
הכנת תכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת  
תעופה לתעופה הכלליתלשדה 



מבוא

.הרצליההתעופה המרכזי לתעופה הכללית בישראל הוא שדה התעופה שדה       

.  אמור להפסיק את פעילותו בתקופה הקרובההשדה    

.להסתייםהתעופה הכללית משדה דב צפויה גם הפעילות 

:השדה החלופי ייתן מענה לשימושים הבאים     
צילומי  ;ומסוקיםפרטיות במטוסים קלים טיסות  ;לטיסהספר בתי 

תעופה   ;טיסות סבב ;אוויריפרסום טיסות  ;מוניות אוויר;אוויר
.חקלאית

מסוקים לאחזקת מערכות : כגון, נוספיםלשימושים מגוונים טיסות  
טיסות אמבולנס , מטוסי משטרה, מטוסי כיבוי, ואחרים י"חח

.והתקנותטיסה ניסויי , הצנחות, ועבודות אוויריות נוספות
.שיגובשובהתאם לתרחישים ) כלי טייס מופעלים מרחוק( מים"וכטמ מים"מז  

מועדון  , משרדים, מרכז הדרכה, ומסוקיםובדק מטוסים תחזוקה    
.  תעופהומוזיאון 

74ל "המרכזי לתעופה הכללית ייקבע במסגרת תתתעופה האתר להקמת שדה   

התכנית לשדה החלופי תוגש במתכונת של תכנית תשתית לאומית או תכנית מתאר  
.ארצית או כל מתכונת אחרת עליה יורו גורמי התכנון



:יסודוהנחותהעבודה מטרת

עד למתן תוקף  ופרסומה  התכנית ליווי ואישור של , עריכה
.ברשומות

.דונם 550-השטח הקרקעי של התכנית יהיה כ
  

הנחיות  , ת"דוחו, תסקיר, תשריטיםהתכנית תכלול 
זכויות  , והוראות של תכנית מפורטת כולל שימושים

,  לרעש מטוסים, הגבלות בניה לגובה, ושלביות ביצוע
.למזעור סכנת ציפורים לתעופה

י  "עפ, י תקני התעופה הבינלאומיים"השדה יתוכנן  עפ
.י כל דין"ועפ ת"ורש א"רתהנחיות 



 הכנת תרשים זרימה  , תכנית עבודה מפורטת להכנת התכנית וקידומההכנת
.לעדכון שוטף ברמה חודשית  גאנטלהליך התכנוני והכנת תרשים 

 ח בחינת מצב קיים מעודכן הכולל לימוד של המצב הקיים והמתוכנן  "דוהכנת
י "עפ( פוטוגרמטריהאו /מדידת מצב קיים ו, בשטח המיועד לשדה ובסביבתו

של שטח השדה והשטח המושפע מהקמתו  ) ומוסדות התכנון ת"המבאהנחיות 
סקר , מתקנים ותשתיות קיימות ומתוכננות, מבניםסקר . השוטפתומפעילותו 
סקירת תכניות מתאר מאושרות ובהליכים  , סקר עתיקות, סקר עצים, בעלויות

לרבות סקירת  , ובשטח המושפע מהגבלותיובכל רמות התכנון בשטח השדה 
.תכניות או מגבלות של תשתיות קיימות ומתוכננות 

 נוסעים ומשתמשים, אפיונםתחזיות תנועות מטוסים ותמהיל עדכון  ,
כולל שלבי ביצוע בהתאם תכנית איזון והכנת  פרוגראמה מפורטת 

.להנחיות המזמין ומוסדות התכנון



:העבודהשיטת 
 תכנון  הועדה תתווה מדיניות -ל"בראשות המנכועדת היגוי עליונה רשות שדות התעופה תמנה

.כל אחד  מהתוצרים שיתקבלו במהלך העבודהו אישור 

 תכנון  ג"ראשל נציגי החטיבות ובראשות צוות עבודה מקצועי רשות שדות התעופה תמנה–
.צוותי משנהשוטף וימונו את הפרויקט באופן הצוות ילווה 

  ומוסדות התכנון ת"רשגורמי , העבודה תבוצע תוך קיום מפגשים סדירים של צוות התכנון.

 לכל המוזמנים, מסמכי תכנית/חות ביניים"דו/מצגת ויופצו ניירות עבודהתוכן  לכל ישיבה  ,
.כשבוע לפני מועד הישיבה

 יעקוב אחר התקדמות  , בסיוע  מנהל הפרויקט ינהל את הפרויקט) ראש צוות התכנון(הזוכה
כפי שתאושר על ידי  ) גאנטבמתכונת תרשים זרימה ותרשים (תכנית העבודה המפורטת 

ז התקדמות  "יעדכן באופן שוטף את לו, ירכז וינהל צוותי עבודה ויועצים מטעמו, הרשות
ז לסיום הפרויקט  "יעדכן לו ז"בלויתריע על פיגור , יציג סטאטוס תכנון מול ביצוע, העבודה

