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 מחסן מילים: משחק 

שלום,  הצלחה, בטחון, פריחה, מלאה, שקטה, מתוקה, צמיחה, מוצלחת, שגשוג, לבלוב,
 הגשמה, מלהיבה, מתוקה כדבש, מבורכת, חיוך, סיפוק, שפע, אהבה, בריאות, שלווה,

 טובהשנה שיח, התחדשות, הקשבה, -מרתקת, דו שמחה, פוריה, מעניינית,

  



 
 
 
 

 

 החדש בנתב"ג פיקוחהמגדל 
 

 הקדמה
המגדל מוקם  בן גוריון (נתב"ג).התעופה  בנמלעבור רשות שדות התעופה  מגדל פיקוח חדשמוקם  האלבימים 
 .מקבוצת אפריקה ישראל ,חברת דניה סיבוס על ידי

א גובהו ובשי ,צורתו דומה לארובה .מטרים 100 -המתנשא לגובה של כ ,דימאוד ייחו ימבנה אדריכלבמדובר 
 תשלוט על ניהול הזירה האווירית של מדינת ישראל.ש ,תוצב סוכת פיקוח משוכללת

 .2015לתחילת שנת  ןהמבנה מתוכנבניית וסיום  ,2013חברת דניה סיבוס זכתה במכרז בחודש פברואר 

ם דת אותו כיוהתעופה לקיבולת נוסעים כפולה מהכמות שפוק נמלהצורך בהקמת מבנה שכזה נובע מהתאמת 
 בטיחות טיסה. ומדרישות

 הנדרשות לצורך ביצוע ,טכנולוגיות בנייה ייחודיות לסקורהמבנה ו אודותמידע מטרתנו לשתף אותך ב
 הפרויקט. 

 לבצע בו סיור.  לנו אפשרה ו ,פרויקטלמידע בקשר סיפקה אשר  ,אנו מודים מראש לחברת דניה סיבוס

 

 פיקוח חדש והתכנון האדריכלי צורך במגדלה
 ,בכל הנוגע להקמת מסלולים חדשים ,ת בנמל התעופהועבודות הקמה מאסיבים האחרונות בוצעו בשני

יה למטוסים, וזאת במטרה להגדיל את קיבולת הטיסות הנכנסות ישטחי חנובניית הרחבת המסלולים הקיימים 
 בעתיד אף צפויה הרחבה נוספת של הטרמינל עצמו. .והיוצאות מהארץ

ארבעה ק"מ כל אחד. בניגוד למרבית שדות -שאורכם שלושה ,חיתה והמראהבנתב"ג שלושה מסלולי נ
בהתאם, . התעופה בעולם, בהם המסלולים מקבילים זה לזה, המסלולים בנתב"ג מסודרים בצורת משולש

מבחינת  ,שימוקם בעמדת שליטה מתאימה לגאומטריה החדשה של המסלולים ,נדרש להוסיף מגדל פיקוח
 ת השליטה והבקרה שיותקנו בו.גובהו ומערכו ,מיקומו

 צורתחלקו האמצעי צר יותר מבסיסו ומצמרתו, בדומה לשמגדל גלילי, תכנן  מתל אביבמשרד פלג אדריכלים 
ממנה משקיפים הפקחים על המסלול; בחלקו  ,העליון של המגדל נמצאת סוכת הפיקוח. בחלקו שעון חול

הוחלט  ,דות התעופה אין צורך במשרדים נוספיםהתחתון משרדים וחדרי מנוחה לפקחים. היות שלרשות ש
שהיו מגדילים את עלויות הבנייה  ,ולוותר על שטחים משרדיים נוספים ,להצר את המגדל בחלקו האמצעי

 והאחזקה של הבניין. 

