ה עשייה האווירית
מגזין מס׳  3׀ אייר תשע"ו 2016

עצמאות

68

חג שמח!

אנשים בקדמת הטכנולוגיה

16 14 12 10 8 6 5 4
שיחה עם
מנכ"ל
התעשייה
האווירית
יוסי וייס

ראיון עם
מזכיר ארגון
העובדים
אהוד נוף

יומן אירועים

תחת קורת
גג אחת
One Company
מערכות הגנה
אוויריות

יוזמות
וחדשנות
מהסייבר
ועד
לSPACE-

יוזמות
וחדשנות
חישה מגנטית
והחיים
על פי גוגל

פיתוח
הון אנושי
התוכנית
לעתודה
ניהולית

לומדים
בתעשייה
האווירית
קורס הכשרת
מטיסים וCQE -

חטיבת בדק
מטוסים

חטיבת כלי
טיס אזרחיים

מתקדמים
מבית
התעשייה
האווירית
המסלול
האישי של
אנשים
בחברה

ארגון
העובדים
והפעם על
השילוב
בין עוצמת
המורשת
לבין חוסנו
של הגוף

חטיבת
הנדסה
ופיתוח

מהנדסות
העתיד

חטיבת כלי
טיס צבאיים

כחול לבן
ביקור במפעל
תעשיות גולן
והמלצה על
טיול לצפון
באזור

39 38 36 34 33 32 30 28
שותפים לעשייה האווירית
בגיליון חג זה ,תוך הקשבה ולמידה ,אנו שמחים להציג בפניכם גם ניראות מחודשת למגזין,
המשלבת תמונות ומיקוד בעשייה היומיומית.
נשמח להמשיך ולקבל את התייחסותכם למגזין ,על מנת לשפרו בגיליונות הבאים.
אל תשכחו לקחת הביתה את הגיליון כדי לשתף את כל בני המשפחה .חג עצמאות שמח.

עורכים ראשיים :עירית קליפר-אבני סמנכ"לית משאבי
אנוש ,יהודה בכר -ראש מינהל תעסוקה ,רווחה
ופרישה ,לאה כהן -ע' סמנכ"לית משאבי אנוש וממונה
לקידום מעמד האישה בחברה ,רויטל טוויטו -מנהלת
תקשורת פנים ארגונית.

27 26 24 22 20 18
חטיבת
מערכות
טילים וחלל

חטיבת
אלתא
מערכות

שירות מבית
פורטל אישי,
משחקי
סימולציה
ובניית
העתיד

גופי המטה -
כוח משותף
פוגשים
את אנשי
הכספים
והמו"פ

בפוקוס
שיווקי
תערוכה
בסינגפור
ואירוח מבית

זום על יחידה
גדולים
במזעור
במפעל
מיקרוגל

עובדים
מספרים
על אתגרים
בפרויקט
Moonshine

הפינה לילד
כתב ואייר
גבריאל הר לב
ממפעל מבת
טכנולוגיות

תעשייה
עם עשייה
בקהילה
מיקוד
אסטרטגי
בחינוך
טכנולוגי

שוברים
שגרה
ה-להקה
וה-מקהלה
שלנו

אירועים
חברתיים

כך היינו -
גבריאל ,הטיל
והמלאך.
וסיפורו של
נפתלי הורוביץ
מטיס המל"ט
הראשון

46 45 44 42 41 40
חברי מערכת ושותפים לתהליך :ארגון העובדים ,רפרנטים לתקשורת פנים ,אנשי משאבי אנוש,
ארגון הביטחון ,מהות .כתיבה ,עריכה והפקה DSM :בע"מ ,שוהם תקשורת בע"מ ,סטודיו סמדר פלג.
תודות חמות ומיוחדות על השקעה ועבודה מאומצת ותמיכה בהוצאת גיליון זה :רפרנטים לתקשורת
פנים ארגונית ,מפעל מהות ,ארגון הביטחון ,ארגון העובדים וכלל המרואיינים והכותבים שנטלו חלק
לאורך כל הדרך.

עובדות ועובדים יקרים,
הגיליון השלישי של מגזין עובדי התעשייה
האווירית מגיע אליכם ביום העצמאות ה68 -
למדינת ישראל .בשנה זו ,אנחנו יוצאים לדרך
בה נביא לשינוי מגמה ולהתחדשות הצמיחה
בתעשייה האווירית.
הדרך שלנו מבוססת על תוכנית רחבה
להתייעלות והבראה לצד תוכנית פיתוח,
בפן העסקי ובפיתוח והעשרה של המנהלים
והעובדים ,שהם הכוח והעוצמה שלנו.
אנחנו יוצאים מלוכדים לדרך ונחושים
להצליח וזאת לאחר תקופה מאתגרת בה
חווינו קושי ודאגה לעתיד החברה .יש לנו
ארגון עובדים אחראי ובתהליך משותף עם
ההנהלה ,גיבשנו את הדרך בה נפעל ,מתוך
אחריות לחברה וכבוד מלא לעובדיה.
בגיליון חגיגי זה ,החטיבות העסקיות סוקרות
קווים כלליים מפעילותן ומשתפות בעוד
מהלכים ,שלא הוצגו בגיליונות הקודמים.
במסגרת זו ,אתם מוזמנים להתוודע לפעילות
ייחודית כ One Company-המציגה מערכות
מסונכרנות להגנה אווירית ,בשיתוף חטיבות
ומפעלים שונים .עוד תוכלו לקרוא על יזמות
וחדשנות ,פתרונות סייבר לניטור גבולות,
פיתוח מערכות מודולריות ועוד.
במגזין תכירו פעילות של שתי ועדות נוספות
בארגון העובדים ,ובכלל זה את חדר הכושר
החדש שהקים הארגון ,תוך מתן מענה
לצורכי העובדים והגמלאים שלנו.
אני שמחה בגיליון זה להציג אבן דרך
משמעותית נוספת ביישום התוכנית לפיתוח
ההון האנושי והניהולי ,זאת לאחר תהליך
רחב ומעמיק לו שותפים רבים .מדובר
בתוכנית חדשנית ,בשיתוף האקדמיה,
לאיתור ופיתוח מנהלי העתיד מתוך החברה
ולבסס עתודה למנהלי מפעלים ,לראשי
מינהל ולראשי תחומים .בהצלחה למחזור
הראשון להכשרת מנהלי מפעלים שיצא
לדרך בחודש אפריל האחרון.
עם ציון יום העצמאות למדינה ,אני מזמינה
אתכם לקחת הביתה את גיליון החג ולהזמין
את הילדים לקרוא את הפינה לילד אותה
כתב ואייר עובד החברה .שתפו את בני
משפחותיכם שיכירו ויתגאו יחד איתנו
בעשייה המרשימה שלנו בתעשייה האווירית.
אני מאחלת לכם ולבני המשפחות חג
עצמאות שמח וקריאה מהנה.
עירית קליפר-אבני
3
סמנכ"לית משאבי אנוש

משפחת התעשייה האווירית,
אני פונה אליכם בפתחו של יום העצמאות ה 68-למדינת ישראל ,יום של גאווה לאומית
המשקף את עוצמתה וחוסנה של מדינת ישראל .כבעבר ,אנו יודעים לומר בביטחון מלא
כי מקומה של התעשייה האווירית בליבת ביטחונה וכלכלתה של מדינת ישראל איתן.
אין ספק כי בכל יום ויום אנו מקיימים את החזון של יצירה ,פריצת גבולות וחדשנות בלתי
פוסקת ,מתוך מחוייבות עמוקה לשלומה ופריחתה של המדינה.
ואכן ,בתקופה האחרונה הציגה החברה שורה של הישגים משמעותיים ,ובכלל זה
סדרת ניסויים מוצלחים במערכות מתקדמות המהוות מנועי צמיחה משמעותיים ,זכיה
בעסקאות אסטרטגיות ,חדירה לשווקים חדשים ועוד.
לצד כל אלה ,ממשיכה התעשייה האווירית להתמודד מזה זמן עם אתגרים הנובעים
משחיקה מתמשכת ברווחיותה של החברה ומיכולתה להתחרות בשווקים הגלובליים.
על מנת להבטיח את המשך צמיחתה ושגשוגה ,אנו פועלים בימים אלה למימושו של חזון
עסקי מקיף ,שמטרתו הגדלת כושר התחרות של התעשייה האווירית ותמיכה בהמשך
צמיחתה ,על מנת להבטיח את עתידה ואת עתיד אלפי עובדיה .אנו נמצאים בעיצומו
של המהלך הזה ,על מרכיביו השונים ,תוך דיאלוג הדוק עם ארגון העובדים ,שהינו שותף
מלא לדרך ולמאמץ .כל הצעדים הננקטים נעשים מתוך הכרה בהון האנושי שלנו כנכס
המשמעותי ביותר של התעשייה האווירית ,ומתוך ההבנה כי אתם ,עובדי ומנהלי החברה,
הנכם הכוח המוביל אותה והבסיס האיתן להמשך צמיחתה.
אנו נמשיך להשקיע במחקר ובפיתוח ,בהכשרת עובדים ומנהלים ,בהעמקת הידע ובכל
הכלים הטכנולוגיים והשיווקיים הנדרשים ,על מנת לשמר את מקומה של התעשייה
האווירית בחזית ההישגים הטכנולוגיים בארץ ובעולם ,ולחזק את הבסיס להתעצמותה
העסקית.
בתפר שבין יום הזכרון ליום העצמאות ,אנו עוברים מאבל ומהוקרת זכרם של אלה
שבדמם ציוו לנו את המדינה ,לשמחה על ההישגים ועל הבית הלאומי המשגשג כאן.
עבור אלה שבמותם ציוו לנו את החיים ,ועבור דורות העתיד של ילדינו ונכדינו ,אנו נמשיך
לעשות את כל הנדרש על מנת לשמר את עוצמתה של התעשייה האווירית ואת פעילותה
בליבת ביטחונה של מדינת ישראל.
את ההבטחה הזו נגשים כולנו ביחד .הודות לכם אנו יכולים להיות גאים בדרך בה אנו
הולכים ,מתוך מחוייבות מלאה של כל אחד ואחת מאיתנו לחברה ולעובדיה.
חג עצמאות שמח לכם ולבני משפחותיכם.
שלכם,
יוסי וייס
מנכ"ל התעשייה האווירית
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עובדים ,גמלאים ובני משפחות יקרים,
לפני  63שנה הונחו היסודות לתעשייה המפוארת שלנו .חמש שנים לאחר הקמתה של
המדינה ,היה ברור שעוצמתה צריכה להתבסס על אנשיה.
היום ,כשאנו מציינים  68לעצמאות אנו מדגישים יותר מכל את מרכזיותם של האנשים
אשר הקימו ,פיתחו ,ייצרו והובילו את החברה להיות 'הכיפה'' ,החץ'' ,הטיל' ,ו'המעיל' אשר
מגנים על משפחותינו וביתנו.
כארגון עובדים אשר מחובר לאנשי החברה לדורותיהם ,אנחנו מקדמים מהלכים לרווחת
העובדים ובני משפחותיהם לצד שמירה על המורשת והייחודיות של החברה כמו גם
הנצחה של הנופלים מקרב בנינו .כשם שאמר יגאל אלון" :עם שאינו יודע את עברו,
ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל".
מתוך אחריות והוקרה לכל אחת ואחד מכם ,יום העצמאות השנה פותח גם עידן חדש
בו נרתם יחד כדי לבסס את יציבותה של התעשייה האווירית לשנים קדימה .ברור לנו
שהשווקים הדינאמיים ,התחרות הגוברת ובעיקר צמצומם של תקציבי הביטחון בעולם,
מחייבים אותנו לאחריות צופה פני עתיד .היסודות מאפשרים המשך פיתוח ,טיפוח
והעשרה של העובדים ,הגמלאים ובני המשפחה.
חדר כושר מתקדם וייחודי ,פעילויות העשרה ורווחה ,ימי עיון וימי חופש והבראה ,הלוואות
עובדים ,ביטוחים מחודשים סיורי מורשת וטיולים ,הם חלק קטן מכלל השירותים שארגון
העובדים ממשיך וימשיך לקדם ולאפשר לעובדי החברה להיות ממוקדים בפיתוח הבא.
כל שינוי בספינה הענקית לוקח זמן ומחייב ניווט זהיר ואחראי .ארגון העובדים מחויב
לדרך זו ויפעל בשיתוף כדי לאפשר את הצמיחה של הבית שלנו.
ביום העצמאות הזה נישא תפילה לשלום המדינה ,נברך ונחזק את מפקדי ולוחמי צה"ל,
את אנשי קהילת המודיעין ואת עמיתינו למשרד הביטחון ולתעשייה הביטחונית בישראל.
אנו מדינה צעירה ,נבנית ושברירית המתמודדת עם אתגרים רבים  -ביחד נצליח לכבוש
פסגות חדשות
מאחל לכם ולבני משפחותיכם חג עצמאות שמח
אהוד נוף
מזכיר ארגון העובדים
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יומן אירועים

ספטמבר
.3

.1

שר הביטחון ביקר בסוף אוגוסט בקמפוס המרכזי של
התעשייה האווירית ,בליווי היו"ר ,רפי מאור ומנכ"ל החברה
יוסי וייס .לביקורו התלוו מנכ"ל משרד הביטחון דן הראל
וראש מפא"ת אופיר שהם .השר התרשם מהפיתוחים
שהוצגו והוסיף" :עשרות אלפי משפחות מתפרנסות
מהחברה וחובתנו לדאוג שכך זה יימשך".

2

.2

שר הפנים ,אריה דרעי ,פתח את שנת הלימודים ב1-
בספטמבר ,בסיור בביה"ס 'אורט התעשייה האווירית'.
לביקורו התלוו המנכ"ל ,יוסי וייס ,מנכ"ל רשת אורט -
צבי פלג ,ומנהל בית הספר  -יהודה חורב .בביקורו ציין
השר" :בית הספר מהווה דוגמא ומופת למודל תעשייתי
מוצלח ותקוותי כי מפעלים עתירי ידע נוספים יקימו
מסגרות חינוכיות דומות".

1

אוקטובר

.4

יום עיון וגיבוש לשמירה על כשירות מבצעית
וגיבוש של יחידת החילוץ וההצלה של התעשייה
האווירית ,נערך בשיתוף ובתמיכת הנהלת
החברה ,ארגון משאבי אנוש וארגון העובדים.
באירוע נטלו חלק כ 100-עובדים מהיחידות
במתחם נתב"ג ,קמפוס אשדוד (חטיבת אלתא
מערכות) ,קמפוס יהוד (מפעלי מבת תממ),
קמפוס באר יעקב (מפעל מלמ) ומפעל רמתא.

.6

עובדי החברה השתתפו בסקר
חברת  Bdi Cofaceבשיתוף
מגזין  TheMarkerלדירוג החברות
שהכי טוב לעבוד בהן בישראל.
הסקר נערך אחת לשנה ,ובשנה
שחלפה זינקה התעשייה האווירית
מהמקום ה 18-ל.8-

4

.7

.5

בסוף אוקטובר ,התקיים כנס
שימור ידע של מומחים ופורשים
בו נטלו חלק נציגי משאבי אנוש,
נציגי מפעל מהות ,מובילי שימור
הידע בחטיבות ומנהלת הידע של
החברה ,בהשתתפות הסמנכ"לית
למשאבי אנוש ,עירית קליפר-אבני
והסמנכ"ל לתפעול ,דוד דגן.

התעשייה האווירית השתתפה בכנס המרשים
של האסטרונאוטיקה הבינלאומי לשנת .2015

.8

5

.9

התעשייה האווירית נרתמה למען
הקהילה ותרמה מארזי שי לחג
החנוכה לנזקקים.

נובמבר

התעשייה האווירית,
בשיתוף  Ynetוידיעות
אחרונות ,מובילה את
פרויקט 'מהנדסות העתיד',
לעידוד תלמידות צעירות
לבחור במקצועות המדעים
וההנדסה.

ציון  45שנה לטיסת
הבכורה של אב הטיפוס
הראשון של מטוס הכפיר
'הטכנולוג' ,אשר היהחלוץ מטוסי הקרב של
התעשייה האווירית .הוא
שימש כמטוס ניסוי כבר
בתחילת שנות השבעים
והיה המטוס המדגים
הראשון של תצורת הכפיר.
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עובדי התעשייה האווירית השתתפו באירוע 'מייקאתון' בו צוותי
עבודה מציעים פתרונות טכנולוגים מעשיים לבעלי צרכים
מיוחדים שנטלו חלק במפגש.

.13

.11

מפגש קפה-ידע התקיים לעוסקים
בתחום מדעי הטיסה .במסגרתו
עלו רעיונות לשיפורים ולהתייעלות
בתחומים הקשורים לפעילויות
מדעי הטיסה וחיבורים א-פורמליים
בין העוסקים בנושא .בראש הצוות
עומד ר' מינהל מדעי הטיסה במרכז
הנדסה ,טל שקד.

מערכת מל"ט הרון 1-השלימה  70אלף
שעות טיסה מבצעיות בפחות מ 7-שנים
של פעילות במדינה .הישג זה ממחיש
את היצע היכולות המגוונות במשימות
באזורים עם תוואי שטח מגוון ומאתגר.
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ינואר
.14

.12

נחתם שיתוף פעולה בין התעשייה האווירית לנציגי הממשלה
המקומית ורשות שדות התעופה של מחוז גואנדונג בדרום סין,
לייעוץ בתחום התעופה האזרחית עבור עיריית שנטאו.

דצמבר

התעשייה האווירית ופורמולה
מערכות חתמו על הסכם
רכישת  TSGתמורת כ50-
מיליון דולר.

פברואר

.15

נחתם הסכם להקמת מרכז
לתחזוקת מטוסים אזרחיים בסין.

.18

חברת בואינג בחרה בתעשייה
האווירית ,כספק מכלולים לזנב
האופקי והאנכי של מטוס הדגל
החדש ,בואינג ה.777X-

15

.17

16
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התעשייה האווירית ומפעל מבת חלל נטלו
חלק ומילאו תפקיד מרכזי באירועים השונים
ב'שבוע החלל הישראלי'.

אותות מובילי החדשנות
הגלובלית הוענקו,
בשיתוף משרדי ממשלה,
לאישים אשר השפיעו
בפועלם באופן משמעותי
ויוצא דופן .במסגרת זו,
זכה אייל שפירא מחטיבת
אלתא לקבל אות על
הובלת פיתוח חדשני
בפרויקט כיפת ברזל.
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.19

.20

חברת "דרוזנט" חונכת בעוספיא מפעל חדש לייצור חלקים
מחומרים מרוכבים למל"טים ,אשר הוקם בסיוע התעשייה
האווירית וינוהל על-ידי נשים דרוזיות .בטקס נכחו יו"ר התעשייה
האווירית ,רפי מאור ,המנכ"ל יוסי וייס ,ראש העדה הדרוזית שייח'
מוואפק טריף ,חבר דירקטוריון התעשייה האווירית ,אמל אסעד
ובכירים נוספים.

20

מרץ

התעשייה האווירית נטלה חלק בתערוכת  DEFEXPO INDIAאשר
התקיימה בסימן  25שנות שותפות של כוחות הביטחון ההודיים
והתעשייה האווירית .המנכ"ל ,יוסי וייס ,פתח את הביתן הישראלי
בהשתתפות :שגריר ישראל בהודו דני כרמון ,ראש סיב"ט (סיוע
לייצוא ביטחוני) ,מישל בן ברוך ומנכ"ל משרד הביטחון ,דן הראל.
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.21

טקס הוקרה למהנדסי מערכת מצטיינים התקיים לאות הכרה והערכת
החשיבות של תחום הנדסת מערכת .לכל המצטיינים הוענקו תעודת
הצטיינות ופרס הסמנכ"ל ,בנוכחות הסמנכ"ל לתפעול דוד דגן,
הסמנכ"לית למשאבי אנוש עירית קליפר-אבני ,מזכיר ארגון העובדים
אהוד נוף ,מנהלי מפעלים וראשי המינהלים של המצטיינים.

7

תחת קורת גג אחת
One company
שיתופי פעולה בין המפעלים השונים בחברה המתמחים כל אחד בתחומו,
מאפשרים פיתוח ,תכנון וייצור של מערכות הגנה אווירית מהטובות בעולם.
לפניכם חמש מערכות הגנה מבית היוצר של התעשייה האווירית ,המיועדות לתת
כיסוי מושלם לצרכים טקטיים ולאומיים ,החל מהגנה בטווחים קצרים וכלה בהגנה
מטילים במרחבי החלל

4

2
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ברק  8יבשתי

חץ 2

הגנה נגד מטוסים
לטווח קצר

 1שילקה  -השבחת מערכת הגנת נ"מ מבוססת תותחים
עד טווח  2ק"מ
השותפים:
הנדסת מערכת :מפעל מבת טילים ,חטיבת מטח
מערכות ניווט :מפעל תממ ,חטיבת מטח
אלקטרוניקה ,מכניקה וייצור :מפעל מבת טכנולוגיות,
חטיבת מטח
מכ"ם :מפעל משגב ,חטיבת אלתא

הגנה נגד מטוסים וטילים
לטווח בינוני
 2ברק  8ימי  -הגנה נגד מטוסים וטילים
עד טווח  70ק"מ

5

השותפים:
הנדסת מערכת :מפעל מערכות הגנה אווירית
מערכת נשק וראש ביות מכ"מי :מבת טילים
מכ"ם :מפעל משגב
תקשורת :מפעל מלמ
ניווט ומכוונים אופטרונים :מפעל תממ
אלקטרוניקה ,מכניקה וייצור :מפעל מבת טכנולוגיות

חץ 3

1

שילקה

 3ברק  8יבשתי  -הגנה נגד מטוסים וטילים
עד טווח  70ק"מ
השותפים:
הנדסת מערכת :מפעל מערכות הגנה אווירית
קרון תקשורת ,ראש ביות מכ"מי :מבת טילים
מכ"ם :מפעל משגב
תקשורת :מפעל מלמ
ניווט :מפעל תממ
יצור משגרים יבשתיים :מפעל רמתא ,חטיבת
כלי טיס אזרחיים
אלקטרוניקה ,מכניקה וייצור :מפעל מבת טכנולוגיות

הגנה נגד טילים ארוכי טווח

 4חץ  - 2הגנה באטמוספרה

 3ברק  8ימי

השותפים:
הנדסת מערכת ,טיל :מפעל מלמ
מכ"ם :מפעל משגב
ראש ביות אופטרוני :מפעל תממ
 5חץ  - 3הגנה בחלל החיצון
השותפים:
הנדסת מערכת ,טיל :מפעל מלמ
מכ"ם :מפעל משגב
ראש ביות אופטרוני :מפעל תממ
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חטיבת בדק מטוסים
חטיבת בדק שואפת בנחישות לעמידה בלוחות זמנים ,באיכות ללא פשרות ובמחויבות מלאה
לשביעות רצון לקוחותיה .במהלך שנת  2015קידמה החטיבה את ביצועיה באופן משמעותי,
שיפורים שהושגו בזכות מסירות ומוטיבציה גבוהה.
אופי הפעילות של החטיבה ,המחייב שירות כולל סביב השעון ,מייצר מדי יום אינספור
פעילויות מאתגרות ובלתי צפויות .אתם מוזמנים לקרוא על שלושה אירועים מתוך העשייה
היומיומית ,וגם על זכיית מינהל משאבי אנוש בחטיבה בתחרות הארצית למצוינות במשאבי אנוש

בדק מטוסים במחויבות חוצת מפעלים לשביעות רצון הלקוחות,
אשר נהנים משירות  ,24/7באיכות מובילה ובעמידה בזמנים
מפעל מטוסים משביח
את תא הטיס
בעת הסבת מטוסי הנוסעים ATSG
ו CARGOJET -למטען ,הטמיעו במפעל

מערכת חדשנית גם בתא הטיסGlass ,
 ,Cockpitלשיפור השליטה ובטיחות הטיסה
מפעל מטוסים הטמיע לאחרונה מערכת חדשנית
לתצוגת נתונים וניהול טיסה בתא הטייס ,שנועדה
להמיר מערכת בת עשרות שנים ,בפיתוחים
מודרניים ,ידידותיים ונוחים יותר לשליטה ותפעול.
במהלך השבחת תא הטייס הוחלפו בין היתר

 45אביזרים שונים ,במערכות חדישות המוצגות
על פני ארבעה צגי מידע שטוחים ,שני פאנלים
המיועדים לבקרה ושלושה מחשבים.

התקשרות עם כל הגופים הרלוונטיים בעולם,
זאת בעבודה רציפה ובהתאמה ללוחות הזמנים
של הלקוח והספקים.

האתגר בתא הטייס

תוצאה ללא פשרות

הייתה זו הפעם הראשונה שהותקנה המערכת
החדישה בתא הטייס .נוסף לכך ,צוות הפרויקט
נאלץ להתמודד עם פערים בין שרטוטי יצרן
המערכת לשרטוטי יצרן המטוס ,כמו גם עם
פערים ביחס למצבו של תא הטייס בפועל .חלק
מזווד המערכת שהתקבל לא תאם את המבנה
הקיים ואנשי המפעל נדרשו להזמין חלקים
נוספים ולתת פתרונות מיידיים בזמן אמת ,תוך

עובדי המפעל הפגינו עבודה מאומצת ומקצועיות
גבוהה .עובדי רצפת הייצור ,יחד עם עובדי הנדסת
התמיכה ,הצליחו למצוא פתרונות שקיבלו את
אישורי יצרן המערכת ואפשרו מענה מדויק,
שקיצר באופן משמעותי את משך הטיפול
בפערים שאותרו.
התיאום ושיתוף הפעולה בתוך המפעל ,לצד
תקשורת רציפה עם היצרן והלקוח ,אפשרו
להשלים את תהליכי הבקרה והבדיקות הכפולות
ולהביא להצלחת השדרוג הכולל לפני המועד.
טיסת הניסוי עברה בהצלחה והמטוס נמסר עם
אפס תקלות.
מנהל תחום חמ"ר ,יעקב צורף גאה לומר:
"השלמנו את המהלך באיכות גבוהה .המשמעות
היא שהטייס יכול לראות את כל המידע בתצוגה
דיגיטלית ,ברורה וידידותית הרבה יותר מכפי
שהיה בעבר ,ובכך למעשה לשפר את בטיחות
הטיסה".
מנהל המטוס ותחום הממ"ס יורם ג'יבלי מוסיף:
"ללא עבודת הצוות שתואמה בצורה היעילה
ביותר ,לא היינו יכולים להגיע להישג הזה.
ולדברי הלקוח מ:ATSG -
""They are level above what we normally see...

