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גילוי מאגר גז טבעי גדול בסמוך לחופה של מדינת ישראל הנו, ללא ספק, בעל חשיבות לאומית 
ראשונה במעלה. קידום השימוש בגז טבעי מחייב הקמה ותחזוקה שוטפת של מערכת הולכה 

תקנית בטוחה ויעילה, המגיעה ישירות לצרכנים הראשיים  // אינג' עדי א. עציץ, עו"ד

במסגרת  כה  עד  שנצברו  מפתיעות,  לעיתים 
הגז  לצנרת  הקצה  צרכני  חיבור  פרויקט 
ללב  וזאת בהיבט של העולם הקרוב  הטבעי, 
רבים מאיתנו- עולם הריתוך. תובנות הנוגעות 
ואתן להן  עיון  לשאר התחומים אותיר בצריך 

במה באחד ממאמריי הבאים בעז"ה. 
חומרי גלם )חו"ג(- טרם השימוש בחו"ג יש 
לוודא שהם מלווים בתעודות טיב )MTR(, שהם 
הפחות,  לכל  הכולל,  קריא  בסימון  מסומנים 
ההתכה,  מנת  זיהוי  חו"ג,  סוג  חו"ג,  תקן  את: 
פרטים  בוצעו(.  )אם  תרמיים  וטיפולים  מידות 
אלה נדרשים על מנת לזהות את חו"ג אל מול 
עקיבות  ולהבטיח  אותו  המלווה  הטיב  תעודת 
נתבקש  המקרים  באחד  להלן(.  שיפורט  )כפי 
על  נסקרו  אשר  חו"ג  תעודות  להציג  המפעל 
ידינו אל מול תקן חו"ג ונמצא, שאם אכן היה 
המוזכר  חו"ג  בסוג  שימוש  עושה  המפעל 
המופעלים  העבודה  בתנאי  הטיב,  בתעודת 
חוזק  היה  אזי  מאוד(  גבוהה  )טמפ'  במפעל 
המתיחה של הפלדה "צונח" לרמה של כ- 15 
מגפ"ס. ודאי נהיר שחוזק זה אינו יכול לעמוד 
בתנאי העבודה המופעלים ולכן הגענו למסקנה 
שאין קשר בין תעודות הטיב שנמסרו לנו לבין 
חו"ג ממנו עשויה הצנרת האמורה. לימים ערך 
ומצא שיש  יצרן חו"ג  המפעל שוב ברור מול 
הצנרת.  את  המייצגות  אחרות  טיב  תעודות 
ברי כי מדובר בזמן רב שאבד ואשר היה ניתן 
זמן  אובדנו מראש, בפרט שכידוע  למנוע את 

שווה כסף! לעיתים הרבה!
שמירת תיעוד )Documentation(- מצאנו 
כי אין הקפדה נאותה על שמירת תיעוד חיוני! 
מדובר בתעודות המוכיחות את התאמת צרכן 

פני מספר שנים נותרנו נפעמים לנוכח ל
מאגר  של  גילויו  על  בתקשורת  הדיווח 
גז טבעי גדול בסמוך לחופה של מדינת 
ישראל. היה זה לאחר עשרות שנים של תלות 
אנרגטית בחסדי עולם שלא אחת הוגבלה על ידי 
מדינות רבות, כך, שלמעשה פוטנציאל הספקת 
כמטוטלת,  נע  לישראל  האנרגיה  מקורות 
וזאת כתלות בסוגיות המדיניות אשר אותגרנו 
אין  המדינה.  קום  מאז  לבקרים  חדשות  בהן 
אנרגיה  כמקור  טבעי  בגז  שהשימוש  ספק 
חשיבות  בעל  פרויקט  הוא  בישראל  מרכזי 
לאומית בשל יתרונותיו הכלכליים, הסביבתיים 
המוצהרת,  המדיניות  פי  על  והמדיניים. 
תומכת הממשלה בקידום השימוש בגז טבעי, 
כבדה  תעשייה  ואזורי  כוח  לתחנות  ראשית 
 ובהמשך גם לתעשייה הקלה ולמרכזי מסחר.
הקמה  מחייב  טבעי  בגז  השימוש  קידום 
תקנית  הולכה  מערכת  של  שוטפת  ותחזוקה 
לצרכנים  ישירות  המגיעה  ויעילה,  בטוחה 
תעשייה  ומפעלי  כוח  תחנות  כגון:  הראשיים, 
ניתן  ואל מוקדי החלוקה שמהם  גדולים מחד 
יותר,  קטנים  לצרכנים  הגז הטבעי  לשווק את 

מאידך. 
מערכת הגז הטבעי מורכבת ממערכת הולכה 
נועדה  ההולכה  מערכת  חלוקה.  ומרשת 
בר(   16 )מעל  גבוה  בלחץ  הגז  את  להוביל 
גבוה,  בלחץ  גז  לצרכני  האספקה  מנקודת 
לרשת  ההספקה  ולנקודות  כוח  תחנות  כגון: 
החלוקה. רשת החלוקה מוזנת על ידי מערכת 
ההולכה, ומספקת גז טבעי בלחץ נמוך )עד 16 

בר(, בעיקר לאזורי תעשייה וצרכנים קטנים.
הארצית,  ההולכה  מערכת  הקמת  לשם 

 2003 בשנת  הוקמה  ותחזוקתה,  הפעלתה 
חברה ממשלתית- נתיבי הגז הטבעי לישראל 
)נתג"ז(. חברה זו מוליכה גז מתחנות הקבלה 
הגבוה  הלחץ  צרכני  לכל  ובאשקלון  באשדוד 
)מעל 16 בר(, לצרכני לחץ נמוך הצורכים מעל 
2000 מ"ק לשעה ו 12 מיליון מ"ק לשנה ולבעלי 

רישיונות חלוקה. 
מכון התקנים הישראלי )להלן: "המכון"( מונה 
במרץ 2013 על ידי רשות הגז הטבעי ומשרד 
 ,)Superior Supervisor( הכלכלה כמפקח על
של  הטכנית  ההתארגנות  מערך  את  וסוקר 
הקצה  צרכני  חיבור  לקראת  המפעלים 
החלוקה  רשת  או  ההולכה  לצנרת  שלהם 
אתגרים  בחובה  טומנת  זו  פעילות  בישראל. 
רבים, מחייבת רמה הנדסית מקצועית גבוהה, 
יעילות  כאחד,  ומגוונת  פרטנית  התמקצעות 
ויכולת  גבוהה  שירות  רמת  אופטימאלית, 
הנוגעות  רבות  טכניות  סוגיות  עם  התמודדות 
לציוד לחץ, צנרת לחץ, ריתוך, מערכות גז, חוזק 
חומרים, מערכות הגנה מפני דליפות, מערכות 

הגנה נגד התפוצצות, סקרי סיכונים ועוד.
גבולות הגזרה כיום לאחריותו של המכון הינם, 
מברז  הגזים,  מהלך  מקטע  העניין,  לצורך 
)Gas Train( שלפני  הניתוק הסמוך לגז טריין 
מהארובה,  ליציאה  עד  וממנו  הקצה  צרכן 
כי  יובהר  ביניהם,  המקשרת  הצנרת  לרבות 
הניתוק  ברז  שלפני  מפעלית  הפנים  הצנרת 
האמור, מצויה כיום באחריות רשות הגז הטבעי.
ברי כי מעורבות כה ענפה בתחומים מקצועיים 
כה מגוונים יש בה כדי להעלות מבין השיטין 
זאת,  עם  יחד  עיניים.  ומאירות  רבות  תובנות 
רבות,  תובנות  ואפרוש  זה  במאמרי  אתרכז 

תובנות מחיבור צרכני קצה 
הצורכים גז טבעי לצנרת 

הגז הטבעי

אנרגיית העתיד בישראל
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היו  ואם  מוסמכים,  ריתוך  מפקחי  הריתוך 
הסמכה  בתעודת  החזיקו  שלא  הרי  "כאלה" 
לביצוע  מוסמכים  אינם  ולפיכך  כמתחייב 
הפיקוח האמור. יובהר, כי עד כה הוסמכו על ידי 
הוועדה הלאומית לריתוך בלשכת המהנדסים 
למעלה מ- 110 מפקחי ריתוך מוסמכים אליהם 
ניתן לפנות ולהעסיקם כמפקחי ריתוך. לא ניתן 
להסתפק בתעודת השתתפות בקורס ככזאת 
המאשרת את "המפקח" כמוסמך. בידי כל אחד 
ואותה  כיס  תעודת  המוסמכים  מהמפקחים 
יש לדרוש טרם העסקתו בפרויקט. יש לוודא 
שהתעודה אכן בתוקף ובמקרה של ספק ניתן 
ליצור קשר עם לשכת המהנדסים ולוודא זאת. 

בצורה  הוסמך  שלא  רתך  מוסמך-  רתך 
פורמאלית אינו רתך מוסמך! ולפיכך חל איסור 
מוחלט לאפשר לו לבצע עבודות ריתוך. החובה 
בראשה  והעומד  המפעל  הנהלת  על  חלה 
ייבצעו  מוסמכים  רתכים  שרק  להבטיח 
יד  ריתוך. על המפעל להחזיק בהישג  עבודות 
בתוקף  שהינה  להבטיח  הרתך,  תעודת  את 
קיימת  שאכן  הריתוך,  ביצוע  טרם  ולוודא, 
הוסמך  פיו  על  הריתוך  תהליך  בין  התאמה 
הרתך לבין זה המבוצע בפועל, וזאת בשים לב 
הרתך.  בתעודת  המוגדרים  ההסמכה  לתחומי 
להפעיל  מאפשרת  אינה  כלשהי,  התאמה  אי 
את הרתך באותה עבודת ריתוך וכמוהו כרתך 

שאינו מוסמך! 
רתכים  בפרויקט  שהופעלו  נמצא,  אחת  לא 
שאינם מוסמכים או כאלה שהסתתרו מאחורי 
תעודת רתך השייכת לרתך אחר. נמצא שלא 
מופעלת בקרה אחר רציפות עבודת הרתכים 

וזאת לצורך  מחד ולאחזר מידע חיוני, מאידך, 
המעורבים  הפיקוח  גורמי  של  אישור  קבלת 
את  בזריזות  לזהות  לאפשר  וכן  בפרויקט 
הפגמים  מיקום  ואת  איכות  לבעיות  המקור 
תיעוד  הימצאותו של  ישנם. עצם  במוצר, אם 
כלשהו בלא שניתן לקשור אותו להליך שבוצע 
היה  לתיעוד שלא  ערך  שווה  והינו  דיי  בו  אין 
ולא נברא. כדוגמא: תעודת רתך שהוצגה בלא 
המסוימת  הריתוך  שעבודת  להוכיח  שניתן 
ידו,  על  בוצעה  אכן  המסוים  הריתוך  בהליך 
אין בה דיי. תיעוד הנוגע לבדיקות לא הורסות 
בלא שהוצגה "מפת ריתוכים" ובה זיהוי חד חד 
ערכי של תפרי הריתוך אל מול אלה המוגדרים 

בתעודת הבדיקה, כמוהו כקליפת השום. 
המקצוע  כללי  עפ"י  מוסמך-  ריתוך  מפקח 
לבצע  נדרש  הריתוך  בתחום  המקובלים 
מפקח  של  בפיקוחו  ורק  אך  ריתוך  עבודות 
ניתן  המפקח  תפקידי  מבין  מוסמך.  ריתוך 
עבודת  ביצוע  טרם  לוודא,  הצורך  את  למנות 
 )WPS( ריתוך כלשהי, שקיימים מפרטי ריתוך
הריתוך  שתהליך   ,)PQR( ואושרו  שתוקפו 
לריתוך,  המיועד  המחבר  למתווה  מותאם 
בכלל  הריתוך  לביצוע  מוכן  אכן  שהמחבר 
ועפ"י השרטוט, מאידך, שהרתך המיועד לבצע 
את עבודת הריתוך מוסמך פורמאלית לריתוך 
הרתך,  בתעודת  כמפורט  ההסמכה,  ושמהות 
אכן תואמת את תהליך הריתוך המתוכנן. לא 
 )WPS( זו, עליו לוודא שמפרט הריתוך  זו אף 
שהמחבר  למעשה,  הלכה  כלשונו  מיושם 
המרותך אכן עומד בדרישות עפ"י הקריטריונים 

המוגדרים בתקנים הרלוונטיים ועוד. 
בפועל מצאנו לא אחת, שלא שולבו בעבודות 

לדרישות  וכו'  המבער  טריין",  ה"גז  הקצה, 
התקן האירופאי/אמריקני החל עליהם. כמו כן 
מפרטי  רתכים,  תעודות  גלם,  חומרי  תעודות 
 ,)PQR( ריתוך  תהליכי  אישורי   ,)WPS( ריתוך 
דפי   ,)NDT( הורסות  לא  בדיקות  תעודות 
ניתוב תהליכים )ITP( וכיוצ"ב לא היו בנמצא. 
הינה,  כאמור  תיעוד  העדר  של  המשמעות 
אלא  בעלמא  הנחות  על  להתבסס  ניתן  שלא 
לחייב יצירת קשר עם מעבדה צד ג' מוסמכת, 
לצורך בדיקת המתקן בדיעבד, וזאת על מנת 
עליו.  החל  התקן  לדרישות  התאמתו  לוודא 
כרוך  פשוט,  אינו  זה  שאילוץ  הוא,  נהיר  ודאי 
ניתן  אם  היה  וטוב  רבים  משאבים  בהשקעת 
היה למנוע אותו במקור תוך הקפדה על קבלת 
בשלב  עוד  הנדרשים  והאישורים  התיעוד  כל 
רכישתו של הציוד. כמו כן ישנה חשיבות לבקר 
במפעל,  הביצוע  בתהליכי  שלב  כל  ולתעד 
וזאת בהתאם למהות הבקרה שהוגדרה לכל 
 WT- Witnessing, עצירה,  )H.P-נקודת  שלב 
RV- Review(,  וזאת תוך זיהוי הגורם שביצע 
צד  אישור  וכן  ממצאיה  פירוט  הבקרה,  את 
אותו שלב  לבדיקת  נדרש,  זה  אם  מוסמך,  ג'1 
והפיקוח  הבקרה  את  לתעד  נדרש  בתהליך. 
בצורה שוטפת )טבלת ITP( בתום הטיפול בכל 
שלב ולא להמתין לסוף התהליך בנהירה אחר 
אותם גורמים שאולי היו מעורבים )מי זוכר?!( 

בבדיקת אותו שלב, אם לאו?!  
בתהליך  מדובר   -)Traceability( עקיבות 
ולנתח  לאסוף  למפעל  המאפשר  מוגדר 
מידע מלא על צרכני הקצה שלו וממשקיהם 
המטרה  ובכלל.  האמורים,  הגזרה  בגבולות 
ביעילות  לעקוב  יכולת  ליצור  כפולה-  הינה 
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בתהליך  ריתוכים  לבצע  הפסיקו  לוודא שלא 
הריתוך לפיו הוסמכו בפרק זמן העולה על 6 
חודשים וכן נמצא כי לא מבוצע מעקב אחר 
איכות עבודתם לוודא שלא חל שינוי ביכולתו 
יתר על  של הרתך לבצע ריתוכים איכותיים. 
יישום  כי לא מבוצעת בקרה אחר  נמצא,  כן 
הריתוך  בנוהל  המוגדרים  הריתוך  פרמטרי 
ולמעשה מתגלים פערים בין המוגדר   )WPS(
לו  שיש  דבר,  בפועל,  המבוצע  לבין  בנוהל 
הריתוך  איכות  על  לכת  מרחיקות  השלכות 

בסופו של יום.

