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  עמק יזרעאל. א.מ
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  18120עפולה 
  

  פרוגרמה לשדרוג שדה התעופה מגידו והתאמתו לשימושים אזרחיים

  מבוא .א

היסטוריה של הזמן העתיק וההתיישבות בעת החדשה יחד עם . לעמק יזרעאל משמעויות ערכיות רבות

עובדה זו . העמק אינו שייך רק  לתושביו אלא לכל עם ישראל. היותו נכס נופי ואנושי ייחודי במדינה

. של העמקעומדת לנגד עינינו בבואנו להחליט החלטה אשר יכולה להיות לה השפעה דרמטית על צביונו 

ג "מליאת מועצת החליטה לדחות את התוכנית להפיכת מנחת מגידו לשדה תעופה בינלאומי משלים לנתב

אך רואה חשיבות במיסוד הפעילות במנחת באופן שיאזן בין צרכי התעופה במדינה למול מרקם החיים 

  . בעמק והצורך לשמר אותו לטובת הדורות הבאים

רי מקיף והפרוגרמה המוצגת באה להנחות כיצד להתאים את מנחת החלטה זו התקבלה לאחר דיון ציבו

  .מגידו לשימושים עתידיים

להגדרת השימושים . י הבריטים ומיקומו הוא עובדה קיימת אשר לא ניתן לשנותה"מנחת מגידו הוקם ע

שיותרו במנחת יש השפעה על איכות החיים של תושבי הסביבה יחד עם פוטנציאל לפיתוח כלכלי ולכן 

כאשר ייעודו העיקרי הוא לתעופה האזרחית הקלה לסוגיה  4פרוגרמה מגבילה את רמת השדה לרמה ה

  . השונים יחד עם אפשרות לפיתוח תשתית תעופתית במסגרת מגבלות וסייגים חד משמעיים

המועצה מחליטה על מדיניות לפיה ניהול השדה ומדיניות איכלוסו יישמרו בידי המועצה האזורית עמק 

  . יזרעאל

במסגרת תקנון התוכנית יוגדרו התקנים המחמירים ביותר של איכות סביבה יחד עם הגבלות ברורות על 

  . השימושים אשר יותרו במרחב השדה ודרכי הבקרה והניטור על מגבלות אלו

  .צביונו האדריכלי של הפרויקט יוגדר במסגרת נספח הבינוי של התוכנית המפורטת

 

  כללי .ב

פיתוחו והתאמתו של המנחת הצבאי , עמק יזרעאל לאפשר שדרוגו. א.ט למ"קיימת הסכמה בין משהב

  .דונם 544-במגידו לשימושים אזרחיים בשטח של כ

התקנים והקריטריונים הדרושים למימושו והתאמתו של , פרוגרמה זו נועדה להציג את העקרונות

רושים לשילוב הקיים עם המנחת לשימושים האזרחיים תוך הצגת הדרישות הקרקעיות ושטחי הבינוי הד

  .הפיתוח המבוקש והחזוי

. 'ס ללימוד טיס וכו"בי, מטוסי ריסוס, במנחת מגידו קייימת כיום פעילות אזרחית ענפה של דאונים

כמו כן קיימים , דאונים 22+נוספים בתהליך רכישה  3מנועיים ועוד - מטוסים חד ודו 15בשדה ממוקמים 

 .ס לטיסה"ה  ומבנים של ביהנגרים מסוגים שונים המפוזרים בשד

 הגדרת הפעילות האזרחית המבוקשת בשדה התעופה מגידו .ג

  :המשכתם ופיתוחם, להלן פירוט הפעילויות הקיימות .1

 -      ).כולל חמרי ריסוס והדברה(אחסנתם ואחזקתם , הפעלת מטוסים ומסוקים חקלאיים -

    .הפעלת מטוסים ומסוקים לצרכי כיבוי שרפות

  .ומקצועות התעופהד טיס ס ללימו"הפעלת בי -
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  .אחסנתם ואחזקתם, מסחריים וספורטיביים, הפעלת מטוסים פרטיים -

 .אחסנתם ואחזקתם, הפעלת דאונים -

וכן הקמת מרכז מורשת , ) VINTAGE( עתיקים בעלי יכולת טיסה /הפעלת מטוסים ישנים -

 .לתעופה בארץ ישראל

  רשות התעופה האזרחיתהפעלת כלי טיס בלתי מאויישים תיבחן בעתיד מול  -

 .ת בחירום לחיל האוויר"שמירת המנחת כש -

  :להלן פירוט הפעילויות הנוספות המבוקשות למימוש .2

למטוסים , מתן שירותים תעופתיים ויבשתיים להטסת נוסעים בקווי תעופה פנים ארציים בלבד -