מנהל החטיבה :יוסי מלמד ,סמנכ"ל
׀ כ 2,200-עובדים ׀ מטוסים ׀ מנועים
׀ אביזרים ׀ ארגון מהנדס ראשי ׀
מבצעי אוויר

מפעל אביזרים מתגייס
לתקן ולהכשיר לפעולה
את מגלשות החירום
מפעל אביזרים עוסק במגוון נושאים ,בהם גם
בשיפוץ אביזרי בטיחות והצלה .בהתגייסות
מיוחדת נענה המפעל לפניה דחופה ,לתיקון
מיידי של מגלשות החירום במטוס איירבוס
 ,320והשמיש אותן מחדש תוך שלושה ימים
בלבד.

עוצמת המנוע האנושי
של מפעל מנועים
הודות להתגייסות עובדי מפעל מנועים,
הושלם בלוח זמנים קצר ,שיפוץ של מנוע
 CFMהנמצא בחזית הקידמה הטכנולוגית

אתגר כמעט בלתי אפשרי

חברת תעופה איטלקית הכניסה לראשונה מנוע
שלם לשיפוץ (ולא בחלקים) במפעל מנועים.
כשלושה שבועות לפני מועד מסירתו המתוכנן,
פנתה החברה בבקשה יוצאת דופן ,להקדים
ולסיים את העבודה במשך שבוע ימים בלבד.

מניעים מנועים להצלחה

היה זה הפרויקט הראשון שיושם במפעל מנועים,
לאחר שהשלים מעבר למבנה ארגוני חדש,
העבודה חולקה בתהליך מיטבי בין הגופים.
לאחר דיון חירום משולב ,הירתמות של כל
המינהלים התומכים ,ובסיוע ארגון שירותים
תעשייתיים שפעל לזרז את קליטת החלקים
במפעל ,התגייסנו למשימה המאתגרת.
דוד סספורטס רע"נ פירוק והרכבה משתף:
"כשמונים עובדים ממינהלים שונים במפעל
התגייסו למשימה .העבודה על המנוע התנהלה
סביב השעון בשתי משמרות ובשעות נוספות"
המנוע סופק בזמן ובאיכות גבוהה ופתח דלת
להמשך עשייה משותפת מול לקוח מרוצה
שהביע את תודתו:
"Dear Bedek team... thanking you for the
outstanding support you provided us and for
the excellent results you achieved on this
"…engine

פנייה דחופה למפעל התקבלה מאחד הלקוחות,
למתן מענה בטווח זמן קצר במיוחד .בהירתמות
מלאה ,תוך הבנת הפוטנציאל העסקי לעתיד,
הצוות המצומצם העוסק בתחום ,התכנס לישיבת
חירום ביום שישי כדי לטפל בשלוש מגלשות
החירום של המטוס .בעבודה רציפה סביב לשעון
ובסיוע מחסן החלפים ,טופלו הליקויים תוך
שלושה ימים בלבד ,באיכות גבוהה ובהלימה
לספרות הטכנית.

אתגר טכני ,מקצועי ופיזי

טיפול במגלשות חירום דורש ידע טכני יחודי ,לצד
עבודה פיזית הכרוכה בין היתר ,בניפוח המגלשה
בחנקן ,ביצוע עמידות ודחיסה ,חימום ,קיפול ועוד.
שי בר און ,רע"נ ניסוי פניאומטיקה" :העובדים
נרתמו לעבודה בשתי משמרות ,כדי לעמוד
במשימה .העבודה הכרוכה בדרך כלל בקרקוע
מטוס למשך שבעה ימים ,הסתיימה תוך שלוש
יממות ,בזכות עמידה נחושה ביעדים שלקחנו על
עצמנו -עמידה בלוחות זמנים ,איכות ללא פשרות
וכמובן ,מחויבות מלאה לשביעות רצון הלקוח".

עם הפנים להמשך שיתוף פעולה

הלקוח העריך את המאמץ ואת איכות התוצאה
ובירך את אנשי המפעל להמשך שיתוף פעולה.

חטיבת בדק דורגה
שניה בארץ בניהול
משאבי אנוש

מינהל משאבי אנוש בחטיבת בדק,
התחרה בקטגוריית "שותף עסקי" מול
הארגונים המובילים במשק וזכה לפרוץ
לצמרת הגופים המוערכים בישראל
בניהול המשאב האנושי
חטיבת בדק פרצה לצמרת הארגונים
המובילים בישראל ,בתחום ניהול המשאב
האנושי ,כשדורגה במקום השני בישראל
בתחרות מצוינות במשאבי אנוש לשנת
 ,2015בקטגוריית "שותף עסקי" .את
התחרות ארגנה העמותה לניהול ,פיתוח
וחקר משאבי אנוש ,ונטלו בה חלק כ40-
גופים מובילים בישראל ,בהם " HPאינדיגו",
"אינטל"" ,רפאל" ואחרים .המיקום המכובד
בקטגוריה הנחשבת ליוקרתית ביותר
במשאבי אנוש ,משקף הכרה בהצלחתו של
תהליך שנמשך כחמש שנים ,במהלכו עבר
מינהל משאבי אנוש בבדק להתנהל כשותף
עסקי פרואקטיבי.
ראש מינהל משאבי אנוש בבדק ,רמי
גראור ,מספר על התהליכים והמהפך
התפישתי שהוביל בשנים האחרונות:
"החזון שלי לשותפות עסקית צמח מתוך
ראיית משאבי אנוש כמקצוע בעל ערך
לארגון ,ומהבנת מגמות עכשוויות בעולם
ה .HR-מתוך היכרות עמוקה עם חטיבת
בדק וסביבתה העסקית המורכבת ,גיבשנו
ייעוד ,חזון ואסטרטגיית משאבי אנוש,
העונה על אסטרטגיית החטיבה ומתורגמת
לתכנית עבודה מדידה .משאבי אנוש ,כיוזם
ושותף ,חייב להכיר את המוצרים והעסק,
את הלקוחות ואת תהליכי העבודה ,להיות
מעורב  ,להביע עמדה מקצועית ולהוביל
שינויים התורמים לביצועים טובים יותר .לצד
המעורבות העסקית ,בל נשכח שהעובדים
הם הלקוחות שלנו והנכס המשמעותי ביותר
לחטיבה .אנו פועלים באופן מתמשך לשיפור
השירות לעובדים ,מתוך הכרה שעובדים
שבעי רצון המוכשרים להיות הטובים ביותר,
הם תנאי הכרחי להצלחה".
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חטיבת כלי טיס אזרחיים
חטיבת כלי טיס אזרחיים היא אחד הגופים המוערכים בתחום מטוסי מנהלים והייתה
מהראשונות בעולם לפתח קטגוריה זו .החטיבה אשר מפתחת ,מייצרת ומרשיינת מטוסי
נוסעים (מנהלים) מציגה הפעם  -חילוץ מטוס מנהלים מקורקע בשדה תעופה נידח ,על ידי
צוות המומחים של מפעל מטוסי מנהלים ,ואת מכונת  WFLהחדשנית ,שהוטמעה במפעל
טכנולוגיות ייצור לטובת ייצור מתקדם של כני הנסע בגוף כלי הטיס

מפעל מטוסי מנהלים -שירות מקצועי למטוסים עד 'קצה העולם'
צוות שירות הלקוחות של מפעל מטוסי מנהלים ,דרוך וערוך לשגר בכל יום ושעה חלקי מטוסים בהתראה קצרה,
לפתור תקלות טכניות בתמיכה טלפונית ,ואם יש צורך -לעלות על הטיסה הראשונה בכדי לתקן תקלה של מטוס
מנהלים ,בכל שדה תעופה בעולם
תקלות שוטפות ומורכבות
כאחד ,תוך הפעלת כל
הדיספלינות הנדרשות
בהנדסה ובקו .במקביל ,פועל
גם צוות לוגיסטיקה וחלפים,
הבקיא בשרטוטים ובאלפי
הפריטים המרכיבים כל מטוס,
ובראשו עומד תמיר מנשה.
הצוות חדור רצון להעניק
שירות מקצועי ,מהיר ונגיש
בכל זמן למטוסי החברה ,גם
אם מדובר בסוף שבוע וחג,
כדי לשגר במהירות כל חלק
נדרש אל מעבר לים.

ציון ירוק בשירות

 600מטוסי המנהלים שייצרה התעשייה האווירית
עד כה ,זוכים לשירות טכני ולוגיסטי עליו אמון
צוות מיוחד במפעל מטוסי מנהלים .הכוח דרוך
 24/7לפתור כל תקלה ולדאוג שחלק חילוף או
מידע הנדסי נדרש ,יצא מהתעשייה האווירית
תוך  24שעות .אין זה משנה אם מדובר בדסקית
שעלותה  50סנט ,או כן נסע שמחירו  80אלף
דולר.
דורון מרגוליס ,ראש מינהל שרות לקוח ,מסביר:
"כשמדובר במטוס מנהלים המצוי בשימוש של
לקוחות תובעניים ,כהנהלות של חברות גדולות
ועשירי תבל ,נדרשת גם רמת שירות יוצאת דופן.
בהתאם לכך ,זמן התגובה הוא כמעט אפס.
חברת המטוסים 'גלפסטרים' ,המשווקת את
מטוסי החברה ,הציבה את השירות ללקוחות
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כערך עליון ,והתעשייה האווירית מחויבת לכך,
תוך גיבוי ותמיכה בתחזוקת המטוסים שיוצרו
במפעליה ,בהם.G100 , G200 ,G150 , G280 :
חברת 'גלפסטרים' ,אמנם מפעילה רשת תחנות
שרות קבועות ומוסכים ניידים ברחבי העולם ,אבל
כשחסר להם חלק או כשהם מתקשים בפתרון
תקלה ,אנחנו הכתובת".

מקצוענים בזמינות מלאה

במערך השירות למטוסים עובדים אנשי מקצוע
מהשורה הראשונה הפועלים בשני תחומים:
האחד  -צוות טכני/הנדסי ,בראשות המהנדס
חנוך קליגר ,המהווה מקור לידע ייחודי ורחב
בתחום מערכות מטוסים .חנוך וצוותו זמינים
באופן רציף לליווי והנחיית 'גאלפסטרים' בפתרון

מעבר לרצף הבקשות השוטף,
מערך התמיכה לחלפי מטוסים
מטפל בממוצע בכ30-
פניות דחופות בחודש ,ואילו
הצוות ההנדסי תומך ומלווה
כ 15-תקלות מורכבות בחודש' .גלפסטרים'
מודדת בכל קריאה את איכות הטיפול ,על בסיס
מהירות התגובה ,האבחון ופתרון הבעיה .דורון
מרגוליס מוסיף" :אחת לתקופה אנחנו מקבלים
מ'גלפסטרים' תעודת הערכה על ביצועים ברמה
גבוהה ,"Outstanding performance" ,לקו החם
של החלפים וגם לקו החם הטכני" .במינהל שרות
הלקוחות גאים לסכם ולומר שבכ 99%-מדוחות
האירוע' ,גלפסטרים' מעניקה לשירות ציון 'ירוק',
שמשמעו הצטיינות ,ולצידו מתקבל גם בונוס
כספי לתעשייה האווירית .יישר כוח.

מפעל טכנולוגיות ייצור הטמיע מערכת חדשנית
ומתקדמת ( )WFLלייצור כני הנסע

מרכז עיבוד  WFLעתיר חדשנות טכנולוגית הוטמע במפעל טכנולוגיות ייצור
לטובת ייצורם של כני נסע .צוות העובדים המקצועי מציג את 'הדור הבא' בייצור
האביזר המורכב ביותר במטוס
ייצורם של כני הנסע מחייב
רמה מקצועית וטכנולוגית
מהגבוהות ביותר בתחום
המתכות  .זהו פריט
המורכב מכ 1000-חלקי
מתכת שונים ,ומעטים
היצרנים בעולם הנוטלים
על עצמם אתגר שכזה.

מטמיעים חדשנות
בתהליך הליבה

כמובילה בייצור כני הנסע,
התעשייה האווירית רכשה
בהשקעה של  1.5מיליון
דולר ,מכונה ייעודית
מתוצרת  ,WFLשכמוה
פועלות רק עוד שתיים
בארץ וכשלושים בעולם.
ה WFL-מסייעת לשפר את
כושר התחרות ומייעלת
את ייצור כני הנסע ,בכך שהיא מבצעת שורת
מטלות ,בהן כרסום ,חריטה וקידוח עמוק בפלדות
קשות .לדברי ראש מינהל הידראוליקה ,נחום
שמעוני" ,אנחנו מייצרים כני נסע ברמות דיוק
גבוהות הדורשות שליטה בשלבי העיבוד השונים.
המכונה החדשה שיפרה את יעילות הייצור,
כך שכ 40-משלבי העבודה השונים הצטמצמו
לשלושה-ארבעה בלבד .גם שעות העבודה
לייצור כני נסע פחתו בכ 30%-ושיעור התקלות
הטכניות הצטמצם ביחס דומה".

 -WFLבחריטה אישית

הצוות הנחוש של המפעל מייצר כני נסע
המיועדים לכל סוגי המל"טים ומטוסי המנהלים
מתוצרת התעשייה האווירית ,למטוסים אזרחיים
עד  120נוסעים ,ולמטוסי קרב ,בהם הF-18-
האמריקאי .לא מדובר במוצר מדף ,אלא באביזר
המיוצר לכל מטוס בהתאמה .כך לדוגמה,
ל F-18-המוצב על נושאת מטוסים ,הותאם כן
נסע בעל חוזק ועמידות יוצאי דופן ,המתחייב
מאופי הנחיתה האגרסיבית ,על מסלול שאורכו
אינו עולה על עשרות מטרים.

תוכנה לגילוף מתכות ,מפלדה
ועד טיטניום

על ייצור עשרות כני נסע בשנה ,אחראי צוות
כרסמים בעלי ידע ובקיאות במתכות שונות,
בעיקר בפלדות ,טיטניום ואלומיניום .חלק
מהעובדים הם מתכנתי  C.N.Cואחרים אמונים
על הפעלת המכונה ,רובם צעירים בשנות ה30-
לחייהם שעברו הכשרות והשתלמויות בארץ
ובחו"ל ,כדי למצות מה WFL-את מלוא יכולותיה.
קודם לתהליך הייצור נכתבת תוכנה ייחודית לגבי
כל חלק בעבודה .בשלב שני ,מכניסים למכונה
את חומר הגלם ,בעיקר חישולים ,ובהתאם
לשרטוטי המודל החשמליים היא מכרסמת
וחורטת את מטיל המתכת ,עד שמתקבל פריט
התואם לשרטוט.
נחום שמעוני מתאר את תחושת הסיפוק:
"העובדה שאנחנו מייצרים את המוצר המורכב
והמסובך ביותר במטוס ממלאת אותי גאווה.
בתחום של עיבוד מתכות ,אין יותר 'טופ' מזה".

מנהל החטיבה :שלומי קרקו ,סמנכ"ל
׀ כ 1,900 -עובדים ׀ מטוסי מנהלים ׀ מכלולים
תעופתיים ׀ טכנולוגיות ייצור ׀ רמתא
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חטיבת הנדסה ופיתוח
ממלכת הרעיונות -מינהל פיתוח ותיכון מתקדם בחטיבת הנדסה ופיתוח ,הוא
חממה לרעיונות יצירתיים אותם תראו במטוסי הדורות הבאים ׀ במקום הייחודי,
כמוהו קיימים בודדים בעולם התעופה ,מועסקים מהנדסים עתירי ידע וניסיון ,לצד
בוגרים צעירים מצטיינים הנקלטים מהאקדמיה והארגון ניצב בחזית הפיתוח
האווירונאוטי בעולם
מינהל פיתוח ותיכון מתקדם בחטיבת הנדסה
ופיתוח ,הוא בית היוצר לכל כלי הטיס החדשים
של התעשייה האווירית .זהו הגוף האחראי לייזום,
הנבטה ובחינה הנדסית של רעיונות חדשים,
אשר חלקם יבשילו בעתיד לכדי פרויקטים חיים,
העתידים להניב מוצרים חדשים לסל מוצרי
החברה .שלל הרעיונות המועלים במינהל נבחנים
במדדים הנדסיים שונים במסגרת בדיקות
היתכנות ,ואלה מביניהם המסתמנים כמבטיחים
ביותר ,מנותבים לשלב התיכון מוקדם ,בו מוגדר
לראשונה כלי הטיס .מינהל פיתוח ותיכון מתקדם
נחשב למוקד ידע ולאחד המרכזים המובילים
בעולם בתחום התיכון המוקדם.

איך נולדים מטוסים?

השלב הראשון במסלול פיתוחו של מטוס חדש
הוא התיכון המוקדם .בשלב זה מוגדר לראשונה
כלי הטיס על כל מרכיביו העיקריים ,בדגש על
תצורה אווירודינמית ,קונספט מבנה ,סוג המנועים
ואופן התקנתם ,סידור פנים והתקנת מערכות
המטוס .בתיכון מוקדם גם מוגדרת הגיאומטריה
של המטוס ,הנסמכת על תהליך קביעת מימדים
ראשוניים ( )sizingועל תיכון אווירודינמי בסיסי.
בנוסף ,מבוצע אפיון ראשוני של מערכות המטוס,
סידור תא הנוסעים ותא הטייס .במקביל נבנית
התכנית העסקית של הפרויקט ,במסגרתה
מוערכות עלויות הפיתוח ,הייצור ,מחיר המטוס
והרווח הצפוי מהמכירות.
שלב התיכון המוקדם מבוצע בתחום המרכזי
והגדול במינהל  -תחום תיכון מוקדם .התחום
עובד בתיאום מלא עם המחלקות ההנדסיות
בתוך חטיבת הנדסה ובמפעלי המוצר .כך,
לדוגמא ,מעורבים טייסי הניסוי באופן פעיל
באפיון כלי הטיס על מערכותיו ,בתיכון תא
הנוסעים ותא הטייס.
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לאיכות התיכון המוקדם השפעה רבה על לוחות
הזמנים של הפרוייקט ועל עלויות הפיתוח .ככל
שההערכות המוקדמות מבוססות יותר ,כך יפחתו
סיכוני הפיתוח ויוזלו עלויות התיכון .כדוגמה
לרמת הסמך הגבוהה ,מרחיב רמי סקלדמן ,ראש
מינהל תיכון ופיתוח מתקדם" :במהלך פיתוח
מטוס המנהלים  ,G280הפער בין הערכת המשקל
הראשונית למשקלו הסופי של המטוס ,עמד על
 30ק"ג בלבד .הדיוק במקרים אלה משמעותי
מאוד בגלל שיקולי כדאיות .חברה המעוניינת
להשיק מטוס חדש ,חייבת להבטיח את ייחודו
ואת יתרונותיו ביחס למתחריו".

מהם שאר התחומים במינהל?

לצד תיכון מוקדם ,פועלים במינהל שני תחומים
נוספים .תחום הנבטה המרכז את שלב גיבוש
הרעיונות לפרויקטים חדשים ,בדיקות ההיתכנות
והנבטתם לכדי פרויקטים חיים ,ותחום פומ"ה
(פיתוח ומענה מהיר הנדסי) האמון על הוכחת
טכנולוגיות חדשות והדגמתן ,לצורך הפחתת
סיכוני פיתוח" .הסינרגיה הקיימת אצלנו בתוך
הבית – מצוינת ,ומאפשרת להגיע לפתרונות
יצירתיים במהירות .כך למעשה ,אנחנו משלבים
בין הפן ההנדסי ,פיתוח עסקי ויזמי ,והפן הביצועי",
מדגיש סקלדמן.
אחרי כל ההמצאות ,האם עדיין אפשר לחדש?
"לא תמיד התחרות היא על פיתוח קטגוריות
חדשות לכלי טיס .לעיתים יש להתמקד בתיכון
חכם ונכון יותר המשלב שיפורים לנוחות
המשתמש ,לצד מיצוי מיטבי של ביצועי כלי
הטיס ודרישות התכן והעלות .מסביר עמיר ויס,
ראש תחום תיכון מוקדם" .לדוגמא ,נושא נחיצות
החלונות במטוסי מנהלים :חלונות מייקרים
משמעותית את עלויות הייצור ומאלצים את תכן
המבנה והתצורה האוירודינמית .יתכן שבעתיד
ניתן יהיה לעשות שימוש במסכים פנימיים
המקרינים את תמונת החוץ – ללא צורך בחלונות.
אין גבול לאפשרויות".

גדולים בפתרונות יצירתיים

כמוקד חדשנות ייחודי ,המינהל יוזם ומוביל את
אירוע ה "Takeoff- Day"-המסורתי – המתקיים
זו השנה הרביעית .באירוע ,נאספים מהנדסים
מתחומים שונים ,מכל רחבי התעשייה האווירית,
ל 24-שעות מרוכזות של עבודה לצורך מציאת
פתרונות הנדסיים מהירים ,לצרכים שהועלו
על ידי לקוחות שונים– בין אם תצורות ייחודיות
לכלי טיס או למערכות ,ובין אם בפריצות דרך
הנדסיות-טכנולוגיות.

איך מעודדים אנשים לחשוב על
רעיונות חדשים?

תחום ההנבטה מזמין את כלל עובדי החברה
להציע רעיונות לפיתוח כלי טיס עתידיים .לשם
כך הוקם פורום הנבטה" .באמצעות אתר הפורום
ברשת הפנימית ,כל עובד בחברה יכול להעלות
רעיון והוא יידון בכל הרצינות" ,אומרת לי אבוש,
מהנדסת אווירונאוטיקה" .הפורום מתכנס עם
מומחים רלוונטיים ,בהם מהנדסים ,טייסי ניסוי,
אנשי שיווק ועוד ,הבוחנים מקצועית את ההצעות
השונות בכל הרבדים הנדרשים .חלק מהמשימה
הוא לזהות רעיונות שימושיים ולבדוק האם ניתן
לחבר אותם לחוקי הפיסיקה ,ובסופו של דבר,
אנחנו גם יודעים להעביר את ההצעות לכתובת
הנכונה בתעשייה האווירית".
"שילוב של חשיבה יצירתית מחוץ לקופסא עם
מקצוענות הוא שם המשחק" מסביר בן קשלס,
מהנדס אווירונאוטיקה" .ותיקי המתכננים שצברו
ידע וניסיון רב לאורך השנים ,עובדים כאן יחד
עם צעירים ששמחים ללמוד מהמנוסים ,אך גם
מביאים חדשנות וחשיבה אחרת".

מנהל החטיבה :משה מדינה ,סמנכ"ל
כ 1,000 -עובדים ׀ מרכז הנדסה ופיתוח

מצוינות כערך

השאיפה למצוינות מוטבעת בעובדי המינהל,
המורכב ברובו ממהנדסי אווירונאוטיקה וחלל.
הביקוש להתקבל לעבודה במינהל בקרב
סטודנטים עולה על ההיצע ולכן מקפידים כאן
לבחור את המצטיינים והמוכשרים שבהם.
במינהל קיים שיעור גבוה יחסית של מהנדסות.
הנקלטים מקבלים אחריות גדולה ומשמעותית
ונכנסים היישר לתהליך פיתוח מטוס ,באווירה
צעירה ואנרגטית .עובדי המינהל הם בעצם
משפחה העובדת יחד ואין זה מפליא ,כי מדובר
כאן גם במידה רבה של גאוות יחידה ,ובצדק.

השגרירים

"כנציג התעשייה האווירית במפגשים עם לקוחות
ונציגי תעשיות בעולם ,אתה מתמלא גאווה על
יכולותיה והישגיה של התעשייה האווירית" ,אומר
סקלדמן" ,אל מול מימדיה הקטנים יחסית של
החברה ,אתה מצליח להבין את מלוא עוצמתה.
כך לדוגמא ,אנחנו שייכים למועדון מצומצם
ביותר של חברות המסוגלות לפתח ולרשיין שורת
מטוסי מנהלים".

איך אתה מסביר את זה שדווקא בישראל
זה קורה?
"כמעט ואין בעולם מהנדסי תיכון מוקדם,
התמחות שהיא הנדסת על .הנושא אינו נלמד
באקדמיה אלא נרכש מהתנסות תוך כדי עבודה.
פה יש נשמה וזה לא משהו שאפשר לקנות
בכסף .אנשים משקיעים כאן מעבר למקובל
בעבודה רגילה וגם בשעות שלאחר יום העבודה.
בנוסף ,אנשי המינהל מגובשים חברתית ויוזמים
מפגשים רבים לאורך השנה עם בני המשפחות.
את היכולות שיש באנשים היצירתיים שלנו ,לא
מוצאים כמעט באף מקום בעולם ,גם לא בחברות
הענק כמו בואינג ,איירבאס או לוקהיד .אנחנו
מרגישים שהעבודה שלנו היא שליחות וציונות.
התעשייה האווירית ייחודית במגוון הפתרונות
שהיא מייצרת .כנראה שהמוח היהודי באמת
עובד כאן אחרת" ,מסכם סקלדמן.
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חטיבת כלי טיס צבאיים
חטיבת כלי טיס צבאיים מובילה עולמית בתחום מערכות כלי טיס בלתי מאוישים
(כטב"ם) ומערכות רובוטיות בלתי מאוישות קרקעיות מתקדמות .החטיבה
מספקת פתרונות נוספים במוצרים ובמערכות ,בהם מטוסים ומסוקים ,רובוטיקה
צבאית ואזרחית ,מבנים תעופתיים מתקדמים ומושבים סופגי אנרגיה .אתם
מוזמנים להכיר את הפעילות הייחודית בהשבחת המטוסים ,ולהתוודע לפיתוח
תפיסה חדשנית בתפעול מערכות כטב"ם

מפעל מלט מציג :מרכז שליטה ומודיעין למל"טים
התעשייה האווירית הציגה לאחרונה תפישה תפעולית חדשה המרכזת את הפעלת המל"טים תחת קורת גג אחת.
שיטה ייחודית זו משפרת את היכולות המבצעיות ,ניתוח המידע ,הפצתו ,בטיחות הטיסה והלוגיסטיקה
בתערוכה שנערכה לאחרונה בסינגפור ,חשפה
התעשייה האווירית ,מרכז שליטה ואיסוף מודיעין
מבצעי למשימות מל"טים ,המכונה MOIC
()Mission Operation and Intelligence Center
אשר משקף חשיבה פורצת דרך באופן התפעול
של מל"טים.
על פי התפישה הרווחת כיום בעולם ,המל"טים
נשלטים מקרון בקרה בודד ,אליו מנותב מידע
הנאסף במהלך ביצוע המשימה .החידוש הוא
בריכוז פעילות המל"טים במעין חמ"ל (חדר
מלחמה ) -מרכז אחד ,בו פועלות מספר יחידות
שליטה בצורה מרוכזת ומנהלות את כלל
המשימות ,כשהמידע מהמל"טים זורם למרכז
פיקוד מודיעיני אחד ,בו מנותח כל המידע בזמן
אמת ומופץ לגורמים נוספים.

