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 פתח דבר

אחת הסיבות לכך שבתעופה האזרחית נשמרת רמה גבוהה של בטיחות היא הרצון 

 ללמוד לקחים חשובים גם מאירועים נדירים. 

 Airוהתרסקות טיסת  Malaysia Airlines 370היעלמות טיסה  –תאונות הטיס המפורסמות 

France 447  הדגישו, בין היתר, את המגבלות הקיימות כיום לגבי יכולת עקיבה רציפה

 אחר כלי טיס בכל אזורי פעילותם והיכולת לאתר כלי טיס שהתרסקו באופן תכליתי. 

למגבלות אלה ישנה השפעה משמעותית בכל הנוגע ליעילותם של כוחות החיפוש 

התרסק ואיתור רשמי נתוני הטיסה וההצלה ויתר הפעילויות שתכליתן איתור כלי טיס ש

 שהיו על כלי הטיס כאמור. 

(, שמדינת ישראל חברה ICAOכינס ארגון התעופה האזרחית הבינ"ל )להלן:  2014במאי 

בו, פגישה רבת משתתפים, שכללה נציגי מדינות חברות, נציגי התעשייה, ונציגים של 

מנת -( עלAir Navigation Commission) ICAOפאנלים מקצועיים של נציבות הטיס של 

להגיע להסכמה משותפת בנוגע לכך שיש צורך בטיחותי משמעותי לעקוב אחר כלי 

טיס ולקבוע שנושא העקיבה אחר כלי טיס צריך לקבל עדיפות כנושא שמצריך אסדרה 

 בינלאומית.

קבוצת עבודה המורכבת ממומחים שונים  ICAOלאחר שהושגה הסכמה זו, הקים 

ם בנושא זה וקבוצת עבודה זו פיתחה קונספט הפעלה שייתן מענה לעניינים הכרוכי

לסוגיות הבאות: עקיבה אחר כלי טיס, שידור מיקומו של כלי טיס המצוי במצב מצוקה, 

איתור תכליתי של כלי טיס שהתרסק וכמו כן איתורם התכליתי של רשמי נתוני הטיסה 

 ת. וחילוץ אפקטיבי של נתונים מהן לצורכי חקירה בטיחותי

, ומטרתו GADSS (Global Aeronautical Distress Safety System)קונספט זה זכה לכינוי 

האולטימטיבית משקפת את הקונצנזוס הקיים כיום בקהילת התעופה האזרחית 

 מיקומו של כלי טיס נדרש להיות ידוע בכל שלב משלבי הטיסה.  –הבינלאומית 

ידן במסגרת ועידת הבטיחות -ואושר על ICAO-נסקר ע"י המדינות החברות ב GADSS -ה

 ICAO( שהתכנסה במטה Second High Level Safety Conferenceהדרג השנייה )-רמת

 . 2015במונטריאול בפברואר 

למעשה מתווה את דרך הפעולה הנדרשת להתמודדות עם הבעיות שצצו  GADSS -ה

 :פונקציות עיקריות 3ל והוא כולל דרישה למימושן ש AF447 -ו MH370כתוצאה מאירועי 

באופן כללי, פונקציה זו דורשת  – (Aircraft Trackingעקיבה אחר כלי טיס ). 1

מהמפעיל האווירי לעקוב אחר כלי הטיס שלו בכל אזורי פעילותם ע"י כך שכלי הטיס 

)קו אורך, קו רוחב, גובה וזמן( במרווחי זמן שלא  D4 -מימדי  -ידווח את מיקומו הארבע

דקות בין דיווח לדיווח, אלא אם באפשרותה של יחידת הנת"א הרלבנטית  15ל עולים ע
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באותו אזור פעילות לדעת מה מיקומו של כלי טיס כאמור במרווחי זמן זהים או קצרים 

 .1 יותר

 ( Autonomous Distress Tracking) 2שידור אוטונומי של מיקום כלי טיס במצוקה. 2

בזיהוי מיקומו של כלי טיס כאשר הוא מצוי במצב של מטרתה של פונקציה זו היא סיוע 

 6מצוקה, כאשר היעד הוא לקבוע את מקום התרסקותו של כלי הטיס בתוך רדיוס של 

מייל ימי ע"י  6מייל ימי. ההנחה המקצועית היא שסריקת האזור התחום ברדיוס של 

 ימים. 4כוחות החיפוש וההצלה תארך 

וטונומי )ללא צורך בהתערבות טייס( מרגע שידור מיקום המטוס יבוצע באופן א

שהמערכת תזהה מאפיינים חריגים בהתנהגות המטוס )למשל, מהירויות חריגות, קרבה 

מסוכנת לפני הקרקע וכו'(. תדירות שידור כאמור תהיה לכל הפחות שידור אחד בכל 

 דקה.

 Post Flight Localization andאיתור כלי טיס שהתרסק ומכשירי ההקלטה ). 3

Recovery) –  במקרה של תאונת טיס העדיפות העליונה היא לחלץ שורדים, ככל

שישנם. איתור כלי הטיס מבוצע באמצעות איכון של אותות הנשלחים ממשדר מיקום 

, לאיתור כלי הטיס וחילוץ שורדים (. בנוסףEmergency Locator Transmitter - ELTחירום )

( ושליפת הנתונים מהם, שכן CVR, DFDRסה )הטיחשיבות גדולה לאיתור רשמי  ישנה

 מכשירים אלה מתעדים פרמטרים חשובים מאד לצורכי החקירה הבטיחותית. 

אם כך, פונקציה זו הנוגעת לאיתור כלי הטיס ומכשירי ההקלטה כוללת דרישות לעניין 

 – Underwater Locating Deviceמימי )-איתור תת ניטיידות במשדר מיקום חירום ובמיתקהצ

ULD הטיסה.כלי הטיס עצמו והן אל רשמי ( המוצמדים הן לגופו של 

 

מטרתו של דו"ח זה היא ביצוע ניתוח השפעות רגולציה הנוגעת לשתי הפונקציות 

 שאוזכרו לעיל, ואלו הן: GADSS -הראשונות של ה

 עקיבה אחר כלי טיס 

 טיס במצוקה-שידור אוטונומי של כלי. 

                                                           
מימדי של כלי הטיס ע"י המפעיל האווירי במרווחי זמן שלא -טבע לעניין עקיבה אחר מיקומו הארבע ICAO-המונח ש 1

יחידת , ואילו המונח המקביל לעניין עקיבה כאמור ע"י "4D/15 tracking"דקות בין דיווח לדיווח הוא  15יעלו על 
 ."4D/15 service"הרלבנטית הוא  הנת"א

לאמנה כלי טיס מוגדר במצוקה כאשר הוא נמצא במצב שבו אם לא  6לפי התוספת התשיעית בחלק הראשון לנספח  2
 יחול שינוי בהתנהגותו, עלולה להתחולל תאונת טיס.

("An aircraft is in a distress condition when it is in a state that, if the aircraft behaviour event is left 
uncorrected can result in an accident") 
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הישראליות לתקינה  הצורך להתאים את תקנות הטיס

 הבינלאומית

הבסיס המקצועי להסדרים הנוגעים לרגולציה הבטיחותית של ענף התעופה האזרחית 

(, Standardsלאומית אחידה )אמות מידה מחייבות )-לאומית מעוגן בתקינה בין-הבין

, אשר הוקם לפי ICAOהמלצות, נהלים והליכים(, אשר הגוף האחראי על קביעתה הוא 

 -)להלן  1944בדצמבר  7לאומית שנחתמה בשיקגו ביום -פה האזרחית הביןאמנת התעו

 האמנה( וישראל צד לה.

מטרת האמנה הינה, בין השאר, לחתור לאחידות מרבית בתקינה שלפיה פועלת 

לאומית וזאת במטרה להגביר את בטיחות הטיסה מצד אחד, -התעופה האזרחית הבין

ת באמצעות יצירת "שפה אחידה" לכלל לאומי-ולייעל את התעופה האזרחית הבין

 הענף, מצד שני.