  .טון 20שמשקלם המירבי אינו עולה על , מקומות 50 עד בתפוסה של

  ). מזריחה עד שקיעה(הגבלת שעות הפעילות של השדה לשעות היום  .3

מקומות ברמת רעש בקטגוריה המחמירה ביותר כפי שמוגדר  50מתן שרותי אחזקה למטוסים עד  -

  .בתעופה האזרחית

  ).כולל מסוקים(ואחזקה למטוסים קלים מכל הסוגים , מתן שרותי בדק -

  .ם המורשים להשתמש בשדהמתן שרותי אחסנה סגורה ופתוחה למטוסי -

  .מתן שרותי תדלוק למטוסים המורשים להשתמש בשדה -

  .כיבוי אש והצלה, מתן שרותי פיקוח טיסה -

  .מתן שרותי הנהלה ואחזקה למתקני השדה -

  .מתן שרותי בטחון ואבטחה למתקני השדה -

  .מתן שרותי רווחה לסגל העובדים בשדה -

  ).מ"תמ(ם ושירותים לתעופה מתן אפשרות להקמת מפעלים תעופתיי -

 .מתן שרותים לנוסעים  -

  הגדרת סוג השדה ומסלוליו .ד

  יוגדר שדה התעופה במגידו כשדה תעופה לתפעול בתנאי ראייה  ICAOעל פי תקני 

)Non Instruments (- )VFR. (  

  ).'מ 36 – 24 -ומוטת כנף' מ 1800 – 1200מסלול באורך (- C – 3המסלול יוגדר 

  .שדה תעופה לטיסות פנים ארציות – 4וגדר המסלול בדרגה י 15/א"על פי תמ

  .מנחתים/ישמש גם כמנחת לדאונים על פי תקנות הטיס, מסלול נוסף

 .ICAOעל פי תקני , ייסלל בתחום השדה, המקביל בכוונו למסלול הראשי, מנחת נפרד למסוקים

  מסלולי הסעה לרחבות החניה למטוסים .1

רוחב מסלולי . המטוסים השונים למסלול ההסעה המקבילמסלולי הסעה יחברו את רחבות  2

ההסעה יהיה מותאם לסוג המטוסים הגדולים ביותר שישתמשו ברחבות החניה אליהם הם 

 .לכל מסלול הסעה יש להתקין שוליים מיוצבים ברוחב מתאים. מובילים

  מקומות 50 עד רחבת חניה למטוסי נוסעים בתפוסה  .2

עמדות המטוסים יוצבו .  מקומות 50עד  וסי נוסעים בתפוסה שלמט 4תסלל רחבת חניה עבור עד 

  .מכל צד' מ 4.50מרווחי הבטיחות בין המטוסים לכל עצם אחר יהיו לפחות . בחזית מסוף הנוסעים

  .ברחבת המטוסים תותקן תאורת לילה מתאימה
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  ).'כומכוניות אספקה ו, מכונות תדלוק, מכוניות ניקוי, סולמות(יוקצה מקום לציוד קרקע 

 ר"מ 9,600 –כ כ השטח המינימלי הדרוש "סה. 'מ 160X60ממדי הרחבה יהיו לפחות 

  רחבות חניה למטוסים קלים .3

מרווחי הבטיחות . מנועיים-מטוסים קלים חד ודו 60 –עבור כ ) אחת או יותר(ייסללו רחבות חניה 

  .'מ 3.0בין המטוסים לכל עצם אחר יהיו לפחות 

 דונם 30 –מטוסים נדרש שטח של כ  50עבור . ר"מ 600 –כ שטח ברוטו לעמדת מטוס קל 

  מנחת למסוקים .4

מנחת זה יהיה . מנחת זה ישמש לנחיתתם והמראתם של מסוקים קלים. ייסלל מנחת נפרד למסוקים

מרחקו של ציר . מכל צד' מ 6.0עם שוליים מיוצבים של ' מ 30X30ממדיו יהיו . נפרד מכל מסלול אחר

למנחת יהיו הגבלות בניה בהתאם לתקני . 'מ 150יהיה לפחות , המסלולבמקביל לציר , המנחת

ICAO .85 לפני ואחרי המנחת יהיו נקיים מכל מכשול' מ.  

