרחית ובעיקר הצורך לאפשר נחיתות על מסלול  21בבן גוריון
מצפון כדי להגדיל את קיבולתו תוך שמירת סטנדרט הבטיחות הנדרש ,הביאו את הגורמים המעורבים
להסכמה שאפשרה הקצאת רצועה נוספת של מרחב אווירי לתעופה האזרחית תוך הרחבה מסוימת של
גבול  TMAבן גוריון לכיוון צפון .מאידך חיל האוויר (כמו גם כלל צה"ל) העתיק פעילות דרומה .דוגמא
אופיינית הינה העברת כלל מערך התובלה מבסיס בן גוריון לבסיס אחר בדרום הארץ .דוגמא נוספת
היא ההחלטה העתידה להתבצע בשנים הקרובות של הוצאת פעילות התובלה הקלה של חיל האוויר
משדה דב לבסיס דרומית ל .TMA
כל התמורות הללו הביאו ל"התכנסות" גוברת והולכת של פעילות גורמי מערכת הביטחון העושים
שימוש במרחב האווירי ובראשם חיל האוויר באזורים שמדרום ל TMA-בן גוריון .תהליכים אלו הביאו
להעצמה והצפפה משמעותית מאוד של תפיסת המרחב האווירי על-ידי גורמי מערכת הביטחון בדרום
הארץ תוך אינטנסיביות גבוהה מאוד של שימוש במרחב אויר זה .מאידך פעילות חיל האוויר למטרות
שוטפות בחלקי המרחב האווירי שמצפון ל TMA-בן גוריון עוברת אט אט הפחתה מסוימת (אם כי היא
ממשיכה להיות אינטנסיבית).
במהלך השנים שעברו מאז אישורה של תמ"א  4/2נבדקו במסגרת תמ"א 15א ותמ''א  1/15מספר
חלופות למיקום נמל תעופה בן לאומי משלים שלא הבשילו לכלל תכנית סטטוטורית מאושרת.
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8.6
8.6.1

פרוגרמה
רקע ומטרות

העבודה הנוכחית כוללת בחינת חלופות והמלצה על אתר מועדף להקמת שדה תעופה בין
לאומי משלים לנתב"ג .מטרת שלב העבודה הנוכחי היא הכנת פרוגרמה המאפשרת לקבוע
שטח הפוליגון באמצעות תיכלול האלמנטים הדרושים לשדה כגון :מטוסים ומטענים ,שטחים
אוויריים ,שטחים קרקעיים ,תשתיות נדרשות ,דרישות מרחב אווירי ועוד .אופק התכנון
נקבע לשנת .2050
מודגש כי פרוגרמה זאת הינה ברמה עקרונית בלבד ,לצורך איתור ובחינת חלופות מיקום.
לעת הכנת תכנית סטטוטורית לשדה יידרשו פירוט והשלמות נתונים שונים וכן התאמות
לאתר הספציפי שיבחר.
8.6.2

השטחים תעופתיים

השטח הנדרש למערך מסלול ההמראה והנחיתה לרבות מסלול ההסעה (ללא תאורות
הגישה שיכולות להיות מחוץ לשטח השדה) ,עומד על כ 1,092-דונם (אורך 2,700 :מ' ורוחב
 352מ') .לצורך הפרוגרמה נלקח בחשבון המלבן שאורכו  3,300מ' (ורוחבו  352מ') וכולל
את גם את מרווחי הביטחון ושטחו  1,161דונם.
איור  6להלן מציג את שטחי המסלול לרבות מסלול ההסעה בשתי חלופות .חלופה  Aבמידת
הבסיס ( 2,500מטר  60 +מטר לקצה ה STRIP + 240-מטר  )RESAוחלופה  Bבמידה
המוגדלת ( 2,700מטר  +התוספות כאמור לעיל):
שטחי מסלולי
ההמראה
וההסעה

איור 6

חלופה  Aעם אורך מסלול בסיסי של  2,500מ' מובאת כחלופה בעדיפות שניה ,למקרה
שימצאו אתרים העונים מיטבית על הקריטריונים לאיתור ,אך אורך המסלול האפשרי בהם
נמוך במקצת מהחלופה הנבחרת – .B
איור  7להלן מציג הגדלה של החלק השמאלי מתוך איור  6כך שניתן לראות בבירור את
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מידות הרוחב של המסלולים ורצועת הביטחון.
הגדלה של פירוט
מידות רוחב
המסלול ,מסלול
ההסעה ומרחקי
הביטחון (זהים
בשתי החלופות)

איור 3

רחבות החניה

להלן ניתוח ההיבטים התעופתיים של השטח הדרוש לרחבות חניה למטוסים .בהמשך
המסמך ,לאחר הצגת תחזיות הנוסעים ,יוצלבו הנתונים מול תנועות המטוסים הצפויות
לשעת שיא .החישוב הראשוני של מספר עמדות החניה התבסס על פרוגרמת רש"ת –
חישוב זה נבדק בשנית גם לפי מספר התנועות החזוי.
מספר העמדות הנדרש:
 21 עמדות חניה למטוס בקטגוריה C
 40 עמדות למטוסים בקטגוריה B

