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 ומונחים ראשי תיבות

 

 התאמת שימושי קרקע ליד מתקנים אוויריים  –השקמ"א  

 ה המראה ונחיתה.  עמדה לשליטה בכטמ"מ בהמראה ונחית –המנ"ח  

 כלי טיס מונחה/מוטס מרחוק  –כטמ"מ 

 מישור גישה לנחיתה ונסיקה לאחר המראה  – מגנל"ה 

 הקוני  והמישור"ה, מישור מעבר, מישור אופקי, מגנל  – יםדמיוני מישורים

 מעל פני הים )גובה אבסולוטי( –מעפ"י 

 מעל פני השטח  –מעפ"ש 

 פרסומי מידע תעופתי  –פמ"ת 

 רשות שדות התעופה – רש"ת 

 רשות התעופה האזרחית –רת"א  

 תכנית מתאר ארצית – תמ"א

תנועות,    גיחה של מטוס יכולות להיות שתי/המראה או נחיתה של מטוס )בטיסה  –תנועה אווירית  

 המראה ונחיתה, או יותר, כגון בתרגול הקפות(

תובלה אווירית מסגרת של  לא בשהפעלת מטוסים    -  GA או General aviation     -תעופה כללית  

זה, טיסות  (Aerial Work)  "עבודות אוויר, או של "מסחרית ריסוס חקלאי, צילום אווירי, .  בכלל 

 , טיסות לימוד, טיסות אווירובטיותהצנחה רומנטיות, טיסות כיף בתשלום, טיסותטיסות 

AIP - Aeronautical Information Publications  ))פרסומי מידע תעופתי )פמ"ת( 

ATZ - Aerodrome Traffic Zone  

CVFR –Controlled visual flight rules  -  מבוקרת )כטר"מ( כללי טיסת ראייה 

FAA –  Federal Aviation Administration -   רשות התעופה הפדרלית ארה"ב 

ICAO – International Civil Aviation Organization - לאומי -ארגון התעופה הבין 

IFR – Instrument flight rules -  )כללי טיסת מכשירים )כט"מ 

NM –  nautical mile  -   .ק"מ   1.852מיילים ימיים 

SID  – Standard Instrument Departure 

VFR –Visual flight rules   -  )כללי טיסת ראייה )כט"ר 
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 1מבוא  .1

 

גבולות אשכול  מנחת  האזורית  המועצה  של  בדרומה  גם:    ממוקם  )להלן 

ו"המועצה" האזורית"  וחצי  "( המועצה  כקילומטר  לקיבוץ  -צפונית,  מערבית 

ות  כמנחת לביצוע טיס  אירונאוטיקסהמנחת משמש כיום את חברת     .גבולות

ניר כמנחת תספוק  -ואת חברת כימ  מאוישים מרחוק )כטמ"מ(   בדיקה לכלי טיס

 . למטוסי ריסוס 

בדיק בוצעה  אשכול,  האזורית  המועצה  הקיימים  ה  לבקשת  לשימושים  ביחס 

ראשוני הערכה  בוצעה  וכן  העתידיות  במנחת,  השימוש  לאפשרויות  ביחס  ת 

 במנחת. 

נו מסכם את כלל ההיבטים  יא הינו בגדר בדיקת התכנות ראשונית, ו  זה   מסמך 

.  המסמך  ולא בא להכריע בין מחלוקות ביחס לפעילות במנחת  האמורים בו

והיבטים שונים בהם נדרש להעמיק    תהליכים עיקרייםמפת דרכים לזיהוי  הווה  מ

ולעסוק באופן מפורט, טרם גיבוש החלטה סופית ביחס למודל הרצוי להפעלת  

 מנחת גבולות.   

 

  

 
שנעשו על ידי החברה,  פן מפורש על מקורות חיצוניים ו/או על בדיקות כל המידע בדו"ח שאינו מסתמך באו 1

 ניר, והמועצה האזורית אשכול -מבוסס על מידע שנמסר לחברה על ידי נציגים מטעם אירונאוטיקס, כימ
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 תקציר  .2

 

 מנחת קיים מצפון לישוב גבולות.  לות הינומנחת גבו 2.1

כימ 2.2 חברות  ע"י  השנים  לאורך  נבנתה  כיום  הקיימת  ניר  -התשתית 

את שתי החברות לצורך פעילותן.   ואירונאוטיקס והמנחת משמש כיום  

ישנו צורך בבחינה משפטית מעמיקה של תמונת המצב לצורך קבלת 

 המלצות הממוקדות בהמשך השיח מול החברות.

תמ"מ    15תמ"א  ,  תכנונית 2.3 הישוב   14/  4וכן  באזור  סימבול  מגדירות 

בדרגה   שד"ת  המאפשר  תכנית 4גבולות,   קודמה  לא  למנחת  אולם   ,

, ולא ניתנו היתרי  ו מגבלות בניה או ייעודים ושימושיםלא הוגדר,  מפורטת

 . בניה

השימוש בקרקע לא הוסדר מול רמ"י ואין נתונים ביחס לעלויות קניינית,   2.4

י רמ"י להסדרת השימוש או חובות עבר.  היבט זה הינו בעל הנדרשות ע"

כלכלית ונדרש    משמעות  מבוטלת  נתולא  ולקבל  זה  את ן  לבחון 

 . והכדאיות הכלכלית  על תהליך הסדרת המנחת ו ההשלכות של

כלכלית, נראה כי מודל ההפעלה הכלכלי של המנחת כיום אינו ממצה   2.5

ת תוך הסדרה של הפעילות את הפוטנציאל הטמון בו, וניתן לשפרו מיידי

 במנחת )קניינית, סטטוטורית וכלכלית(.   

המנחת בעל זור,  במקביל לצורך של מענה טיסות ריסוס לחקלאי הא  2.6

חלק ממספר מצומצם של והינו    מאפיינים המתאימים להפעלת כטמ"מ

 .   מנחתים בישראל, המתאימים לשימוש זה

ביצוע  ,  לכן פוטנציאלייםלאחר  משתמשים  מדיניות גדרוה   , סקר  ת 

משרד  רת"א,  )כגון  הרלוונטיים  הגורמים  בתאום  האזורית  המועצה 

, נכון לבחון הסדרה של הפעילות התחבורה, לשכת התכנון המחוזית(

תוך מתן מענה    ומודל כלכלי מתאים.  זאת, במנחת בראייה ארוכת טווח

לצורך במענה לטיסות ריסוס,  ,  משולב לעלייה בשימוש ופיתוח כטמ"מ

ות ובדק מטוסים, רחפנים, ספורט ושים רלוונטיים אחרים )חנישימן לוכ

 מוטורי וכיוצ"ב(.  

 

  



                                                                    

 www.pl-con.com  ©            לאשכובדיקת התכנות מנחת גבולות/            73מתוך   7עמוד 
 

 נתונים  .3

 

 מועצה אזורית אשכול 3.1

יישובים    32קמ"ר, ובה    734-המועצה האזורית אשכול כוללת שטח של כ  3.1.1

 .   2ישובים קהילתיים וישוב כפרי אחד  2קיבוצים,  14מושבים,  15 -

-0מתוכם בגילאי   30%כאשר כמעט   ,םאלף תושבי  14-במועצה גרים כ 3.1.2

 .   18-44מתוכם בגילאי  55%-וכ 17

הנמוך    1,  10עד    1-)מ  6כלכלי מדורגת המועצה באשכול  -במדד חברתי 3.1.3

באשכול   מדורגת  פריפריאליות  ובמדד   1,  10עד    1-מ)   3ביותר( 

הפריפריאלי ביותר( עם מדד נגישות נמוך ומדד קרבה למחוז תל אביב 

 נמוך. 

 תשתית תעופתית  – תגבולונחת מ 3.2

   .3מפורט בפמ"ת מוגדר ב המנחת אינו   3.2.1

רוחב מטרים מקצה מפתן אחד לשני.     750-אורכו של המנחת, הינו כ 3.2.2

    מטרים משול אחד לשני.  17-המסעה היא כ

המנחת ללא שוליים סלולים וללא רצועת מסלול )אשר תפקידה לאפשר  3.2.3

נוסף למקרה של סטיית כלי   .  בקרבת טיס מהמסלול( מרווח ביטחון 

 י המנחת תלוליות עפר ומכשולים שונים. שול

 .05-23כיוון המסלול הינו  3.2.4

חברת   3.2.5 של  לילה  טיסות  מואר.   אינו  מבוצעות    אירונאוטיקסהמנחת 

 בהתבסס על תאורות ניידות. 

 דונם משני צידי קצהו המזרחי.  5-של כ  בשטחלמנחת צמודה רחבת חניה   3.2.6

  4קרקעיתתשתית  –גבולות מנחת  3.3

 מסלול טיסה  3.3.1

 חניית רכבים.  3.3.2

 . חלקי  גידור 3.3.3

 
, פרופיל מועצות אזוריות, פרסום מס'  2018הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הרשויות המקומיות בישראל   2

1797 
מקורבים  הנתונים להלן הינם , ה של מודד מוסמךמפת מדיד אין למנחת המנחת אינו מוגדר בפמ"ת, ו מאחר ו 3

 . בהסתמך על תצ"א מיושרת וסיור שבוצע במנחת 
 11/8/20תאריך  התרשמות במסגרת סיור שבוצע עם נציגת המועצה ונציגי אירונאוטיקס ב  4
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; סככת מיכלי דלק ; מיכלי    בצמוד לשער הכניסהמשרד    -ניר  -כימ  ימבנ 3.3.4

 .5חומרי הדברה 

מבנה  ;    כיתת הדרכה;    רותים ומבנה צוות ימבנה ש  -מבני אירונאוטיקס   3.3.5

שלושה  ;    כטמ"מ   ואחזקת  מ"ר המשמש לאחסנת   468בגודל של  אחסנה  

 . מכולות חלקי חילוף;   קרונות שליטה

 ניר - חברת כימ 3.4

 מפעילה מהמנחת מטוסי ריסוס.  3.4.1

כימ  3.4.2 נציגי  מתחילתו  6ניר -לדברי  המנחת  את  ופיתחה  הקימה  החברה   ,

ה ומבנה המשרד שלה( לטובת מטוסי    70-בשנות  )הרחבה, המסלול, 

 הטסת תוצאת חקלאית למרכז. ריסוס וכן 

בעלת   3.4.3 הינה  המפעיל החברה  היא   7רשיון  כי  החברה  ע"י  נמסר  וכן 

בפו אמחזיקה  מבצעת  וכן  הרלוונטיות  הביטוחים  תחזוקת ליסות  ת 

, תיקונים במסלול, החלפת מדי רוח,  רת"אביקורות  המנחת, ובכלל זה  

 .8המנחת תפעול ל, וכי היא נושאת באחריות עבודות תשתית

אין חוזה כתוב המסדיר את היחסים המסחריים בין  ניר -לדברי נציגי כימ 3.4.4

זאת -כימ ובכלל  אין מסמך בכתב המסדיר את   ניר לבין אירונאוטיקס 

 . הזכויות ו/או החובות של הצדדים בקשר עם המנחת

כ2010בשנת   3.4.5 בהשתתפות  האזורית  במועצה  דיון  במסגרת  ימניר  , 

הסדרה בוצעה  כימניר    ואירונאוטיקס,  בין  פעילות  שעות  של 

שחברת   אירונאוטיקסו במנחת  כימניר  כך   10:00  השעה  עדפועלת 

פועלתבבוקר,   לאפשר   ואילך  10:00משעה    ואירונאוטיקס  מנת  על 

    .הפרדה מלאה בין הפעילויות

כי   3.4.6 נמסר  חקלאי  -כיממהחברה  ריסוס  לצורך  במנחת  פועלת   של ניר 

בשנה  700,000-כ האזור   ,דונם  ישובי  המנחת .   9לכלל  למעשה  זהו 

בארי. מנחת  סגירת  לאחר  היחיד  בכ    הרלוונטי  מבוצע    4000-הריסוס 

בחודשים יוני עד ספטמבר   –י כל השנה  , אשר מתפרסות על פנגיחות 

 
 ניר ביחס למבנים וציוד זה. -כיממהתרשמות חיצונית בסיור במנחת.  לא התקבלו נתונים מ  5
 31/8/20במועצה מתאריך פגישה  6
 15/8/19, גבולות )אשכול( רשיון להפעלת מנחתרת"א,  7
 13/9/20, אישורים מנחת גבולותמייל כימניר,  8
ניר   ,נירים, ניר יצחק, ניר עם, חלוציות  עין השלושה, רעים, צאלים, חולית, מגן, כיסופים,  אורים, בארי, גבולות, 9

  עוז
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ובחודשים בלבד,  הבוקר  עד    בשעות  מהמנחת מאי  אוקטובר  פועלים 

 .כל היום במשך

כימ 3.4.7 טייסי  גיחות  -כיום,  בין  הדברה  חומרי  ומילוי  תדלוק  מבצעים  ניר 

  כי  הריסוס, אולם לא מבצעים חניה או אחסנה במנחת.  מהחברה נמסר 

השארת מטוסים לכוננות במנחת  ת ל היא בוחנת את האפשרובימים אלה  

 לצורך כיבוי אש באשכול ועוטף עזה 

משתמשת במנחת במהלך משימות פיזור   'מגידו תעופה'   בנוסף, חברת 3.4.8

)ססנה   החקלאות  משרד  עבור  שמבצעת  נוחת 172זבובים  המטוס   .)