מהווה  "סטנדרט"  הלועזי  בשמו  או  תקן- 
מפרט או שיטה מקובלים, ובמקרים מסוימים 
מדובר  מסוים.  בתחום  ליישום  מחייבים,  אף 
בטוחה  שימוש  רמת  להבטחת  ייצור  ברמת 
במוצר, בנורמה לביצוע המבטיח מוצר איכותי 
השימושי  ייעודו  את  התואם  ופונקציונאלי 
יצרנים  בין  לתאימות  יעיל  ממשק  ובקביעת 
לאחר פיתוחו של המוצר. במקרה דנן, מדובר 
בקביעת  רתכים,  להסמכות  הנוגעים  בתקנים 
 ,)PQR( ואישורם   )WPS( ריתוך  תהליכי 
בקריטריונים   ,)NDT( הורסות  לא  בבדיקות 
לאישור/פסילה של ריתוכים, באישור מערכות 
 ISO )כדוגמא:  ריתוך  עבודות  לביצוע  איכות 

3834(, בבדיקות מכאניות של ריתוכים ועוד. 
מהותיים  פערים  קיימים  כי  נמצא,  בפועל 
נמצא שמופעלים  לא אחת  למצוי,  הרצוי  בין 
רתכים שלא הוסמכו על פי תקן, שמבוצעות 
קיים  ואם  נוהל  פי  על  שלא  ריתוך  עבודות 
נוהל הרי שזה לא תוקף מעולם ולא אושר על 
רבים  כי מפעלים  נמצא,  כן  על  יתר  תקן.  פי 
העוסקים בעבודות ריתוך אינם מודעים לקיומו 
ישראלי  כתקן  שאומץ   ISO3834 תקן  של 
כלשונו. מטרתו של תקן זה הינה בשתי מלים: 
הריתוך  שעבודות  ולהבטיח  סדר"  "לעשות 
כנ"ל.  הנדרשות  המידה  אמות  בכל  תעמודנה 
יובהר, כי אין הכוונה רק למפעל הישראלי אלא 
 Gas" גם למפעל בחו"ל ואשר ממנו מיובאים 
יובהר,  נוספים.  מרותכים  ומכלולים   "Train
משנה  קבלן  או  המייצר  והמפעל  במידה  כי 
מטעמו, המבצע עבודות ריתוך, מחזיק ברשותו 
עמידתו  על  המעידה  בתוקף  הסמכה  תעודת 
בדרישות ISO3834 הרי שדיי בכך בכל הקשור 
 WPS, ,לריתוך ואין צורך בהצגת אישורי רתכים
PQR, בדיקות לא הורסות, מפות ריתוכים וכו'. 

WPS/PQR- כשמדובר במבני פלדה כלשהם 
לא ניתן לבצע בדיקות הורסות בכל עת שנחפוץ 
הריתוך  איכות  רמת  על  לעמוד  בכדי  רק  ולו 
מחד  נכבדות  בעלויות  מדובר  בפועל.  שבוצע 
הפרויקט,  התקדמות  של  משמעותי  ובעיכוב 
נקבע  האמורה  מה"בעייתיות"  כמוצא  מאידך. 
 )WPS( שיש להגדיר מראש מפרט/נוהל ריתוך
כל  את  ומובנית  פרטנית  בצורה  המגולל 
המבצע  המפעל  באחריות  הריתוך2.  מהלך 
את עבודות הריתוך להגדיר את המפרט/נוהל 
התיקוף/אישור  מטרת  ולתקפם.  האמורים 
)PQR( הינה לוודא שאכן המפרט/נוהל הריתוך 
הוגדרו נכון מבחינה הנדסית וניתן לעשות בהם 
זמן בלא חשש. הליך האישור  שימוש לאורך 
אפיון  מתיחה,  חוזק  מכאניות:  בדיקות  כולל 

 ,)NDT( הורסות  לא  בדיקות  השבר,  מיקום 
בדיקות מיקרו, בדיקות מאקרו, בדיקות נגיפה 
וכו'. הבדיקות הללו מבוצעות על ידי גורם צד ג' 
מוסמך )מעבדה מאושרת/מוסמכת( בהתאמה 
שמפרט/ שהוכח  לאחר  רק  הרלוונטי.  לתקן 
ולפיכך  בדרישות  עומד   )WPS( הריתוך  נוהל 
הוגדר PQR מאושר התומך בו, ניתן לעשות בו 

שימוש. 
יובהר, כי לא אחת נמצא שקיימים במפעלים 
לריתוך,  הקשור  בכל  מהותיים  ידע  פערי 
מפרט/נוהל  פי  על  שלא  עבודות  מבוצעות 
ריתוך וכאשר אלה קיימים הרי שלא תמיד קיים 
נוהל ריתוך מאושר )PQR( התומך בהם. נמצא 
באחדים מהמקרים שמפרט/נוהל הריתוך לא 
נעשה על פי כללי המקצוע המוגדרים בתקנים 
אלא ככזה המגולל מעין סיפור מעשה החסר 
מסוימים  במקרים  רבים.  מהותיים  פרטים 
נמצא, כי בוצע תהליך ריתוך מסוים בה בעת 
שהוצג מפרט/נוהל ריתוך שבינו לבין המבוצע 

בפועל לא היה קשר כלל. 

המפעל  מפעיל  אחת  לא  משנה-  קבלני 
קבלני משנה לצורך ביצוע עבודות ריתוך. רבים 
המשימה  שהעברת  ולחשוב  לטעות  נוטים 
מהאחריות  אותם  משחררת  משנה  לקבלן 
לטיב הביצוע על כל שלביו. ברי כי סוגית קבלני 
רבות  משפטיות  שאלות  מעוררת  המשנה 
החבות  המשפטית,  הזיקה  שאלת  ובכללן: 
המקצועית, החבות הביטוחית, שאלת האחריות 
לביצוע הפיקוח וכו'. יובהר, כי האחריות מוטלת 
בראש ובראשונה על המפעל- מזמין העבודה 
והמיומן,  המקצועי  הביצוע  קבלן  את  לבחור 
המוסמך לביצוע עבודתו, כזה המפעיל מערכת 
ידו  על  שמועסקים  הולמת,  איכות  הבטחת 
)בעלי תעודת רתך בתוקף(  רתכים מוסמכים 

הריתוך  תהליך  לביצוע  מותאמת  שהסמכתם 
 )WPS( הנדרש בפועל, המפעיל תהליכי ריתוך
מלוות  הריתוך  שעבודות   ,)PQR( מאושרים 
בפיקוח צמוד של מפקח ריתוך מוסמך ואלה 
נבדקות בבדיקות לא הורסות על ידי מעבדה 
הרלוונטיים.  לתקנים  בהתאם  הכל  מוסמכת- 
יובהר, כי ישנה חשיבות עילאית להגדיר מראש 
המפעל  בין  המשפטית  הזיקה  סוגיות  את 
ולתחום  המבצע  המשנה  קבלן  לבין  המזמין 
את  פנים  לשתי  משתמעת  שאינה  בצורה 
ביניהם  הפעילות  ממשקי  האחריות,  גבולות 
על  הבקרה  הנדרשת,  העבודה  מהות  ואת 
שיש  התקנים  המפקח,  הגורם  זהות  ביצועה, 
להפעיל ועוד. הגדרה מושכלת של כל האמור 
ביצוע  להבטיח  כדי  בהם  יש  רק,  ולא  לעיל 
איכותי של העבודה ולמנוע היגררות לתביעות 
ובמקרה  חלילה  אישום  כתבי  ו/או  משפטיות 
ה"טוב" למנוע את הצורך בביצועה מחדש תוך 

השקעת משאבים יקרים.  
השכילו  לא  רבים  מפעלים  כי  מלמד  הניסיון 
לקיים את האמור לעיל אלא סברו שבהפניית 
מגולגלת  המשנה  לקבלן  העבודה  הזמנת 
האחריות לביצוע עבודות הריתוך מהם היישר 

לפתחו, ולא כך הוא! 
באחד המקרים נמצא, כי בוצעו עבודות ריתוך 
היה  ניתן  לא  עקא,  דא  טווח.  ארוכת  בצנרת 
להציג תיעוד כלשהו התומך בביצוע העבודה 
על פי כל כללי המקצוע שפורטו לעיל ולפיכך 
נדרש המפעל לפירוק הצנרת ולריתוכה מחדש 
בפיקוח של מפקח ריתוך מוסמך ולאחר מכן 
סקירה ואישור של גורם צד ג' מוסמך, כנדרש. 
הפרויקט  של  בעיכוב  שמדובר  ספק  אין 
מיותרות  להוצאות  המפעל  של  ובגרירתו 
שיכול היה למנוע אותם אם היה נצמד לכללים 

המקצועיים שפרטתי לעיל.

לסיכום, במאמר זה ריכזתי את עיקר התובנות 
בידי לא אחת, במסגרת  ריתוך, שעלו  בסוגיות 
יישום פרויקט חיבור צרכני הקצה לצנרת הגז 
הטבעי. אין לי ספק שהנחלת תובנות אלה לכלל 
והאיכות  הבטיחות  רמת  לשדרוג  ויביא  יכול 
אליהם  המובילה  והצנרת  הקצה  מתקני  של 
יביא לאופטימיזציה ברמת התיאום  וכן  ומהם, 
בין הנדרש על ידי מכון התקנים הישראלי לבין 
המוציאים דרישות אלה לפועל, הלא הם מפעלי 
המוסמכים  הריתוך  ומפקחי  מחד  התעשייה 

הפרושים ברחבי הארץ, מאידך. ˆ

1. צד א’- גורם הפועל מטעם היצרן או הספק 
 לביצוע פעולות פיקוח מטעמו

צד ב’- גורם הפועל מטעם המזמין או הלקוח 
 לביצוע פעולות פיקוח מטעמו

צד ג’- מעבדה בלתי תלויה שהוסמכה על ידי גוף 
אקרידיטצייה ושעל פי תכולת הסמכתה הינה 

מוסמכת לביצוע בדיקות בהתאמה לתקן הרלוונטי.
2. בתקנים הנוגעים לתהליכי ריתוך ניתן למצוא 

טפסים מובנים להגדרת מפרט/נוהל ריתוך

הכותב הינו יו"ר הוועדה הלאומית לריתוך ומפקח 
ריתוך מוסמך.  בנוסף מנהל הכותב את המעבדות 

למכאניקה והידרוליקה וכן מנהל פרויקט הגז הטבעי 
במכון התקנים הישראלי, הינו בודק מוסמך של ציוד 

 .II לחץ ומוסמך לפענוח בדיקות רדיוגרפיות רמה 
© כל הזכויות שמורות לעו"ד אינג' עדי א. עציץ 
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בטבע, פ הנפוצים  היסודות  אחד  חמן, 
עד  בחיינו  נרחב  כה  בשימוש  נמצא 
שקשה לדמיין עולם בלעדיו. הוא קיים 
באופנים רבים, אם באופן טבעי כמו גרפיט או 
יהלומים, או בשימושים תעשייתיים כמו דלקים, 

פלסטיק, קרח יבש, מערכות קירור ועוד. 

פחמן  אטומי  של  דו-מימדית,  בודדת,  שכבה 
הקשורים אחד לשני בצורת משושים נקראת 
כה  תכונות  בעל  חומר   ,)Graphene( גרפן 
לפוטנציאל  גבול  כמעט  שאין  עד  מדהימות, 
שלו להביא למהפיכות בכל תעשיה אפשרית. 
 ,2003 בשנת  במעבדה  לראשונה  הופק  גרפן 
אך רק מאז פרס הנובל בו זכו צמד המדענים 
דבק  נייר  באמצעות  אותו  לבודד  שהצליחו 
ב-2010, המוניטין שלו עלה פלאים והוא נהיה 
ואינספור  נרחב  בינלאומי  למחקר  הבסיס 

תחזיות לגבי החידושים שיביא עימו.

למגוון  הודות  פלא”  “חומר  לתואר  זכה  גרפן 
ביותר  דופן: הוא החומר הדק  יוצאות  תכונות 
מפלדה.  200 פי  חזק  גם  אך  לאדם,  המוכר 
הוא מוליך חשמלי כה טוב, עד כי אלקטרונים 
והוא גם מוליך  נעים בו כמעט בלי התנגדות, 
חום טוב יותר מכל חומר ידוע אחר. הוא נחשב 
לחומר דחוס מאוד, אך עם זאת גם שקוף וניתן 

לכיפוף. 
אינם  גרפן  של  הנוכחיים  היישומים  בעוד 
כמו  ספורט  בציוד  בעיקר  ומתרכזים  רבים, 
חזקים  אופניים  וגלגלי  קלות  טניס  רקטות 
גרפן  של  הפוטנציאלים  השימושים  וקלים, 
רבים מספור. החוקרים משוכנעים כי גרפן יוכל 
בעתיד הקרוב לאפשר מכשירים אלקטרוניים 
ויעילים, סוללות חזקות שבקושי יצריכו  קלים 
ויעילים  זולים  סולאריים  תאים  טעינה,  זמן 
צגי מחשב  ירוקה,  אנרגיה  שיאפשרו מהפכת 
רפואיים  חיישנים  לקיפול,  וניתנים  דקיקים 
ועוד. גרפן עולה  נוספות,  לגילוי סרטן ומחלות 
לסיליקון  תחליף  של  בהקשר  גם  פעם  לא 
בשבבי מחשב, וצפוי לאפשר מחשבים מהירים 
ויעילים בהרבה ממחשבים כמו שאנו מכירים 

כיום. 