25

 20 עמדות למסוקים.
חישוב השטחים לרחבות החניה נערך בגישה שמרנית כאשר תכנון אפקטיבי יותר (לדוגמא,
מסלול הסעה עם חניות משני צדיו יכול לחסוך בכמות הקרקע הנדרשת) .תכנון שונה של
רחבות החניה יוכל לחסוך בגודל השטח הדרוש ,אך לצרכים הפרוגרמתיים התכנון וחישובי
השטחים בוצעו בגישה המחמירה יותר.
מטוסים
מקטגוריה C

מידת רוחב העמדה למטוס בודד הינה  36מ' .למידה זו נדרש להוסיף מכל צד את מחצית
המרווח הנדרש (קרי הרווח הנדרש בשלמותו) בין שני מטוסים חונים או בין מטוס חונה לכל
עצם אחר העומד על  4.5מ' .סה"כ מידת הרוחב הנדרשת לכל עמדת חניה הינה אפוא 40.5
מ'.
מידת האורך לעמדת החניה חושבה כך שתתאים למטוס הארוך ביותר הקיים כיום (וצפוי

25

קטגוריה  –Bעבור מטוסים קטנים מקטגוריה  –Cשהיא הקטגוריה של המטוס הגדול ביותר בשדה התעופה המשלים.
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בעתיד) בקטגוריית מטוסי הייחוס ,האיירבאס  321שאורכו  44.5מ' .למידה זו נדרש להוסיף
 4.5מ' מאף המטוס כמרווח בטחון ובסה"כ  49מ' .באשר לאחורי המטוס ,יש להניח
שהמטוס יגיע ממסלול הסעה (של פנים הרחבה) שרוחבו המזערי הנדרש הוא  49מ'.
בתכנון רחבת חניה אורכית ,בה חונים המטוסים במקביל ומאחוריהם נמצא מסלול ההסעה,
השטח לכל עמדת חניה יהיה מכפלת של רוחב העמדה ( 40.5מ') בסכום של אורך העמדה
ורוחב מסלול ההסעה ( 49+49 =98מ') ,כל עמדת חניה תתפוס כ 4,000-מ"ר ,עבור 21
עמדות  84דונם.
החישוב מבוסס על מסלול הסעה בודד וחד כיווני לכניסה ויציאה מעמדות החניה ,במידה
ומספר כלי הטיס שיעשה שימוש במסלול זה יהיה גבוה (מעל  )8ובמידה ויהיה צורך בזמן
סבב מהיר ,ייתכן ויידרש מסלול הסעה דו כיווני על מנת למנוע אובדן זמן סבב כאשר מטוס
אחד ממתין להסעה בזמן שמטוס אחר מוסט לאחור או מניע .במקרה כזה דרישת השטח
תגדל ב 50%-ותעמוד על  6דונם לרחבת חניה בודדת ו 126-דונם לכל הרחבה.
מאידך תכנון אפקטיבי יותר (לדוגמא מסלול הסעה שמטוסים חונים משני צדדיו) יוכל לחסוך
בכמות הקרקע הנדרשת.
מטוסים
מקטגוריה B

מידת רוחב העמדה למטוס בודד הינה  24מ' (רוחב מוטת הכנף) ועוד  3מ' מרווח בטחון
ובסה"כ  27מ'.
מידת האורך לעמדת החניה הינה  25מ' ,בנוסף מרחק בטחון של  3מ' ובסה"כ  28מ'.
בנוסף ,למידת האורך יתווסף רוחב מסלול ההסעה הנדרש (בתוך הרחבה) העומד על 33
מ' .בסה"כ מידת האורך לכל רחבה תהיה  61מ'.
בתכנון רחבת חניה אורכית ,השטח לכל עמדת חניה יהיה  1,650מ"ר ,עבור  40עמדות 66
דונם.

מסוקים

מסמך ההנחיות של רש"ת אינו מפרט את סוג וגודל המסוקים להם נדרשות רחבות החניה.
בהנחה של מסוקים בעלי רוטור בקוטר  15מ' שטח ,שטח עמדת חניה בודדת יהיה ריבוע
שכל צלע שלו תהיה באורך  15מ' ועוד  3מ' מרווח ביטחון ,כלומר  18מ' .בנוסף עמדת
האורך תוכפל ב 2-כדי לכלול את רוחב מסלול ההסעה (בדומה לעקרונות תכנון הרחבות של
המטוסים) .שטח כל עמדה יהיה  X18X18=6482מ"ר ,עבור  20עמדות  13דונם.