 . במנחת מס' פעמים במהלך הפעילות לצורך מילוי מיכל הזבובים

 אירונאוטיקס חברת  3.5

נצ  3.5.1 החבר לדברי  אירונאוטיקסיגי  גבולות    ה,  ממנחת  כ פועלת   15-מזה 

וכן בוצעו בעבר הדרכות   ניסוי  טיסותטיסות בדיקה,  לצורך ביצוע  שנים  

 .   )במנחת לא מבוצעות טיסות ניסוי ברמת סיכון גבוהה(  ללקוחות במנחת

את ו  ,מגבולות  4אורביטר  ואת ה   1/2/3אורביטר    כטמ"מהחברה מפעילה   3.5.2

 .    10ממנחת קציעות  רוסטריא כטמ"מ ה

בשבוע בהם מבוצעות טיסות משימה  ימי פעילות    2-4במנחת מקיימים   3.5.3

)המראה ונחיתה אחת(, או אימוני הקפות למטיס חוץ שהינם גיחה רציפה  

של   בגובה  המנחת  ביצוע   500מעל  שעות(.   שש  עד  )חמש  מעפ"ש 

בה רגישות  שאינן  לשעות  מוגבל  למנוע  יהקפות  מנת  על  רעש,  בטי 

נציג הפרעה   הערכת  הסמוכים.   במנח לישובים  כי  היא  החברה  ת י 

 גיחות בשנה. 900-מבוצעות כ 

משתמשת   3.5.4 בהם  הטיסה  כטב"מ    אירונאוטיקס אזורי  מיני  אזורי  הינם 

 אשכול וקרן צפון, וכן אזור כרמל ואשקלון. 

ר 3.5.5 במסגרת  מתקיימת  במנחת  חברת יהפעילות  של  מנחת  מפעיל  שיון 

מנוהלת ע"י  כיום  , הפעילות במנחת  טיקסאירונאולדברי נציגי     ניר.-כימ

 . וכו' , ובכלל זה שמירה על המתחם, אחזקת התשתיות  אירונאוטיקס

ובכלל זה  הועבר קובץ המפרט את ההוצאות השונות    אירונאוטיקסע"י   3.5.6

תשלום   המסלול,  צביעת  ארנונה,  תשלומי  לגבולות,  שכירות  תשלום 

 
  הינו כטמ"מ גדול יותר המיועד לטווח ארוך  הדומינטורכטמ"מ רונאוטיקס,  כפי שנמסר לחברה על ידי אי 10

 מטרים(  30-מטרים לפחות, ורוחב מסעה של כ 1200ולכן דורש מסלול ארוך ורחב יותר )  לגובה בינוניו
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ע תשלום  אבטחה,  לחברת  תשלום  וחשמל,  מים  לינה  חשבונות  לויות 

 ומזון לקיבוץ גבולות. 

חברת  בראי 3.5.7 לאור  אירונאוטיקסית  השוטפת  לפעילותה  חיוני  המנחת   ,

ה חוסר  ולאור  המיטבי  קציעות. ו מיקומו  לפעילות במנחת  ביחס     ודאות 

וכן  גבולות,  במנחת  הפעילות  את  מיידית  להסדיר  מעוניינת  החברה 

זה   ובכלל  גבולות,  למנחת  פעילותה  כלל  העתקת  הארכת לשקול 

ר, הקמת מעבדה, הקמת מפעל המסלול והתאמתו לכטמ"מ הדומינטו

 לייצור רכיבים לכטמ"מ וכיוצ"ב. 

הסכם   3.5.8 גיבוש  תהליך  החל  כעשור  המועצה  לפני  חברת בין  לבין 

)ככל הנראה בשל   , אולם ההסכם לא הגיע לכדי חתימהאירונאוטיקס

 הצורך בהסדרת חובות עבר מול רמ"י כפי שיפורט בהמשך(. 
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 11מקרקעין  .4

 

, ובחלקו    37וחלקה    34חלקה    100296שטח המנחת נמצא, בחלקו, בגוש   4.1

 .   4חלקה  100310בגוש 

והיא כוללת ברובה המוחלט את שטח    מ"ר  61,565הינו    34שטח חלקה   4.1.1

 .   המנחת 

ברובה    3,564הינו    37שטח חלקה   4.1.2 כוללת  והיא  שטח  את  הגדול  מ"ר, 

 המנחת. 

לט הינה חלקה חקלאית וברובה המוח מ"ר,    226,338הינו    4שטח חלקה   4.1.3

מ"ר( הינו של רחבת החניה   3,500-מעובדת, כאשר חלק קטן מתוכה )כ 

 של המנחת. 

המבונה 4.2 המנחת  שטח  מיושרת,  תצ"א  על  כלומר, ,  הכולל  בהתבסס 

שטח     אלף מ"ר.  27-בתחילתו הינו כוהמבנים  שטח הרחבות  המסלול, ו

- והרחבות הינה כ המנחת, כולל רצועת הקרקע הסובבת את המסלול  

 אלף מ"ר.  46

כ 4.3 לפני  בעבר,  כי  נמסר  את   25-מהמועצה  להסדיר  ניסיון  היה  שנים, 

טייסי   לבין  האזורית  המועצה  בין  הסכם  באמצעות  במנחת,  השימוש 

לייט, אולם לא הוברר האם ההסכם הגיע לכדי סיכום ומה  -האולטרא 

לא  ל )ית  המנחת אינו מוסדר מול רמ"י.  ההתקשרות החוז ,  כיום   תוקפו.

, לבקשת המועצה,  ההופסק  אירונאוטיקסבין רמ"י לחברת  חוזה חכירה(  

לשימוש   31/12/04בתאריך   הרשאה  בהסכם  להתקשר  במטרה  וזאת 

 .12המועצה האזורית אשכול  בין רמ"י לביןחורג 

, נכתב כי אין עסקה בגין המנחת, והוא מוחזק ע"י 13  במסגרת דיון ברמ"י 4.4

מת    ניר.-וכימ  אירונאוטיקסחברות   נדרשת לצורך  למועצה  הרשאה  ן 

וכן דרישה לתשלום דמי שימוש עבר.    כי    מפת מדידה  כמו כן סוכם 

המועצה תהא רשאית לתכנן שטחי תעסוקה צמודי דופן למנחת, וככל 

 
 מיושרת. בהתאם למידע שנמסר מהמועצה וכן מדידות מקורבות בהתבסס על תצ"א  11
א,  60202701קידום תכנון והתקשרות עם המינהל, תיק   –מחלקת עסקאות חקלאיות, מנחת גבולות    –רמ"י  12

13/11/05   . 
 25/11/2013,  1495רמ"י, סיכום דיון מחוז דרום, מספר סיכום דיון  13
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יהיה לבצע עסקאות ע"פ ששטחים אלו יהיו במשבצות חקלאיות נית ן 

 . 1226החלטת מועצה 

בשלב זה אין תהליך התקשרות   :סטטוס נוכחי, כפי שהתקבל מהמועצה 4.5

פניית המועצה לרמ"י, על מנת לקבל הערכה של כמו כן,  מול רמ"י.   

העבר חובות  היקף עלויות  מהם  להעריך  דרך  כיום  ואין  נענתה,  לא   ,

כן, ישנו קושי בהשקעת .  לחובות העבר לרמ"י בשל השימוש במנחת 

בהיטלי  תקציב בקידום תכנית סטטוטורית אשר אף היא בתורה תחויב  

כיום   אין  יותנה בתשלום חובות העבר )אשר כאמור  ואישורה  השבחה 

 . ר גובה החוב(מידע בדב

נציגי   4.6 עם  בשיחה  שעלה  כפי  כה,  מוכר   אירונאוטיקסעד  לא  במנחת, 

את המנחת.  השדות   קונפליקט ביחס למשבצות החקלאיות הסובבות

מעובד   מדרום וממערב הינם מעובדים, ואילו האזור ממזרח למנחת אינו

 והתשתית היחידה הפעילה בגזרה זו הינה חוות הלולים. 
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 תכנון   .5

 

 35תמ"א  5.1

 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, לפיתוח ולשימור  5.1.1

בתמ"א  מרחב המנחת ממוקם בתוך מרחב כפרי מעיון בתמ"א עולה, כי   5.1.2

)סעיף   מוגדר  אליו  ביחס  בתכנית 7.2אשר  לפיתוח  תוספת שטח  כי   )

תופקד  מחוזית  הבאים:    מתאר  התנאים  התקימו  אם  הפיתוח  1רק   .

  ; מוסד תכנון את   . שקל2משתלב באופי הכפרי והחקלאי של האזור 

  ; בצורך  והשתכנע  והצרכים  סעיף  3ההיצע  הוראות  יחולו    6.1.  לא 

ודרום אם נמצאת ברצף לשטח    במחוזות צפון  תוספת השטח לפיתוח 

, בתכנית שעיקרה  4המתאים לדעת מוסד התכנון להיות מיועד לפיתוח ;  

וחיזוק  חידוש  על  התכנית  השפעת  את  תכנון  מוסד  שקל  תעסוקה 

 רוניים הסמוכים. הישובים העי

( כי תכנית 6.1.1סעיף  -תתהעוסק בפיתוח צמוד דופן, מגדיר )  6.1סעיף   5.1.3

לת מחוזית  הינה  מתאר  התוספת  אם  רק  תופקד  לפיתוח  שטח  וספת 

יתוח בתמ"מ תקפה  צמודת דופן לשטח בתחום אותו מרקם המיועד לפ

( נקבע  זאת,  כוללת מופקדת.  על אף  -תת או בתכנית מתאר מחוזית 

מחוזית 6.1.2סעיף   מתאר  תכנית  להפקיד  תכנון  מוסד  רשאי  כי   )

לתוספת שטח לפיתוח שאינה צמודת דופן אם התקיים אחד מהתנאים  

;  1הבאים:   השטח מיועדת . תוספת  2. תוספת להרחבת מוסד ציבורי 

;  למערכות תשתי ם חריגים תוספת לשרותי תיירות לאתר . במקרי3ת 

 סמוך.   

פן הבא: "מתקני מים וביוב, אתרי סילוק מערכות תשתית מוגדרות באו 5.1.4

 וטיפול בפסולת, שדות תעופה, תחנות כח ומתקני חשמל..." 

קובע כי סימונם של מתקנים ארציים לרבות שדות תעופה נועד   9.8סעיף   5.1.5

תשתיות הארציות והמתקנים הנלווים  להתמצאות בלבד ומיקומן של ה

אינו מופיע   מנחת גבולות ין.  יש לציין כי  ילהן יקבע בתכניות הנוגעות לענ

 בתשריט המרקמים. 

תכנית מתאר ארצית מקיפה המלכדת תכניות מתאר ארציות   -  1תמ"א   5.2

לתשתיות ולשטחים פתוחים.  התכנית אינה כוללת את תשתיות שדות  

  התעופה. 
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   15תמ"א  5.3

משנת נה תכנית מתאר ארצית לתפרושת שדות התעופה  הי  15תמ"א   5.3.1

2000.  

