תכנון ותעופה
תכניות מתאר ארציות לתעופה
13.05.2010

תפקידי מערכת התכנון
•

לשמר קרקעות לפיתוח תשתיות.

• לאפשר את פיתוח הקרקע.
• לשלב בין שימושי הקרקע השונים.
• לאזן בין מכלול האינטרסים.

תועלות וחשיבות
• במדינה צפופה ,קטנה וצומחת ניהול המרחב
הוא קריטי.
• התכנון הוא תנאי לפיתוח חברתי וכלכלי,
לגישור על פערים ולהוגנות מרחבית וסביבתית.

• תכנון הוא תנאי ראשי לפיתוח ולאיכות -
הצפיפות הגדלה ,התחרות בין שימושי הקרקע
והמודעות הציבורית והפרטית הופכים את
התכנון למורכב ורגיש יותר ויותר.

סקירת תוכניות ארציות לתעופה
תמ"א 15
תמ"א 2 /4
תמ"א  /2 /4א
תמ"א  15א
תמ"א 1 /15
תת"ל 6
תכניות מפורטות

תכנית לתפרושת שדות התעופה ארצית.
תכנית לנמל תעופה בן גוריון.
תכנית לתחום היבשתי של נתב"ג.
שדה בינלאומי משני  -טרם הושלמה.
הוספת אתרים פוטנציאלים לשדה
בינלאומי משני– טרם אושרה.
שדה תעופה חיפה  -תכנון לא קודם.
תכניות מאושרות ובשלבי אישור לחלק
משדות התעופה שבתמ"א .15

תמ"א 15
תכנית מתאר ארצית לתפרושת שדות תעופה
התכנית קודמה על פי הוראת המועצה הארצית מ1972 -
ואושרה בשנת .2000
תהליך אישורה עוכב עם כניסת תקנות תכנון ובניה להכנת תסקירים
שבעקבותיו הוחלט על שינוי מהותי במטרותיה.

תמ"א  15קודמה בתחילה כתוכנית מתאר ארצית עם
הוראות מפורטות לשדות תעופה ואושרה כתכנית הקובעת
פריסה של שדות תעופה המסומנים כ-נ.צ.
רמת איתור מיקום שדות תעופה אינו מדויק.
נקבע בתכנית כי האיתור המדויק יקבע בתכנית מפורטת.

תמ"א 15
תכנית מתאר ארצית לתפרושת שדות תעופה
ממטרות התכנית:
•
•
•
•
•

לקדם את היעדים הלאומיים בתחום
התחבורה האווירית.
לספק את הביקושים הקיימים והעתידיים
לשרותי תעופה.
לייעד ולסווג שדות תעופה.
לקבוע הוראות להכנת תכניות מפורטות.
לקבוע עקרונות להסדרת ההשפעות
הסביבתיות ההדדיות בין השדה לבין
סביבתו ,במגמה למזערן.

תמ"א ) 15המשך( :
קובעת תפרושת ל  22 -אתרים קיימים ומוצעים ושני
אתרים חלופיים נוספים ברמות שונות של דרגות :
• שדות מדרגה  :1טיסות סדירות וטיסות שכר ליעדים בינ"ל.
)נמל תעופה בן-גוריון(

• שדות מדרגה  :2טיסות שכר ליעדים בינ"ל.
)כורזים ,חיפה ,ירושלים/עטרות ,אילת ,מצדה(

• שדות מדרגה  :3טיסות מסחריות ,סדירות וטיסות שכר
פנים ארציות.
)מחניים ,ק.שמונה ,עין שמר ,שדה דב ,ב"ש /שדה תימן(

• שדות מדרגה  :4טיסות מסחריות ,פרטיות וחקלאיות פנים
ארציות.
)בצת ,מגידו ,הרצליה ,דימונה ,שדה בוקר ,מצפה רמון ,יטבתה ,עין יהב(