 .ריחוף ברוחב תקני/י מסלולי הסעה"ניתן לחבר את המנחת לרחבת החניה למסוקים ע

  רחבת חניה למסוקים .5

חבה זו יכולה להיות צמודה או ר. עמדות 6תסלל רחבת חניה מיוחדת למסוקים שתכיל לפחות 

  ר "מ 5,400 –כ        –מסוקים  6השטח הדרוש לחניית . נפרדת מרחבת המטוסים הקלים

 ר"מ 5,400 –כ 

  אפיון הצד היבשתי של שדה התעופה .ה

י אפשרות התנועה החופשית של כלי רכב ואנשים שלא עברו "הצד היבשתי של שדה התעופה מאופיין ע

הצד האווירי יופרד מן הצד . למטוסים, קרי, להם עדיין אישור לעבור לצד האוויריבדיקה ביטחונית ואין 

הנגרים או מסוף הנוסעים משמש כמעבר מבוקר בין הצד היבשתי לצד . י גדרות או מבנים"היבשתי ע

 .האווירי

  מסוף הנוסעים .1

  :ניתן לגזור את כמות הנוסעים שיאכלסו את מסוף הנוסעים בשעת השיאבעבר  לאור בדיקות שנעשו 

  ).תנועות 2(בצהריים ועוד טיסה אחת ) תנועות 6(תנועות בערב  3, )תנועות 6(טיסות בבוקר  3

 300כ "סה. נוסעים נכנסים בו זמנית 150 –נוסעים יוצאים ו  150מטוסים בשעת שיא כוללים  3

  ).בבוקר או בערב(נוסעים בשעת השיא 

שטח ; כלומר, ר לכל נוסע"מ 7נדרשים לפחות , על פי התקן למסופי נוסעים בטיסות פנים ארציות

על גג הטרמינל תיבחן האפשרות לבנית                  ,ברוטור "מ 300X7=2100מסוף הנוסעים יהיה 

 .מרפסת תצפית

  חניון רכב למסוף הנוסעים .2

כלי רכב  270יהיה צורך בחניון שיכיל  –הפרטי  םעם רכב יםמגיע נוסע שמרבית הנוסעיםבהנחה 

 280כ "סה. מוניות 10 –אוטובוסים ועוד כ  4ועוד ) כולל רכבם של עובדי המסוף הקבועים(פרטיים 

 .דונם 7 –כ כ "סה. אוטובוסים 4מקומות חניה לרכב פרטי ועוד 

  כיבוי אש והצלה .3

  .דמכוניות כיבוי אש ואמבולנס אח 2תוקם סככה מוגנת שתכיל 

  .ר"מ 10X15=150שטח הסככה הנדרש 

חדר , חדר מנוחה: שיכלול ר"מ 100 –בנוסף יוקם מבנה לצוות הכבאים והחובשים בשטח של כ 
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  .שירותים ומקלחות, מטבח, אוכל

. קצות המסלול 2במקום בו ניתן לפרוץ ישירות למסלולי ההסעה לכוון  –מיקומו הנדרש של אתר זה 

 .רכבי חרום נוספים שיגיעו לתגבור בעת הצורך בנוסף יש לאפשר גישה ומעבר

  מסוף מטענים .4

השטח הנדרש למבנה . 'משלוחים מיוחדים וכו, חבילות, נדרש מסוף מטענים קטן לשם הובלת דואר

  .ר"מ 1500 -ומרחב תמרון למשאיות מאחרי המבנה ל כ  ר"מ 500 –כ 

ם כך שתתאפשר גישה ישירה מיקומו של מסוף המטענים צריך להיות צמוד לרחבת מטוסי הנוסעי

 .למטוסים לשם פריקה או הטענת מטענים

  מטוסים בינוניים תהנגרים לאחזק .5

  .ר כל אחד"מ 12X33X33 )1050 -כהנגרים במידות  3 ניתן להקים עד

לפני כל הנגר יש לאפשר העמדת מטוס אחד בשטח . צמוד לרחבת מטוסי הנוסעים –מיקומם הרצוי 

   ).ר"מ 1050(זהה 

בתי מלאכה אלה יכולים להיות . הנגר דרושים בתי מלאכה ומחסנים לשם ביצוע בדק מטוסיםלכל 