גבולות 5.3.2 )סעיף  מופיע    מנחת  התעופה  שדות  כשדה  7ברשימת   )

 1200, עם אומדן אורך מסלול מתוכנן של  4, בדרגה  18תעופה מספר  

 . מטרים 23, ואומדן רוחב מסלול מתוכנן של מטרים

  הינו   4גה  ה בדרתעופ  שדההגדרות(,    –ע"פ הגדרות התמ"א )פרק ב'   5.3.3

,  מסחריות"שדה תעופה שנועד לענות בעיקר על הביקושים לטיסות  

 .14  "פרטיות וחקלאיות, טיסות שכרטיסות 

ג'   5.3.4 יוקם כי  קובע בעיקרו    עריכת תכניות מפורטות  –פרק  שדה תעופה 

בהתאם לתכנית מפורטת, או תכנית מתאר הכוללת הוראות של תכנית  

היתר:   בין  שתכלול,  ממפורטת  ב. ערך  א.   ; ומידותיהם  המסלולים 

מערכות  ד.   ; תשתית  מערכות  ג.   ; לשדה  נלווים  ושירותים  מתקנים 

ז.   ו. תנאים למתן היתר ושימוש בקרקע ;  תחבורה ; ה. שלבי ביצוע ; 

תחום הגבלות בניה לגובה, מגבלות רעש, ומזעור סכנת ציפורים ;  סימון  

וש נדרשת הועדה  ח. הוראות למגבלות בניה כאמור ; ט. לשדות בשימ

בתסקיר  תלווה  אשר  מפורטת  תכנית  השלמת  על  להורות  המחוזית 

ב שדות  מיקום  י.   ; הסביבה  על  הוועדה  השפעה  ע"י  יאושרו  תכנון 

ות חלופות  בדיקת  לאחר  יא.  המחוזית   ; הסביבה  על  השפעה  סקיר 

הפקדת תכנית ע"פ התמ"א טעונה אישור שר התחבורה ; יב. לא תופקד 

ע"פ התמ"א בסעיף  תכנית  לאמור  בניגוד  והבניה,    160,  לחוק התכנון 

פקד אלא לאחר קבלת אישור נציג שהב"ט בוועדה המחוזית ; יג. לא תו 

שהב"ט   נציג  אישור  קבלת  לאחר  אלא  התמ"א,  ע"פ  הוועדה  תכנית 

השמור  )נספח  הביטחוניים  האוויר  במרחבי  פגיעה  שאין  המחוזית 

 הולמ"ב(. במזכירות הממשלה שהעיון בו מותנה באישור 

 
    2011-חוק הטיס, תשע"א 14

ן או מתן שירות, באמצעות  סעים, הובלת טוביהפעלת כלי טיס לצורכי עסק שעיקרו הסעת נו  –"הפעלה מסחרית"  

  – טיסת שכר לשימוש עצמי"  "  הפעלת כלי טיס שאינה הפעלת מסחרית;  –כלי טיס, בתמורה; "הפעלה כללית"  

]לרוב טיסות    טיסה שבה בעל רישיון הפעלה אווירית משכיר את כל קיבולת כלי הטיס לשימושו העצמי של השוכר
 מסחריות שאינן סדירות.  ר.ח[ 
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הגבלות בניה לגובה, מגדיר כי לכל שדה נדרש סימון תחום    –פרק ד'   5.3.5

מגבלות בניה, וכן קובעות את מרווח הגובה הנדרש לתשתיות בגובה פני  

הקרקע, כגון כבישים, אשר להן נפח פעילות גבוה יותר, כגון כלי הרכב 

נדרש לשמר לטובתם   פני הכביש טמ  5לדוגמא, אשר  גובה  רים מעל 

 ס למגבלות. ביח

התאמת שימושי קרקע ליד מתקנים אוויריים )השקמ"א( מגדיר    –  פרק ה' 5.3.6

השקמ"א    – כי בתכנית מפורטת לכל שדה יסומנו שני מתחמי השקמ"א  

יותר כל שימוש למעט תשתיות תחבורה, מתקנים לבטיחות  א' בו לא 

טיסה, תקשורת, ניקוז, תשתיות, שטחים פתוחים וחקלאות ; השקמ"א  

עט שומשי הקרקע המותרים בהשקמ"א א'  יותר כל שימוש למ  ב' בו לא 

וכן תעשיות לא מסוכנות, מסחר סיטונאי וקמעונאי עם מיעוט מבקרים,  

 וכן פארקים ופעילויות נופש מעוטות מבקרים בשטח פתוח. 

הוראות והגבלות בניה ושימושי קרקע בגין רעש מטוסים מגדיר   –פרק ו'   5.3.7

להי  נדרשים  אשר  הרעש  מתחמי  שדאת  לכל  מוגדרים  תעופה    ות  ה 

( ובהתאמה את שימושי הקרקע האפשריים בכל מתחם  1,2,3,4)מר"מ  

)קבוצה א' , ב', ג'(.  כמו כן קובע את תפקיד הוועדה למר"מ ואת התנאים  

 לקידום תכניות התחומי המר"מ. 

הגבלות בניה ושימושי קרקע למזעור סכנת ציפורים לתעופה    –פרק ז'   5.3.8

כי תכנית מ נדרשת לכלולמגדיר  שני מתחמים למיזעור סכנת   פורטת 

ציפורים )אזור ציפורים א', ב'( ומפרט את ההגבלות בכל אזור.  אזור סיכון  

יאסרו שימושי קרקע של אתרי סילוק פסולת אורגנית,  בו  א'  ציפורים 

מתקני קינון ושהיה לציפורים, וכן יתאפשרו שימושי קרקע כגון מפעלי  

קני איגום מים תחת התניה כי  חיים, פארקים ומת  עיבוד מזון, חוות בעלי

אזור סיכון ציפורים  יקבעו האמצעים הנדרשים למניעת סכנת ציפורים.   

ב' אינו מאפשר מתקני קינון ושהיה לציפורים אך מתיר שימושי קרקע 

למניעת  אמצעים  לקביעת  בכפוף  אורגנית  פסולת  סילוק  אתרי  עבור 

 משיכת ציפורים. 

   יתכן כי  –  2/  15תמ"א    –  15לתמ"א    קודם כיוםהעדכון המ במסגרת   5.4

 מנחת המיועד לכטמ"מ ועונתי חקלאי.   כ יוגדרהמנחת 
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 14/  4תמ"מ  5.5

כפי המצויין בה,    ,( אשר1998תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום )נובמבר   5.5.1

מטרותיה הן קביעת ההנחיות והתנאים הדרושים לביצוע תכניות המתאר 

לק וכן  המחוז,  בתחום  הנחיות  הארציות  מתאר בוע  תכניות  להכנת 

מקומיות ומפורטות בתחום המחוז ולקבוע הוראות למעקב בקרה ועידכון  

 של התכניות. 

התכליות המותרות מוגדר כי  לשדה תעופה,    15במסגרת הוראות התכנית 5.5.2

, וכן כי לשדות 15הן שדה תעופה וכל שימוש אחר המותר ע"פ תמ"א  

תכנ יוכנו  בתמ"מ  מסומן  שמיקומם  יגדירו  יות  תעופה  אשר  מקומיות, 

השימושים   את  ויקבעו  מתקניו,  ופרישת  השדה  מיקום  את  במדויק 

והגבלות הבניה בתחום השדה וסביבתו.  לא ידון ולא יאשר מוסד תכנון  

תכנית כאמור אלא אם הוגש לגביה תסקיר השפעה על הסביבה כאמור 

 .15בתמ"א 

תת 5.5.3 חקל-במסגרת  לטיסות  תעופה  לשדות  המתייחס   איותהסעיף 

( מוגדר כי ניתן יהיה להוסיף או לגרוע 10.15.2ואחרות למטוסים קלים )

 3שדות המשמשים לטיסות מסחריות פרטיות וחקלאיות )שדות בדרגה  

 ( באישור המועצה הארצית. 4-ו

המתייחס לרעש מטוסים מוגדר כי בתכנית מקומית   11.4במסגרת סעיף   5.5.4

רע למזעור  בנוגע  הוראות  ייקבעו  תעופה  מטלשדות  ואמצעים  ש  וסים 

למניעתו, ובכלל זאת יסומנו מתחמים לפי מידת חשיפתם לרעש מטוסים  

 .15בהתאם להוראות והנחיות תמ"א 

 : תשתיות אזוריות בקרבת המנחת 5.6

בסמוך למנחת ממערב, במרחק של בצמוד למנחת ממזרח ממוקם לול.   

)תת"ל    270-כ וחלוציות  וכן 57מטרים, ממוקם אתר פוטוולטאי אוהד   )

מערב למנחת, - מטרים.  מדרום 930-קומפוסט אוהד במרחק של כ אתר 

מטרים, ממוקם אתר פוטוולטאי תלמי אליהו )תכנית  940-במרחק של כ

 (.1011/מפ/ 7

  

 
 שדה תעופה  10.15אות לגבי דרכים ומערכות תשתית הנדסית סעיף קטן . הור10סעיף  15
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אוהד ;    מטרים  1400-במרחק של כ  – גבולות  :    ישובים בקרבת המנחת 5.7

 .2300-במרחק של כ  –תלמי אליהו ;   מטרים 2300-במרחק של כ –

קילומטרים, נמצא    3-כמדרום לשטח המנחת, במרחק של   –  שטחי אש 5.8

 מרחב שטחי האש של צה"ל. 

ביעוד   –  מצב תכנוני נוכחי 5.9 והינו  אינו מוסדר תכנונית,  המנחת עצמו 

    .חקלאיקרקע 
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 , תקנים ותקנות מאפייני המנחת .6

 

 .   חקלאיתרת"א לפעילות  מרושיין ע"י  מנחת גבולות, כאמור 6.1

יהמנחת מתאים   6.2 )לפעילות  ביום( ום בלבד  ,  טיסות חקלאיות מבוצעות 

מסלול,  ו תאורות  כגון  ויזואליים  ניווט  עזרי  כולל  וכיוצ"ב.       PAPIאינו 

אירונאוטיקס   נציגי  ויזואליים  לדברי  עזרים  דורשות  אינן  טיסות כטמ"מ 

 . יס החוץלצורך מט למעט תאורות שולי מסלול מינימליות

כן אינו כולל כיום הסדרה של למנחת אין תכנית סטטוטורית מפורטת, ול 6.3

 יה לגובה, מגבלות רעש, ומגבלות אזורי סיכון ציפורים. מגבלות בנ 

לעיל,   6.4 שנסקר  מהן  15תמ"א  במסגרת  כפי  הבניה    מוגדר  מגבלות 

מפורטת העקרוניות  הסטטוטוריות   מתכנית  חלק  להיות  הנדרשות 

דוגמא למגבלות בניה לגובה    ורא    למנחת המופיע בתמ"א.המקודמת  

 פח. בנס

 :16תקנות הטיס  6.5

מנחתים  6.5.1 של  הנדרשות  המידות  את  מגדירות  הטיס  מסוגים    17תקנות 

שיון  י, וכן מגדירות )פרק ב'( כי הפעלת מנחת מותנית בקבלת ר שונים

 מרת"א. 

 1.5)פרק ג' בתקנות( הן אורך מינימלי של פי    המידות הנדרשות למנחת 6.5.2

 .18 מהאורך המעשי 2עד פי 

רוחב מסלול מנחת רגיל יהיה    ( כי)א(  15סעיף  עוד מגדירות התקנות )  6.5.3

פי חמישה מהרוחב שבין גלגליו הראשיים של המטוס הגדול ביותר מבין  

רוחב מנחת (  16סעיף  וכן כי )  המטוסים שינחתו או שימריאו באותו מנחת

 חקלאי לא יפחת מעשרה מטרים. 

 
 31.12.2009, מעודכן 1975-תקנות הטיס )מנחתים(, תשל"ה 16
"מנחת"    17 "מנחת" בתקנות:  או המיועד לשמש    –הגדרת  והמשמש  ימי שאיננו שדה תעופה  או  שטח יבשתי 

מנחת לכלי טיס שאושרו כדין לביצוע טיסות חקלאיות" ; "מנחת    –י"  לנחיתה והמראה של כלי טיס" ; "מנחת חקלא 
כל מנחת    -אתר המשמש באופן אקראי להמראות ונחיתות של הליקופטר או אוירון זעיר ; "מנחת רגיל"     –מיוחד"  

 איננו מנחת חקלאי ושאינו מנחת מיוחד ש
  עזר   בספר  שנקבע  כפי   מסויים   טיס   י כל  ולהמראה של   לנחיתה  הדרוש  המנחת  מסלול  אורך  -"אורך בסיסי"    18

רוח    שיפוע וללא   0%  ב־   הים  פני   בגובה   מיליבר  1013.25  של   בלחץ,  צלסיוס  מעלות   15 של  בטמפרטורה  לטיסה 
  שיפוע ,  לחות,  טמפרטורה ,  גובה  של  נתונים מקומיים  בחשבון  המביא  המתוקן  הבסיסי  האורך  —  "אורך מעשי; " 

  . הטיס כלי יביצוע  על המסלול המשפיעים   משטח ואופי
)א( אורך מסלול מנחת יעלה לפחות במחצית על האורך המעשי לגבי המטוס בעל הביצועים הנחותים    13סעיף  

אורך מסלול מנחת חקלאי עונתי יהיה   טר ; )ב(מ  400-ביותר שיופעל באותו מנחת, אולם לא יפחת בשום מקרה מ
 תים ביותר שיופעל באותו מנחת לפחות כפליים האורך המעשי לגבי המטוס בעל הביצועים הנחו
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ומעבר להם שולי  ,  מטרים מכל צד  2למסלול נדרשים שוליים של לפחות   6.5.4

 צד.  ל עשרה מטרים נוספים מכלביטחון ש

לגובה 6.5.5 בניה  תקנות  –(  20)סעיף    מגבלות  מישורי    הטיס   ע"פ  נדרשים 

 ההגנה הבאים: 

נקיים   6.5.5.1 יהיו  למנחת  סביב  והליכה  מעבר  נסיקה  גישה,  מישורי 

    ממכשולים.