תמ"א ) 15המשך( :
• קובעת הנחיות להכנת תוכניות מפורטות ,כגון שימושי קרקע מותרים ,קביעת
מגבלות בניה ,הוראות בעניין עריכת תסקירים ,בקרה ומעקב אחר ההוראות
הסביבתיות ,כתב שיפוי ועוד.
• ניתן להוסיף או לגרוע שדות בדרגות  3ו ,4 -בהתייעצות עם הועדה המקומית,
עם הועדה המחוזית ובאישור המועצה הארצית.
• אתר שסומן לפי תוכנית זו...,ולא הוגשה לגביו תכנית מתאר מקומית/מחוזית
להפקדה ...תוך  3שנים מיום אישורה של התמ"א ,רשאית המועצה הארצית
להודיע על כוונתה לביטול סימונו כשדה תעופה ... .המועצה רשאית להאריך
את תקופת סימונו אם החליטה על נחיצות המשך הסימון....
• עד להפקדת התכניות ידאגו הועדות המחוזיות למניעת שימושי קרקע העלולים
לסכל את מימוש התכנית.

תכנית המתאר הארצית לנמל התעופה בן גוריון

תמ"א 2 /4

השדה הוקם ,כמו מרבית השדות
הקיימים בארץ ,על ידי שלטונות
המנדט הבריטי בארץ ישראל
כחלק מתוכנית נרחבת לסלילת
שדות תעופה בארץ ישראל
המנדטורית.
השדה מסומן בתכנית R6
שאושרה לראשונה בשנת .1942
בשנת  1935מתחילות עבודות
התשתית לסלילת מסלולי בטון
באורך של  800מ' .ובשנת 1937
מתחיל השדה לפעול.

טרמינל  1בבניה ,שנת 1939

טרמינל  , 1שנות ה 50 -

שנות ה,50 -עולים מעירק ,מבצע עזרא ונחמיה

תוכנית שדה התעופה משנת  1935עם הקמתו בידי הבריטים -
מבנה הטרמינל מסומן בשחור וארבעת המסלולים שבתרשים נבלעו עם השנים ברחבות
החנייה שסביב טרמינל  ,1ואין בינם לבין המסלולים הקיימים חפיפה.

תמ"א 2 /4
התכנית עוסקת באחד מנושאי התכנון המורכבים במדינת ישראל-
התאמת נמל התעופה הבינלאומי הראשי של מדינת ישראל לשנות
האלפיים ,תוך שמירה על איזון בין צורכי המשק לבין איכות הסביבה.
תרומתם של נמלי התעופה לכלכלה הלאומית – גבוהה ביותר ,במיוחד
במדינות שאין להם קשרים יבשתיים מפותחים.
אופי הפעילות מחייב קירבה למוקדים כלכליים ואלה מצויים באזורים
צפופים ומאוכלסים ביותר.
המועצה הארצית בהחלטותיה בתכנית עסקה בנושאים אילו.

מתוך הוראת המועצה הארצית משנת 1974
על הכנת התכנית
"תיחום האזורים שבסביבת נתב"ג ,שבהם יחולו הגבלות
בשימושי רקע ובבניה בגין המטרד של רעש מטוסים הנוחתים,
החונים והממריאים בנמל התעופה".
"לסווג את האזורים האמורים על פי עוצמות מטרד הרעש השונות של
מטוסים".
"לפרט את ההגבלות שיחולו בכל אזור".

החלטת המועצה הארצית משנת 1997
"לשפר את התפעול של נמל התעופה ולאפשר הפיתוח המלא
של השטח הכלול בין שלושת המסלולים".
"להשיג את מלוא הבטיחות הנגזרת מהפרדת התנועה
האווירית הנכנסת מהתנועה האווירית היוצאת".
"להקטין את סך האוכלוסיה ושטח האזורים החשופים למטרד
הרעש למינימום באמצעות :
• הסטת נתיבי הגישה והיציאה מהשדה.
• הסדרת פתרונות להקטנת המטרד בקרבת נתיבי
הגישה.
• קביעת נהלים לתפעול הפעילות האווירית".