לאומית בשורה של נושאים -מוסמך לגבש תקינה בין ICAOלאמנה,  37לפי סעיף 

 לאומית. -החיוניים להבטחת בטיחותה ויעילותה של התעופה הבין

כמו כן, לפי סעיף זה התחייבו המדינות החתומות על האמנה, להתאים את החקיקה 

 קובע.  ICAO-לאומית ש-, ככל האפשר, לתקינה הביןהפנימית שלהן

הצורך בהתערבות רגולטורית לעניין זה, אם כך, הוא בבחינת חובה שעל המדינה 

 .לאמנה 37לקיים מכוח סעיף 
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 זיהוי הבעיות והאוכלוסיות המושפעות

 הבעיות

 -עומדות בפנינו שתי בעיות מרכזיות, שנחשפו במלוא עוצמתן בתאונות הטיס  כאמור,

Malaysia Airlines 370 ו- Air France 447 ולהן אנו מבקשים לגבש מענה במסגרת הצעת ,

 חקיקה זו, ואלו הן:

הזעקה מאוחרת של שירותי החיפוש וההצלה כאשר כלי הטיס נמצא במצב של  .1

 (distressמצוקה )

חוסר במידע מדויק לגבי מיקומו האחרון בטיסה של כלי הטיס, כלומר מקום  .2

 (wreckageהטיס ) השברים של כלי

מנת לטפל בבעיות -המשך לדברי הרקע, נבקש לחדד שוב כי ההסדר שנקבע עלב

 בסטנדרטים בינ"ל, הינו קיומן של שתי מערכות: ICAOהללו, כפי שעוגן ע"י 

  מערכת עקיבה אחר כלי טיס, שהיא למעשה מערכת שייעודה הוא  –האחת

 רה לא רגילהולהתריע במידה וכלי הטיס מתנהג בצו טיסות קוב אחרעל

(abnormal) באופן בסיסי, המושג מערכת עקיבה כולל את הציוד שמותקן בכלי .

מידע על מיקום המטוס(  –הטיס, קיומה של יכולת עיבוד מידע )במקרה זה 

 בצורה אוטומטית, ונהלים שעל המפעיל האווירי לקיים. 

  מערכת המותקנת על המטוס שתפקידה הוא לשדר את מיקום  –השנייה

 .טוס באופן אוטונומי, בכל דקה לפחות, כאשר המטוס נמצא במצב מצוקההמ

 אוכלוסיות המושפעותה

אסדרה זו, אותה אנו מבקשים לקבוע, כמענה לבעיות המרכזיות שעומדות בפנינו, 

המפעילים מטוסים  בעלי רישיון הפעלה אוויריתמשפיעה בראש ובראשונה על 

 בטיסות מסחריות בינלאומיות. 

ת, כפי שינותח בהמשך מסמך זה, מערך הדרישות השונות אותן אנו יחד עם זא

מבקשים לקבוע לא יחול באופן זהה על כל המטוסים המופעלים בטיסות מסחריות 

בינ"ל, אלא באופן סלקטיבי, כתלות, בין היתר, במסתו המרבית המורשית להמראה 

( של יחידות הנת"א surveillanceשל המטוס, קיבולת המושבים שבו, ביכולות העקיבה )

 ח זה. אים נוספים, כפי שיפורט בהמשך דובאזורים בו הוא פועל ובתנ

אוכלוסייה נוספת שתושפע מאסדרה זו, אך לא באופן ישיר כמו המפעילים האוויריים 

. ציבור הנוסעיםשנדרשים לקיים חובות מסוימים כפי שייקבע במסגרת חיקוק זה, היא 

ש תאונת טיס, ההסתברות לאיתור תכליתי של כלי באמצעות אסדרה זו, ככל שתתרח

במיוחד  –מזו הקיימת כיום הטיס ולהצלת שורדים, ככל שיהיו, תהיה גבוהה יותר 
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באזורים בהם מידע לגבי מיקומו העדכני של כלי הטיס אינו מצוי בידי יחידת הנת"א 

 הרלבנטית בקבועי זמן סבירים.

שר גילוי מהיר שמטוס נמצא במצב שילוב של יכולת עקיבה אחר כלי הטיס שיאפ

שאינו שגרתי או חמור מכך, במצב במצוקה, וקיומה של יכולת שידור אוטונומית של 

יאפשר הזעקה מוקדמת ותכליתית יותר של  –מיקומו המדויק של המטוס בכל דקה 

 .שירותי חיפוש והצלה והגדלה משמעותית של ההסתברות לאיתור מקום ההתרסקות

 בינלאומית תקינהת סקיר

 (ICAOארגון התעופה הבינ"ל האזרחי )

 לאמנה.  37, יישום סטנדרטים בינ"ל הוא חובה מכוח סעיף כאמור

כמענה לבעיות המרכזיות שסקרנו, שנבעו מאותן תאונות טיס מפורסמות, וכחלק מרכזי 

מנת לטפל בפערים -מיישום המסקנות וההמלצות של הצוותים השונים שהוקמו על

 1, באמצעות סדרת עדכונים לחלק ICAOם שנחשפו אגב אותן תאונות, קבע השוני

(, שעניינו "הפעלת מטוסים בתובלה אווירית 6נספח לאמנה )להלן:  6לנספח 

 מסחרית", שורה של הוראות הכוללת את העדכונים הבאים:

  2015משנת  6לנספח  39עדכון .(  תאריך תחילהApplicable date )– 8  בנובמבר

2018 

קבע דרישות שונות ממפעילים אוויריים בנושא עקיבה אחר כלי  ICAOבמסגרת עדכון זה 

 (. Aircraft Trackingטיס )

שעל כל מפעיל אווירי לקיים  3.5.1סטנדרט אמצעות ב, ICAO, קובע קרוניעבאופן 

 יכולת עקיבה אחר מטוסיו בכל אזורי פעילותם.

, מפורטות וקונקרטיות יותר תנוספו קובע שתי הוראות ICAOבנוסף לסטנדרט כללי זה, 

ביחס לחובה של מפעילים אוויריים לעקוב אחר מטוסיהם. אחת מההוראות הינה 

 מת מידה מחייבתאבמעמד של  –( ואילו השניה Recommendationבמעמד של המלצה )

(Standard.) 

מבצע אבחנה במעמדה  ICAOכך, בקביעתו את שתי ההוראות הנוספות לעניין זה, 

וראה כתלות במסתו המרבית המורשית להמראה של המטוס, במובן זה המחייב של הה

( עבור כל Recommendationשהחובה לקיים מערכת עקיבה הינה במעמד של המלצה )

ק"ג, ואילו עבור  27,000המטוסים שמסתם המרבית המורשית להמראה עולה על 

מטוסים ק"ג )להלן:  45,500מטוסים שמסתם המרבית המורשית להמראה עולה על 

 (. Standard( החובה שנקבעה הינה במעמד של סטנדרט מחייב )כבדים
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קובע קריטריון נוסף  ICAOבנוסף לקריטריון המסה המרבית המורשית להמראה, 

לאבחנה בין סטנדרט להמלצה והוא תלות באזור הפעילות של המטוס. כך, הסטנדרט 

 מטוסיםגבי לקיימת רק המחייב עקיבה אחר מטוסים "כבדים" קובע שהחובה לעקוב 

, בעוד שההמלצה 3( שאינו בשטחה של מדינהOceanic areaהפועלים מעל ים ) יםכבד

 עושה אבחנה בין מרחבי אוויר שמעל ים ומרחבי אוויר שמעל יבשה.  אינה

עוד יצוין כי הן במסגרת הסטנדרט והן במסגרת ההמלצה, ישנה דרישה מהמפעילים 

במרחבי אוויר בהם יחידת ניהול התעבורה  האוויריים לעקוב בעצמם אחר מטוסיהם

 15-האווירית מקבלת מידע עדכני לגבי מיקומו של המטוס במרווחי זמן הגדולים מ

 דקות.

 ICAO –לגבי הקריטריון "קיבולת מושבים" שיש במטוס כתנאי נוסף להחלת הדרישות 

ם בהם אינו מבצע אבחנה וקובע כתנאי שהדרישות יחולו על מטוסים שקיבולת המושבי

כלומר, אינו מבחין בין מטוסים שמסתם המרבית המורשית להמראה  – 19היא מעל 

 , ובין מטוסים כבדים בלבד.ק"ג 45,500ועד ק"ג,  27,000עולה על 

דרישה מהמפעילים האוויריים כאמור לקבוע נהלים לעניין  ICAOבנוסף לכך, קבע 

מנת לסייע לכוחות חיפוש -( המידע לגבי עקיבה אחר מטוסיהם עלretentionשימור )

ש צורך בכך. והצלה בקביעה של המיקום הידוע האחרון של המטוס במקרים בהם י

 עד לרגע נחיתת המטוס אחריו עקבו. ICAOלפי דרש נשימור המידע כאמור 

  2016לאמנה משנת  6לנספח  40עדכון .(  תאריך תחילהApplicable date )– 1  2021בינואר 

רישה ממפעילים אוויריים לקיים במטוסיהם יכולת שידור קבע ד ICAOבמסגרת עדכון זה 

אוטונומי של מיקום מטוסיהם, ככל שהאחרונים מצויים במצב של מצוקה. שידור כאמור 

 יתבצע לכל הפחות בכל דקה בעת שהמטוס מוגדר במצב מצוקה.