 –השטח הנדרש לבתי המלאכה כ . או נפרדים וממוקמים מאחורי ההנגר" אנכסים"צמודים להנגר כ

  .ר לכל הנגר"מ 500

  .רחבה(ר "מ 1050+ ר "מ 1550כ שטחים בנויים לכל הנגר "סה

 .ר רחבות"מ 3150+ ר שטח בנוי "מ 4650 –הנגרים  3עבור 

  הנגרים לאחזקה למטוסים קלים .6

ממדי כל הנגר יהיו . מנועיים- חד ודו, הנגרים לתחזוקה ובדק למטוסים קלים 4-יוקמו כ 

25X40=1000 ר"מ 400 –בנוסף דרושים בתי מלאכה לכל הנגר בשטח כולל של כ . ר"מ.  

לפני . סים הקלים או לאורך מסלולי ההסעהבסמוך לרחבות המטו –המיקום הרצוי של הנגרים אלה 

 15X40=600  -מידות הרחבה הנדרשת. לפחות' מ 15כל הנגר יש צורך ברחבת המתנה שרחבה יהיה 

  .ר"מ

  ר"מ 1400X4=5600הנגרים  4כ השטחים הנדרשים לבינוי עבור "סה

 .ר"מ 2400רחבות במידות  

 הנגרים לדאונים ומרכזי דאייה .7

I. מבנים  

, שיפוץ, טיפול, הנגרים נפרדים לאחסנה 2ל מגידו ושל עין שמר דרושים למרכזי הדאייה ש

  .דאונים בכל אחד 20 –הרכבה ותפעול של כ 

בשתי ' מ 11 –ר בגובה כולל של כ "מ 1700= ' מ 20X85 –כ : הממדים הנדרשים לכל הנגר הם 

לשם הקומה התחתונה תכלול אולם אחד גדול עם דלתות משני הצדדים הארוכים : קומות

  .תהיה אפשרות לתלות דאונים וחלקיהם מן התקרה. הכנסה והוצאה ידנית של דאונים

  , חלקה של המרפסת. למנוחה והתרעננות, גג הקומה הראשונה ישמש למרפסת תצפית

  .ישמשו כמועדון חברים וכמחסן חלפים וכלי עבודה, ר"מ 400 –כ 

 .ע עם מרפסת הצפייהיחברו את מפלס הקרק, מכל צד של ההנגר, גרמי מדרגות 2

II.  רחבות מטוסים(משטחי תפעול(  

  :כדלהלן, לשם תפעול הדאונים יש צורך במשטחי תפעול בכל צד מחזיתות ההנגר
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  .'מ 20ברוחב , הארוכה של ההנגר, בחזית העיקרית

  .'מ 15ברוחב , הארוכה של ההנגר, בחזית האחורית

  .'מ 20ברוחב , הקצרות של ההנגר, בחזיתות הצדדיות

 לכל הנגר ר"מ 5,185שטח תפעולי נדרש  כ"סה

III. ר"מ 4,200  שטחים בנויים  :הנגרים 2עבור  כ השטחים הנדרשים"סה  

   ר"מ 10,370  שטחי תפעול                  

                     

IV. מיקום נדרש להנגרים לדאונים  

מיקומם האופטימלי של ההנגרים לדאונים הינו המרחק המזערי האפשרי והמותר מהצטלבות 

  .מסלול ההסעה החוצה אותו מסלול הדאייה עם

כמו כן נדרש כי מטוסים ממונעים או מסוקים לא יעברו בין הדאונים מאחר וזרם המדחפים 

  עלול לגרום נזק לדאונים השבירים והקלים או להפריע בעבודות ההכנה

  .להמראה של הדאונים

ת רצוי למקם את ההנגרים כך שלא תידרש חציית מסלול הסעה של מטוסים בע, אי לכך

 .גרירת הדאונים או הכנתם להמראה

  הנגר למטוסי ריסוס .8

במקומו הקיים או , על פי התקנים והתכנון, יש לבדוק באם ההנגר הקיים של כימניר יכול להישאר

  .שיש להעתיקו למקום אחר

 . ר"מ  1200    - שטח ההנגר הקיים כ 

  ".תלם" החקלאי הריסוס חברת עבור שמורל יש נוסף זהה שטח

 ר"מ 2400כ "סה

  )Tהנגר (הנגרים לאחסנת מטוסים קלים  .9

על מנת , בתאים סגורים, מנועיים- חד ודו, מזה שנים רבות קיימת דרישה לאחסון מטוסים קלים