מתוך החלטת המועצה הארצית משנת 1979
על העברת התכנית לאישור הממשלה
"לאור המגמה המסתמנת בשנים האחרונות בקצב הגידול
השנתי בגידול במטענים ובנוסעים ,רואה המועצה הארצית
בתכנית המתאר הארצית לנמל התעופה בן גוריון מענה
תכנוני הולם ,לדרישות התעופה האזרחית הבינלאומית של
ישראל כמדינה מודרנית ,השומר על רמת בטיחות גבוהה
והמאזן בין צורכי נמל התעופה לבין ההשפעות
הפוטנציאליות על הסביבה".
"המועצה רואה בתכנית המוגשת לאישור הממשלה ובמתן
הוראה להקמת שדה תעופה משלים בדרום הארץ ,בלוח
זמנים קצר לתכנון  -מקשה אחת".

יחס לתמ"א 1 /4
תמ"א  2 /4מחליפה את תמ"א ,1 /4
שקיבלה תוקף בשנת .1971
התכנית מאפשרת קיבולת של  16מ'
נוסעים בשנה.
תמ"א  2 /4קובעת תפיסה שונה של
תכנית מתאר לנמל התעופה:
מתייחסת להשלכות החיצוניות שלהתכנית ומטילה מגבלות
על השדה ועל הסביבה במטרה למזער את הפגיעה הסביבתית.
יוצרת מנגנון מעקב ,בקרה וטיפול בהשפעות על הסביבה.
קובעת תבנית תפעול מועדפת לפעילות האווירית.

תמ"א 2 /4
תכנית לנמל תעופה
בן גוריון הכוללת הוראות
מפורטת למתקנים האוויריים-
הוראות מפורטות לביצוע עבודות
להארכת המסלולים.

תמ"א  /2 /4א
תכנית לתחום היבשתי של נתב"ג.
התכנית עוסקת בשטח התפעולי
של נמל התעופה-
לרבות מתקני נמל התעופה ,שירותים
תעופתיים קרקעיים  -טרמינל ,3
מסופי מטען ,חנית מטוסים ותחזוקתם,
שרותי תעופה ,תשתיות ,נגישות
חבורתית לנמל.

נתונים כללים
השדה משתרע על שטח של
כ 4 -ק"מ  4.5 Xק"מ.
מוקף ישובים חקלאיים ועירוניים.
מתנקז לנחל איילון ודרכו עובר נחל עריף.
מסלול הנחיתה וההמראה -12/30
בהתאם לתמ"א  2 /4יוכל להגיע לאורך
מרבי של  3,426מטר.
מסלול המראה - 08/26
התמ"א מאפשרת את הארכתו של מסלול
זה לאורך מרבי של  4,280מטר.
המסלול הקצר  - 03/21אורכו של מסלול זה
הוא  1,780מטר ,אך לפי התמ"א ניתן
להאריכו עד לאורך של  2,780מטר.

תמונת שדה התעופה בן גוריון
מבנה טרמינל  3שנפתח לתנועת נוסעים בשנת .2004

תשריט  :1יעודי קרקע תמ"א 2 / 4
המועצה הארצית
קבעה בעת אישור
התכנית כי :
"גבולות התכנית
יהיו כפי שנקבע
בתשריטים 1-5
בתכנית ,הכול על
פי העניין"
השטח הקרקעי של
השדה נמצא
בתחום השטח
הגלילי בו הועדה
המחוזית מחוז
מרכז משמשת
כוועדה מקומית.

תשריט  :2הגבלות בניה לגובה
התשריט קובע מגבלות גובה לשמירת נגישות בטיחותית לשדה
התעופה ובכך מטיל מגבלות פיתוח לגובה בתחום העירוני.