מרכז אחד במקום קרונות בודדים

פיתוח מערכת ה MOIC-נולד מזיהוי צורך
בקרב לקוחות ,והתבסס על ידע וניסיון בן 40
שנה בתכנון ופיתוח של מערכות מל"ט שונות
בתעשייה האווירית ,למעלה מ 50-לקוחות
המפעילים את מערכות המל"טים ברחבי
הגלובוס ,ומעל  1.4מיליון שעות טיסה מבצעיות
שצברו מערכות אלה.
בדומה לרעיון החמ"ל הצבאי ,שיתרונו בריכוז
כוחות ואמצעים ,ה MOIC-מאפשר תחזוקה
מרוכזת לכלל המערכות ,מאפשר קיום מערך
אימונים וסימולציה במתארים מבצעיים מלאים
ואוסף את המידע לארכיון מרוכז .תחת אותה
קורת גג ,פועל צוות טכני אחד המיומן באחזקת
מערכות המחשבים והציוד ,תיקון תקלות,
תחזוקת העמדה הקרקעית והאמצעים השונים.
תהליך כזה מייתר למעשה את הצורך בקרונות
בודדים ,שכל אחד נזקק למערך מקיף של
תמיכה ושירותים משלו.
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חוצים מחסומי טווח

בעבר ,טווחי התקשורת היו מוגבלים ,אבל כיום,
כשהמל"טים מופעלים באמצעות תקשורת
לוויינית וטווחי ההפעלה אינם מוגבלים ,אין
משמעות מבצעית למיקומו של מרכז השליטה
וקל יותר לנהל את התנועה האווירית של
המל"טים ,ממקום מרכזי בו רואים את התמונה
במלואה.
דני ביכמן ,משווק במפעל מלט בחטיבת כלי טיס
צבאיים ,מסביר" :זהו קונספט שפותח במפעל
מלט במשך כמה שנים ואנחנו נמצאים היום
בתהליך משא ומתן מול מספר לקוחות שכבר
נכחו בהדגמות מבצעיות .כולנו תקווה
שבקרוב ,תיחתם עסקה
ראשונה".

האם זהו מוצר אחיד או מערכת הניתנת
להתאמה לצורכי הלקוח?
"המערכת מודולרית וניתן להרחיב או לצמצם
אותה בהתאם לצרכים המבצעיים .אפשר לחבר
שניים ,חמישה או עשרה תאי שליטה ,בהתאם
לצרכים והמערכת יכולה לכסות שטחים נרחבים
ולהפעיל מספר רב של מטע"דים (מטענים
ייעודיים) בו זמנית בשטחים אלו ,כחלק מתפיסת
'אחיזת שטח'.

מפעל להב משדרג
פעם נוספת כפירים
קולומביאניים
לאחר חתימת הסכם ההשבחה,
חידשו הקולומביאניים גם את החוזה
לתחזוקת הכפירים על-ידי התעשייה
האווירית
במשך ארבע שנים מאז  ,2007ביצעה התעשייה
האווירית פרויקט להשבחת מטוסי הכפיר
שנרכשו על ידי ממשלת קולומביה ,לאחר שסיימו
את שירותם בחיל האוויר הישראלי .פרויקט
ההשבחה' ,מופת' ,היה מהגדולים שביצע מפעל
להב ,ובמהלכו שודרגו הכפירים הישנים לתצורה
מחודשת (דגם  ) C-10המקנה למטוס יכולות
נוספות רבות ,המעמידות אותו בשורה אחת
עם מטוסי קרב מתקדמים .בין היתר הותקנה
במטוסים מערכת אוויוניקה חדשה המבוססת
על מחשב משימה מתקדם ,ותא הטייס הוסב
לתצורת  Glass Cockpitעם מסכים צבעוניים
ותצוגה עילית ( )HUDהמציגה את נתוני הטיסה
מול הטייס ומסייעת לו לתפעל את המערכות
מבלי להסיט את מבטו מהמתרחש בחוץ .עוד
הותקנו במסגרת פרויקט 'מופת' ,מכ"ם מתקדם
מתוצרת אלתא ,מערכות תקשורת ואימון ,ומגוון
מערכות חימוש מתקדמות .החבילה הזו יצרה
מטוס מודרני ,בעל יכולות מרשימות ,נוח וידידותי,
והטייסים הקולומביאניים למדו לתפעל אותו
בהצלחה.

הצלחה בקרבות אימון מול מטוסי
F-15 ,F-16

לאחר השבחת 'מופת' השתתף חיל האוויר
הקולומביאני ,בשנת  ,2012בתרגיל בינלאומי
גדול שנערך בארה"ב ( ,)Red-Flagבהשתתפות
חילות אוויר נוספים מרחבי העולם .התרגיל נערך
באתר מיוחד ,המדמה שדה קרב אמיתי ומצויד גם
באמצעי ניטור רבים .במהלך האירוע התמודדו
הכפירים המושבחים במשימות אוויר-אוויר
ואוויר-קרקע מגוונות ,מול חילות אוויר זרים,
המצוידים במטוסים מתקדמים וחדישים ,כמו F-15
ו ,F-16 -וזכו להצלחה ולהערכה רבה.
לנוכח שביעות רצונה ,ביקשה קולומביה ב,2013-
להשביח פעם נוספת את הכפיר שברשותה ,על
מנת לשפר את יכולותיו בדרגה נוספת .השבחה
זו כללה הוספת מערכות מתקדמות חדשות:
מערכת ל"א (לוחמה-אלקטרונית) לגילוי איומים
ולהגנה מפניהם באמצעים אלקטרוניים ,ומערכת
ראש (קסדה) לנעילה על מטרות ושיגור חימושים
על פי תנועות הראש של הטייס .שדרוג נוסף זה
מבוצע כיום על ידי מפעל להב במסגרת פרויקט
'קולוסאום' ,ובסיומו יגיעו היכולות המשופרות
של הכפירים המושבחים לרמה גבוהה ביותר של
מטוסי דור ( 4בדומה למטוס  F-16מתקדם).
איתן לאור ,מנהל פרויקט 'קולוסאום' :הכפירים
בקולומביה שהיו מקורקעים מסיבות שונות,
מתוחזקים כיום על ידי צוות של התעשייה
האווירית כאשר חלק מהמטוסים כבר סיימו את
תהליך ההשבחה לתצורת "קולוסאום" ,ובטיסות
האימון ,הטייסים הקולומביאניים מדווחים על
שביעות רצון רבה מהביצועים המשופרים".

עובדי להב במהלך ניסויי-הטיסה של פר' קולוסאום בקולומביה

משביחים במסירות אצל הלקוח

קו השבחת הכפירים של מפעל להב מתנהל כולו
בקולומביה .פעילות ההסבה מתבצעת בבסיס
הלקוח ,בעיירה קטנה המרוחקת שעות נסיעה
מהבירה בוגוטה .הפעילות בבסיס כרוכה בעבודה
מאומצת בתנאי עבודה קשים ,הנובעים ממזג
אוויר טרופי חם ולח .הפעילות מתבצעת על ידי
עובדים-מומחים רבים ממפעל להב ומיחידות
בנות (כמפעל מנועים ,חטיבת אלתא ועוד) אשר
יוצאים מהארץ לפרקי זמן ממושכים ,המתארכים
לעיתים אף למעלה מחודש ימים.
לסיכום  -מפעל להב ביצע עבודה מקיפה מאד
בשנה האחרונה בסיוע צמוד של ועדת הבטיחות,
השמישו את מטוסי הכפיר בקולומביה לטיסה
בתצורה מושבחת וברמת בטיחות גבוהה.
הלקוח נערך כיום למבחנים הבאים העומדים
בפניו ,לרבות השתתפות בתרגילים בינלאומיים
נוספים הצפויים להיערך בקרוב .בהצלחה.

מנהל החטיבה :שאול שחר ,סמנכ"ל ׀ כ 2,000-עובדים
להב ׀ מלט ׀ מלט טכנולוגיות ׀ רקיע ׀ תעשיות גולן
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חטיבת מערכות
טילים וחלל
חטיבת מערכות טילים וחלל מתמחה בתכנון,
פיתוח וייצור מערכות להגנה אווירית נגד
טילים ,תקיפה ,חימוש מתקדם ,חלל ,שליטה
ובקרה ,מערכות אלקטרו-אופטיות וניווט.
החטיבה מעודדת ומהווה כר פורה לפיתוח
רעיונות חדשניים פורצי דרך .אתם מוזמנים
להכיר שני ניסויים ייחודיים למערכות
חדשניות שפותחו בחטיבה

החלל אינו הגבול
היירוט המוצלח באמצעות "חץ ,"3
בחודש דצמבר האחרון ,הוכיח מעל
לכל ספק שמדובר באחד הפיתוחים
המבריקים והחשובים של התעשייה
האווירית ,אשר ירחיק עוד יותר את
איומי הטילים מישראל
הניסוי המוצלח ביירוט באמצעות "חץ  ,"3שנערך
בדצמבר  ,2015אישר יותר מכל כי המערכות
הטכנולוגיות המשוכללות שפותחו עבור הטיל,
פעלו באופן מושלם.
ניסוי היירוט בוצע משדה ניסויים במרכז הארץ,
בהובלת התעשייה האווירית יחד עם מפא"ת/
מנהלת חומה והסוכנות להגנה מטילים בארה"ב,
ובהשתתפות חיל האוויר .במהלך הניסוי שוגרה
מטרה לחלל וזוהתה במערכות המכ"ם של החץ.
לאחר ניתוח ותכנון מהיר ,שוגר מיירט חץ  3לחלל
והמטרה הושמדה באופן מושלם.
מפעל מלמ מוביל את פיתוח מערכת הנשק
ומפתח את המיירט החדשני ומערך השיגור,
"מערכת נשק חץ עברה שדרוג משמעותי מאוד
בתקופה האחרונה ,בכדי להשתמש במיירטי חץ
 3החדשניים" ,אומר מהנדס המערכת הראשי
של התכנית" ,השדרוג הזה מגדיל משמעותית
את מעטפת הביצועים של המערכת ואת יכולתה

מנהל החטיבה :בועז לוי ,סמנכ"ל ׀ כ 3,400 -עובדים
׀ מלמ ׀ תממ ׀ טכנולוגיות ׀ מבת טילים ׀ מבת חלל ׀
מערכות הגנה אווירית
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להתמודד עם האיום האסטרטגי .הניסוי בוצע
בהצלחה באמצעות תהליך גילוי ,זיהוי ויירוט,
כמצופה מהתהליך המבצעי ,ולכן הוא מהווה אבן
דרך מרכזית בדרך לשירות מבצעי".
"חדשנות המערכת היא בפעולתה בטווחים
ארוכים ורחוקים יותר מכל מערכת אחרת
המוכרת כיום .הטיל מתביית על טילים
בליסטיים ומיירט אותם ,בעודם משייטים מחוץ
לאטמוספירה ,דבר המאפשר להתמודד עם
איומים הרחק מגבולות ישראל ומעניק לה שכבת
הגנה עליונה" ,מציין ראש פרויקט פיתוח חץ .3
"וכיוון שמדובר ביירוט בחלל ,פיצוץ הטיל עצמו
אינו גורם נזק לסביבה ,בשל המרחק הרב".
HIT TO KILL
הגובה והמרחק אינם ההישגים היחידים של
המערכת" .חץ  3משתייך לטילים המכונים HIT TO
 ,KILLכלומר  -טיל המיועד להשמיד את המטרה
בפגיעת גוף אל גוף ,ברמת דיוק של סנטימטרים
בודדים" ,מדגיש ראש פרויקט מערכת החץ.
"ניתן רק לתאר כמה דיוק צריך כשמשגרים טיל
מיירט למרחק עצום ומתכנתים אותו לפגוע
במרכז המטרה ,שאף היא נעה במהירות עצומה.
מדובר בתהליך מערכתי לא פשוט ,שהצליח מעל
למשוער .המערכת שלנו ,העומדת בשורה אחת
עם פיתוחי המעצמות הגדולות ,אופטימאלית
לצרכים שלנו .היא זריזה ,חכמה וחסכונית בהיבט
הכלכלי" .במערכת שותפים גם מפעל משגב
בחטיבת אלתא המייצר את מכ"ם הגילוי ,ומפעל
תממ המייצר ראש ביות אלקטרו-אופטי הייחודי
לטיל.

בדיקה בזמן אמת

מנהל מפעל מלמ ,יואב תורג'מן ,מסביר את סוד
העלות הזולה יחסית" :אחת הדרכים להוזיל
עלות היא לדעת אם טיל ששוגר לחלל ,אכן
פגע במטרה .אנחנו מוודאים בזמן אמת שהטיל
השמיד את המטרה ואם לא ,נותר די זמן לשיגור
טיל נוסף .רק לנו בעולם יש את היכולת הזו והיא
חוסכת מאיתנו עלויות שיגור נוספות ומיותרות".
הניסוי המוצלח לווה כמובן בדקות של התרגשות
ולחץ" .עשרות אנשים שנכחו בחדר לא נשמו ,עד
שהבנו שהעניין הצליח מעל למשוער ובקבוקי
היין נפתחו" .הצוות המוביל ממשיך לכוון למעלה
ולתכנן את המהלך הבא .בהצלחה.
סרקו את הקוד לצפייה
בסרטון ניסוי יירוט ראשון
של מערכת חץ 3
* על מנת לצפות
בסרט יש להוריד את
האפליקציה  QRלנייד

״ייחודיות ברק  8היא ביכולתו ליירט בים ,הן לטווחים
קצרים מאוד והן לטווחים ארוכים עד  70ק"מ״

האלים איתנו

לפני ביצוע הניסוי הזמינו המארחים ההודים את
הצוות להצטרף לטקס קבלת ברכה להצלחת
הניסוי מאלי ההינדו ,ואלה מצדם לא אכזבו .צוות
הספינה 'קולקטה' שיגר את הטילים תחת הדרכה
ישראלית ,ובשני הניסויים שנערכו יום אחרי יום,
נרשמו פגיעות 'בול' במל"ט שדימה איום.

שיגור מספינה

ניסויי יירוט ברק  8הסתיימו בציון מושלם
בסדרת שיגורים שבוצעו מסטי"ל ישראלי ומספינת קרב הודית ,רשמו
המערכות פגיעות מושלמות במטרות
בסוף  2015פורסמו בתקשורת ההודית דיווחים
נרגשים על ניסויים מוצלחים שערכה ספינת
הקרב "קולקטה" ,בשיגור טילי ברק  8באוקיינוס
ההודי.

פיתוח ישראלי -הודי

הניסויים בהודו ,הינם שיאו של פרויקט משותף
לשתי המדינות ונערכו בהמשך לשיגור ימי
ראשון ,שבועות ספורים קודם לכן ,מסטי"ל
חיל הים הישראלי ,שהסתיים בפגיעה ישירה
במטרה .לניסויים בהודו הצטרפו כ 30-מהנדסים
מהמינהלים השותפים בפרויקט המנוהל במטח,
על ידי מפעל מערכות הגנה ,בהם :מפעל מבת
טילים המייצר את ראש הביות ,מפעל טכנולוגיות

האחראי לחומרה והאלקטרוניקה ,מפעל תממ
המספק מטע"דים אלקטרו-אופטיים ורכיבים
אינרציאליים ,מפעל משגב בחטיבת אלתא
שפיתחה את המכ"ם ,ומפעל מלמ האחראי
לתקשורת בין הספינה לטיל .לצוות חברו גם נציגי
רפאל ,האחראית על הטיל המיירט .חלקם של
ההודים במיזם הוא בייצור מנוע הטיל והם כבר
חתמו על חוזים לרכישת מערכות ברק  8בכ2-
מיליארד דולר.

מערכת ברק  8מגלה מיידית איומים ומשגרת
טילים להשמדתם .היא מיועדת ליבשה ולים,
כאשר הגרסה הימית מציבה אתגרים הנובעים
משיגור מספינה מיטלטלת בים .הצלחת הניסויים,
צפויה להקדים לשנה זו את כניסת הטיל לשירות
מבצעי ,בצי ההודי ובחיל הים הישראלי .המערכת
מיועדת להיות מותקנת על ארבע ספינות סער
 6העתידיות של חיל הים ,שישמשו להגנה על
אסדות הגז.

התשובה לטיל 'יאחונט'

יעקב גליפת ,מנהל מפעל מערכות הגנה:
"המערכת מטפלת במגוון איומים ,כולל בטיל
'יאחונט' הרוסי ,המהווה איום מרכזי בזירה על
הספינות שלנו .ייחודיות ברק  8היא ביכולתו ליירט
בים ,הן לטווחים קצרים מאוד והן לטווחים ארוכים
עד  70ק״מ ,בעוד שרוב המערכות המקבילות
יעילות בטווחים של  15-25קילומטר .טווח כה
ארוך מקשה על מטוסים להתקרב לאזור וכך
מובטח לספינה ולאלה החוסות תחתיה ,רדיוס
רחב של שמיים נקיים".
גליפת מציין עוד כי האמריקאים והרוסים פיתחו
מערכות דומות ,אך מדובר במערכות גדולות,
מסורבלות ויקרות משמעותית ,המתאימות רק
לספינות גדולות.
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חטיבת אלתא מערכות

חטיבת אלתא מערכות ,בית המכ"ם הלאומי של ישראל ,נוטלת על עצמה אתגרים
פורצי דרך באיסוף מידע מודיעיני ,עיבודו והנגשתו למקבלי ההחלטות .אתם מוזמנים
להכרות מרתקת עם יכולות חסרות תקדים באיסוף מידע ,וגם ללמוד כיצד תראה
המלחמה העתידית נגד רחפנים עוינים

נטרול רחפנים באוויר
בשנים האחרונות נעזרים בהם יותר ויותר בשוק הצבאי והאזרחי כאחד ובכלל זה גם במשטרות הגבולות בעולם
ואפילו במגרשי הכדורגל .הרחפנים ,שהשימוש בהם נמצא בצמיחה בכל העולם ,הם קטנים ,זולים וזמינים לכלל
הציבור ,ומסוגלים לשאת מטען למרחק מספר קילומטרים .הרחפנים נתפסים כיום בקרב רבים כאיום משמעותי
המחייב מענה הולם .אלתא ,כחברה דומיננטית בתחום המכ"ם והלוחמה האלקטרונית ,יצרה בזמן שיא מערכת
נטרול רחפנים שפותחה במפעלים משגב ומעלות
ביום ,בלילה ובכל מזג אוויר .בנוסף ,מובנות
במכ"ם גם מצלמות המאפשרות התבוננות
ברחפן בכל מצבי התאורה.
באלתא מציינים כי לא די ביכולת
לזהות רחפן עויין ,ובהיעדר אפשרות
לנטרל אותו ,המערכת למעשה אינה
עונה לצרכים.
לפיכך ,נרתמו במפעל מעלות לפתח
טכניקה להשבתה של רחפנים  -גם
אלה הנשלטים בידי מפעיל המחזיק
בידיו יחידת שליטה ,וגם כאלה
המתנהלים על פי מסלול G.P.S
מתוכנן מראש.

יתרון רב תחומי

הנטייה הטבעית במדינה כמו ישראל ,היא
לחשוב על סכנת הרחפנים בהקשר של איומים
ביטחוניים .בעולם הרחב רואים בהם איום ,דווקא
בהיבט האזרחי של פשיעה ,הברחות סמים,
אמל"ח ,ריגול וצילום מתחמים סגורים .לכן ,עיקר
המתעניינים בנטרול רחפנים הם גופי משטרה
ואבטחה .ככל שהשימוש בהם מתרחב ,כך גוברת
הדרישה לאמצעי סיכול והתגוננות.

רחפן או ציפור

ממדיהם הזעירים ,הטיסה הנמוכה
ומהירותם האיטית ,מקשה על מערכות
המכ"ם להבחין בין רחפנים לציפורים.
במובן הזה ,מערכת המכ"ם מבית אלתא,
אשר נועדה במקור לגילוי מטרות קרקע
והוסבה לזיהוי רחפנים ,יודעת להבחין
ביניהם טוב יותר מכל מכ"ם אחר בעולם.
בין תכונותיו החשובות ,היכולת לפעול
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אלתא לא נדרשה ללמוד את הנושא
מהיסוד ,אלא עשתה שימוש בידע
המצטבר במפעליה.
מוטי פיבלוביץ ,סגן ראש מינהל מערכות יבשה
טקטיות במפעל משגב" :הקמנו צוות מהנדסים
משולב מתחומי החומרה ,מכניקה ,אינטגרציה,
תוכנה ,אלגוריתמיקה ,עיבוד אות והנדסת
אבטחת איכות .סוד ההצלחה הוא לבחור צוות

בעל ידע וניסיון רלוונטי ,ולכוון אותו לפי צרכי
השוק .זה גם ההסבר לכך שהצלחנו להשלים
מוצר בזמן שיא של שנה אחת".

זיהוי כבר בניסוי הראשון

מוטי" :הרגע המרגש ביותר התרחש בניסוי על
גג אלתא ,כאשר המכ"ם זיהה מיד את הרחפן.
ברגע הזיהוי הבנו כולנו מיד שיש לנו ביד מוצר
מנצח ופורץ דרך" .זמן קצר לאחר מכן נערך
ניסוי שנועד לבחון את יכולת השיבוש של פעולת
הרחפן ולגרום לו לחזור לנקודת המוצא ,או לעצור
ולנחות במקום .ויטלי גלנץ ,מנהל שיווק במינהל
קומינט במפעל מספר בגאווה" :הבדיקה נערכה
עם רחפן פשוט שרכשנו ב 200-דולר .ברגע
שהטכניקה הופעלה ,הצלחנו לגרום לו לקרוס
לקרקע .אחר כך התקדמנו לרחפנים מתקדמים
מסוגים שונים ,כדי להבטיח שהטכניקה תהיה
יעילה לכל הסוגים הקיימים בשוק".

חותרים לשמירה על המקום הראשון

נכון להיום ,המערכת נותנת פתרון היקפי ,גם
בזיהוי נכון ומדויק וגם בחסימת רחפנים .עם
זאת ,מדגישים במפעלים שהפיתוח חייב להיות
דינאמי ולהתעדכן כל הזמן:
כמפתחים אנחנו צריכים
לגלות ערנות כי קיימת בשוק
תחרות ונולדים בכל פרק
זמן מוצרים חדשים .אנחנו
חייבים בכל עת להתחדש
ולפתח את הפתרונות
הייחודיים שישמרו על
מקומנו הראשון.

אחיזת שטח-
שליטה מודיעינית
פורצת דרך
חטיבת אלתא מובילה פיתוח מערכת
מתקדמת ,היודעת לאסוף מידע
על פעילות אויב בשטחי ענק ,לסנן
ולהותיר ממנו מידע רלוונטי ,באופן
שיאפשר פעילות מבצעית תוך שליטה
ו'אחיזת שטח' מלאה
בשנתיים האחרונות חטיבת אלתא נטלה
על עצמה להתמודד עם אחד מהאתגרים
המשמעותיים העומדים בפני צבאות מודרניים,
והמכונה "אחיזת שטח" .האתגר הוא במיפוי
וניטור פעילות האויב במרחבים בסדרי גודל
של מדינות ,העשויים להגיע לעשרות אלפי
קמ"ר .אתגר זה התעצם לאור ההתפתחויות
הטכנולוגיות ואין ספק שמדובר ביעד שאפתני.

מודיעין אולטימטיבי

מיפוי שכזה ,משמעו לעקוב ,לראות ,לשמוע
ולאסוף מידע על כל המתרחש בשטח .זהו רף
חסר תקדים ביכולות איסוף ועיבוד המודיעין
ונדמה שהמערכת של אלתא נלקחה מעולם
המדע הבדיוני.
עדי דולברג ,ראש מנהלת אחיזת שטח במפעל
מעלות באלתא ,מסביר" :המערכת נשענת על
סנסורים שונים והמטרה היא לקבץ כמויות
אדירות של מידע ,לנתח אותו יחד ולרכז מבליל
המידע הזה אינפורמציה מסוננת ,באופן שהגורם
האנושי יוכל להכיל ולעשות בה שימוש לצרכים
מבצעיים .עקב דפוסי הפעולה של האויב,
המתאפיינים בחשיפה מינימלית ,נדרשת אחיזת
מרחב בשטחים עצומים בכל ממד אפשרי.

מנהל החטיבה :ניסים הדס ,סמנכ"ל
כ 3,400 -עובדים ׀ משגב ׀ מעלות
מרום ׀ טכנולוגיות ׀ מיקרוגל

התפיסה משלבת אמצעים קרקעיים ומוטסים,
בכלל זה מערכות תקשורת וסנסורים ,כגון
מכ"ם ( SAR/GMTIעקיבה אחר מטרות נעות /
"צילום" מכ"מי של שטחים נרחבים) ,מצלמות
אלקטרו-אופטיות ,מערכות איכון וזיהוי שידורי
קשר של אויב ,מערכות עקיבה אחר תנועות,
גלאים אקוסטיים וסיסמיים ומגוון מערכות חישה
נוספות".