ברחבי  במעבדות  מהנדסים  עסוקים  כיום 
מהם  לקבוע  כדי  גרפן  בחקירת  העולם 
ניתן  וכיצד  לשימוש  יתאים  בהם  היישומים 
אזורים  שני  אך  מסחריים,  למוצרים  לעבדו 
חומרים  הם  מיוחדת  לב  לתשומת  הראויים 
המגוון  מבין  גרפן.  מבוססי  וציפויים  מרוכבים 
העצום של השימושים האפשריים של החומר, 
ביותר  כקרובים  נראים  הללו  השימושים 
שלהם  ראשונות  וסנוניות  מסחרית,  להצלחה 
מראים  מחקרים  בשוק.  למצוא  ניתן  אף 
לפלסטיק,  גרפן  של  קטן  שיעור  הוספת  כי 
לדוגמא, מגבירה את העמידות שלו לחום בכ- 
הוכח  יותר.  לקשיח  הפיכתו  תוך  מעלות   30
את  משפרת  לאלומינה  גרפן  הוספת  כי  גם 
התכונות  חיכוך.  ומפחיתה  לבלאי  העמידות 
החשמליות והפיזיקליות המייחדות את הגרפן, 
וכן הכוח המבני והיחס הגדול בין נפחו לשטח 
הדור  עבור  מנוצלים  להיות  יוכלו  שלו  הפנים 
במיוחד,  חזקים  מרוכבים  חומרים  של  הבא 
וקלי-משקל.  גמישים  דקיקים,  גם  זמן  ובאותו 
בעיקר  מוגבל  המסחרי  השימוש  כיום  אמנם 
למוצרי ספורט, אך יש להניח כי בעתיד ישמש 
יהיה  ניתן  מהן  חדשניים  חומרים  ליצור  גרפן 

לייצר גם לוויינים, מטוסים ומכוניות. 
נמצא,  הגרפן  מבוססי  הציפויים  תחום 
כאמור, גם הוא בפריחה, עם סוגים רבים של 
שכבר  כאלו  וכן  בפיתוח  הנמצאים  ציפויים 
בתכונות  מצויד  גרפן  כאן,  גם  בשוק.  קיימים 
יוצאת  ומוליכות  מבני  כוח  כמו  מדהימות 
מגוון  ליצירת  במיוחד  מתאימות  אשר  דופן 
רחב של ציפויים, כמו ציפויים פונקציונאליים 
לאלקטרוניקה, נגד חלודה, דוחי מים, מוליכים 
רבים  מחקרים  בנוסף,  אחרים.  רבים  ועוד 
כלים  ציפוי  כי  מראים  לאחרונה  שבוצעו 
עשוי  בגרפן  ומחטים  צנתרים  כמו  רפואיים 
ולשפר  הגוף  עם  הכלי  תגובות  את  להפחית 
גוף  לתוך  שונות  תרופות  העברת  יכולת  את 

המטופל ולהעלות את יעילות הטיפול. 
כל  עם  מדוע,  היא  המתבקשת  השאלה 
יתרונותיו המדהימים של גרפן, עדיין לא חזינו 
במהפכה? מתברר שלא קל בכלל לייצר את 
אמנם  איתו.  לעבוד  קשה  פחות  ולא  החומר, 

שיטות לייצור גרפן קיימות, אך הן עדיין יקרות, 
אחיד  לא  שנוצר  החומר  ובזבזניות.  איטיות 
באיכותו, עוביו ותכונותיו. מעבר לכל זה, לגרפן 
שכבות  עם  ביחד  להתאגד  נטיה  יש  הדקיק 
מחוד  לכולנו  שמוכר  מה  את  וליצור  נוספות 

העפרון - גרפיט.  
הגרפן  תחום  אחר  במעקב  המנחה  העקרון 
הינו כי החומר, מלבד שלל התכונות היחודיות 
בלבד.  מפחמן  העשוי  בסיסי  חומר  הינו  שלו, 
להיות  אמור  כך  וזול,  זמין  הוא  ופחמן  מאחר 
גם הגרפן בסופו של דבר. אמנם הגרפן נמצא 
יוליד  בתחילת הדרך וקשה לדעת מה באמת 
יום, אך נראה סביר כי כמות המחקר העצומה 

שמושקעת בו תניב תוצאות מדהימות.
לראיה, בשנים האחרונות נעשו השקעות עתק 
השקיעה  בריטניה  ממשלת   - גרפן  במחקר 
מעל חצי מיליארד דולר בבניית מרכזי מחקר 
האירופי  האיחוד  נוספים,  וננו-חומרים  גרפן 
 Graphene-ה ביוזמת  דולר  מיליארד  השקיע 
לשימוש  הגרפן  הכנסת  שמטרתה   Flagship
משקיעות  רבות  פרטיות  חברות  תעשייתי, 
כספים אדירים במחקרי גרפן, כמו IBM שהקצו 
3 מיליארד דולר במציאת ה”סיליקון הבא”, וכן 
סמסונג, LG, אינטל וכמעט כל שם גדול בשוק 
גרפן.  במחקר  אחרת  או  זו  במידה  מעורב 
למרות כל האתגרים הלא פשוטים, לגרפן יש 
פוטנציאל  לו  שנותנות  דופן  יוצאות  תכונות 
לו  יש  חדשניים.  מוצרים  מרק  ליותר  להביא 
פוטנציאל לגרום למהפכה של ממש ולהתחיל 
וכן  לסיליקון  כתחליף  הפחמן”,  “תקופת  את 
כמהפכת אנרגיה עצומה שתביא לשינוי אדיר 
בדרך בה אנו מאחסנים, משתמשים ומנהלים 
את האנרגיה הדרושה לאלקטרוניקה, מכוניות, 
מטוסים, תעשיית החלל והרבה יותר. כשמדובר 

בגרפן, אפילו השמיים הם לא הגבול. ˆ

כותבי מאמר זה הם בעלי האתר גרפן-אינפו 
)Graphene-Info(, אשר הוקם בשנת 2009 במטרה 
לספק ידע ושירותים לתעשיית הגרפן המתפתחת. מאז 

התבסס האתר כמוביל עולמי בנושא גרפן המהווה 
מרכז ידע איכותי ואמין ומציע מגוון שירותי יעוץ ותיווך 

למקצועני הגרפן העולמיים.        

חומר פלא

היכונו לעידן 
הפחמן

שכבה בודדת, דו-מימדית, של אטומי פחמן 
הקשורים אחד לשני בצורת משושים נקראת גרפן 
)Graphene(, חומר בעל תכונות כה מדהימות, עד 

שאין כמעט גבול לפוטנציאל שלו להביא למהפיכות 
בכל תעשיה אפשרית. //  רון מרטנס
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הינו ע שבבי  יבוד 
וחשוב  בולט  תחום 
בתעשייה הישראלית. 
בעל  הינו  זה  מקצועי  שדה 
לתעשיות  עליונה  חשיבות 
תעשיית  וביניהן,  רבות, 
הרפואה,  התעופה,  הרכב, 
ככזה,  והחלל.  האופטיקה 
השבבי  העיבוד  תחום  מרכז 
מחקר ופיתוח ענף וערני- הן 
והן  בחזית המכשור החדשני 

בטכנולוגיות פורצות דרך. 

ההרצאות שניתנו במסגרת יום העיון:
ודפינה  ואקום  באמצעות  “דפינה 
יוסף,  יוליאן   –  ”ALUFIX בשם  מודולרית 
החלק  )קיבוע  הדפינה  הנדסה.   MTS מנכ”ל 
בעלת  הינה  העבודה(  למשטח  המשובב 
חשיבות רבה, מכיוון שהיא משפיעה על כלל 
מונעת  ואמינה  יציבה  דפינה  העיבוד.  מהלך 
איכותי  שיבוב  מאפשרת  החלק,  של  רעידות 
יקר,  מכונות  עבודת  זמן  חוסכת  ומדויק, 
ומביאה ליעילות כלכלית משמעותית. קיימות 
שיטות דפינה רבות ומגוונות, ובהרצאתו סקר 
שולחן  ובולטות.  חדשות  שיטות  מספר  יוסף 
 Horst Witte של חברת )VAC-MAT( הוואקום
הגרמנית הינה טכנולוגיה ייחודית מסוגה, אשר 
פיות  בעלי  מיוחדים  גומי  במשטחי  מאופיינת 

משטח  על  המונחים  אוויר, 
העבודה ועליהם מונח החלק 
המשאבה,  בהפעלת  לעיבוד. 
האוויר  ופיות  האוויר  נשאב 
מצמידים  הגומי  של משטחי 
בחוזקה.  החלק  את  אליהם 
כיוון  יעילה במיוחד  זו  שיטה 
בעלת  זולה,  מהירה,  שהיא 
לחדור  ניתן  גבוהים,  דיוקים 
השני  לצד  הכרסום  עם 
והחזר  בשולחן,  לפגוע  מבלי 
שיטה  מהיר.  ההשקעה 
 VilMill נוספת שהוצגה הינה
אשר במסגרתה מונח בד דביק וחד פעמי על 
את  בוואקום  מקבעים  עליו  העבודה  שולחן 
החלק. חסרונה העיקרי של השיטה הוא שלא 
מכיוון  בתהליך  קירור  בנוזלי  להשתמש  ניתן 
יוסף  הציג  לסיום,  הדבק.  את  ממיסים  שהם 
את טכניקת ה-ALUFIX המבטיחה והחדשנית, 
לגו,  דמוית  מודולרית  קיבוע  מערכת  שהינה 
וקונפורמציות  וריאציות  סוף  אין  המאפשרת 
בכל  לשיבוב  חלקים  לקיבוע  ממדיות  תלת 
המערכת  הדעת.  על  העולה  וצורך  צורה 
לעיבוד  ומשמשת  רב,  ודיוק  יציבות  מציגה 
שבבי בתעשיות הדורשות סטנדרטים גבוהים 

במיוחד כמו אופטיקה, חלל ותעופה.  
ובביצועים  גבוהות  במהירויות  “עיבוד 
גבוהים” – ד”ר יוסי רוטברג – טכניון )גמלאי(. 

תהליך השיבוב הינו תהליך גזירה מכני-תרמי 
מצומד ואלים, ולראיה, גרעיני החומר עוברים 
הגזירה  עצם  דפורמציה.  השיבוב  במהלך 
הכלי  על  החומר,  על  המשפיע  חום  יוצרת 
גם  כך  עולה,  שהמהירות  ככל  המשטח.  ועל 
עולה הטמפרטורה. אולם בהרצאתו הציג ד”ר 
לפיה מעל מהירות מסוימת  רוטברג משוואה 
הסיבה  לדבריו,  יורדת.  דווקא  הטמפרטורה 
נעוצה בשני גורמים, הראשון, שבטמפרטורות 
אלו החלק המעובד מתרכך מה שמביא לגזירה 
תנועת  בנוסף,  מופחת.  חום  ויצור  יותר  קלה 
הכלי המהירה פוגשת אזורים קרים של החלק 
אפקטיבי.  חום  לפיזור  שתורם  מה  המעובד 
יש  גבוהות  במהירויות  שבבי  לעיבוד  כיום, 
שמדובר  מכיוון  מרכזית,  כלכלית  משמעות 
משמעותית  שמוזיל  מה  מואץ  יצור  בקצב 
של  התעשייתית  במציאות  היצור.  תהליך  את 
היום, נערכים פיתוחים ומחקרים רבים במטרה 
לייעל את העיבוד השבבי במהירויות גבוהות, 
השוק  ודרישות  הצרכים  בין  לגשר  במטרה 
ולנסות  הקיימות,  הטכנולוגיות  מגבלות  לבין 
לבצע אופטימיזציה ואיזון בין מהירות גבוהה, 
עומק השיבוב והטמפרטורות הגבוהות המלוות 

לתהליך.
בתהליך  השוואתית  חלקים  “מדידת 
רנישו.  לזר,  עידן   – הייצור”  ברצפת 
בהרצאתו הציג לזר מכשיר חדש אותו פתחו 
בשם Equator. המכשיר, שעוד לא חגג שנתיים 

יום העיון ה-5 בנושא:

חדשנות 
טכנולוגית 

בעיבוד שבבי

הפורום לעיבוד שבבי שבלשכת המהנדסים קיים לאחרונה יום עיון מקצועי בנושא, במטרה לעדכן 
ולהתעדכן בשלל הפיתוחים האחרונים בתחום. את יום העיון ניהל מהנדס אמיר לפיד, יו”ר הפורום 

לעיבוד שבבי //  רועי שני

מהנדס אמיר לפיד
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ביקורת בתהליך  בשוק, מגשר על הפער של 
כמות  המנפיקים  ליצרנים  ומתאים  השיבוב 
בינונית-גבוהה של חלקים המעובדים בשיבוב. 
עד כה האלטרנטיבה הקיימת היא ביקורת על 
חשבון זמן עבודת מכונות. ה-Equator מאפשר 
לעבודת  ובמקביל  כדי  תוך  בקרה  תהליך 
המכונות, ועל ידי מפעיל המכונה- מה שמביא 
הינו  המכשיר  משמעותי.  כלכלי  לחיסכון 
למכונת  בסמוך  מונח   ,40X40X40 של  בגודל 
חלקים  מניחים  העבודה  ובמהלך  השיבוב, 
בוחן  אשר   Equator-ה על  שובבו  עתה  שזה 
את ליבו וכליותיו של החלק וקובע באם הוא 
הוגדרו  אשר  הפיזיקליים  בסטנדרטיים  עומד 
הטמפרטורה,  הטקסטורה,  מידותיו,  מראש: 
איכות הדפינה ועוד. בסופו של תהליך מחולל 
הדוחות המשוכלל מפיק פלט מפורט המצביע 
על מגוון רחב של פרמטרים, תכונות והתנהגות 
השוואתי  במכשיר  מדובר  המעובד.  החלק 
שאינו אבסולוטי, והמשמעות היא שראשית יש 
יושוו  אליו  מאסטר  בדגם  המכשיר  את  להזין 
יתר החלקים שיבחנו. רמת הדיוק של המכשיר 
כיום  מיקרון.  שני  על  ועומדת  ביותר  גבוהה 
קיימות אפליקציות של המכשיר המתממשקות 
למכשיר  כך שרובוט המחובר  רובוטיקה,  עם 
יוכל לברור באופן אוטומטי כל חלק שזה עתה 
הרצויים  בסטנדרטים  עומד  הוא  באם  שובב- 

ויצא להמשך פס היצור, או שמא 
את  לכייל  ויש  ויפלט  תקול  הוא 

המכשירים או הכלים מחדש.
בעיבוד  כרסום  “יישומי 
מהיר” – יוסי מרלי, וידיה ישראל. 
בהרצאתו הציג מרלי כלים שונים 
אותם  מגוונות  ייצור  מסדרות 
ייעודיים  הם  ואשר  מייצרים,  הם 
בין  גבוהה.  במהירות  לעבודה 
נדרשים  אליהם  האתגרים  יתר 
בחברת וידיה הם מחד צמצום זמן 
עבודת מכונה על ידי שיבוב מהיר 
ומאידך  מוגבר,  ליצור  שמביא   -
שעומדים  מיוחדים  כלים  לתכנון 
הגבוהות  ובטמפרטורות  בעומס 
מהיר.  שבבי  לעיבוד  שמתלווים 
מספר  מרלו  הדגים  בהרצאתו, 
כרסומים שתוכננו בדיוק למטרה 
רגילים,  מכרסומים  בשונה  זו. 