אחת הבעיות איתן נאלצו האדריכלים להתמודד נוגעת לרוחות: כל מגדל באשר הוא מתנודד מעט ברוחות 
ת מגדלי הפיקוח מבנים גבוהים וצרים, התנודות בהם מורגשות במיוחד. הפתרון לבעיה הוא חזקות, אבל בהיו
והוא יוקף  ,ובו ירוכזו מערכות התנועה והמערכות הטכניות ,שיעבור לאורך מרכז המבנה ,בניית גליל בטון

 בגליל בטון נוסף. 

ר לפקחים לראות את המסלולים מטרתה העיקרית היא לאפש, שניתנה לתכנון סוכת הפיקוח יתרהתשומת לב 
עצר קומה אחת נאלא  ,עד קומת הסוכהמגיע פיר המעליות לא  כך, למשל, , ללא מפריע.בצורה הטובה ביותר

. על מנת ליצור סוכה פתוחה ששדה הראייה הנשקף ממנה נקי העליון לפני, כדי שלא יבלוט לתוך החלל
וכהגדרת , נה, דבר שמקנה לו הטיה כלפי כיוון צפוןהוחלט להסיט את הגרעין המרכזי ממרכז המב ,מהפרעות

 ."המגדל כאילו קד קידה לעבר המסלולים"המתכננים 

 אור הפרויקטית
(מגלה כיוון מבנה בטון מצופה אלומיניום עתיר מערכות מכ"מ יהיה ו ,3צמוד לטרמינל בפיקוח מוקם המגדל 

שבתכנונה התפקודי  ,מתקדמתכת פיקוח על גג המבנה תוקם סו .נוספותמיגון בקרה ומערכות ומרחק) ו
 בירת סין. בייג'ין מגדל פיקוח דומה בגודלו ובצורתו קיים כבר ב יועצים מהארץ ומהעולם.מומחים והשתתפו 

מיד לאחר גמר הקמת מגדל הפיקוח יפתח שדה התעופה לעבודה על מסלולי טיסה נוספים, ומגדל הפיקוח 
 מערכות המכ"מ הממוקמות בו.  באמצעות  ,דשהישן ימשיך לתת תמיכה למגדל הפיקוח הח

 ,ת בטוןמבוסס על דובר. הוא מעל קומת חניון גבוההמטרים  97מתנשא לגובה של קומות ו 18 הוא בן המגדל 
 מטרים. 37 עד לעומקים שלמבטון, קירות סלארי  29ומתחתיה 
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  .18מוקם בקומה הקומות העליונות של המבנה הן קומות הפיקוח. סוכת הפיקוח הראשית ת שלוש

  .חלופיתקומת שליטה נוספת תמוקם  17בקומה 

  תמוקם קומת השליטה על תנועת המטוסים באזור הטרמינל וחניית המטוסים בעמדות. 16בקומה 

קומות נוספות  .ת מבנה שונות (חשמל, מיזוג אוויר, כיבוי אש ואחרות)וחלק מיתר הקומות משמשות למערכ
 אחרות ישארו ריקות.קומות  .חה וחדר כושרחדרי מנו ,משמשות למשרדים

צורת  .צורתו של המגדל דומה לארובות המצויות בתחנות כוח .המגדל מאופיין בצורה גאומטרית ייחודית מאוד
המרכזי של יחס לציר בכל קומה משנה את גודלה ואת מיקומה עם זאת, והקומה הטיפוסית היא עגולה, 

  ד ציר אחד שחותך את המבנה.במל ,טריתצורת המבנה לא סימ ,ולפיכךהבניין, 

 תכנון אדריכלי
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 פן היציקהושלבי וא ,שיטת הבנייה
 עםהתקשרה חברת דניה סיבוס  ,התכנון האדריכלי המורכבבשל ו ,לצורך הקמת מעטפת הבטון וגרעין המגדל

ניתן  .בנים אסימטרייםמחזיקה בטכנולוגיית תבניות ייחודית לבניית ארובות ומה ,וסטרית" האGlitbou" רתחב
ואף להזיז את מרכז  "Slip-forming" -הבשיטת  ,תוך כדי התקדמות התבנית ,שינוי רדיוסיםתבנית לבצע ב

  התבנית תוך כדי עליית התבנית.

