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 רקע .1

767שטחשדההתעופההואשדהדבע"שדבהוזהינושדהתעופהצבאיבומופעלותגםטיסותאזרחיות.

"(בבעלות6886דונםהמכונההגושהגדול)"10422-דונםמתוכםשייכיםלמתחםכוללשלכ522-דונם.כ

מסלולהתעופהמסומןלביטולוהקרקעמיועדתלשימושיםלאביבפרטית.עלפיתכניתמתארמקומיתת

שאינםשדהתעופהובכללזההקמתאלפייחידותדיור.

שימשכשדהאזרחילפעילותמטוסיםפרטיים052-בעתהמנדטהבריטיובשנותה1838הוקםבשנתהשדה

 הדרכה. ופעולות ריסוס מטוסי ישראל0 משטרת המטוסי מסחרי62-בשנות צביון לקבל השדה החל

נחתםהסכםביןמשרדהביטחוןלמשרדבהתאםלכך.לתעופהפניםארציתלצדהשימושלתעופהצבאית

לאחר1878בורההמסדיראתהשימוששלהתעופההאזרחיתבשדהלצדהתעופההצבאית.בשנתהתח 0

.לרשותשדהדבבתעופההאזרחיתהעלהקמתרשותשדותהתעופה)להלןרש"ת(0נמסרההאחריות

לחוקרשותשדותהתעופה0תשל"ז1)א()5בהתאםלסעיף -0תפקידיהרשות1877–( להחזיק0להפעיל0

ובנייהולתתבהםשירותים לפתחולנהלאתשדותהתעופההמנוייםבתוספת0לבצעבהםפעולותתכנון

נלוויםלכלהפעולותהאלה;

(לחוק0עלרש"תלתתבשדהתעופהצבאישאינושדהתעופהשלהרשות0שירותים4)א()5בהתאםלסעיף

תחבורהבצו0בהתייעצותעםמועצתהרשותובאישורשרהביטחון......"שעליהםיורהשרה

שדהדבאינונמנהעלהשדותהמנוייםבתוספתלחוקרשותשדותהתעופהוהפעלתומבוצעתמכוחושלצו

זהצושלתוקפו.1888–רשותשדותהתעופה)מתןשירותיםבשדההתעופהדבהוז)תלאביב((0התש"ן

בהתאםוזאת0צבאיתלתעופהתעופהכשדהלשמשיחדלהתעופהשדהשבולמועדעדלשלתקופההינו

–)להלן2217–ז"תשע(0מיוחדותהוראות)הוזדבהתעופהשדהלחוק(ב)2סעיףלפיהביטחוןשרלהודעת

החוק( והבטיחותהתחבורהמשרדשלהאינטרנטבאתרתפורסםכאמורהביטחוןשרלהודעתבסמוך;

.בחוקכמשמעותוהפעילותהפסקתמועדעלהודעהבדרכים

.2218בהתאםלמתוכנןוהמצבהמשפטיכיוםשדההתעופהצפוילהיסגרביולי

כי16.7.18-בתאריךה הכנסתהמציעהלקבוע הכנסתהצעתחוקבחתימתרובחברי הונחהעלשולחן

במקרקעיןזכויותיהםלצדהבטחת(כלזאת5587/22שדההתעופהדבהוזימשיךלפעולבאופןקבוע)פ/

בסמוךהנמצאבשטחמסחרושטחימגוריםבנייתלצורךנוספיםויזמיםהגדולהגושזכויותבעלישל

.הקבועהתעופהלשדה

האזרחי התעופה שדה דב0לסגירת רבים0שדה בהיבטים השלכות יתמקד.ומגווניםישנן זה דו"ח

 במשמעויותהמרכזיותבתחוםהתעבורההאווירית.
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 העבודהותהליך מטרת  .2

בדגשעלנתבקשנועלידיהתאחדותהמלונותבאילתלבחוןאתהמשמעויותבתחוםהתעבורההאווירית

.0זאתלאורסגירתשדההתעופהשדהדבעלהתיירותבעיראפשריותהעיראילתוהשלכותההשפעהעל

:המקצועייםכמפורטעלידיצוותהיועציםחוברהדו"ח

יצחקיוזיע לשעברהתחבורהמשרדל"מנכ0 השונים0 התחבורה בתחומי מקצועי האנרגיה0יועץ

בעל מקצועיוהטכנולוגיות. בכלניסיוןוידע ורפורמות פרויקטים וקידום בהובלה וכן אלו0 בתחומים

.היםובנמליתחומיהתחבורהביבשה0בתעופה

בשירותמפתחתפקידיבמילוישנים13-כשלניסיוןבעלדיןועורךכלכלןיועץמקצועי00טייכמןברקד"עו

רפורמותבהובלתמרכזיושותףהציבורי משרדל"מנכשלהמקצועיוהיועץהמטהכראששימש.

.התחבורה

 ריכז האפשריות והשלכותיה האווירית התעבורה בתחום המרכזיות המשמעויות בחינת צוותלצורך

.הצוותאסףכלזאתכתוצאהמסגירתשדהדבבתחוםהיועציםמידעונתוניםבהיבטההשפעההאפשרית

והתיירות0 התחבורה משרדי אזרחית0 תעופה רשות התעופה0 שדות מרשות רלוונטיים ונתונים מידע

באילתה המלון בתי התאחדות אילת0 עיריית לסטטיסטיקה0 המרכזית לשכה הפנים0 התעופה חברות

.0פרוטוקוליםוסיכומיועדותבכנסתובממשלהתוארצי

בתהליךהעבודהנבחןהמצבהקייםביןהיתרבכלהנוגעלהחלטותלסגירתשדההתעופהשדהדב0הסכם

שמיםפתוחיםביןמדינתישראללאיחודהאירופיוהסכמיםוהחלטותנוספיםרלוונטיים.

0התקיימופגישותעבודהעםהגורמיםהבאים:כמוכן

 במשרדהתחבורהאזרחיתהתעופההמנהלרשות; 

 אזרחיתהתעופההברשות0תעופתיותתשתיותאגףראש; 

 מנכ"להתאחדותהמלונותבאילת; 

 מנכ"לחברתארקיע; 

 מנכ"לחברתישראייר; 

 ראשהעיראילת; 

 ;מנכ"למשרדהתיירות 

 רשותשדותהתעופה.נציגי
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 תשתיות התעופה המרכזיות בישראל .3