הכרסומים אותם הציג כללו חלוקה לא שווה 
של גודל ומרחק השיניים, קוטר להב משתנה, 
השבבים.  של  יעיל  פינוי  המאפשר  מבנה  וכן 
במהירויות  עבודה  מאפשרות  אלו  תכונות 
באופן  הכלי  חיי  את  מאריכות  ביותר,  גבוהות 
יותר ברוחב  דרמטי, מאפשרות שליטה טובה 
השבב ובעומק עיבוד מקסימלי, מאריכות את 
חיי המכונות ומביאות, לדבריו, לחסכון כלכלי 

רב. 
הגנה  שמני  שבבי-  לעיבוד  “נוזלים 
ובטיחות” – יהונתן אוליקי, חי הפצה. בהרצאתו 
הציג אוליקי את האפשרויות הקיימות לקירור 
לחומרים  המתחלקות  שבבי,  לעיבוד  מכונות 
מבוססי שמן וחומרים מבוססי אמולסיות- בהם 
הוא התמקד. אמולסיה הינה תרכובת של שמן 
ומים, אשר מה שמאפשר את החיבור ביניהם 
שתכונותיו  ‘אמולסיפייר’,  המכונה  חומר  הינו 

השמן  למולקולות  מאפשרות  הייחודיות 
להתעטף באופן יציב במולקולות מים זעירות 
בעזרת קשר כימי מסוג ואן דר ואלס. המטרות 
החיכוך  את  להקטין  הן  באמולסיות  בשימוש 
הטמפרטורות  מפני  להגן  במכונות,  שנוצר 
מפני  להגן  החיתוך,  כלי  את  לסכך  הגבוהות, 
להגן  המערכת,  של  יציבות  לייצר  קורוזיה, 
התפתחות  למנוע  וכן  ביולוגיים  פגעים  מפני 
בטיחות  לעובד  ולאפשר  מיקרואורגניזמים, 
לחומרי  תוספים  מגוון  בשוק  קיימים  בעבודה. 
ואשר  החומר,  של  שחיקה  המונעים  הקירור 
יוצרים בטמפרטורות מסוימות ריאקציה כימית 
חיתוך  שמאפשרת  המעובד  לחלק  הכלי  בין 
גופרית,  על  מבוססים  אלו  תוספים  יותר.  טוב 
כלור או זרחן אשר בחיבור לאמולסיה מביאים 
את  והדגיש  חזר  אוליקי  אופטימלית.  לעבודה 
הצורך לסנן את האמולסיה באופן רוטיני- מה 
המקוריות  לתכונותיה  לחזור  לה  שמאפשר 
ומונע צורך בהחלפת נוזל הקירור במשך שנים 
רבות. לדבריו, הסינון היעיל ביותר הוא בגודל 

של 15 מיקרון.
 – “רעידה מסוג רטט עקב אירוע עצמי” 
ג’וני ספורי, ישקר. בהרצאה תיאורטית זו פרש 
מדוקדקת  אנליזה  המשתתפים  בפני  ספורי 
אודות רעידות ויציבות של כלים, תופעה אותה 
פיתוח  לצורך  חוקר במסגרת עבודתו בישקר 

רווחיות  פרודוקטיביות,  שיעלו  חדשים  כלים 
רעידות  סוגי  קיימים שלוש  בביצועים.  ושיפור 
במהלך תהליך השיבוב: רעידה מסוג ‘תנודות 
גוף  עם  מתנגש  כשהכלי  הנוצרת  חופשיות’ 
אחר, ‘תנודות מאולצות’ המתרחשות כשהכלי 
שלדבריו  והתנודות  מחזורי,  עומס  תחת  נתון 
הן הבעייתיות ביותר ובהן התמקד, הן תנודות 
 .)Chatter( עצמי’  אירוע  עקב  ‘רטט  מסוג 
אלו החלק המעובד מתחיל  תנודות  במסגרת 
פני  על  גליות  נוצרת  ספונטני,  באופן  לרעוד 
לעיוות  ומעבר  משתנה,  השבב  עובי  שטחו, 
בתצורת ואיכות השיבוב הדבר פוגע בכלי ואף 
עלול להביא לאיבוד יציבות המערכת. תנודות 
מסוג Chatter גורמות לפגיעה בפרודוקטיביות 
של  השטח  פני  איכות  אלו  שבמצבים  מפני 
הכלי,  חיי  באורך  פוגעות  הן  יורדת,  המשובב 
ויש לעצור את המכונה ולכיילה מחדש. לדבריו 

מאופיין  זה  רטט  מהותית.  בבעיה  מדובר 
כדי  תוך  ויוצר  אופיינית,  אקוסטית  בפליטה 
עבודה רעש עז שאינו מופק בתנאים רגילים. 
יציבות  דיאגרמת  ספורי  הראה  בהרצאה 
שמצביעה על כך ש-Chatter נוצר כפונקציה 
של עומק השיבוב ומהירות השיבוב. בתנאים 
מסוימים דווקא הגברת המהירות או העמקת 
תחילת  לפני  כן,  על  לפתרון.  יביאו  השיבוב 
מבוססת  יציבות  דיאגרמת  לבנות  יש  עבודה 
ניסוי מודלי להתאמה בין הכלי, החלק המעובד 
ניתן  כך  להשתמש.  עתידים  בהם  והמכונה 
האופטימליים  והעומק  המהירות  מה  לקבוע 
שיביאו לתוצאות מיטביות. לסיום הציג ספורי 
כלים אותם פיתחה ישקר המאפשרים ספיגה, 

.Chatter-ריסון והתנגדות גבוהה לתופעת ה
צביקה   – ותעשייתי”  מקצועי  “ריבוד 
משמש  בתפקידו   .3D Systems גרינברג, 
  3D Systemsגרינברג כמנהל פיתוח עסקי של
ישראל – אותה חברה אשר המציאה אי שם 
בשנות ה-1980 את ההדפסה התלת ממדית. 
הדפסה תלת ממדית, המכונה בעברית ‘ריבוד’, 
המתפתחים  הטכנולוגיה  מתחומי  אחד  הינה 
צעדיה  את  עושה  עדיין  שהיא  מפני  ביותר, 
זאת,  עם  יחד  התעשייה.  בעולם  הראשונים 
מהפכנית  בטכנולוגיה  שמדובר  כשמש  ברור 
אין  כמעט  יישומי  פוטנציאל  בחובה  הטומנת 
סופי ואט אט נכנסת לפסי יצור. 
מדפסות  רחוק  הלא  בעבר  אם 
אלפי  מאות  עלו  ממדיות  תלת 
עצומים-  בגדלים  והיו  דולרים 
כבר כיום ניתן לרכוש מדפסות 
מדפסת  של  בגודל  “ביתיות” 
כ-1000  של  ובעלות  רגילה 
רבים  ההדפסה  חומרי  דולר. 
היתר  בין  וכוללים  ומגוונים 
קרמיקה,  פולימרים,  מתכות, 
ועוד.  חול  נייר,  בטון,  זכוכית, 
כיום  קיימים  גרינברג  לדברי 
עוד  והיד  חומרי הדפסה  כ-120 
הייחודיות  עקב התכונות  נטויה. 
לייצר  ניתן  ההדפסה,  של 
עם  מורכבים  מאוד  רכיבים 
חללים פנימיים באבחת הדפסה 
אחרות  שבדרכים  מה  בודדת- 
עשרות,  של  הרכבה  דרוש 
רכיב  להרכבת  חלקים,  מאות  אף  ולפעמים 

בודד. 
הרכב,  לתעשיות  במיוחד  חשובה  זו  תכונה 
למצוא  ניתן  כיום  וכבר  והתעופה  הרפואה 
באופן  המודפסים  אלו  בתעשיות  רכיבים 
מגוון  גרינברג  מנה  בהרצאתו  תעשייתי. 
חברת  מפתחת  אותן  הדפסה  טכנולוגיות 
והתפתחות  שיטה  כל  כאשר   ,3D Systems
הנדסיים  לאתגרים  מענה  מספקת  טכנולוגית 
טכנולוגית  לדבריו,  רחוק,  הלא  בעתיד  שונים. 
הריבוד תכנס גם לתחום המזון, כאשר מוצרי 
מזון יודפסו באופן תעשייתי. כיום הגורם המוביל 
החומר  דווקא  הוא  המדפסות  פיתוח  את 
המודפס אותו רוצים לרבד, מה שמצביע גם על 
המודל הכלכלי של חברות הריבוד אשר נהנות 
החומר  ממכירת  דווקא  גבוה  רווחים  ממתח 

המודפס ופחות ממכירת המדפסות עצמן. ˆ
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חת לשנה מתקיימת בארה"ב תחרות א
בה   )Design-Build-Fly(  DBF
מובילות  אוניבסיטאות  משתתפות 
והאווירונאוטיקה.  ההנדסה  בתחומי  בעולם 
לאומית  בין  סטודנטים  תחרות  הינה   DBF
מאורגנת  בארה"ב,  שנה  כל  המתקיימת 
 American Institute of(  AIAA-ה ע"י 
ובחסות   ,)Aeronautics and Astronautics
 .Raytheon Missile System-ו Cessna חברות
ולהטיס  לבנות  לתכן,  נדרשים  הסטודנטים 
כטב”מ הנשלט ע"י מקלט רדיו כאשר כל שנה 
המשימות לביצוע הן שונות. התחרות מגדירה 

בכל שנה חוקים ומגבלות שונים על כלי הטיס 
מבחינה  המשתתפים  את  לאתגר  מנת  על 
יצירתיות  החדשנות,  את  ולבדוק  הנדסית 

והפתרונות אליהם הם מגיעים.
השתתפה  מהטכניון  קבוצה   2004 משנת 
של  בהנחייתו  ישראל  את  וייצגה  בתחרות 
שקבוצת  השנייה  השנה  זו  צח.  שלמה  מר 
השתתפה  ת"א  מאוניברסיטת  סטודנטים 
ע"י  כן  גם  וזאת  ישראל,  את  וייצגה  בתחרות 
הגיעה  השנה   .APG מחברת  צח  שלמה  מר 
הקבוצה למקום הרביעי בתחרות, הישג מכובד 
ומרשים לכל הדעות. זהו המקום הגבוה ביותר 

אליו הגיעה קבוצה ישראלית.
10- התאריכים  בין  נערכה  השנה  התחרות 

המימון  כאשר  אריזונה,  בטוסון,  באפריל   12
להשתתפות בתחרות הגיע מאוניברסיטת תל 
חברה   ,STRATASYS חברת  כן,  כמו  אביב. 
תלת  הדפסה  מערכות  בפיתוח  המתמחה 
רכיבים  במספר  בפרויקט  תמכה  ממדיות, 

מרכזיים.
מ-20  קבוצות  כ-100  השתתפו  בתחרות 
איחוד  מצרים,  טורקיה,  הכוללות:  מדינות 
המדינות  רוב  וכמובן  הערביות  האמירויות 

המערביות.
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DBF 2015

 DBF הבינלאומית  בתחרות  הרביעי  המקום  את  שכבשו  התל-אביבים,  לסטודנטים  מרשים  הישג 
בארה"ב, שבו הסטודנטים נדרשו לתכנן, לבנות ולהטיס כטב”מ הנשלט ע"י מקלט רדיו

מחברים: אלעד ונטורה וגיל אברהמי, חברי צוות הפרויקט, הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת תל אביב. 
מנחים: מר שלמה צח, חברת APG ומר אלי כץ

איור 2 - גיאומטרית המטען של המשימה השנייה  איור 1 -מסלול הטיסה  
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המסוגל  מטוס  של  תיכון  דימתה  התחרות 
המכיל  מטע"ד  המדמה  כבד  מטען  לשאת 
חיישנים, וכן יכולת השלכת כדורים, המדמים 
חיישנים מושלכים, ע"י מנגנון השלכה חיצוני. 
יחד עם זאת, דרישה מהותית מכלי הטיס הינה 

יכולת טעינה ופריקה מהירה של המטע"דים.

שהכטב”מ  משימות  ארבע  היו  בתחרות 
נדרש לבצע:

של  מרבי  מספר  ביצוע   - הקפות  משימת 
לפי  דקות  ארבע  במשך  מטען,  ללא  הקפות 

תבנית הטיסה המתוארת באיור 1. 

משימת מטען - ביצוע שלוש הקפות בתבנית 
עם  מינימלי,  בזמן   )1 )איור  שתוארה  הטיסה 
ק"ג  כ-2.5  של  במשקל  אורן  עצי  של  מטען 
יש   .2 באיור  המוצגת  המוגדרת,  בגיאומטריה 
לציין שהמטען צריך להיות מאוחסן כולו בתוך 

המטוס.

משימת השלכת כדורים - המראה עם מטען 
הקבוצה  ידי  על  שיבחר  כדורים  מספר  של 
והשלכת כדור בודד בכל הקפה באזור מוגדר. 
להיות  צריכים  והכדורים  ההשלכה  מערכת 
תבנית  הכדור,  צורת  למטוס.  מחוץ  מחוברים 
הטיסה ואזור הטלת הכדור מתוארים באיור 3. 

משימת קרקע - טעינת המטען של המשימה 
השנייה , פריקתו וטעינת המטען של המשימה 

השלישית בזמן הקצר ביותר. 
על כלי הטיס הוטלו מספר הגבלות וביניהן:

• מרחק המראה מקסימלי של 60 רגל.	

• חובה להשתמש במנוע חשמלי.	
• או 	  NiCad בסוללות  להשתמש  חובה 

NiMH עם הגבלת משקל מקסימלי של 
2 פאונד.

• חובה לנחות ללא נזק חיצוני. 	
• של 	 הריק  במשקל  מחולק  הסופי  הציון 

הכטב”מ יחד עם מספר מנועי הסרבו או 
בקרי המהירות.

גמר  פרויקט  במסגרת   ,2014 אוגוסט  בחודש 
בבית הספר להנדסה מכנית באוניברסיטת תל 
אביב קבוצה של תשעה סטודנטים בהנחייתו 
ובעזרתו של מר אלי כץ,  של מר שלמה צח 
לתחילת  בתור מטיס, התארגנה  גם  שתיפקד 
הקבוצה   2014 אוקטובר  בחודש  פעילות. 

."TAURNADO" נרשמה לתחרות תחת השם
חוקי התחרות,  ניתוח  לאחר  הראשוני,  בשלב 
הקבוצה ערכה סקר שוק של מטוסים דומים 
העונים על דרישות התחרות וכלי טיס שנבנו 

בשנים קודמות.

המסקנות המרכזיות מחלק זה של הסקר 
היו:

• בחירת תצורה של כטב”מ חד-מנועי ולא 	
דו-מנועי.

• בחירת כנף טרפזית.	
• בחירת כנף תחתית.	
• בחירת השלכת ארבעה כדורים.	
• שאיפה לניהוג ע"י שני מנועי סרבו בלבד.	

איור 4 - שלבי העבודה בפרויקט

איור 3 - תבנית הטיסה ואזור הטלת הכדורים, גיאומטרית הכדור 

איור 5 – תהליך ייצור תבניות גוף המטוס, מימין דגם המטוס לאחר ההדפסה, משמאל למטה- 
יצירת התבניות

איור 6 - ייצור גוף המטוס על גבי התבניות
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הוחלט  איטרציות,  מספר  ביצוע  לאחר 
על בנייה של מדגים טיסה וביצוע מספר 

ניסויים, וביניהם:
• ניסוי דחף סטטי	
• ניסוי סוללות	
• 	CFD סימולציות
• ניסויי הסעה	
• ניסויי טיסה	
• ניסוי מנגנון השלכה	
• ניסויי השלכת כדורים	

המאפיינים המרכזיים של מדגים הטיסה 
הם:

• כנף תחתית המאפשרת לבצע במהירות 	
והפריקה  הטעינה  משימת  את  ובנוחות 

הקרקעית וכך לחסוך זמן יקר במשימה 
זו.

• מביצוע ניסויי סוללות התקבלה המסקנה 	
ההמראה  במרחק  להמריא  מנת  שעל 
בזרם  צורך  יש  הכבד  במשקל  הקצר 
הסוללות  חיבור  על  דגש  הושם  לכן  רב, 
בקונפיגורציה של שני מארזים במקביל. 