 -ההתאמת הברזל לשיטת ולבצע מספר שינויי תכנון במבנה  , נדרשדיותולצורך השימוש בתבניות הייח .1
"Slip-forming" – תבנית משתמשת בבטון הקשוי כדי להרים את עצמה למעלה (בעזרת מאחר וה

מערכת הידראולית), והפרופילים נלחצים לתוך מרכז הקיר, היה צורך לפנות מקום בין מוטות הפלדה 
 80שנמצא תמיד בעומק של  ,לוחצות את פרופילי הפלדה העגולים לתוך הבטון הקשההלהצבת הבוכנות 

 ס"מ בתוך התבנית.

היציקות נעשו בשכבות ובאופן  .יה מקדימות לפני תחילת הטיפוסצעו יציקות הדמוב –אופן היציקה  .2
שימוש בבטון בעל חום  עושהבה השתמשו הבטון תערובת  המדמה את עליית התבנית במבנה עצמו.

כדי סייזרים מסוג מוגדר ושימוש בקרח, כל זאת ר פלסטיסופב ,נמוך,  בכימיקלים כמו מעכבים הידרציה
כדי לבנות את הגאומטריה של בנוסף,  .תוך כדי טיפוס, לאפשר לתבנית לבצע שינוי רדיוסים וזוויות

הנדרשות לביצוע תוך  ,טבלת הפעולות ליצירתגם שימש ש ,היה צורך בבניית מודל תלת מימדי ,התבנית
 כדי עליית התבנית.

 ,שאר התבנית "מטפסת בעצמה"שכ ,שעות 24ייחודיות שיטת הבנייה מתאפיינת ביציקה רצופה לאורך  .3
 10 -ונתמכת על גבי הבטון שנוצק רק מספר שעות (כ ,ס"מ 20באמצעות מערך הידראולי במדרגות של 

 שעות) לפני כן.

וזמן  ,שעות 5עד  3 נע ביןההתקשרות שלו  משךש ,תובות מיוחדומתרכבטון הבטון בו נעשה שימוש היה  .4
 את בהתאמה לקצב הטיפוס המבוקש.וז ,שעות 12-ל 8 שלו הוא ביןהתקשות 

 סכמת התקשות וחתך אסימטרי
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טבלת הוכנה מראש  . לשם כך,יש לכוונה תוך כדי טיפוס ,על מנת לאפשר עלייה חלקה של התבנית .5
הרדיוס של  ושונ ,בהתאמה לצורה הגאומטרית של המבנה. על ידי כיווני מותחנים וברגים ,פעולות

 יחס לגרעין הפנימי. ביהם נוצק הבטון ומיקום הקונטור החיצוני התבנית, הזוויות של הפחים אל

 שארכה כשבועיים. ,וימיתומיד נשלח לארץ בהובלה יבשתית  ,זמן יצור ואריזת התבניות ארך כחודשיים .6

ו הותקנה עלי ,ס"מ 30-כנוצק באתר קטע קיר ראשון בגובה של  ,על מנת להתחיל בהרכבת התבנית .7
 שבועות.ארבעה ות ארך כזמן הרכבת התבני .התבנית

הצטרפה גם התבנית של  ,מטרים 6-כ ולאחר טיפוס לגובה של ,התבנית החיצונית הורכבה ראשונה .8
 הגרעין המרכזי בטיפוס.

 תובכלל בהקמת מבנים בעלי צורה אסימטרי ,כי בארץ אין ניסיון רב בעבודה עם תבניות מסוג זה ,יש לציין .9
ו מנהלי ענס ,הקמת התבניתלשות עד מהן ההכנות הדרועל מנת ללמוד מבעוד מו. אלהכבממדים 

 הפרויקט להשתלמות אצל היצרן.

