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מטוס  787דרימליינר חמישי של אל על נחת בנתב"ג
 Posted on 29ביוני  by 2018עמי אטינגר

ייצא לטיסה ראשונה לאחר הכשרה וזיווד בהתאם לצרכי החברה .שמו בישראל :בת ים

 :Categoriesתעופה ,ראשי
 :Tagאל על ,דרימליינר חמישי ,בואינג 787-900

דרימליינר חמישי של אל על  -מטוס בואינג  - 787-900נחת ביום שישי בנתב"ג ויועבר להאנגר החברה ,כדי להכשירו
לטיסות מבצעיות בהתאם לדרישות החברה .לאחר כמה ימים של הכשרתו וזיוודו בהתאם לצרכים של אל על ,הוא
אמור לצאת לטיסתו המסחרית הראשונה.
עיסקת  16מטוסי בואינג מהדגמים  787-800ו 787-900-היא הגדולה ביותר שביצעה אל על והיא מוערכת בכ1.25-
מיליארד דולר .במסגרת זו נרכשו  7מטוסי  787משני הדגמים ונחתם הסכם חכירה של  9מטוסים .עיסקה זו בוצעה
תוך כדי קליטת  8מטוסי בואינג מדגם  737-900ERבחברה .בשלב מאוחר יותר סוכם על קליטת מטוס  787נוסף ,ובכך
גדל מספר מטוסי  787שאל על תקלוט ל.17-
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שטח מרחבי גדול בהרבה מזה שב767-
בואינג  787תוכנן עם גוף רחב יותר מאשר בואינג  ,767שאותו הוא אמור להחליף.
תצורת המושבים במחלקת התיירים היא של  ,3X3X3בהשוואה ל 2X3X2-במטוס .767
תצורת מושבים במחלקת תיירים פלוס ב 787-החדש היא של  2X3X2ולכן יש במחלקה
שטח מרחבי גדול
בהרבה מזה שבדגם .767
במטוס החדש בוטלה המחלקה הראשונה ובמקומה הוצבה מחלקת עסקים משופרת
מאוד עם מיטות ומערכות בידור מתקדמות ,כפי שיש בכל מחלקות הטיסה במטוס.
קליטת דרימליינר חמישי של אל על מגיעה כחצי שנה אחרי שהדרימליינר הראשון
שלה נחת בנתב"ג בדצמבר  .2017שר התחבורה והמודיעין ,ישראל כץ ,אמר אז
כי רכישת מטוסי הדרימליינר מחברת בואינג היא ביטוי להתפתחות אל על
והשתלבותה במדיניות השמים הפתוחים ובמקביל  -לעומק היחסים האזרחיים ויחסי
הסחר בין ישראל לארה”ב" .הברית בין ארה״ב וישראל ,המבוססת על ערכים משותפים
וזהות אינטרסים ,היא העוגן המרכזי ליציבות האזור" ,הבטיח.
ייקרא :בת ים
מחלקת תיירים פלוס
בדרימליינר של אל על .צילום
סיון פרג'

המטוס נקרא על שם העיר בת ים ולרגל השקתו ,החליטו באל על להזמין את ילדי
העיר להצטרף לטיסה חווייתית בשמי הארץ.
 70ילדים מכל בתי הספר היסודיים בעיר יוזמנו יחד עם הוריהם ,לטיסה חווייתית ביום
א'  8.7.18בבוקר .מדובר באחת הטיסות הראשונות של המטוס החדש אשר ישתלב
בנתיבי החברה לצפון אמריקה ,המזרח הרחוק ולונדון .המטוס החדש צפוי להחליף
בקרוב מטוס מדגם  767בשם זה.

מטוס "בת ים" הוא המטוס החמישי שמגיע ארצה מתוך  16מטוסי הדרימליינר בהם מצטיידת אל על .מדי רבעון יגיע
ארצה מטוס נוסף מתוך תכנית ההצטיידות.
המטוס החדש יושק בטקס רשמי שיערך ב ,8.7.18 -בשעה  08:00במעמד ראשי החברה ,ראש עיריית בת ים ו70-
הילדים והוריהם.
כתבה על נחיתת הדרימליינר הראשון של אל על
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