.בכל שלב משלבי התכנון ת"לרשוידווח 

 ח אשר יפרט את   "דו, לחודשתכנון אחת  ג"לראצוות התכנון מטעם המציע הזוכה יעביר ראש
תוך הצבעה על צווארי בקבוק וחסמים והשפעתם על  , התוצרים והמשימות, סטאטוס התכנון
.יוצגו ההחלטות הנדרשות לצורך עמידה בתכנית העבודה, כמו כן. לוחות הזמנים

 חוות דעת וכל אשר  , מצגות, תשריטים, הדמיות, חות"דו, צוות התכנון יוציא סיכומי דיוןראש
.י מוסדות התכנון וגורמים נוספים לצורך קידום התכנון"ע,  ת"רשי "יידרש ע

  
 מהנדס תעשיה  , מנהל הפרויקט, ראש צוות התכנוןעל , שלבי התכנוןבכל

,  ת"ברשלהשתתף בישיבות  התעופתיהיועץ הסביבתי והיועץ , וניהול
.במוסדות התכנון ובכל פורום אחר בהתאם לצורך



:התכנוןהרכב צוות 

את בעלי המקצוע המפורטים  , לפחות, הגשת הצעה זו נדרש המציע להרכיב ולהציע צוות אשר יכלוללצורך 
.להלן  8בטבלה בפרק 

שנים לפחות בהכנת   10שהמציע מתכנן ערים יהיה עליו לשלב בצוות התכנון אדריכל בעל ניסיון של ככל 
.תכניות בינוי ופיתוח בשדות תעופה

.  ת"רשהצוות דורש את אישורה  המוקדם של הרכב 
רשאי  נוספים כמו כן לצרף יועצים ומתכננים לתחומים , ת"ורשי מוסדות התכנון "עשוי להידרש עהמציע 

.להציע בעלי מקצוע נוספים לפי שיקול דעתו
פרויקט מתוך צוות התכנון אשר  אחראי באופן שוטף ורציף לניהול הלוגיסטי וריכוז הפרויקט כולל  מנהל 

תיאום בין צוות התכנון לבין צוות העבודה ויתר  , עמידה בלוחות זמנים, תיאום מול מזמין העבודה
,  כתיבת פרוטוקולים סיכומי דיון, ישיבות אחרות ככל שנדרש/היגוי/נוכחות בישיבות העבודה, הוועדות

,  ז וזימון ישיבות ופגישות"תיאום לו, מעקב אחר ביצוע החלטות וועדות ההיגוי והעבודה, תיקונם והפצתם
.ארגון עזרים טכניים וארגון סיורים מקצועיים לרכז את כל החומר שמכין צוות התכנון 



:   הרכב צוות העבודה

שנות וותקאחריות/תפקידמקצוע

ניהול הפרויקט והצוות התכנון–ר צוות התכנון "יומתכנן ערים/אדריכל 

10

ריכוז וניהול  צוותי , מעקב אחר התקדמות תכנית העבודהמנהל פרויקט
ז התקדמות  "עבודה ויועצים ועדכון באופן שוטף של לו

התראה על פיגור , הצגת  סטאטוס תכנון מול ביצוע, העבודה
.בכל שלב משלבי התכנון  ז"בלו

5

תיאום  , תאום הוראות ומסמכי תכנית, ליווי ויעוץ סטטוטורימתכנן ערים ואזורים
5.וקידום ההליך הסטטוטורי

הכנה ואישור תסקיר השפעה על הסביבה לתכנית מתאר  יועץ סביבתי
7הכולל בין השאר התייחסות לנושא רעש מטוסים  



קרקעיים   התעופתייםייעוץ ותכנון כל הנושאים , תכנון הגבלות בניהמתכנן תעופתי 
של מנח   פרוגרמטיהכוללת תכנון   התעופתיתואוויריים לרבות הפרוגראמה 

נתיבי גישה , עזרים לניווט, רחבות חניה למטוסים ומסוקים, המסלולים
בחינת חלופות   ,אזורי אימון תכנון הצד האווירי, מרחב אווירי, למטוסים

על פי תקנים בינלאומיים  ,  בחינת חלופות לשדה ממוכשר, והתאמה לקוד
הגבלות בניה   ותשריטיהכנת הוראות . א"ורת ת"רשמבצעים ' והנחיות חט

,  ולמזעור סכנת ציפורים לתעופה  על פי הנחיות מוסדות התכנון לגובה
.  תקינה בינלאומית והמזמין, הגורמים המוסמכים

7

יועץ אקוסטי
,  שילוב אמצעים למזעור ההשפעות בתכנית, מיגון אקוסטי, תחזיות רעש

תכנון הגבלות בניה ושימושי קרקע בגין רעש מטוסים
7

מהנדס תעשיה  
וניהול  

מודלים ולוחות זמנים לניהול הפרויקט,תחזיות , הכנת פרוגראמות  
7

מהנדס תנועה 
ותחבורה

שילוט ,חניה , כבישים, תכנון תנועה
7

7טיהור שפכים, ביוב, תכנון תשתיות מיםמהנדס אזרחי

תכנון הניקוזיועץ ניקוז
7

מהנדס חשמל  
ואלקטרוניקה

תאורה  ,  י"חחתכנון ותיאום  קווי מתח גבוה ונמוך עם , חשמל, תקשורת
קאטודיתמבצעית והגנה  תעופתית