שיתוף פעולה חוצה חטיבות

החידוש העדכני והמרכזי ב'אחיזת שטח ,הוא
במערכות עיבוד וניתוח הנתונים ,שנועדו להעניק
אחיזה טובה יותר בשטח ,יכולות מעקב אוטומטי,
אמינות גבוהה ,ויכולת גילוי ועקיבה אחר האויב.
עיבוד מידע אוטומטי ומיצוי המידע מחייב
שימוש באלגוריתמים חכמים ובכלים מעולם
ה ,Big Data-המאפשרים לזהות דפוסי פעולה
וחריגות משיגרה.
בהתאם לגודל האתגר' ,אחיזת שטח' חובק
את כל מפעלי אלתא וחלק מהפעילות אף
חוצה חטיבות .כך לדוגמה ,שיתוף פעולה הדוק
מתבצע עם מפעל מלט -המפתח את המל"ט
הרון ואת ה ,BirdEye-הנושאים מגוון רחב של

מערכות איסוף אוויריות .גם מפעל תממ תורם
תרומה משמעותית ברכיבים האלקטרו-אופטיים
המשולבים במערכת.

אחיזה בינלאומית

החשיבה במונחים של אחיזת שטח ,כבר קונה
לה אחיזה בצבא האמריקאי ובחילות נאט"ו .גם
שם לא מדובר בפרויקט אחד שלם ,אלא בסדרת
מערכות שונות המספקות מידע מזוקק ורלוונטי.
לשמחתנו ,התעשייה האווירית מובילה במרבית
סוגי הסנסורים ,ביכולות המל"טים ,במטוסי
מודיעין ,מערכות תקשורת מתקדמות ,ובשליטה
ובקרה .יתרונות אלו מתווספים ליכולת עיבוד
אלוגריתמיקה מהטובות ביותר .אפשר בהחלט
להבין מדוע גם במערכת זו ,חטיבת אלתא מכוונת
למובילות עולמית.
עדי דולברג" :עבדנו בשנתיים האחרונות בעיקר
מול צה"ל ,והשנה אנחנו מתחילים בתהליך שיווק
פתרונות למדינות בעולם .המערכת מודולרית
ומובנית מרכיבים שונים ,ובדרך כלל לקוחות אינם
רוכשים את החבילה בשלמותה אלא בחלקים.
אם וכאשר לקוח ירצה אלמנטים נוספים,
הרכיבים החדשים והישנים יוכלו לתקשר אחד
עם השני".

שירות מבית

מאחורי החטיבות המפתחות ומייצרות מגוון מערכות ומוצרים ,ניצב מערך
שירותים מקצועי מבית ,המעניק בתוך התעשייה האווירית את כל הנחוץ
כדי לאפשר את הפעילות העסקית ,הטכנולוגית והשירותית
עבור הלקוחות .לפניכם שלושה מהשירותים הפנימיים אשר
'הופכים את היומיום שלנו' להרבה יותר פשוט וקל מבעבר

מפעל מהות -משחקי סימולציה
תשכחו ממה שאתם יודעים על לימודים ותכירו את הסימולטור החדש במפעל
מהות ,ההופך כל שיעור לחוויה של משחק ותורם להבנת התוכן ולמוטיבציה
האישית
תארו לעצמכם כמה קל היה ללמוד על פעולת
המנוע ,לו במקום הסבר מופשט ,ניתן היה
להתרשם מאופן עבודתו בדרך של המחשה
ויזואלית תלת ממדית ,לראות את אופן זרימת
הדלק ,ההצתה ,פעולת הבוכנות וכך הלאה.
בדיוק לכך כיוונו במפעל מהות ,כשהחליטו לפתח
סימולטור תלת ממדי שיהפוך את תהליכי ההדרכה
לפשוטים וידידותיים באופן שלא חווינו מעולם.

לראות בעיניים

לפני שנה השיקה מהות את הסימולטור
הווירטואלי .את הצילומים הישנים החליפו מצגות
חיות ,בהן אפשר לראות תהליכים במקום לדמיין
אותם ,להכיר את המערכת הנלמדת ,לפרק ממנה
רכיבים שונים ולבצע פעולות לאיתור תקלות.
מעבר להמחשה והבנת החומר ,הסימולטור חוסך
זמן ובלאי ואינו משבית ציוד אמיתי .כל זאת ,ועוד
לא דיברנו על המוטיבציה של החניך ,המשתפרת
ככל שהוא מבין ושולט בחומר ומצליח בפתרון
תקלות.
עמי הרוש ,ראש תחום מו"פ במהות" :כחלק
מההכנה של מערכי השיעור ,אנחנו מזינים
לתוכנת הסימולטור מודלים שהותאמו לביצוע
תרחישי אחזקה והפעלה של המערכת
המתורגלת ,הסימולטור יודע לשלב בין פעולות
האחזקה מהספרות הטכנית למודל תלת
ממד ,המאפשרת לחניך לבצע פעולות שונות
על המודל .העולם הווירטואלי שהחניך רואה,
זהה למציאות ויורד לרזולוציות של הפרטים
הקטנים ביותר ,כדי להתאים את המודל למערכת
המתורגלת ,עד לרמת צבעים וגוונים אמיתיים".
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הספרות המקצועית מקבלת מימד חדש

הסימולטור כשלעצמו ,אינו מוצר חדש,
אך החיבור לספרות ההדרכה הרלוונטית
והאינטראקציה ביניהם ,הוא חידוש ייחודי
ובלעדי למפעל מהות ואינו מוכר בעולם.
את המערכת פיתחו אנשי מחלקת מו"פ במהות.
עמי הרוש אפיין ובדק את התרחישים ,צפריר
קרן הוא האיש האמון על הפקת התלת ממד,
ואילו ,נסי אשכנזי ואלי בוסל חיברו את הטקסט
המקצועי.

ערך מוסף שיווקי

נחום סמואל ,מנהל מפעל מהות נרגש לספר,
"אנחנו מקבלים תגובות נלהבות של החניכים
ומעבר ליתרונות הסימולטור כאמצעי הוראה,
הוא תורם לשיווק ולקשר עם הלקוחות.
כשלקוח קונה מערכת ולאחר מכן הוא מתקשה
בהפעלתה ,התחושה לשני הצדדים אינה
נעימה .הסימולטור מקל על הלקוח ואנחנו
אפילו נוכחים לראות איך הוא מגיב בהתלהבות.
גם מבחינה שיווקית זו סיטואציה הרבה יותר
אפקטיבית לתעשייה האווירית".
הסימולטור הוא בעצם השלב האחרון בשיפור
אמצעי ההמחשה?
"ממש לא .כל עולם ההדרכה פונה לווירטואל
ריאליטי ובעתיד ,המציאות המדומה של
הסימולטורים תתרחש באמצעות קסדה
ומשקפיים מיוחדים ,באופן שהחניך יפגוש את
המערכת הנלמדת ,בסביבה בה הוא יפגוש
אותה בתנאי מציאות ".

"הפורטל האישי שלי"
שפותח בממן  -הכי
אישי בשבילך
בעידן הנוכחי כשהכל כבר ב'קליק',
מפעל ממן מביא אליכם בזמינות
מלאה ,לצג מחשב אחד ,את כל
המידע האישי IAI4me .הוא פורטל
אישי לעובד ,שהותאם לצרכים של
עובדי התעשייה האווירית .הוא פותח
כאן בבית ואתם מוזמנים להקליק...
פורטל  IAI4meמציין כחצי שנה להשקתו והוא
מרכז את המידע האישי אודות עובדי התעשייה
האווירית ומנגיש אותו במהירות ,בקלות ובניראות
חדשה .מדובר בפורטל שאין דומה לו בהיקף
המידע ,הנאסף מכ 40-מערכות שונות בזמן אמת,
ומוצג במערכת ידידותית ונגישה למשתמש .מידע
זה נוגע לכל העניינים האישיים במקום העבודה,
ומאפשר כניסה לרזולוציות ממוקדות ומגוונות.

בלחיצה אישית...

איתור מהיר של מידע -כל עובד יכול להתעדכן
במידע שעד לאחרונה בירורו היה כרוך בביורוקרטיה
מסורבלת ובבזבוז זמן .כעת ניתן להתעדכן בשעות
הנוכחות בעבר ובהווה ,לברר פרטים אישיים
במשאבי אנוש ובמקומות אחרים ,בקלות ובמהירות.
בכניסה לחלונית "בקשות שלי"  -פורטל IAI4me
מאפשר לעובד לקבל תמונת מצב ויזואלית ומיידית
על מצב כל תהליך שיזם ,מפתיחת תקלה ,אישור
שינויים או בקשת חופשה.
פעולות – גישה מהירה לביצוע פעולות אישיות
בכלל המערכות מפתיחת תקלה ,הזמנת כרטיסים,
אישור נסיעות לחו"ל ועוד.
כלי ניהולי -מנהלים יכולים לקבל התראות בזמן
אמת על נושאים לטיפולם מתוך המערכות השונות.
בקרוב אף יוכלו לראות את תוכנית החופשות
העתידית של הכפופים להם ובכך ,בין היתר ,לתזמן
את מועדי החופשות ביחידה ועוד.

צחי זרקו ,מהנדס ארגון ש.ת וזאב וקסלר ,מנהל פרויקט

במיוחד 4me

הפורטל החדש מעוצב בצורת דינאמית של
אריחים ,שכל אחד מהם מוקדש לנושא אחר.
בהתאם לנוחות האישית שלו ,עובד יכול להקטין
את תצוגת האריח המופיע על צג המחשב או
להרחיב אותו ,כדי לקבל מידע מפורט יותר .כך
לדוגמה ,אריח ממוזער יציג את מספר אנשי
הקשר שלי ,בעוד שהגדלתו תכלול גם את
תצלומיהם ומידע משעון הנוכחות .הגדלה נוספת
תאפשר לדוגמא לראות גם את ימי ההולדת,
מספרי טלפון ועוד.
"זו מערכת מידע ' 360מעלות' " ,מסביר מיקי
לומניץ ,ראש מינהל פיתוח מערכות  B.Iבממן.
"המערכת מקיפה את הנתונים החשובים לעובד
ומציגה אותם בזמן אמת .נתנו לעובדים הצצה
זמינה לכל הנתונים שמעניינים אותם באופן
אישי במקום אחד וחסכנו מהם שיטוט בהרבה
מערכות .למעשה כבר בחודש הבא יבוטל
הצורך לרענן את המידע שבפורטל ,מכיוון שהוא
יתעדכן מעצמו בכל רגע בזמן אמת".

בלמידה עצמית פשוטה

"הייחודיות של המערכת היא בכך שאין צורך
ללמד אותה" ,מוסיף מיקי לומניץ" .יצרנו פורטל
ידידותי וחוויית משתמש פשוטה ,באופן שלא
היה אפילו צורך להדריך אנשים .פשוט אפשרנו
לעובדים להיכנס למערכת כדי להכיר ולהבין
לבד איך העסק עובד .נכון להיום ,אנחנו יודעים
שכ 8,000 -עובדים ,עושים בפורטל שימוש
קבוע .אנחנו גאים לומר כי ללא פעילות שיווקית
פנימית ,אלא בזכות הצגת המערכת 'מפה לאוזן',
הגענו לכ 76-אלף כניסות בממוצע לחודש".

הנחיות לתפעול המערכת
יש להיכנס למערכת ,IAI4U
לבחור תחת נושא "פורטלי מידע":
IAI4me

או בבאנר העליון:

ארגון שירותים תעשייתיים  -בונים עתיד
מה המשותף לסלילת חניון ולחדר נקי? הקשר היחיד בין תחומים כל כך
רחוקים ,הוא שמאחורי שניהם ניצב ארגון שירותים תעשייתיים וקבוצה קטנה
של עובדי מינהל מהנדס המפעל ,הנדרשים למומחיות בכל סוגי התשתיות,
ויכולת לבנות פרויקטים בזמן אפס
קבוצה המונה  25איש במינהל מהנדס
המפעל ,היא האחראית בחברה לניהול
והקמה של אלפי מטרים רבועים
בשנה .הדבר דורש גם להתמודד עם
לוחות זמנים וקצב תזזיתי ,שאינם
מוכרים כלל בענף הבניה והתשתיות.

עובדים בעולם תחרותי

מהנדס המפעל ,צחי זרקו ,מסביר:
"כשהתעשייה האווירית חותמת
על חוזים ,היא מניחה שהמבנים ותשתיות
הייצור זמינות .אנחנו פועלים בעולם תחרותי
בו למועד האספקה ולעלות יש משמעות.
כל בניה של מתקן מעכבת את האספקה,
ולכן אנחנו מבינים את החשיבות של הקמת
פרויקטים בזמן קצר וממקדים מאמצים
בצמצום לוחות זמנים ובהקטנת עלויות".

גוונים של שקוף

אחד האתגרים העומדים בפני הצוות הזה
הוא קשת רחבה של תחומי בינוי ותשתיות,
שבכולם נדרשים אנשי המינהל להפגין
בקיאות ,החל מהכשרה של מסלול המראה
ונחיתה ,בניית האנגרים ,תכנון כבישים,
מטבחים וחדרי אוכל ,חדרים נקיים ,מבנים
ממוגנים ועד מפעלים חדשים ,כדוגמת
פרויקט הדגל של השנה האחרונה הנבנה
כיום בקמפוס יהוד .זהו מבנה ששטחו כ20-
אלף מ"ר ובו ארבע קומות ,בנוסף למפלס
תת-קרקעי שנועד להגן על מיכשור ולאפשר
עבודה בעתות חירום .על תכנונו שקדו מיטב
המתכננים ובעוד כשנה ,כשיושלם ,הוא ייראה
כקוביית זכוכית מחופה ושקופה" .שמנו דגש
על בניה ירוקה ויעילות אנרגטית ,והמבנה יהיה
מהמרשימים בארץ".

צחי ,איך אפשר להתמקצע בקשת רחבה כל כך
של תחומי בינוי?
"בחלק שנוגע לתכנון ,אנחנו נדרשים להכיר את
הניסיון והמומחיות של כל אחד מהמתכננים
והקבלנים החיצוניים שאנו שוכרים .יש אדריכלים
בעלי ניסיון בחדרים נקיים או בהאנגרים ,יש
כאלה שצברו ניסיון במבני פלדה ויש מומחים
למבני בטון .הכל בהתאם לייחודיות הפרויקט.
גם הניסיון הנצבר בצוות מינהל הנדסה הוא רחב
ואנחנו בוחרים מנהלי פרויקטים המתאימים לכל
פרויקט בהתאם לאופיו.

נגישות לכולם

בשנתיים האחרונות החל מינהל מהנדס המפעל
ליישם את חוק הנגישות לבעלי מוגבלויות.
רבים מהמבנים במפעלים השונים הוקמו לפני
שנים רבות והמינהל ערך סקר ,במהלכו אותרו
רבים שאינם עומדים בהוראות החוק החדשות.
נכון להיום ,מתקיים תהליך מואץ להנגשת
הקמפוסים במקומות הנדרשים ,על מנת להקל
על בעלי מוגבלויות ולעמוד בדרישות החוק.
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גופי המטה – כוח משותף
מוזמנים להכיר את פעילות ארגון הכספים וארגון המו"פ

ברנר נבו ,פיפרנו באר ג'ינו ,יוניאן אייל ,צמיר מנשה יעל ,אמיתי חיים

תפקיד איש הכספים העכשווי  -יועץ עסקי
המקבל "שירותים משותפים"
המערכות הפיננסיות של התעשייה האווירית הן בשורה הראשונה
במשק הישראלי .מערך הכספים מוביל תפיסה חדשה ,המבוססת
על הגדרת תפקיד מנהל הכספים בעידן החדש ,כיועץ עסקי המקבל 'שירותים
משותפים' ( )Shared Servicesממרכז שירות אחד של כלל החברה
משני צידי המטבע

אייל יוניאן ,סמנכ"ל הכספים של התעשייה
האווירית ,מציג את תפיסתו ביחס למנהל הכספים
כבעל שני תפקידי ליבה :מצד אחד אחראי על
הניהול הפיננסי של היחידה כולל בקרה ,ניתוח
והצגת ביצועים ותחזיות היחידה ,ומצד שני ,היועץ
העסקי והאסטרטגי ביחידה.
"מנהל הכספים צריך להתבסס על כל הידע והתוכן
המקצועי על מנת לבצע ניתוחים ,הערכות ותחזיות
מנחות ,התומכות בקבלת ההחלטות של המנהלים,
לצורך ביצוע פעילות עסקית מיטבית" מציין אייל.
"אם בעבר מנהל הכספים התמקד בתפעול
המערך הכספי השוטף ,הרי שכיום התפקיד מחייב
לעשות שימוש מושכל במידע שנצבר אצלו,
כדי לנווט ולהשפיע על החלטות ,כדי לשפר את
התוצאות העסקיות לקבלת החלטות עסקיות
ולשיפור ביצועים עתידיים".

איחוד יכולות בשירותים משותפים

על בסיס התפיסה החדשה ,מקיים מערך הכספים
פיילוט יחד עם הקבוצה האזרחית ,בראשות
הסמנכ"ל וראש הקבוצה ,גדי כהן .במסגרת זו ,הוגדרו
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שירותים משותפים ( )Shared Servicesבתחום
הכספים ,הכוללים את הפונקציות הבאות :הנהלת
חשבונות ,גזברות ,חשבונאות ,ניהול חוזים ועוד.
השירותים המשותפים בתחום הכספים בחטיבה
האזרחית מעניקים כבר היום בהצלחה שירותים
לכלל מפעלי החטיבה .כך ,יכולים מנהלי הכספים
במפעלים להשתמש במידע המתקבל ,כמסייע
ותומך בתפקיד כיועצים עסקיים ואסטרטגיים.
"בסופו של יום ,התהליך יאפשר לשפר את
האפקטיביות ופריון העבודה ולהעצים את מנהלי
הכספים כיועצים עסקיים ולא כ"טכנאים" פיננסיים".

מתקדם ומקוון .בכך ,נאפשר להם לעסוק בעתיד
העסקי ולקבל כשירות ממרכז אחד ,את התפעול
השוטף וניתוח הביצועים בפועל".
שינוי התפיסה תואם את המגמה לפיה ,חברות
מתמקדות בתחומי הליבה שלהן ורוכשות מגופים
מרכזיים ,חיצוניים או פנימיים ,שירותים משלימים
ובכך מאפשרים את איחוד המשאבים.
"ההצלחה" לדברי אייל" ,תתבסס על שיתוף
פעולה ואינטגרציה בין כלל היכולות יחדיו .במערך
הפיננסי שלנו ,לא נרכוש את השירותים הבסיסיים
מגורמים חיצוניים ,אלא נרכזם במרכז אחד
בחברה".

בבסיס התפיסה החדשה עומדת ההנחה ,שלא
נכון עסקית ומקצועית לבצע תהליכי כספים בצורה
'אנכית' בכל יחידה בנפרד .האינטגרציה והשיתוף
בידע ובמידע בתחום הכספים ,הוא תנאי בסיסי
להתייעלות וצמיחה" .בהתאם לכך" ,מדגיש אייל
יוניאן" ,נבצע התאמות והכשרות ייעודיות ,ונאפשר
לגופי השירות בארגון הכספים להיות ממוקדים
ומקצוענים .במקביל ,נספק למנהלי הכספים
במפעלים כלים מתקדמים לנתח את המידע באופן

גאים בהישגים

ממוקדים ומשתפים

למנהלי הכספים בחברה יש בהחלט במה
להתגאות בכל הקשור ליכולות הקיימות.
מערכת התמחיר המתקדמת של החברה ,מערכת
התקציב ,מערכת התזרים החזוי ומערכת הצעות
המחיר ,נמצאות בשורה הראשונה במשק הישראלי.
על בסיס המערכות התומכות ומתודולוגיות
העבודה הקיימות עכשיו ,יש להתמקד בהעצמת
מנהל הכספים כיועץ עסקי ואסטרטגי.

ארגון המו"פ -ידע ללא גבולות
ארגון המו"פ מקדם מחקר ופיתוח ומייצר תשתיות
לפיתוחים נוספים .לצד קידום תפיסות מתקדמות
בתחום ,הארגון משקיע מאמץ מיוחד לניהול הידע
הארגוני ,כנכס חיוני בפיתוחים לעתיד
בעידן הנוכחי ,חברות טכנולוגיות וביטחוניות נמצאות במירוץ
לפיתוח מוצרים מתוחכמים יותר ,אך זולים בהרבה .בהתאם לכך,
רוני שני ,מנהל ארגון המו"פ ,מוביל מגמה למיקוד ביצירת תשתיות
עדכניות ,שיהוו בסיס לפיתוח מגוון מוצרים רחב" .המשמעות היא
לאפשר שימוש בידע ובמשפחות מוצרים ,כתשתיות ורסטיליות
המאפשרות להתחיל את המוצר הבא מנקודת פתיחה מתקדמת
יותר" ,כדי ליישם זאת נדרשת התמחות בתחומים השונים בחברה
ולכך מותאם ארגון המו"פ מובילים אותו מומחים בתחומים של
מודיעין ,טילים ,חלל ,רובוטיקה ותעופה .זאת בנוסף לשני מומחים
האחד בתחום הפטנטים והשני בתחום ניהול ידע.

ניהול הידע כדרך חיים

במסגרת הפעילות בתחום ניהול הידע ,ארגון המו"פ מקדם יצירת
מוקדי ידע ומרכזי מצוינות ,כזרוע חשובה של החברה" .הידע
בתעשייה האווירית הוא ייחודי ,מורכב ,ומהווה חלק מהנכסים
והתשתיות שלנו לצמיחה .לכן ,אנחנו מכוונים לניהול הידע כדרך
חיים".

רוני שני במחנה חדשנות

ארבע קושיות בניהול ידע

"כדי להנגיש את הנושא ,הגדרנו ארבע שאלות מנחות ,אותן נכון לשאול
בכל יחידה ועל בסיסן ,למקד ולנהל באופן שוטף את ניהול הידע"
האם אנחנו
יודעים מה
אנחנו יודעים?

פעילות ניהול ידע בחברה

עדי חן מנקר מנהלת הידע של התעשייה האווירית ,היא מהנדסת
אלקטרוניקה במקצועה ,ומאז כניסתה לתפקיד היא מקדמת
בעוצמה את הפעילות ,בשיתוף הוועדה לניהול הידע ,אותה מוביל
הסמנכ"ל לתפעול ,יחד עם ארגון משאבי אנוש וארגון הביטחון.
"גיבשנו מתודולוגיה לניהול הידע ההנדסי בחברה" ,משתפת עדי חן
מנקר" ,לתפיסתנו ,הניהול אינו מטרה אלא אמצעי לצמיחה ולפיתוח
עתידי ולכן הוא משמעותי לכולנו .בהתאם לכך ,ראשי החטיבות
והמפעלים התבקשו לשלב את ניהול הידע באופן שוטף ,כחלק
מניהול הפרויקטים והתהליכים ביחידות".

האם אנחנו
יודעים כל מה
שצריך לדעת?

אנחנו רוצים שניהול הידע יהיה מוכוון תפוקות
ולכן ,צריך להתחיל בשאלה -מה אני צריך
לדעת כדי להביא את התוצאה הרצויה? על
בסיס זאת לנהל את הידע הקיים והמתפתח.

מה שאנחנו לא
יודעים – האם
אנחנו יודעים את
מי לשאול?

ההצלחה בניהול הידע באה לידי ביטוי
ביכולת לאתר ידע נצבר ולהיעזר ישירות
במומחי התוכן המתאימים.

יצירת רשת ידע מקושרת

תהליך ניהול הידע במינהלים ההנדסיים ובמינהלים של טכנולוגיות
ייצור  -יצא לדרך .בשיתוף ממ"ן ,אנו עוסקים כעת בפיתוח התשתית
שתאפשר לתעד ולאחזר את הידע ,לנהל "מפת מומחים" בארגון
ולהטמיע את ניהול הידע כדרך חיים.

עדי חן מנקר ,מנהלת הידע של התעשייה האווירית

כארגון ,לא תמיד מפעל אחד יודע מהו הידע
הקיים אצלו או במפעל אחר.
לעיתים אנחנו מתחילים לחקור אחר ידע
ומידע שכבר קיימים ביחידה אחרת בחברה.

האם אנחנו
יודעים לאחזר את
הידע שנצבר?

נדרשת נגישות של המידע ויכולת לאחזר
אותו בצורה קלה .ולכך נדרשים כלים ותכנון
מראש ,כמובן.
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בפוקוס שיווקי

בנייה וניהול של תשתית שיווקית משלבים קשת
רחבה של מהלכים ופעולות בארץ ובעולם.
הפעם נצא ל'תצוגת אוויר' בסינגפור
ונחתום באירוח ייחודי תומך מכירות

תערוכת אוויר וביטחון,
סינגפור 2016

 Singapore Airshowהיא תערוכת אוויר וביטחון
( )Aerospace and Defenseהמובילה באסיה,
והשנייה בגודלה בעולם אחרי סלון פריז.
התערוכה התקיימה בפברואר השנה
ברקן ירוק  -מערכת מתקדמת לתקיפת מטרות
ובמהלכה התעשייה האווירית הציגה
חשאיות וקטלניות.
בביתן מרשים עם המסר השיווקי:
רותם  -רחפן תוקף למשימות במתארים אורבניים.
IAI – Leading by Innovation
 3חשיפות של חימוש משוטט

בתערוכה חשפה התעשייה האווירית לראשונה
שלוש מערכות מתקדמות וייחודיות בעולם
החימוש המשוטט:
 - Harpy NGמערכת מתקדמת מסוגה לדיכוי
מערכי הגנה אווירית.