סיכום

סה"כ שטחי רחבות החניה לכלי טיס ,כולל שטחים לכניסה ויציאה מהעמדות מסתכם ב163-
דונם בגישה מצומצמת (מסלול הסעה יחיד וחד כיווני) ו 205-דונם בגישה מרחיבה הכוללת
מסלול הסעה דו-כיווני ,עבור המטוסים הגדולים בלבד.
טבלה  13להלן מסכמת את מימדי רחבות החניה הדרושות ,כאשר אופן החישוב המפורט
לעיל הוא כדלקמן:
שטח עמדת חניה בודדת = (רוחב) ( Xאורך  +רוחב מסלול הסעה)
שטח כולל = (מס' עמדות) ( Xשטח עמדת חניה בודדת)
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רחבות
שטחי
חניה דרושות ע"פ
מימדי כלי הטיס

מס'
קטגוריה

עמדו

אורך

רוחב

ת

קטגוריה
C
קטגוריה
B
מסוקים

מסלול הסעה

מסלול הסעה

חד כיווני

דו כיווני

רוחב

שטח

מסלול

עמדת

הסעה

חניה

שטח
כולל

שטח
עמדת
חניה

שטח
כולל

מ'

מ'

מ'

דונם

דונם

דונם

דונם

21

49

41

49

4

84

6

126

40

28

27

33

1.65

66

66

20

18

18

18

0.65

13

13

163

205

סה"כ

טבלה 13

איור  8להלן מציג את השטחים הנדרשים לחניה בכל אחת מהקטגוריות .האיור מציג את
רחבות החניה למטוסים מקטגוריות  Bו C-ע"פ תכנון שמרני דהיינו חניה רק מצד אחד של
מסלול ההסעה .רחבת החניה למסוקים מוצגת בתכנון יותר יעיל כך שחונים משני צדדיו של
מסלול ההסעה ולכן גודל השטח באיור שונה מגודל השטח בטבלה  6המציגה את השטח
ע"פ הגישה השמרנית.
סכמטי
תרשים
של שטחי רחבות
החניה

איור 8
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מרחב אווירי
סביב נמל
התעופה
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על-פי הנחיות פרק  4לנספח  14לאמנת  ICAOיש לקיים מסביב לנמל התעופה רצף מרחב
אווירי נקי ממכשולים להגנה על כלי הטייס בשלבי הגישה לנחיתה ,ההמראה והליכה סביב
(במקרה הצורך) .תכולת מרחבים אלו ומידותיהם משתנים על פי קטגוריית שדה התעופה
הרלבנטי ,במקרה הנוכחי מדובר על שדה בקטגוריה של .4CI
איור  6מציג תשריט עבור שדה עם מסלול בסיס באורך  2,700מ'.
חשוב לציין כי בתשריט חסרים הפרטים הבאים:
מקטע ( 1אופקי) של מישור הגישה לנחיתה :שכן ,המקטע משתרע למרחק גדול וגורם
לתשריט להיות בקנה מידה קטן מדי בזמן שהמכשול המותר מתחתיו מגיע לגובה של 150
מטר מעל פני המסלול .לחלופות אתרים שתכלולנה מסלול שחלק מציר הגישה אליו עובר
מעל מכשול טופוגרפי משמעותי ייערך תשריט ספציפי הכולל מקטע זה בקנה מידה מתאים.
מישור מעבר פנימי ( :)Inner Transitional Surfaceע"פ חוו"ד יועץ התעופה ,מיותר בשלב
זה של הבדיקה .במידה ויידרש לצורך בדיקת חלופה ספציפית ייערך תשריט לחלופה
הנדרשת .כמו כן ,ברזולוציה של קנה המידה של התשריט המצ"ב המישור יהיה קשה
להבחנה ולשימוש מעשי.
מישור הליכה סביב ( :)Balked Landing Surfaceמשיקולים זהים לנ"ל.
מישור המראה :המישור "יבלע" במישור הגישה לנחיתה למעט במקרים בהם נתיב
ההמראה מצריך פניה בסמוך ולאחר הניתוק מהמסלול .מידע זה לא מצוי בשלב הנוכחי של
העבודה ,ניתן יהיה לשלב את המידע לחלופות אתרים ספציפיים ,כאשר יהיה מצוי מידע
בפירוט הנדרש.
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מישורים מוגבלים
באורך
למסלול
בסיס  2,700מטר

איור 9

8.6.1

שעת שיא ותחזית לתנועת מטוסים

מתוך תחזיות הנוסעים שנקבעה בשלב הנחות היסוד נגזרו מספרי הנוסעים לחודש ,יום
ושעת שיא ע"פ המקדמים המקובלים .תרגום תחזיות הנוסעים לתנועות מטוסים בוצע לפי
חלוקה של היקף הנוסעים הצפוי בתפוסה ממוצעת למטוס כמפורט להלן:
נוסעים
מספר
ממוצע במטוס

פרמטר

נתון
מספרי

מספר מושבים
במטוס הייחוס:
תפוסת מטוס
ממוצעת:
מספר נוסעים
ממוצע במטוס:

180

הערות
ע"פ מטוס הייחוס המומלץ במסגרת הפרוגרמה הנוכחית
ולפי מסמך ההנחיות של רש"ת.
הנחיה במסמך רש"ת הנ"ל ובנוסף ניתוח של ineco

85%

(יועצים בין לאומיים בצוות התכנון) המציג עלייה עקבית
בתפוסת מטוסים ,בשנת  2015תפוסה של 80%

153

הכפלת שני הפרמטרים הקודמים
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תחזית
לצורך
פרוגרמה