• עילוי 	 פרופיל  עם  טרפזית  כנף  נבחרה 
במרחק  לעמוד  מנת  על  וזאת  ומדפים 

ההמראה הקצר.
• 	 )17"( קוטר  בעל    )17X10( מדחף  נבחר 

רב  דחף  לקבל  מנת  על  יחסית  גדול 
הדרוש להמראה במרחק הקצר.  כמו כן 
הפסיעה נמוכה יחסית )"10( נבחרה בשל 
משמעותית  פחות  הטיסה  שמהירות  כך 

והצורך בדחף משמעותי הרבה יותר.
• קל 	 ניהוג  לצורך  סרבו,  מנועי  שלושה 

יותר עבור טיסות הניסוי. בהמשך תישקל 
הסרבו  מנוע  על  לוויתור  האפשרות 

המפעיל את הגה הכיוון.
רב  דגש  יושם  הטיסה  מדגים  שעבור  הוחלט 
לשינוי  שהאפשרויות  כך  המוקדם  בתיכון 
המטוס  גוף  דגם  רבות.  אינן  בהמשך  ותיקון 
שרטוטים  ע"י  ממדית  תלת  במדפסת  הודפס 
שבוצעו בתוכנת SolidWorks, חלק זה שימש 
בסיס לתבניות עליהן בוצעה בניית גוף המטוס 
ע"י שילוב של פיברגלס ודבק אפוקסי. הכנפיים 
יוצרו ע"י מספר פרופילים, העשויים מעץ בלזה, 

הבנויים לאורך הכנף עם חיפוי של מונוקוט.

הטיסה,  במדגים  הניסויים  כלל  סיום  לאחר 
מנת  על  הבאה  לאיטרציה  לעבור  הוחלט 
לתכן את הקונפיגורציה הסופית של כלי הטיס 

שבסופו של דבר ישלח לתחרות.
מכיוון שהציון הסופי בתחרות מנורמל במשקל 
הסרבו,  מנועי  ובמספר  הטיס  כלי  של  הריק 
הושם דגש על שיטות להורדת המשקל הריק 

של הכלי.

הטיס  כלי  של  המרכזיים  המאפיינים 
הסופי הינם:

• הגה 	 מנוע הסרבו של  וויתור  על  הוחלט 
הכיוון.

• )שילוב של מדפים 	  Flaperons-שימוש ב
ומאזנות(.

CFD-איור 7 - שימוש ב

איור 9 - מדגים הטיסהאיור 8 – תהליך ייצור הכנף

איור -10 מימין, מנגנון השלכת כדורים, נבנה ע"י צוות הסטודנטים, יוצר ע"י חברת STRATASYS, משמאל 
ניסוי השלכה  

איור -12 שרטוט כלי הטיס בעזרת תוכנת CADאיור 11 - כלי הטיס שיוצר לתחרות

איור CFD  -13 עבור האיטרציה הסופית
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• הפרופילים 	 בשיטת  שימוש  במקום 
העשויים מעץ בלזה, הוחלט על שימוש 
קלקר,  ליבת  עם  בלזה  במעטפת 
שלמעשה הפחיתה את משקלו הריק של 

כלי הטיס ובנוסף אף יותר מדויקת.
• המסקנה 	 התקבלה  ניסוי  טיסות  מביצוע 

שלא ניתן להגיע לזרם רב מידי בתצורת 
כך שהוחלט  הסוללות המקבילית,  חיבור 
בעלות  בסוללות  לשימוש  לעבור 
בלבד,  טורי  בחיבור  יותר  גבוהה  קיבולת 
הרבה  רב  מתח  המספקת  קונפיגורציה 
יותר ומאפשרת המראה בזרם פחות גבוה.

• 	  )18X10( הוחלט להגדיל את קוטר המדחף
להמראה  יותר  רב  דחף  לקבל  מנת  על 

במרחק הקצר.  

ריכוז נתונים של כלי הטיס:
כטב"מים  שני  עם  להגיע  הוחלט  לתחרות 
היא  לכך  הסיבה  זהה.  חיצונית  תצורה  בעלי 
מכלי  באחד  חיצונית  פגיעה  של  שבמקרה 
הטיס, עקב ניסויי טיסה או עקב נזק מהמשלוח 
ולהשתתף  להמשיך  תוכל  הקבוצה  לארה"ב, 

בתחרות עם כלי הטיס הנוסף.
בנוסף, הוחלט לבנות את הכטב"ם השני תוך 

מאמצים להקטין את המשקל אך יחד עם זאת 
לשמור על תצורה חיצונית זהה.

השינויים המרכזיים בין שני הכלים הסופיים:
לקירור  אוורור  קדחי  הוסף  הסופי  טיס  בכלי 
יותר יעיל של הסוללות. שוב נעשה שיקול של 

גרר מול משקל וזמן טיסה מקסימלי.
גוף כלי הטיס הסופי נבנה עם פחות שכבות 

עץ בלזה, פיברגלס ודבק אפוקסי.

כלי  שני  עם  ארגז  התחרות,  לפני  שבועיים 
ימים  מספר  לארה"ב.  מישראל  נשלח  הטיס 
והחלה  לפני התחרות הקבוצה נחתה בטוסון 

התארגנות לקראת התחרות.
במשך חמשת הימים הבאים ביצעה הקבוצה 
אימון.  וטיסות  טיסה  ניסויי  של  רב  מספר 
הרוחות  היו  בטוסון  בטיסות  המרכזי  ההבדל 
אשר לא היו בארץ. כמו כן מזג האוויר באזור 
זה הינו יבש ביותר, כך שצפיפות האוויר נמוכה 

מן המצופה וישנה השפעה על יכולת העילוי. 
במהלך טיסות הניסוי בוצעה אופטימיזציה של 
סוגי המדחפים לכל משימה בתנאי רוח שונים, 
יביא  זאת על מנת לדעת מראש איזה מדחף 
בנוסף,  בתחרות.  האופטימלית  התוצאה  את 
בוצעה אופטימיזציה לכל מארזי הסוללות על 
גבוהה  נצילות  בעל  סוללות  זוג  לבחור  מנת 

ביותר.
ביום שישי, ה-10 באפריל, הקבוצה התמקמה 
המוקדמות.  הבוקר  משעות  התחרות  באתר 
ביותר.  אינטנסיביים  היו  הבאים  הימים 
הקבוצה החלה פעילות כל יום משעות הבוקר 

המוקדמות עד שעות הערב המאוחרות. 
למטיסים של הקבוצות,  בוצע תדריך  יום  כל 
ולאחר מכן תדריך קבוצתי ע"י ראש הקבוצה. 
בוצעה ביקורת כלים, סוללות ומטעני סוללות, 
ובדיקה  השלט  תקינות  ומנועים,  מדחפים 

איור -14 הפרמטרים המרכזיים של כלי הטיס

איור -15 הגאומטריה החיצונית של כלי הטיס
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רשימת ציונים סופיים בתחרות )20 המתמודדים הראשונים(

ויזואלית חיצונית לשלמות כלי הטיס. 
תדריך  ביצוע  לאחר  לתחרות,  הראשון  ביום 
המטיסים, החל התור לבדיקה טכנית של הכלי 
בדיקה  היא  הבדיקה  התחרות.  נציגי  ידי  על 
טכנית ובטיחותית של כלי הטיס על מנת לבדוק 
 AMA-ה של  הדרישות  בכל  עומד  שהכלי 
כמו   .)Academy of Model Aeronautics(
שנשלח  למפרט  הכלי  מפרט  את  משווים  כן 
למארגני התחרות בדוח ובודקים שאין שינויים 
משמעותיים בתצורה החיצונית בין מה שנשלח 
סדר  בתחרות.  שמשתתף  הכלי  לבין  בדוח 
וככל  היות  ביותר  חשוב  הוא  בתור  המיקום  
שהמיקום בתור גבוה יותר ניתן לקבל אישור 
יותר.  מוקדם  המשימות  את  לבצע  להתחיל 
אם קבוצה הצליחה לבצע את כל המשימות 
בהצלחה לפני סיום התחרות, ניתנת לקבוצה 
הזדמנות לחזור על כל משימה ולנסות לשפר 
הקבוצה  מיקום  זו.  במשימה  הביצועים  את 
בתור נקבע על ידי הציון שהקבוצה קיבלה על 

הדוח שהוגש לפני התחרות. הדוח הינו מסמך 
בן 60 עמודים שנבחן על ידי 4 שופטים שונים. 
ציון  קיבלה  אביב  תל  מאוניברסיטת  הקבוצה 
של 90.5 )מתוך 100( דבר שדירג את הקבוצה 
לבדיקה  בתור   )84 )מתוך   23 במקום  להיות 
מכיוון  משמעותי  היה  זה  פרט  הטכנית. 
שדירוג גבוה נתן לקבוצה הזדמנות לשפר את 

הביצועים בשלב יותר מאוחר בתחרות.
ניתן  הטכנית  בבדיקה  האישור  קבלת  לאחר 
במשימת  השונות.  למשימות  לעבור  האישור 
ההטסה הראשונה כלי הטיס סיים שש הקפות 
הטובה  התוצאה  דקות.  ב-4  מטע"דים  ללא 

ביותר הייתה שבעה סיבובים.
הצליח  הטיס  כלי  התחרות,  של  השני  ביום 
ולסיים את משימת ההטסה השנייה  להמריא 
עם המטען הכבד במרחק ההמראה הקצר. יש 
לציין שמשימה זו הייתה מאתגרת במיוחד ורק 
יתר  להשלימה.  הצליחו  מהמתחרים  כשליש 
בוצעו  זו  במשימה  הסיבובים  שלושת  כן,  על 

דורגה  שהקבוצה  כך  בלבד  שניות  ב-109 
במשימה זו במקום הראשון.

ביום האחרון הקבוצה הצליחה לסיים גם את 
מתוך  והאחרונה.  השלישית  ההטסה  משימת 
הושלכו  להשלכה,  שתוכננו  הכדורים  ארבעת 

לבסוף רק שניים.
בדוח,  גבוה  ציון  קיבלה  שהקבוצה  מכיוון 
המשימות  כל  את  לסיים  הספיקה  הקבוצה 
ונותרה אפשרות לנסות ולשפר את התוצאות 
במשימת ההטסה השלישית. אך שוב הושלכו 

רק שני כדורים.
במשך כל שלושת ימי התחרות ניתן היה לגשת 
הקרקעית  המשימה  לביצוע  פעמים  מספר 
והטענת  פריקתו  המטען,  של  טעינה  הכוללת 
כדורי ההשלכה. כפי שהוסק מחקר הביצועים, 
הסופי.  בניקוד  רב  משקל  היה  זו  למשימה 
בזמן של  זו  לבצע משימה  הקבוצה הצליחה 
שניות  רק שלוש  רחוקה  והייתה  שניות  תשע 
בשש  שסיים  זו  במשימה  הראשון  מהמקום 

שניות בלבד.
קבוצות   84 מתוך   4 במקום  סיימה  הקבוצה 
שנכחו בתחרות. יש לציין שבגלל הקושי הרב 
במשימה השנייה רק 23 קבוצות הצליחו לסיים 
חוסר  גילו  הקבוצות  רוב  המשימות.  כל  את 

יכולת להמריא וחלקן גם התרסקו.
מנועי  שני  של  לקונספט  לפנות  ההחלטה 
סרבו בלבד התגלה כמהלך נכון, כל הקבוצות 
לציין שהיו  יש  זו.  בחרו באפשרות  המובילות 
מנוע  של  בקונספט  שבחרו  קבוצות  שתי 
סרבו אחד בשילוב של מערכת היגוי מסובכת 
ומנוהלת לפי שלבים מוגדרים מראש- קונספט 
בשל  התרסקו  אלו  מטוסים  שכן  נכשל  זה 
גורמים בלתי צפויים כגון רוחות, כך שמבחינת 
מנועי  שני  הכוללת  מערכת  סיכונים  ניהול 
סרבו הייתה המערכת הטובה ביותר. לסיכום, 
כלי הטיס שתוכן ונבנה על ידי חברי הקבוצה 
עליו  המוטל  כל  את  ולבצע  להמריא  הצליח 
חלו  אשר  האוויר  מזג  תנאי  בכל  בהצלחה 

במהלך התחרות. ˆ

www.aiaadbf.org ,DBF מקור: אתר תחרות

כלי הטיס הסופי

www.aiaadbf.org :את הרשימה המלאה והסברים על הציונים ניתן לראות באתר התחרות 
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חוויה ת לא  פעם  אף  הן  דרכים  אונות 
נעימה. גם אם לא מדובר בפגיעות גוף 
המצריכות פינוי חירום, ברגע הראשון, 
התגובה  זמן  הראשוני,  ההלם  שלב  אחרי 
מהמעורבים  ורבים  בחסר  לוקה  האנושי 
עוברי  על  מרצונם,  שלא  נסמכים,  בתאונות 

אורח ועדי ראייה שיזמינו את כוחות החירום.
אבל מה קורה אם התאונה מתרחשת בכביש 
צדדי שאינו חשוף לרכבים נוספים או בשעת 
לילה מאוחרת בה מספר האנשים בחוץ נמוך 
במיוחד באזורים מסוימים? על מי נוכל לסמוך 

במקרה כזה שיסייע בשעת חירום?
את  קוברה  חברת  הקימה  זה  בשביל  בדיוק 
של  הישראלית  הגרסה   – "הכפתור"  שירות 
לחצן החירום המחובר למוקד אנושי ומקצועי 
בעצמו  לאתר  שיודע  לוויין  ומבוסס   24/7
כוחות  מיד  ולשגר  בזמן אמת  דרכים  תאונות 
החירום  במוקד  ביקור  האירוע.  למקום  סיוע 
צבאי.  כמו חמ"ל  ומרגיש  נראה  של הכפתור 

ומטפלים  בשורות  ישובים  המוקדנים 
 .  24\7 החברה  לקוחות  של  בקריאות 

מורכבות  להיות  יכולות  הפניות  אופי 
מאוד כאשר מדובר בהצלת חיי אדם.
כך לדוגמא קרה שהמערכת הוקפצה 
בכביש  דרכים  תאונה  זיהוי  לאחר 
לאחר  וזאת  ומודיעין  לוד  בין   443

שנהג הרכב איבד את השליטה על רכבו באופן 
פתאומי ונתקע בשולי הכביש. חלפו להן שניות 
ספורות לאחר התאונה והמוקדנים יצרו קשר 
עם הנהג, איתרו את מקום התאונה, ובהתאם 
לאירוע שוגר האמבולנס הקרוב והזמין ביותר 
מתוקף  וקריטי  יקר  זמן  נחסך  כך  במיידי. 

העובדה שבזמן תאונה - כל שניה קובעת.