מישורי גישה ונסיקה במנחת ישתרעו מקצוות רצועת המנחת למרחק   6.5.5.2

לפחות   וה  1000של  ההמראה  בכיוון   5%של    בשיפוענחיתה  מטר 

 מטר מעל לגובה המנחת.  50לגובה של לפחות  עד, 1:20ביחס של 

של   6.5.5.3 בשיפוע  יהיו  רגיל  במנחת  מעבר  של  25%מישורי  ביחס   ,1:4  

ובה פני המנחת ומשולי הגישה והנסיקה  וישתרעו משולי המנחת, בג

  מטר.  50עד לגובה של 

במנחת   כיום,  שבתוקף  התקנות  לפי  כי  זאת,  עם  אין  יצוין  חקלאי 

בתו תקנות  שאין  וכן  מעבר;  למישור  כיום  דרישה  בישראל  קף 

)אולם כטמ"מ  במנחתי  כי  העוסקות  לנו  נמסר  שביצענו  מבדיקה   ,

מאחר והמנחת מוגדר כיום  ברת"א מתקיימת עבודה בנושא זה(. לכן,  

מכח תקנות הטיס,    ,כמנחת חקלאי וכטמ"מ, הוא למעשה לא נדרש

 למישור מעבר. 

נן דורשות מישור הגנה אופקי או קוני, כפי שנדרש יא הטיס  תקנות   6.5.5.4

 . אשר יפורטו להלן בתקנות הבינ"ל 

 אינן מתייחסות למגבלות רעש או ציפורים.   הטיסתקנות  6.5.6

 : ICAOהגדרות  6.6

כי   6.6.1 נציין  שיקגו ראשית,  אמנת  על  חתומה  ישראל  להסדרת   19מדינת 

האזרחית   נספחיה   מחויבת היא ולכן  התעופה  הוראות  את  ליישם 

ככל 14נספח    -דנן  )במקרה    בישראל בתקנותיה,  אותן  ולהטמיע   )

נוגע בינלאומיים שהדבר  תעופה  אינה  לשדות  אך  ביחס   מוגדרת, 

עקרונות , רבים מהעם זאת, בפועל  .  למנחתים או שדות תעופה מקומיים

של  הו הבינ"לסטנדרטים  מנחתים בגם    משולבים  התקינה  או    תקנות 

ובהתאמות   תמדינולטה של ה מתוקף הח  מקומיים בעולם  שדות תעופה 

 
 . (, לרבות נספחיה 1944בדצמבר   7 -לאומית )נחתמה בשיקגו ב-אמנת התעופה האזרחית הבין 19
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אינן מחוייבות   הנדרשות של העקרונות המוגדרים בתקנות הן  כי  )אם 

פותחו  (, וזאת מכיוון שתקנות אלו מהוות סטנדרט מקצועי וICAOלכך ע"י  

רואה בחיוב ומעודד התבססות על התקנות   ICAO.   בסיס נתונים רחב על  

     . במקרים אלו

אינן מתייחסות למנחת במצבו  להלן    ICAOלגופו של עניין, ההגדרות של  

דהיום, אלא מפורטות כחלק מאפשרויות הפיתוח העתידיות של המנחת 

טעמים   משני  )מנחתים(    - וזאת  הטיס  לעיל,  תקנות  נסקרו  אשר 

לעת   מעת  וההגדרות ומתעדכנות  מהעקרונות  חלק  משקפות 

קטנים,  ICAO של תעופה  לשדות  מבקשת   בנוגע  רת"א  ולעיתים 

מסוימים ; ובנוסף,    במסגרת תהליכי תכנון של מנחתים  להתחשב בכך

ב הכטבהתמקד  להלן  כפי    ,  "ממנושא  בתהליך   ICAOשיפורט  נמצא 

גיבוש ההגדרות לתשתיות קרקעיות לכטב"מ, ואלה יתבססו על הגדרות 

  שד"ת לכטמ"מבסופו של דבר גם מפעילי  , ו  ICAOשדות התעופה של  

 . מחויבים לעבוד לפיהן בעתיד  יהיו

במסגרת  ICAOהגדרות  פ  ע" 6.6.2  ,Annex14    ,  ממנו ביותר  הבסיסי  ההיבט 

נגזרות מגבלות הבניה לגובה הינו קוד המסלול.  בפשטות, הקוד מורכב 

מאות ומספר, המציינים את אורך המסלול הנדרש למטוס המוגבל ביותר 

, מוטת הכנף,  ואת מפתח כני הנסע הראשיים  הפועל ממנו דרך קבע

 תר אשר לו הוא נדרש לתת מענה.   של המטוס הגדול ביו

כי   6.6.3 שד"ת/מנחת    , לפי תקנות המנחתים  וכן   ICAO  מדיניותע"פ  מובהר, 

לקוד  ביחס  יותר  גבוה  קוד  בעלי  מטוסים  לפעם  מפעם  לקבל  יכול 

ופן תכנון  הינו בעיקרו מסמך תכנוני המנחה על א   Annex14המסלול.   

בחינה פרטנית  (, אולם, ככל שמבוצעת  normally useשד"ת ומסלולים )

קוד  המאפשרת   ברמת  אפילו  מסויים  מטוס  לקבל  מסויימת  לתשתית 

 . 20גבוהה יותר, הדבר הינו בסמכות המדינה 

 
20 ANNEX14  CHAPTER 1.   GENERAL - Introductory Note.— This Annex contains Standards and 

Recommended Practices (specifications) that prescribe the physical characteristics and obstacle 

limitation surfaces to be provided for at aerodromes, and certain facilities and technical services normally 

provided at an aerodrome. It also contains specifications dealing with obstacles outside those limitation 

surfaces. It is not intended that these specifications limit or regulate the operation of an aircraft…. 

Provisions for the accommodation of more demanding aircraft at existing aerodromes can be found in 

the PANS-Aerodromes (Doc 9981) .  

PANS-Aerodromes, Chapter 4 AERODROME COMPATIBILIT  4.1    INTRODUCTION  4.1.1 This 

chapter outlines a methodology and procedure to assess the compatibility between aeroplane operations 



                                                                    

 www.pl-con.com  ©            ל אשכובדיקת התכנות מנחת גבולות/            73מתוך  21עמוד 
 

 –   1Aהינו מסלול בקטגוריה    ICAOביותר ע"פ הגדרות    הקצרהמסלול   6.6.4

מטרים, המיועד לשרת מטוסים בעלי מפתח    800מסלול באורך של עד  

ו   4.5כני נסע ראשיים של עד     .21מטרים   15מוטת כנף של עד  מטרים 

  .22מטרים  18מסלול בקטגוריה זו רצוי כי יהיה ברוחב של לפחות 

 

6.6.5 ICAO   מגדיר כיום עקרונות ביחס לפעילות כטמ"מ בנושאי תאום מרחב

אווירי )אזורים נתיבים, הנמכות(, רישוי כושר אווירי, מערכות וכן רישוי  

אולם,   מגדיר  ICAOהמטיסים.   זה  ,אינו  פיזיים  מאפיינים    ,בשלב 

, אלא משאיר את שיקול הדעת למסלולים המשמשים לפעילות כטמ"מ

 . 23ון למדינות החברות בארג 

לגובה 6.6.6 בניה  טיסות   -   מגבלות  לביצוע  המשמש  מסלול  התקנות,  ע"פ 

 :   24( נדרש למישורי הגנה כדלהלן instrument runways-Non)ראיה  

 
and aerodrome infrastructure and operations when an aerodrome accommodates an aeroplane that 

exceeds the certificated characteristics of the aerodrome. 

21  ANNEX 14 VOL.1 Table 1-1. Aerodrome reference code 
22 ANNEX 14 VOL.1 Width of runways, 3.1.10 
23  Doc 10019, Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) -   1.5  SCOPE OF THE MANUAL 

-   1.5.1   The scope of ICAO provisions in the next 5 to 10 years is to facilitate integration of RPAS 

operating in accordance with instrument flight rules (IFR) in controlled airspace and at controlled 

aerodromes.  (Controlled aerodromes - aerodromes with ATC) 

24 ANNEX 14 VOL.1, Table 4-1. Dimensions and slopes of obstacle limitation surfaces — Approach 

runways ; Table 4-2. Dimensions and slopes of obstacle limitation surfaces 
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 ור האופקי. בה המישמעל גו   מטרים   35וגובה    5%בשיפוע    מישור קוני  6.6.6.1

וברדיוס   מעל גובה המנחת  מטרים  45בגובה של    מישור אופקי פנימי 6.6.6.2

 ממרכז המסלול(.  –מטרים )ככלל  2000של 

לנחיתה 6.6.6.3 גישה  של    מישור  בשיפוע  של    5%והמראה    1600ובאורך 

 מטרים. 

      .20%בשיפוע של  מישור מעבר 6.6.6.4

טיקס, נציגי אירונאו  עם  מבדיקה  -  לפעילות כטמ"מ  התאמת מגבלות 6.7

מעלות,    8הינם זוית התחלתית של    הגישה הסופית לנחיתה )פיינל( נתוני  

מעלות לפני נגיעה.  אולם, במקביל, מבדיקה שביצענו עולה כי    4ועד  

זוית ב  מייל   1-כ  באורך שליותר,    ישנם סוגי כטמ"מ הדורשים פיינל שטוח 

 משמעות הדבר היא כי יתכן ונדרש יהיה להתאים את   מעלות.   2-של כ

ההגנהשיפוע   כטמ"מ  המישורים  הלביצועי  להבחן .   יידרש  זה  יבט 

 במפורט לעת ביצוע תכנון מגבלות מפורט. 

 25מכשולים   6.8

 מזרח. - קו מתח עליון מצפון 6.8.1

 עצים מצפון מזרח.  6.8.2

 בצמוד לשולי מסלול. ותלוליות עפר מבנים  6.8.3

 קו מתח נמוך בשול הצפוני בחלקו המזרחי של המסלול.  6.8.4

אופקי ך במישור  , מישורי המעבר וכן הצורלאחר הגדרת מישורי הגישה 6.8.5

וקוני, נדרש יהיה לבצע הערכת מצב מפורטת היחס למכשולים השונים  

שמא   או  בסימון,  להסתפק  ניתן  האם  רת"א,  עם  במתואם  ולהחליט, 

  נדרש אף לפעול להסרת המכשולים הרלוונטיים. 

 
 20/8/20בהתבסס על התרשמות במסגרת סיור שבוצע במנחת בתאריך   25
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    ומרחב אווירי  נהלי טיסה .7

 

מוגדר מפני השטח    ATZ)המנחת )מרחב  (,  CVFRע"פ מפת נתיבי תובלה ) 7.1

 ק"מ(.  3.7-מייל )כ 2רגל מעפ"י, ברדיוס של  1500ועד לגובה 

 26במסגרת פמ"ת רת"א )נספח א(, אין הגדרות רלוונטיות למנחת גבולות 7.2

למעט אזכור ברשימת המנחתים    הנוגע למנחת גבולות,  ואין כל פירוט

על מצדה,  מנחת  פמ"ת  לדוגמה  מובא  כצרופה,  מנת   החקלאיים.   

ס למנחת גבולות להמחיש את ההבדל בין רמת הפירוט של הנתונים ביח

הסיבה לכך שמנחת גבולות אינו מפורט בפמ"ת,     שהינו מנחת חקלאי.

ותבנית בדומה לעוד מנחתים חקלאיים, היא מגוון השימושים המצומצם  

שלו   המוגבלת  הרחב ככל    -הפעילות  הציבור  לשימוש  מכוון  שמנחת 

התעופ) הכלליתמשתמשי  בפמ"(  ה  פרסומו  את  לחייב  תיטה   ת רת"א 

 לתעופה הכללית מאחר וגבולות אינו מיועד  במצב דהיום,  .   באופן מפורט

לשימוש   )אלא  בלבד  של ו   ,ניר-כימחקלאי  נלווה  שימוש  כן 

 . ורך או חיוב של רת"א לפרסום בפמ"ת, לא היה צס(אירונאוטיק

.   27ות אף הן בפמ"ת ההנחיות הכלליות בנוגע לפעילות במנחתים מוגדר 7.3

עוד מפרט הפמ"ת כי פורסמו בהרחבה רק חלק מהמנחתים לאור מגוון  

וריבוי הפעילות בהם, וההנחיות בנוהל האמור מיועדות על מנת לשמור  

על ביצוע אחיד ע"י כלל המשתמשים ושמירה על הפעלה בטוחה באזור  

 בלתי מבוקר.   