ק"ג דרישה זו  27,000לגבי כל המטוסים שמסתם המרבית המורשית להמראה עולה על 

( לקיים יכולת Recommendationואילו ההמלצה ) תמחייב מת ידהאעמד של היא במ

שידור אוטונומית כאמור הינה רחבה יותר בתחולתה והיא חלה לגבי כל המטוסים 

ק"ג. מלבד שתי הוראות אלה,  5,700 על שמסתם המרבית המורשית להמראה עולה

ICAO  יהן על המפעיל הוראות מפורטות נוספות לפ 6קבע בתוספת התשיעית לנספח

 האווירי לנהוג כאשר כלי הטיס מוגדר במצב מצוקה.

                                                           
 לאמנה: 6של נספח  1לחלק  3.5.3בסטנדרט  1לעניין זה ר' הערה מספר  3

Oceanic area, for the purpose of aircraft tracking, is the airspace which overlies waters outside the 
territory of a State 
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  2017לאמנה משנת  6לנספח  42עדכון .(  תאריך תחילהApplicable date )– 8 

 2018בנובמבר 

מדינת המפעיל האווירי רשאית במקרים מסויימים קובע כי  ICAOבמסגרת עדכון זה 

צורה אוטומטית )למשל, דיווח אקטיבי לאפשר למפעיל האווירי חריגות מביצוע דיווח ב

טלפון(, בכפוף לביצוע ניהול סיכונים שיבוצע ע"י המפעיל -באמצעות תשדורת רדיו

 האווירי ויאושר בידי הרשות הרגולטורית.

כי ביצוע ניהול סיכונים כאמור יכלול, לכל הפחות, התייחסות  ICAOעוד נקבע בידי 

דכון זה, ובכללם: יכולות מערכת השליטה במסגרת ע ICAOלמספר נושאים אותם פירט 

מנת לקבוע את מיקומו, -התפעולית של המפעיל האווירי, האמצעים שיש במטוס על

האמצעים הזמינים לשם התקשרות עם המטוס, השלכות שעלולות להיות בתחום 

 ביצועי אנוש משום השינוי שייגזר בנהלי תפעול הטיסה ועוד.

 ICAO Circular 347 - Aircraft Trackingלעניין זה ) פירסם ICAO-בהתאם לחומר מנחה ש

Implementation Guidelines, Implementation Guidance for Operators and Civil Aviation 

Authoritiesמנת לתת מענה -( יודגש כי יש לעשות שימוש במכשיר זה של חריגות על

שר מידת החשיפה של למצבים מסוימים בהם ישנן מגבלות טכניות כלשהן או כא

המטוס )משך הזמן בו הוא טס ללא עקיבה אחריו( אינה מצדיקה את קיומה של 

 מערכת עקיבה אוטומטית. 

להוראות לעניין קיומה של  אינו מהווה אלטרנטיבהבנוסף, יודגש, כי מכשיר זה 

מערכת עקיבה ולא מהווה הקלה באשר לאחריות המפעילים האוויריים לעקוב אחר 

 ICAOנסיבות בהן ניתן לעשות שימוש במכשיר חריגות זה, כפי שפורטו ע"י  מטוסיהם.

, הן, למשל: תקלה במערכת העקיבה טרם שיגור הטיסה, חשיפה Circular 347 -ב

לאזורים בהם אין יכולת עקיבה של יחידת נת"א כלשהיא, קיומם של אזורים  קצרה

מנת לאפשר -ידים כיאות עלמוגבלים לטיסה באופן זמני שמאלצים מטוסים שאינם מצו

 .עקיבה אחריהם לטוס בנתיבים בהם נדרשת עקיבה של המפעיל האווירי ועוד
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 (EASAהסוכנות האירופית לבטיחות בתעופה ) 

 עקיבה אחר כלי טיס 

EASA תוך 4קבעה את ההוראות השונות לעניין עקיבה אחר כלי טיס בחוק האירופי ,

. השינויים העיקריים שזיהינו הם ICAOיישומם של מספר שינויים ביחס להוראות 

 כלהלן:

ביצעה אבחנה בין מטוסים שניתנה להם תעודת כושר טיסה  EASA -לגבי תחולה 

( ובין מטוסים שניתנה מטוסים ישנים)להלן:  2018בדצמבר  16-ה לפניראשונית 

מטוסים או לאחר מכן )להלן:  2018בדצמבר  16-להם תעודת כושר טיסה ראשונית ב

 (.חדשים

קבעה את החובה לקיום מערכת עקיבה אחר כל  EASA - הישניםלגבי המטוסים 

המטוסים שנכללים בקטגוריה זו שמסתם המרבית המורשית להמראה עולה על 

שיש  – ובנוסף 19 -ק"ג ושתצורת מושבי הנוסעים המבצעית שלהם גדולה מ 27,000

משדרים באמצעות  להם את היכולת לספק מידע לגבי מיקומם, בנוסף למידע שהם

הטרנספונדר שמותקן בהם. עקיבה כאמור צריכה להתבצע מרגע המראת המטוסים 

ועד לרגע נחיתתם, אלא אם מידע לגבי מיקומם מתקבל מיחידת נת"א במרווחי זמן 

 (.adequate) 5הולמים

קבעה את החובה לקיים מערכת עקיבה לגבי מטוסים  EASA - החדשיםלגבי המטוסים 

ק"ג שנכללים בקטגוריה זו  27,000ת המורשית להמראה עולה על שמסתם המרבי

, ולגבי 19 -)קטגוריית חדשים( ושתצורת מושבי הנוסעים המבצעית שלהם גדולה מ

ללא תלות בתצורת מושבי נוסעים  -מטוסים כבדים שנכללים בקטגוריה זו 

 45,500)למשל, מטוסי מטען שמסתם המרבית המורשית להמראה עולה על  כלשהיא

 ק"ג(. 

 יש לציין כי ניתוק התלות בתצורת מושבי נוסעים כלשהיא לגבי מטוסים כבדים מהווה

 האוטומטית שקבע את חובת העקיבה 6בנספח  3.5.3 דרישה מחמירה ביחס לסטנדרט

מצד שני, יש לזכור כי  .19 -אחר מטוסים כבדים שקיבולת המושבים בהם גדולה מ

                                                           
  Aeroplanes –Aircraft Tracking System  –CAT.GEN.MPA.205אחר מטוסים היא:   התקנה לעניין עקיבה  4

 edition thCommission regulation (EU) 965/2012 on air operations, 9  -בתקנות ההפעלה האירופיות 
 
היא  EASA שפרסמה AMC -. יחד עם זאת ב"…time intervals with adequate duration…"הניסוח בתקנה הוא:  5

דקות )בדומה לקבועי הזמן שקבע  15קובעת כי האופן בו נכון לציית בכדי לעמוד בתקנה הוא מרווחי זמן שלא עולים על 
ICAO.) 
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עקיבה אחר מטוסיו  יכולתמפעיל אווירי לקיים  כלשעל , כאמור, קובע 3.5.1סטנדרט 