אירוח תומך מכירה
מינהל אירוח יוצר אקלים נוח למכירות
ואחראי על חוויית הלקוח .הכירו את
המינהל שתומך בהשלמת התהליך
העסקי ,מייצר תנאים מיטביים
לעסקה ,וגם מטפח את תדמיתה
של התעשייה האווירית
האחראי מטעם התעשייה האווירית להציג
את פניה היפות של התעשייה האווירית ואת
המעטפת הייחודית של מדינת ישראל ,הוא
מינהל האירוח .זהו גוף המטפל באורחים בכירים
המגיעים לחברה :החל מנשיאים ,ראשי מדינות
ושרי ממשלה ,דרך מקבלי החלטות בממשלים,
ועד אנשי עסקים בכירים מהמגזר הפרטי,
המגיעים על מנת להתרשם מיכולות החברה
ולקדם עסקים.

סטנדרטים איכותיים של VIP

במינהל אירוח עושים הכל על מנת לעטוף את
האורח בקבלת פנים מקצועית ונעימה ,מרגע
הנחיתה עד עזיבת הארץ .כל אירוח מתחיל בלמידה,
ואנשי המינהל מתוודעים מראש לכל אורח,
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בנוסף ,הציגה החברה את יכולותיה בתחום
החלל ,המטוסים הבלתי מאוישים ,רובוטיקה,
ההגנה האווירית ועוד.
בחצר מתחם התערוכה הוצגו הTAXIBOT-
ורחפן ה.HOOVERMAST-

הולוגרמות ומציאות מדומה

החדשנות שהציגה התעשייה האווירית באה לידי
ביטוי לא רק במוצרים אותם חשפה החברה ,אלא
גם באמצעי ההמחשה המתקדמים והחדשניים,
בהם הולוגרמה להמחשת יכולותיה המערכתיות
מבררים רגישויות ,העדפות ,תחביבים ותחומי עניין,
ומתאימים את האירוח מתחילתו ועד סופו.
בליבת העסקה עומדת החוויה האישית ואורח
שחלילה עוכב בשדה התעופה או נעלב מסיבה
כלשהיא ,יתקשה להשלים עסקה .המלווים מטעם
המינהל נמצאים כאן על מנת לוודא שכל מבקר
בתעשייה האווירית יקבל אירוח חוויתי וייחודי.

גאווה ציונית

לא כל הביקורים הם בהקשר עסקי-תעשייתי.
כגוף מעורב ופעיל בקהילה ,התעשייה
האווירית מחוברת לרוח
הישראלית ולעיתים
דווקא ביקורים
בהקשרים האלה הם
המרגשים ביותר.
כך ,לאחרונה נערכו
ביקורים לקשישים
ניצולי שואה
ממחנה 'ברגן-
בלזן' ועמותת

של מערכת ברק  ,8מל"ט הרון  TPמוקטן המדמה
את התנהגות הפלטפורמה ופעילות המערכת
המבצעית והולוגרמה אשר הציגה חליפת רק"מ
חדשנית.
אטרקציה נוספת הייתה הדרך בה הוצג מרכז
השליטה למל"טים ,באמצעות משקפיים של
מציאות מדומה (.)Virtual Reality
מערכות החברה ואופן הצגתן ,משכו קהל רב,
ובין המבקרים בביתן התעשייה האווירית נצפו:
שר הביטחון הסינגפורי ,מנכ"ל משרד הביטחון
הישראלי ,ר' סיב"ט ,מפקדי חילות האוויר
מגרמניה ,קנדה ,סרילנקה ,מיאנמר ועוד מבקרים
בכירים נוספים.
'עמך' .האנשים האלה מגיעים לכאן כשהם
יודעים עלינו רק מעט ואפשר לראות את החוויה
המטלטלת שהם חווים כאן ואיך קומתם מזדקפת
בגאווה .הם מבינים שהתעשייה האווירית היא
חלק מהאתוס הציוני שהם שותפים לו ויוצאים
מכאן נפעמים .ביקורים נוספים שמתייחסים
אליהם ברגישות עצומה נוגעים לנכי צה"ל ,כשהם
יוצאים משערי החברה הם מבינים שיש מי שדואג
לביטחונם ולביטחון משפחותיהם.

זום על יחידה
גדולים במזעור
תחום המזעור במפעל מיקרוגל ,מתמחה בניצול טכנולוגיות חדשניות לפיתוח דורות
חדשים של מוצרים בחטיבת אלתא ,המאופיינים בממדים קטנים ,ביעילות אנרגטית
ועלות נמוכה יחסית למוצרים מדורות קודמים
עולם המזעור ערך קפיצת דרך משמעותית
בשוק האזרחי במגוון מוצרים פופולריים ,כמו
סלולר ,מחשבים ומצלמות .בשנים האחרונות
הוא מטביע חותם גם על המוצרים היוצאים
מבית אלתא ,אשר ממוצבת כמובילה עולמית
בפיתוח חיישנים אלקטרו-מגנטיים בתחומי
המכ"ם ,סיגינט וכן בתחומי התקשורת והלוחמה
האלקטרונית.

עולם של אפשרויות

"לעומת ימים עברו ,בהם התבסס פיתוח
המערכת על מגוון רחב של טכנולוגיות רכיבים,
מעגלים אלקטרוניים ומרכיבים מכניים" ,מסביר
יוסי פוקס ,מנהל מפעל מיקרוגל" ,המערכת
תתוכנן 'מחדש' תוך שימוש בידע רב-תחומי וכלי
פיתוח מתקדמים ,המאפשרים ניצול שבבים
אלקטרוניים ומארזים זעירים ממגוון טכנולוגיות
חדשניות לבניית הפתרון .המערכת החדשה
תהיה בעלת ביצועים טובים יותר ,בממדים קטנים
יותר ,עם נצילות חשמלית משופרת ,ובעלות יצור
נמוכה יותר מבעבר".

זום על היחידה

תחום המזעור מהווה חלק משמעותי במפעל
מיקרוגל .העובדים שם נדרשים לאופקים רחבים
בתחומי ידע מגוונים .ביחידה פועלים ארבעה
צוותים ,כל אחד מהם עוסק בתת-התמחות משלו
ואת המוצר האינטגרטיבי ,מוביל ומאחד צוות
מארזים זעירים" .כולנו דנים ,מפתחים ועובדים
ביחד על פרויקטים משותפים .כיוון שמשימה זו
דורשת רמה גבוהה של ידע מתחומים שונים ,ניתן
למצוא ביחידה מהנדסי אלקטרוניקה ,חומרים,
מכונות ואנטנות ,לצד מהנדסי פיתוח שבבים,
מהנדסי זיווד ועוד" ,מסביר אשר מנחם ,סגן מנהל
המפעל.
"הטכנולוגיה הצעירה והחידושים הנדרשים,
מושכים ליחידה באופן טבעי ,צעירים בעלי דמיון
ומעוף וגיל העובדים הממוצע נע סביב ,"30-40
מוסיף גיל פשס ,ראש תחום רכיבי המזעור.

"רבים מהם החלו את דרכם כמהנדסים שהגיעו
היישר מהאוניברסיטה ,התמקצעו כאן ורכשו ידע
שקשה להשיג במקום אחר .היום ,הם נחשבים
לטובי המומחים בעולם בתחומם".
כשמגיעים למינהל מזעור מרגישים את גאוות
היחידה .כקבוצה מלוכדת ,הם יוצאים מעת
לעת לטיולים משותפים ,ובעיקר משוגעים על
שיטפונות במדבר .גם מעבר לשעות העבודה
הם נפגשים לפעילות ספורטיבית של משחקי
כדורסל ,ובעיקר לבילוי משותף ביום שלמחרת
במרפאה.

עם הפנים קדימה

"עד לפני שנים ספורות ,איש לא העלה בדעתו
אפשרות לייצר מוצרים זעירים ברמה כה גבוהה
ואילו כיום ,מוצרים ממוזערים כמו אנטנות
משוכללות ,מהווים כרטיס כניסה לתחום מל"טים
קטנים ,כלים רובוטיים ואחרים" ,מסכם יוסי.
"בסופו של יום ,המטרה במוצרים הזעירים היא
להשיג מודיעין ומערכות הגנה אפקטיביות יותר
בעלות נמוכה מבעבר ,ובכך להקנות יתרון עסקי
לאלתא ולתעשייה האווירית בשוק העולמי".

הישג גדול באנטנה ממוזערת

במהלך השנים האחרונות ,פותחו ושולבו
באופן זה במערכות אלתא ,רכיבים
זעירים בהיקפים של מאות אלפי
שבבים בשנה" .תת מערכות
ממוזערות מותקנות כיום
בכיפת ברזל ,במטוסי משימה
ובמערכות אחרות" ,מתאר
יוסי" ,אנו ממשיכים להכליל
את טכנולוגית המזעור על
רכיבים הולכים וגדלים
במערכות (מודולים
ומערכי אנטנות סקירה
אלקטרונית –  )AESAכדי
להפיק את מירב התועלת
ולאפשר שילוב המוצרים
גם בפלטפורמות קטנות
יותר מבעבר".

27

יוזמות וחדשנות
לא בכדי התעשייה האווירית מובילה ברישום פטנטים והמצאות .מפעלי החברה
באשר הם ,מהווים בית יוצר יחיד במינו לפיתוחים ,המצאות ורעיונות .במגזין זה
נחשפת לראשונה מערכת סייבר ייחודית של אלתא -להגנה מקדימה במעברי
גבול ,ומוצגת ההובלה הטכנולוגית המרתקת של חטיבת מערכות טילים וחלל,
במיזם הזוכה לתהודה עולמית spaceIL -

במינהל מערכות סייבר :רואים רחוק-רואים שקוף
עובדים יצירתיים במינהל מערכות סייבר באלתא ,פיתחו בשנים האחרונות
מערכת ראשונה מסוגה בעולם ,שתציג בזמן אמת מידע על כל נוסע במעברי
הגבול ,ותאפשר לפקיד הדרכונים לקבל החלטות מושכלות בהקשרים של
הגירה ואבטחה
אחד הרעיונות היצירתיים שפותחו בשנים
האחרונות בחטיבת אלתא ,הוא מערכת שתשפר
באופן משמעותי את רמת האבטחה בנמלי
תעופה אזרחיים ובמעברי הגבול ,וזאת תוך בידוק
מהיר בנקודות המעבר.

איסוף מידע

הדבר הראשון שנוסעים נוהגים לעשות עם
נחיתת המטוס בשדה תעופה ,הוא להפעיל את
הטלפון הסלולרי .עד שהנוסע מגיע לדלפק
ההגירה ,המערכת מבית אלתא אוספת פרטים
מהטלפון ומהחיבור שלו ל ,Wi-Fi-ומשלימה את
המידע ממאגרי מידע ומרשתות חברתיות .כך
נבנית תמונה שלמה ומקיפה אודות הנוסעים
המאפשרת לפקידי הדרכונים לקבל החלטה
מושכלת ביחס לכל אחד מהם ,בהקשרים של
שיקולים ביטחוניים או מדיניות הגירה.
המערכת ,שהיא יחידה מסוגה בעולם ,מפותחת
במינהל מערכות סייבר ,שבראשו
עומדת אסתי פשין ,ר' מינהל מערכות
סייבר .את המיזם החדש מוביל דוד
טיורי ,רת"ח מודיעין סייבר ,מומחה
למערכות אינטרנט ,שנמנה על ראשוני
העוסקים בסייבר בחברה .הפרויקט
מפותח יחד עם יוני גרשוני ,רת"ח הפקה
מהאוויר ,האחראי על פיתוח מערכות
להפקה ואיכון סלולרי .בפיתוח המערכת
מעורבים שמונה עובדים ,רובם מוותיקי
התעשייה האווירית שעשו הסבה
לתחום הסייבר.

28

בקצב הדינאמי של הרשת

"המערכת מצויה בשלבי פיתוח מתקדמים",
משתף דוד" ,אבל פיתוחה יימשך גם לאחר
ההתקנה ,מכיוון שעולם הסייבר אינו דורך
במקום .הוא משתנה במהירות ,ואנחנו נדרשים
בכל זמן לתת מענה לפיתוחים חדשים .בקרוב
יותקן אב-טיפוס מתקדם בשדה תעופה לצורך
בדיקת המערכת בתנאי מציאות .המערכת מהווה
דוגמה לסינרגיה בין תחומי הסלולר ,הWi-Fi-
והרשתות החברתיות".

מכוונים למעברי הביטחון

"כמות הנוסעים בשדות תעופה בעולם הולכת
וגדלה וצווארי הבקבוק היום הם הביטחון וביקורת
הדרכונים" ,מסבירה אסתי" .מספר עצום של
אנשים עובר בכל יום במעברי גבול ובבדיקות
הביטחון .קציני הביטחון ופקידי ההגירה יכולים
להקדיש זמן מינימלי לנוסע אקראי ,ויש להם

רק מידע קלוש אודות האדם העובר לפניהם.
המערכת נותנת ערך עצום ,בכך שהיא מספקת
מידע מקיף אודות הנוסע ,וכך מאפשרת לא רק
לקבל החלטה מושכלת ,לזהות נוסעים בעייתיים,
אלא להקל ולקצר את משך הבידוק של מרבית
הנוסעים".

סייבר אזרחי מבית אלתא

השילוב בין תעשיות תעופה מהמתקדמות
בעולם ,להשקעות אדירות בתחום הסייבר ,מקנה
לתעשייה האווירית מכפיל כוח ייחודי מסוגו .דוד
מוסיף" :יש לתעשייה האווירית יתרון מובהק
בפיתוח מוצרי סייבר לתעופה אזרחית .היתרונות
האלו מנוצלים היטב ,לפיתוח מערכות הגנת
סייבר עבור שדות תעופה ,עבור חברות תעופה,
ובהמשך גם עבור מטוסים אזרחיים".

מנוע צמיחה

"הסייבר לתעופה אזרחית מעניין אותנו" ,משתפת
אסתי" ,ישנם יותר ויותר איומי סייבר כלפי
מטוסים ,חברות תעופה ושדות תעופה .במינהל
שלנו הצטבר ידע רב בתחום הזה ,ושיתוף
הפעולה ההולך ונבנה עם חטיבת התעופה
האזרחית בתעשייה האווירית ,בונה היצע מאד
ייחודי בתחום של סייבר לתעופה אזרחית״.

 - SpaceILמפעל מבת חלל ומפעל
מלמ מציתים את דמיונם של הצעירים
בדרך לירח
התעשייה האווירית ,בהובלה טכנולוגית של חטיבת מערכות טילים
וחלל ,תורמת מהידע ומניסיונה המקצועי ,ליוזמה להנחית חללית
ישראלית בלתי מאוישת על הירח .זאת ,במסגרת תחרות
בינלאומית מטעם  ,Google Lunar X PRIZEשנועדה לעורר
השראה בקרב הצעירים ולעודד אותם לפנות למקצועות המדע,
הטכנולוגיה והמתמטיקה

התעשייה האווירית מעורבת לאורך שנותיה
במיזמים לעידוד קידום החינוך הטכנולוגי
והמדע .במסגרת זו ,ועל בסיס הידע הייחודי
בתחומי החלל ,היא משתתפת במיזם הייחודי
 SpaceILשיהפוך את ישראל למדינה
הרביעית על הירח.

בזכות הידע המוביל בתחום

 SpaceILהיא עמותה ללא כוונת רווח,
שהוקמה ב ,2011-במטרה להנחית חללית לא
מאוישת על הירח ,במסגרת התחרות העולמית
מטעם  .Google Lunar X PRIZEהחללית
נדרשת לעמוד בשלוש משימות :לנחות על
אדמת הירח ,לנוע  500מטר ולשגר לכדור
הארץ צילומי וידאו באיכות גבוהה.
לאתגר שותפים מפעלים בחטיבת מערכות
טילים וחלל ,המובילים בתחום החלל בארץ,
אשר נרתמו למאמץ כדי לעורר השראה
ולקדם מודעות של הצעירים ללימודי החלל

והטכנולוגיה .במידה ויזכו ,ישמש הפרס לקידום
החינוך הטכנולוגי והמדע.

שליחות מקצועית

כעשרים מהנדסים מעורבים באופן שוטף
בתהליך ומעניקים לעמותה את הידע והיכולת
המקצועית בתחומם .במסגרת זו:
מפעל מבת חלל מוביל את תכן המבנה ,תכן
רגלי הנחיתה ואת האינטגרציה של החללית,
אשר כוללים אינטגרציה של תת המערכות
האלקטרוניות ,חיווט ,מערכת הבקרה התרמית
והניסויים של החללית.
מפעל מלמ מוביל את פרויקט מערכת
ההנעה של החללית ,הכולל פיתוח ,תכנון,
אנליזה ,בדיקות ואינטגרציה של המערכת.
מערכת ההנעה מבוססת על טכנולוגיה של
 ,Bipropellentהמפותחת זו פעם הראשונה
בישראל.
ענבל קרייס ,סגנית מנהל מפעל חלל ,מדגישה
את חשיבות השילוב בין היכולות הייחודיות של
מפעל מבת חלל לשליחות החינוכית" :התעשייה
האווירית היא תעשיית חלל מובילה .על בסיס
החדשנות והיכולות המקצועיות ,ומהווה קטר
טכנולוגי לקידום החברה והחינוך בארץ .כשילד
יראה את דגל ישראל על הירח ,הדבר ישלהב את
דמיונו ויוביל אותו ללמוד מדעים ,וזה מה שחשוב
ברמה הלאומית".
"זהו מהלך מיוחד ולא שגרתי בו אנחנו
מעורבים מעבר לעבודה השוטפת" ,משתף,
אפי שגיא ,מנהל הפרויקט מטעם מפעל מבת
חלל" .אנחנו תורמים ידע יחודי כדי להנחית
בשלום חללית לא מאוישת שקוטרה וגובהה
מטר וחצי ,ומשלבים יכולות וידע בתחום
החלל והמזעור".
דניאל רוזנברג ,מנהל הפרויקט במפעל
מלמ מוסיף" :מדובר במשימה בעלת
ערך מקצועי וחברתי כאחד .שיתוף הפעולה
בחטיבה מביא ערך מוסף ייחודי אשר קיים
בישראל רק בתעשייה האווירית ,ומבוסס על
אינטגרציה בין מערכת ההנעה המורכבת של
החללית ,לתכן המבנה והאלקטרוניקה שלה".

אפקט אפולו להנעת הדור הבא

"לצד הפן הטכנולוגי ,פועלים עשרות מדריכים,
בהובלת מלי מרטון מאלתא" אומר דני דויטש,
ראש פרויקט שירות לקוח ,מערכות תקיפה
ימיות במפעל טילים" .משאלת הלב היא
ליצור בליבות בני הנוער ,מעין 'אפקט אפולו',
לעורר התלהבות והשראה שיגרמו להם
לבחור במקצועות המדע ,הנדסה ,טכנולוגיה
ומתמטיקה".
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חדשנות צופה פני עתיד באלתא מערכות ,המשיקה
טכנולוגיות ייצור חדשות בהשראת גוגל ,ומפעל רמתא
מציג חדשנות בניטרול שדות מוקשים והגנה על מתחמים

החיים על פי גוגל במפעל
טכנולוגיות ,אלתא מערכות
חטיבת אלתא מערכות מקדמת את
הגישה הסלולרית ובוחנת פיתוח מוצרים
הבנויים מיחידות מודולריות שכל רכיב
בהן ניתן להחלפה בהתאם לשימוש
בעולם הסלולרי מדברים על הטלפון העתידי
של גוגל ,אותו הלקוח יוכל להרכיב בתצורות
שונות ,בהתאם לתכונות הרצויות לו ,בין אם הוא
זקוק למצלמה בעלת יכולות משופרות ,סוללה
חזקה ועוד.
מדובר בתפיסת ייצור חדשנית ומהפכנית,
שפותחה במסגרת פרויקט  ,ARAהמכוון לפתח
מכשירי אלקטרוניקה ברמת שלד בסיסי ,שעליו
ניתן להוסיף מודולים ואלמנטים שונים של
חומרה.
את תפיסת העולם הזו שנולדה בתעשיית
האלקטרוניקה האזרחית ,מנסים
כעת באלתא להטמיע בעולם
הצבאי .אסף שרביט ,ראש
מינהל מערכות אלקטרוניות
במפעל טכנולוגיות,
מסביר" :הבנו בשנתיים
האחרונות שהעולם
עובר מאלקטרוניקה
אינטגרטיבית ,שבה
המוצר היה בעצם מודול
אחד שלם ,לעולם
בו מוצרים יתבססו
על אלקטרוניקה
מודולרית .בדומה
לגוגל ,אנחנו פועלים
לפתח מוצרים שהם
חיבור בין מודולים
רבים ,ועל ידי החלפה
של מודולים מסוימים,
ניתן יהיה להתאים
מוצרים לצרכים
שונים".
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טכנולוגיה אזרחית לפיתוח מכ"ם ייחודי

המערכות הצבאיות בכלל ומערכות המכ"ם
בפרט ,פועלות באופנים שונים ,בתדרים שונים
ובמגוון גדלים ,בהתאם לצורך המבצעי .הקונספט
שתוכנן כאן אינו תלוי בתדר ,בממדי המערכת
או בארכיטקטורה ,ולמעשה ניתן לשנות את
תדרי העבודה ,הממדים ואת יעוד המערכת,
בהחלפה פשוטה של כמה מודולים ,כאשר יתר
חלקי האלקטרוניקה במערכת נותרים ללא
שינוי .הפתרון הזה נכון גם לגבי סוגי הממשקים,
תקשורת וטכנולוגית הרכיבים במערכת .כך שאין
צורך לתכנן מחדש את המערכת ,רק בגלל מעבר
לטכנולוגיה חדשה או לפורמטי תקשורת אחרים,
ומעבר בין טכנולוגיות הופך להיות פשוט הרבה
יותר.

 10מוחות מובילים

"בחרנו קבוצה המונה עשרה מהנדסים
צעירים המצטיינים בחשיבה רעננה ויצירתית,
שכל אחד מהם בא מדיסיפלינה אחרת ,בהם
מהנדסי אלקטרוניקה ,תוכנה ומהנדסים מכניים,
וכל אחד מהם הביא זווית ראיה משלו .ניגשנו
לעניין 'טבולה ראסה' ,שיתפנו גם גורמים מבחוץ,
כמו מהנדסי מערכת והצגנו את הנושא לגופים
שונים .לא רצינו לייצר מוצר מוגדר ,אלא למסד
דרכים לתכנון ופיתוח מודולרי".

מודולרי עם יתרון ירוק

התפיסה הפילוסופית שמאחורי פרויקט ARA
משתלבת היטב גם במגמה הירוקה של צמצום
כמויות הזבל האלקטרוני בעולם ,באופן שאם
רכיב מסוים במערכת מתקלקל או שרוצים לשפר
במכשיר תכונה מסוימת ,ניתן יהיה להסתפק
בהחלפת מודול אלקטרוני במקום להשליך
לאשפה את המכשיר כולו .כך לדוגמה ,לו ניתן
היה לשפר יכולות של מחשב ביתי באופן עצמאי
ומבלי להזדקק לטכנאי מומחה ,אפשר להניח כי
רבים היו בוחרים בדרך הזו ,ובכך מפחיתים את
כמות הפסולת האלקטרונית בעולם .לכך בדיוק
מכוונת התוכנית.

קבוצת פיתוח

רמתא :מובילים במוצרים
מבוססי חישה מגנטית
מפעל רמתא ,המתמחה בחישה ועירור
שדות מגנטיים לצורך איתור ופריצת
שדות מוקשים ,השתמש בידע שצבר
צעד קדימה לעבר פיתוח מוצרים עתירי
טכנולוגיה בתחום הגנה היקפית ,הגנה
על נמלי ים ומתקנים ימיים
בשנים האחרונות הוביל מפעל רמתא ,פיתוח של
מערכת הגנה היקפית מבוססת חישה מגנטית,
המכונה "חוט מגנטי" .בשיתוף אוניברסיטת
בן-גוריון הצליח המפעל לפתח חיישנים בעלי
תכונות ייחודיות שאין כדוגמתם בעולם .לחיישנים
האלה יכולת מרשימה בגילוי שינויים בשדה
המגנטי ,כתוצאה מתנועת גופים כדוגמת כלי
רכב ,נשק ,כלים על ותת-ימיים ,והם יכולים לספק
התראה והגנה יעילה למתקנים רגישים בים
וביבשה ,ללא תלות בתנאי הסביבה.

מערכת ״עצם כלב״

מערכת מתקדמת שפותחה ברמתא ,מורכבת
ממספר קורנים ומותקנת בחזית טנק ,נגמ"ש או
רכב משוריין הנע בראש כוח .הקורנים משדרים
שדה מגנטי בעל חתימה ייחודית המפוצץ
מוקשים מבוססי מרעום מגנטי ,מטרים ספורים
מחזית כלי הרכב ומצדדיו .עם נטרול שדות
המוקשים מתאפשרת תנועת הכוח הצבאי,
וברמתא גאים לומר כי אין כיום בעולם מערכת
המשתווה לאלו של "עצם כלב" בביצועים
ובאיכות.

מערכת רב חיישן

פיתוח מרתק נוסף הוא של מערכת מתקדמת
לגילוי מוקשים ומטענים מאולתרים הטמונים

בקרקע ,והיא מיועדת לשימוש חיל הנדסה,
לצורך פינוי מהיר של צירי תנועה ,למעבר כוח
מתמרן ואספקה.
המערכת ייחודית בעולם ,וגורמים צבאיים מגלים
בה עניין רב .היא בנויה משני סנסורים ויחידת
היתוך מידע :הסנסור הראשון הוא גלאי מתכות
מגנטי מסוג חדש ,מתוצרת רמתא ,ואילו השני
הוא מכ"ם חודר קרקע מתוצרת אלתא .הצלע
השלישית שפותחה אף היא ברמתא ,היא שכבת
אלגוריתמיקה המבצעת היתוך מידע משני
הסנסורים בזמן תנועת הרכב ,ומעניקה ללוחמים
מידע אמין ומדויק על נוכחות איומים ואיכונם
מתחת לפני הקרקע.