בעולם הרחב נפוצה שיטה של הנגרים . גניבות וחבלות, )שמש וציפורים(לשמור עליהם מפני פגעי טבע 

  .Tבהם תאים בצורת 

 16X123 –ממדיו של כל הנגר כ . מטוסים כל אחד 17 –ם מסוג זה שיאכלסו כ הנגרי 2מומלץ להקים 

משני , לכל הנגר דרושים. ר בנויים"מ 4000כ "סה, ר"מ 2000 –שטח כל הנגר כ . 'מ 6 –וגובהו כ ' מ

כ השטח התפעולי הנדרש לכל "סה. וקשר למסלול הסעה' מ 30שטח תפעולי ברוחב , צדדיו הארוכים

 .ר"מ 14,800 –לשני ההנגרים כ . ר"מ 60X123=380,7הנגר 

 הנגרים לאחסנת מטוסים ישנים .10

עתיקים בעלי יכולת טיסה                                                                                                       /הנגרים למטוסים ישנים 2להקים עד  יותר

 )VINTAGE ( 2כ עבור "סה. ר"מ 500ר בתוספת בתי מלאכה בשטח של "מ 1000 –כל הנגר כ  שטח 

 .גודלו ומיקומו יוגדרו בעתיד, יוקם מוזיאון תעופתי .ר"מ 3000 –ההנגרים 

  חוות מיכלי דלק תעופתי .11

  :לצורך תדלוק המטוסים השונים והמסוקים תוקם חוות מיכלי דלק שתכלול

  . ל"ליטר דס 100,000 –כ 

  .ליטר בנזין מטוסים  50,000 –כ 
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ביתן  בתחום שטח זה יוקם. דונם 3-5 –קרקעיים בשטח קרקעי מגודר של כ -המיכלים יהיו תת

  .ר"מ 50 –משאבות בשטח של כ 

בצד האווירי יש . ריקון דלקים בצד היבשתי/יש לתכנן כביש גישה למיכליות תדלוק לצורך מילוי

  .ם קליםלתכנן תחנת תדלוק למטוסי

תדלוק מטוסי נוסעים יכול להתבצע באמצעות מיכליות תדלוק או באמצעות תדלוק ישיר מן הקרקע 

ניתן לשלב . לשם כך יועבר צינור תדלוק תת קרקעי לנקודות הדרושות. בנקודות החניה של המטוסים

בין  על הגבול -המיקום הרצוי לחוות המיכלים. את שתי שיטות התדלוק בהתאם לדרישה ולצורך

מטוסים או ריכוז , הצד היבשתי לצד האווירי במקום הקרוב לרחבות המטוסים אבל רחוק מהנגרים

 ).מסוף הנוסעים(אנשים 

 מבני מנהלה ותחזוקת השדה .12

I. מבני מנהלת השדה יכללו את הפונקציות הבאות:  

, חדר ישיבות, הנהלת חשבונות, מזכירות, אחראי על מבצעים, סגן מנהל השדה, מנהל השדה

מהנדס חשמל , מטבחון, מחסן, ארכיב, שירותים, אחראי תחזוקה, אחראי על בטחון שדה

  .'משרדים לחברות תעופה שונות וכו, ומיזוג אויר

 .ר"מ 800 –שטח בניני המנהלה יהיו כ 

II. מבני תחזוקת השדה  

, נגריה, מסגריה, חשמליה, מבנה לגנראטור חרום: במסגרת זו נכללות הפונקציות הבאות

  .יפול ברכב השדה ובציוד הקרקע של השדהמוסך לט

  ר"מ 2000 –כ  –כ השטחים הנדרשים "סה

 .ר"מ 4000 –כ  השטח התפעולי הנוסף מסביב למבנים 

  תעשיות תעופתיות .13

הכוונה למפעלים העוסקים בייצור או . ניתן להקים מפעלים לתעשיות תעופתיות בשטח השדה

מפעלים אלו  .'רכיבים אלקטרוניים למטוסים וכוייצור , הרכבת מטוסים, הרכבה של חלקי מטוסים

 -כ לכל מפעל יידרש שטח בנוי של . יוכיחו שעליהם להיות מוקמים בסמיכות למסלול טיסה פעיל