 .בכל אזורי פעילותם

, חלה מרגע EASAבנוסף לכך נציין כי החובה לעקוב אחר המטוסים, כפי שקבעה 

המראת המטוסים ועד לרגע נחיתתם, אלא אם ניתנים למטוסים שירותי פיקוח טיסה 

מיחידת הנת"א באמצעות מערכות מכ"ם מתאימות ומידע לגבי מיקומם מתקבל 

ללא תלות בשאלה האם הטיסה מתבצעת מעל יבשה או במרווחי זמן הולמים 

 .מעל ים

שקובע שיש לקיים עקיבה רק  ICAOשל  סטנדרטמחמירה ביחס ל EASAבכך, 

, ICAO המלצתמיישמת את  למעשהושאינו בשטחה של מדינה,  באזורים שמעל ים

ים בהם יחידת ניהול התעבורה אבחנה בין יבשה לים, אלא בין מרחבעושה  השאינ

האווירית הרלבנטית מקבלת מידע עדכני לגבי מיקומם של כלי הטיס במרווחי זמן 

דקות, ומרחבים בהם יחידת הנת"א מקבלת מידע כאמור במרווחי זמן  15-הגדולים מ

 דקות או קצרים מכך.  15של 

שולבת במערכת קבעה כי מערכת העקיבה חייבת להיות מ EASA-שוני נוסף נוגע לכך ש

לא התייחס בהוראותיו ולא  ICAOהשליטה התפעולית של המפעיל האווירי. לעומת זאת, 

 לגבי אופן שילוב המערכת אצל המפעילים האוויריים.קונקרטית קבע דרישה 

 ICAOהרחיבה את תחולת ההוראות לעניין מערכת עקיבה שקבע  EASAבנוסף, יצוין כי 

סחרית בינ"ל וקבעה בחוק דרישה לעקיבה לגבי מטוסים המופעלים בתובלה אווירית מ

 .ובתנאים מסוימים (Offshore operationsהפועלים מעל ים ) מסוקיםגם אחר 

 שידור מיקום מטוס במצוקה 

EASA  יישמה את הסטנדרט המחייב שקבעICAO  לעניין מיקום מטוס במצוקה בחקיקה

 תוך יישומו של שינוי עיקרי אחד.  6האירופית

את כל המטוסים שמסתם המרבית המורשית להמראה עולה על מחייב  ICAOבעוד 

מחייבים את כל  EASAק"ג ביכולת שידור אוטונומית של מיקומם בעת מצוקה,  27,000

ושקיבולת ק"ג  27,000המטוסים שמסתם המרבית המורשית להמראה עולה על 

ללא הבדל  –ביכולת שכזו, ולגבי מטוסים כבדים  19המושבים בהם היא מעל 

 ללא תלות בקיבולת המושבים כלל.  -, כלומר ICAOוראות מה

                                                           
 Location of Aircraft in Distress  –CAT.GEN.MPA.205– התקנה לעניין מיקום מטוס במצוקה היא:  6

Aeroplanes  בתקנות ההפעלה האירופיות-  edition thission regulation (EU) 965/2012 on air operations, 9Comm 
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התייחסות זו לקבוצה המורכבת ממטוסים שמסתם המרבית המורשית להמראה עולה 

ומטוסים כבדים )ללא תלות  19ק"ג ושקיבולת המושבים שלהם היא מעל  27,000על 

לגבי האופן בו היא  EASAבתצורת מושבים כלשהיא( מבטאת תפיסה עקבית של 

במטוסים המופעלים בתובלה אווירית מסחרית,  GADSS -בחרה ליישם את קונספט ה

להטיל את חובת קיומה של מערכת  EASAשכן מדובר באותה הקבוצה עליה בחרה 

 .העקיבה

 (FAAמינהל התעופה הפדראלי של ארה"ב ) 

 Federal Aviation –ל  121-ו 91נכון לזמן כתיבת דו"ח זה, מסקירה שבוצעה בחלקים 

Regulations לא נמצאו תקנות לעניין עקיבה אחר כלי טיס או מיקום מטוס במצוקה. 

 

 מערכת עקיבה אחר מטוסים – וניתוחן חלופות קביעת

 כללי

טרם נתחיל בניתוח החלופות השונות והשוואה ביניהן, נבקש לציין את הדברים 

 הבאים, שרלבנטיים לניתוח החלופות:

 ים המופעלים בתובלה אווירית מסחרית חלק עיקרי מהמטוסים הישראלי

ושההוראות לעניין עקיבה חלות לגביהם פועלים במרחב האווירי האירופי. מרחב זה 

מאופיין בכיסוי מלא ואפקטיבי של מערכות עקיבה שונות המשמשות את יחידות 

מפות כיסוי  - אנספח  הנת"א שנותנות שירותי נת"א במרחב זה )לפירוט נוסף ראה

 . (במרחב האווירי האירופי

נוסף, כאשר אנו בוחנים את אופי פעילותם של המפעילים האוויריים הישראליים ב

ידם, אנו מסיקים כי החובה בפועל לעקיבה ע"י -וציי המטוסים שמופעלים על

 ,B747, B767, B777המפעיל האווירי תחול על חלק ניכר מהמטוסים רחבי הגוף )

B787 ובייחוד אלו מתוכם שפועלים באזורים בהם אין כיסוי של מערכות עקיבה )

(. דוגמאות לאזורים אלה הן: ים ATC Surveillance systemsהמשמשות יחידות נת"א )

 סוף, הים הערבי, מפרץ בנגל ואזורים נרחבים באפריקה.

 נת באופן עקרוני, במיסודה של מערכת עקיבה אחר מטוסים, כווICAO  היא להישען

על טכנולוגיות קיימות ועל ציוד שמותקן על חלק גדול מהמטוסים כבר כיום 

 .(ADS-C, ACARs, SPACE ADS-B)למשל, 

יחד עם זאת, במיסודה של מערכת עקיבה אחר מטוסים, אנו מניחים שתידרש, בין 

היתר, השקעה כספית מסוימת בהקמתה של מערכת מידע קרקעית שתקלוט את 
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דורי המטוס, או, לחילופין, שתקלוט מידע לגבי מיקום המטוסים שיסופק ע"י שי

ספק שירות ייעודי לעניין זה. מערכת מידע שכזו תאפשר עקיבה אחר המטוסים 

 ותשמר את הנתונים עד לנחיתתם ביעד. 

שם קיומה של מערכת עקיבה, נתונה בידי המפעילים האוויריים אפשרות נוספת ל

 ה בעצמם והיא התקשרות עם ספק שירות חיצוני שיספק להם זולת ביצוע העקיב

שירות עקיבה שכזה. מסקירת שוק ראשונית שביצענו, מצאנו כי קיימים מספר 

ספקי שירות לעניין זה, שעושים שימוש בטכנולוגיות הקיימות כבר כיום במטוסים, 

 ושביכולתם לספק שירותי עקיבה כבר כיום.

 מנת -ם ספק שירות שכזה, שמקום מושבו בארה"ב, עלבנוסף, קיימנו שיחת ועידה ע

 לקבל מושג לגבי עלות שירות שכזה. 

דולר )ארה"ב( לכל מטוס,  250-500תמצית, הערכת עלות שירות שכזה הינה ב

לחודש. מדובר בהערכה גסה בלבד שניתנה ע"י הספק, וכמובן שהמחיר בפועל 

חברה שתבקש להתקשר עם עשוי להשתנות ממגוון רחב של סיבות )למשל, גודל ה

ספק שכזה, ועוד(, אולם לצורך ניתוח החלופות, במיוחד בהיבט הנטל הכספי 

 שכרוך בהתקשרות מעין זו, הערכה זו מספקת.

  מבחינת ההיבטים הקשורים לעומס הרגולטורי הצפוי, אנו  מעריכים כי המפעילים

 האוויריים יידרשו, בין היתר, לבצע את הפעולות הבאות: 

מקיף שמטרתו לקבוע עבור אילו נתיבים או אזורי פעילות תידרש עקיבה  יתוחנ

 )היכן שאין שירות זהה של יחידת נת"א רלבנטית לאזור הפעילות(;

 מיסוד נהלים מתאימים לתפעול מערכת העקיבה;

הכשרה והדרכה של בעלי תפקידים המיועדים לתפעל או לעשות שימוש במערכת 

 (.)למשל, קצין שיגור

 

 חלופותקביעת 

בנושא זה, ולאחר שסקרנו  ICAOלאחר שסקרנו את הסטנדרטים וההמלצות שאימץ 

אותן ננתח לפי  שונותחלופות  4 קבועשמה זה מכבר בנושא זה, בחרנו לתקינה זרה שיו

חובת קיומה של את ההסדר האופטימאלי לגבי  צואמבמטרה ל קריטריונים שונים,

 מערכת עקיבה אחר מטוסים. 