חיישן מגנטי-אופטי

פיתוח החיישן מהווה פריצת דרך עולמית
לחיישנים מגנטיים ,והוא מבוסס על טכנולוגיה
קוונטית אופטית .המוצר שפותח בשיתוף
אוניברסיטת בן-גוריון ,מקנה למדינת ישראל
עצמאות בתחום החיישנים ,ועל בסיס יכולותיו
המתקדמות ,פותחה מערכת כחול-לבן להתראה
היקפית ,ימית או יבשתית ,להגנה על מתקנים
רגישים .הטכנולוגיה
האופטית מבטיחה רגישות
וחסינות להפרעות סביבתיות
ורמת אמינות וביצועים
גבוהים בהרבה ממוצרים דומים
בעולם .היא מנצלת נכסים נלווים
של התעשייה האווירית ,כמו שליטה
ובקרה ימית ,לטובת תצוגה
ושליטה בהגנה על נמלים
ימיים ,אסדות קידוח ועוד.

במהלך השנים רשמו ברמתא מעל 15
פטנטים בנושאים שונים ,בהם אמצעי פריצה
מכאניים ואלקטרוניים ,אמצעים לגילוי מוקשים
ומטענים מאולתרים ,שליטה מרחוק על כלים
הנדסיים ,הגנה היקפית המבוססת על חישה
מגנטית וגלאים מגנטיים.
על הפיתוחים המרשימים האלה אחראי צוות
קטן וייחודי ,הכולל מהנדסים ובעלי תואר שלישי
בפיסיקה.
אבל פיתוחים צבאיים אינם כל הסיפור :מפעל
רמתא ,הניצב בחזית הטכנולוגיה באזור הדרום,
תורם תרומה איכותית לאוכלוסייה של בירת
הנגב ,כשהוא קולט לשורותיו בוגרים מוכשרים
ממוסדות אקדמיים ,בעיקר מאוניברסיטת באר-
שבע ,ומציע להם תפקידים המשלבים אתגרים
טכנולוגיים ואחריות ניהולית.
כאן המקום להדגיש את שיתוף הפעולה ותרומתו
של מרכז הנדסה ופיתוח ביעוץ בתחומים מגוונים,
כמו תאימות אלקטרו-מגנטית ,העברת אנרגיה
וכדומה" .מחכים לאתגר הבא.

פותחים
אופק חדש
מובילות של ארגון מבוססים על מנהלים ומנהיגים
שצמחו מתוך הכוח הארגוני המנווטים ומכוונים
את הארגון לשגשוג והצלחה.
תכנית חדשנית ופורצת דרך ,בהובלת עירית קליפר
אבני ,סמנכ"לית משאבי אנוש ,מאתרת את מנהיגי
העתיד ובונה את העוצמה הניהולית של החברה
החברה בהתאם לצרכים ולאתגרים העסקיים.
מהלך זה נותן מענה רחב לקבוצות
המנהלים השונות ,הן למנהלים
פוטנציאלים לתפקידי ניהול בכירים
והן למנהלים פוטנציאלים לפיתוח
וניוד רוחבי בחברה ,מתוך ראיית כלל
ההזדמנויות בתעשייה האווירית.
מהלך זה מהווה שינוי תפיסתי ותרבותי
ברמת החברה ,שישפיע על התרבות
הארגונית שלנו במהלך השנים הבאות.

אחד הגורמים החשובים להבטחת עתידה של
התעשייה האווירית הוא יצירת מאגר של מנהלים
איכותיים שצמחו מקרב עובדי הארגון .על מנת
להמשיך במסלול של הצלחה ,על החברה
להשקיע בדור העתיד של המנהלים ולהכשיר
מנהיגות איכותית.
היא תכנית חוצת חברה ,בהובלת,
הסמנכ"לית למשאבי אנוש ,עירית קליפר-אבני,
ובשותפות מלאה של כל חברי הנהלת החברה,
שיצאה לדרך כדי לאתר ולהכשיר את דור העתיד
הבא של המנהלים בתעשייה האווירית .התוכנית
חדשנית ,פורצת דרך ומשקפת אסטרטגיה
ארוכת טווח של תכנון
משאבי אנוש ופיתוח
מקצועי ואישי ,במטרה
לפתח עתודת מנהלים
בכירים מקרב עובדים בעלי
פוטנציאל ניהולי שיצעידו
את התעשייה האווירית
להישגים בשנים הבאות.
התהליך אחיד בכל החברה
ונועד להבטיח קיום שוטף
של עתודה ניהולית מתוך
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התוכנית כוללת הקמת שלוש עתודות
ניהוליות לתפקידים :מנהלי מפעלים,
ראשי מינהלים וראשי תחומים.
לעיצוב התכנית הוקמו שלוש ועדות מקצועיות
שהובלו על ידי ארגון הסמנכ"לית למשאבי אנוש
והשתתפו בהן נציגי משאבי אנוש ,נציגי הנהלה
ונציגי ארגון העובדים .חברי וועדת ההיגוי שהובילו
וניהלו את הוועדות המקצועיות הם :רמי גראור-
ראש מינהל משאבי אנוש בחטיבת בדק מטוסים
שהוביל את צוות איתור העתודה ,חיים קלפר –
ראש מינהל פיתוח משאבי אנוש במטה החברה
שהוביל את צוות ההכשרה והפיתוח  ,ויובל השכל
– ראש מינהל משאבי אנוש בחטיבת הנדסה
ופיתוח שהוביל את צוות התשתיות והתקשורת.
בנוסף ,מיקי בר ליווה את הצוות ותמך בפעילותו
מתחילת התהליך.
התכנית שנבנתה מבוססת
על מודלים ושיטות
מתקדמות לפיתוח
מנהלים .דגש מיוחד
הושם על חשיבות
השתתפותם של
מנהלים מהחטיבות
ומהמטה ,בבניית
התוכנית ,ביישומה וכן
במעקב ובקרה לאורך
התהליך .ועדת ההיגוי

ניהלה תהליך רחב ומשתף ובנתה תכנית המהווה
פריצת דרך בתחום פיתוח והכשרת מנהלים
בחברה.
בימים אלה הוזנקה הקבוצה הראשונה המשתתפת
בתהליך ההכשרה והפיתוח – עתודה לתפקיד
מנהלי המפעלים .בתהליך קפדני נבחרו 25
מנהלים מכלל החטיבות והמפעלים העסקיים.
לליווי והנחיית התכנית נבחרו חברות מהמובילות
במשק המתמחות בפיתוח מנהלים בכירים:
המרכז הבינתחומי בהרצליה וחברת הייעוץ
"מפגש" .תכנית ההכשרה נועדה לפתח ולחזק
את היכולות של המשתתפים ,להוביל ולהשפיע
כמנהיגים עסקיים טכנולוגיים .התכנית מבוססת
על מודל מתקדם המשלב הקניית ידע ניהולי
רחב במסגרת סדנאות ,מפגשים עם מנהלים
מהבכירים במשק ,הרצאות של מומחים
מהאקדמיה ,ליווי אישי והתנסות במשימות
ניהוליות.
זהו צעד ראשון בתהליך חיוני של פיתוח מנהיגי
העתיד אשר יובילו וינהיגו את החברה קדימה
לעבר עתיד פורץ גבולות.
בהצלחה לכולנו.

פותחים עולמות בשבילך
תמהיל מקצועי ומגוון של קורסים והכשרות ,הותאם לצרכים הייחודיים של עובדי התעשייה האווירית
אשר תומך בהרחבת האופקים והצמיחה מבית .אתם מוזמנים להכיר שני קורסים מתוך ההיצע הרחב

הראשונים להנדסת איכות
רויטל גולדברג ממרכז הנדסה ,מבין הבולטות במחזור
הראשון בקורס הנדסת איכות ,מספרת על כלים רבים
שרכשה למדידה ,הערכה ושיפור האיכות ,כמו גם על חווית
לימודים נדירה
אחד הקורסים הפנימיים המוערכים והמשפיעים ביותר בתעשייה האווירית,
הוא הנדסת איכות – (.CQE (Certified Quality Engineer

הדרכה מעשית בהטסה ,בסימולטור

הכשרת מטיסי כלי טיס בלתי מאוישים
מזה מספר שנים מוביל מפעל מלט טכנולוגיות תהליך
הכשרה והסמכה של מטיסי כלי טיס בלתי מאוישים ומדריכי
טיסה במסגרת רישוי אזרחי .מה שנוצר מכורח הפך לגוף
עתיר ידע ,שאת שיטותיו מגיעים ללמוד גם מחו"ל
לפני כשמונה שנים ,החליט הרגולטור (משרד התחבורה) להעביר את נושא
הסמכת מטיסי הכטב"ם בתעשיות האזרחיות (כלי טיס בלתי מאוישים
הכוללים מל"טים) לרשות התעופה האזרחית ,ובתעשייה האווירית הרימו את
הכפפה והקימו גוף שיטפל ברישוי האזרחי ,מתחילתו ועד קבלת הסמכת
רישיון מטיס.

תוך כדי תנועה

"כיוון שלא היה בנמצא גוף רגולטורי שטיפל בכך ,למדנו את התחום תוך
כדי תנועה" ,משחזר ערן שרוני ,ממלט טכנולוגיות ,מטיס מוסמך בפועל
ומדריך הטסה ,האחראי על רישוי צוותי האוויר ומטיסי הכטב"ם" .יצרנו
תהליך המשלב הכשרה פרונטאלית ומעשית שנועד בעיקר עבור אלה
שכבר הייתה להם הסמכת הטסה במלט או רקע קודם בתחום בחיל האוויר.
בין המדריכים בקורס משולבים טייסים ,מהנדסי ניסויי טיסה ומומחים
בהנדסת אנוש .המטיסים שלנו עוברים מבחנים בדומה לטייסים מסחריים
אשר מטיסים מטוסים מאוישים ,מה שמחייב הפגנת ידע בחוקי הטיסה,
מטאורולוגיה ,ידע טכני כללי ,נווט וגורמי אנוש".

באוקטובר  ,2014בסמוך למינויו של סמנכ"ל האיכות בחברה ,רוני סגל,
נפתח לראשונה קורס  CQEלהכשרת מוסמכים להנדסת איכות .המחזור
הראשון מנה  21מהנדסים ,שבעה מהם ממרכז הנדסה .הוא נמשך
כ 250-שעות וארך שמונה חודשים .למעשה ,מלבד תואר אקדמי בתחום ,זו
ההכשרה המקיפה ביותר הקיימת בנושא הנדסת האיכות ,והבוגרים נדרשו
לעמוד במבחן הסמכה אמריקאי המוכר בעולם והמהווה קנה מידה מוכר
לרמה מקצועית בתחום.
רויטל גולדברג ממרכז הנדסה ,מוסמכת בביוכימיה מאוניברסיטת
תל-אביב ,ובהנדסת מערכות מהטכניון ,שהחלה את דרכה בתעשייה
האווירית בסוף שנות ה ,90-נמנית על בוגרי המחזור הזה ,והיא אומרת
בסיפוק" :הקורס נתן לי יריעה רחבה בקשת נושאים שבחלקם אני עוסקת
ביום יום .הידע מסייע מאד לעיסוקים בנושאי הליבה של מרכז הנדסה:
תיכון ,ניסויים וייצור .בין השאר ,מנוצל הידע למשל בעת ביצוע תחקירים
שבהם אנו מסיקים מסקנות לגבי פעילויות לתיקון ולמניעה לטובת שיפור
מתמיד .באמצעות הכלים שרכשנו בקורס ,אנו משפרים תהליכים ,מבצעים
מדידות ומעריכים ביצועים .מרכז הנדסה מתמקד בתיכון ובפיתוח אבות
טיפוס ופחות בייצור סדרתי .כתוצאה מכך ,הנדסת האיכות מעורבת בעיקר
בתהליכים של אבטחה ושיפור איכות התכן ,וכן בשיפור האיכות בניסויים -
ניסויי קרקע ,ניסויי מנהרות רוח וניסויי טיסה  -שבאמצעותם מתבצע תהליך
תיקוף המוצרים.

נבנתה קהילת איכות

"באנו לקורס ממפעלים שונים ויצרנו קבוצה עם קשר נדיר .עד היום אנחנו
מעשירים מקצועית זה את זה ויש לנו הווי משלנו .קהילת האיכות התרחבה
והתבססה בשנה האחרונה ועתידה עוד לפניה .באוקטובר  2015נפתח
מחזור שני של הקורס ,כשהכוונה לפתוח מחזור אחד בכל שנה ,תוך תרומה
עצומה למשתתפים ולחברה".

עידן חדש

כלי טיס בלתי מאוישים יהפכו בעתיד הלא רחוק לחלק מציי תעופה בעולם,
"מדובר בעידן חדש בעולם התעופה הלא מאוישת אשר ילך ויגדל" ,אומר
גיא זך ,ראש מינהל מבצעי אוויר לכטב"ם" .כדי לתת מענה הן לכלי הטיס
שלנו והן ללקוחות ,הפכנו לגוף מלמד ולא רק מטיס .צברנו ידע ,פיתחנו
תהליכים משלנו ,והכשרנו עד כה מאות מטיסים ועשרות מדריכים ,גם
מחו"ל המגיעים אלינו ללמוד .בכך ,אפשר לומר בגאווה ,שהפכנו את
התעשייה האווירית לפורצת דרך בתחום".
רויטל גולדברג ממרכז הנדסה
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מתקדמים מבית
התעשייה האווירית

השמיים אינם הגבול ,גם בכל הקשור להזדמנויות המוצעות
לעובדי התעשייה האווירית ,ללמידה ,העשרה ,התפתחות
וקידום בתחומים קרובים לליבם .אתם מוזמנים להכיר את
המסלול האישי שעברו עידית וייסברג ,זאב טרויהפט ורפי טל,
שחולקים עימנו את דרכם האישית לקידום

דרכה של עידית ויסברג – מלמידה
מתוקשבת לפתרונות הדרכה מתקדמים
עידית ויסברג ,רת"ח פיתוח הדרכה וטכנולוגיות למידה במהות,
החלה דרכה לפני  15שנה במיזם ניסיוני של למידה מתוקשבת .בהתמדה
ובנחישות קידמה את צמיחתו ,וכיום היא מנהלת את כל הפעילות הדידקטית
שמאחורי פיתוח קורסים פרונטליים ומתוקשבים במהות
בשנת  ,2001נבחרה עידית ויסברג ,סטודנטית
להנדסת תעשייה וניהול ,על-ידי מנהל המו"פ
של מהות ,אבי קדם ,לסייע לו לקדם בחברה את
ה ,E-Learning-הלמידה המתוקשבת ,תחום
שהיה עדיין בחיתוליו בעולם .לעידית לא היה
רקע קודם בהדרכה ,ובחירתה לתפקיד הסתמכה
על אינטואיציה של מנהלה דאז .במבט לאחור,
בחירתו לא הייתה יכולה להיות מוצלחת יותר ,שכן
איש מהם לא העריך ,שלימים תעמוד הסטודנטית
חסרת הניסיון בראש התחום ,תצעידו להישגים
מרשימים ותרחיב את גבולותיו הרבה מעבר
למיזם הראשוני.

תחילת הדרך

בשנת  2001תשתית המחשבים לא הייתה
מספקת ,והעובדים ,שהיו מורגלים להדרכה
הפרונטלית המקובלת ,התקשו להסתגל
להדרכה המתוקשבת .עידית ומנהלה התמקדו
בנושאים של הקוד האתי ואבטחת מידע .עם
הזמן וההתקדמות הטכנולוגית בעולם ,גבר
האמון בשיטה החדשה ,וכל המנגנונים הרוחביים
בחברה ,בהם בטיחות ,ביטחון ,אתיקה ואחרים,
הכירו ביעילות השיטה כדרך אפקטיבית ללמידה
והעברת מידע.
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מתקדמים לפעילות עסקית

התחום התפתח ואיתו התקדמה עידית .ב2010-
הוקם תחום עסקי ללמידה מתוקשבת במרכז
הדרכה ,וויסברג נבחרה לעמוד בראשו .היא גייסה
עובדים בתחילת דרכם ,הכשירה אותם ,ובמקביל,
דאגה להצטייד במערכות החדישות ביותר בשוק.
כך מסתייעים כיום לקוחות החברה במערכות
הלמידה המתוקשבת המתקדמות ביותר ,הן
בהיבט הדידקטי והן בהיבט העיצובי.

מרחיבים סמכויות

לפני כשלוש שנים התרחב תחום הלמידה
המתוקשבת ,לפיתוח הדרכה וטכנולוגיות למידה.
עידית אחראית על הצד הדידקטי של פיתוח
קורסים חדשים מול גופי ההדרכה במפעל,
הכוללים את מרכז ההדרכה לעובדי החברה
ופרויקטים של הדרכת לקוחות חיצוניים.
בחודשים האחרונים היא קיבלה אחריות גם על
נושא שימור הידע של מומחים פורשים .במסגרת
פעילות זו ,מבוצע מיפוי ,תיעוד והעברת ידע ייחודי
מהמומחים הפורשים אל דור ההמשך .וגם לאחר
שלל ההישגים האלה ,אנו בטוחים ,שעבור עידית,
זוהי רק ההתחלה...

מסמן מטרות ,לעבר היעד המוצלח הבא
רפי טל ,ראש מינהל תמיכה הנדסית במפעל מטוסים ,בחטיבת בדק ,ידע עוד כנער
שהדרך לעתיד בטוח ,עוברת בתכנון ארוך טווח ,בהשכלה ובחתירה למטרה
רפי טל גדל והתחנך באור-יהודה ועד היום הוא
מתגורר בעיר הולדתו ,עם רעייתו ובתו בת ה.7-
המוטו המוביל אותו הוא למידה והשקעה כדי
להיות הטוב ביותר בתחומו .בתום שירותו הצבאי
כאלקטרונאי ,דחה הצעה מפתה מחברת
היי-טק ,לטובת המטרה שסומנה מראש  -לימודי
הנדסת מכונות .לפני  12שנה בחר להצטרף
לחטיבת בדק והחל את דרכו כמהנדס קישור
במפעל מטוסים .כעבור שנתיים ,הוביל צוות
מהנדסים בהסבת מטוסי בואינג מנוסעים
למטען ,ולאחר שש שנים עבר לנהל פרויקטים
מיוחדים במפעל תוכניות ,בחטיבת בדק" .ידעתי
שאני רוצה להתקדם מהנדסה לניהול עסקי" ,הוא
מסביר בפשטות.
במשאבי אנוש זיהו את הצעיר הנמרץ כבעל
פוטנציאל ניהולי .הוא עבר תהליכי הערכה וניבנה
עבורו מסלול פיתוח ,המשלב לימודים לתואר שני

מל"ט ממבט ראשון
זאב טרויהפט ,ראש מינהל תכניות
ישראל במפעל רקיע שבחטיבת
כלי טיס צבאיים ,נחשף לראשונה
לפעילות המל"טים בעת היתקלות
עם חוליית מחבלים .מכאן החלה
ידידות מופלאה
זאב טרויהפט ,40 ,ראש מינהל תכניות ישראל
במפעל רקיע בחטיבת כלי טיס צבאיים ,עובד
בתעשייה האווירית  13שנה ,אבל המפגש
הראשון שלו עם מוצרי החברה התרחש קודם
לכן ,כששירת כקצין שריון במילואים ,במבצע
חומת מגן בשנת .2002

בהנדסת מערכת ותפקידי ניהול עסקיים .כיום,
כראש מינהל ,הוא מנהל צוות גדול הנתון לעומסי
עבודה כבדים ,מול לקוחות ובעלי עניין ,ולא
מזמן אף זכה באות הערכה רב ערך ,פרס מנכ"ל
התעשייה האווירית.
רפי ,מה סוד ההצלחה?
"הביטוי הידוע' ,מאחורי כל גבר מצליח עומדת
אישה תומכת' ,נכון מאוד במקרה שלי .כשעמדתי
בראש צוות תמיכה הנדסית פתחנו אתר להסבות
מטוסי  737בסין ,ובמשך כשנה התנהלתי
ברוטציה  -חודש בארץ וחודש בחו"ל .באותה
תקופה נולדה בתי ,ולמרות זאת אשתי העניקה לי
את מלוא המרחב הדרוש .ההצלחה שלי נובעת
מהתמיכה שלה".

רפי מציין שמסלול הצמיחה הארגוני שלו נבנה
בזכות העבודה המשותפת עם משאבי אנוש ועם
המנהלים המקצועיים" :תמיד שיתפתי אותם
במשאלות הלב שלי והם הציעו לי תפקידים רבים
ומעניינים .עסקתי בתחומים ובנושאים עתירי
עניין ,ניהלתי הצעות של מגה-פרויקטים למטוסי
תדלוק עבור חילות אוויר זרים ,ואחד מציוני הדרך
שלי הוא הזכייה במכרז של חיל האוויר הברזילאי.
כדי להצליח צריך לסמן מטרות ,לדבוק בהן
ולהצהיר עליהן" ,מסכם רפי ,ובמקביל פותח את
הדלת להזדמנויות הבאות שהוא מתכנן בתעשייה
האווירית.

מבנים ,משקל ואיזון .בהמשך קודם למנהל -IPT
ניהול קבוצות פיתוח וייצור בחטיבת הנדסה.
לאחר מכן ,עבד במשך מספר שנים ,כמנהל
פרויקטים מורכבים של פיתוח וייצור בחטיבת כלי
טיס צבאיים במפעל מלט.

לצמוח" .אין בארץ ובחו"ל עוד חברת היי-טק
רב-גונית כמו כאן ,המאפשרת לעובדיה לפרוש
כנפיים ולהשתלב בתחומים רבים משלב הפיתוח,
הייצור והניסויים בתחומי ים ,אוויר ,יבשה ,חלל
וסייבר .האפשרויות כאן בלתי נגמרות" .עבורו,
הסקרנות והעניין שמעניקה התעשייה האווירית
מהווים מרכיב מרכזי" .לא יכולתי לחשוב על
מסלול מספק יותר".

מעבר לדמיון

היום ,ב"מינהל תכנית ישראל" במפעל רקיע ,הוא
מתאר בסיפוק את העניין שהוא מוצא בעבודתו:
"אנו נמצאים בחזית הטכנולוגית ועוד קצת
מעבר לדמיון ,בכל מה שניתן לתאר בהקשר זה.
הפרויקטים נסובים סביב הובלת רעיונות ,החל
משלב גיבוש הצורך אצל הלקוח ,לאורך שלבי
הפיתוח ,הניסויים והייצור.
לפי תפיסת עולמו ,התעשייה האווירית היא מקום

בהערכה מלאה

זאב ,בוגר קורס ניהול בכיר בתעשייה האווירית,
קורסי מטה לפיתוח והעצמת מנהלים ומנהלי
פרויקטים וקורסים להתפתחות אישית .הוא אף
זכה פעמיים בפרסי מנהל מרכז הנדסה ובפרס
מנכ"ל התעשייה האווירית על מצוינות בהובלת
פרויקטים .ומה הלאה? "קידום במסלול ניהול
בכיר" ,הוא משיב בדרכו המאופקת ומבלי לפרט.
אנו מאחלים לו בהצלחה בהמשך.

ה'זהבן' הציל את החיים שלי

"פיקדתי על כוח טנקים והתקדמתי בציר תנועה
בשטח בנוי ,כשמעלינו חג 'זהבן' .זה היה אחד
הכטב"מים הראשונים מתוצרת התעשייה
האווירית והוא פתח לי את העיניים ,לעבר אופק
שלא הכרתי" ,נזכר זאב" .המח"ט בחדר הפיקוד,
קיבל מידע מהזהבן וצעק לי בקשר לירות לעבר
שטח מסוים .אחר כך הבנתי שמאחוריו המתין לנו
מארב מחבלים .כך בעצם ניצלו חיינו .המפגש עם
הזהבן נצרב בזיכרוני ועורר בי עניין במל"טים".
זאב ,אב לשלוש ותושב פתח-תקווה ,למד
הנדסת מכונות באוניברסיטת תל-אביב .עבודתו
הראשונה בתעשייה האווירית היתה במרכז
הנדסה ופיתוח ,כמהנדס במינהל תיכון ואנליזות
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ארגון העובדים
בעשייה ללא הפסקה

ארגון העובדים נמצא בעשייה מתמדת והוועדות השונות מרחיבות את מעגלי
הפעולה לרווחת העובדים והגמלאים  -אתם מוזמנים לשלב בין עוצמת המורשת
שלנו לחוסנו של הגוף -עם הפעילות הייחודית של ועדת מורשת וההשקה
המרגשת של מועדון הכושר המשוכלל אותו הובילה ועדת הספורט

מועדון כושר למען עובדי התעשייה האווירית וגמלאיה
מגוון עצום של מכשירי ספורט יעודיים ,מתחם חוגים ,והתאמה לזמני העובדים והגמלאים  -על כל אלה ועוד
חשבו ותכננו מראש אנשי ארגון העובדים ,ופתחו בגאווה את מועדון הכושר בתעשייה האווירית

בחודש פברואר האחרון נפתח מועדון כושר חדש ומתקדם במתחם ארגון
העובדים בתעשייה אווירית .המועדון החדש החליף חדר כושר קטן ומיושן
שפעל מזה שנים ולא ענה כראוי לצרכי העובדים.
השר חיים כץ בעת היותו מזכיר ארגון העובדים ,הבטיח יחד עם
שלמה גרינברג ,יו"ר מועצת העובדים לשעבר ,לפתוח מועדון
כושר ייחודי לעובדים והמרוץ לפתיחת מועדון חדשני ופורץ
דרך החל.
תהליכי התכנון והביצוע חייבו התייחסות למגוון
פרמטרים ,בהם התאמה לצרכיהם המשתנים של
אלפי עובדים וגמלאים" .יצאנו לעבודה מקיפה"
משתף חיים כץ" ,עבדנו בשיתוף ובנחישות להקים
את מועדון הכושר בשיתוף עם ארגון שירותים
תעשייתיים ,פרסמנו מכרזים לקבלנים ושילבנו
יועץ מומחה בתחום .האדריכלית אילנה קרבל
תרמה רבות לחשיבה ולפיתוח ועבדה בתיאום
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מלא ושיתוף עם הגורמים השונים .יחד בנינו את המפרט של
המקום ,כשהמטרה הייתה לפתוח מועדון כושר מתקדם,
לפעילות ולחוגים ולתת מענה לצרכים המגוונים
בתחום".
יוסי הירש ,רכז הספורט בארגון העובדים ,בוגר
וינגייט ,מדריך כושר ומאמן מקצועי ,בחן את
מכשירי הכושר ,את המגמות החדשות בתחום
ושם דגש על איכות המתקנים שיעמדו לרשות
העובדים.
ההתגייסות בארגון העובדים הייתה רחבה
וכללה תכנון פרטים גדולים כקטנים ,פיקוח על
ההקמה וההפעלה וכן ,תכנון תקציבי בשותפות
הועדות השונות בארגון העובדים.
על המלאכה ניצחו המשנים למזכיר הארגון:
עמוס ברנהולץ ומאיר מלכה ,יו"ר ועדת
הספורט אבי מזיג ,אליעזר נגר המשמש כיום
כמשנה למזכיר הארגון והאחראי על מועדון
הכושר ,יו"ר מועצת העובדים אילן אטל ומזכיר
הארגון אהוד נוף.
בפני כולם עמדה מטרה אחת משותפת – איזון בין
ההשקעה לבין איכות ומקצועיות .המאמץ נשא פרי ובפברואר  2016נחנך
על ידי שר הרווחה חיים כץ ומזכיר ארגון העובדים אהוד נוף ,ובנוכחות

שעות פתיחה:
מועדון הכושר פתוח מידי יום
בשעות 06:00 - 22:00
06:00 - 08:00
לכלל העובדים
		  08:00 - 14:00גמלאים
		 ובני/בנות זוג של עובדים וגמלאים
		  15:00 - 16:00עובדות בלבד
		  16:00 - 22:00כלל העובדים
		  20:00 - 22:00עובדים,
		 גימלאים ,ובני ובנות זוג
		 ימי שישי08:00 - 12:30 :
		 עובדים ,גמלאים ובני/בנות זוג

עלויות:

מנוי חודשי ללא חוגים  50 -ש"ח
מנוי חודשי כולל חוגים –  100ש"ח

מהיסודות הכי
איתנים שלנו
יום העצמאות מסמל
עבור כולנו את החיבור
החזק לשורשים
ולארצנו .לאורך כל
השנה ,ועדת מורשת משמרת ומחברת
אותנו ליסודות המורשת היהודית
ומורשת הקרב .במגזין זה נציג בפניכם
שלוש פעילויות מתוך רבות ומרגשות
אחת העוצמות של ארגון חזק וגדול היא ביכולתו
לשמר את היסודות שלו ושל המקום אליו הוא
שייך ,כדי לאפשר צמיחה והתחדשות עם הזמן.
ועדת מורשת ישראל בה חברים שישה איש,
היא מהמעטות מסוגה בארגוני עובדים בארץ,
ועוסקת במורשת תרבותית ,מורשת דתית וגם
במורשת קרב.