נוסעים
חישובי

ערכי תחזית  -מקסימום

מקדם

20,000,000

כמות שנתית
חודש שיא

12%

2,400,000

יום שיא

5%

120,000

שעת שיא

6%

7,200

תנועות לשעת שיא

1/153

47
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ע"פ נתוני שעת שיא המוצגים בטבלה  15נערך חישוב למספר רחבות חניה הדרוש בהתאם
לתחזיות המקסימליות בכל אחת מהחלופות .טבלה  16מציגה את מספר רחבות החניה
הדרוש בהתאם למספר תנועות המטוסים בשעת השיא ,החישוב נעשה על בסיס מספר
הרחבות הדרוש שווה ל 50%-ממספר התנועות בשעת שיא ומקדם אי יעילות של .25%
רחבות חניה לפי
תנועות שיא ליום

מקדם
תנועות לשעת שיא

שדה תעופה משלים
47

מספר רחבות מחושב

0.50

24

מקדם אי יעילות

0.25

6

מספר רחבות דרוש

30
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שטח רחבות

השטח הנדרש לרחבות חניה חושב ועודכן .יידרשו כ 9-רחבות נוספות בשטח של  4דונם כל

חניה

אחת (או  6דונם בתרחיש של מסלול הסעה דו כיווני) ובסה"כ  36דונם (או  54דונם נוספים).
8.6.1

מטענים

הטסת מטענים כרוכה בהקמת שרשרת מורכבת של מערכים לוגיסטיים ,בטחוניים
ובירוקרטיים (מכס ,אישורים שונים של משרדים ממשלתיים וגופים רגולטוריים) .המערכים
הנ"ל יוצרים חסמי כניסה גבוהים להקמת מסופי מטענים בשדות תעופה חדשים .כמו כן,
כמעט כל תנועת המטענים מבוצעת במטוסים רחבי גוף ,ייעודיים למטענים או בבטן מטוסי
נוסעים .בנוסף לחברות המתפעלות מסופי מטען שאיפה לנצל תשתית מרכזית של מיכון
ואנשי צוות ולא לפצל את המשאבים במספר בסיסי פעילות.
המסקנה העולה מהאמור לעיל היא שנדרש נפח פעילות משמעותי שיצדיק הקמה של מסוף
מטענים ופעילות של חברות מטען.
לפי גורמים מרכזיים בתחומי המטענים האוויריים בארץ ,בטיסות לטווחי ביניים במטוסים צרי
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גוף כמעט ואין ניצול של בטן המטוס להטסת מטענים .זאת ממספר סיבות מרכזיות:


בטיסות  LOW COSTאין מחלקות פרימיום כך שמספר הנוסעים הכולל במטוס גדול
יותר ,לכן משקל המטוס גדל והמשקל הפנוי למטענים קטן.



במטוסים צרי גוף ניתן להעביר חבילות קטנות בלבד ולכן החברות מגבילות את סוגי
המטענים שניתן לנצל עבורם את המשקל הפנוי במטוס.



בשדות משניים בהם האגרות נמוכות ,במקרים רבים בשדות אלו אין תשתית
מתאימה להעמסת ופריקת המטען.



זמן סבב קצר ,האפשרי בשדה קומפקטי ,מקשה על הוספת פעילות מטענים
במטוסים אלה.

לאור הגידול המואץ בסחר המקוון ,והגידול בהיקף החבילות הנרכשות (אם כי כיום מקורן
בעיקר ביעדים רחוקים) ,ייתכן כי מגמה זאת תגבר בעתיד ולכן לא נשללה אפשרות מסוף
מטענים בשדה המשלים.
בהתאם לעיל שוריין שטח ייעודי למסוף מטענים אף הוא כנראה לא יוקם בשלב הראשוני
אלא רק ואם ייוצר ביקוש להטסת מטענים מהשדה המשלים וסיכום עם גוף תפעולי שיוכל
לפעול במסוף .לאור האמור לעיל לא צפויה פעילות משמעותית מבחינת מטענים בשדה
המשלים .מסוף מטען הונח בשטח של  10,000מ"ר.

