
36, �שואה + 2( היא מה�נמ )איה 
דסת תעשייה ו�יהול בהכשרתה, 

נשהחלה לעבוד ב"אלביט מער
כות" לפ�י כשבע ש�ים בהיותה 
באו�יברסיטת  ה�דסה  ללימודי  סטוד�טית 

נתל-אביב. עד כאן סיפורה אי�ו שו�ה מסיפו
רן של �שים אחרות המשתלבות בחברה, אלא 
שלמאיה רקע ייחודי - היא אחת הראשו�ות 

שהתגייסה לקורס טיס, כבר ב-1999, וסיימה 
כטייסת  שירתה  מאז  קרב.  מסוקי  במגמת 
מבצעית בחיל האוויר במשך 13 ש�ים וכיום 
מבצעת שירות מילואים פעיל. ביטוי �וסף 
למהפך האיטי שחל בהרכב המגדרי של צוותי 

האוויר.
צת  בקבו ה  מאי השתלבה  לה  בתחי

נהטייסים היועצים ב"אלביט מערכות", קבו
צה שתפקידה לתמוך בתהליכי הפיתוח על 
מ�ת לוודא שדרישות הטייסים באות לידי 
ביטוי. בהמשך היא עשתה הסבה לתחום 

נהאזרחי, התקדמה בסולם ה�יהולי בחב
רה, וכיום היא מ�הלת את הקו העסקי של 
מערכות לראייה מוגברת )EFVS( למסוקים 

נאזרחיים, כחלק מיחידה עסקית תעופה אז
רחית בחטיבת כלי טיס של החברה. בכך היא 

נמשלבת את הידע וה�יסיון המבצעי משירו
תה בחיל האוויר, השכלה ה�דסית והב�ה של 
צרכי השוק בתחום האזרחי לכדי פתרו�ות 
טכ�ולוגיים ופורצי דרך בתחום התעופה 

האזרחית.

מובילה במערכות ראייה 
נ"אלביט מערכות" הגדירה את תחום הת

עופה האזרחית כמ�וע צמיחה מרכזי לפ�י 
מספר ש�ים, וכיום, החברה היא בין המובילות 

נבעולם בתחום מערכות ראייה מוגברת ותצו
גה עילית לתעופה האזרחית, כאשר מערכות 
של החברה  כבר מותק�ות וטסות על למעלה 

מאלפיים מטוסים ומסוקים ברחבי העולם.

"הטכ�ולוגיה הייחודית שפותחה ב'אלביט 
מערכות' היא הראשו�ה מסוגה בעולם 
שמאפשרת המראה ו�חיתה גם בת�אי מזג 

נאוויר קשים בהם הראות לקויה", מדגי
שה מאיה. "המערכת מבוססת על תצוגת 
Enhanced Vision( שמנ )ראייה מוגברת

ציגה את �תו�י הטיסה ברזולוציה גבוהה 
בעזרת סמ�ים או וידיאו על מסך תצוגה 
שקוף מול עי�י הטייסים, ומאפשרת להם 

ביום, בלי �תו�י הטיסה  נלקבל את כל 
לה ובת�אי מזג אוויר משת�ים ועל-ידי כך 

נל�הל את הטיסה תוך הקט�ת התלות בת
 �אי שדה התעופה ובמכשור הקיים בו".
המערכת כוללת מצלמה ייחודית, שמשפרת 
באופן משמעותי את תמו�ת העולם החיצון 

נבלילה ובת�אי ראות מוגבלת. התמו�ה שמ
תקבלת מהמצלמה מוצגת על מערכת תצוגה 
לבישה דמוית משקפיים, שמאפשרת לטייסים 

נאת היכולת לטוס, להמריא ול�חות מבלי לה
ביט כל העת במכשירים ובמסכים, גם בת�אי 

אל-ראות. 

מערכות מחוללות שינוי 
שוק התעופה האזרחית הציב רף כ�יסה 
גבוה מאוד לחדירה של מערכות חדש�יות 

נלתחום. פיתוח של מערכות כאלה דורש יכו
לות מחקר ופיתוח מתקדמות מאוד, הב�ה 
מעמיקה של אתגרי הטיסה בת�אים שו�ים, 

נ�יסיון עשיר בהתמודדות עם אתגרים טכ�ו
לוגיים מגוו�ים בתחום התעופה, ה�דסת א�וש 

נמן המעלה הראשו�ה והתאמה למגבלות ייחו
דיות של כלי טיס בתחום האזרחי. 

לדברי מאיה, אחד מהיתרו�ות הבולטים 
נשל צוותי העבודה המשותפים באלביט מע

רכות, הוא הרקע וה�יסיון של חברי הצוות, 
שמשלב יכולות ה�דסיות מתקדמות ורקע 

נעשיר מעולם התעופה. "זהו שילוב שמאפ
שר להבין את האתגרים, הקשיים והלחצים 
עמם מתמודד הטייס בתא הטייסים ולתרגם 
אותם לפתרון טכ�ולוגי ישים", היא מסבירה. 
"אתגר גדול �וסף הוא להיכ�ס ואף להצליח 
כשחקן חדש בשוק שהוא באופיו שמרן. 
התאמה של הפיתוח הטכ�ולוגי של מערכות 
חדש�יות לדרישות הבטיחות המחמירות 
מאוד של רשויות התעופה המובילות בעולם 
היווה ועדיין מהווה אתגר מרכזי בעבודה 

של�ו. 
"א�י רוצה לציין שא�י חשה גאווה להיות 
חלק מצוות שעבורו טיסה, המראה ו�חיתה 
בטוחות בכל ת�אי מזג אוויר זה כבר לא חזון, 
אלא מציאות שבה א�ח�ו מספקים בעולם 
מערכות חדש�יות שזכו להכרה בי�"ל, כולל 
 ,Aviation Week פרס לור�ט היוקרתי של מגזין
מערכות שכבר פועלות במטוסים ובמסוקים 
ברחבי העולם", מסכמת מאיה ב�ימה אישית. 
"א�י מוצאת סיפוק אישי גדול מעצם ההכרה 

נשל טייסים רבים בכך שהמערכת של�ו מחו
נללות שי�וי של ממש בקוקפיט, מקלות על עו

מס העבודה ומאפשרות לבצע את המשימות 
ביעילות ובבטיחות גבוהה".

מאיה שפק, בת 36, שעדיין משרתת כטייסת בשירות מילואים, שותפה לצוות ב"אלביט מערכות" שפיתח מערכת 
ראשונה מסוגה בעולם, שמאפשרת המראה ונחיתה בתנאי מזג אוויר קשים בהם הראות לקויה | יואל צפריר
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פורטפוליו רחב של 
פתרונות קוקפיט 

מקצה-לקצה 
כחלק מאסטרטגיית הצמיחה שלה, 
"אלביט מערכות" רכשה לאחרו�ה את 

נהחברה האמריק�ית הוותיקה והמו
 Universal Avionics Systems ערכת
זו רכישה שמחזקת   .Corporation

נבאופן משמעותי את המיצוב של אל
ביט מערכות בשוק התעופה האזרחי 
ותאפשר לה להציע פורטפוליו רחב 
ומתקדם של פתרו�ות קוקפיט מקצהנ
לקצה הן ליצר�יות מטוסים אזרחיים 
והן ללקוחות שבבעלותם מטוסים 

כאלה.
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