10



יועץ בטיחות וכיבוי  
אש  

בינלאומיים תעופתייםי תקנים "כיבוי אש והצלה התמחות בתכנון עפ
5

5הכנת דוחות כלכלייםכלכלן

5יועץ ציפוריםצפר\אקולוג

7הכנת נספח סיסמיגיאולוג/יועץ סיסמי

5ופיתוח סביבתי  נוף אדריכל נוף  

אגרונום
בוגריםדוח עצים , עציםסקר 

5

יועץ בניה ירוקה
בנושא בניה ירוקה  ייעוץ 

3

דלקיםיועץ 
תעופהבנושא דלק מטוסים בעל ניסיון בשדות התמחות 

5

שמאי מקרקעין
וכן  , 197על הערכת החשיפה לתביעות לפי המציע עבודת שמאות ביצוע 

והשבחההערכה לחיוב בהיטלי פתוח 
10



:מיקדמייםתנאים 

רשאים להגיש הצעות רק מציעים בהם מתקיימים באופן מצטבר כל התנאים המקדמיים  
:המפורטים להלן

מתקיימים בו כל התנאים  , מציע אשר נכון למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז
:הבאים במצטבר

-וגם.  שנים לפחות בהכנת תכניות מתאר 5המציע הינו בעל ניסיון של  -    
השנים האחרונות המסתיימות במועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות     7במהלך  -    

הכין המציע תכנית אשר אושרה למתן תוקף במוסדות התכנון והמציע חתום  , במכרז
.  עליה כעורך התכנית

:על התכנית כאמור לעמוד בלפחות אחת מהדרישות הבאות, בנוסף
הינה תכנית תשתית  או התכנית /והינה תכנית מתאר מפורטת ברמה ארצית התכנית       

  2על המציע להציג , בו מדובר על תכנית בסמכות ועדה מחוזיתאו במקרה /ולאומית 
.  דונם לפחות 400היקפה של כל תכנית מחוזית כאמור הינו לפחות אשר תכניות 



דרישות חובה
  :ראש צוות התכנון

.אדריכל או מתכנן ערים

.שנים 10בעל ניסיון בתחום של מעל 

תכניות   2או /או תכנית לתשתית לאומית ו/ניסיון בהכנת תכנית מתאר מפורטת ברמה ארצית ובעל 
ואשר אחת מהתכניות  ) דונם לפחות לכל תכנית מחוזית 400בהיקף של (במסכות ועדה מחוזית 

האמורות לעיל אושרה למתן תוקף במוסדות התכנון וראש הצוות המוצע חתום עליה כעורך  
התכנית

:מתכנן תעופתי

.שנים לפחות 10של  התעופתיניסיון בתחום 

בליווי ויעוץ לשני פרויקטים לפחות בתכנון קרקעי ואווירי בשדות תעופה בארץ  , ניסיון בתכנון
.מ"בינלובעולם בהתאם לתקנים 

  תעופתיתלרבות הכנת פרוגראמה , אוויריים וקרקעיים תעופתייםניסיון בבחינה והכנת צרכים 
.בארץ ובעולם בהתאם לתקנים בינלאומיים בתחום

או בעולם /בארץ ו תעופתיותהכוללים הוראות על הגבלות בניה  תשריטיםבהכנת לפחות שני ניסיון 
בינלאומיים הנדרשים לכך/ובהתאם לתקנים הישראליים

.בכל הישיבות התעופתינוכחות פיזית מלאה של המתכנן 



דרישות חובה
מנהל הפרויקט

.שנים לפחות בניהול פרויקטים 5של ניסיון 

או  /פרויקטים לפחות בתחום תכנון סטטוטורי ברמה של תכנית מתאר ארצית ו 4בניהול של ניסיון 
או תכנית בסמכות ועדה מחוזית ואשר כל אחד מארבעת הפרויקטים  /תכנית לתשתית לאומית ו

יועצים לפחות מתחומי התמחות שונים 7כאמור כלל צוות של 

לעיל אושרו למתן תוקף ממוסדות   6.2.2.2הפרויקטים האמורים בסעיף  4שתי תכניות מתוך 
.התכנון

יעוץ סביבתי

.סביבתישנים לפחות בתחום ייעוץ  7של ניסיון 

כאשר כל תסקיר כאמור היה עבור תכנית  , תסקירי השפעה על הסביבה 5בהכנת לפחות ניסיון 
מחוזית  או תכנית בסמכות ועדה /או תכנית לתשתית לאומית ו/מתאר ארצית ו

.  י המשרד להגנת הסביבה"אושרו עלעיל התסקירים כאמור  5מתוך   3וגם
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