 :בהתאם לכך, להלן החלופות שקבענו

  ק"ג ובכל מקום בו  27,000)מטוסים מעל  6 בנספח 3.5.2 המלצהיישום  – 1חלופה

 אין עקיבה של יחידת נת"א(
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החלת חובת מיסוד מערכת עקיבה, המבוססת דיווחים אוטומטיים, לעקיבה אחר 

ק"ג ושקיבולת  27,000כל המטוסים שמסתם המרבית המורשית להמראה עולה על 

ובכל המקומות בהם יחידות הנת"א, שבתחום פיקוחן  19המושבים בהם היא מעל 

 דקות. 15-הם טסים, מקבלות מידע לגבי מיקומם במרווחי זמן הגדולים מ

  מטוסים כבדים מעל ים בלבד( 6בנספח  3.5.3 סטנדרטיישום  – 2חלופה( 

החלת חובת מיסוד מערכת עקיבה, המבוססת דיווחים אוטומטיים, לעקיבה אחר 

ורק מעל ים שאינו בשטחה  19שקיבולת המושבים בהם היא מעל  כבדיםמטוסים 

ום פיקוחן הם טסים, של מדינה זרה ובכל המקומות בהם יחידות הנת"א, שבתח

 דקות. 15-מקבלות מידע לגבי מיקומם במרווחי זמן הגדולים מ

  יישום הסדר דומה להסדר של  - 3חלופהEASA תוך התאמת תאריך התחילה 

 החלת חובת מיסוד מערכת עקיבה לפי התנאים כלהלן:

בדצמבר  31 לפנימטוסים שתעודת כושר הטיסה הראשונית שלהם ניתנה  .1

 גביהן התנאים הבאים:ושחלים ל 2019

  וגם ק"ג; 27,000מסתם המרבית המורשית להמראה עולה על 

 וגם ;19 -תצורת מושבי הנוסעים המבצעית המרבית שלהם גדולה מ 

   יש להם את היכולת לספק מידע לגבי מיקומם בנוסף למידע שהם

 משדרים באמצעות הטרנספונדר שמותקן בהם

בדצמבר  31-להם ניתנה במטוסים שתעודת כושר הטיסה הראשונית ש .2

 27,000או לאחר מכן, ושמסתם המרבית המורשית להמראה עולה על  2019

  גםו 19-ק"ג ותצורת מושבי הנוסעים המבצעית המרבית שלהם גדולה מ

בדצמבר  31-טוסים שתעודת כושר הטיסה הראשונית שלהם ניתנה במ

 45,500או לאחר מכן ומסתם המרבית המורשית להמראה עולה על  2019

 ק"ג.

חובה זו תחול מרגע המראת המטוסים ועד לרגע נחיתתם. זאת, אלא אם ניתנים 

למטוסים שירותי פיקוח טיסה באמצעות מערכות מכ"ם מתאימות ומידע לגבי 

 .מיחידת הנת"א במרווחי זמן הולמיםמיקומם מתקבל 

 

  יישום ההסדר של  – 4חלופהEASA  תוך התאמת תאריך התחילה והחרגת מטוסי

 טעןמ

 החלת חובת מיסוד מערכת עקיבה לפי התנאים כלהלן:
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בדצמבר  31 לפנימטוסים שתעודת כושר הטיסה הראשונית שלהם ניתנה  .1

 ושחלים לגביהם התנאים הבאים: 2019

  וגם ק"ג; 27,000מסתם המרבית המורשית להמראה עולה על 

 וגם ;19 -תצורת מושבי הנוסעים המבצעית המרבית שלהם גדולה מ 

 ם את היכולת לספק מידע לגבי מיקומם, בנוסף למידע שהם  יש לה

 משדרים באמצעות הטרנספונדר שמותקן בהם.

בדצמבר  31-מטוסים שתעודת כושר הטיסה הראשונית שלהם ניתנה ב .2

 או לאחר מכן ושחלים לגביהם התנאים הבאים: 2019

  וגם ק"ג; 27,000מסתם המרבית המורשית להמראה עולה על 

 19 -נוסעים המבצעית המרבית שלהם גדולה מתצורת מושבי ה. 

ובה זו כאמור תחול מרגע המראת המטוסים ועד לרגע נחיתתם. זאת, אלא אם ח

ניתנים למטוסים שירותי פיקוח טיסה באמצעות מערכות מכ"ם מתאימות ומידע 

 .לגבי מיקומם מתקבל מיחידת הנת"א במרווחי זמן הולמים

 

 ניתוח חלופות

 6בנספח  3.5.2צה יישום המל – 1 חלופה 

  תועלות 5.3.1.1

  יישום חלופה זו מסייע להגברת בטיחות כלי הטיס  –בטיחות כלי הטיס והנוסעים

טיס מאפשרת זיהוי מוקדם של -והנוסעים. קיומה של מערכת עקיבה אחר כלי

סטייה מנתיב הטיסה המתוכנן, ושל מצבים נוספים שעלולים להסתיים בנחיתת 

י מוקדם שכזה יאפשר, בין היתר, את הזעקת שירותי חירום או תאונה אווירית. זיהו

 החיפוש וההצלה בזמן ועשוי להגדיל את ההסתברות להצלת חיים.

  ממילא יישום ההמלצה, המרחיבה בתחולתה על  –יישום סטנדרטים בינ"ל

הסטנדרט, מהווה יישום אוטומטי של הסטנדרט המחייב. ניתן לקבוע שיישום 

 הסטנדרטים הבינ"ל לעניין זהההמלצה יהווה יישום מלא של 

 עומסים 5.3.1.2

 עומס כספי

המפעילים , כלשונן ICAOככל שנבקש להחיל את הוראות  –הצטיידות במטוסים 

האוויריים יידרשו להתקנת ציוד שיאפשר שידור מיקום )מלבד הטרנספונדר( על גבי 

 .בדכ. מדובר, להערכתנו, בדרישה שגוזרת עומס כספי B767חלק ממטוסי 
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עיל האווירי ככל שהמפ -יתר המטוסים, עבורם לא נדרש מהלך של הצטיידות לגבי 

יבחר בהתקשרות עם ספק שירות חיצוני )להבנתנו, הפתרון שספק שירות שכזה נותן 

כולל את כל הרכיבים הדרושים לקיומה של מערכת עקיבה אוטומטית ובלבד שישנה 

מערכת מתאימה שמשדרת מיקום שמותקנת על המטוס(. הערכת העלות, כאמור, היא 

 מדובר, להערכתנו, בעומס כספי יחסית קטן. דולר )ארה"ב( למטוס לחודש. 250-500

ככל שהמפעיל האווירי יבחר בהקמת יכולת עקיבה בעצמו )למשל, כחלק ממערכת 

 –השליטה התפעולית שלו( המהלך יגזור התקנת מערכת מידע קרקעית, ובנוסף 

 –עלויות שוטפות הנוגעות לבסיס נתונים שיגיע מספק חיצוני. לגבי כוח אדם נוסף 

ו, ככל שמערכת העקיבה תוטמע במערכת השליטה התפעולית של המפעיל להערכתנ

האווירי, יתכן כי כח האדם הקיים כיום במערכת שליטה זו יספיק על מנת לתפעל את 

 המערכת. 

 עומס רגולטורי

כלי  –טיס עבור כלי טיס שנדרשת בהם התקנת מערכת -מבחינת רישוי מערכת כלי

חויב בהתקנה של מערכת שתתמוך את יכולת טיס שאינו מצויד בציוד המתאים י

העקיבה. התקנה כאמור תחויב להתבצע תחת כללי הכושר האווירי הישימים ותחת 

נהלי הרישוי המתאימים לעניין זה. מדובר בעומס רגולטורי כבד, הן על המפעיל האווירי 

 והן על הרגולטור.

מערכת עקיבה אחר כלי נהלים מהווים חלק אינטגרלי מ –מיסוד, קיום ואישור נהלים 

טיס. העומס בסעיף זה בא לידי ביטוי בעדכון נהלי מערכת השליטה התפעולית של 

 .עד בינוני להמפעיל האווירי ובאישורם בידי המנהל. מדובר בעומס רגולטורי ק

 6בנספח  3.5.3יישום סטנדרט  – 2חלופה  

 תועלות 5.3.2.1

  הגברת בטיחות כלי יישום חלופה זו מסייע ל –בטיחות כלי הטיס והנוסעים

טיס מאפשרת זיהוי מוקדם -הטיס והנוסעים. קיומה של מערכת עקיבה אחר כלי

של סטייה מנתיב הטיסה המתוכנן, ובכלל זה מצבים שעלולים להסתיים 

בנחיתת חירום או תאונה אווירית. זיהוי מוקדם שכזה יאפשר, בין היתר, את 

ל את ההסתברות להצלת הזעקת שירותי החיפוש וההצלה בזמן ועשוי להגדי

חלופה זו פחותה בתחולתה משום שהיא  – 1חיים. יחד עם זאת, ביחס לחלופה 

(, oceanic areasחלה רק לגבי טיסות שמעל ים שאינו בשטחה של מדינה זרה )

ולא בכל מקום )יבשה או ים( שבו ליחידת הנת"א אין יכולת לקבל מידע לגבי 

 מיקום המטוס במרווחי זמן הולמים.
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 יישום חלופה זו מהווה יישום הדרישות  –ישום סטנדרטים והמלצות בינ"ל י