:שלהטסתנוסעיםפעילותקיימתןבהכיוםבישראלהפועליםשדותהתעופההעיקריים

)נתב"ג(גוריוןבןהתעופהנמל•

שדההתעופהבאילת•

תמנעהתעופהשדה•

צבאינמל–דבשדההתעופהשדה•

חיפההתעופהשדה•

משדותהתעופהדלהלןפירוטקצרעלכלאח

גוריון בן התעופה נמל

.התיכוןבמזרחהעמוסיםהתעופהמשדותאחדוהינוישראלשלהמרכזיהבינלאומיהנמלהינו

:פועליםבשדה

הסעהמסלוליומערך(מדויקתמכשיריםנחיתתמערכותמותקניםבכולם)ונחיתההמראהמסלולי3•

.למטוסיםחניהעמדות122-כ•

לואוקוסט.וטיסותפנימיותלטיסותהמשמש1וטרמינלהמרכזי3טרמינל:טרמינלים2•

מגרש3לטרמינלבצמודכןכמו.חניהמקומות60222-כשבהםוקצרארוךלטוחחניהמגרשיג"בנתב

.בנמלהפועלותרכבהשכרתחברותאתגםוהמשרתמקומות522שבונוסף

.42ומכביש1מכבישכניסותקיימות.פרטיורכבמוניות0אוטובוסים:הגעהדרכי

.המחבראתכלחלקיהארץ3לטרמינלעדרכבתקופועלכןכמו

 שדה התעופה באילת

לשדה0הארץבתוךסדירותלטיסותבעיקרמשמשהנמל.82לכבישובמקבילבצמוד0אילתהעירבלבשוכן

אלוולפיכךגדוליםמטוסיםנחיתתמאפשרשאינודבר0מטר10822–המסלולאורך.ולחיפהג"לנתב0דב

.הסמוךעובדההצבאיהתעופהבשדהנוחתים

התעופהפעילותותיפסקבאילתהשדהייסגררמוןאילתהתעופהנמלפתיחתעםהקרובההשנהבמהלך

.עובדהתעופההבשדההאזרחית

  



 יזמות וייעוץ מקצועי –עוזי יצחקי 

 UZI.ITZHAKI555@GMAIL.COM, 050-2606026: נייד  

 50600, ברק בני, 0 גוריון בן

 02-5665256: פקס, 02-5665252: טלפון, 00 קומה 6. ר.ס.ב מגדל

6 

 

 שדה התעופה בתמנע על שם אילן ואסף רמון

צורךלהתייחסבאופןפרטניועובדהאילתהתעופהנמליאתלהחליףמיועדהשדה ועלכןהוחלטשאין

אלו תעופה לשדות אילתלעירצפוניתמ"ק18-כשלבמרחקממוקםהנמל. אתבעיקרישרתהנמל.

מסלולבנמל.המדינהשלבדרומההנופשולאתריאילתלעירוהבינלאומיתארציתהפניםהתיירות

מטר30622שלבאורךונחיתההמראה -טרנסללטיסותאווירייםמוביליםשלהמראהיאפשראשר0

.אטלנטיות

שירותברמתבשנהנוסעיםמיליון1.8-לכמענהעניקיוכללהו0ממדיםרחביהיהבנמללנוסעיםהטרמינל

בשונהמנמלהתעופהבןגוריוןונמלהתעופההקייםכיוםבאילת0לנמלהתעופהברמוןאיןמגבלות.גבוהה

 כל במהלך ולנחות מהשדה להמריא שניתן הינה המשמעות עוצר. שעות ואין פעילות שעות שעותשל

היממה.

בדרךלאילתהגעהשלהכוללהזמןלמשךמשמעותיזמןפרקלהוסיףצפוי0תמנעהתעופהלשדההמעבר

האוויר צפויזהדבר. הואאף0 לעומתלאילתארציותפניםטיסותשלהאטרקטיביותלהפחתתלתרום0

.שעותמארבעפחותעל0בזמןכתיבתשורותאלו0עומדהארץממרכזהכוללשאורכההיבשתיתהחלופה

ענייןזהידוןגםבהמשך.

 שדה התעופה דב הוז 

בעיקרומשמשהשדה.האווירחילשלטיסהכבסיסגםמשמשהשדה.אביבתלהעירבצפוןנמצאהשדה

התעופהחברות.בודדיםאלפיםהינובהםהנוסעיםומספרקטןהינול"בינהטיסותהמספר.פניםלטיסות

טיסותלאילתוחיפהוכןשירותינוספיםהמפעילותוארקיעשראייריחברות:בשדהבקביעותהפועלות

.מיוחדיםתעופהשירותיכחברההמספקתנירכיםואווירמוניותכלהק)מיפויוכו'(0

 שדה התעופה בחיפה

חיפהלעירהמזרחיתבכניסהשוכןהשדה הקישוןלנמלסמוך0 0האזרחיתהתעופהאתמשרתהשדה.

ניתןממנו0ארצי-פניםתעופהכנמלהןמשמשהנמל.הישראליהאווירחילשלצבאיכבסיסגםומשמש

ליעדיםפרטיותוטיסותרטר'צטיסותיוצאותממנובינלאומיתעופהכנמלוהןדבושדהלאילתלטוס

-בכהמסלולאתלהאריךהוחלט2217פברוארב.מטר10322-קייםמסלולבאורךשלכבשדה.קרובים

סילוןצריגוף0לצורךמתןאפשרותלהמראהונחיתהשלמטוסי(מטרים10622-לכ10322-מכ)מטרים322

 נופשביםהשחורנוסעים(122)עד ליעדי וכו'( קפריסין )יוון0 והרחבתטווחהטיסותמטווחיםקרובים

.)בולגריה0הונגריהוכו'(
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 מתוכנניםשדות תעופה 

 קיבלה ישראל ממשלת כי נציין לתשתיותהתעופה תעופה2214בשנתבהקשר עלהקמתשדה החלטה

ההנחההינהשהחלופה ונבטים. רמתדוד חלופות: לשתי ראשוני כיוםמבוצעתכנון התכנוניתמשלים.

לאורהתנגדותמשרדהביטחוןוצה"לבעיקרתהיההקמתשדהתעופהמשליםברמתדוד0אשרתקודם

דו"חזהאינועוסקואינומתכוון.והטענהכי"איןחייםבצוותא")אזרחיוצבאי(להקמתהשדהבנבטים

אשרשדהתעופהמשליםלנתב"גהערכההינהשכיצייןלעסוקבחלופותהנדונות.עםזאתלעניינוחשובל

עלכל2227יוקםלאלפנישנת0)ולאעלידירשותשדותהתעופה(עלידיגורםפרטיעלפיהתכנוןיופעל

המשמעויותהכרוכותבכך.