כל הוגדר כי כ  28ם( במסגרת פמ"ת טיסות כלי טיס בלתי מאוישים )כטב" 7.4

שלא הוגדר אחרת, לא תבוצע טיסה של כטב"ם באזור פיקוח השדה  

(CTR( או באזור השדה )ATZבו )- זמנית עם טיסת כלי טיס מאויש באזור

   .  . נהלי טיסה א. כללי(5)סעיף  זה

ובכלל זה  שדות תעופה ומנחתים פועלים תחת אילוצים שונים,  יובהר כי  

תעופה של  פעילות  כטמ"מ    אילוצי  פעילות  משולבת  בה  מאויישת 

למדיניות.  בהפרדה יהיה ,  הנוכחית  רת"א   בהתייחס  את   נדרש  לעגן 

 
, עדכון   1  –  07 -וכן פמ"ת פנים ארצי ב 2018נוב'   08  4/18, עדכון 1 –פמ"ת פנים ארצי, מנחתים נוספים  26

 5סעיף  2014דצמ'   11  3/14
 2014דצמ'   11 3/14, עדכון  1 –  14  –פמ"ת פנים ארצי, נוהל פעילות במנחתים, א  27
 2017מאי  25,  1/17, עידכון 1 –  09  –פמ"ת פנים ארצי ב  28
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.  באמצעים שונים ההפרדה המדוברת בנוהלי המנחת, ולוודא את קיומה  

כי במשך  יצוין  גם בפמ"ת המנחת.  יפורט  זה  בנושא  נוהל  העת  בבוא 

שילבו   אשר  אחרים  במנחתים  התקיימה  דומה  הפרדה  עילות  פשנים 

של מכט התעופה  בשדות  וכן  למשל(,  )מצדה  אחרת  פעילות  עם  "מ 

כמו כן    לשאר המטוסים.    אז"מ )אולטראלייט( רשות שדות התעופה, בין  

כי   יבשילו תנאים מסוימים  בעתיד הרחוק, יצוין    כי   ICAO, סבור  כאשר 

 . המרחב כלי טיס מאוישים ובלתי מאוישים יטוסו באותו  

כטב"מ   7.5 מיני  אזורי  אורביטר(  כ)מפת  החופפים  גון  אזורים  שני  מגדירה 

  רגל מעפ"י(  1500אזור קרן צפון )גובה מרבי של    –לתחום מנחת גבולות  

רגל מעפ"י(.  בתשתית זו מוגדר גובה    2000ואזור אשכול )גובה מרבי של  

 רגל מעפ"י.   1500פיקוח מרבי למנחת מפני הקרקע ועד לגובה מרבי של  

מעליהם  (  SIDיאות בסיס חצרים )בשל יצבגבהם  אזורים אלו מוגבלים   7.6

בו אישור  מותנים  אווירית.   קבלת  מבצעת   אירונאוטיקסחברת  סגירה 

 שימוש שוטף באזורים אלו בתאום עם היב"א. 

המנחת   7.7 לטיסה  ממוקמים  בקרבת  בי"ס  אזורי  חצרים,  נש"מ  אזורי 

עפרוני(   סנוניות,  ומעלה  )מסוקים,  פני הקרקע  באזור ט    . מגובה  יסה 

ובהתחשב בפעילויות אוויריות אש דורשטחי ה  ש תאום סגירה אווירית 

 המבוצעות בשטחי האש )תרגילים משולבים וכו'(. 

במנחת  הנפח    הרחבת 7.8 נוספים,    והתאמתו פעילות  טיס  כלי  לסוגי 

גם בהיבט המרחב האווירי הזמין והאפשרות  בחינה והעמקה מחייבת

 שימוש דואלי באזורי הטיסה.   ל
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 תכן הנדסי  .8

 

וכלליתבחינה  עה  בוצ 8.1 הה  ראשונית  המנחתישל  של  ההנדסיים   בטים 

התרשמות   בחינה  ראשוניתלצורך  מהווה  אינה  זו  בחינה  כי  מודגש,    .

ואינה מהווה מקור להסתמכות בעת קבלת החלטות,   מקצועית מקיפה

יתבקש בסיס ככל ש  ,.  בחינה מקיפה נכון לבצערקע ואלא תוספת מידע  

 לפרויקט. יציאה טרם  ,מידע ברמת סמך גבוהה

 חתך גיאומטרי  8.2

 . מטר 17-מטר וברוחב של כ 700-המנחת הקיים הינו באורך של כ 8.2.1

      045-225כיווני המנחת הם  8.2.2

שוליים ורצועת מסלול, קיימים מכשולים בקרבת המנחת המנחת ללא   8.2.3

 כגון תלוליות עפר וגדרות.

 .   חתך הרוחבי של המסלול נראה כדו שיפועי )קמבר(ה 8.2.4

 . רחבה לרוחב המסלול משני צידיו בוצעה ה כי בעבר נראה 8.2.5

   גיאולוגיה 8.3

כי הקרקע באזור זה הטרוגנית וניתן למצוא באזור זה לס, חרסית  נראה   8.3.1

 ואדמת סחף.  

לצורך   נדרשת השלמה לפרק זה ע"י ביצוע בדיקות מעבדה ותכן מבנה 8.3.2

 קבלת בסיס נתונים מוסמך. 

 מצב המיסעה   8.4

וסדוקה   8.4.1 כי המיסעה מחומצנת  בנוסף,  ניתן להתרשם  רבים,  במקומות 

לאו מקומות  מהמותר במספר  החורגות  שקיעות  קיימות  המסלול  רך 

 המישוריות הנדרשת.בתקן, כך שהמסלול אינו עומד ברמת 

 אי עמידה במישוריות משפיעה באופן ישיר על כני הנסע של כלי הטייס. 8.4.2

 . המסלול  ומצב רצועתמצב המיסעה  בנספח צילומים הממחישים את   8.4.3

 ת המסלולשיקום והרחב 8.5

ה  8.5.1 את  להרחיב  ו/או  להאריך  שמבקשים  לאפשר   מסלול ככל  מנת  על 

ייק של אורך ורוחב אפיון מדו שימוש של כלי טיס גדולים יידרש ביצוע  

ולאחריו   הנדרש,  אשר המסלול  הנדסי  ותכנון  מפורט  הנדסי  סקר 

 קבלת אומדנים ברורים.    ויאפשר
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אמת מידה כללית בשלב זה, טרם ביצוע הפעולות הנ"ל, ולצורך קבלת   8.5.2

עד , בוצעה הערכה למשמעויות הרחבת המסלול  לגבי סדרי גודל   ביותר

לכיוון דרום מערב   500-מטרים( והארכתו בכ  23- מטרים )סה"כ כ   6כדי  

 .   מטרים( 1250-)סה"כ כ 

של   8.5.3 מסעה  מבנה  עבור  נעשה   כדלהלן.   ס"מ  50החישוב 

 

 . כן מבנהנדרש לתקף את עובי המסעה ע"י ביצוע בדיקות מעבדה ות •

 להרחבת והארכת המסלול  29כללי וראשוני   ROMהערכת עלות ואומדן   8.5.4

  : ע"פ המידות המקסימליות

 

 

עבודות היישור הנדרשות הינן בהיקף רב, כתב הכמויות לקח בחשבון אתר קרוב   •

 לפינוי העודפים על מנת להפחית עלויות.

נדרשות לביצוע  ימי עבודה, למשך זה יש להוסיף הכנות    61- משך העבודות הינו כ •

 השלבים כגון בדיקות מעבדה ומדידות.

בהתאם לאפיון המנחת ביחס למטוסים המבצעים בו שימוש, ניתן לרדד את תכן  •

להפחית   כך  וע"י  רוחבו  ו/או  אורכו  את  השוליים,  ו/או  את   משמעותיתהמסעה 

  ההערכה לעיל מתחשבת בשוליים מיושרים בלבד ולא שולי מצע.   עלויות הביצוע.

 
מאוד של עלויות המשמש בד"כ בשלב ייזום  ס עלויות גאמדן  –  ROM  – order of magnitudeRoughאמדן  29

 הפרוייקט לבדיקת התכנות או כדאיות. 

משך י"עעלות כוללתעלות ליחידהכמותפעילות

6      30126,000קוב 4200חפירה

6        542,500מטר 8500עיבוד שתית

12      110660,000טון 6000מילוי מצעים

3      180414,000טון 2300פיזור אגו"מ

3      5138,000 מ"ר 27600קרצוף אספלט

5      35966,000 מ"ר 27600סלילת אספלט שכבה תחתונה

5   421,159,200 מ"ר 27600סלילת אספלט שכבה עליונה

3        60,000קומפ'צביעה וסימון

8      6300,000מ"ר 50000יישור שטח שוליים

10      350900,000מ"א 3000גידור - גובה 2 מטר

4,765,700סה"כ  61          
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 פוטנציאל פוי ימ .9

 

   :יתרונות 9.1

מרחק סביר לפעילויות עסקיות )כגון   –  מאזור המרכזכשעה וחצי נסיעה   9.1.1

 . פעילויות פיתוח וניסויי טיסה, אחזקה(

בשטח )גם    קיימתהתשתית הפיזית של המסלול, רחבת החניה והגידור,   9.1.2

 (. אם לא מוסדרת

.   םשטחים פתוחים ברובם חקלאיי   –  מסביב למנחת   מרחב קרקעי גדול  9.1.3

, אולם רמת הזמינות  של התשתית  אופטימלי מאפשר פיתוח שטח ותכנון  

 . תלויה בניתוח צורכי הישובים החקלאיים 

צמודים מעל המנחת.   לכטמ"מ  אזורי טיסה    -זמין  מרחב אווירי  פוטנציאל   9.1.4

ורלוונטיים בסופ"ש ובשעות קיצון בהם אין אימוני    יתכןאזורי טיסה ח"א  

 ביה"ס לטיסה. 

תואם תמ"מ.         .קידום תכנית בהתאם לסימבול בתמ"א   -רי  בסיס סטטוטו 9.1.5

נופית רגיש  שאינו  אותרסביבתית.   -אזור  תכניות   לא  עם  קונפליקט 

 לאומיות או אזוריות. 

לאור    ון נראה כיתר  –)גובה, רעש, ציפורים(  הגבלות על הסביבה    הטלת 9.1.6

מיעוט השימושים הרגישים לרעש בקרבת המנחת, ולאור ייעוד הקרקע 

 . חי )חקלאי(הנוכ 

לעלי,   9.1.7 שנסקר  נמוכההכמות  כפי  המנחת   מכשולים  ,  בסביבת 

  -(  immovable object)והמכשולים הקיימים אינם "בלתי ניתנים להסטה"  

או   מגורים  ממבני  בשונה  וזאת  חשמל,  וקווי  עצים  תשתיות  בעיקר 

 . מסיביות כגון מסילות רכבת, מאגרים וכיוצ"ב

 –  באזור דליל אוכלוסין הינה  ו  יםיחסית מישוב   הרחוקהפעילות במנחת   9.1.8

 . בטיחותיים  צמצום סיכונים

בכלים   9.1.9 מעבר    -   מיוחדיםשימוש  ללא  אש  לשטחי  מעל צמוד/קרבה 

 אזורים מיושבים. 

 שימוש אזרחי. ולכן אינו מוגבל ב תשתית ביטחונית המנחת איננו 9.1.10

 -   אינו ברמת ספיקה מירביתהמנחת  בהתבסס על המידע שנמסר לנו,   9.1.11

ניר ואירונאוטיקס -לכימ   בשנה  תנועות(  10,000יחות )ג  5000-בכמוערך  
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גם בהינתן שילוב    גבוהה משמעותיתספיקה  נראה כי ניתן להגיע ל  .יחדיו

 .   30של מספר משתמשים במנחת 

 . באזור מספק מענה טוב לצורך בריסוס אווירי לחקלאיםמנחת ה 9.1.12

  - לכטמ"מ הינה נמוכה מאוד לייעד אותם ניתן  בישראל כמות המנחתים  9.1.13

הינו  חל המתאימים  המנחתים  של  שמר  שטח  קם  עין  )כגון  בטחוני 

המסחרית  וקציעות(  הפעלתם  את  מאוד  המגביל  פוטנציאל  דבר  אין   ,

וצפיפות   של כטמ"מ  מאפייני הפעילותלמנחת כטמ"מ ייעודי במרכז בשל  

ו קיים  בצפון  האוכלוסיה,   שמר(,  ועין  )פיק  נמוך  מיעוט  יש  פוטנציאל 

ים לכטמ"מ במרחב הדרום אשר חלקם תחת מנחתים מתאימים כייעודי

 מגבלות משמעותיות של פעילות ח"א )מצדה, קציעות, ערד( 

 :  חסרונות 9.2

, הסדרה קניינית או סטטוטורית  מהבדיקה המתוארת לעיל, עולה כי אין  9.2.1

 . מבנים אינם מוסדריםה תשתית וה כאשר גם

לאור פעילותם רבת השנים  ,  לאשורונדרשת בחינה של המצב המשפטי   9.2.2

הטענות העולות מצד כל אחת לאור  ,  ניר ואירונאוטיקס-חברות כימ של  

המחלוקת בין החברות לאור  ומהחברות לגבי הזכויות השונות במנחת,  

 . במנחת ביחס לשימוש

העלול להביא בתקופות   סיכון של ירי תלול מסלול   –קרבה לרצועת עזה   9.2.3

הפעלה,  סדירות  לחוסר  פיקוד  מסוימות  של  מרחיבות  מיגון   דרישות 

 . וכן לעלויות ביטוח גבוהות העורף,  

אווירי   9.2.4 עקב    –מרחב  ח"אמגבלות  אש במרחב    הפועל  אילוצי  שטחי 

וכן לאור נתיבי היציאה משד"ת   ואזור השט"ן )שטח טיסה נמוכה(  צאלים 

היבט זה עלול להביא להגבלת    .( בפעילות שגרה ובהזנקותSIDחצרים )

עצמו מסוגל להכיל    על אף שהמנחת  ,כלומר  –ספיקת התנועות במנחת  

זמינות - תוגבל בשל אי  הפעילות,  )נחיתות והמראות(  כמות תנועות גדולה

, כלומר אי יכולת של בקר המרחב האווירי לקבל המרחב האווירי הסובב

 
שעות בלבד ביממה, ועם ממוצע של תנועה כל    10ימים בשנה,   250פעילות במשך  רק לשם קבלת סדר גודל:   30

ו/או בהרחבת שעות    תנועות.  בניהול מוקפד של זמן מסלול לתנועה  15,000=  תנועות בשעה(    6עשר דקות )
ורטת  תבנית תפעול מפ  הערכה זו הינה הערכה כללית ועקרונית.      הפעילות ניתן להגיע לספיקה גבוהה אף יותר.

