
  פרוגרמה – נספח א'

  

 מבוא .1

שר יהווה , ארשות שדות התעופה בישראל מבקשת להקים בנתב"ג מרכז מבקרים  .א

 לעולם התעופה ונמלי תעופה בכלל, אטרקציה בכל הנוגע לרשות ופעולותיה

 ולנתב"ג.

 נושאי התוכן המרכזיים של מרכז המבקרים יתמקדו בתחומים הבאים:  .ב

i. עולם התעופה 

ii.  רש"תהיסטוריה ופעילות 

iii. (בתחומו נמצא מרכז המבקרים) נתב"ג 

iv. חשיבות רש"ת כמנוף לשיפור הכלכלה ואיכות החיים בישראל 

לתסריט חוויה, הפרוגרמה מהווה בסיס עקרוני מנחה למציעים בכל הקשור ל  .ג

 הביקור הרעיוני ולהיבטים התפעוליים והכלכליים של המרכז והפעלתו.

י תוכני כפי שבאות לידי ביטו ל המציע לשמור על מטרות רשות שדות התעופה  .ד

רחיב מרעיונותיו ומניסיונו על יוסיף ו, , אך רצוי שהוא יוקונספטואלי בפרוגרמה זו

  מנת להקנות למרכז המבקרים אטרקטיביות ראויה.

  

 רקע כללי .2

  , באולם קבלת הפנים הישן (ראו תוכניות)1מרכז המבקרים יוקם בטרמינל   .א

ולטיסות לאו  כטרמינל לטיסות פנים ארציות, בחלק משטחיו, ישמש 1טרמינל    .ב

. בחלקים אחרים של השטחים המתפנים יופעלו מיזמים קוסט בינלאומיות

  עסקיים ומסחריים שונים כפי שיגובשו בעתיד ע"י רשות שדות התעופה.  

 

 למה מרכז מבקרים .3

מהווים אבן שואבת ואטרקציה , בכלל זה פעילות רשות שדות התעופהו, התעופה  .א

  אנשים רביםייחודית ל

 נוסעיםמיליון  15 - כ ,מיליון מבקרים בשנה 20 -עוברים כ בן גוריון התעופה נמלב  .ב

צפויה עליה במספר הנוסעים בטיסות  1תיירים . בטרמינל מיליון  3.5ומתוכם כ 

  ובטיסות הבינ"ל.{סגירת שדה דב}פנים 

  

 קהלי יעד .4

 תייריםקבוצות   .א

 תלמידיםקבוצות   .ב

בקבוצות , אשר יצטרפו או יוכנסו )FIT( חופשיים: משפחות ובודדיםביקורים   .ג

 מרוכזות מאורגנות מראש ובתאום

 , חייליםכגון ועדי עובדים וגמלאים, קבוצות מאורגנות  .ד

 ובד רשות ובני משפחותיהםע  .ה



ואורחים מיוחדים מעצבי  מהארץ ומחו"ל מבקרים מקצועיים, אורחי הרשות  .ו

 דעת קהל כגון : שרים וח"כים , עיתונאים , מנהלי חברות וכו'     

 קהל מקצועי וחובבי עולם התעופה   .ז

  איש בשנה 100,000 -הרשות שואפת לארח במקום לפחות  .ח

  

 מטרות עיקריות / אסטרטגיות  .5

 ויתרום תמרכז מבקרים תיירותי תדמיתי אשר יהיה אטרקציה ייחודיהקמת   .א

 כנדבך שיווקי ותדמיתי.,  1בהחייאת אזור טרמינל 

הפרוייקט יאדיר את תחומי אחריותה ופעולתה של רש"ת ויביא לתובנה של   .ב

 המבקר למורכבות ולאיכות עבודתה של רש"ת.

 :פעילות תדמיתית לאומית  .ג

i. ישראל תרומתה למדינת, בדגש על הצגת מורשת רש"ת 

ii.  ובעתיד.הווה , ברבהתעופה בישראל בענמלי פיתוח 

iii.  העמקת ההבנה של תחומי אחריותה ופעילותה של רש"ת 

iv.  התעופה.בנמל חינוך דור העתיד למקצועות 

נמלי וכהמשך לפיתוח , פעילות תדמיתית בינ"ל: חוויה כוללת לנוסע ולמבקר  .ד

תעופה מתקדמים וחדשניים הנמצאים בשורה הראשונה של נמלי התעופה הבין 

 לאומים בעולם

 עים מיוחדים (ראה נספח היסטורי)ורכולל אהמורשת של נתב"ג,   .ה

רש"ת 'מנצלת' את  –עולם התעופה: בראיית חיבור לרש"ת, ודגש אישי למבקר   .ו

 עולם התעופה כדי לאפשר לך המבקר להנות מיתרונות עולם התעופה 

  ניהול שדות תעופה בארץ ע"י רש"ת   .ז

  מקומית:פעילות   .ח

i. בהשמירה על איכות הסבי 

ii.  הסביבהחיזוק הקשר עם יישובי.  

  

 מטרות משנה / אופרטיביות .6

הכרת הארגון לעובדים החדשים והנגשת החברה  פעילות פנים ארגונית:  .א

למשפחות העובדים בדרך חווייתית ומלמדת תוך הקניית גאוות "יחידה" 

 לעובדים.

שימוש . פלטפורמה ליחסי ציבור: יצירת עניין מול מעצבי דעת קהל העיתונאים  .ב

מתמשכים ולחשיפת פעילויות ואתרים חדשים בפלטפורמה ליחסי ציבור 

  שמתקיימים במרחב.