הםארציים-הפניםהתעופהשדותכיהתעופהקיימתתמימותדעיםבקרבכללהגורמיםהרלוונטייםבענף

עםהפריפריהשלחיבורהואתהעולםעםהמדינהשלחיבורהאתהמאפשרתחשובהלאומיתתשתית

גםמשמשיםוהם0השוניםבמקצועותתעופהאנשילהכשירמאפשריםהתעופהשדותכןכמו.הארץמרכז

.אחרותתשתיותבאמצעותלספקןניתןשלאשונותלפעילויותבסיס



.בישראלארצית-פניםתעופהתשתיותשללפיתוחןקייםפערבכלהקשורבמצבהנוכחיכיוםאיןספקכי

 במיוחד בולט זה לפגיעהו0הקרובבזמןדבשדהאתלסגורההחלטהלנוכחמצב להביא עלול הדבר

.כפישיובאבהמשךוהבינלאומיתארצית-הפניםבתעופה
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 תחזיות נוסעים בתעופה הישראלית .4

המשקשלומודרנייעילבניהולמרכזיתחוליהומהווהבכלכלהחשובמרכיבהינוהישראליהתעופהענף

חוץסחרשלבהיבטים ויוצאתנכנסתתיירות0 המדינהשלאסטרטגיםצרכים0 לענפישירותיםמתן0

.אחריםוהיבטיםהשוניםהמשק

הפעילותהתעופתיתמישראלוממנה

הגיאופוליטייםהמאפייניםלאור.העולמיתבתעופהלמגמותקשורה0וממנהלישראלהתעופתיתהפעילות

בקרקעישראלשל יציאה כל ללא סגור יבשתי כאי והיותה חשיבותה0 באופןגדולהאףהתעופהשל

.משמעותי

רביםמגורמיםמושפעתהאווירבדרךנוסעיםתנועת וביניהםלחזותםקושיקייםאשר0 בהיצעגידול:

הטיסות לנפשהפנויהוההכנסההכלכליתבצמיחהשינויים0 האוויריתההובלהבמחירישינויים0 רמת0

ניתוחעללרובנשענתהנוסעיםתנועתתחזיותהאמורלאור.ועודהחליפיןבשערשינויים0המלונותמחירי

.הרשמייםל"הבינהתעופהגורמישלטווחוארוכותקצרותתחזיותעלוהישענותהעברמגמות

16%מיליוןנוסעים0גידולשל22.2-םבכבנתב"גהסתכבטיסותבינלאומיותמספרהנוסעים2217בשנת

 2216לעומתשנת המשמעותי לגידול ישיר המשך הינו זה נתון . משנתהרציף במספרהנוסעיםבנתב"ג

.2213



:)ע"פנתונירש"ת(2212-2217להלןתרשיםהמציגאתהגידולבתנועתהנוסעיםהבינלאומייםבשנים

 
  

 חתימת הסכם שמים פתוחים
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מיליון23-עומדעלכ2218בינ"לבנתב"גלשנתבטיסותההצפינכוןלמועדכתיבתדו"חזהלמספרנוסעים

.ועדהיום2212מספרהנוסעיםמשנת0שהינולמעשההכפלת(14%-נוסעים)גידולשלכ

ביןהסיבותלגידולהמואץניתןלציין:

התעופההסכמישלהליברליזציהמדיניות .1 פתוחים"( )"שמים הניבה 0הטיסותבהיצעגידולאשר

;התעופהחברותביןהתחרותברמתעלייהומגווןהיעדיםהרחבת

 ;לנפשהפנויהובהכנסהבאוכלוסייההגידול .2

מחירילירידתמובילהתעופהחברותביןהתחרותברמתהעלייהעםיחדהטיסותבהיצעהגידול .3

 .הטיסות

:בינלאומיותמספרנוסעיםבטיסות

גיבוש ולמדיניותלצורך ישנהחשיבותרבהלהעריךאתהשונותפיתוחולשםהבנתהמשמעויותלתכנון

הביקושים תחזית בהתאם מענה. למתן ערוכות תהיינה התעופה שהתשתיות לוודא מנת צוותעל ערך

.בטיסותבינלאומיותתחזיתלשניםהקרובותלגבימספרהנוסעיםהיועצים

הנחותהעבודההמרכזיות שאלהלן ר התבססהההערכהעליהן מדובר לאור. ושמרנית הערכהריאלית

:נתוניהשניםהאחרונות

בש .1 כי הערכה 2218נת של בקצב הגידול 12%יימשך מכן שלאחר ובשנתיים בשנה יתמתןהגידול

צפוי2221ובשנת8%שלגידולצפי2222בשנתקרי.כלשנה1.5%-בוצפויהירידהבגידולהמוערך

 .6.5%גידולשל

תעלבשנה;מדוברבהערכההמבוסס5%קצבהגידולהשנתיהממוצעיעמודעל2222משנתהערכהכי .2

כדוגמת ו)יצרניתמטוסיםאירופית(Airbusתחזיותחברותבינ"ל אווריאונטיקהאמברייר )קונצרן

 מעריכותהברזילאי( צפוי כי של שנתי 6%-5.5%גידול במזרח 0התיכוןבשנה שלכןכמו הערכתם

IATAגופיםנוספיםכדוגמת חברותהתעופההבינ"ל( כי4.4%גידולשלהצופים)ארגון ישלציין ;

הינהנמוכהביחסלחברותהתעופההשונות.IATAתחזית

נוסעים(:'המוערךבנתב"ג)במתהבינלאומיתוסבטימספרהנוסעיםתחזיתבהתאםלהנחותאלולהלן

2112 2112 2121 2121 2122 2123 2124 2122 2122 2122 2122 

23.0  25.30   27.32   29.10   30.56   32.08   33.69   35.37   37.14   39.00   40.95  
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:מספרנוסעיםבטיסותפניםארציות

קוויפועליםבנוסף.וחיפהג"נתב0דבשדהמ:אילתלטיסהקוויבשלושהמתמקדתארציתהפניםהתעופה

משדהדב.מעטיםנוספיםטיסה

 דרמטית בצורה משתנה אינו האחרונות בשנים הנוסעים כמספר של גודל סדר על יליוןמ1.4-ועומד

אלףנוסעים72)יותרמחצי(0אלףנוסעיםבשנהטסיםמשדהדב755-נוסעיםבשנה.מתוךמספרזהכ

נוספיםמחיפהוהיתרמנתב"ג.

 בבירור לראות ניתן האחרונות השנים של הנתונים ניתוח פי על לאילתכי הנוסעים במספר שינוי חל

גידולבמספרהנוסעיםהמעדיפיםלטוסמשדהדבבאופןמגמתיקיים.גושדהדבמשדותהתעופהנתב"

.הטסיםמנתב"גוירידהבמספר

לירידה תוביל דב שדה סגירת כי דעים תמימות קיימת נפגשנו איתם מקצוע גורמי הערכות ע"פ

עופה)כאשרלכךישלהביאגםאתההשלכהמהמעברמשדההתמשמעותיתבמספרהטסיםלעיראילת

במספרהנוסעים)וגידולטבעיקטןשמוערך32%-לירידהשלכהערכותכאמורמדברותע.באילתלתמנע(

בשנה(.2%-ב

להלןתחזיתמספרהנוסעיםבטיסותפניםארציות)באלפינוסעים(:

2112 2112* 2121 2121 2122 2123 2124 2122 2122 2122 2122 

1,400.0  1,190.0   999.6   1,019.6   1,040.0   1,060.8   1,082.0   1,103.6   1,125.7   1,148.2   1,171.2  

.02218מכיווןשסגירתהשדהצפויהבאמצעשנת2218בשנת15%ההנחהכיתהיהירידהשל*



 מספר נוסעים בנתב"ג:סה"כ 

והמשמעויותהנלוותכפישיפורטולהביןולראותאתהתמונההמלאהשלמספרהנוסעיםבנתב"געלמנת

ה להלן מוצג הבא0 בפרק תחזית סה"כ של הצפוי הנוסעים מספר הנוסעים מספר של בטיסותכחיבור

נוסעים(:יליוני)במיחדותפניםארציבטיסותובינלאומית

2112 2112 2121 2121 2122 2123 2124 2122 2122 2122 2122 

 24.40   26.49   28.32   30.12   31.60   33.14   34.77   36.47   38.27   40.15   42.12  
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 ויות מרכזיות מסגירת שדה דב הוזמשמע .2

המידעוהנתוניםאשררוכזו0אנומעריכיםכילסגירתשדההתעופהשדהצברשלויסודימניתוחמעמיק

 דבהשלכותעלהתעבורההאוויריתומשמעויותנוספותכמפורטלהלן.