יפו
אביב--יפו
תל--אביב
תל

מגנל"ה
מישור מעבר
מישור אופקי
רמלה
רמלה
רמלה

תשריט  :3מתחמי רעש מטוסים
שומר על "זכות דרך" בהיבט של מגבלות סביבתיות ,מגדיר את מעטפת
הרעש המותרת לשדה.
התשריט קובע גבול תכנית לצורך הגבלות שימושי קרקע בגין רעש מטוסים
וכן מתחמי רעש מטוסים )מר"מ  (1-4על פי חשיפתם לרעש מטוסים.
"תחום ההגבלות
המופיע בתשריט
מס'  ,3יעודכן
לפחות אחת לחמש
שנים בהתאם
לשיטה הקבועה ...
ויובא בפני המועצה
הארצית לתכנון
ובבניה בהתאם
להוראות הקבועות
בפרק ט'"

תשריט :4
מזעור סכנת
ציפורים
לתעופה
קובע הגבלות בניה
ושימושי קרקע לפי
אזורים -תחום
ציפורים א' ותחום
ציפורים ב' –
לשימושים כגון
אתר סילוק פסולת,
חקלאות בעלי חיים,
פארקים ,מפעלי
עיבוד מזון ואסמי
תבואה.

תשריט  :5השקמ"א – התאמת שימושי
קרקע ליד מתקנים אוויריים

קובע כי יחול איסור
בכל שימוש בשטח
טרפזי הנמצא
בהמשך לרצועת
המסלול )למעט
שימושים מוגדרים(.

תבנית התפעול המועדפת
"תבנית תפעול מועדפת הנה דפוס תפעול השדה באופן בטיחותי
תוך שקלול של מרכיבים שונים ,בהתחשב בנתיבי הכניסה
והיציאה ותוך מזעור ההשפעות הסביבתיות"
קובעת כללים מחייבים לעניין נחיתות והמראות מטוסים על פי
מסלולים וסוגי מטוסים.
קובעת גמישויות לניהול נחיתות והמראות
בהתאם לתנאי בטיחות ,תנאי מזג אויר
מגבילים ,תנאי חרום ובטחון וכדומה.
אין התייחסות לטיסות לילה בתבנית
התפעול ,אלא בהחלטת הממשלה
הנלוות לאישור התכנית.
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תשריט מס'  3קובע סיווג שימושי קרקע
שימושי הקרקע מחולקים ל 3-קבוצות על פי מידת רגישותם
לרעש מטוסים.

שימושי קרקע  -קבוצה א'

שימושים בעלי רגישות גבוהה לרעש

• מגורים ומבני ציבור כגון  :בתי-אבות ,בתי חולים וכו'.
• מבנים המשמשים לפעילות המחייבת שקט ושימוש בשטחים
פתוחים ,כגון :בתי-ספר ,גני ילדים ,מעונות יום וכו'.
• מתקנים ומבנים פתוחים המשמשים לבידור ולתרבות ,כגון
אמפיתיאטרונים.

שימושי קרקע  -קבוצה ב'
•
•
•
•

)שימושים בעלי רגישות בינונית לרעש(

מלונות ואכסניות ,אולמות למופעי תרבות ולבידור ,ספריות
ומרפאות וכו'.
משרדים ושרותים משרדיים ,תעשיות מדוייקות מסחר
קימעונאי ,מסעדות ומזנונים וכו'.
שטח ציבורי פתוח ,שטח פרטי פתוח ,חניוני מחנאות ,מתקני
ספורט ונופש ,איצטדיונים ומתקני ספורט לצופים וכו'.
חקלאות של בעלי חיים או גני חיות.

שימושי קרקע  -קבוצה ג'
•
•
•
•
•
•

)שימושים בעלי רגישות נמוכה לרעש(

מסחר סיטונאי.
תעשיה ומלאכה הכרוכים בפעילות רועשת.
מתקני תחבורה יבשתית וימית.
מתקני תשתית לייצור חשמל ,אספקת מים ותקשורת.
חקלאות ,כרייה וייעור ,דיג וספורט מים.
מבנים או מתקנים הקשורים להפעלת שדה התעופה או
מתקנים תעשייתיים הקשורים לתעופה.