8.6.5
8.6.6
מסוף הנוסעים

שטחים בנויים שונים

מסוף הנוסעים בשדה המשלים יתוכנן

לרמת שירות  Cכפי שמוגדר ע"י ארגון חברות

התעופה הבינ"ל ( .)IATAלאור העדכון בסולם רמות השירות ,המוצג בטבלה  10להלן ,הונח
כי הטרמינל יתוכנן לרמת שרות ביניים  Optimumאו .Sub-Optimum
לרמת
חלוקה
טרמינל
שירות
לפי הגדרות IATA
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מקורAirport Development Reference Manuel 10th Edition, IATA, March 2014 :
ההמלצה היא כי הטרמינל ייבנה באופן קומפקטי ,להקטנת ההשקעה וההוצאות התפעוליות.
בשדות תעופה דומים מעבר הנוסעים אל ומן המטוסים מתבצע באוטובוסים או אף בצורה
רגלית .השדה אינו מיועד לאכלס נוסעים במעבר בהיקף משמעותי וכן לא צפויים בו שירותים
מיוחדים לנוסעי מחלקות עסקים וראשונה .יחד עם זאת ,ניתן להניח כי מפעיל השדה יפעל
להגדלת הכנסותיו ממסחר הכולל חנויות  ,DUTY FREEשירותי הסעדה ושירותים נלווים
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נוספים.
טיסות לטווחים קצרים ובינוניים מאופיינות בנפח מטען נוסעים מצומצם – הסתפקות במטען
יד או מזוודות מועטות ,דבר המפחית גם הוא מדרישות השטח הכוללות.
הונח כי השדה יכלול טרמינל אחד בלבד ,אשר יכלול אזור ייעודי לטיסות פנים ,ללא גישה
לחנויות DUTY FREEויעקוף את אזורי ביקורת הדרכונים והמכס .שיקול נוסף המשפיע על
צריכת השטח הינו התרחבות השימוש בכרטוס אלקטרוני ובבקרת גבולות ביומטרית.
בהשוואה לשדות קונבנציונליים ,ולאור השיקולים לעיל ,ניתן להניח כי דרישות השטח
לטרמינל תהיינה מצומצמות יחסית.
הפרוגרמה מתייחסת למצב עתידי בשנת היעד (שנת  )2050ובהתאם ניתן להניח כי הקמתו,
כמו גם של חלק ממתקני השדה האחרים ,תבוצע בשלבים ,באופן הדרגתי התואם את גידול
הפעילות.
שטח דרוש למסוף הנוסעים חושב בהתאם לערכים הסטנדרטיים של  .IATAטבלה  11להלן
מציגה שטח סגולי (מ"ר לנוסע) לפי הערכים הנ"ל בהתאם לרמת שרות  .Cכמו כן מוצג
חישוב שטח נדרש לכל אחת מהחלופות.

שטח
דרישות
לטרמינל נוסעים
(*)

שטח סגולי
שעת שיא:

תחזית מקסימלית
 7,200נוסעים

דרישת שטח

מ"ר לנוסע

מ"ר

צ'ק אין

1.4

10,080

תנועה

1.9

13,680

המתנה

1

7,200

איסוף מטען

1.6

11,520

בקרה ובטחון

1.2

8,640

סה"כ

7.1

51,120
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בהתאם לטבלה לעיל יידרש שטח של כ 51,000 -מ"ר בנוי לצורך מסוף הנוסעים .הונח כי
המסוף יהיה בעיקרו חד קומתי כדי לייעל את תנועת הנוסעים בו .לצורך הפרוגרמה נלקח
הנתון המירבי של  51דונם.
8.6.3
שירותים

הנתונים בפרק שירותים ואחזקה מתבססים בעיקרם על נסיון רש"ת

סקר אתרים לאיתור שדה תעופה בינ"ל משלים

ואחזקה
בדק ותחזוקה
אווירית

תדרש הקמה של  3האנגרים בשטח השדה שישמשו כמכוני בדק .שטח ממוצע של כל
האנגר יהיה  4,000מ"ר כך שבסה"כ יידרשו  12,000מ"ר בנוי לטובת מכוני הבדק.
היקף השטחים מותנה בנכונות של חברות התעופה להקמת מוקדי פעילות בשדה והעתקת
צוותים טכניים ומיכון לשדה המשלים ,מוערך כי ההאנגרים יוקמו בשלבים בהתאם לביקוש.
בנוסף ,הפרוגרמה לוקחת בחשבון הקמה של האנגרים קטנים יותר לחניית מטוסים
מקטגוריה
 .Bהערכת השטח הדרוש לפי  980מ"ר לכל האנגר כפול  10האנגרים ובסה"כ כ10,000-
מ"ר בנוי.

חניית ציוד
תפעולי

לצורך רחבות חניה לציוד מכני ותפעולי שוריין שטח של כ 80-דונם .שטח זה כולל חניות ל:
 400 עגלות
 100 דוליסים (פלטפורמות סובבות לשינוע מיכלים ומשטחים)
 20 טרקטורים
 אוטובוסים תעופתיים
 10 מסועים
 5 רכבי תדלוק
 3 רכבי מי שתיה
 3 רכבי אשפה
 3 רכבי ריקון שפכים

מבני תמך

לצורך שטחי תמך הכוללים מתקנים חיוניים לתפעול התקין של השדה כגון :מחסנים,
תחזוקה כללית ,מרכז אנרגיה ,תיקון ציוד תפעולי ,תחנת דלק ,עובדי תפעול ועוד נלקח
בחשבון שטח כולל של  20דונם.

8.6.8
אבטחה
8.6.9
מגדל הפיקוח

עבור אזור בידוק מאובטח בכניסה לשטח השדה ,הכולל אזור המתנת כלי רכב לבידוק וכן
אזור שליטה במורד עמדות הבידוק נלקח בחשבון שטח של  10דונם.
מגדל הפיקוח הוא מרכיב הכרחי וחשוב בתפעול בטוח ויעיל של שדה התעופה אך עם זאת
מבחינת צריכת שטח מגדל הפיקוח הוא מרכיב שאינו משמעותי .מגדל הפיקוח כולל את
סוכת הפקחים בחלקו העליון כאשר בקומות התחתונות ימוקמו פונקציות נוספות הנדרשות
במגדל הפיקוח כגון :חדר תדריכים ,משרדים שונים ,חדרי מנוחה ,חדרים לציוד מכני ,ציוד
תקשורת וניווט ,גנרטור חירום ומעלית .טבלה  12להלן מציגה את השטחים הנדרשים
למגדל הפיקוח.