 וסעים בטיסות הפנים ארציות לאילתהנ ירידה במספר .א

 בתמנערמוןהתעופהשדהופתיחתאילתושדהדבשדהשלהצפויההסגירהלאור הפניםהתעופה0

.בקרוביםמשמעותייםשינוילעבורהצפויארצית

כפישיפורטבהמשךג"בנתבסלוטיםהלמגבלותבמקבילדבשדהסגירת רמוןתעופהמשדהופעילות0

.וממנהלאילתהתנועהבהיקףמשמעותיבאופןלפגועעלולים0יותרהמרוחק

ישראייררשותהתעופההאזרחיתוחברות–המקצועייםבענףכללהגורמיםשלהערכותאנומצטרפיםל

       בין של בשיעור פנים בטיסות הנוסעים במספר לירידה להביא צפויהדב שדה סגירתש0וארקיע

.%31עד כדי  מגיעההרווחת  הערכה .%22-%41

:הבאותמהסיבותהיתרביןנובעתבמספרהטסיםלאילתהצפויההירידה

לאילת .1 בתדירותבטיסות הפחתה המושבים ומספר שייתכן אף על כשהיה0 נובע–יישאר הדבר

 ;ממעברממטוסיםקטניםוסבביםקצריםיותרלמטוסיםגדוליםיותר

 ;לנוסעפגיעהברמתהשירות .2

 וגושדן;לאביבהגעהמדלתלדלתבעיקרלתושביתהארכתזמן .3

 ;התייקרותעלויותההפעלהלחברותהתעופהבעקבותהשינוייםהצפויים .4

 ;ביןהיתרכתוצאהמהתייקרותבעלויותהתפעולעלייתמחיריהטיסותלאילת .5

 חלופותאטרקטיביותוזולותלחופשותבחו"ל. .6

להשפעהזאתישהשלכותגםעלפעילותחברותהתעופההישראליותארקיעוישראייר0אשרכיישלציין

עשויהכשלעצמהזולמצואאפיקיפעולהאחריםכתחליףלפעילותןלטיסותלאילת.השלכהתידרשנה

לאילתותדירותן.שלהןלהשפיעעלהטיסות
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 נמל התעופה בן גוריוןקיבולת  .ב

פניםארציתהאוויריתההשלכותעלתעבורה

עםזאתהקיבולת.לפימספרהנוסעיםמבוצעתקיבולתשדההתעופההצגתהנוהגהמקובלבארץעלפי

.ואנונתייחסלשניההיבטיםאשרקשוריםאחדבשני0כפופהלמספרהטיסותבפועל

טיסות36-38עלעומדהאפשריותהטיסותמספרכיוםכיום על נתב"ג הקיימות מגבלותבהתאם ל

לשעה . כי בבוקרשמונהעדשש)השיאבשעותובעיקרמהשעותבחלקיצוין נמצאכבר( כיוםנתב"ג

נדחותאלובשעותלסלוטיםתעופההשלחברותפניותוהמקסימליתמגבלהב קיימתסבירותרבהכי.

הכלתהטיסותהפניםארציותמשדהדבבנתב"גתחמיראתהמצב.

הבהירמנהלרשותתעופה15.12.18ועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסתבישיבתהמיוםבפניבדבריו

אזרחיתכילשדההתעופהבןגוריוןמגבלותמבניותשלשדהתעופהבינלאומיוהדברמתאפייןבתנועות

דבר גוריוןמאודלחוץ0 לדבריושדההתעופהבן בינלאומיותהמגיעותבזמניםובסלוטיםהיסטוריים.

מהטיסות שחלק עולה לאילת הטיסות תדיריות לגבי שהציג לנתונים בהתאם לאיחורים. שגורם

והחזרהבשעותאחריהצהרייםשגםהןעמוסות0והדברהעמוסותמאודהיוצאותהינןבשעותהבוקר

יפגע.מנהלרשותתעופהאזרחיתהעריךבישיבהזוכיאכןידאיוקרובלובעייתימהיבטהשירותאשר

בדברהעדכנייםמהתקופההאחרונהתהיהפגיעהברמתהשירותובעיראילת0במיוחדעלרקעהנתונים

במס'הנוסעיםמנתב"גלאילת.משדהדבלאילתלעומתירידהבמס'הנוסעיםהעלייה

כ אמורוהחששמפגיעהממשיתבטיסותהפניםלאורתמונתהמצבהמסתמנתבאשרלקיבולתנתב"ג

ארציותלאילתעלכלהמשתמעמכך0ולאחרשראשהממשלהבעצמואשרנדרשלנושאבמסגרתדיון

 הוז0 דב התעופה שדה פינוי בנושא האחרון יולי מחודש בממשלה עדיפותלהעניקת"רשהונחתה

לאחרסגירתשדהדב.ל"בינטיסותפניעלמנתב"גלאילתארציותפניםטיסותהקצאתל

בינלאומית)הסכם"שמיםפתוחים"(השלכותעלתעבורהאווירית

 הצוותגםנדרשלאורתמונתהמצבהמתגבשתבאשרלהשפעהעלהתעבורההאוויריתהפניםארצית0

הבינלאומית.האוויריתהתעבורהעללתתאתהדעתגםעלההשלכות

 הגידול המשך הצפוי הנוסעים במספר )ראכפי זה בדו"ח פורט השכבר 4פרק הקיימות( והמגבלות

זההנוכחית.נדרשבמציאותלהגדילאתמספרהנוסעיםכפישיתאפשרנתב"גלאב להביאעלולעניין

0הטיסותובהגדלתמספרהיעדיםבמסגרתיישוםרפורמתה"שמיםהפתוחים"היקףלפגיעהבהרחבת

.ישלצייןבצדקרב–בהרפורמהאשרגורמיםרביםבממשלהמתהדרים
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כךישמספרמשמעויותמרכזיותובהן:ל

איגידולמספקשלהטיסותמישראללחו"להינהפגיעהבהיצעהטיסות0כאשרבמקבילצפוילהמשיך

 והזרים0 הישראליים הנוסעים ע"י לטיסות בביקושים הינה שמחירי הטיסות  לכך והתוצאההגידול

ולפגוע בציבור הרחב אשר הורגל בשנים האחרונות לרכוש טיסות וחופשות בעלות  להתייקרצפויים 

 .נמוכה

 בוכמצבהפוךלכךהשלכהנוספתהקשורהלכך0הינהבהיבטשלמספרהתייריםהצפוילהגיעארצה.