של המנחת והחלטה על אופי  מפורט  רק לאחר תכנון    להגדיר והערכה מדוייקת של הספיקה המרבית ניתן יהיה  
 . של המשתמשים השוניםהפעילות ושילוב הפעילויות 
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למרחבי   מהמנחת  ולהעבירם  מהמנחת  הממריאים  המטוסים  את 

 . פעילות/אזורים, או לאפשר למטוסים להגיע לנחיתה

גם    –  בשל מטרדי רעש  פיתוח שד"ת בקרבה לישוביםרגישות ציבורית ל 9.2.5

ומעלה, בהתאם להגדרות   Ldn 55)  למנחתוגדרות  אם מגבלות הרעש המ 

להגנ"ס  לא  (31המשרד  בעלות ,  הקרובים,   יהיו  הישובים  על  השפעה 

וזאת לאור    תתכן בהחלט התנגדות ציבורית להגברת השימוש במנחת 

 . הנוכחי הנמוך  לסף הרעש ובהתייחסלרעש  םהרגישות של תושבי 

 ונדרש יהיה להסיטם. מזרח, אשר יתכן -מכשולים בפיינל מצפון  9.2.6

 . , ללא תשתית לילהתשתית מסלול ישנה ובלויה, ללא שולים כנדרש 9.2.7

מרחק נסיעה משמעותי ממוקדים מטרופוליניים, לצרכני פעילויות נופש  9.2.8

 ראשל"צ או חיפה. ,שדה תימןמיקום כגון טיסות וצניחה, וזאת ביחס ל 

 : במנחת גבולותפוטנציאליים  שים שימו  9.3

 . חקלאייםטיסות מרססים  9.3.1

 כיבוי אווירי, במידה וקיים צורך מבצעי.  9.3.2

תעשיות  כטמ"מ  פיתוח 9.3.3 אירונאוטיקס,    כגון  ע"י  מטאור,  אלביט,  תעא, 

 . טקטיקל רובוטיקס

 לפיתוח וניסוי של רחפנים.  אזור 9.3.4

גדול   9.3.5 קרקעי  ושטח  מאוכלוסיה  מרחק  הדורשים  קרקעיים   – שימושים 

 ורט מוטורי לדוגמה. ספ

קו,   9.3.6 לטיסות  במנחת  שהצורך  נראה  אוכלוסיה,  ממוקדי  המרחק  לאור 

שימור , וכיוצ"ב הינו נמוך, אולם ניתן לבחון  (GA) תעופה כלליתלטיסות  

    תעופה זו ככל שיהיה בכך צורך. פוטנציאל לסוג 

לאור ההחלטה על סגירת   –הכשרת חניות למטוסי תעופה כללית קלים   9.3.7

התעופה לתעופה    שדה  בישראל  העיקרי  התעופה  )שדה  הרצליה 

כללית( בשנים הקרובות, סגירת שדה דב שכבר בוצעה, ואי הבהירות 

 
.  סולם של רעש מצטבר ומתייחס  Ldn –Night Average Sound Level -Yearly Dayלילה,  -רעש ממוצע שנתי יום  31

האירועים הרועשים, במפלס הרעש הממוצע, של כל אירועי הטיסה במשך היממה.  נקודה  למכפלה של מספר  

של אירועים בודדים )ובמיוחד   )ודומיו( היא שאנשים אומנם מגיבים לרעש Ldnמרכזית בבסיס הפיתוח של סולם 

בצורה    לאירוע הרועש ביותר בתוך סדרה של אירועים(, אולם השפעות החשיפות לרעש לטווח ארוך תואמות

מסכמת את האנרגיה    Ldnיחידת  הטובה ביותר את אקלים הרעש כאשר הוא מבוטא בסולם של רעש מצטבר.   

מפלס  ל האירועים המקרינים רעש במשך יממה.   האקוסטית המגיעה לנקודה בשטח החשוף לרעש כתוצאה מכ 
המשרד    –מתוך  .   ומעלה  דציבל  55הרעש המוגדר כבעל סיכון גבוה לבריאות הציבור הוא רמת רעש לילה של  

  .  2019מאי  5להגנ"ס אגף מניעת רעש וקרינה, דו"ח ניטור רעש מטוסים , 

 . ומעלה  Ldn 60הינן מנתון סף של  )פרק ו'( 15יש לציין כי בפועל מגבלות בניה אקוסטית בתמ"א 
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)תהליך שצפוי לקחת שנים רבות(.     לגבי היתכנות מימוש שדה חלופי 

ר גביית דמי חניה והגדלת התקבולים  מתן מענה לחניית מטוסים יאפש

 . האפשריים מהמנחת

י תעופה כללית. בישראל ישנו פער בתחום זה,  הקמת מכון בדק למטוס 9.3.8

 אשר יתכן ויחריף לאחר סגירת שדה התעופה הרצליה.  

 פיתוח מרכז לוגיסטי קרקעי, במקביל לשימושים התעופתיים.  9.3.9

 : בהקשר שילוב תעופה כללית יש להדגיש מספר היבטים 9.4

יודגש כי בחירת חלופה המבוססת על פעילות קבועה של מטוסי תעופה   9.4.1

תחייב יתכן ו  –כיום  בלבד  כטמ"מים  ו  להבדיל ממרססים  -נחת  כללית במ

 את הסבת רישיון המנחת מ"מנחת חקלאי" כיום ל"מנחת רגיל". 

כי    יובהרבאשר לפעילות משולבת של כטמ"מ ותעופה כללית במנחת,   9.4.2

כזאת   פעילות  והנהלים  תבנית  הבניה  הגבלות  בסיס  על  אפשרית 

ו רגיל,  מנחת  של  שבוצע המבצעיים  היא  מבדיקה  כי  עולה  ידנו  על  ה 

מגידו, מצדה,   -מבוצעת באופן שוטף במנחתים רבים בעולם וגם בארץ  

ובמידה   גם במנחת גבולות שהרי מטוסי הססנה )שהם    מסויימתפיק, 

של   בהגדרתם(  כללית  תעופה  תעופה'מטוסי  במנחת   'מגידו  נוחתים 

את פעילות משולבת ז   גבולות כחלק מפעילות עיקור הזבובים בסביבה.

גיבוש נהלי עבודה מתאימים והקפדה עליהם, אך אינה מחייבת   תדרוש

בהכרח התאמות מיוחדות מבחינת התשתית הפיסית )ובכלל זה הגבלות  

 הבניה סביב המנחת(. 

המנחתים 9.4.3 תקנות  לדרישות  הר שינוי    , בהתאם  שינויים    יון שיסוג  יחייב 

מפ והסמכת  הדרכת  בסיסי,  אש  כיבוי  ציוד  )לדוגמא,  עילי  בהיערכות 

"מישור מעבר" תקני למנחת, שכאמור אינו    גם לקבוע  וכן יידרשמנחת(, 

לעיל( )כאמור  והרישיון הקיים הוא למנחת חקלאי  כיום מאחר  ,  נדרש 

למנחת חלק ממערך הגבלות כולל  גם כך  היבט זה הינו  אולם מאידך  

אשר יידרש לעת קידום תכנית סטטוטורית, ושטחו של "מישור המעבר" 

 ית. מצומצם יחס 
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הכללית   9.4.4 של התעופה  הפעילות  היקף  כי  לכך  מודעים  להיות    אינו יש 

, ולאור 32במגמת צמיחה משמעותית בשנים האחרונות אלא במצב סטטי  

אף ירידה  בעתיד  המשבר הכלכלי המתעצם בשל נגיף הקורונה, תתכן  

 . 33במצבת כלי הטיס 

 

 (. 13גדולים )פרק סד"כ כלי הטיס המתואר לעיל אינו כולל את כלי הטיס המסחריים ה •

 

 

  

 
פרקים בתכנית אב לתעופה   –התחבורה והבטיחות בדרכים בשיתוף רת"א, באמצעות א. חפץ ושות' משרד  32

- מצבת כליצי כלי טיס תעופה קלה וכן בהתאמה : דו"ח רת"א,   2.1.6.1סעיף  2018, יולי   אזרחית שלב ב'
 17/9/20,  מיון לפי תאריך רישום  00/00/0000 – 17/09/2020ייס שנרשמו בתקופה ט
הפעלת מטוסים קטנים ובינוניים   - 12כלי טיס המשמשים לריסוס חקלאי וכן לכיבוי אש ; פרק   – 11פרק  33

כלי טיס בהפעלה    –דאון, בלון, אז"מ, חובב ; פרטי  –)מוניות אויר( ; תעופה ספורטיבית  בטיסה מסחרית 
    .שאינה מסחרית 

0100200300400500600700

2011

2016

2020

התפתחות מצבת כלי טיס

11אווירון פרק  12אווירון פרק  11הליקופטר פרק 

12הליקופטר פרק  פרטי 9בלון פרק 

דאון 9זעיר פרק  י חובב"נבנה ע
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 הסדרות ופיתוח תשתית   הבטי .10

 

 נדרשותהסדרות  עיקרי  10.1

מגדירים מהן העבודות    35וכן תקנות התכנון והבניה   34התכנון והבניה   חוק 10.1.1

הינה עבודה  הקמת מנחת  מעיון בחוק ובתקנות נראה כי  הטעונות היתר.    

 . הטעונה היתר

תכנית דרשת  .  לכן, נ 36תכנית מפורטתהיתר ניתן להוציא מכוחה של   10.1.2

לצרכי  פרוגרמה התואמת  סטטוטורית מפורטת למנחת המבוססת על  

אופי והיקף הפעילות האווירית ואפיון תעופתי והנדסי בהתאם ל ,  המועצה

תכנית זו נדרשת גם על מנת להסדיר את מערכי המגבלות המבוקשת.  

 . 15הסביבתיות )גובה, רעש, ציפורים( בהתאם לאמור בתמ"א 

 תאום רמ"י. ב הסדרה קניינית 10.1.3

 היתרים.   –הסדרת המבנים הקיימים ו/או הקמת מבנים נוספים  10.1.4

וזהות רישיון המנחת  סוג  ם  תאו   -ככל שיוחלט על שינוי סוג הפעילות   10.1.5

 . עם רת"אהמפעיל 

הסדרה של המרחב האווירי מול חה"א ככל שישנו צורך בשיפור זמינות   10.1.6

 מרחב אווירי. 

בקבלת   10.1.7 הצורך  של  פעילות   בדברמעודכנת    החלטהבחינה  שעות 

הן ביחס לחלוקת הזמן בין משתמשים שונים, והן ביחס לצורך   –במנחת  

ל )בדומה  לסביבה  הרעש  מטרד  שסוכמו  רציונל  בהפחת  הסדרות 

 לנתב"ג(. 

  

 
לעשותו אלא לאחר שנתנה לו רשות הרישוי המקומית  יעשה אדם אחד מאלה ולא יתחיל  לא  "   )א(  145סעיף    34

הקמתו      (2)  התווייתה של דרך, סלילתה וסגירתה;     (1)  היתר לכך ולא יעשה אותו אלא בהתאם לתנאי ההיתר:
שינוי   למעט  בו,  תיקון  וכל  קיים  לבנין  הוספה  מקצתו,  או  כולו  שנית,  והקמתו  הריסתו  בנין,  פנימי  של 

דה אחרת בקרקע ובבנין וכל שימוש בהם שנקבעו בתקנות כעבודה או כשימוש הטעונים  כל עבו    (3) ....בדירה;
 "היתר כדי להבטיח ביצוע כל תכנית. 

תשכ"ז  35 היתר(,  הטעונים  ושימוש  )עבודה  והבניה  התכנון  בקרקע"   1967-תקנות  העבודות  ובבנין    אלה 

פר לפי  היתר  הטעונים  בהם  כ והשימושים  ביצוע  להבטיח  כדי  לחוק  ה'  תכנית:ק  חורג;  (1)  ל  כל    (2)  שימוש 
 .."חציבה, חפירה, כרייה או מילוי המשנים את פני הקרקע, יציבותה או בטיחותה

תכנית מפורטת חלה בדרך כלל על תחום מצומצם של מתחם ולעיתים   .היתר בניה תכנית שמכוחה ניתן להוציא  36

מנת שניתן להוציא היתר בניה, על התכנית    לחוק קובע שעל )ז(145סעיף      .או על מבנה בודד  אף על מגרש

ואת גובה המבנים   קווי הבניין את ,למגרשים את החלוקה ,שטחי הבניה המותרים את ,יעודי הקרקע לקבוע את

 )אתר מנהל התכנון(.  או מספר הקומות 
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   בהתאם להיקף וסוג הפעילות אופציונליות   תשתיות 10.2

)רק בהיקפי פעילות   מסלול טיסה, מסלולי הסעההכולל  אזור מבצעי   10.2.1

אזור תפעולי )רחבות חניה,  , וכן  קרונות המנ"ח התנעה,    , רחבת(37גדולים 

( כולל תשתיות אבטחה  וכיוצ"ב   קרונות שליטה   הנגרים, חדרי מבצעים, 

 )מצלמות וגידור(. 