 ועוד  ר"מ 30,000 –כ כ שטח בנוי מבוקש "סה, שטחי תפעול חיצונייםר  "מ 2,000 –כ ועוד ר "מ 5,000

 .מעל פני הקרקע' מ 12גובה המבנים לא יעל על , ר שטחי תפעול חיצוניים"מ 10,0000 –כ 

 בתי ספר ומאמני טיסה .14

, חדרי מנוחה, חדרי תדרוך ותחקוןר, חדרי לימוד, מאמני טיסה, בין היתר, בתי הספר לטיסה יכללו

סך כל השטח המבונה לא יעלה על אחוזי הבניה . שרותים ומשרדים, מטבחון, חדרי שרותים

 .המותרים

 כבישים .15

I. דרך פטרולים  

 .לאורך הגדר הגובלת עם רצועת המסלול תיסלל דרך פטרולים ודרך טשטוש

II. כביש כניסה  

מסלולי עם אי תנועה - סטרי דו-מומלץ להרחיב את כביש הכניסה הקיים לשדה לכביש דו

 22רוחבו הכולל של הכביש יהיה . כביש זה יגיע עד לרחבת המטוסים הקיימת. מפריד ביניהם

שער . י מנהלת השדה"יוקם שער שיפוקח ע, ברחבת המטוסים, שבסיומו של הכבי. לפחות' מ

 .זה יאפשר להעביר מטוסים או דאונים על גבי משאיות או נגררים ישירות לשטח האוירי
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III. כביש שירות  

כבישים אלו יחברו . לפחות' מ 10מסלוליים ברוחב כולל של - סטריים חד-כל הכבישים יהיו דו

 .י השדה והפונקציונרים השוניםאת כביש הכניסה של השדה עם כל חלק

  גדרות .16

בין . למעט המשכו של המסלול מערבה', מ 2.20מסביב לכל השטח האזרחי תוקם גדר תקנית בגובה 

הצד האווירי לצד היבשתי תוקם גדר פנימית שתמנע בעד הולכי רגל בלתי מורשים מלעבור לצד 

 .אווירי ולהסתובב בין המטוסים או במקומות בהם נעים מטוסים

  שערים .17

  .י שומרים"בכניסה לשדה יותקן שער המבוקר ע

י הנהלת השדה יותקן בהמשך לכביש הכניסה לשדה ובסמוך לרחבת "המבוקר ע, שער נוסף 

  .המטוסים הקיימת

האחד מצפון למסלול והשני ממזרח : שערי פריצה לרכבי חרום 2ההיקפית יותקנו , בגדר החיצונית

 .למסלול

 מערכות תשתית .18

I. בצד האזרחי יהיו תת קרקעיים קווי החשמל. 

II. מערכות ניקוז השדה והמסלולים יצטרכו לעבור שיפוץ יסודי. 

III. מערכת ביוב תקנית תותאם לתכנית פיתוח השדה.  
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 טבלת סיכום דרישות שטחים לבינוי וסלילה .ו

  הערות  )ר"מ(שטחים סלולים   )ר"מ(שטחים בנויים   הנושא

  סלילה מלאה  1,760    מנחת מסוקים

  שיפוץ  21,000    סלולי הסעהמ

  סלילה מלאה  9,600    רחבות חניה למטוסים בינוניים

  סלילה מלאה  30,000    רחבות חניה למטוסים קלים

  סלילה מלאה  5,400    רחבות חניה למסוקים

  2,100  מסוף נוסעים
    

  7,000    חניון רכב
  

  250  כיבוי אש והצלה
    

  1,500  500  בטרמינל מסוף מטענים
  

  3,150  4,650  הנגרים למטוסים בינוניים
  

    2,400       5,600     הנגרים למטוסים קלים

  10,370  4,200  הנגרים לדאונים
  

    2,400  2,400  ותלם הנגר לכימניר

    3,000                  3,000     ישנים למטוסים הנגר

  T (  7,380  14,800(הנגרים לאחסנה 
  

  5,000  50  חוות מיכלי דלק
  

      800  מבני מנהלת השדה .1

  4,000  2,000  מבני תחזוקת השדה
  

  10,000  30,000  תעשיות תעופתיות
  

    131,380  59,550  כ"סה

  

  בברכה

  אדריכל, אורי דקל

 יועץ תעופתי


