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ולם התעופה הולך ומשתנה בקצב ע
ימהיר. הגידול המואץ, ללא תק

דים, של תנועת הנוסעים באוויר 
הוא רק אחד הביטויים לכך. סיבות 
 LOW( נוספות לכך הן הגידול בטיסות החסך
COST( לעוד ועוד יעדים, התחרות הגוברת בין 

יחברות תעופה - המאלצת אותן להיות תחרו
תיות ולמצוא יעדים ומקורות הכנסה מגוונים 

י- העלייה המסחררת בהיקף משלוחי המטע
נים בסחר המקוון ועוד. מנגד, עומדים בפתח 

יחידושים טכנולוגיים בתחומי התעופה האזר
חית והצבאית, כמו מטוסים ללא טייס, שישנו 
לבלי היכר לא רק את התעופה הצבאית, לצד 

ימערכות בידוק ביומטריות ועוד. כל אלה מש
פיעים על האתגר התכנוני המיידי והעתידי 
של שדות תעופה והמרחב האווירי והקרקעי 

הבינ"ל.
נתב"ג, שבו עברו בשנה האחרונה מעל 20 
מיליון נוסעים, הולך ומגיע לשיא קיבולתו, 
דבר שיחייב הקמת שדה תעופה בינ"ל נוסף, 
אולם היכן? שדות התעופה  הרצליה ושדה 
דב, האמורים להיסגר, מציבים בעיה קשה 
לתעופה הכללית בארץ שפועלת בהם. במרכז 
המדינה, ההולכת ומצטופפת, קשה עד מאד 
לאתר ולאשר הקמת שדה תעופה חדש. שדה 
התעופה הישן של אילת ועובדה מזמן אינם 
מתאימים לייעדם ולכן השדה החדש רמון 

המוקם בתמנע יחליפם )ראה בהמשך(.

נמל תעופה כעוגן כלכלי חזק
שדות התעופה מתרחבים ומשתנים ללא 
הרף. נמל התעופה אינו רק מכונה מורכבת 
שעיקרה שינוע נוסעים ומטענים, יום ולילה, 
ללא הפסקה, תוך הפעלת תהליכים מורכבים 
של ניהול הקהל, תנועת הנוסע הנכנס והיוצא, 
כבודתו, תהליכי הביטחון וביקורת הגבולות. 

שדה תעופה  מהווה לא פעם גם עוגן כלכלי 
יחזק, שבו )או בקירבתו( מתפתחים אזורי תע

סוקה ומסחר, בילוי ואף תרבות. אלה מכונים 
"אירפורט-סיטי" או "אירוטרופוליס" וגדלים 
אף הם  באופן מואץ, עד כדי כך שהכנסותיהם 
של לא מעט שדות בעולם כיום הן בעיקר 

ימפעילויות לא-תעופתיות. הקמת מרכזי איר
פורט-סיטי כאלה מאפשרת להקים ולתפעל 

ישדות תעופה גם על בסיס כלכלי ובניהול פר
טי. בארץ הדבר טרם קרה.

אך ליבו הפועם של השדה הם המרכיבים 
התעופתיים שלו, להם הנוסע פחות חשוף - 
המסלולים, רחבות המטוסים, אזורי התמך 

יועוד. בתוך מכלול גדול זה חוויית הנוסע לע
יתים נזנחת. לא פעם טרמינלים נהיים אנו

נימיים, מנוכרים, דומים זה לזה לבלי היכר 
כמעט, תוך דגש על תהליכי הנוסע והכבודה 
וללא כל חוויה של מקום המהווה את שער 
הכניסה והיציאה ממקום כלשהו. הנוסע רק 

רוצה להסתלק משם ובמהירות האפשרית. 
תכנון מרכיבים שונים של שדה תעופה 

יהוא אתגר גדול לאדריכל והינו תהליך מו
רכב, ותכנון שדה התעופה חדש מאפס על 
אחת כמה וכמה. צוות התכנון האדריכלי הנ"ל 

יהתנסה בכל  המגוון - החל מתכנון אזורי ַהֶת
ֶמך בנתב"ג וכלה בהקמת שדה התעופה רמון 

בתמנע.

 תקדים היסטורי 
ורגישות סביבתית

בלב האזור המדברי של בקעת תמנע, 
18 ק"מ מצפון לאילת, הולך ונשלם ביי -כ

מים אלה נמל התעופה על שם אילן ואסף 
רמון, ביוזמת רשות שדות התעופה לישראל 
וחטיבת ההנדסה מטעמה, כאשר ניהול 
הקמה מבוצע ע"י חברת גדיש ברן. השדה 

הבינ"ל החדש, השני במדינה, שנבנה כולו 
יעל קרקע בתולה, ממוקם בזהירות ובר

גישות בנוף המדברי המרהיב של הערבה 
מול הרי אדום בואכה אילת. בהקמתו יש 
גם תקדים היסטורי: מאז הקמת המדינה, זו  

יהפעם הראשונה שנבנה שדה תעופה אזר
חי יש מאין, תופעה המכונה בעולם "שדה 

 .Green Field  - "ירוק
לצורך תכנון הפרויקט הוקמה שותפות 
של שניים ממשרדי האדריכלים המובילים 
בישראל, משרד אמיר מן-עמי שנער ומשרד 
משה צור, כאשר אמיר מן מכהן כראש צוות 
התכנון האדריכלי והנדסי, לרבות ניהול של 
מעל  45 חברות תכנון, חלקן בינ"ל. הצוותים 
עמלים מזה מספר שנים על תכנון מגה 
פרויקט אתגרי זה, המיועד לשרת מעל שני 
מיליון נוסעים בשנה )ובעתיד, עם הרחבתו, 
מעל ארבעה מיליון(. הקמת השדה תאפשר 