המוקדן פשוט יודע
כמו המקרה המתואר למעלה, מרבית לקוחות 
פועלת  כיצד  מבינים  ממש  לא  הכפתור 
מתקשר  שהמוקדן  קורה  ואיך  הטכנולוגיה 
התאונה.  פרטי  את  שניות ויודע  בתוך 30  
קצר  מאוד  זמנים  ללוח  מתחייבים  "אנחנו 
זה  בתקשורת  נאחר  שאם  מבינים  אנחנו  כי 
אמור להסתיים בסוף טרגי", מסבירה מנכ"לית 

הכפתור, אנאבל סער.
הרכב  תקנות  שם  ואירופה  בארה"ב  כמו 
והיצרנים  היבואנים  את  מחייבות 
חירום  מערכות  להתקין 

אוטומטיות.
בארה"ב   On-star כמו 
 eCall ומערכת 
סער  האירופאית. 
החוק  שגם  נערכת 
את  יאמץ  הישראלי 
שכבר  המחייב  התקן 
הוכח כמציל חיי אדם. זה 
לדבריה, בשנת  לקרות,  צפוי 

.2017

לחשוב על החיים
ממליצה  ירוק"  "אור  עמותת 
הכפתור  התקנת  על  היא  אף 
ובאחרונה  פרטיים  ברכבים 
למיזם.  תמיכתה  את  העניקה 

שלהם  החיים  על  לשמור  צריכים  "אנשים 
סער  אומרת  שלהם",  האוטו  על  ופחות 
שנועדו  היקרות  האיתור  למערכות  ומתכוונת 

לשמור על הרכבים מפריצות וגניבות.
בשונה מהטכנולוגיה שמציעות שאר החברות 
ללקוחותיה  מתקינה  הכפתור  חברת  בשוק, 
מערכת המותקנת על השמשה בגובה העיניים 
מה שמאפשר לחיצה מיידית בהרמת יד בכל 
ברגע  למוקד  ישירות  ומשדרת  חירום  מצב 
שיש זיהוי ודאי של תאונה. המערכת מצוידת 
ברכיב GPS שיודע למקם את הרכב ולהעביר 
 GSM רכיב  ע"י  וזאת  לכוחות  מהימן  דיווח 

מובנה במערכת.
מציעה  דרכים,  ותאונות  חירום  מקרי  מלבד 
סיוע  הכוללת  פרמיום  חבילת  גם  החברה 
גרירה, חילוץ כתוצאה  ומתן שירותי דרך כמו 
המוקד  ועוד.  פנצ'רים  תיקון  מכנית,  מתקלה 
מחלצים  מאות  בת  לרשת  מחובר  האנושי 
בפריסה ארצית כשבכל רגע נתון ידוע מיקומם 
הקרוב  המחלץ  את  לשגר  שמתאפשר  כך 
ביותר לאירוע ולהגיע בטווח של 30 דק' בערים 
שעומד  הרעיון  אחת.    בלחיצה  המרכזיות 
מאחורי המיזם הנו לשחרר את הנהג מהכביש 
בכל מצב של תקלה ברכב, בזמן המהיר ביותר 
 30 תוך  למענה  כך שהמוקד האנושי מתחייב 
שניות - ולהגעה של ניידת שירות תוך 30 דקות.

הכביש  כיום,  נראה  שהמצב  כפי  לסיכום, 
ימשיך להיות מקום המציב לפתחנו לא מעט 
לנהגים,  וכהורים  כנהגים,  וסכנות.  אתגרים 
הסובבים  באמצעים  רק  להסתפק  לא  עלינו 

אותנו ועלינו לפעול גם בעצמנו.
הכפתור  כמו  חירום  לשעת  מערכת  התקנת 
יכולה לסייע הן בתחושת הביטחון בעת הנהיגה 
ועד עזרה במצב חירום, מצב בו הנהג אינו יכול 
לתפקד ולהזמין שירותי חירום. בין אם תבחרו 
באחת המערכות ובין אם לאו, סעו בזהירות! ˆ

ללחוץ ולהציל

הכירו את הכפתור 
שמציל חיים

לא רק מערכות חדשניות לאיתור רכבים 
גנובים ונהיגה בטוחה: פיתוח חדש מבית 
קוברה, יסייע לכם במצבי חירום ומצוקה 

בזמן נהיגה ויזעיק אליכם שירותי חירום או 
שירותי דרך באופן מיידי בלחיצת כפתור

וב
טי

 יו
וך

מת
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חברה לייצור מזלט"ים ניגש מהנדס ב
ומסר  ידו  הושיט  מנהלו,  אל  נלהב 
את  לשפר  הציע  שבו  מסמך  לו 
בהתקנת  מפתחים  הם  אותו  המזל"ט 
גבוהה.  רזולוציה  בעלת  נסתרת   מצלמה 
איזושהי  אותו  לשאול  או  להתעניין  מבלי 
זה  מזה,  אותי  "עזוב  המנהל  ענה  שאלה 
נעלמה  המהנדס  של  התלהבותו  מיותר". 

והוא חזר אל עמדתו כשהוא מאוכזב. 
צוותו  את  המנהל  כינס  כשבועיים  לאחר 

ואמר להם: "ההנהלה התלהבה מהרעיון 
שלי וקיבלנו אישור להרכיב על המזל"ט 
מצלמה נסתרת בעלת רזולוציה גבוהה 
הפונקציונליות  את  לשפר  שנוכל  כך 

הצילום". הסוואת  ואת   שלו 
עליו  ש'עשו  שהרגיש  המהנדס 
לעצמו  ואמר  עמוק  נשם  סיבוב' 
ימומש  שהרעיון  העיקר  חשוב,  'לא 
התגלגל  כאשר  ירוויח'.  והארגון 

המצלמה,  פיתוח  לאופן  הדיון 
בת  לחברת  לפנות  הציע  מהנדסנו 

במצלמות  המתמחה  הארגון  של 
כך  המזל"ט.  לצרכי  מצלמה  ולהתאים 
פיתוח. ומשאבי  זמן  להרוויח  לדעתו   יוכלו 
"מדיניות החברה היא שלא לפנות לגורמים 
סומכים  "אנחנו  בתשובה,  נענה  חיצוניים", 
רק על עצמנו. מה שהם יכולים לעשות, גם 
לא  ואני  מאחר  מכך,  יתרה  יכולים!  אנחנו 
המחלקה  ראש  של  פעולתו  אופן  על  סומך 
של  שהפיתוח  התעקשתי  המקבילה 
נבדוק  בואו  ועכשיו  אצלנו  יעשה  המצלמה 

מה צריך לעשות כדי להתארגן בהתאם..." 
בתחושה  הישיבה  את  עזב  מהנדסנו 
מכך  עייף  ותשוש,  לאה  הרגיש  הוא  כבדה. 
שרעיונותיו מבוטלים על הסף ואם הם כבר 
מגיעים לידי ביצוע, התנהלות ראשי הארגון 

משאבים  מדי  יותר  ממנו  סחט  פשוט  זה 
אנרגטיים ורגשיים.

זהו סיפור בדיוני המתאר מציאות אפשרית 
של  ההרסניות  תוצאותיה  את  ומדגיש 
בכל  חיצוניים  רעיונות  לחסום  הנטייה 
כוללת  ארגונית  כפילוסופיה  הארגון;  רבדי 
 הדוגלת ביצירת פתרונות 'In House' בלבד, 
מאפשרת  שלא  ארגונית  פנים  התנהלות 
שיתופי פעולה בין מחלקתיים, ו/או התנהלות 
אישית בין מנהל לעובד או בין העובדים לבין 

עצמם.
 NIH תסמונת  המסורתית,  בהגדרתה 
מתייחסת   - Not Invented Here
המאופיינת  ארגונית  לפילוסופיה 
או  פיתוח  בקבלת,  לסירוב  בנטייה 
חיצוני  גורם  ידי  על  רעיונות  ייצור 
חדשניים.  לרעיונות  ובעיקר   לארגון 
מאחורי  שעומדים  המרכיבים  אחד 
הנטייה  הוא   NIH ה  פילוסופיית 
חיצוניים  רעיונות  לחסום  האנושית 
לא  אני  שאם  מהתפיסה  הנובעים 
טובים.  לא  הם   - אותם  המצאתי 
הרעיון,  היתכנות  את  לבדוק  במקום 
הגדלת  או  קיימת  לבעיה  כפתרון  תרומתו 
העובדים  האנשים  ו/או  הארגון  ההכנסה, 
לא!".   – "מה שלא מבית ספרנו  טוענים:   בו 
לראות  שניתן  עד  כך,  כל  נפוצה  זו  נטייה 
כל  בה כתסמונת תפיסתית הנפוצה בקרב 
דרגי החברה אשר מתנגדים לכל דבר אותו 
  - שמה  ומכאן  הציעו.  או  המציאו  הם  לא 

תסמונת ל.א.ה - 'לא אני המצאתי'.

)ש(לנו זה לא יקרה

על הנטייה לחסום רעיונות חיצוניים וההשלכות שלה – חלק ראשון // הילה שגיב

תסמונת
ל.א.ה. 

)לא אני המצאתי(

והמחיר הארגוני של 'לא מבית ספרנו'

את  תוקעים  ארגונית  הפנים  והפוליטיקה 
הוא  שמהיום  החליט  הוא  לפועל.  הוצאתם 
דבק במשימותיו ומוותר על הצעת רעיונותיו 
כאלה.  רבים  לו  שהיו  למרות  להתייעלות 
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העלאת  תוך  רעיון  כנגד  טיעונים  להעלות 
גורם  להיות  יכולה  לצוץ  שיכולים  קשיים 
מקדם, אך השימוש בטיעונים כביטוי לחוסר 
כבדים  מחירים  בחובה  נושאת  הקשבה 

לארגון ולעובדים בו.

מחיר אובדן החדשנות 
ברמה הארגונית, ניתן להתייחס לפילוסופיית
כנטייה  המשולבות,  ל.א.ה.  ותסמונת    NIH
על  המושתתת  מחדש'  הגלגל  ל'המצאת 
האמונה שפיתוח פנימי )In House( המבוסס 
יישום של פיתוחים הקיימים כבר בארגון או 
מתאים,  יותר  אינהרנטי  באופן  הוא  בשוק, 
יותר בטוח, ניתן לשליטה טובה יותר, מהיר 
יותר לפיתוח ובעל עלות נמוכה יותר )כולל 

עלויות תחזוקה(.
שאינו  ארגון  הבעיה.  גרעין  זהו  למעשה, 
מחוצה  חדשים  פיתוחים  ולבדוק  לדון  מוכן 
היישומים  במוגבלות  תלוי  יהיה  לעולם  לו, 
ואופן החשיבה התוך ארגונית שלו. הוא אינו 
חיצונית  מוצא  מנקודת  התבוננות  מאפשר 
למערכת ולכן אינו יכול לראות את התמונה 
כאדם  הוא  שלו.  הפוטנציאל  של  המלאה 
ייעול  והצעות  משוב  לקבל  מוכן  אינו  אשר 

לשיפור תוצאותיו.
הקושי  הוא  זה  למצב  המעשי  הביטוי 
לארגון,  ופנימיים  חיצוניים  גורמים  של 
עם  פעולה  שיתוף  או  שימוש  לו  למכור 
את  לקדם  שיכולים  חיצוניים  גורמים 
קדימה.  וכלכלית  מערכתית   הארגון 
שאינה  חשיבה  בעלי  ממציאים,  או  חברות 
הארגון,  של  הפנימית  לתפיסה  משועבדת 
נתקלים בקשיים רבים וסירובים שרירותיים. 
משום כך, יכול הארגון לפספס את האופציה 
ומחקר  ניסוי  במשאבי  וחסכון  להתייעלות 
יקרים, העלאת איכות התוצר הסופי ללקוח 
במהירות ופתיחת ערוצים מסחריים חדשים.  
ג'יימס דייסון )James Dyson(, מפתח שואבי 
האבק מבוססי הפרדה ציקלונית ללא שקית, 
וזכה  נמכר  )שאף  עובד  טיפוס  מגובה באב 
את  והציע  שנים  במשך  עמל  ביפן(,  בפרס 
שואבי  ייצור  למפעלי  שלו  החדשני  הרעיון 
הם  באנגליה.  גדולות  הפצה  וחברות  אבק 
בתורם, סרבו לקנותו כדי לא להפריע לשוק 

המניב של שקיות האבק. 
באין ברירה פתח חברת ייצור משלו. לאחר 
פרץ  הוא  הרעיון  על  מחשיבתו  שנים  עשר 
הציקלוני  האבק  ושואב  האנגלי,  לשוק 
יוצר  פעם  שאי  ביותר  הנמכר  לשואב  הפך 
הפכו  דייסון  שואבי   2005 בשנת  בבריטניה. 
למובילי השוק באנגליה בהכנסה הכלכלית, 
שסרבו  מהחברות  חלק  עוקף  שהוא  תוך 

לקנות את הרעיון שלו.

מחיר אובדן שיתוף הפעולה
ושיתוף  אינפורמציה  לקבלת  הקשור  בכל 
המידע  רוב  צמיחתו,  לשם  בארגון  רעיונות 
להנהלה  השונות  המחלקות  בין  עובר 
הפעולה  שיתוף  לכן  לבינן.  המחלקות  ובין 
מפתח  גורם  הינו  השונים  הגורמים  בין 

להתנהלות תקינה בקידום הארגון. 

ג'יימס דייסון והשואב

על סירוב מקבעת את הצד השני על התפיסה 
ש'אין טעם לדבר איתו' ושהוא בנאדם 'קשה'.

זה  אדם  עם  העובדים  מרבית  הזמן,  עם 
נוטים 'לנטוש אותו מנטלית' - להימנע ממנו, 
עם  בא  שהוא  אותו  לשכנע  אותו,  לעקוף 
מניפולציות  ולהפעיל  המציאו  שהם  הרעיון 
רעיונותיהם. בדרך  יקדמו את  שונות שאולי 
ואת  אליו  נאמנותם  את  נוטשים  אף  הם  זו 

המחשבה שניתן בדרך אחרת. 
ככל שגדלים החיכוכים שלו עמם על בסיס 
מאפייני תסמונת ל.א.ה., כך גדל אצלם אובדן 
חדוות היצירה והעשייה, ובמקומם מוגברות 
תחושות הכבדות, לאות ושחיקה. התחושות 
אליו אלא  לא רק בהקשר  הללו מתעצמות 

בכל הקשור לפעילות בארגון באופן כללי. 
ככל שגדול מספר הגורמים במערכת איתם 
האינטראקציה שלו דומה, כך הוא מגדיל את 
תחושת הלאות, הקוטביות והצורך בחשיבה 

פוליטית סביבו ובארגון כולו.
מתנהל  בהם  מהרבדים  אחד  בכל  לסיכום, 
הארגון, במידה ואינה מנוהלת נכונה, תסמונת 
להתפתחות  מחבל  לגורם  הופכת  ל.א.ה. 
המישור  על  השפעתה  ידי  על  הארגון. 
משאבים  לבזבוז  גורמת  היא  התקשורתי, 
העובדים  את  מעייפת  הארגון,  של  שונים 
ומעצימה פוליטיקה פנים ארגונית. בכך היא 
מפתח  הזדמנויות  של  החמצה  מאפשרת 
לחדשנות, גורמת לדיכוי החשיבה היצירתית 
להשקיע  הרצון  ברמת  ולירידה  והארגונית 
הארגון,  של  לקופסא  מחוץ  שהיא  בחשיבה 

מה עומד מאחוריה ואיך לנהל אותה נכון?
בלשכת  שתתקיים  בהרצאה  זה  על 

המהנדסים, במועד שיפורסם בהקדם.

תגובות והע/ארות יתקבלו בברכה 
ˆ contact@vmind.co.il

הילה שגיב, מיס פריזמה - מורת דרך מעולם של 
שחור-לבן ליקום מגוון באפשרויות. מקימת 'דרך 

הראש – ניהול המח לתוצאות' ומפתחת שיטת 
'Headdiction - מקיבעון לגמישות מחשבתית'.