שטח
דרישות
למגדל הפיקוח

215
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מקורAirport Traffic Control Tower and Terminal Radar Approach Control Facility :
.Design Guidelines, FAA, August 2004
הנחת התכנון היא שהשדה יהיה בקטגוריה הדומה ל,Intermediate to high activity -
בהתאם לנתונים בטבלה  12הפרוגרמה לוקחת בחשבון שטח קרקע בגודל  2דונם למבנה
מגדל הפיקוח (.)SF 22,500
8.6.10
כיבוי אש והצלה

תחנת כיבוי אש והצלה תתוכנן בהתאם לקטגוריה  6על פי הגדרות  .ICAOמוערך כי שימושי
כיבוי וההצלה יצרכו כ 34 -דונם.
פונקציה

שטח

מתחם הצלה וכיבוי אש:

 420מ"ר

מרכז שליטה לאירוע חירום:

 240מ"ר

שטח טיפול באסון המוני:

 22דונם

מתחם אימונים:

 10דונם

מחסן ציוד למצבי חירום:

 100מ"ר

סה"כ שטח בנוי:

 660מ"ר

סה"כ דרישת קרקע:

 33.65דונם
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 8.6.11תנועה
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חושבו שטחי חניית כלי רכב פרטיים הכוללים חניות לעובדי השדה ,חניות מבקרים לטווח
קצר וחניית טווח ארוך .כמו כן חושבו שטחי חניה לרכבי תחבורה ציבורית :מוניות,
אוטובוסים וכן שטח לחניון השכרת רכב.
חישוב השטח הדרוש לחניה על פי המפורט בטבלה  14להלן כאשר עבור רכב פרטי נלקחה
בחשבון עמדת חניה בגודל ממוצע של  30מ"ר ברוטו ועבור אוטובוס עמדת חניה בגודל 100
מ"ר.
חשוב לציין כי שטח הקרקע שייתפס לצרכי החניונים יהיה קטן יותר מסה"כ השטח המחושב.
הונח כי החניון יוקם בקומות כך שבשלב ראשוני ייבנה חניון לפי מחצית או אף פחות
ממקומות החניה הנדרשים לשלב הסופי ,קומות נוספות יוקמו בהתאם לגידול בביקוש .זאת,
לרבות שטחי החניה ולמעט אזורי המוניות והאוטובוסים.

שטחים
חישוב
נדרשים לעמדות
חניה

סוג רכב

שטח

עמדת

חניה (מ"ר)

נוסעים
חניה ארוכת טווח

סה"כ שטח
מספר עמדות
(מ"ר)
1,500

45,000

1,000

30,000

30
עובדים

600

18,000

השכרת רכב

1,000

30,000

מוניות

50

40

2,000

אוטובוסים

100

20

2,000

4,160

127,000

סה"כ

סה"כ שטח קרקעי דרוש ,לפי מחצית השטח הכולל

63,500

בנוסף לעמדות החניה נלקחה בחשבון אפשרות לכלול תחנת רכבת וכן עמדות העלאת
והורדת נוסעים באוטובוסים .שטח משוער למרכז תחבורה ציבורית הוערך ב 30-דונם.
8.6.12
תשתיות
רטובות

תשתיות מים וביוב חושבו בהתאם לתחזיות הנוסעים המקסימליות כלומר לתרחיש המחמיר
ביותר .מבחינת תפיסת שטח תשתיות אלו מהוות חלק זניח ולכן נלקח בחשבון התרחיש
המקסימלי.

מים

צריכת המים המוערכת לשדה חושבה לפי המפורט בטבלה :21
צריכה

נתון

הערות
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 1,200,000מ"ק צריכה של  60ליטר לנוסע ,משקללת גם

צריכה שנתית:

לשנה

צריכת עובדים

צריכת יום ממוצע:

 3,300מ"ק ליום

ממוצע שנתי

צריכת יום שיא:

 7,200מ"ק ליום

 6%מצריכה שנתית

צריכת שעת שיא:

 450מק"ש

צריכה ב 16-שעות

טבלה 21

ע"פ הצריכות הנ"ל יידרש נפח איגום של  2,500מ"ק .נפח זה לא כולל את הנפח הדרוש
לכיבוי אש.
עבור בריכת האיגום ומתקנים נלווים נוספים (תחנת שאיבה ,חצרות אביזרים וכו') הפרוגרמה
לוקחת בחשבון  2דונם
ביוב

שפיעות הביוב בשדה חושבו לפי המפורט בטבלה 22
לצורך פינוי הביוב מוצע לשריין שטח לתחנת שאיבה (אם תידרש) בגודל של  1דונם.
שפיעה

נתון

הערות

שפיעת יום ממוצע:

 2,630מ"ק ליום

 80%מצריכת המים ביום ממוצע

 110מק"ש

ממוצע שעתי –  24שעות

 320מק"ש

מקדם שעת שיא מחושב – 2.9

שפיעה

שעתית

ממוצעת:
שפיעה
מקסימלית:

שעתית

טבלה 22

ניקוז

נכלל בתחשיב שטחים היקפיים להלן.