פלטפורמה לפעילות עסקית נוספת: יצירת סביבה עסקית נוספת כגון חנות   .ג

 מקום לאירועים אשר יהוו הכנסה נוספת., כנסיםמזכרות, 

 



 הנחיות כלליות .7

ורוסית. המרכז צריך  ערבית, יוצגו בעברית, אנגליתבמרכז המבקרים תכנים ה  .א

 לעבוד עם הפעלות בארבע שפות אלה.

בעתיד שפות נוספות. המכשור והטכנולוגיה צריכים לאפשר  שלברש"ת מתעדת ל  .ב

 וכו'יחודי הוספת שפות בקלות, ללא הוספת ציוד 

על המרכז להיות מונגש באופן מלא לכלל בעלי המוגבלויות, ולעמוד בכל תקנות   .ג

  , הן מתו"ס והן נגישות השרותת ביותרודרישות הנגישות העדכניו

 

 ות ביקורתצור .8

 מרכז המבקרים יהיה פתוח בשבתות וחגים  .א

דקות נטו לחוויה  45ברוטו, דקות  60 - יעמוד על כ משך סיור במרכז המבקרים  .ב

 במרכז

 איש  25הסיור יודרך ויתבצע בקבוצות של עד   .ג

יוכנסו  -: ניתן יהיה לבצע תאום מראש, במידה ולא התבצע מבקרים חופשיים  .ד

 ע"ב מקום פנוי

סיור ממונע ברחבי שדה בנוסף ניתן יהיה, בתאום מראש ובתשלום נוסף, לצאת ל  .ה

 (האזור האוירי) התעופה

 איש בשעה (שני אוטובוסים 110עד  לפחות  על המרכז להיות מתוכנן להכיל  .ו

 )במקביל

 

 דגשים תכניים .9

ההיסטוריה של רש"ת בכלל והקמת נתב"ג ושדות תעופה נוספים בפרט, תוך   .א

 שימת דגש על ההתפתחות והתרומה למדינה

גוף ציבורי רש"ת הנה פעילות רש"ת ממומנת עצמאית ולא ע"י תקציבי ממשלה.   .ב

שמתנהל כחברה כלכלית עיסקית, ומשתמש בכספים לפיתוח עתידי ושיפור 

 השרות

בקר לפונקציות ומקומות בשטחים  האוויריים בנמל יאפשר הצצת המ הביקור  .ג

הדמיית טיסה, מבט ממגדל  -, למשל התעופה להם לא יכול המבקר להגיע

, תאורות מסלול, המראות , מערכת  מיון המזוודותכולל המערכות שבו – הפיקוח

 וכו' ונחיתות בפועל, מרכז מבצעים

 סובב מטוסמתקנים וציוד , סימולציית טיסהאופציות נוספות:   .ד

 

 דגשים לחוויה .10

 HANDS ON  .א

 פעילות אקטיבית  .ב

 



 חללי פעילות נדרשים .11

 אזורי שרות חוויה  .א

i. ציוד בדלפק, כגון קופה רושמת, טלפוניה, מחשבים וכו'  קבלה/קופה)

 יסופקו ע"י רש"ת)

ii. כולל אזור אכסון תיקים וציוד ליחידים וקבוצותהתכנסות/המתנה , 

iii. שירותים 

iv.  חנות מזכרות (תאפשר גישה ישירה גם ללא הגעה לחוויה). מערך החנות

 מהביקור , מסלול היציאהקפה ומזון ארוז –צריך לאפשר גם כיבוד קל 

 יעבור דרך החנות

  חללי חוויה  .ב

i. החוויה המרכזית 

ii.  שיכול לשמש גם כחלק מהחוויה, איש  65אודיטוריום לעד 

לא לביצוע בשלב זה, וככל  –לתכנון בלבד  – חללי פעילות נוספים  .ג

 שמיקום/הוספת חללים אלה לתחום המוגדר אינו פוגע בתכנון וביצוע החוויה

i. עם אפשרות פיצול לשני חללים איש,  120-ל –  חדרי כנסים והרצאות

  מחיצה אקוסטיתבאמצעות 

ii. להצגת ואכסון תכנים היסטוריים, כולל מקומות ישיבה לעיון,  חלל מוזאלי

מערכות מחשוב של החומרים ההיסטוריים, וספריה תעופתית. חשוב 

 מהחוויה אינטגרלי חלק  מהווה להדגיש שהנ"ל אינו

 חללי תפעולחלל אופציונלי לתערוכות/תצוגות מתחלפות   .ד

i. משרד מנהל המקום 

ii.  המנהל שיווק ורכז הדרכמשותף למשרד 

iii. אב בית רכז טכני/ 

iv. מדריכים חדר  

v.  מטבחון עובדים: שתיה חמה, מקרר למוצרי מזון, מיקרוגל (ציוד כגון

 מקרר, חימום מים, מיקרוגל וכו' יסופקו ע"י רש"ת)

vi. חלל להמתנת נהגים/מדריכים חיצוניים 

vii.  מחסן 

viii.  ניקיוןאמצעי אחסנת 

ix.  חדר מסדים וכו' –כמובן חללים נדרשים להפעלת החוויה 

  

 ותפעולכ"א  .12

ח אדם פנימי שיוכשר לטובת המרכז יופעל כמרכז עצמאי עם תפעול של כו  .א

 או סטודנטיםו/מדריכים פנסיונרים , התפקיד

 שעות פעילות  .ב

i. 09:00-16:00 

ii. כולל שבתות וחגים 

 לפעילות יהיה סגור ימי חמישי המקום   .ג

  מרכז המבקרים לעבודות אחזקה ב  .ד
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