באופן כללי, רעיונות הצורכים שינוי והפרעה 
כאיום  נתפסים  קיימים  עבודה  לתהליכי 
בארגון ואצל עובדיו. כאשר מתווספים לאיום 
שיווק  אנשי  בין  כמו למשל  פערי הבנה  זה 
לאנשי הפיתוח, מלחמות טריטוריה, צדקנות 
מתחדש  בארגון  רלוונטיות  לאיבוד  והחשש 
הנטייה  ואיתה  עולה  האיום  תחושת   -
לתסמונת ל.א.ה.. הארגון יכול למצוא עצמו 
גורמים  בין  פעולה  לשיתופי  בסירוב  לוקה 
לידי ביטוי  שונים בתוכו אשר עלולים לבוא 
שונים  וויכוחים  מידע,  מקורות  בחסימת 
ואישיים, ניסיונות השתלטות ועד כדי חבלה 

בהצלחת גורמים בארגון. 
בסרט  לראות  ניתן  לכך  מובהקת  דוגמא 
  who killed the electric car הדוקומנטרי 
כמעט  להשמדת  שהובילו  בסיבות  העוסק 
1EV של  מדגם  המכוניות האלקטרוניות  כל 
General Motors. אם נתמקד רק בהתנהלות 
GM, מודגשת תופעת  הפנים ארגונית בתוך 
של  בסיפורו  הפנימית  הפוליטית  המחלוקת 
מנהל   -  )John R. Dabels( דאיבלס  ר.  ג'ון 
1EV, אשר בשיחה עם מנהל  השיווק של ה 
האחרון:  לו  אמר  הגז  מכוניות  של  השיווק 
"אתה האויב הכי גדול שלי... בעוד אני מנסה 
החשמלית  למכונית  דרישה  שאין  לשדל 
לדעת  אפשר  אי  טועה".  שאני  מוכיח  אתה 
מה היה קורה אם הנסיבות היו אחרות אך 
האילוצים  לשאר  מעבר   - ברור  אחד  דבר 
ה  מכוניות  להשמדת  גרמו  אשר  והלחצים 
פעולה  לשיתוף  המוכנות  חוסר  היה   1EV

בתוך המחלקות של GM עצמה. 

מחיר אובדן הנאמנות, לאות וקיבעון
כתסמונת תקשורתית בינאישית, אדם אשר 
כמה  )ואחת  שלו  אינם  כי  רעיונות  שולל 
מדכא  לעצמו(  אותם  מנכס  הוא  אם  וכמה 
וכך  סביבתו  לבין  בינו  אפקטיבית  תקשורת 
שלו,  הקולגות  כל  של  צמיחתם  את  מונע 

העובדים תחתיו ושלו.
אין קשר בין כשרונו, חוכמתו או אישיותו של 
אותו נשא תסמונת ל.א.ה., עמדתו המקובעת 
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ברצפת כ תהליכים  בקרת  לבצע  ניתן  יום 
במיוחד  ומהירה  חדשה  בשיטה  הייצור 
פרובים  הכולל   Equator באמצעות   -
למשתמש  וקלה  פשוטה  תוכנה  ומגע,  לסריקה 

.)EZ-IO( ותוכנת מיכון עדכנית

הגמיש  במד  המשתמשים  יצרנים  לרשות 
אפשרויות  כיום  עומדות  רנישו  של   Equator™
נוספות לבדיקת חלקים בדיוק במקום שבו יוצרו 
– ברצפת הייצור, ובתנאים הקשים ביותר. ערכת 
הפרובים המופעלים במגע החדשה TP20, ערכת 
 ,SM25 – 2 הסקירה  ראש  באמצעות  הסקירה 
תכונות(  )השוואת   Feature Compare פונקצית 
לבצע  מאפשרות   -  EZ-IO העדכנית  והתוכנה 
כיום מדידה גמישה במהירות רבה, מפשטות את 

מלאכת ההגדרה וקלות יותר למיכון.
זה  משתמשים  העולם  ברחבי  יצרנים  מאות 
ומהירה  גמישה  למדידה   Equator במדי  מכבר 
בתאים  או  ידני,  באופן  הנטענות  כמערכות   –
ממוכנים לחלוטין. למהנדסים ה-Equator מעניק 
גמישות בתכנות מחדש של שינויי תכן. למפעילי 
לעבור  מאפשר   Equator-ה הייצור,  רצפת 
לוחיות  באמצעות  שונים  חלקים  בין  שניות  תוך 
 Organiser ותוכנת  ונשלפות  הדירות  קיבוע 
של  ביתרונות  מכירים  יצרנים  לשימוש.  קלה 
סריקה  גמישות,  בין  המשלב   ,Equator-ה
מהירה, מחיר רכישה נמוך ועלות בעלות נמוכה 
)Equator אינו מחייב כיול מחדש שוטף(. יתרונות 

המערכת  של  הייחודית  היכולת  בשילוב  אלה, 
לקזז השפעות של תנאים סביבתיים מאתגרים, 

הופכים מד זה למד הבחירה בכל תעשייה.

זמני מחזור קצרים לכל יישום
Equator מאפשר כיום לשלב בין הפרוב המהיר 
TP20 המופעל במגע לסריקה המהירה המוצעת 
להשתמש  ניתן   .SP25 הסריקה  פרוב  ידי  על 
בדידות  נקודות  של  מהירה  ללכידה   TP20-ב
של  המשקל  וקל  הקשיח  המבנה  באמצעות 
ביותר  קצרים  מחזור  זמני  המאפשר   ,Equator
פשוטות  נקודתיות  במדידות  גבוהה  והדירות 
במגע  ההפעלה  ערכת  בנגיעה.  המתבצעות 
מגוון  וכן  ותקניים,  עמידים   TP20 מודולי  כוללת 
מוטות הארכה וחיבורים. המערכת יכולה לעבור 
באופן אוטומטי למודול הסריקה SP25 באמצעות 
וזאת  במכונה,  המשולב  אוטומטי  כלים  מחסן 
שגרות  של  אפשרי  שילוב  בכל  לתמוך  כדי 
מדידה. SP25 מאפשר סריקה רציפה של תכונות 
במהירויות של עד 200 מ"מ/ש'. כך ניתן, לדוגמה, 
לאסוף נפחים גבוהים של נתונים כשדרוש מידע 
 TP20-ל  Equator בין  השילוב  תכונות.  לגבי 
הייצור  בקו  למדידה  אידיאלית  חלופה  מהווה 
ומותאמות..  באמצעות מערכות מדידה קשיחות 
 Equator באמצעות  גמישה  מדידה  של  היתרון 
הוא שניתן לחשב גיאומטריה של חלקים על ידי 
לכידה פשוטה של נקודות נתונים נוספות במקום 

להזדקק למד מותאם ומורכב.

השוואת תכונות
חלק  מול  השוואה  בעקרון  משתמש   Equator
שינויי  עם  להתמודד  כדי  ראשי(  )חלק  מאסטר 
הכיול  תהליך  הייצור.  ברצפת  טמפרטורה 
רבה  בקלות  כיום  מתבצע  הראשי  החלק  של 

 Feature Compare הפונקציה  באמצעות 
אינם  הראשיים  החלקים  תכונות(.  )השוואת 
צריכים להיות יקרים או מותאמים; המשתמשים 
אותו.  ולמדוד  ייצור  חלק  לקחת  פשוט  יכולים 
דרכים,  במספר  הראשי  החלק  את  למדוד  ניתן 
 )CMM( קואורדינטות  למדידת  מכונה  לרבות 
זו קובעת  בסביבה מבוקרת טמפרטורה. מדידה 
את הסטייה בין החלק הראשי לערכים הנקובים 
 Feature הפונקציה  בתרשים.  או   CAD-ב
את  לקחת  למשתמש  מאפשרת   Compare
את  ולהזין  הראשי  החלק  של  המדידה  נתוני 
ערכי הקיזוז עבור הגודל, המיקום או הכיוון של 
והייחודי  הפשוט  הממשק  מהתכונות.  אחת  כל 
Feature Compare תוכנן לאפשר הזנת נתונים 

ללא מאמץ.

תוכנת המיכון EZ-IO בשילוב 
Process Monitor

הגדרת  על  מאוד  מקלה   EZ-IO התוכנה 
התא  לבקר   Equator מערכות  בין  התקשורת 
בידי אינטגרטורים המגדירים תאי ייצור ממוכנים. 
חכמות  בפונקציות  לתמוך  מאפשרת  זו  תכונה 
כמו מדידת חלק ראשי אוטומטי, שימוש ברובוט 
או במערכת הסעה כדי לטעון את החלק הראשי 
בטמפרטורת  שינוי  מזהה   Equator-כשה
)מנטר   Process Monitor הייצור. תצוגת  רצפת 
 Process-ה  .EZ-IO-ב כיום  מובנית  התהליכים( 
מדידות  היסטוריית  של  טבלה  מציג   Monitor
התכונות, ומספק תצוגה גרפית פשוטה של יחס 
האפיצות עבור כל אחת מהתכונות. כמו כן, הוא 
לנהל את תהליך המאסטרינג בהתאם  מאפשר 
לטמפרטורה, לזמן או למספר החלקים שנמדדו. 
ליכולת ההצגה של היסטוריית נתוני הבדיקה של 

חלק חשיבות רבה בבקרת תהליכי ייצור.

מתקנים מוכנים לשימוש
בשנת   Equator המדידה  מערכת  השקת  מאז 
גם בשירות התכנות  נעזרו  רבים  לקוחות   ,2011
המלא המוצע על ידי רנישו ושותפיה. באמצעות 
עובדים  מנוסים  מהנדסים   ,MODUS™ התוכנה 
המאפשרות  תוכניות  ליצור  כדי  ללקוח  בצמוד 
 .Equator למדוד מגוון רחב של חלקים במערכות

Equator עקרון הפעולה של
ייעודית  Equator הוא חלופה מהפכנית למדידה 
מסורתית, המגשרת על פער בשוק שמעולם לא 
הנמוכה,  העלות  בעל  התכן  להתייחסות.  זכה 
הפעולה  ובשיטת  במבנהו  וייחודי  בפטנט  המוגן 
מהירה  השוואתית  מדידה  לבצע  מסוגל  שלו, 
 Equator-ה המוני.  בייצור  חלקים  לבדיקת 
הניתן  במיוחד,  והדיר  מהיר  קל משקל,  מד  הוא 
יכולתו  המפעיל.  של  פשוטה  בלחיצה  לשימוש 

מהירות ודיוק – הילכו שניהם יחדיו

מדידה גמישה 
במהירות 
רבה גבוהה

 Equator מאות יצרנים ברחבי העולם משתמשים זה מכבר במדי
למדידה גמישה ומהירה – כמערכות הנטענות באופן ידני, או 

בתאים ממוכנים לחלוטין. למהנדסים ה-Equator מעניק גמישות 
בתכנות מחדש של שינויי תוכן. // עידן לזר
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של ה- Equator להחליף תוך שניות בין חלקים 
או  גמישים  ייצור  לתהליכי  מושלם  פתרון  היא 
מחדש  מדידה  מכונות.  ממספר  חלקים  לקבלת 
שינוי  כל  מיידי  באופן  מקזז  הראשי  החלק  של 
בתנאים התרמיים של סביבת רצפת ייצור, ומהיר 
 Equator-כמו מדידה של חלק. ניתן להשתמש ב
– לשם  טווח טמפרטורות רחב  בעלי  במפעלים 
החלק  של  מחדש  מדידה  פשוט  לבצע  יש  כך, 
מוכנה  ותהיה  והמערכת תאופס מחדש  הראשי 

להשוואה הדירה לחלק הראשי.

עקיבות למערכות CMM מכוילות
 ,Equator כדי לספק עקיבות מכוילת למדידות של
ניתן 'להרחיב' בפועל את הדיוק המכויל המוחלט 
אחרים  התקנים  של  או   CMM-ה מערכת  של 
מרוחקים  בחדרים  קרובות  לעתים  )הממוקמים 
אל  דיוק(  להבטיח  כדי  טמפרטורה  ומבוקרי 
לחלק  הכיול  נתוני  טעינת  לאחר  הייצור.  רצפת 
הראשי לתוכנה של Equator, ניתן לייחס מדידות 
לערכים   Equator המערכת  ידי  על  המבוצעות 
הנקובים ב-CAD או בתרשים. ניתן ליצור או לשנות 
Equator באמצעות תוכנת התכנות  תוכניות של 
המוכחת והמקיפה MODUS של רנישו. לאחר מכן, 
ומפעיל  תוכניות  בוחר  הייצור פשוט  צוות רצפת 
אותן באמצעות התוכנה הקדמית והאינטואיטיבית 
מעטה  הכשרה  המחייבת   ,Organiser למפעיל 
את  לדווח  יכולה   Organiser התוכנה  בכלל.  אם 
'נכשל', כדוח  תוצאות המדידה כהודעת 'עבר' או 

.Process Monitor בדיקה מלא או דרך החלון

עלות אבזור נמוכה
מצמצם   Equator ייעודית,  למדידה  בהשוואה 
שימוש  האבזור.  עלויות  את  משמעותי  באופן 
מ"מ   1 של  במרחק  חלקים  הממקם  באבזור 
מונע  הראשי  החלק  של  המדידה  ממיקום 
השפעה משמעותית על תוצאות הבדיקה, ומבטל 

את הצורך באבזרי דייק יקרים.
חלקים  שניות  תוך  לטעון  יכולים  המשתמשים 
במהלך  ששימשו  לאבזרים  מחוברים  בעודם 
פעולות העיבוד. ניתן להחליף בקלות את לוחית 
אחרות,  בלוחיות   Equator-ה של  הקיבוע 
 Equator-ה בסיס  על  מורכבת  מהן  אחת  שכל 
תלת-נקודתיות  קינמטיות  תושבות  באמצעות 
הלוחיות  את  להחליף  ניתן  במיוחד.  והדירות 
למדוד  המאפשרים  קיבוע,  לוחיות  במרווחי  גם 
שלהם  הקיבוע  לוחיות  גבי  על  קטנים  חלקים 

בנפח מדידה זהה.

החלפת מדידים ידניים בתוכנה 
Equator™ל INTUO™ החדשה

כיום  מוצע  רנישו  של   Equator™ הגמיש  המד 
עם תוכנת המדידה החדשה ™INTUO, המשלבת 
מגוון פרובים תקניים של רנישו. INTUO מפשטת 
חלקים,  מגוון  של  המדידה  תהליך  את  וממכנת 
משתמשים  של  במיומנות  התלות  ביטול  תוך 
במד ידני. הפחתת אי-עקיבות במדידה מצמצמת 
פסילות חלקים, ומבטיחה תמיד זיהוי של חלקים 

החורגים מטווח האפיצות.
 Equator Button Interface רנישו משיקה גם את
)EBI(, ממשק הלחצן של Equator, הכולל בקרות 
ומבטל  ייצור  רצפות  למפעילי  פשוטות  לחצנים 

את הצורך בעכבר ובמקלדת.

החלפת מדידים ידניים, הפחתת 
עלויות שוטפות

חלופה  מהווה   Equator-ל  INTUO בין  השילוב 
ידניים, כגון קליברים  אידיאלית למספר התקנים 
מיקרומטרים ומדי עומק. Equator הדיר במיוחד, 
הפחתה  תוך  ממוכנות  שגרות  במהירות  ומריץ 
עלויות  חיסכון  עבודה.  עלויות  של  משמעותית 
רבים,  מלאכה  בבתי  משמעותי  להיות  עשוי  זה 

המשתמשים במאות מדים ידניים.
משתמשת   INTUO מזערית,  הכשרה  לאחר 
להגדיר  למהנדס  לסייע  כדי  חכמות  בפונקציות 
ההגדרה,  לאחר  חלקים.  של  מדידה  דקות  תוך 
אלה  תוכניות  בוחרים  ייצור  רצפות  מפעילי 
והידידותית  הקדמית  בתוכנה  אותן  ומפעילים 

למשתמש Organiser של רנישו.