והיקףהתיירותבשניםהאחרונותאתמספרהתייריםמאמציםכביריםלהגדילמשקיעהמדינתישראל

משרדלאבכדיוגבלהלכהלמעשהמספרהנכנסיםארצה.יכלכלה0חיזוקהלגידולהתורםבאופןמובהק

חברותתעופהלהגיעארצה.באופןישירהתיירותמעודדומסבסד

כלהערכות קיבולתהשדהתגיעלפי והכלתהטיסותהפניםארציותבנתב"ג0 גםללאסגירתשדהדב

.תאיץתהליךזהגירתשדהדבסאיןספקכיומכאןלמיצוי0

 לפיה דב בשדה כיום הקיימת הפעילות פי ועל להנחות השיאבשעותבהתאם שדותתידרש רשות

0הדבריבואעלחשבוןהפעילותהבינלאומית.שיאשעתבכללאילתטיסותשתילהקצותהתעופה

שבאירופהברובהמדינותאיןטיסותחשיבותלטיסותבשעותהבוקרבטיסותהבינ"למכיווןישנהכידוע

ו ולצאתבשעותהבוקרמאפשרתסבבנוסףלחברותהתעופההבלילה0 אפשרותלטוסלישראלבלילה0

.מסחרית-משמעותימבחינהכלכליתדבר0תוהבינלאומי

.לפיהערכותשונותהקיבולתנתב"גיגיעלשיאהקיבולת2222בניתוחהמצבכאמורייתכןשכברבשנת

נוסעיםבשנה.עליליוןמ28-כהמקסימליתשלנתב"גבמתכונתהקיימתכיוםעומדתעלסדרגודלשל

ותוהפניםארציותהבינלאומיבטיסותבדו"חזהמספרהנוסעים4פיהתחזיותכפישמופיעותבסעיף

נוסעים.יליוןמ28-יעבוראתה2222בשנת

זהנציי בעניין ן כי הרשויותהמוסמכותפועלות לאפשר מהיבטמספראתהרחבתקיבולתנתב"ג0 הן

 הנוסעים0 בהיקף והן לשעה הטיסות הנדרשים התהליכים את מהיכרותנו שניםואולם רב ומניסיון

יארךשייישוםבמדובר מדוברבפעולותמורכבותכגון:שינוי רב. התכניתהמתארהארציתזמן קמת0

אנשיוהעברתהצבאייםהמכ"מיםמכ"מיםאזרחייםבמקוםרכישתבכללזה–יחידהבקרהראשית

ההקמה תשפראתיכולתניהולהתעבורהוהתיאוםותכלולמערכותמתקדמונועדהלהבקרהלמרכז.

לסיוםהמהלך)יותר נדרש(לפחותשנים4צפי כן כמו להקצותיותרחלונותחילהאווירתיאוםמול.

.ויורוקונטרולותהקפריסאירשויותהתעופהפעילותמולוכןהשקעתמאמץרבב0סהטי

מיליוןנוסעיםבשנה.גםכך0צפוי42-השלמתכלהפעולותכאמוריאפשרהרחבתהקיבולתשלנתב"גלכ

לערך.2227נתב"גלהגיעלקיבולתמקסימליתבשנת
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 מכך0 מהפעולותיתרה חלק וחיצונים שונים בגורמים תלויות אותםאף את בהכרח להם אין אשר

האינטרסיםוהמחויבותלתעופההאזרחיתוהישראלית.

לאצפוילשפראתהמצב0הצפוילהיפתחבסוףהעשורהבא0גםהקמתושלהשדההתעופההמשלים

)איבים(.לקדםהקמהשלשדהתעופהנוסףבעתהזו0ועלכןנדרשכברבאופןמשמעותי

 התיירות באילתההשפעה על  .ג

-כועולהכיעיקרהתיירותבעירהינהתיירותפניםארציתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהלפינתוני

הישראליםהמעונייניםלצאתלחופשהמהלינותבמלונותהינםתייריםישראלים88% עבורחלקמן .

אחריםביעדיםלבחוראלוצפוייםמכךוכתוצאה0תהפוךהטיסהדרךנתב"גלבלתירלוונטית0לאילת

.טורקיהאויוון0קפריסיןכגון

 אילתמתושבי82%-כבענייןזהצריךלזכורכיהירידהבתיירותבאילתתיפגעבאופןמשמעותיבעיר0

.בעירהתיירותמןעקיףאוישירבאופןמתפרנסיםאומועסקים

ועדתהכלכלהשלהכנסת:"אמרגםמנכ"למשרדזודבריםברוח שישהנסיבותצירוףהתיירותבפני

עירוניתממוניתפחותשזהבמחיריםלאירופהטיסותעם0פתוחיםשמייםעםדבשדהסגירתשלעכשיו

...."מרכזיעוגןשזהלאילתהפניםתיירותלהפסקתבאמתלהביאיכול0היום

 סגירתשדה ההשלכותשל על התעופה גורמי והערכות הנתונים של ועיבוד המניתוח דבתעופה שדה

התמונההבאה:מתבהרת



צפי לירידה  
 הטסים' במס

.לאילתהטסיםבמספר32%שללירידהצפיהתעופהגורמיהערכותלפי•
אלף212-כקרי0חזור-הלוךנסיעותאלף422-כשלירידה-המשמעות•

.מבקרים

הגעה בחלופות  
 אחרות

באמצעיםויגיעוטיסותעליוותרולאילתמהתייריםשחלקהסבירההנחה•
.(לחופשהאחריםיעדיםיחפשגדולוחלק)פרטייםרכבבכליבעיקר0אחרים

להגיעשימשיכו55%-כעלמדוברשהתקבלוראשוניותהערכותלפי
.אחריםבאמצעים

.בשנהבאילתמבקריםאלףכמאהשלירידההינההמשמעות•
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0ומעלהבינוניאקונומיסוציובמצבהינהלרובהמגיעהלאילתבטיסותהאוכלוסייהכיהדגישחשובל