מהווה יישום של ההמלצה  אינוהמינימאליות הקבועות בסטנדרט הבינ"ל, אך 

, שתחולתה רחבה יותר, הן מבחינת סוגי המטוסים והן מבחינת האזור ICAOשל 

 .הגיאוגרפי בו הם טסים

 עומסים 5.3.2.2

דומה במהותו והיקפו לניתוח העומסים  ICAOשל ניתוח העומסים שמשית הסטנדרט 

 .1חלופה היא , ICAOשמשיתה ההמלצה של 

 תוך התאמת תאריך התחילה EASAיישום הסדר מבוסס  – 3חלופה  

 תועלות 5.3.3.1

 בטיחות כלי הטיס, הצוות והנוסעים 

התועלת המתקבלת מיישום חלופה זו בהיבטי בטיחות כלי הטיס,  –מצד אחד 

מכיוון  2-ו 1ה יותר מהתועלת המתקבלת מיישום חלופות הצוות והנוסעים גדול

 –שיישום חלופה זו יגביר גם את בטיחותם של אנשי הצוות במטוסי מטען 

כפי שכבר סקרנו במסגרת דו"ח . 2-ו 1תועלת שלא נכללת במסגרת חלופות 

ללא קשר בחרה ליישם את חובת העקיבה גם אחר מטוסים כבדים  EASAזה, 

 .ולת מושביםלקיב

התועלת המתקבלת מיישום חלופה זו בהיבטי  - 2בנוסף, ביחס לחלופה 

 2בטיחות כלי הטיס, הצוות והנוסעים גדולה יותר משום שבנוסף לחלופה 

חובת העקיבה חלה בכל האזורים בהם אין שירותי  –תחולתה רחבה יותר 

ל מדינה עקיבה של יחידת נת"א, ולא רק באזורים שמעל ים שאינו בשטחה ש

 (.oceanic areasזרה )

שתעודת כושר הטיסה ישנים )אלה , לגבי מטוסים EASAמצד שני, לפי 

.התאריך המותאם בחלופה זו 2018בדצמבר  16-להם ניתנה לפני ההראשונית ש

מטוסים שמסתם המרבית לגבי חובת העקיבה חלה רק  (,2019בדצמבר  31הוא 

תצורת מושבי הנוסעים המבצעית ק"ג וש 27,000המורשית להמראה עולה על 

שיש להם את היכולת לספק מידע לגבי  – ובנוסף 19 -שלהם גדולה מ

מיקומם, בנוסף למידע שהם משדרים באמצעות הטרנספונדר שמותקן בהם. 

בכך, ישנה "תקופת ביניים" שלאורכה יפעלו מטוסים ישנים  בתובלה אווירית 

היכולת לספק מידע לגבי מיקומם, בנוסף למידע שאין להם )מסחרית בינ"ל 

 תהיה חובה לעקובשלא  (שהם משדרים באמצעות הטרנספונדר שמותקן בהם

. משום כך, וביחס לציי המטוסים הישראליים, אנו באופן אוטומטי אחריהם
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גורסים כי ישנה פגיעה מסוימת ומוגבלת בבטיחות משום שמדובר במטוסים 

תהליכי  , אגבספציפיים, לתקופה ספציפית, תוך צמצום מדורג של מספרם

 .שדרוג הציים להם אנו עדים

  מאפיינים יישום חלופה זו מהווה יישום בעל  –יישום סטנדרטים והמלצות בינ"ל

, בשל הסיבות ICAOהבינ"ל שנקבעו ע"י וההמלצות סטנדרטים של ה שונים

 הבאות:

חובת העקיבה תחול רק על מטוסים ישנים שממילא קיימת להם היכולת לשדר 

את מיקומם בנוסף למידע שהם  משדרים באמצעות הטרנספונדר שמותקן בהם 

. מיקומם, ולא תחול לגבי מטוסים ישנים שאין להם יכולת שידור מיקום כאמור

יודגש כי כדי להלום את הסטנדרט הבינ"ל במלואו וכלשונו, גם לגבי מטוסים 

( retrofitישנים שאין להם יכולת שידור מיקום כאמור, יידרש מהלך הצטיידות )

 שיגזור עומס כספי לא פרופורציונאלי )כפי שינותח בהמשך(. 

 עומסים 5.3.3.2

 עומס כספי 

, תוך EASAככל שנבקש להחיל הסדר דומה לזה שקבעה  –הצטיידות במטוסים 

אבחנה בין מטוסים ישנים למטוסים חדשים, נבקש להתאים את תאריך 

התחילה כך שחובת העקיבה תחול רק אחר מטוסים שתעודת כושר הטיסה 

ושממילא קיימת בהם  2019בדצמבר  31ית שלהם ניתנה עד ליום הראשונ

היכולת לשדר את מיקומם בנוסף למידע שהם  משדרים באמצעות 

על המפעילים האוויריים  לא תיגזר החובההטרנספונדר שמותקן בהם. בכך, 

( במטוסים ישנים שאין להם יכולת שידור מידע retrofitלהתקין ציוד כלשהו )

קבעה  EASA-, למשל(. יחד עם זאת, ההסדר ש2-ו 1מחלופות כאמור )בשונה 

 בהובלת מטען.  חדשים מטוסים ופעיליכולל תחולה על מפעילים אוויריים ש

הערכת  -ככל שהמפעיל האווירי יבחר בהתקשרות עם ספק שירות חיצוני 

דולר ארה"ב למטוס לחודש. מדובר, להערכתנו,  250-500העלות, כאמור, היא 

 י קטן.בעומס כספ

ככל שהמפעיל האווירי יבחר בהקמת יכולת עקיבה בעצמו )למשל, כחלק 

ממערכת השליטה התפעולית שלו( המהלך יגזור התקנת מערכת מידע 

עלויות שוטפות הנוגעות לבסיס נתונים שיגיע מספק חיצוני.  –קרקעית, ובנוסף 

כת כפי שציינו, ככל שמערכת העקיבה תוטמע כחלק ממער –לגבי כוח אדם 

השליטה התפעולית, יתכן כי כח האדם הקיים יתפעל גם את מערכת השליטה 

 עצמה.
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 עומס רגולטורי 

כאמור,  –טיס עבור כלי טיס שנדרשת בהם התקנת מערכת -רישוי מערכת כלי

האבחנה בין מטוסים ישנים למטוסים חדשים חוסכת, מלבד העומס הכספי, גם 

 יוד מתאים על מטוסים ישנים.את העומס הרגולטורי הכרוך בחובת התקנת צ

נהלים מהווים חלק אינטגרלי ממערכת עקיבה  –מיסוד, קיום ואישור נהלים 

אחר כלי טיס. העומס בסעיף זה בא לידי ביטוי בעדכון נהלי מערכת השליטה 

התפעולית של המפעיל האווירי ובאישורם בידי המנהל. מדובר, להערכתנו, 

 .בעומס רגולטורי בינוני

 תוך החרגת מטוסי המטען 3יישום חלופה  – 4חלופה  

 תועלות 5.3.4.1

 יחות כלי הטיס, הצוות והנוסעים בט 

התועלת המתקבלת מיישום חלופה זו בהיבטי בטיחות כלי הטיס, הצוות והנוסעים 

 –( משום שתחולתה רחבה יותר 6בנספח  3.5.3)סטנדרט  2גדולה יותר מחלופה 

ותי עקיבה של יחידת נת"א, ולא רק חובת העקיבה חלה בכל האזורים בהם אין שיר

(. יחד עם זאת oceanic areasבאזורים שמעל ים שאינו בשטחה של מדינה זרה )

 מתחולת ההסדר מוחרגיםהחדשים , בכך שמטוסי המטען 3קטנה יותר מחלופה 

מושבים" נשמר )בדומה  19( והקריטריון של "מעל EASA)ביחס להסדר של 

 (.ICAOלסטנדרט של 

 מאפיינים יישום חלופה זו מהווה יישום בעל  –דרטים והמלצות בינ"ל יישום סטנ

, אם כי בהיקף מצומצם יותר ICAOשל הסטנדרטים הבינ"ל שנקבעו ע"י  שונים

 )בחלופה זו ישנה החרגה של מטוסי מטען(, בשל הסיבות הבאות:

חובת העקיבה תחול רק על מטוסים ישנים שממילא קיימת להם היכולת לשדר 

ומם בנוסף למידע שהם  משדרים באמצעות הטרנספונדר שמותקן בהם את מיק

מיקומם, ולא תחול לגבי מטוסים ישנים שאין להם יכולת שידור מיקום כאמור. 