8.6.11
חשמל

תשתית החשמל תכלול השנאה ,לוחות ראשיים וגנרטורים .השטח נכלל במסגרת מבני תמך

8.6.11
דלק
8.6.15
שטחים היקפיים

לעיל ,כחלק ממרכז אנרגיה.
נלקח בחשבון שטח של  5דונם( .בנתב"ג שטח חוות מיכלי הדלק הינו בסדר גודל של כ8.5-
דונם).
שטח והיקף השדה ייקבעו במידה רבה ע"י השטחים האוויריים כגון מערך מסלולי ההמראה
והנחיתה וההסעה ,ורחבות החניה לכלי הטיס .מוערך כי היקף השדה יהיה בסדר גודל של
כ 8,000-מ' אורך הנובע משתי צלעות ארוכות באורך של  3,300מ' כל אחת ושתי צלעות
רוחב שתלויות בתנאי האתר הספציפי שייבחר.
לאורך ההיקף הנ"ל נלקחה בחשבון רצועה היקפית ברוחב של  15מ' הכוללת ,גדר בטחון,
דרך פטרולים ,רצועת ניקוז ,גינון ,נוי ומרווחים דרושים .בסה"כ שטח הרצועה ההיקפית יהיה
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 120דונם.
 8.6.16שטח כולל
טבלה  23להלן מרכזת את שימושי הקרקע של השדה כפי שפורטו במסמך זה .עבור
שטחים בנויים נלקח בחשבון מקדם תכסית כך שהשטח הבנוי מהווה רק  40%משטח
הקרקע הדרוש.

שטחים
ריכוז
לפרוגרמה עבור
שדה משלים

דרישת שטח

שטח בנוי (דונם)

מסלולי המראה נחיתה והסעה

קרקע (דונם)
1161
259

רחבות חניה כלי טיס
מסוף נוסעים

51

128

מסוף מטענים

10

25

בדק ותחזוקה אווירית

22

55

חניית ציוד תפעולי
מבני תמך

80
20

אבטחה

10

מגדל פיקוח

2

כיבוי אש והצלה
חניית כלי רכב
מרכז תחבורה ציבורית

50

34
63.5

159
30

תשתיות רטובות

3

דלק

5

רצועה היקפית
שטחים נוספים ודרכים פנימיות 20%
מהשטחים לעיל
סה"כ
טבלה 21

120
424
2,544

220

8.3

סקר אתרים לאיתור שדה תעופה בינ"ל משלים

סיכום עמדת רת"א – התייחסות לחלופת שדה התעופה חיפה

סקר אתרים לאיתור שדה תעופה בינ"ל משלים

221

222

סקר אתרים לאיתור שדה תעופה בינ"ל משלים

סקר אתרים לאיתור שדה תעופה בינ"ל משלים

223

224

סקר אתרים לאיתור שדה תעופה בינ"ל משלים

סקר אתרים לאיתור שדה תעופה בינ"ל משלים

225

226

סקר אתרים לאיתור שדה תעופה בינ"ל משלים

סקר אתרים לאיתור שדה תעופה בינ"ל משלים

227

228

סקר אתרים לאיתור שדה תעופה בינ"ל משלים

סקר אתרים לאיתור שדה תעופה בינ"ל משלים

 9החלטות ממשלה
9.1

החלטת
ממשלה
1512
מיום
21.3.11

229

סקר אתרים לאיתור שדה תעופה בינ"ל משלים

230

9.2

החלטת
ממשלה
2050
מיום
3.10.11
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 10החלטות המועצה הארצית
 10.1החלטת
המועצה
הארצית
לתכנון
ובניה מס'
 599מיום
6.9.16
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 11מילון מונחים תעופתיים
הסבר בעברית

מונח תעופתי

קוד הייחוס של השדה – קוד המורכב מאות ומספר אשר נועד למטרות תכנון שדה Aerodrome Reference Code
תעופה .קוד זה ייקבע בהתאם למאפייני כלי הטייס העיקרי המיועד לפעול בשדה
התעופה.
המיקום הגיאוגרפי המוכרז של שדה התעופה.

Reference

Point

Aerodrome

)(ARP

מישור גישה לנחיתה (מגנל''ה – מישור גישה לנחיתה ולנסיקה לאחר המראה)Approch .
בהמשך כל ציר מסלול.
מישור גישה לנחיתה .בהמשך כל ציר מסלול בשיפוע משתנה לפי קטגוריית שדה Approch Surface
התעופה.
מישור קוני .מישור "דמיוני" המגדיר את גובה המרבי לבנייה תחתיו .זהו מישור Conical
משופע מורכב מחלקים אחדים המקיף את המישור האופקי עד לגובה  145מ' (+
 )ARPמעל גובה המוכרז של השדה.
מישור קוני .מישור "דמיוני" המגדיר את גובה המרבי לבנייה תחתיו .זהו מישור Conical Surface
בשיפוע של  20%המקיף את המישור האופקי לגובה משתנה מעל גובה המוכרז
של השדה ,בהתאם לקטגוריה המוגדרת עבורו.
מרחב אוויר בעל גבולות ג"ג מוגדרים המשתרע מפני הקרקע ועד גובה נתוןCTR – Controlled Zone ,
המשמש לבקרת התנועה האווירית הממריאה והנוחתת באזור שדה תעופה.
טיסות המתבצעות תחת כללי טיסת ראיה ,אך יחד עם זאת מקבלות שרותי בקרה CVFR – Controlled Visual Flight
ופיקוח חלקיים כדי להבטיח את בטיחותן ו /או כדי להבטיח הפרדתן מטיסות Rules IFR
סמוכות.
מרחב האוויר המוקצה למדינה על-ידי  ICAOהכולל בד"כ את השטח התחום FIR – Flight Information Region
בגבולותיה ושטח מעל ים בינ"ל שמועבר לאחריותה לצרכי בקרת התעבורה
האווירית.
הארגון הבינ"ל לתעופה אזרחית שהוקם בשיקגו בשנת  .1944כיום זו סוכנות Civil