מכיווןשובמלונותבעיריותרמשמעויותבפגיעהמדוברולכן צורכתמוצריםושירותיםזוהאוכלוסיי0

בעירבפעילויותוגם'(וכוספא0יוקרתייםחדרים)מלונותתוךהבגםהנופשבקנהמידהרחביותרבעת

0בילוייםותרבות.בכלבנוגעלמסחראילת

22-קרובל.נצייןכיבאילתחדשיםמלונותהקמתשלבהיתכנותפגיעההינההמניתוחזההשלכהנגזרת

0חדשיםמלונותהקמתלקדםהממשלהמאמצישלמרותלהניחסביר.באילתחדשמלוןהוקםלאשנים

שדהסגירת ליגרמובאילתהפועליםהמלונותלגביוההשלכותדב בקרב משקיעיםחששות

.פוטנציאליים

התעופהעובדהבפרטמספרהתייריםהזריםהמגיעיםארצהבכללולשדההגידולבבהקשרזהנצייןכי

המלונותבאילת.עלמינורית0השפעהבתקופהזו

למרותהגידולהמשמעותיבמספרהתייריםרובםככולםלאניתןלראותבניתוחהנתונים בוחריםכי

ב לת"א0להתגורר ממשיכים ומשם בעובדה התעופה לשדה ארצה מגיעים חלקם באילת0 מלונות

.ישלזכורכיAirbnbדןומצריםאולניםבאכסניותאובדירותבמסגרתירושלים0עובריםאתהגבולליר

קוסט0ועלכןסבירגםשיעדיפולחפשמקומותזוליםיותרלהשתכן.-תייריםאלומגיעיםבטיסותלואו

 ותשתיות תחבורה יבשתיות היבטים תפעוליים .ד

התשתיתהתחבורתיתהנדרשת ישהשלכותגםבהיבטי אילתושדהתעופהבנתב"לסגירתשדהדב ג0

היערכותשלרשותשדותהתעופה.התפעולוהוכןבהיבטירמון0

התחבורתיהמענהשיפורלבחינתבינמשרדיממשלתיצוות2215בשנתמונהענייןזהכחלקמהיערכותל

בראשותסמנכ"לבכירתכנון.הצוותפעלהוזדבש"עהתעופהשדהפעילותהפסקתלאורוממנהאילתל

2216הגישהמלצותיובתחילתשנתווכלכלהבמשרדהתחבורה דו"חהצוותכוללשורהשלהמלצות.

מסגירתשדהדבלצמצםאתההשלכותהיהאמורההמלצותיישוםאשררקבחלקןייושמובאופןמלא.

שצפוייםלהתארך0בעיקרלתושביאילתהמעונייניםהגעהמדלתלדלתהזמנילצמצוםבעיקרבכלהנוגע

.המעונייניםלנפושבאילתגושדןמרכזהארץולתושבימטרופוליןללהגיעלת"או

זמןאשריחסוךד"חבכפרמחלףניתןלצייןאת:הקמתשגיבשוהגישהצוותהממשלתי0ביןההמלצות

לנתיבג"נתבהיציאהשלחיבור0ארךעודשנים()נמצאבתכנוןוהקמתותמתלאביבלנתב"גיקרבהגעה

לאילתבכניסהציבוריתתחבורהנתיב0(42לת"א)נמצאכישיםרקמהיציאההישנהמכבישמס'המהיר

)לאבוצע( )לאבוצע(רמוןתעופהלשדהצפוניתהמכסעמדתהסטת0 לעירבכניסההכיכרותהרחבת0

)בביצוע(אילת רכבתתחנת/3לטרמינלישירותמהמטוסבטןכבודתללאנוסעיםהסעת0 תחבורה0

הביקושועוד.לאזוריהתעופהומשדותאלשאטלים/ציבורית
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ככלהידועלנומשרדהתחבורהורשותשדותהתעופהפועליםליישםאתהמלצותהצוות.אולם0מרבית

ומן רבים גורמים בין ותיאום תקציבים הקצאת ומצריכות מורכבות הינן שביצועםהצפויהפעולות

יארךמספרשנים.

 זה0 לביצועבהקשר הנדרשים והתשתיתיים התפעוליים בהיבטים נוספות פעולות ורלוונטייםיש

 כללי0 באופן ולפעילותנתב"ג נוסעיםנוסףבנסיבותכיוםגוברלבצעםהצורך כדוגמתבנייתטרמינל 0

.בנתב"ג

לוביצועהפעולותכאמורההמלצותיישום נסיבותובתנאיםבאך0צמצםאתההשלכותהצפויותנועדו

 עלוללהגביראתהנזקיםהמוערכים.שלחלקןוהעיכובבביצועשלהןהיישוםהחלקיהקיימים

 השפעה על תושבי העיר אילת .ה

.לאילתתושבישלמרכזיהתחבורההעורקהינו0דבשדה

הארץממרכזיתרחקואשר0אילתהעירתושביבישירהפגיעההיא0ראויהחלופהללאדבשדהסגירת

כללדבלשדהולטוסבנוחותמביתםלצאת0להשכיםקוםאילתתושבייכולים0כיוםבצורהמשמעותית.

הפעולות יחסיתקצרזמןבתוךהנחוצות0 בנוחותיוםבאותומתאפשרלשובדרומהתושביםאותםל.

קשהביותרעדכדיבלתירלוונטיליהפוךהדבר0דבשדהסגירתלאחרובזמןסבירעלפניאותהיממה.

מהמקרים בחלק זמשלביותרמשמעותיתהתארכותעקב0 הצפוייםההגעהני מבחינתוהחזרה וכן

ן.התדירותהטיסותהצפויותלהצטמצםגם

רפואייםשירותיםלטיסותשלאזרחיםהנזקקיםלשירותיבריאותוגםמשמשדבשדהחשובלצייןכי

אילתבעירבנמצאשאינםמורכבים ולמרפאותהחוליםלבתיהמגיעיםמומחיםרופאיםולהטסת0

באילת חולים220222-כטסיםשנהמידי. לשנת 2215)נכון במוסדותרפואייםטיפוליםלקבלת(

הארץבמרכזרפואיים באילתומתקדמיםמורכביםרפואהשירותיהיעדר. מדיניותשלתוצאההיא0

בההיחסיתוהמהירותהקלותנוכח0באילתמתקדםרפואימרכזלהקיםשלא0הממשלהשלמחושבת

איכילובחוליםבביתרפואייםשירותיםולקבלדבשדהדרךלטוסיכולים0לכךהנזקקיםאילתתושבי

ניתןלמצואגםבעמדתמשרדהבריאותכפישבאה.דןבגושאחריםחוליםובבתי חיזוקלדבריםאלו

בדבריושלנציגהמשרדמר15.12.18לידיביטויבדיוןבוועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסתמיום

ולסגירהלפינוימתנגדיםכמשרדאנחנו:"הבריאותבמשרדובנייהתכנוןארציתחוםמנהלרש0הינעם

הרפואהשירותיעלמסתמכיםהקרובהוהסביבהאילתשתושבילהביןצריך.דבשדההתעופהשדהשל

שבעיריוספטלהחוליםבביתהניתנים מעטפתלתתמסוגלאינויוספטלהחוליםביתהרבלצערנו.