פרויקט הנצחה לחיים

מנכ"ל החברה יוסי וייס ומנכ"ל גו-אקטיב ,גיא
בלנקשטיין ,מועדון כושר מרשים.
אווירה סוחפת ,מוסיקת רקע קצבית וניחוח
של מכשירים חדשים שהותאמו לקהלים
השונים ,לא הותירה את המבקרים אדישים.
ציבור העובדים והגמלאים מוזמן לחדר
החוגים או למתחם הכושר ובו אזור אירובי,
אזור משקולות חופשיות המיועד ל׳בוני הגוף׳
ואזור מכשירים המיועדים לאימון אירובי וחיזוק
השרירים .במכון הותקנו גם שלושה מכשירים
המונגשים לנכים.
יוסי הירש משתף "זו התרגשות אמיתית
לראות את השרטוטים ,התכנונים ,עשרות
הישיבות עם השותפים לדרך עומדים ופועלים
לרווחת העובדים ,הגמלאים ובני הזוג".
כולנו מחכים לכם על מסלולי הספורט !

בשנתיים האחרונות קידמה הוועדה פרויקט
ייחודי להנצחת עובדי התעשייה האווירית אשר
נפלו במערכות ישראל .מהלך איסוף וריכוז
המידע הושלם בוועדה לפני שנתיים ,ובערב
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל התפרסמה
לראשונה בעיתונות מודעה המציינת את שמות
הנופלים שהיו ידועים באותו זמן .מאז נודע על
נופלים נוספים.
"גם בגיליון הראשון של מגזין עובדי התעשייה
האווירית התייחדנו עם זכר הנופלים במודעה
ייחודית שפורסמה" משתף אריה רוקח ,יו"ר ועדת
מורשת" .בעקבות הפרסומים ,קיבלנו לצערנו,
פניה נוספת בנוגע לעובד נוסף שנפל במערכות
ישראל .כעת ,לאחר עבודת חקר רחבה ,ועדת
מורשת מנציחה  59מעובדי החברה שנפלו
במערכות .זכרם יכון עמנו לעד".

מתעוררים לקראת הימים הנוראים

אחת מפעילויות הדגל של ועדת מורשת ישראל
היא כנס ההתעוררות המסורתי לקראת הימים
הנוראים ,הנערך בחדר האוכל 'מחנה ישראל'.
במשך שנים הזמינו אנשי הוועדה למפגש
המרגש את מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל ,שכיבד
את המשתתפים בנוכחותו הייחודית .הוא לא

ויתר על הופעה בפני עובדי התעשייה האווירית
שאותם אהב עד מאד והם השיבו לו אהבה.
"והנה ,ערב הימים הנוראים" ,מתאר אריה רוקח,
"ביום בו אנו מצפים להופעת מרן הרב אצלנו,
מודיעים בחדשות כי מרן הרב (בן  91אז) עבר
ניתוח אוזנים ומאושפז בבית החולים .חששנו
לבואו ולבריאותו ונודע לנו שהרב הסכים לעבור
ניתוח ,רק בתנאי שיוכל להופיע אחריו בפני
עובדי החברה".
"את כנסי ההתעוררות הרחבנו עם הזמן ,בזכות
יוזמה של חני ואסנת ,עובדות חרדיות ממפעל
ממ"ן וכך נוספו גם כנסי נשים בשיתוף עם ועדת
האישה העובדת" ,מדגיש אריה רוקח .בכל
שנה מספר המשתתפות גדל ותגובות העובדות
מרגשות.

סיורי מורשת

כחלק מפעילותה הרחבה ,הוועדה מקיימת גם
סיורים המעצימים את החיבור לשורשי העם
היהודי והישראלי ,בהם לדוגמא סיור 'משואה
לתקומה' -ממוזיאון "בית הזכוכית" ,המספר את
שואת יהודי הונגריה ,לעבר מוזיאון המבקרים של
נמל אשדוד.
"בנוסף ,התקיים גם סיור עצמתי לקבר יוסף
בשכם ,שאותו לא נשכח" ,מתאר אריה רוקח:
"בתענית אסתר ,לפני שנתיים ,ביום הגשום
בשנה ,יצאו שני אוטובוסים עם כמאה איש ,רובם
בצום ,לקבר יוסף .על הדרך ביקרו גם באיתמר,
בהיכל הישיבה אשר נבנתה לזכר נרצחי משפחת
פוגל הי"ד .הביקור התאפשר רק בשעה אחת
בלילה אבל איש לא התלונן .משתתפי הסיור,
שחזרו לתעשייה האווירית למחרת בחמש בבוקר,
אינם חדלים עד היום לספר על המסע המרגש",
מסכם אריה.
פעילויות רבות נוספות של הוועדה ,אשר עוטפות
את החגים והמועדים שלנו ,נפגוש בגיליונות
הבאים.
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מהנדסות העתיד

משתתפות הפרויקט עם שר החינוך נפתלי בנט והמנכ"ל ,יוסי וייס

נפגשנו לשיחה עם אליענה פישלר ,ססמנכ"ל התקשורת
ודוברת החברה ,כדי ללמוד אודות הפרויקט ולשמוע על
המטרות והחוויות
מהו פרויקט "מהנדסות העתיד"?
"זהו מיזם משותף לתעשייה האווירית ,עיתון
ידיעות אחרונות ו" .ynet -מהנדסות העתיד" הן
 100תלמידות תיכון מצטיינות במדעים מכל רחבי
הארץ שנבחרו בקפידה .במשך חודשיים הן עברו
תהליך למידה והתנסות בתעשייה האווירית,
ולוו על ידי  22מנטוריות ,מהנדסות מהחברה .הן
נחשפו לפעילות החברה ,שמעו הרצאות מפי
נשים מובילות בהיי-טק הישראלי ,ועברו התנסות
מעשית תוך עבודה על פרויקטים שכללו אתגרים
הנדסיים".

איך נולד הפרויקט ומה מטרותיו?
"אין זה סוד כי מדינת ישראל חווה מחסור גובר
במהנדסים ומדענים .כדי שההיי-טק ימשיך
להיות קטר הצמיחה של המשק ,חייבים לפעול.
על רקע התובנה הזו נולד הפרויקט שמטרתו
להעמיק את חשיפתן של תלמידות תיכון
מצטיינות לעולמות המדעים והטכנולוגיה,
ולעודד אותן לבחור בתחומים הללו ככיוון מקצועי
לעתיד".
מדוע בחרתם להתמקד דווקא בבנות?
"למרות היכולות המדהימות ,שיעור הצעירות
הפונות ללימודים גבוהים בתחומי ההנדסה
והמדעים עדיין נמוך בהרבה מזה של הגברים.
הפרויקט משתלב היטב באג'נדה של הנהלת

התעשייה האווירית ,בראשות
המנכ"ל יוסי וייס ,הפועלת רבות
בשנים האחרונות לקידום נשים".
מה שמעתן מהן בסיום התוכנית?
"החוויה העיקרית הייתה העצמה .הבנות נחשפו
לעולמות חדשים שהדגימו להן לאן הן יכולות
לקחת את הכישורים שלהן וכמה רחוק ניתן
להגיע .המנטוריות התגייסו טוטאלית לנושא,
מתוך מחויבות עמוקה והזדהות .גם הן דיברו על
הפרויקט כחוויה מעצימה ורבת משמעות עבורן".
ספרי על התגובות מבחוץ
"הפרויקט עורר הדים רבים .אין ספק
שהפלטפורמה שסיפקו ידיעות אחרונות וynet-
יצרו חשיפה מדהימה .גם שר הביטחון ושר
החינוך נתנו את ברכתם ונטלו חלק פעיל .עד
היום אנו ממשיכים לקבל תגובות ובקשות
להמשך התוכנית והעמקתה .אחד השיאים היה
כאשר שגרירות ישראל באו"ם הזמינה אותנו
להציג את הפרויקט בפני שגרירים ודיפלומטים
מרחבי העולם ,באירוע שהיה להצלחה גדולה
וזכה לתהודה רבה".
מה לדעתך תרם להצלחה הזו?
"אני חושבת שמדובר בשני רכיבים עיקריים.
האחד  -פרויקט העוסק בצורך לאומי אמיתי
והשני  -שיתוף הפעולה יוצא הדופן שקיבלנו
בתוך החברה .מהלך מורכב כזה לא יכול
היה להתקיים ללא הירתמות עשרות אנשים,
שהשקיעו מזמנם ,מרצם ומשאביהם ,ועל כך
אנו מודים להם מקרב לב .תודה מיוחדת שלוחה
למנכ"ל התעשייה האווירית ,יוסי וייס ,שניצב
בחזית המאמץ המשותף מהרגע הראשון ,השקיע
מזמנו היקר ותמך בכל לב".
ומה הלאה?
"אני מקווה ומאמינה שהפרויקט יהפוך לקבוע
ומתמשך וכי נמשיך לקדם דרכו ובאמצעים
נוספים את המטרות שלשמן נולד".

מזכיר ארגון העובדים ,אהוד נוף עם
קבוצת תלמידות בטקס הסיום
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מימין :נציגות התלמידות לאירוע באו"ם ,שגריר ישראל באו"ם  -דני דנון ,אליענה פישלר,
נציגת המנטוריות  -ענבל שטרנברג ,חברת וועדת ההיגוי של הפרויקט  -ד"ר קירה רדינסקי

כחול לבן

תעשיות גולן והמלצה על טיול לצפון באזור

יום העצמאות מהווה הזדמנות נפלאה להעפיל לרמת-הגולן ,שם ניצב לתפארת מפעל תעשיות גולן.
בדרך אתם מוזמנים לתצפית עוצרת נשימה ממצפה אופיר ׀ חג עצמאות בסגנון קצת אחר

תעשיות גולן :כשציונות
ונשמה נפגשים
המפעל הוקם בשיתוף הסוכנות היהודית,
כדי להבטיח פרנסה לתושבי רמת-הגולן ,אך
עיקר חשיבותו נובעת מקו מוצרים של מושבים
סופגי אנרגיה ,המספקים הגנה לטייסים
ולוחמים מירי או ממוקשים
העתיד כבר כאן

תעשיות גולן מתמחה בנישה ייחודית של מושבים עתירי
טכנולוגיה ,המקנים הגנה מעולה למשתמשים בהם ,בין אם
בכלי רכב ,במטוסים ובמסוקים .אמיר ארז ,מנהל המפעל,
גאה לספר כי לאחרונה החברה התחרתה וזכתה במכרז
לפיתוח ואספקת מושבים ממוגני ירי ,למסוק קרב עבור
אחת ממדינות אסיה .בנוסף התקשרה החברה גם עם
ענקית המסוקים האמריקאית  ,BELLלפיתוח מושבים עבור
מסוק העתיד  ,V280הצפוי להחליף את מסוק הקרב ״בלק
הוק״ .אמיר מציין כי "עיקר הפעילות שלנו היא בפיתוח
פתרונות הנדסיים ייחודיים למגוון לקוחות בעולם ,תוך
עמידה בסטנדרטים של תקנים צבאיים ורשויות התעופה
האמריקאית והאירופאית".
האם יש הבדל בין מושב אחד לאחר?
"בניגוד לסברה הרווחת ,מושב סופג אנרגיה אינו מוצר
אחיד .ניתן לייצר מושבים תעופתיים שיגנו על הצוות
מקליעים חודרי שריון ,או מושבים תעופתיים אזרחיים
הבנויים מחומרים מרוכבים ,הקלים מהם בהרבה".

תעודת כבוד

"המושבים מתוצרתנו נבדקים במעבדות ניסוי בארץ ובחו"ל
והלקוח הגדול ביותר של תעשיות גולן היא ממשלת ארה"ב
שבחרה בנו אחרי ניסויים להוכחת יכולת בהתרסקויות.
הבחירה הזו מהווה תעודת כבוד ומעידה על איכות המוצרים
ואיכות העובדים שלנו" ,אומר אמיר" .בתערוכת 2016
 HELIEXPOנרקמו קשרי עבודה עם לקוחות ממדינות שונות,
הוגשו הצעות מחיר והקשרים נראים מבטיחים ביותר".

חילופי דורות

כיום 40 ,שנה מאז היווסדו ,המפעל מנהל תהליך מקצועי
של חילופי דורות ,במהלכו עובדים מוכשרים ,שחלקם נמנים
על המייסדים ,פורשים לגמלאות ומעבירים מהידע והניסיון
שרכשו למהנדסים צעירים .התהליכים האלו מתנהלים
גם בתחום אבטחת האיכות וגם במחלקות הייצור .בחמש
השנים הקרובות ,כמחצית מחמישים העובדים צפויים
להתחלף .זהו תהליך מאתגר של שינוי פניה של משפחת
תעשיות גולן .בהצלחה.

"שם הרי גולן"
טיול צפוני סביב
מפעל "תעשיות גולן"

חזי פוזננסקי ,יו"ר ועדת טיולים של ארגון העובדים
בסמוך למפעל הצפוני שלנו נמצא הישוב הכפרי בני יהודה
שבדרום רמת-הגולן .בעונה זו של השנה ,הגולן פורח
וקורא לכם להגיע לטייל בסמוך למפעל .הפעם נצא לטיול
עם שורשים בבני יהודה ובמצפה אופיר

ביקור שורשים בבני יהודה

הישוב החדש מונה כיום כ 1,200-תושבים והוא ממוקם
על כביש ( 789בין צומת כורסי לצומת אפיק) .ההיסטוריה
של המקום מלמדת על הנחישות של ההתיישבות הציונית
בגולן ומהווה סיפור מורשת ,אותו חשוב להזכיר ולהציג
בזמן הטיול.
כבר בשנת  1887התיישבה במקום קבוצת יהודים מצפת
שרכשה אדמות מכפריים ערבים .לימים ,הרעב ,המחלות
והתנכלויות מצד ערביי האזור הביאו לנטישת בני יהודה.
לאורך השנים ניסו מתיישבים יהודים להקים מחדש
את היישוב .אחת מהן ,משפחת ברנשטיין ,נותרה לבדה
במושבה ,ובמאורעות תר"פ נרצחו האם ואחד מבניה,
ובני המשפחה נטשו את בני יהודה .רק ב 1972-חודשה
ההתיישבות במושבה .לצד החיבור למורשת ,הטיול הרגלי
במקום משלב בין נוף טיפוסי להתיישבות לנופי הטבע
מלאי הוד שמסביב .כדאי.

מראה עוצר נשימה מ'מצפה אופיר'

על חודו של מצוק ,בקצה השדות של מושב גבעת יואב,
בנקודה הנמצאת  450מטר מעל פני כנרת .מסתתרת
פנינת חמד :מצפה אופיר .האתר הוא אנדרטה פעילה
לזכרו של אופיר שעל ז"ל שנפטר בגיל  16ממחלה .הוריו,
בעלי חברת 'ג'ימי טיולי ג'יפים וצימרים' ,מטפחים את
המקום כדי להנציח את זכרו.
במקום שפע פרחי בר וניתן לשבת בצל עצי הזית ,להשקיף
על הנוף וליהנות מתצפית מהממת לעבר החרמון והרי
הלבנון בצפון ,לגליל ,לכנרת ועוד.
מהמצפה יוצא מסלול מסומן עד בני יהודה ,כשנופה של
הכינרת מלווה את הצועדים בדרך .תיהנו.
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הפינה לילד
והפעם ...אתם מוזמנים להראות לילדיכם כתבה המציגה
מטוס קרב מזווית קצת שונה .בנוסף ,לפניהם ציור שיוכלו
לצבוע ולהשלים ,ואולי לזכות בפרס

זבוב הבית מול מטוס קרב -
מי משוכלל יותר?
כתב :גבריאל לב-הר ; אייר :אביאל אנקרי  /מפעל מל"מ
בני האדם פיתחו במרוצת השנים כלי תעופה רבים למטרות עבודה,
מחקר ומלחמה .המטוסים השונים פועלים על עקרון העילוי .כאשר
המטוס נע קדימה בכוח המנוע ,לרוב מנוע סילון ,נדחס יותר אוויר
מתחת לכנפי המטוס מאשר מעליהן וכך מתאפשרת ההמראה .כינוס
האוויר נוצר הודות למבנה המכאני של
הכנף ולאופן השימוש במנוע .התהליך
עצמו מסובך ויקר מאוד ועל מנת להמריא
מושקעת במטוס מחשבה רבה ,החל מאופן
בנייתו ,תכנון וחלקים ייחודים ,וכלה בדלק.
זבוב הבית המצוי ,אשף ההתחמקות ,מניע את כנפיו בקצב אדיר של  200פעמים
בשניה! הנוצר בטכניקה של כווץ והרפיה של שרירי בית החזה במחזורים קצובים,
הגורמים לחזה לשנות את צורתו ,ובכך ליצור את תנועת הכנפיים .הדבר דומה למיתר
מתוח שנגיעה קלה בו באצבעות גורמת לתנודות מהירות מעלה מטה .הזבוב מפיק
הרבה תנועה בכמות זעומה של אנרגיה ובמאמץ קטן .יישום טכניקה זו במטוסים היה
יכול לחסוך המון אנרגיה וכסף.
האנושות חוקרת שנים את יכולותיהם של החרקים ומפתחת רובוטים המזכירים
חרקים .נושא האנרגיה (הסוללה) תמיד עמד לרועץ למדענים .הסוללה הנדרשת
כדי להפעיל חרק רובוטי ,גדולה יותר מהרובוט עצמו ומנטרלת את יכולת הפעלתו.
לכן ,בשנים האחרונות פותחה גישה חדשה  -לשלוט בחרק אמיתי .באמצעות
מכשירים טכנולוגיים המשדרים אותות חשמליים אל החרק ,כדי לנווט את מסלול
מעופו .זהו למעשה  -חרק סייבורג (שילוב בין חי למכונה)!
חרקי הסייבורג עתידים לשמש
לחילוץ והצלה ,להיות חלק
משדה קרב ואפילו לרגל .אז
בפעם הבאה שתראו זבוב או חרק,
תחשבו פעמיים ...אולי מדובר בסוכן שעולה
כמה מיליוני דולרים.

צלמו את הציור ,צבעו ושלחו אותו,
בצירוף שם הילד וההורה ,למייל:
iaimagazine@iai.co.il
בין השולחים יוגרלו פרסים מדליקים
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הידעת?

תאריכים בתולדות התעופה:
 - 1783צרפת ׀ האחים מונגולפייה מפריחים
לראשונה כדור פורח לשמיים.
 - 1884צרפת ׀ בגראף צפלין מציג לראשונה
את ספינת האוויר  -הצפלין.
 - 1891גרמניה ׀ אוטו ליליינטל מדגים דאון
שבנה ,המוכיח את עקרונות הניהוג.
 17דצמבר  1903׀ אורוויל רייט ממריא וטס
במשך  12שניות ,במטוס ממונע ראשון
שבנה עם אחיו וילבור.
 - 1947אמריקה ׀ טייס הניסוי האמריקאי
צ'אק ייגר במטוס "בל  "X-1עובר לראשונה
את מהירות הקול ( 1000קמ"ש).

עזרו ל"סופר -זבוב" והשלימו את
הקווים בין העגולים ,הריבועים
והכוכבים לפי המספרים.

עובדים מספרים

על אתגרים בפרויקטים

והפעם על  :Moonshineממפעל מכלולים תעופתיים ,על החשיבה
מחוץ לקופסה והפיכת רעיון למעשה
צוות  ,Moonshineבמפעל מכלולים
בחטיבה האזרחית ,נדרש בכל יום
להמציא פתרונות חדשים ,לאלתר
אמצעי עזר לייצור יעיל ,זול ,מהיר ובטוח
יותר ,כדי לשפר את כושר התחרות של
התעשייה האווירית
כמעט לכל אתגר שהם מקבלים ,הם מייצרים פתרון
ו"שגרת עבודה" היא המונח הכי רחוק מהם.
תכירו את האנשים בתעשייה האווירית ,המגיעים בכל
יום לעבודה וצריכים להמציא דברים מחדש .עבודה
מסוג כזה מאתגרת ומרתקת את המחשבה והדמיון,
אבל מחייבת דריכות ויצירתיות ללא גבולות .הצוות
מהווה למעשה מעבדה ובית מלאכה המקבל אליו
אתגרים או פניות מהיחידות השונות ,מפתח ומייצר
עבורם כלי ,אביזר או רכיב ,שיענה על צורכי הייצור.
בראש צוות  Moonshineבמפעל מכלולים בחטיבה
האזרחית ,עומד אייל אדמון ,שמסביר" :התפקיד שלנו
הוא לחשוב מבוקר עד ערב בצורה יצירתית ,כדי לייצר
כלים ואמצעים לטובת קווי הייצור ,שיוכלו לסייע לתעשייה
האווירית בתחרות העולמית .כשניגשים לתכנון פריט או
תהליך ,צריך לחשוב במונחים של הוזלת עלויות ,הפחתת
שעות העבודה ,שיפור האיכות ,הגדלת הרווחיות ולא פעם
גם על שיפור הבטיחות .בשורה האחרונה ,אנחנו נדרשים
לייעל את העבודה".

החוכמה שבפשטות

לא מכבר ייצרו במפעל מכלולים פריט גדול בכמות קטנה ,שאורכו כשלושה
מטרים ומשקלו כמאה קילוגרם .אולם ,הזמנה בהיקף משמעותי שהתקבלה
מבואינג ,חייבה את המפעל לחשוב על ייעול הייצור .הצוות פיתח מתקן
החוסך ארבעה אנשים שנדרשו כדי לסובב את אותו חלק שמשקלו כמאה
ק"ג .היום ,עובד אחד יכול לבצע לבדו את כל הפעולה" .החוכמה היא לפתח
שיטות ,פתרונות ואמצעים זולים ,אחרת שכרנו ייצא בהפסדנו .היופי הוא
שימוש באמצעים זולים ופשוטים שיאפשרו עבודה רציפה ,יעילה וללא
תקלות" ,אומר אורן קונפורטי ,ראש מינהל איכות ושיפור תהליכים" .במקרה
המדובר ,איתרנו גיר שאינו שייך לאף אחד והשמשנו אותו מחדש במכשיר
שפיתחנו" .בין הפיתוחים המעניינים מהעת האחרונה – עגלת אחסון ושינוע
העטופה בוילונות הצללה ומיועדת להובלת פריטים רגישים לקרני ."U.V
עגלה זו חוסכת את הצורך בעטיפת החלקים בניילון מיוחד.

מדוע לא להתמקד בייצור ולהעביר את פיתוח הכלים לקבלנים חיצוניים?
אורן" :ההבדל בין ספקים ויצרנים מבחוץ ,ליכולות של צוות Moonshine
הוא עצום .אנחנו כבר מכירים את הצרכים ,הדחיפות והחומרים ,ובקיאים
בתהליכי הייצור בתעשייה האווירית .זה מאד עוזר להבין ולייצר את הכלים
הנכונים לתהליכים הנדרשים ולצוות הרלוונטי .אנחנו מסוגלים לספק
פתרונות בזמן קצר ולתת מענה למצבי חירום ,הגורמים לעצירה של תהליכי
ייצור ,תוך דילוג על הליכים ביורוקרטיים המתחייבים מעבודה מול ספקים
חיצוניים".