International

מיוחדת של האומות המאוחדות ,בו חברות כמעט כל מדינות העולם ומהווה זרוע Aviation Organization
מקצועית טכנית להסדרת התעופה האזרחית הבינ"ל.

–

ICAO
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כללי טיסת מכשירים .טיסות על-פי כללים אלו יכולות להתבצע גם בתנאי מזג אוויר IFR – Instrument Flight Rules
שאינם מתאימים לטיסות על-פי כללי טיסת ראיה .בטיסות אלו האחריות להפרדה
בין כלי הטייס לכלי טייס אחרים ,למכשולים ולמפגעי מ"א היא על מערך הפיקוח
והבקרה.
מערכת אלקטרונית המורכבת ממספר משדרים המותקנים בסמיכות למסלול ILS- Instrument Landing System
הנחיתה וממספר מקלטים בכלי הטייס המאפשרת הנמכה לנחיתה בתנאי מזג
אוויר בהם הראות נמוכה מאוד ומאפשרים לטייס להנמיך עד לגובה נמוך מאוד בו
עליו לראות את המסלול ולנחות או להחליט לטפס מחדש לגובה.
תנאי מזג אוויר המאפשרים ביצוע טיסות על פי כללי טיסת מכשירים בלבד.

Instrument

–

IMC

Meteorological Conditions

מישור אופקי פנימי .מישור בגובה  45מ' מעל הגובה המוכרז של השדה .זהו Inner Horizontal
מישור "דמיוני" המגדיר את גובה המרבי לבנייה תחתיו.
מישור אופקי פנימי .מישור בגובה  45מ' מעל הגובה המוכרז של השדה .זהו Inner Horizontal Surface
מישור "דמיוני" המגדיר את גובה המרבי לבנייה תחתיו.
להבדיל מהגדרה של  Precision Approachאלו הן הנחיות מוגדרות המאפשרות Instrument Approach
ביצוע הנמכה לנחיתה בתנאי  IMCתוך שימוש בעזרים אלקטרוניים המאפשרים
הנמכה עד גובה מסוים לפני קבלת החלטה (שהוא גבוה יותר מההנמכה
המתאפשרת ב )ILS -אך מאפשרת ביצוע נחיתה בתנאים בהם לא ניתן לבצע
הנמכה ונחיתה בכללי .VFR
גובה טיסה הנמדד מעל גובה פני הקרקע בנקודה מסוימת (בד"כ גובה המסלול QFE
בשדה התעופה).
גובה טיסה הנמדד מעל גובה פני הים הממוצעים.

– QNH

שטח קרקע בהמשך לכל אחד משני ספי המסלול ,פנוי ממכשולים ,הנועד להגן על RESA –Runway End Safety Area
כלי הטייס במקרה של נחיתת חרום או הפסקת המראה בחרום.
רצועת המסלול .שטח מלבני מוגדר ומסומן בשדה המשמש או המיועד להגן על Strip
כלי טייס בנחיתה או לאחר המראה ועל כלי טייס שיורד ממסלול הטיסה.
מישור המראה .בהמשך כל ציר מסלול בשיפוע משתנה לפי קטגוריית שדה Take-off Surface
התעופה.
מרחב אוויר בעל גבולות גיאוגרפיים מוגדרים המשתרע מגובה נתון ועד גובה גבוה TMA – Terminal Area
יותר מעליו ,באזור של שדה תעופה או מספר שדות תעופה ,בו מצטלבים נתיבי
טיסה המגיעים מכיוונים שונים ובו ניתנים שרותי בקרה אווירית לתנועה הנוחתת
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הממריאה והחולפת מעל המרחב הנתון.

מישור מורכב המחבר בין חלקה החיצוני של רצועת המסלול ,קצה מישור הגישה Transitional Surface
וחלקו הפנימי של המישור האופקי הפנימי.
כללי טיסת ראיה .כללים המאפשרים טיסה בתנאי מזג אוויר מינימליים VFR – Visual Flight Rules
המאפשרים ביצוע הטיסה כולה מהמראה לנחיתה תוך התבססות על התמצאות
וניווט על ידי זיהוי פני הקרקע בראיה ,בטיסות המתבצעות על-פי כללים אלו
האחריות להפרדה בין כלי הטייס לכלי טיס אחרים ,למכשולים ולמפגעי מזג אוויר
היא בד"כ על הטייס בלבד.
תנאי מזג אוויר מוגדרים המאפשרים ביצוע טיסות על-פי כללי .VFR

VMC – Visual Meteorological
Conditions