לכךבנוסף...אילתתושבילכלמלאהרפואית מומחיםרופאיםמועסקיםיוספטלהחוליםבבית0

שאותםכבדחששישייסגרהתעופהושדהבמידה...הארץבמרכזשמתגורריםהרפואהבמקצועות

כלאתלעשותלהםישתלםשלאמכיווןבהםלעבודאחריםעבודהמקומותיחפשומומחיםרופאים

".לאילתלהגיעכדיוהארוכההמסורבלתהפרוצדורה
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בשניםהקרובותצפוילהכפילמעברלזהבהתאםלהסכםהגגכפישצויןלעיל0מספרהתושביםבאילת

 .החדשיםלצרכיםשלהתושביםגםמענהאתהצורךבדברשרקיגביר0אתעצמו

 נוספותוהשלכות השפעות  .ו

השירותברמתותיפגעתפחתהטיסותתדירותכיהסבירהההנחהלאור–מחיריהטיסותלאילת (1

0ביןעםזאתמכיווןשעלוללהיווצריתייקרו לאילת הטיסות מחירי כי חשש קיים0כיוםהקיימת

ועל0מטוסיםקיבולתנמוכהבמצבשלאומסוימותשעותלגביבהפעלהשלאחתהחברותמונופול

 לייצר כדי העלויות כלל את להעמיס החברות יידרשו עלההשפעה.לטיסהכלכליתכדאיותכן

כלזאת0מעבר.ובעיקרלגביהתייריםלאילתהנוסעיםמספרעלגםלהשליךעלולהותהטיסמחירי

נוספותלחברותתפעולוהוצאותשונותלעובדהשהמעברלשדההתעופהתמנעגורראחריועלויות

כפישהוצגבפנינובפגישותעםכתוצאהמשינויאופןהפעילותבשדההחדשוהגדוליותר0התעופה

 .מנכ"ליחברותהתעופה

לגידולזהמספרמשמעויותאפשרויותכגון:–יעהלעיראילתפרטייםלנסבכלירכבשימושגידולב (2

 ועוד.(82פגיעהבבטיחות)כבישמוגבלות0התשתיותלאורהבעיקרבכניסהלעירעומסיתנועה

באילתהתושביםכמותאתלהכפילאמורהגגהסכם-באילתהגגהסכםיישוםבפגיעה (3 לאור.

להשתקעחדשיםתושביםקושירבלמשוךיהיה0אילתתושבילספוגשצפוייםהמשמעותיתהפגיעה

 .בעיר

 (4 מתן לפעילותהאחרותאי מסוקיםוכו'(המתקיימותבשדהדבמענהבנתב"ג מדידות0 –)צילום0

 תחום תחוםהמסוקיםהינו כי למשל זהנציין שמתפתחכלכליתוסגירתשדהדבצפויהבהקשר

 .בשלבזהטרםנמצאהחלופהלהמשךהפעילותשלענףזה.לפגועבו

ה (5 מטוסי רוב מכירת לאור בחיפה התעופה שדה בפעילות התעופהATR-פגיעה חברות של

יותרהישראליות גדולים לשימושבמטוסים שיאפשרוהמעבר בחיפה להארכתהמסלול זאתעד 0

 שימושגםבמטוסיםאחרים.

 כי לציין יש העיקרהמשמעויות יות המוצגות למשמעויות מתייחסות זה אוויריתבדו"ח תעבורה

תחבורו האילת עיר מצב ועל תיירותוהתיות להשלכות התייחסות ואין שלביטחוניותבעיר0 והיבטים

לטובתמתןצורךשליתירותלנמלהתעופהבןגוריוןכגוןה0כתוצאהמסגירתשדהדבחירוםומצביאסון

)רפואיים0פינויים0הספקתמוצריםחיונייםועוד(במידהונתב"גנסגרלפרקיזמןמענהלצרכיםמיוחדים

.שוניםמסיבותביטחוניותובטיחותיותאועקבתנאימזגאוויר
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 סיכום והמלצות .2

ההחלטהעלסגירתשדהדבויישומההמתוכנןעלפיריכוזהמידע0הנתוניםוניתוחםעלידימחבריהדו"ח

ומגבלותמשמעותיותבתחוםהתעבורההאוויריתבישראלרביםצפוייםליצורקשיים2218במהלךשנת

וממנה.

:ביןהיתרתשדהדבכוללתסגירמבתחוםהתעבורההאוויריתההשפעההצפויה

 .1 ירידה עד  22% ירידה בשיעור של נעות סביבהערכות –מספרהטסיםלאילתמשמעותיתבהיקף

 .בשנה בהיקף הנוסעים 41%

 .2 על נתב"גהשלכות לקיבולת–קיבולת להגעה הצפי נתב"ג0 על כיום הקיימות למגבלות בכפוף

הקרובות.כברכיוםבשעותהשיאנדחותבקשותלסלוטים.שניםה2-3המקסימליתהינהבטווחשל

 להגביר צפוי דב הקייםוהעאתסגירתשדה בנתב"מסהרב הפנים היכולת להכיל את הטיסות ג0

 .עדיפותעלפניהטיסותהבינ"לן0ועלכןהתקבלההחלטהלהעניקלהמשדה דב מוגבלתארציות 

 לעניין החלטה הכלכלייםזו ושיקולים מלא באופן תיושם שלא סוברות התעופה מחברות חלק

 זאת. הנחייה על יגברו ואחרים המשמעות זאלפיכך0 הנחייה של ת בחירה  בהגדלתבפגיעה הינה

 .מספר היעדים במסגרת יישום רפורמת ה"שמים הפתוחים"ובהרחבת מספר הטיסות 

תפעולית .3 –היערכות תפעולית היערכות מחייבת דב שדה סגירת רש"תמצד שלוכן שורה ביצוע

 הנוגעות ותשתילפעולות עלהתחבורהת שניתן ככל להקל והרצון המעבר מהשלכות יוצא כפועל

, זו טרם הושלמה דבר כאמורההיערכות מבדיקת סטטוס המעונייניםלטוסמהמרכזלאילתולהפך.

 עלהכדאיותלטוסלאילתדרךנתב"ג.באופןישיראשר ישפיע 

באילת .4 בתיירות משמ–פגיעה וחד ישירה השלכה יש לאילת הטסים במספר ענףלירידה על עית

 ארצי הפנים תעופהה בענף מהפגיעה כתוצאה ₪ וניימיל עשרות של פגיעה וצפויה התיירותבאילת

 חשובלזכורכירובתושביאילתמתפרנסיםמענףהתיירות..באילת והתיירות

העיראילת .5 בעיקרבהשלכותעלהתעבורה–השלכותנוספותבדגשעלתושבי בדו"חזההתעמקנו

האווירית.עםזאת0לאניתןלהתייחסלסגירתשדהדבללאאזכורשלההשלכותהנוספותהצפויות

 .אילת תושבי שלהחיים היומיומית  ברמת הפגיעהובמרכזן

לטיסותלעומתהיצעהגידולהצפויבביקושיםמפאתביןהיתר-צפויההתייקרותבמחיריהטיסות .6

 נתב"ג0 קיבולת לאור מוגבל לאילת הטיסות בתדירות גדולים0והפחתה במטוסים לשימוש מעבר

 .ועודשלחברותהתעופהעלויותתפעולגבוהותיותר
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לפעוללהשארתשדהדבכשדהתעופהפעיללתקופהנוספתשלשלוששניםלאורהאמוראנוממליצים

להלפחות0 מבלי זאת כל האפשריים0 החוקיים והפתרונות המשפטית לסוגיה ולהידרש כאשריכנס

בתקופהזוישלבצעאתהפעולותשיפורטולהלןעלמנתשניתןיהיהלבחוןשובאתהצורך:

בינויקידוםהליכיהתכנוןוהלצדבחינה של חלופת ראש העיר אילת להשארת מסלול קבוע בשדה דב .1