מבצעי   10.2.2 וצר   - אזור  קצר  הינו  בגבולות  הקיים  בעיקר   המסלול  ומתאים 

, אשר גדול  על מנת לאפשר פעילות של כטמ"מ לכטמ"מ קטן/בינוני.   

, הרון  900הרמס  )כגון    עותי לאורך השנים האחרונות,קטור משממהווה וו

אימפקט    1 השונות,  גרסאותיו  אימפקט700על   ,E   ,ו/או    ( דומינייטור

 הארכת  ותביא לצורך שליתכן    לצורך פעילות תעופה כללית במנחת

ו  1200-1300של    לאורך  מסלולה רצוי  רוחב  למטרים    23-30של  מרבי 

 . ( ICAOע"פ   B/2-3)מסלול בקטגוריית   מטרים

זמינות   של  בחינה  מחייב  הטיסה  מסלול  של  הארכה/הרחבה  מהלך 

מועצה   המנחת.   את  הסובבות  החקלאיות  למשבצות  ביחס  הקרקע 

ורית אשכול נמצאת כבר כיום במצוקת קרקע חקלאית, ויש לבחון את זא

מול   אל  המנחת  לפיתוח  שטחים  להקצות  של היכולת  הפרוגרמה 

 המועצה. 

אוהלי  אחזקה,  משרדים, מגורים,    הסדרת והקמת מבני  -י  אזור תפעול 10.2.3

נכון לבחון סוג תשתית    .לפחות   דונם  6-7בגודל של    אחסנה לכטמ"מים

זה תוך בחינת אפשרות שילוב מספר חברות המפעילות כטמ"מ באופן  

קת )כולל חלו  שיאפשר לחברות לפעול תוך שמירה על סודיות מסחרית

צורך החזק במנחתים לכטמ"מ נראה כי  לאור ה   –שעות פעילות במנחת(  

יאפשר  הדבר  ראויה,  מסחרית  הפרדה  לביצוע  אפשרות  שישנה  ככל 

מכך  וכתוצאה  משאבים,  איגום  המנחת,  של  סינרגית  הפעלה 

    .אטרקטיביות גבוהה של המנחת ומקסום תועלות כלכליות

כי   10.2.4 להדגיש,  ידיעתנו,  יש  להיום  למיטב  נכונותנכון  החברות   אין  מצד 

מסחריתהמפתח  סודיות  הבטי  בשל  מתחם  מאותו  לעבוד  כטמ"מ  , ות 

 
תים  במנח  -בטיחותית או תפעולית     תשתית זו דורשת השקעה גדולה יחסית, שברוב המנחתים אינה נדרשת  37

ואינה מוצדקת כלכלית. מסלולי הסעה נדרשים כאשר נפחי הפעילות   -רבים בארץ ובעולם אין כלל מסלול הסעה 
 גדולים והעומס על המסלול גדל.  
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ולכן יתכן ופעילות זו תתאפשר בין חברות אשר אינן מפתחות כטמ"מ  

  . ממשפחות דומות ואינן מתחרות מסחרית

ככל שתהיה כוונה לאפשר פעילות תעופה כללית מהמנחת, נדרש יהיה   10.2.5

בני אחסנה  , כגון מוסכים, מים השונים של פעילות זולבחון את הצרכ

 ולהגדיר משמעויות בהתאם. וכיוצ"ב, 

המנחת   10.2.6 הנמוך    -סביבת  המתח  קו  בהסטת  הצורך  את  לבחון  נדרש 

המנחת,    של  המזרחי  לחלקו  מצפון  בפיינל,  הצמוד  ואת עצים 

הנדרשות של    38המשמעויות  הבניה  למגבלות  ביחס  הגבוה  המתח  קו 

יש לבחון  ו כן  כמ   .GAלמנחת בקטגוריה גבוהה יותר ו/או לשימוש טיסות  

 את הצורך בהסדרת צומת הכניסה ודרך הגישה לאתר. 

על מנת לנתח את משמעויות הקמת התשתיות האפשריות או חלקן, יש  10.2.7

סוג פעילויות,   –לבצע אפיון מפורט של הפעילויות המבוקשות במנחת  

עלות   הערכת  לקבלת  התכנות  בדיקת  לבצע  ובהתאם  תנועות  היקף 

טורית מפורטת למנחת, כולל מגבלות על ראשונית להכנת תכנית סטטו

את הפעילויות  הנדרשות לתמוך  תעופתיות  והקמת תשתיות  הסביבה, 

 ת. אשר אופיינו למנח

 

  

 
השארתו במיקומו וגובהו הנוכחי, הסטתו או הנמכתו כפי שנעשה בתשתיות תעופתיות אחרות בישראל כגון   38

 הרצליה. שד"ת 
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 , הסדרה ואפשרויות פיתוחהכנסות קיימות .11

 

התקבלו נתונים שונים ביחס להוצאות   אירונאוטיקסמהמועצה ומחברת   11.1

ונים מהפעילות החברה במנחת, ועל התקבולים של המועצה ועסקים ש

 ניר.   -לא התקבלו נתונים מקבילים מחברת כימ במנחת.  

ההוצאות   11.2 נתוני  למנחת ובחינת  הקשורות  ועקיפות(  )ישירות  ההכנסות 

אינו מממש המנחת  ש  אולם ניכרגבולות נתנה תמונה חלקית ומצומצמת,  

הן במצבו הנוכחי והן בפוטנציאל הפיתוח    – הפוטנציאל הכלכלי שלו    את

 שלו.

  כפי שהועברו מחברת אירונאוטיקס:  39ן ההוצאות המרכזיותלהל 11.3

  

 

 

 

צפוי שהמועצה תידרש לשלם דמי שימוש לרמ"י    -   "י לרמ  שימוש  דמי 11.4

החל   לאחריותה  המנחת  העברת  נכון  2015מינואר  בעקבות  אולם   ,

למועד כתיבת המסמך, אין בידנו כל נתון המאפשר להעריך בקירוב את 

 
 עלויות שוליות כגון מים, פאב וכיוצ"ב. הושמטו  39
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בדוק ל  חיונירך קבלת החלטות מושכלת,  לצוהיקף התקציב הנדרש.   

  -  השבחה היטל  רות ל, כולל האפשבאיזה סכום שנתי מדובר  רמ"י  מול

בסכומים  מאוד  ויכולים להיות הבדלים גדולים  בעל מנעד רחב,  זהו תחום  

 . לנושא זהשנקבעים 

  468)ששטחו    שבתחומומבנה המוסך  ,  המנחת עצמו  - קיימים   שימושים  11.5

חניה וכן ישנם מתקנים, קרונות ומיכלים    שטח,  (שנמסרמ"ר, לפי המידע  

השוטף. בשימוש  הנדרשים  ל  שונים  ייעודיים  יש  שימושים  הסדיר 

ואגרות( מתאימים לכל   ים הקיימים,  שימושאחד מהותעריפים )ארנונה 

 . ומיידי מקור הכנסה לא מבוטל דבר שיהווה  

  הםעל הכנסות שנתיות מארנונה מהמנחת  הדיווחים העדכניים שנמסרו 11.5.1

שטח חקלאי  שימושים של  )על בסיס    בשנים האחרונות   אש"ח   32-של כ

   ה(.יומבנה עזר לתעשי

שימוש מ  ברמה המוניציפלית ייעוד הקרקע  שינוי    להסדרת  ניתן לפעול 11.5.2

בס )על  תעופה"  למנחת  תפוסה  ל"קרקע  תמ"א  חקלאי  ותמ"מ    15יס 

-3.88סכום של  להעלות משמעותית את גביית הארנונה ל  ( וע"י כךדרום

-תוספת ארנונה שנתית של כ.   מהלך זה יאפשר  ש"ח למ"ר לשנה  4.57

  .אש"ח 100

ה. ייתכן וניתן לסווג אותו  י כמבנה עזר לתעשי  כיוםמסווג  המוסך  מבנה   11.5.3

להביא  אף הוא  בייעוד מתאים יותר )מבנה תעשייה, למשל(. דבר שעשוי  

 נה. לתוספת ארנו

גם זאת   -  השימוש בחניהו  כלים וכו'( ילגבי המתקנים הנוספים )קרונות, מ 11.5.4

לפחות  בהתאם.  ארנונה/אגרה  ולגבות  מתאים  בסיווג  להסדיר  יש 

 למתקנים הקבועים, שנשארים כל העת בשטח.

 להלן הדגמה של האפשרויות השונות כתוצאה משינוי התעריפים:  11.5.5
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במנחתים שונים ברחבי הארץ, משלמים המשתמשים, מעבר   –שכירות   11.6

שכירות גם  והוצאות,  במנחת   לארנונה  השימוש  על  וכן  חודשית    דמי , 

 דמי השימושוגובה  שכירות  עלות ה.  הגדרת  חניה וכיוצ"ב  דמינחיתה,  

המשתמשים עם  שנערך  ומו"מ  בשוק  לביקושים  בהתאם  וזאתנקבע   , 

)וזאת בשונה  מאחר והיבט זה הינו מסחרי ואינו   כפוף לתקנות כלשהן 

המחשה, מצורף  .  לצורך  (40המחוייבת לאגרות בהתאם לתקנות   מרש"ת

 .בנספח לוח האגרות של רש"ת

 לאורך ולרוחבהמנחת  פוטנציאל  ,  15על פי תמ"א    -פוטנציאלי   פיתוח  11.7

בהתאם והדבר   שטח המנחתגדול מהמצב הקיים, כך שניתן להגדיל את  

היום.    נוספים  שימושים  יאפשר הקיימים  לאלו  לבחון במנחת,  ניתן 

  במודלים  או  מדינה/המועצה  ממקורות  המנחת  ת גדלה  מימון אפשרות  

 (. אחריםו BOTמוגדרת )שימוש  של מימון על ידי המשתמש לתקופה 

רותים נוספים במנחת י, ניתן לפתח ש  GAככל שבמנחת יבוצעו טיסות   11.8

 כגון שרותי תדלוק, אשר יאפשרו הגדלה נוספת של ההכנסות.   

 לאפשרויות  בהתאם  מסחריים  שימושים  פיתוח  לבחון  יהיה  ניתן  בהמשך 11.9

 . באזור ולביקוש גדלהמו  במנחת השימוש

  יחיד  למשתמש  בתשלום  זיכיון   להגדיריכולה לבחור    המועצה  -  תפעול 11.10

יש לבחון אם  בהתאם לצרכיו ושיקול דעתו.    ואות  יפעיל  אשר,  במנחת

 יידרש מכרז לשם כך. 

בסיס  יכולה  המועצה ,  לחילופין  על  מודל  ושעות   לפתח  שימוש  ימי 

מש  שלובתשלום    מוגדרותפעילות   ניר -)כימ   קייםתמש  כל 

  המשתמשים  מספר  של  הרחבה   לאפשר  עשויה  ובכךואירונאוטיקס(  

  שיביא  כך כולל שימושי פנאי בסופי השבוע,  ,  המנחת  של  יותר  רב   וניצול

 למועצה.  הכנסות לתוספת

 

 

  

 
 1991-תקנות רשות שדות התעופה )אגרות(, תשנ"א  –רש"ת כפופה לתקנות בהקשרי אגרות שונות  40



                                                                    

 www.pl-con.com  ©            ל אשכובדיקת התכנות מנחת גבולות/            73מתוך  38עמוד 
 

 מסקנות .12

 

המסקנות שלהלן נסמכות על הפירוט שניתן בהרחבה לעיל במסגרת  12.1

 דו"ח זה. 