יודגש כי כדי להלום את הסטנדרט הבינ"ל במלואו וכלשונו, גם לגבי מטוסים 

 פורציונאלי.( שיגזור עומס כספי לא פרוretrofitישנים, יידרש מהלך הצטיידות )

חובת העקיבה חלה בכל האזורים  –)לא ההמלצה(  ICAOביחס לסטנדרט של 

בהם אין שירותי עקיבה של יחידת נת"א, ולא רק באזורים שמעל ים שאינו 

 .(oceanic areasבשטחה של מדינה זרה )
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 עומסים 5.3.4.2

 עומס כספי 

, מלבד עניין 3ניתוח העומס הכספי לחלופה זו דומה לזה שבוצע בחלופה 

. בשל כך, יצוין כי העומס הכספי שמושת החדשים החרגת מטוסי המטען

 .3מיישום חלופה זו מעט קטן יותר מזה שמושת בחלופה 

 עומס רגולטורי 

ניתוח העומס הרגולטורי לחלופה זו דומה במהותו והיקפו לזה שבוצע עבור 

מס . בשל כך, יצוין כי העוהחדשים , מלבד עניין החרגת מטוסי המטען3חלופה 

 .3הרגולטורי שמושת מיישום חלופה זו מעט קטן יותר מזה שמושת בחלופה 

 השוואה בין חלופות ומציאת החלופה הנבחרת

 כללי 

( מערכת עקיבה אחר מטוסים -השוואה בין חלופות  - 1טבלה בטבלה המסכמת להלן )

 גבוה מאד(; – 5נמוך מאד,  – 0) 0-5הציונים ניתנים בטווח של 

 החלופות הם: 4המשקלים שנקבעו עבור הקריטריונים השונים לדירוג 

  60% –בטיחות אנשי הצוות והנוסעים 

  20% –הלימה לסטנדרטים והמלצות בינ"ל 

  10% –עומס כספי 

  10% –עומס רגולטורי 

( נועד לסייע x-5לגבי הקריטריונים עומס כספי ועומס רגולטורי השימוש ביחס הפוך )

בייצוג נכון של השפעות העומס על הציון המסכם של כל חלופה, כלומר, ככל 

שהעומס גדול יותר הציון הניתן לקריטריון העומס יהיה קטן יותר וכך, בהתאמה, הציון 

 .המסכם של החלופה יהיה קטן יותר
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 מערכת עקיבה אחר מטוסים -השוואה בין חלופות  - 1טבלה 

 

 החלופה הנבחרת 

ת להתמודדות עם הבעיה ולאחר שניתחנו כל אחת לאחר שקבענו את החלופות השונו

מהחלופות והשווינו ביניהן לפי אותם קריטריונים, מצאנו כי החלופה הנבחרת היא 

 .3חלופה מספר 

חלופה זו, להערכתנו, מאזנת באופן הטוב ביותר בין היעדים אותם רצינו להשיג מצד 

רישות רגולטוריות שאינן אחד, ובין החלת רגולציה מידתית ומאוזנת תוך הימנעות מד

 מצד שני.  –פרופורציוניות לבעיה אותה אנו מבקשים לפתור 

, בין מטוסים ישנים למטוסים חדשים, EASAלמיטב הבנתנו, ההבחנה אותה ביצעה 

נכונה ומידתית בעניין זה, ובמיוחד לגבי השוק הישראלי עליו עתיד לחול הסדר זה 

על  גםלגבי אימוץ ההסדר האירופי שחל  םנו גלעניין מערכת עקיבה. נכון הדבר בעיני

תועלת -. ניתוח עלותICAOמפעילים אוויריים בהובלת מטען, הגם שלא נכללו בהוראות 

  .שביצענו בעניין זה תומך בהחלת חובת מערכת עקיבה גם על סוג הפעלה זה

 ציון

 קריטריון

יישום  – 1חלופה 

  3.5.2המלצה 

 – 2חלופה 

יישום סטנדרט 

3.5.3  

יישום  – 3חלופה 

 EASA-דומה ל

עם התאמת 

 תאריך תחילה

חלופה  – 4חלופה 

עם החרגת  3

 מטוסי מטען

בטיחות אנשי הצוות 

 והנוסעים

4*0.6=2.4 4*0.6=2.4 4.5*0.6=2.7 3.5*0.6=2.1 

לסטנדרטים  הלימה

 והמלצות בינ"ל

5*0.2=1 4*0.2=0.8 4*0.2=0.8 4*0.2=0.8 

 1*0.1=0.1 1*0.1=0.1 3*0.1=0.3 3.5*0.1=0.35 (X-5עומס כספי )

 1*0.1=0.1 1*0.1=0.1 3*0.1=0.3 3*0.1=0.3 (X-5עומס רגולטורי )

 3.55 4.1 3.4 3.6 ציון מסכם
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שידור אוטונומי של מיקום מטוס  –קביעת חלופות וניתוחן 

 במצוקה

 קביעת חלופות

בנושא זה, ולאחר שסקרנו  ICAOלאחר שסקרנו את הסטנדרטים וההמלצות שאימץ 

 החלופות הבאות.  3תקינה זרה שיושמה זה מכבר בנושא זה, בחרנו לקבוע את 

  6בנספח  6.18.1 סטנדרט יישום – 1חלופה 

יישום החובה לקיומה של יכולת שידור אוטונומית של מיקום בזמן מצוקה, 

שמסתם המרבית כל הפחות דקה אחת, עבור כל המטוסים במרווחי זמן של ל

ושניתנה להם תעודת כושר טיסה  ק"ג 27,000המורשית להמראה עולה על 

 או לאחר מכן; 2021בינואר,  1-ראשונית ב

  6בנספח   6.18.2 המלצהיישום  – 2חלופה 

יישום החובה לקיומה של יכולת שידור אוטונומית של מיקום בזמן מצוקה, 

 שמסתם המרביתי זמן של לכל הפחות דקה אחת, עבור כל המטוסים במרווח

ק"ג ושניתנה להם תעודת כושר טיסה  5,700המורשית להמראה עולה על 

 או לאחר מכן. 2021בינואר,  1-ראשונית ב

  אימוץ ההסדר ש – 3חלופה-EASA קבעה 

יישום החובה לקיומה של יכולת שידור אוטונומית של מיקום בזמן מצוקה, 

 מרווחי זמן של לכל הפחות דקה אחת, עבור הבאים:ב

  ק"ג  ושקיבולת  27,000מטוסים שמסתם המרבית המורשית להמראה עולה על

 1-ושניתנה להם תעודת כושר טיסה ראשונית ב 19המושבים שלהם היא מעל 

 או לאחר מכן; וגם 2021בינואר, 

 או  2021ינואר, ב 1-מטוסים כבדים שניתנה להם תעודת כושר טיסה ראשונית ב

 לאחר מכן

 ניתוח חלופות

 כללי 

טרם נתחיל בניתוח החלופות השונות לנושא השידור האוטונומי של מיקום מטוס 

במצוקה ובביצוע השוואה ביניהן, נבקש לציין את הדברים הבאים, שרלבנטיים לניתוח 

 החלופות כולן:

במצוקה היא חובה  יודגש כי החובה לקיום יכולת שידור אוטונומית של מיקום מטוס

עתידית, כלומר תחילתה נקבעה למטוסים שתעודת כושר הטיסה הראשונית שלהם 
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המפעילים  –או לאחר מכן. כלומר, בכל חלופה שנבחר  2021בינואר  1-ניתנה ב

האוויריים הישימים לא יידרשו לצייד מטוסים קיימים או כאלה שתינתן להם תעודת 

 .2020בר בדצמ 31-כושר טיסה ראשונית עד ה

למיטב ידיעתנו, אין כיום מערכת או אמצעי שמקיים את דרישות הסטנדרט ושמותקן 

על מטוסים או כזה שזמין לרכישה ושניתן להתקין אותו על מטוסים. למעשה, מדובר 

באמצעי בפיתוח, כאשר ההנחה היא שאמצעי זה יותקן "כסטנדרט" על מטוסים 

ק"ג שייוצרו בסמוך לתאריך  27,000שמסתם המרבית המורשית להמראה עולה על 

 התחילה.