 ;המתוכננותרשלחלקמיחידותהדיו

 ;(2228)במקבילבחינהשלהזזתהשדהלשטחמיובשביםכפישהוצעבדו"חבודניגר .2

להחלטהלענייןקשרללאקידוםוהאצתמימושכלהפעולותהנדרשותלהרחבתהקיבולתשלנתב"ג .3

להקצותהאווירחילמולתיאום0ראשיתבקרהיחידההקמת0תכניתהמתארשינוי–סגירתשדהדב

 ;קונטרולויורוותהקפריסאירשויותהתעופהמולופעילותטיסהחלונותיותר

מתןהאפשרותלשדההתעופהבתמנעלפעוללתקופתניסיוןבמקביללפעילותשדהדבעלמנתשניתן .4

 לקחים להפיק יהיה ליקויים בתשתיותולתקן ההשקעה של בהיבט גם היתר בין הצפוי מהשינוי

 עלהתיירותהזרההצפויהלהגיעלשדהתעופהזה;תחבורתיותנדרשותוההשפעה

עלמנתלבחוןהאםהארכתהמסלולתומכתבהסטהחלקית–הארכתמסלולבשדההתעופהבחיפה .5

 שלהביקושיםלטיסותפניםארציות;

בתקופההזמןהאמורהניתןיהיהלהעריךבצורהטובהיותר–קידוםהקמתשדההתעופההמשלים .6

 להקמתהשדהוהפעלתו;אתלוחותהזמנים

הקמתאיבים.התכנוןוהחלטהבדברקידום .7

 התכנון במנהל תלויות להלן המוצעות מהפעולות שחלק העובדה לאור כי לציין האוצרניתן שבמשרד

לסייעבקידוםוזירוזעשויבפינוימהירשלשדהדב0הדברהמשמעותיביותראינטרסהשהינוהגוףבעל

שלהתכניותהרלוונטיות.הליכיהתכנוןואישורם

תקופהנוספתנדרשבועלמנתלהאריךאתפעילותישלזכורכישדהדבהינושדהתעופהצבאיו0כמוכן

ראשוניסבירויידרשלהאריךהשלבייתכןשב0ועלכןלפעולולהמשיךלויאפשראשרפעולהמתווהלאמץ

.הקיימיםכיוםהצבאייםאואףחלקמהמכלוליםבמקוםירוחילהאושהותושלאתגם

 ומניסיוננואתהליכי ובהיכרותנו מומלץבכלמקרהכיסגירתהשדהתבוצערקהבנייהאישורהתכנון 0

ניתןלהקיםכברכיוםנצייןכילפיהתכניותעוד.גבוההברמתבשלותתמצאנהבותכניותהבניהבעיתוי

ציבוריות 0תשתיות הירוק הקו ואכן הרכבתהקלה דורששל את פניו כפיעל עםזאת0 דב. שדה פינוי

הוצעעלידיראשהעיראילתמאפשרהמשךהפעלתשדהדבבמקביללקידוםהקוששהוצגלנוהפתרון

הירוק.
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 עוזי יצחקי –גילוי נאות  .2

.2216יולישנתועד2212כיהנתיכמנכ"למשרדהתחבורהוהבטיחותבדרכיםמחודשאפריל

במהלךתקופתכהונתיובמסגרתקידוםמדיניותהממשלהלמתןפתרונותדיורעסקתיביןהיתרגםבסוגית

סגירתשדהדב.

השתתפתיבטקסהחתימהעלמיזםשדהדבבצוותאעםשרהאוצר2213למעןהגילויהנאותאצייןכיבשנת

יאריאלובנציליברמןמנהלרשותמקרקעיישראלדאז.דאז0ח"כיאירלפיד0שרהחקלאותדאז0חה"כאור

וזאתכאמורלטובתהקמת יחידותדיוראשרמחציתן160222טקסהחתימההתייחסגםלסגירתשדהדב0

להשכרהכדיורברהשגה.יועדלדירותקטנותיחסית

באותה ההחלטות מקבלי בפני שהוצגו והנתונים המידע פי על התקבלה כאמור היתר:ההחלטה בין עת

הגידול בטרם דב משדה הטיסות את לקלוט עת באותה והיכולת בנתב"ג הפעילות היקף בדבר הנתונים

המשמעותיבהיקףהטיסותוהנוסעיםבעקבותיישוםרפורמת"השמיםהפתוחים"0העובדהכיתכניותהבנייה

העמדה ויבוצעובתהליכיםמהיריםבמטרהלפתוראתמשברהדיור0 המשפטיתבנושאכפישהוצגהיקודמו

ועוד.

וחברתארקיע עירייתאילת בעתירות התחבורה כעמדתמשרד שגםהובאה כפי עמדתי כי אבקשלהבהיר

ישלדחותולהתאיםאתמועד הינהכי לדחייתמועדהפסקתהטיסותמשדהדבעדלסגירתהשדההצבאי

כלזאתמתוךהתפיסה צורךלסגוראתשדההתעופהולפגועהפינוישלהשדההאזרחילשדההצבאי0 שאין

לאמבוצעותבשטח עוד וכל אוויר חיל  פעילות בשל גםכך המוגבלת ישראל האוויריתבמדינת בתעבורה

פעולותלקידוםהליכיהתכנוןוהבנייה.

הכמוכן0כמנכ"להמשרדיזמתיומיניתיצוותעבודהבראשותסמנכ"לבכירתכנוןוכלכלהבמשרדהתחבור

כבראזסברתי.הוזדבש"עהתעופהשדהפעילותהפסקתעםאילת-ומאלפתרונותתשתיתותחבורהלבחינת

ש חשש קיים ובמשתמשיםהאזרחיתבתעופהלפגיעהתביאדבבשדההאזרחיתהפעילותהפסקתכי

בשירותיה אילתומהעיראלבנגישותוהןאילת–א"תבקוהטסיםבמספרהן0 פגיעהשתיתכןבאופן0

אתלבחוןהטלתיהצוותעל.לאילתהנכנסתובתיירותהמרכזבאזוראילתהעירלתושביהנדרשיםבשירותים

המרכזלאזורלהגיעהמבקשיםהעירלתושביהן0אילתלעירלהגיעלמבקשיםיינתןאשרהתחבורתיהמענה

עסקיםזהובכללשוניםשירותיםלקבלת אךתיירותלצרכיוהןו'וכרפואה0 המלצותהצוותברובןאושרו0 .

ביצועןטרםהושלםוחלקןנמצאותרקבשלביםביצועהתחלתייםבלבד)כפישמצויןבדו"ח(.

כיוםלאחראיסוףוניתוחמידעונתוניםעדכניים0גיבושתמונתהמצבנכוןלעתהזווקיומהשלחלופהממשית

ורכיהמלצותייכפישמובאותבדו"חישבהןאיזוןמתאיםוישימהאשרעשויהלהעניקמענהאףזמני0אניסב

ביןכלהצרכיםומימושןיאפשרלמדינהלאתרולמצואפתרוןראוי.