הגבלות בניה בגין רעש מטוסים
מתחם

מר"מ 1
LDN 60-65

*

קבוצת
השימוש לפי
רגישותם
לרעש

א'
ב'1

תכנון ליעוד תכנון ליעוד
מאושר
חדש
מחייבת
מחייבת
בניה
אקוסטית
איסור**

מר"מ 2-3

א'

LDN 65-70
LDN 70-75

ב'

ב .אקוסטית

היתר בניה
מחייב

תוספת
למבנה
קיים
מחייבת

בניה
אקוסטית

בניה
אקוסטית

בניה
אקוסטית*

בניה
אקוסטית

בניה
אקוסטית

בניה
אקוסטית

מר"מ 4

א'

איסור
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ג'
אם התוספת עולה על  1/3מגודל המבנה הקיים.

ב .אקוסטית

** למעט במושבים בבניה אקוסטית.
*** במקרים מיוחדים רשאי מוסד התכנון לפנות לועדה למר"מ בפניה מנומקת לקבלת אישורה.

זכאות למיגון אקוסטי למבנים קיימים
מבנים החשופים לרעש מטוסים של מעל  65דציבלים ,זכאים מאז
 1991למיגון אקוסטי .הזכאות נקבעת בהתאם לתקופה ממוצע
שנקבעה.
המיגון בהתאם לקריטריונים שנקבעו בתמ"א ובתנאים הבאים :
• ניתן היתר בניה למבנה טרם החלטת המועצה הארצית על
אישור תמ"א .2 /4
• המבנה אינו מיועד להריסה או לפינוי.
• המבנה לא נדרש לבניה אקוסטית.
הנושא מטופל ע"י שופט הממונה לעניין זה מטעם משרד הפנים
ובאחריות מנהלית של רשות שדות התעופה.

תמונת הרעש לשנת  – 2009קובעת זכאות למיגון אקוסטי
מתעדכנת אחת לשנה ומתאשרת ע"י הועדה הציבורית.

מערכת ניטור סביבתית
תקבע מערכת ניטור סביבתית ואכיפה תעופתית אשר פריסתה
ותפעולה יקבעו ע"י ועדת ניטור.
תפקידיה:
•

איסוף נתוני רעש .ועיבודם לדו"חות.

•

ניטור תבנית התפעול ופעילות האווירית של השדה

ועדות למעקב ולהטמעת הוראות תמ"א 2 /4
ועדה מקצועית

מתפקידיה להכין את תמונת הרעש העדכנית לאישור הועדה
הציבורית.
להכין עדכון לתשריט מגבלות הבניה בגין רעש )תשריט  (3אחת
ל 5-שנים.

ועדה ציבורית

מתפקידיה לקבל דיווחים מהוועדה המקצועית והמשפטן לגבי זכאות
למיגון.
לאשר את תמונת הרעש העדכנית.
לדווח למועצה הארצית באופן תקופתי על ביצוע הוראות התכנית.
להציע לרש"ת שינויים בתבנית התפעול לצורך מזעור מפגעים.

ועדה למר"מ

לדון בבקשות מנומקות של מוסד התכנון לחריגה מהוראות התוכנית
בעניין הגבלות בניה בגין רעש מטוסים.
לדון בבקשות למתן אישורים לחריגה מהוראות התוכנית בעניין
מגבלות בגין סכנת ציפורים.

ועדת ניטור

להקים את מערך הניטור ולקבוע את פרישתו

התכנית נועדה להבטיח איזון בין פיתוח נתב"ג לצרכים
העתידיים של מדינת ישראל
ובין צורכי הפיתוח של ישובי הסביבה והערים במרחב.

תמ"א  15א
שדה בינלאומי נוסף לישראל
בהתאם להחלטת המועצה הארצית
בשנת  1997הוחל בהכנת התכנית
לבחינת שדה תעופה בי"ל משני לשדה
התעופה בן גוריון.