יאת איחוד הפעילויות התעופתיות המפוצ
לות הקיימת כיום באילת ובעובדה ולרכזן 
לשדה אחד באיכות ובנוחות שעד כה לא 

התאפשרה באילת.
 3,600 מסלול המראה ונחיתה באורך 
מטרים יאפשר פעילות של מטוסי סילון 
רחבי גוף וצרי גוף, בטיסות ישירות מצפוןי
אירופה, ובמידת הצורך גם טיסות טרנסי

אטלנטיות.  בית נתיבות משוכלל ומעוצב 
בשטח כ-35,000 מ"ר כולל אולמות נוסעים 

יגדולים, חנויות ואזורי בידוק מתקדמים, הנ
יפרסים מסביב לשתי חצרות פנימיות המח

דירות אור ללב המבנה,  יספק רמה חדש של 
שירות וחוויה בלתי נשכחת לנוסע. את כל 

יאלה ישלימו סדרת מבני וסככות תמך חד
שים החיוניים לתפעול השדה.  מגדל פיקוח 
בגובה 50 מטרים יהווה את האלמנט הבולט 

ביותר בסביבה המדברית. 

בגלל התנאים האקלימיים הקשים של 
האזור, כל אזורי התפעול מקורים בסככות 
התמך הממסגרות ביניהן את בית הנתיבות. 
מערך תנועה, חנייה ואבטחה ופיתוח נופי, 

יהמדמים את זרימת הנחלים, מחברים את מע
ירך הבינוי ובמרחקי ההליכה מינימליים, לר

בות חיבור ישיר לתחנת רכבת עתידית.

שפה טכנולוגית עכשווית 
שדה התעופה רמון הינו היחיד בעולם 

ישהינו בעל "זהות אדריכלית" ייחודית ואחי
דה לכל מרכיביו: מגדל הפיקוח, תחנת כיבוי 

יהאש, סככות ומבני התמך ובית הנתיבות עו
צבו בשפה אדריכלית ברורה המותאמת לכל 
אחד מהמבנים והמתקנים, כאשר הפיתוח 
הנופי המדברי מאחד ביניהם לכלל שלמות 

יאחת. בין הנוסעים הנכנסים והיוצאים "נח
צבה" בבניין חצר פנימית שתעוצב כנווה 
מדבר בזעיר אנפין ומבטאת את ההתחברות 

עם המקום.
מופע הנוף המדברי, מרקם הקרקע וסלעי 
המדבר, שכמו נחצבו בידי הרוח ושיטפונות 

יהמים, היוו מקור השראה לעיצוב בית הנתי
יבות ומגדל הפיקוח. קירותיו החיצוניים ותקר

תו ייבנו בזוויות בלתי שגרתיות, באופן היוצר 
גם הצללה עצמית.

כניגוד וכהשלמה לכך, המעטפת החיצונית 
ישל מבנה בית הנתיבות ומגדל הפיקוח מעוצ

בת כמשולשי אלומיניום לבן, משולב בקירות 
מזוגגים אקלימיים,  ומבטאת כך את שפת 

הטכנולוגיה העכשווית. החלל הפנימי המרווח 
של בית הנתיבות מחופה כולו בעץ במבוק.  
וכך, החל מעמודי הפלדה דמויי ענפי עץ אשל 
הנגב, התומכים בתקרת העץ הגבוהה, וכלה 
בדלפקי השרות לנוסע - כל אלו  "מדברים" זה 

עם זה באותה שפת עיצוב. 
התוצאה מרהיבה. זהו שדה בעל זהות 
ארכיטקטונית ברורה, ייחודית ועקבית. הוא 
יהיה ללא ספק אייקון אדריכלי, אשר בוודאי 

ייעצים את חוויית הנוסע בבואו לטרמינל וב
צאתו, מעין מיראז' לבן במדבר הצהוב ואדום. 

תכנון שדות 
תעופה - 

האתגר הגדול 
בלב האזור המדברי של בקעת תמנע, כ-18 ק"מ מצפון 

לאילת, הולך ונשלם בימים אלה נמל התעופה ע"ש 
אילן ואסף רמון. צוות  הכולל את האדריכלים משה צור, 
אמיר מן, ארנה צור ועמי שנער, מופקד על תכנון השדה 
החדש, שנבנה כולו על קרקע בתולה וממוקם בזהירות 

וברגישות בנוף המדברי המרהיב | נדב בית הלחמי

בית הנתיבות - מבט פנימי: השפה העיצובית הייחודית חודרת גם פנימה. עמודים כעצים ותקרת במבוק | צילומים: יח"צ

בית הנתיבות )בשלבי גמר בנייה(: שפה אדריכלית השואבת את השראתה מהסביבה המדברית | צילום: דניה סיבוס

מגדל הפיקוח בנמל התעופה החדש רמון: עיצוב ייחודי ואיכות פיסולית. צילום: צוות התכנון

תכנון מרכיבים שונים של שדה 
תעופה הוא אתגר גדול ומורכב 
לאדריכל ותכנון שדה התעופה 
חדש מאפס על אחת כמה 
וכמה. המתכננים התנסו בכל  
המגוון - החל מתכנון אזורי 
הֶַתֶמך בנתב"ג וכלה בהקמת 

שדה התעופה רמון בתמנע
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