עסקו באופן וה ולצורך עבודות השלד ,האוסטריתהחברה אנשי  8עבור תפעול התבנית הועסקו באתר  .10
 . , חלקם פועלים מקצועיים תורכיםלילהפועלים במשמרת  45-ו פועלים במשמרות יום 45-רציף כ

שתי קבוצות פועלים עבור יציקת הבטון וצוות פועלים שעבד יחד עם  פסנים,ט לברזלנים,ו חלקנהפועלים  .11
 .תוך כדי עלייתה ,על התאמת התבניתהצוות האוסטרי 

 ,מהנדס ומנהלי עבודה וובכל משמרת נמצא ,צוותים מנוסים של חברת דניה סיבוסנוהלה על ידי העבודה  .12
 שלבי הביצוע.את  וובקר ושמדד

מש את צוות יציקת גרעין יש, ובמרכז התבנית שמוקם בטון מלאהתבצעה באמצעות מיכל ין יציקת הגרע .13
עגלות ייעודיות לחורי יציקה הממוקמים ברצפת הדק, משם הבטון נשפך דרך ל ידי עהובל . המיכל הבטון

  ציקה נמצא במפלס דק העבודה העליון והתחתון.כאשר צוות הי ,צינור לתוך התבנית

 ,בדק העבודה העליון ודרך חורי יציקה שנמצאועגורן צריח התבצעה על ידי החיצוניים יציקת הקירות  .14
 במקביל ליציקת הגרעין. היציקה זו נעשת .את הבטון לדק העבודה התחתוןהובילו לשרוולים ש

מאחר ותבנית הגרעין  ,ס"מ) תתבצע במקביל בגרעין ובקירות החוץ 20יש חשיבות לכך שיציקת השכבה ( .15
  התקדמות התבנית.קצב שפיע על האחרת ועל היה מוכל עיכוב באחת מהן  ,בנית קירות החוץקשורה לת

ס"מ בשעה, כלומר  12.5קצב של תקופה קצרה עלה לס"מ לשעה ולאחר  5-קצב טיפוס התבנית התחיל ב .16
  מטרים ליממה. 3-טיפוס של כ

 ,וץ לעצור את העבודהכך שלא היה איל ,רשות שדות התעופה קבלה אישור מיוחד לעבודה בשבתות .17
 מטר.  60-לגובה של כ עישהתבצעה לאחר שהג ,למעט קשירת המנוף

 ,ימים 52תוך  מההסתיימטרים  90-לגובה סופי של כ יציקת הקירות האנכיים בעזרת התבנית המטפסת .18
 מספר ימי עצירה הכרחיים. כולל

 שלבי היציקה
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 סיכום
לחברה הקבלנית וגם לחתם חברת  אתגר הנדסימהווה גם ה ,יפרויקט ייחוד מגדל הפיקוח החדש בנתב"ג הוא

 או פרויקט בו קיימים סיכונים תעופתיים? לבטח הקמה של מגדל פיקוח?לך כמה פעמים באמת יצא  .הביטוח

כגון מאפיינים מסוימים קיימים גם בפרויקטים אחרים כגון תבניות מטפסות, יציקה לאורך תקופה ארוכה, 
וזאת מצרכי יציבות או  ,נדרשת יציקה רציפה של בטוןגם מאגרי מים עיליים, בהם  יציקה של ארובות או

ת הביצוע ואת הסיכונים ועיקרי שיטאת על החתם להכיר ואחרים וביסוס על גבי קירות סלארי  ,אטימות
 הנלווים לעבודות אלה.

 .ה קצרה לפרויקט ייחודי זהצמקווים שהמאמר אפשר הצאנו 

אם ברשותך מידע מעניין על פרויקטים הנדסיים  .על שחלקה עמנו את המידע ה סיבוסושוב תודה לחברת דני
 ייחודיים, נשמח לחלוק אותו עם שוק הביטוח ההנדסי בישראל.

 

 09/2014מצב מגדל הפיקוח 
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 מסלולי הנחתה וההמראהתצפית אל קומת הסוכה ו
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 על אזור חניית המטוסיםותצפית קומת השליטה 

 

 

 

- 



 
 
 
 

 

 בטים נוספיםמ
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