מאחר ומדובר במערכת שפועלת באופן אוטונומי, העומס  –מבחינת עומס רגולטורי 

 הרגולטורי הצפוי הוא יחסית קטן

 השוואה בין חלופות ומציאת החלופה הנבחרת

 כללי 

שידור אוטונומי של מיקום  –השוואה בין חלופות  - 2טבלה בטבלה המסכמת להלן )

 גבוה מאד(; – 5נמוך מאד,  – 0) 0-5( הציונים ניתנים בטווח של מטוס במצוקה

 החלופות הם: 3המשקלים שנקבעו עבור הקריטריונים השונים לדירוג 

  60% –בטיחות אנשי הצוות והנוסעים 

  20% –הלימה לסטנדרטים בינ"ל 

  10% –עומס כספי 

  10% –רגולטורי עומס 

( נועד לסייע x-5גבי הקריטריונים עומס כספי ועומס רגולטורי השימוש ביחס הפוך )ל

בייצוג נכון של השפעות העומס על הציון המסכם של כל חלופה, כלומר, ככל 

שהעומס גדול יותר הציון הניתן לקריטריון העומס יהיה קטן יותר וכך, בהתאמה, הציון 

 .קטן יותר המסכם של החלופה יהיה
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 שידור אוטונומי של מיקום מטוס במצוקה –השוואה בין חלופות  - 2טבלה 

 

 

 מציאת החלופה הנבחרת 

מודדות עם הבעיה ולאחר שניתחנו כל אחת לאחר שקבענו את החלופות השונות להת

מהחלופות והשווינו ביניהן לפי אותם קריטריונים, מצאנו כי החלופה הנבחרת היא 

 .  1חלופה מספר 

חלופה זו, להערכתנו, מאזנת באופן הטוב ביותר בין היעדים אותם רצינו להשיג מצד 

ות רגולטוריות שאינן אחד, ובין החלת רגולציה מידתית ומאוזנת תוך הימנעות מדריש

 .מצד שני –פרופורציוניות לבעיה אותה אנו מבקשים לפתור 

  

 ציון

 קריטריון

יישום   – 1חלופה 

 6.18.1סטנדרט 

יישום   – 2חלופה 

 6.18.2המלצה 

אימוץ   – 3חלופה 

 EASAההסדר של 

 2.4=0.6*4 3=0.6*5 2.7=0.6*4.5 בטיחות אנשי הצוות והנוסעים

 0.8=0.2*4 1=0.2*5 0.9=0.2*4.5 הלימה לסטנדרטים והמלצות בינ"ל

 3.5*0.1=0.35 1*0.1=0.1 4*0.1=0.4 (X-5עומס כספי )

 3.5*0.1=0.35 1*0.1=0.1 4*0.1=0.4 (X-5עומס רגולטורי )

 4 4.2 4.3 ציון מסכם
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 עם בעלי עניין, מומחים וקבוצות מהציבורשיח 

בוצע שיח עם הציבור שמטרתו היתה להציג את משימות  2018בינואר  3בתאריך 

 החקיקה שבכוונת רת"א לקדם בעניינים הבאים:

 מוצמד לגוף המטוס;מימי ה-התקנה של מכשיר ביות תת 

 ;קיומה של מערכת עקיבה אחר כלי טיס 

 ;שידור אוטונומי של מיקום מטוס במצוקה 

 להלן התייחסות הציבור לעניין מערכת עקיבה אחר כלי טיס:

 על-אל

 (Forward Fitביקשו שהחובה תחול על מטוסים חדשים בלבד )

משל, באמצעות ל –מבקשים לאפשר את השיטה החלופית )דיווח שאינו אוטומטי 

 (HFתשדורת 

מתכוונים לבצע אנליזה לגבי נתיבים ואזורים רלבנטיים )כלומר, נתיבים שבהם אין 

 ליחידת נת"א יכולת לקבל את מיקום המטוס במרווחי זמן סבירים(

 ADS-Cצריכים לברר תדירות שידור 

 ,B747, B777(, ליתר )2020)אך יצאו משירות עד  ADS-Cוללא  FANSללא  – 767מטוסי 

B787 יש )FANS  

 אין בידיהם מידע לגבי עלות שירות עקיבה מספק חיצוני

 2018נובמבר  – ICAOצופים בעייתיות בלוחות הזמנים שקבע 

 ק.א.ל

)שכוללת בתחולתה גם מטוסי  EASAולא התקנה של  ICAOמבקשים שייושמו הוראות 

 .מטען(

במרחב האווירי  ADS-Cמידע  במטוסים שלהם. צופים בעייתיות ביכולת קבלת ADS-Cיש 

 .האפריקאי בו הם פועלים
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 תודולוגיה ותהליך הכנת הדוחמ

 מתודולוגיה

ניתוח של מכתבי המדינה תהליך הערכת השפעות הרגולציה כלל בראש ובראשונה 

שהודיעו על אימוץ סטנדרט בינ"ל לעניין חובת עקיבה אחר מטוסים  ICAOשל 

 המופעלים בתובלה אווירית מסחרית.

, תוך דגש על התקינה סקירת תקינה בינ"לאחר ניתוח של מכתבי המדינה, ביצענו ל

 האירופית. תוצאות הסקירה מובאות בדו"ח זה. 

מנת לחשוף את -על לשיח משותף מקדיםלאחר מכן, זימנו את ציבור בעלי העניין 

אותו ציבור להליך החקיקה לעניין זה שרת"א מבקשת לקדם וכמו כן לשמוע את 

הם ואילוציהם השונים של ציבור בעלי העניין בנוגע לחובות אותן מבקשת רת"א דעותי

 לקבוע תוך חתירה להלימה עם התקינה הבינ"ל המחייבת.

לפיתרון הבעיות שהוצגו  קבע חלופות שונותלאחר ביצוע השיח עם הציבור, הצוות 

מבחינת  בתחילת דו"ח זה, וכמו כן הצוות ביצע ניתוח עבור כל חלופה וחלופה, הן

 התועלות והן מבחינת היקף הנטל הרגולטורי שכל חלופה גוזרת.

 השוואה בין החלופותלאחר ניתוח פרטני וספציפי עבור כל חלופה, הצוות ביצע 

מנת לקבוע מה החלופה הנבחרת, כלומר זו שמשלבת באופן -השונות וזאת על

טל רגולטורי מידתי האופטימאלי בין פתרון הבעיה באופן אפקטיבי מצד אחד ומשיתה נ

 .מצד שני

 מקורות 

 המסמכים הבאים שימשו אותנו לביצוע דו"ח זה:

 ICAO Annex 6 (Operation of Aircraft), Part 1 - International Commercial Air 

Transport — Aeroplanes (Amendment 41) 

 ICAO Circular 347 – Aircraft Tracking Implementation Guidelines, 

Implementation Guidance for Operators and Civil Aviation Authorities, dated 

2017 

 Commission regulation (EU) 965/2012 on air operations, 9th edition 

 GADSS – Concept of Operations, version 6.0, dated 7 June 2017 

 EASA Explanatory Note to Decision 2017/023/R - Acceptable means of 

compliance and guidance material to implementing rules related to flight 

recorders, underwater locating devices and aircraft tracking systems 
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 מפות כיסוי במרחב האווירי האירופי - אנספח 

את כיסוי מערכות העקיבה של נספח זה מכיל מפות שיוצרו ע"י יורוקונטרול שמציגות 

 ( של השמיים האירופים.upper airspaceיחידות הפיקוח השונות לגבי המרחב הגבוה )

 ,SSRכפי שניתן לראות, ישנו כיסוי מצוין של המרחב במתקבל ממערכות מכ"ם שונות )

Mode-S radar.) 

ת כתוצאה מכך, רב הטיסות הפועלות במרחב האירופי עם מטוסים שמסתם המרבי

ק"ג )בדר"כ סוג זה של מטוסים משייט בגובה של  27,000המורשית להמראה עולה על 

רגל או יותר(, מקיימות את התנאים שמחריגים לגביהן את חובת העקיבה,  30,000

 משום שזו מושגת באופן אפקטיבי ע"י יחידות הפיקוח השונות.

 

 

 

של המדינות החברות  Mode S -ו SSR הכיסוי המתקבל ממערכות – 1מפה 
יורוקונטרול )ספטמבר  –רגל מעל פני הים. מקור  15,000ביורוקונטרול, בגובה 

2017) 
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של המדינות החברות  Mode S -ו SSRהכיסוי המתקבל ממערכות  – - 2מפה 
ונטרול )ספטמבר יורוק –רגל מעל פני הים. מקור  30,000ביורוקונטרול, בגובה 

2017) 

 

 

 

 