נועדה לאתר שטח להקמת
נמל תעופה בין לאומי נוסף
לישראל.

בחינת המרחב האווירי של ישראל

תמ"א  15א – תחזית תנועת הנוסעים לשנת 2020
)מיליוני נוסעים בשנה(
משיקולים סביבתיים ואחרים נקבעה מגבלת קיבולת
לשדה תעופה נתב"ג של  16מיליון נוסעים בשנה.
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תמ"א  15א -
•

•
•
•

שלב א'

נערכה בחינת מגמות התפתחות התעופה
האזרחית בעולם ובישראל לרבות בחינת
היצע וביקוש צפויים.
בחינת טיפוסים גנרים של שדות תעופה
בינלאומיים.
מיון וסינון  22אתרים לפי קריטריונים
שנקבעו.
האתרים מוינו בהתאם לשיקולים
שונים לרבות:
• מציאת משבצת קרקעית מתאימה.
• ריחוק ממקומות ישוב.
• מציאת מרחב אווירי מתאים.
• ישימות ומיקום ביחס לאגני ביקוש.

בדיקה של  22אתרים

תמ"א  15א -

שלב ב'

התמקדות בבחינת ארבע אתרים :ציקלג  ,1ציקלג  ,2נבטים ,אי בים
נקבעו ששה קריטריונים לבחינה :
השלכות סביבתיות ,זמינות לכדי מימוש ,תועלת לאומית ,השפעות
על פיתוח האזור ,פתרונות תחבורתיים ,היבטים תעופתיים
ממצאי הבחינה המקצועית והערכת חלופות
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תמ"א  15א
שדה בינלאומי נוסף לישראל
החלטת המועצה הארצית
משנת : 2005
המועצה מאמצת את דו"ח סיכום
שלב ב' לתמ"א  15א'.
יוכנו מסמכי השינוי לתמ"א 15
המעגנים שני אתרים ציקלג 2
ונבטים ,לעגון מעמדם באמצעות
הוספתם לרשימת שדות
התעופה.
יקבע כי אתרים אילו חלופיים זה
לזה.

תמ"א 1 /15
הוספת אתרים פוטנציאלים
לשדה בינלאומי משלים
סטטוס התכנון –
• התכנית אושרה על ידי ועדת
שרים בשנת .2007
• הוגש ערר ע"י שר הביטחון
כנגד אישורה.
נדרשת קבלת החלטה על
קידום התוכניות -
אישורה של תמ"א 1 /15
והמשך תכנון מפורט לשדה
בנגב ושדה באי בים.

סיכום
• תמ"א  - 2 /4נמל תעופה בן-גוריון-
• עם אישור התכנית החל הליך של מעקב ובקרה על יישומה שנמשך באופן שוטף.
נושאים שאינם בהוראות התמ"א ובעלי היבטים סביבתיים חשובים :
מעקב ובקרה על ספי הרעש.
הקמת מנגנון אפקטיבי לאכיפת החריגות בחוק הטיס החדש.
המלצה להפחתת פעילות לילית של השדה.
החלטת ממשלה משנת  2009לבחינת האמצעים הנדרשים לניצול
מיטבי של התשתיות האוויריות והקרקעיות בנתב"ג ,מעבר ל 16 -מליון
נוסעים בשנה ,מבלי להוסיף מגבלות סביבתיות שנקבעו בתמ"א.
• תמ"א  /15א' ,תמ"א  - 1 /15קידום תכנון מפורט לשד"ת בי"ל נוסף לישראל:
שדה בנגב ושדה על אי בים.
• תמ"א  – 15נדרש קידום תכניות מפורטות עבור כל השדות שבתמ"א 15
או גריעתם מהתמ"א .אישור תוכניות מפורטות הפך עם השנים להיות הליך קשה
למימוש .בפועל מופעלים לחצים גדולים לגריעת שדות בעיקר באזורים עירוניים.

דיוטי פרי בשדה התעופה לוד ,מודל 1957

תודה !