הינו מנחת 12.2 גבולות  ברישיון    מנחת  תעופתית  פעילות  מבוצעת  בו  קיים, 

 .( )אירונאוטיקסניר( וכטמ"מ -, של מטוסי ריסוס )כימניר-של כימ  רת"א

כימ 12.3 אירונאוטיקס  -הן  והן  מבקשות ניר  ושתיהן  נכס,  במנחת  רואות 

ב בלהחזיק  ו   מנחתשימוש  הכרחית מאחר  תשתית  מהווה  המנחת 

     . לפעילותן

לבחון היבטים אלו ע"י    נדרש.   ייםבטים משפטיבה  עוסקמסמך זה אינו   12.4

השקעות עבר של  יועץ משפטי לצורך השלמת בסיס הנתונים )השלכות  

כימ זכויות  אירונאוטיקס,  -במנחת,  ו/או  שניתנו ניר  מועצה  ככל   אישורי 

 רישיון וכיוצ"ב(. סוג השלכות שינוי  , שניתנו

 עתידי, וזאתכלכלי    בעלת פוטנציאלנראית כ  הסדרת המנחת לכטמ"מ 12.5

ה לא מיעוט  הארץור  ברחבי  זו  לפעילות  המתאימים  הפרדות מנחתים   ,

ללא מכשולים,  ו  נדרשות מפעילות מאויישת, מיקומו באזור דליל אולוסיה

פוטנציאל ניתן לבחון  כן  .  כמו  קרבה לשטחי אש  לפיתוח,  מרחב קרקעי

 (.   GAכאתר אחסנה ובדק לכטמ"מ ומטוסים מאויישים )

, של חיל האוויר  אווירי פעיל ביותרב  מאידך, המנחת ממוקם תחת מרח

חצרים  שד"ת  פעילות  עקב  התנגדות  בפרט  ומוגבל  תתכן  כן  כמו    .

 ציבורית להרחבת הפעילות במנחת בשל חשש ממטרדי רעש וכיוצ"ב. 

להפעלת  12.6 מתאים  הנוכחי,  ההנדסי  ובמצבו  הנוכחי,  בתצורתו  המנחת 

ביל מגמה  מקמטוסי ריסוס וכטמ"מ קטן/בינוני.  עולם הכטמ"מ מקיים ב

של הגדלת המטוסים על מנת לאפשר היקף משימות וטווח מבצעי גדול 

יותר.  הפעלת כטמ"מ גדול דורשת את הארכתו והרחבתו של המנחת.   

היקף ומאפייני התשתית הנדרשת ניתן להגדרה רק לאחר אפיון מפורט 

 של הפעילויות המבוקשות.

וכן צפוי כי    ה,חבהמאפשר קשת פעילויות ר  ,15למנחת סימבול בתמ"א   12.7

ויופיע בעידכון תמ"א   לא הוסדר כנדרש   המנחת אולם    ,  2/  15ימשיך 

 בתכנית מפורטת
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מידע המאפשר   ולא נמסר   אינו מוסדר קניינית מול רמ"י השימוש במנחת   12.8

חוסר המידע על היקף חובות עבר    .הסכום הנדרש  היקף  הערכה של

רמ"י, הינו חסם  י  ומהו סדר הגודל המשוער של היטלי השבחה צפויים ע"

 הסדרה.  תהליך ל משמעותי

המנחת 12.9 מפורטת  הסדרת  וגיבוש דורשת    בתכנית  תעופתי  אפיון 

  , אולם  .  הסדרת מגבלות סביבתיות )גובה, רעש, ציפורים(פרוגרמה, וכן  

ישנה גמישות רבה בסוגי המגבלות אשר יושתו ובהיקף הנדרש )אחוזי  

אופקי וכיוצ"ב( כפועל   שיפוע, עם או ללא מישור מעבר, צורך במישור

כמו כן, במידה     יוצא של סוגי המטוסים/כטמ"מ אשר יעשו בו שימוש.

מגבלות   לתמ"א  סביבתיות  ויוסדרו  העידכון  עשוי  15במסגרת  הדבר   ,

 ליך ההסדרה בתכנית המפורטת.להקל אף על תה

משמעותי    מתומחרת בחסרמוערכת כ הפעילות הכלכלית במנחת כיום   12.10

אש"ח   200-כעומד על  העיקריות  היקף ההכנסותכאשר  , עבור המועצה

לשקול שינוי של סיווג הפעילות והתשתית, ולמפות את   מומלץלשנה.   

לשפר  כך  וע"י  בלבד(,  אחד  מבנה  )ולא  הקיימים  המבנים  כלל 

, לאחר הסדרת הפעילות כמו כן   משמעותית את התקבולים מהמנחת. 

  דמיוכן גביית    נים ניתן לשקול גביית שכירות מהמשתמשים השובמנחת,  

    . נחיתה, חניה וכיוצ"ב

החלטה בדבר הצורך/רצון בהרחבת הפעילות   שתתקבל  וככלבמקביל,  

ההכנסות הנוספות שיכולות להיות בצע הערכה של  במנחת, ניתן יהיה ל

ספורט  רחפנים,  בדק,  מטוסים,  אחסנת  כטמ"מ,  )ייצור  מכך  כתוצאה 

 וכיוצ"ב(.  , מרכז לוגיסטי מוטורי

 . מנחתהפעילות במיסוד ל שלבים עיקריים, בלתי תלויים,  ישנם שני 12.11

 :  הסדרת מצב קיים  –שלב ראשון  12.12

נדרש קיום שיח עם רמ"י על מנת להגיע לרמת וודאות גבוהה    ראשית,  12.12.1

 ביחס להיקף חובות העבר והיטלי ההשבחה הצפויים.   

דהיום   12.12.2 מהמצב  הנגזרים  ההיבטים  כלל  של  מקיף  משפטי  ניתוח 

 ב הנוכחי. והמלצות ביחס למצ

המאפשר   12.12.3 נתונים  בסיס  קבלת  תכנית    –  וודאותלאחר  קידום 

וחקלאי,   כטמ"מ  לטיסות  הקיים  המצב  את  המסדירה  סטטוטורית 

ואגרות  ארנונה  תעריפי  בדבר  החלטה  רמ"י,  עם  שימושים   הסדרת 
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הקיימים  ו/או    ,למבנים  שכירות  דמי  על  נחיתה/חניה,    דמי החלטות 

 . החלטה בדבר רישוי המנחת

לבין  גיבוש   12.12.4 המועצה  בין  מחייב  ו/או  הסכם  המנחת  מפעיל 

 משים במנחת. המשת

 :  בחינת הצורך בהרחבת פעילות  –שלב שני  12.13

על אף הפוטנציאל העקרוני אשר נסקר לעיל, החלטה בדבר הרחבת   12.13.1

והחלטה   דיון  ובראשונה  בראש  תדרוש  במנחת,  הפעילות  היקף 

והצורך בהרחבת הפעילות עקרוניים   בחינת    , תוךבדבר עצם הרצון 

 מדיניות כללית של המועצה. כן ו , ציבורייםמשפטיים, היבטים 

ביצוע סקר משתמשים פוטנציאליים, ובהתאם להגדיר את סוג המודל   12.13.2

 . 41הכלכלי אשר יאפשר תמיכה בתהליך זה 

  כיבוי,   ריסוס,)  הרצויה  נדרש יהיה להגדיר את סוגי הפעילות האווירית  12.13.3

גדול,   לכטמ"מ  ופעילו  GAמענה  כגון  וכיוצ"ב(  נלוות  תעופתיות  יות 

מפעל וכיוצ"ב,  מוסכים,  אחסנה  יצור,  סטטוטורית    לגבשי  תכנית 

  לאפיין ולהעריך את מפורטת )ייעוד ושימושים, זכויות בניה וכיוצ"ב(,  

מסלול, תכן   הארכת/הרחבתהתשתיות הנדרשות )תכנון וביצוע  עלות  

מוסכים   לילה,  לפעילות  המסלול  בהתאמת  צורך  ושוליים,  מסעה 

 .   42בהתאם   תהמנחרישוי  ולהסדיר את והנגרים, וכיוצ"ב(, 

הרחבת נפח הפעילות האווירית, ככל שיהיה בכך צורך, תדרוש בחינה  12.13.4

מפורטת בתאום חה"א ורת"א, על מנת להגדיר את התנאים בתחום  

אזורים, שעות   )נתיבים,  ובתשתית האווירית הסובבת  פיקוח המנחת 

 פעילות וכיוצ"ב(. 

פיתוח פלטפורמות אוויריות  המאפשר    ניסויים  מרחב ום  לבחון יישניתן   12.13.5

שונים )נוספות   מסוגים  רחפנים  לבחון  (,  כגון  אזרחיים וכן    שימושים 

, פעילויות פנאי וכיוצ"ב, אשר להם יידרשו מבנים מסחריים  קרקעיים

במנחת   ומחסנים, השימוש  פוטנציאל  את  להרחיב  וההכנסות    וכך 

  ממנו. 

 
החכרת המנחת למפעיל במכרז ותשלום שכירות בהתאם לחודשי/שעות שימוש ; תפעול ע"י המועצה תוך   41

 וכיוצ"ב   BOTשיפור התקבולים מהמנחת, מודל 
( , ככל שהמנחת מסוגל לתת מענה לצורך, תדרוש שינוי  GAהסדרת המנחת לפעילות טיסה מאויישת כללית )   42

 . ימוש בו בין כטמ"מ למטוסים מאויישיםברישוי המנחת והסדרה מפורטת של תנאי הש
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 סיכום  .13

 

עת במקביל פעילות יום כמנחת חקלאי בו מתבצמנחת גבולות משמש כ  13.1

קיים צורך בהמשך פעילות מטוסי הריסוס ממנחת גבולות של כטמ"מ.  

 תוך שילוב בין פעילות הכטמ"מ למטוסים המאויישים. 

כלי טיס מאוישים    מפותחים, ע"י התעשיות הביטחוניות,מדינת ישראל  ב 13.2

)כטמ"מ( וגדלים במידו  מרחוק  הולכים  וכמות כאשר כלי הטיס  תיהם, 

 שעות הטיסה המבוצעת עולה באופן דרמטי. 

הכטמ"מ מערך  של  הטיסה  בשעות  הדרמטית  לעלייה    בהתאם 

במרחביםובעולם  43בישראל בצורך  עליה  ישנה  ואוויריים   ,   קרקעיים 

 אחסנה וטיפול. ייצור, הרכבה, לפיתוח כלי הטיס, ביצוע טיסות ניסוי, 

הינכמ 13.3 כטמ"מ  לפעילות  המתאים  המנחתים  מוגבלת  ות  הן   –  מאוד ה 

בהקשר  הן  מיוחדים(,  )ניסויים/אלמנטים  הפעילות  אופי  בהקשר 

לתפיסת זמן מסלול, הן ביחס למורכבות השילוב עם תעופה מאויישת, 

ואילוצים   פעילות(  המאפשר  )מרחב  ביטחוניים  אילוצים  גם  ובנוסף 

 ם שלא באזורים השנויים במחלוקת(. פוליטיים של לקוחות זרים )מיקו 

בעל מאפיינים המתאימים להפעלת כטמ"מ,  מנח 13.4 הינו  גבולות  כולל ת 

וניסוי.במסגרת   פיתוח  הפעילות   מומלץ   תהליך  הסדרת  את  לבחון 

כמו כן ניתן לשקול במנחת תוך הפיכתו למוקד פעילות כטמ"מ ארצי.   

 .GAשילוב  ויתכן אף, לכךהרחבת הפעילות במנחת מעבר  בחינה של

לנו,   13.5 שנמסר  כמובילת   וריתהאז  המועצהכפי  עצמה   התהליך  רואה 

מנהל    עםהדוק  לבצע תהליך זה תוך תאום    מומלץ.   והקנייניהסטטוטורי  

על מנת  2/ 15צוות התכנון של תמ"א ו , לשכת התכנון המחוזית,התכנון

 .למועצה שהתמ"א תאפשר את הייעודים והשימושים אשר יהיו רצויים 

ן מפורש על מקורות "ח זה שאינו מסתמך באופבדו   המידע  כל,  כאמור 13.6

יד על  שנעשו  בדיקות  על  ו/או  שנמסר ינוחיצוניים  מידע  על  מבוסס   ,

והמועצה האזורית ניר,  -, כימ  אירונאוטיקסלחברה על ידי נציגים מטעם  

 אשכול. 

 
של שעות   ורוב גדול מאוד  –קרב, תובלה, מסוקים  –חלק הארי של שעות הטיסה ביחס לשאר המערכים  43

 . מערך החוזיהטיסה כחלק מ
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 פמ"ת מנחת גבולות
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 רשיון מפעיל כימניר
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 גושים/חלקות אתר מפ"י  
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 מסמכי רמ"י
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 CVFR 2020מפת 
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 2019מפת נתיבי מסוקים נובמבר 
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 2018נובמבר  8  4/18נמוך עדכון מפת גובה 
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 ()עמוד ראשון וכן המפותפמ"ת מנחת מצדה 
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 35תמ"א 
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 15תמ"א 
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 מחוז דרום  – 14/  4תמ"א 
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 אזורי מיני כטב"מ  –פמ"ת פנים ארצי 
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 ת אגרות רש"
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 44המחשת מישורים דמיוניים

 

  

 
   7/11/17מנהל התכנון, סקר אתרים לאיתור שד"ת בינ"ל משלים,   -מתוך  44

 קונימישור 

 מישור אופקי

 מישור מעבר

 מישור גישה/המראה
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תכנית הגבלות הבניה של מסלול   –דוגמא לאופן יישום מישורים דמיוניים 

 הבונים
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 מצבת כלי טיס תעופה כללית
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 המנחת כיום
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 מצב הנדסי מסעה ורצועת המסלול
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