איך הופכים לממציא

צוות הממציאים הורכב לפני מספר שנים משלושה עובדים שבלטו ביוזמות
ובחשיבה יצירתית .הם זוהו ואותרו לנוכח כמות הצעות הייעול שהגישו
ומאיכותן המרשימה .לאחר שנבחרו ,אייל אדמון ומוטי בן-יהושע יצאו
ללימודים כדי להרחיב ולשפר את יכולתם ההנדסית .לכל אחד מהם רקע
מקצועי שונה והשילוב יחד עם החבר השלישי בצוות  -בוריס אבאייב בעל
ידי הזהב ,יוצר צוות מושלם.
ואם שאלתם את עצמכם ,מהיכן השם  - Moonshineהמונח הזה טבוע
בתרבות האמריקאית ומתייחס לתקופת היובש ,בה אנשים זיקקו אלכוהול
לאור ירח באמצעים יצירתיים ובחשיבה חכמה .בואינג אימצה את השם הזה
לצוותי הממציאים שלה ומשם הוא עשה עלייה לתעשייה האווירית ,כמשל
לחשיבה מחוץ לקופסה.
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תעשייה עם עשייה בקהילה
לאורך כל שנות קיומה ,התעשייה האווירית מעורבת ושותפה למיזמים למען
הקהילה ,מתוך הכרה באחריות לחברה הישראלית .לא מכבר הוחלט על
אסטרטגיה מכוונת לפעילות זו ,תוך הגדרת קווים מנחים לעשייה ,ובראשם
עידוד וטיפוח חינוך טכנולוגי בקרב בני נוער בישראל ,תהליך אותו מובילים
בהתנדבות עובדים רבים .אתם מוזמנים למלא את הלב גאווה ,לנוכח
הפרויקטים הטכנולוגיים המתוארים והמהווים דוגמא לפעילות החברתית

מהנדסי מלמ בתחרות SKILLZ

למען הקהילה

לראשונה הונחו בתעשייה האווירית עקרונות מנחים
למעורבות ותרומה לקהילה ,שהראשון בהם הוא עדיפות
למיזמים חינוכיים משמעותיים ,עם השלכות ארוכות טווח
כחברת היי-טק מובילה בתחומה ,הציבה
התעשייה האווירית בליבת החזון החברתי שלה
את קידום הפעילות למען הקהילה ,בחירה
בחינוך הטכנולוגי התורם משמעותית למדינה.
לנוכח העשייה הרחבה והערכים בהם מאמינים
רבים מעובדי החברה ,גובשה בשנת 2015
אסטרטגיה לתחום ,בהובלת סמנכ"לית משאבי
אנוש ,עירית קליפר-אבני ובשיתוף צוות היגוי
רחב ,שבראשו עמדה לאה כהן ,ע .סמנכ"ל
משאבי אנוש והממונה לקידום מעמד האישה.
יחד עם השותפים מכל החטיבות ,הוגדרו
העקרונות ומהות הקשרים בין התעשייה
האווירית לקהילה .על בסיס זה ,גם גובשה
מדיניות בכל הקשור לפעילות ושיתופי הפעולה
והוחלט לרכז מאמץ במיזמים חברתיים בעלי
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תרומה משמעותית לחינוך הטכנולוגי בישראל,
המטביעים חותם ושינוי ארוך טווח על החברה
הישראלית ועתידה.
לפיכך הוחלט על יחס של  75%מהפעילות
החברתית שתתמקד בחינוך למדעים ,הנדסה
וטכנולוגיה ,ו 25%-לחיזוק אוכלוסיות מוחלשות
ולמשימות מיוחדות.
הרפרנטים בכל חטיבה ,האמונים על ישום
העשייה למען הקהילה ,בנו את תוכנית העבודה
החטיבתית בהתאם לעקרונות שגובשו .כעת ,יחד
עם אנשי היחידה ,הם ערוכים לישום התוכנית.
אתם מוזמנים להכיר ארבעה פרויקטים בתחום
קידום החינוך הטכנולוגי.

חינוך למצוינות טכנולוגית  -חטיבת מטח

חטיבת מטח מובילה מיזם למצוינות בקהילה:
"העתיד שלכם הוא ההצלחה שלנו" .מדובר
בתכנית העשרה מרתקת וייחודית לנוער מכיתות
ט' בתחומי הטכנולוגיה ,המדע וההנדסה ,הכוללת
שתי יוזמות מקבילות :פעילות בחטיבת הביניים
"פסגות" ביהוד ופעילות בחטיבת הביניים יהלו"ם
בשוהם .בתכנית נחשפים התלמידים לעולמות
החלל ,טילים ,מערכות הגנה ,חדשנות ומערכות
ניווט ,כדרך לקדם ולעודד אותם לפנות למגמות
טכנולוגיות בתיכון.

מפעל הנדסה:
חוד החנית  -גם בחינוך
הטכנולוגי

ביקור באלתא של תלמידי הדרום

המציאות שמעבר לדמיון

התכנים שהכינו אנשי מטח עבור התלמידים,
פתחו בפני הצעירים אשנב לתחומים לא מוכרים
למערכת החינוך ,בהם :מכניקת גופים בחלל,
סדנא למנוע חשמלי ,ננו טכנולוגיה ,הנדסת חלל,
כלי טיס בלתי מאוישים ,לווייני תקשורת ולוויינים
אחרים ,אופטיקה וניווט ,איתור תת ימי ,לייזרים,
הגנה אווירית ,ישראל בחלל ועוד .התוכנית
משלבת הרצאות ,סיורים מרתקים וסדנאות
אינטראקטיביות ,בהדרכה של מיטב עובדי מטח.
התגובות החמות של התלמידים מלמדות על עניין
משמעותי בהרחבת האופקים לתחומים אלה.

תחרות  - SKILLZבמלמ מקדמים את
החינוך הטכנולוגי

מהנדסי מלמ התנדבו לחנוך תלמידי פריפריה
המתחרים באולימפיאדת התכנות ,במסגרת
תחרות  - SKILLZאולימפיאדת התכנות בתחרות
הסייבר .מדובר במיזם המשותף למשרד החינוך,
האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות וקרן רש"י,
ומטרתו לחזק את החינוך המדעי  -טכנולוגי
בישראל ,בדגש על תכנות .וכשמדובר באתגר
שכזה ,אנשי מפעל מלמ הם הראשונים להרים
תרומה אישית :תשעה מהנדסי תוכנה מהמפעל
התנדבו ליטול חלק בפרויקט וחנכו תלמידים
משישה בתי ספר ביישובי פריפריה ,בין באר-
יעקב לאשקלון ,שהשתתפו בתחרות.

תלמידי הדרום בחשיפה
לטכנולוגיה באלתא
זו השנה הרביעית בה חטיבת
אלתא מפעילה פרויקט מיוחד,
במהלכו נחשפים צעירים
מיישובים בדרום ,לטכנולוגיה
מתקדמת ולחברות היי-טק.
במסגרת התוכנית ,תלמידי המגמה להנדסת
אלקטרוניקה ומחשבים בתיכון האזורי השש
שנתי "מעלה שחרות" שבדרום הערבה ,נבחרו
בהמלצת משרד החינוך ,להשתתף בפרויקט.
מדובר בבית ספר בו לומדים בני נוער מבאר
אורה ,מקיבוצי הערבה ומהיישובים הקהילתיים
באזור ,אשר נוטלים חלק גם בסמינר טכנולוגי
לכתות י"א-י"ב ,המשלב ביקורים במפעלי היי-טק
שונים.
אנשי אלתא הדריכו את הצעירים ופתחו
להם צוהר לטכנולוגיות מרשימות בתחומי
המכ"ם ,החלל והלוויינות .ואף ערכו להם סיור
מודרך במפעל ובחדר הנקי .התלמידים הביעו
התעניינות ,שאלו על העשייה המגוונת והודו
בחום על האירוח וההשקעה ,ואילו המדריכים
מאלתא הביעו עניין וסיפוק מהמפגש עם
התלמידים מלאי הסקרנות.

מפעל הנדסה אימץ חזון אשר בא לידי ביטוי
בתוכנית "חוד החנית לטכנולוגיה והנדסה
בתיכון" ,שמטרתה להנגיש לצעירים נושאים
שהם אינם נחשפים אליהם בתוכנית הלימודים
השגרתית .בדרך זו ,אנשי מפעל הנדסה ,מעוררים
עניין ומובילים את התלמידים להתפתח במסלולי
מדע ,הנדסה וטכנולוגיה.
מעין גוטמן ושרית אסרף ממינהל הבטחת
המוצר במפעל הנדסה ,מנהלים את הפרויקט
בתיכון עירוני א' למדעים ולאומנויות במודיעין.
בפרויקט נוטלים חלק מהנדסים ומהנדסות
המלמדים בהתנדבות נושאים מרתקים ,בהם:
עקרונות תעופה ,ניסויי התעייפות ,מהו מהנדס,
תיכון ופיתוח מטוסים ,חוזק חומרים ,עילוי
ואווירודינמיקה.
בין שיאי התוכנית נרשמו הביקורים במנהרת
הרוח שבתעשייה האווירית ,במינהל ניסויי קרקע
ובהאנגר הרכבות של ה .G-280-אגב ,במקור
נקראה התוכנית" ,בנות בחוד החנית" והיא
נועדה לעודד בעיקר נערות לפנות למקצועות
הטכנולוגיים .בהמשך היא הורחבה גם לבנים
ובהתאם לכך הוחלף שמה.
כולנו תקווה שנצליח לחולל השינוי ולתרום
לקידום החינוך הטכנולוגי במדינת ישראל.

עת לומר תודה

הילדים מוסרים תודה גדולה לעובדים :אינה,
אלברט ,גילי ,גיל ,כרמית ,ליאת ,מוטי ,פליקס
ורחל שקידמו אותם בפרויקט ,והם כבר מצפים
להכנות לתחרות הארצית .בהצלחה גם מכולנו.
חוד החנית לטכנולוגיה והנדסה
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שרים לאורך כל הדרך

זו אחת המקהלות הוותיקות ביותר בארץ וחלק מחבריה
נמנים על הגרעין המייסד שהוקם לפני  38שנה .תכירו את
חבורת הזמר שעתידה עוד לפניה
בואו להכיר 'חתיכת היסטוריה'' -אווירוטרון' ,חבורת הזמר של התעשייה
האווירית ,שבימים אלה מלאו לה  38שנים ומה שמדהים הוא שכמה וכמה
מהגרעין המקורי  -אליעזר כהן ,שמעון לבקוביץ ,דינה יהודה ושמעון
פליישמן ,שרים במקהלה גם היום ובקול מרגש.
כעשרים חברים שהתגבשו בתחילת שנות ה .80-אילנה קלמן ,מוותיקות
המקהלה" :הרפרטואר שלנו הוא שילוב מגוון של מוסיקה עממית (בדרך
כלל סגנון ארץ ישראלי וים תיכוני) עם עיבודים קלילים וחדשניים .מעת

לעת בוחרת חבורת הזמר שירים על פי נושא .בשנה שחלפה הפיק המנהל
המוסיקלי שלום אוחיון ערב בלתי נשכח של שעה וחצי והעלה מופע שכולו
שירי הפזמונאי יהורם טהר-לב ,שבעצמו הנחה את הערב .בעבר הופק גם
מופע שירי אריק איינשטיין ובימים אלה עובדים על מופע חדש משיריהם של
יהודה פוליקר ואחרים בסגנון ים תיכוני".
במקהלה יש רוב לקול הגברי והם מזמינים נשים נוספות להצטרף ולשיר
עימם .עמוס הלוי" :המנהל המוסיקלי ,שלום אוחיון ,הוא האחראי על
הרפרטואר ,העיבודים ועל ההופעה המוסיקלית של החבורה .ההופעות
של החבורה מתקיימות באירועים פנימיים בתעשייה האווירית ,כגון ערבי
חג ,טקס עובדים מצטיינים ,באירועי השקה והנחות אבן פינה .החבורה גם
הופיעה ברחבי הארץ ובעולם :בעבר ייצגנו את התעשייה האווירית בערבי
חבורות זמר בפסטיבל ערד ,בכנסים ופסטיבלים מוסיקליים באנגליה ,בפני
הקהילה היהודית במדריד ,בברצלונה ובהמבורג".
חברי המקהלה :רחל דהרי ,דינה יהודה ,שמעון פליישמן ,עמוס
הלוי ,משה כהן ,אילנה קלמן ,נאמן פראג' ,לאה פראג',
איציק מוסצ'י ,דב קודיש ,רותי כהן ,קטי כהן ,שמעון
לבקוביץ ,דב מאירוביץ ,אליעזר כהן ,אתי גדוא ,אורה
דדון והמנהל המוזיקלי שלום אוחיון.
להתראות על הבמות.

44

הלהקה ב-ה' הידיעה
אין עובד בחברה שלא שמע אותם כמה וכמה פעמים,
אבל לא רבים יודעים מי בדיוק החבורה שצצה בכל
הזדמנות ומוסיפה גוון מוסיקלי לאירועי התרבות .תעשו
כבוד ללהקה הרשמית של התעשייה האווירית
אם עד כה לא הכרתם מקרוב את להקת התעשייה האווירית ,אתם
מוזמנים להתוודע לשלושת הסולנים :לבנת רויכמן ,מהנדסת ממרכז
הנדסה ,אבי צווייג ,מהנדס ממבת חלל ,שחר צוברי ,מהנדס ממלמ,
והנגנים :גיטרה באס  -אייל סוזן ,מהנדס ממבת חלל ,גיטרה
חשמלית ואקוסטית  -הילה רוזילו ,עובדת בוועד בארגון העובדים,
פסנתר וקלידים  -עו"ד אלון רוזנברג ממטה החברה ,סקסופון -
אלט-ג'יי הארווד ,מהנדס ממבת חלל ,מתופף  -גיל פאוסט ,מהנדס
ממבת חלל ועל הסקסופון והקלרינט  -נורית שכטר ,מנהלת איכות
מתממ.
בלהקה מנגנים ושרים עובדים ממפעלי התעשייה האווירית השונים
שעוסקים ביום יום בניהול ,פיתוח ושיווק מוצרים מתקדמים ולצד עיסוקם
המקצועי ,מוצאים זמן להשקיע בתחביב הנגינה והשירה ולתרום מזמנם
מעבר לשעות העבודה .חברי הלהקה מופיעים בסגנונות מוזיקה שונים
בהם רוק ישראלי ,ג'ז ,שירים בעברית ושירי עולם .על כולם מנצח המנהל
והמעבד המוסיקלי רועי שפיגלר.
הלהקה נוסדה בשנת  2010במסגרת 'מחנה חדשנות' שהתקיים באותה
עת ,כיוזמה של עו"ד אלון רוזנברג ,ובשנת  2011הצטרפה נורית שכטר
להובלת הלהקה .יחד הם מיסדו אותה וזכו לתמיכת ארגון העובדים
והחברה.
את הופעותיה הראשונות החבורה ערכה רק במחנות חדשנות ,שלקראתם
נערכו לחזרות במשך מספר חודשים .מאז ,להקת התעשייה האווירית
פיתחה את התחביב לעיסוק רציני ומחייב .החברים עורכים חזרות קבועות,
לפחות אחת לשבוע בתום שעות העבודה והם מוזמנים להופיע באינספור
אירועי חברה ,בהם סמינרים ,כנסים ,אירועים חברתיים וכלהקת חימום
במופעים המוניים לעובדים .גם בביקורי אורחים מהארץ ומחו"ל ,הלהקה
תורמת לחוויה שבאירוח.
"ההופעה המרגשת ביותר" ,מספרת לבנת ,אחת מהסולניות" ,היתה ביום
המעשים הטובים  ,2016בו הופענו בפני קשישים במוסד סיעודי
בפתח-תקווה .המוסיקה הקצבית ,שמחה מאוד את הדיירים ואנחנו יצאנו
טעונים באנרגיות חיוביות".
אם הידיעה עושה גם לכם משהו ואתם מוכשרים בנגינה או בשירה ,אתם
מוזמנים ליצור עמם קשר.

אירועים חברתיים
מסיבת

רים ,מפעל ממן
פו

גיבוש
מחלקת כי
מי
ה
בי
רו
שלים ,מ
פעל תממ

גיבוש
הנהלת חטיבת בדק ,הר בנטל

כנס ספקים ,ארגון ש.ת

ל מכלולים
נוכה ,מפע
קת נרות ח
טקס הדל

ביקור
ביקב בזכרון יעקב ,מ
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כך היינו
ההיסטוריה הביטחונית של מדינת ישראל שזורה במעשה הציוני של עובדי
התעשייה האווירית ,שפיתחו וייצרו את כלי הנשק המתקדמים ביותר
לתקופתם .תכירו שני סיפורים מרגשים ,על הטיל הראשון והמיתולוגי מתוצרת
ישראל ,ועל המל"ט הראשון מעבר לקווי האויב ,שאז עוד קראו לו טיסן
ארגזי השיגור האטומים שבתוכם מותקן הטיל,
יצרו במפעל רמתא .אגב :ניסוי הירי הראשון מכלי
שייט נערך מאח"י "אילת".

חלוצים ביכולות

'גבריאל' מרחף מעל
המים .טיל הים-ים
הראשון של ישראל
מאת :חזי פוזננסקי

כל טיל  -בול!!!
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בתחילת שנות ה 60-החל בתעשייה האווירית
עידן הטילאות ומאז פותחה שורה ארוכה של
טילים חכמים ,בהם :נמרוד ,טילי ברק לסוגיהם,
חץ ,לורה ועוד ,הפכו לחלק מסל הפתרונות.
העשייה בתעשייה האווירית שזורה ומעורבת
מאוד בצרכים הביטחוניים של מדינת ישראל ,וגם
כאן החברה נרתמה לצרכים של חיל הים .וכך,
באוקטובר  ,1967חודשים ספורים לאחר מלחמת
ששת הימים ,כשמשחתת חיל הים 'אח"י אילת',
טובעה על ידי המצרים באמצעות טיל ,הוחלט
להאיץ את הפיתוח השאפתני של טיל הים-ים
הראשון מתוצרת ישראל.
ה'גבריאל' התבסס על טיל ה'לוז' שהחל את דרכו
ב'רפאל' ומאחר שסבל מבעיות הנחיה ,חיל הים
העביר את המשך פיתוחו לתעשייה האווירית
למפעל ב' ביהוד ,שלימים הוסב שמו למפעל
'מבת' (שם שהעניק לו המשורר נתן אלתרמן) ,את

ראשוני צוות הפיתוח בתעשייה האווירית היו
יורם שפירא ויעקב בקר .אליהם הצטרף המהנדס
אורי אבן טוב שפרש מ'רפאל׳ ועבר לתעשייה
האווירית בעידודו של המנכ"ל אל שווימר ,כדי
להוביל את הפרויקט.
התעשייה האווירית שיפרה את מנגנון הנחיית
הטיל והוא מנותב ,בשלב ראשון בצורה אופטית,
לאחר מכן על ידי מכ"ם בקרת האש ולבסוף
עובר לשיטת ביות עצמאי עד לפגיעה במטרה.
מכ"ם הנעילה וההיגוי קולט למעשה ,הד מכ"ם
המוחזר מספינת המטרה ,מעביר הנחייה לטיל
ושילוב של כל המערכות יחד מאפשר הטבעה
של ספינות אויב בטווחים לא מבוטלים.
מאפיין נוסף ולא אחרון של הגבריאל הוא מעופו
הנמוך מעל פני הים ,שיטה חכמה במיוחד
המקשה על יירוטו בתותחי נ"מ שעל ספינת
האויב.

"המלאך"

באותם ימים העניקו הצוותים לטיל את השם
"גבריאל" ,כמחווה למלאך המגן על יורדי הים.
הצלחתו אפשרה המשך פיתוח וייצור דורות
מתקדמים של טילי ים-ים .בשם מפתחי המערכת
וצוותי העבודה ,זכה מנהל מבת הראשון ,אורי אבן
טוב ,ב"פרס ביטחון ישראל".

המבחן האמיתי במלחמת
יום הכיפורים

פיתוח הגבריאל הושלם בשנת  1968וטיל
הים-ים הראשון של ישראל נכנס לשרות
מבצעי בחיל הים .ניסוי מוצלח במיוחד
נערך שנים אחר כך ,כאשר אח"י חיפה
(לשעבר אונית חיל הים המצרי " -אברהים
אל אוול) הוצאה משירות וטובעה
באמצעות טיל גבריאל " -נסגר החשבון
עם חיל הים המצרי" ,אמרו בחיוך ותיקי חיל
הים.
זקני מפעל מבת ,יזכרו לנצח את התקנת
הטילים על גבי ספינות חיל הים שיועדו
לשיגורם ,ה -סטי"לים (ספינות טילים)
אשר נטלו חלק מרכזי בזירה הימית
במלחמת יום הכיפורים ( ,)1973הטביעו
שמונה ספינות קרב סוריות ומצריות,
והתמודדו בהצלחה עם טילי ים-ים רוסיים
שנורו לעבר ספינותינו .המהלכים האלו
יצרו למערכת שם עולמי ומכירות טילי
הגבריאל הרקיעו שחקים וצלחו את רף
מיליארד הדולר.
על בסיס גרסת טיל הים-ים ,התפתח
תחום טילאות בחברה ומאז פותחו טילים
התקפיים ,טילי הגנה ,טילים בעלי יכולות
זיהוי ,גילוי והנחייה ועוד.

הראשון במל״ט
שנים רבות לפני שבכלל ידעו להגות כאן את המונח מל"ט ,נפתלי
הורוביץ היה חלוץ המטיסים ,כשהוביל את טיסת הצילום הראשונה של
צה"ל מעבר לקוי הצבא המצרי

למען אלה מכם הסבורים כי מל"טים למשימות
צילום ואיסוף מידע הומצאו בשנים האחרונות,
נגלה כי השימוש המבצעי הראשון במל"ט
נעשה בצה"ל כשרובכם עדין לא נולדתם.
חלוץ המל"טים בישראל היה אחד משלנו-
נפתלי הורוביץ ,גמלאי התעשייה האווירית
מזה שלוש שנים.
הורוביץ ,אז עתודאי ששירת בתעשייה
האווירית ,היה אחד משלושה חובבי טיסני
רדיו במדינה הקטנטונת ,והם הטיסו טיסנים
שניבנו בטכנולוגיה של מטוסי מלחמת העולם
הראשונה.
בשנת  ,1969בין מלחמת ששת הימים
למלחמת ההתשה ,תכננו באמ"ן מבצע חסר
תקדים ,לצלם את מערך הצבא המצרי בחזית
התעלה ,באמצעות מל"ט שיספק צילומי
איכות .למבצע הנועז נבחר טייס עטור שבחים
שהתאמן בהטסה תקופה ממושכת ,אך ברגע
האחרון נאלץ לפרוש .במקומו נקרא לדגל
נפתלי הורוביץ ,צעיר שנודע כמטיס מיומן.
בגלל לוח הזמנים ,הוא הסתפק בטיסת אימון
בודדת בטרם הוטס דרומה לתעלת סואץ.
"התברר שצריך להטיס את הכלי  2-3קילומטר
מעבר לתעלה באזור איסמעיליה .לא הייתה אז
בקרת טיסה וגם לא  ,GPSלכן החלטנו לשמור
על קשר עין עם הטיסן באמצעות משקפת",
אומר הורוביץ.

הערכה מראש אמ"ן

"התמקמנו ליד מעוז ,מול חורש גדול שבצה"ל
רצו לדעת מה קורה בו .ראיתי שם מסלול
המראה ברוחב שלושה מטר שהיו בו רוחות צד
ניסוי ראשוני בטיל "גבריאל"  -צולם על ידי
אנשי מפעל ב' (מבת) מתוך הספר 'חזון ומעשה
בתעשייה האווירית'

עזות ,ושני צדיו היו מתוחמים בגדרות וברזלים.
על הטיסן הותקנה מצלמת פילם משוכללת
לזמנה ,שיכלה לצלם בהפעלה מרחוק 60
תמונות בדקה .הטיסן שמשקלו עם המצלמה
הוכפל לשישה ק"ג ,כשל בהמראה הראשונה
והצליח להתנתק מהקרקע רק בפעם השנייה.
חציתי את התעלה כשהתצפיתן שאיתי עוקב
אחרי הטיסן במשקפת .הרעיון היה לטוס
במגמת התרחקות ולהעריך את המרחק לפי
שעון סטופר ,כי לא היה שום ציוד מתקדם.
בשלב מסוים התצפיתן איבד קשר עין והיה
חשש שהטיסן יתרסק .לא הייתה ברירה
וביצעתי לולאות הגורמות לטיסן לטוס ברדיוס
קטן מאד .בלולאה השלישית התצפיתן שוב
הבחין בטיסן ,ומהשלב הזה ביצעתי טיסה
ישרה ואופקית .צילמתי את היער ופניתי חזרה
לנחיתה .לטיסן היה מנוע מחריש אוזניים שהסב
תשומת לב המצרים ובכניסה לנחיתה הם פתחו
לעברנו באש .הצוות רץ הסתתר במעוז הסמוך,
ואני נותרתי לבדי כדי להנחית את הטיסן".
ומה גילו הצילומים?
"לא היה לי מושג כי הם היו מאד סודיים.
רק לפני שנים ספורות ראיתי אותם בפעם
הראשונה .כל מה שנאמר לי הוא שראש אמ"ן
העביר לנו מסר -כל הכבוד"
בשנת  ,1973ראש מחלקת תיכון מוקדם,
אברהם כרם ,זימן את נפתלי הורוביץ ,אז כבר
עובד מהמניין ,לסגור מעגל וליטול חלק בפיתוח
המל"ט הראשון של התעשייה האווירית.

סרקו את הקוד לצפייה
בסרטון הגיחה ה 1-של
מזל"ט מעבר לתעלת
סואץ במלחמת ההתשה

*על מנת לצפות בסרט
יש להוריד את האפליקציה  QRלנייד
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מוזמנים לקחת הביתה
לבני המשפחה
תגובות ניתן לשלוח
במייל פנימי ל:
תקשורת פנים ארגונית -
שותפים לעשייה האווירית
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