יצירת שגרות מדידה תוך דקות
שגרות  ליצור  למתכנת  מאפשרת   INTUO
בלבד.  הנדסי  ותרשים  חלק  באמצעות  מדידה 
תכונות(  )חיזוי   'Feature Predict' כשהפונקציה 
ההיגוי  בידית  משתמש  המתכנת  מופעלת, 
בזמן  מהתכונות  אחת  כל  לגבי  נקודות  ללכידת 
ש-INTUO מבצעת את רוב העבודה על ידי חיזוי 
סוג התכונה, הערך הנקוב וטווח אפיצות אפשרי.

לאחר מכן, קל להתאים את התוכנית כדי לשנות 
את מספר הנקודות שנלכדו או לרווח אותן באופן 
ואפיצויות  נקובים  ערכים  להתאים  וכדי  אחיד, 

לתרשים ההנדסי.

קלט ידני פשוט של נתוני החלק 
הראשי בפועל

הזנת הערכים בפועל של תכונות החלק הראשי, 
משימה  הנה  מושלם',  'חלק  להיות  חייב  שאינו 
פשוטה. למעשה, עדיף להשתמש באותה השיטה 
מודדים  תחילה  החלק.  לייצור  החומר  ובאותו 
את התכונות הנדרשות בהתקן מאושר, כגון מד 
קואורדינטות  למדידת  מכונה  כל  או  מכויל  ידני 
)CMM(. ניתן להוסיף את הערכים מדוח הבדיקה 
או   Organiser-ב לטבלה  הראשי  החלק  של 
אחד  ערך  שינוי   –  INTUO-ב המתאים  לשדה 

יעדכן את השאר.

הכשרת מתכנת ביום אחד
ככל  לפשט  כדי  נרחב  פיתוח  עברה   INTUO
שהמתכנתים  כך  בה,  השימוש  את  האפשר 
בלבד.  שעות  מספר  של  להכשרה  זקוקים 
ההיגוי  בידית  שימוש  וכוללת  מעשית,  ההדרכה 
עם  אינטראקציה  כדי  תוך  נקודות  ללכידת 
עבודה  וסביבת  הסמלים  מבוססי  התפריטים 
גרפית המאפשרת לבנות במהירות את התכונות 
המתכנתים  בלבד,  שעות  מספר  תוך  למדידה. 
של  השלבים  ארבעת  בן  התהליך  את  ילמדו 
INTUO )יישור, מדידה, קביעת ממדים ודיווח( ויהיו 

מוכנים לבדוק חלקי ייצור.

Equator ממשק הלחצן של
חיוני  מרכיב  מהוות  למפעיל  פשוטות  בקרות 
משוב  ייצור.  רצפות  הכוללות  רבות  בסביבות 

למקלדת  חלופה  שנדרשת  הראה  מלקוחות 
 Equator Button ולעכבר. לפיכך, רנישו השיקה את
 ,Equator-ממשק הלחצן של ה ,)EBI( Interface

.Organiser הפועל ישירות עם התוכנה
EBI משתמש בלחצנים גדולים, הניתנים להפעלה 
על ידי מפעילים לובשי כפפות. הוא אינו מושפע 
וניתן להרכבה על  זיהום ברצפת הייצור,  ידי  על 
המסגרת  על  או   Equator-ה של  הקדמי  החלק 
ביותר,  הבסיסית  ברמה  מארז.  או  משטח  של 
ניתן להשתמש בו להפעלת תוכניות מדידה. עם 
זאת, ניתן להשתמש בו גם לעצירת תוכניות אלה 
באמצע המחזור, לבחירת תוכניות אחרות ולניווט 
להזיז  ניתן  הצורך,  במידת   .Organiser בסביבת 
את ה-Equator באמצעות מקשי הניווט. הממשק 
מצויד גם בלחצנים ליישור ראשוני, להחלפה בין 
מצב ראשי למצב מדידה, להחלפת מסכי תצוגה 

ולהתאוששות קלה משגיאות.

בקרת התהליך
Equator מציע אפשרויות דיווח שונות, הכוללות 
ב יותר  מפורטת  תצוגה  פשוט,  עבר/נכשל  דוח 

Process Monitor )חלון ניטור תהליכים לממשק 
נתונים אוטומטית לעדכון  המשתמש( או לכידת 
היסט במכונות כלים. ה-Process Monitor מציג 
ומספק  טבלה של היסטוריית מדידות התכונות, 
תצוגה גרפית פשוטה של יחס האפיצות עבור כל 
אחת מהתכונות. ליכולת ההצגה של היסטוריית 
בבקרת  רבה  חשיבות  חלק  של  הבדיקה  נתוני 
תהליכי ייצור. לא ניתן לעשות זאת כשמשתמשים 
במד עובר / לא עובר, המסוגל לספק חיווי לגבי 
 Process בלבד.  מהתכונות  אחת  כל  של  המצב 
הייצור  רצפת  את  לנהל  גם  מאפשר   Monitor
של תהליך המדודה של החלק הראשי בהתאם 
לטמפרטורה, לזמן או למספר החלקים שנמדדו. 
שימוש בחלק ראשי מכויל מאפשר לאפס מחדש 
הייצור  רצפת  שתנאי  פעם  בכל  המערכת  את 
מסוגל   Equator-ש היא,  המשמעות  משתנים. 
להתמודד עם סביבה תרמית המשתנה במהירות.

תמיכה כלל-עולמית
לקוחות Equator יכולים להיעזר ברשת מהנדסי 
באופן   ,Equator-ב רנישו  של  הרחבה  התמיכה 
ארגוני  של  הבינלאומית  פעילותם  את  המשקף 
בקלות  להעביר  ניתן  רבים.  מודרניים  ייצור 
מסוים,  באזור  או  במדינה  שהחלו  פרויקטים 
רבים.  במקומות  מקומי  באופן  בהם  ולתמוך 
משרדי   70 מעל  כיום  עומדים  רנישו  לרשות 
מאושרים,  שותפים  ומספר  אזוריים  תמיכה 

המכסים כל אזור מתועש בעולם.

מד רב-תכליתי
התכן ושיטת הפעולה הייחודיים של Equator שינו 
זה מכבר את החשיבה של מאות מהנדסי ייצור, 
רב- שלהם.  החדש  הבחירה  למד  אותו  שהפכו 

 Equator התכליתיות וההדירות המוצעות על ידי
 INTUO המדידה.  עולם  את  מחדש  מגדירות 
כיום  מציעים   Equator Button Interface-וה
יותר  רחב  יכולות  מגוון  העולם  ברחבי  ליצרנים 
ומחזקות את יתרונותיו ליצרנים ברחבי העולם. ˆ

 למידע נוסף על מדידה, בקר בכתובת
.www.renishaw.com/gauging 
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הרובוטיקה ה מגמת  של  תחזקותה 
על  גם  ניכרת  הטכנולוגית,  והיזמות 
פני התעשייה הישראלית. ביטוי מעשי 
הפעולה  ושיתופי  הקשרים  חיזוק  הינו  לכך 
 –  Yaskawa גם  ויפן.  ישראל  בין  הטכנולוגים 
חברת הרובוטיקה המובילה בעולם מצטרפת 
מרכז  החברה  פתחה   2015 בשנת  ליוזמה. 
מנגיש  אשר  בארץ,  מסוגו  ראשון  טכנולוגי 
בעולם  המובילות  רובוטיות  טכנולוגיות 

לתעשייה הישראלית ולציבור.
 100 השנה  המציינת  )יסקאווה(   Yaskawa
הטכנולוגי  במרכז  מקיימת  להיווסדה,  שנה 
חברות  לנציגי  הדרכה  סדנאות  העין,  בראש 
ללא תשלום בנושא שימוש והטמעת רובוטים 

בתהליכי ייצור. 
חוסר  ישנו  הישראלית  בתעשייה  כי  ניכר 
המסורתיות.  בתעשיות  ברובוטים  בשימוש 
מדוע שימוש ברובוטים יכול לקדם פי 10 את 

התעשייה הישראלית?
בכל  לרובוטים  זקוקה  הישראלית  התעשייה 
תחומי הייצור אשר יאפשרו תחרותיות ברמה 
הבינלאומית. בעולם, נפוץ השימוש ברובוטים 
בעיקר בתעשיית הרכב וכן בתעשיות אחרות. 
יצור  בקווי  מצוידים  בעולם  הרכב  מפעלי  כל 
רובוטיים. בתעשיית השבבים, כל מפעלי ייצור 
ברובוטים, תעשיית  מצוידים  בעולם  השבבים 
אחרים.  רבים  ועוד  איקאה,  כדוגמת  הריהוט 

מכפיל  מהווה  ואוטומציה  רובוטיקה  הטמעת 
כוח במגוון תחומים ומשתלבת כיום באספקטים 
רבים בחיינו: תעשיית המתכת, תעשיית המזון, 
תעשיית העץ, אלקטרוניקה, סיוע רפואי, איכות 
הפלסטיקה,  טכנולוגיה,  ננו-  תרופות,  סביבה, 
אלקטרוניקה  המיקרו  בתחום  והשיש,  האבן 
למשל בתהליכי ייצור צ'יפים )שבבים(, בתחום 
בתחום  אלקטרוני,  מיכשור  של  ההרכבות 
התעופה – ייצור כלי טייס. כל התחומים האלו 

מפותחים מאוד בעולם. 
Yaskawa מייצרת גם את רכיבי הרובוט כגון: 
מנועים, בקרים וסנסורים. מנועי הסרוו, מנועים 
של  היתרון  סגור.  בחוג  בקרה  עם  חשמליים 
מנועי הסרוו הוא בכך שהם קטנים, מדוייקים 

ומהירים וכן מאפשרים למפעיל לדעת בכל רגע 
את מיקומם, מהירותם והכוח שהם מפעילים. 
מנועי הסרוו נמצאים בשימוש בעיקר במכונות 

ייצור הדורשות דיוק ומהירות, וכן ברובוטים.
 

למעלה מ-230,000 רובוטים סופקו 
בעולם בשנת 2014, שנת שיא 

בצריכה
בארץ, היות והמפעלים קטנים ובינוניים ברובם, 
הדעה הרווחת היא כי רובוטים מתאימים רק 
עלות  של  תדמית  עקב  זאת  המוני.  לייצור 
גבוהה, קושי בשימוש, ועלויות תפעול גבוהות. 
את  הפכה  הרובוטית,  הטכנולוגיה  התפתחות 
ובעלויות  יעיל,  לפשוט,  ברובוטים  השימוש 

רובוטים

מדוע שימוש ברובוטים יכול לקדם 
פי 10 את התעשייה הישראלית?

רבים  כיום באספקטים  ומשתלבת  תחומים  במגוון  כוח  מכפיל  מהווה  ואוטומציה  רובוטיקה  הטמעת 
בחיינו: מתעשיית המתכת והמזון ועד למכשור אלקטרוני וייצור כלי טייס // קרן רוזנר
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ברובוטים  שימוש  לאחרונה,  יחסית.  נמוכות 
לתחומים  גם  אלא  לתעשייה  רק  לא  הורחבו 
שיפור  במהירות,  לשיפור  הודות  זאת  אחרים 
בתקני  ועמידה  יותר,  מורכבות  תנועות  בדיוק, 

בטיחות גבוהים יותר.
מהו בעצם רובוט? רובוט, מוגדר כזרוע לביצוע 
לשנת  )נכון  כעת  יישומים.  ופיתוח  משימות 
  1,500,000 בעולם  ועובדים  מותקנים   )2015
השימוש  התפשטות  עקב   – בפועל  רובוטים. 
באופן  הייצור  כמויות  גדלו  בעולם,  ברובוטים 
משמעותי בעולם, ועלות הרובוט הגיעה לאלפי 
תפעול  ליח'.  בלבד  דולרים  אלפי  עשרות  עד 
ועלות  ביותר,  פשוטה  למשימה  הפך  רובוט 

התפעול מינימלית. 

בשורה אחת עם בני אדם – דור 
חדש לרובוטים תעשייתיים

בשימוש  כבר  אשר  תעשייתיים,  רובוטים 
בתעשייה מזה מספר עשורים, עברו לאחרונה 

שינוי  מהפכני.
לא עוד זרוע רובוטית עם 6 צירים, אלא זרוע 
זרועות.  מרובי  ואף  צירים   7 בעלת  רובוטית 
משימות  לביצוע  במיוחד  עוצבו  אלו  רובוטים 

שקודם לכן בוצעו על ידי בני אדם בלבד.
נבע  חדשני  בעיצוב  הצורך   ,Yaskawa עפ"י 
ומצרכים  גוברת  ייצור  מדרישת  כתוצאה 
מיוחדים האופייניים לרצפת הייצור בתעשייה 

המודרנית ביפן בפרט, ובעולם כולו בכלל.
רובוטים אלו שונים במבנה שלהם מכל רובוט 
אחר שהיה קיים עד כה. בעת הפיתוח, אומצו 
האדם,  זרועות  של  הפיזיקאליים  המאפיינים 
וזאת על מנת להגיע ליכולות שוות ואף טובות 

יותר משל עובד אנושי: 

קרוב  יותר, חזק יותר, מהר יותר
יכולות אלו אפשרו לרובוטים להימצא בקרבת 
עובדים, תוך ביצוע שינויים סביבתיים מזעריים 

וצמצום הוצאות כספיות בעת התקנה.
הערך המרכזי של הדור החדש של הרובוטים 
"מכונה"  כיצד  התנועתית.  הגמישות  הינו   –
לבצע  יכולה  מוגדרים  תנועה  צירי  בעלת 

מטלות המצריכות גמישות רבה?
טווח התנועה של הרובוט מתחלק ל-9 צירים 

בו זמנית, ב-2 הזרועות:
צירי   6– אדם  תנועת  לטווח  זאת  נשווה  אם 

תנועה וטווח גמישות מוגבל. 

יכולת זו מאפשרת יישומים שונים – בו הרובוט 
מתפקד בסביבת אדם באופן הרמוני ובטיחותי, 
כלי סיוע וייעול למגוון תעשיות. אותה הגמישות 
של רובוטים לשירות האדם מאפשרת התאמה 

מקסימלית לצרכים וליישומים הנדרשים. 

ביפן רובוטים מייצרים רובוטים
   Yaskawa Electric Corporation חברת 
 H.Q( יפן.  קיושו,  קיטה  בעיר  ב-1915  נוסדה 
מעסיקה  החברה   .)Kitakyushu, Japan
הייצור,  בקווי  גם  עובדים.  מ-14,000  למעלה 
ייצור הרובוטים נעשה בחלקו הגדול על ידי – 

רובוטים. 
אלו  בתהליך:  מפתח  גורם  נותרים,  העובדים, 

מעבודה  ועוברים  הייצור,  בפסי  משתלבים 
פיסית לביצוע תהליכי חשיבה, תיכנון, ובקרה. 
נוצר  יאסקווה  של  הראשון  החשמלי  הרובוט 
יאסקווה,  של  הרובוטים  קו   .1977 בשנת 
רובוטים  של  רחב  מגוון  מכיל   ,Motoman
באמינות  מאופיינים  כולם  יישומים.  למגוון 
הפעלה.   ופשטות  גבוהים  ביצועים  יפנית, 
רובוטים ממלאים תפקיד בולט במגוון תחומים 
ייצור  וכו'.  צביעה  הרכבה,  שינוע,  ריתוך,  כגון 
באמצעות רובוט יוריד משמעותית את עלויות 
וישפר  המפעל  תפוקת  את  יגדיל  הייצור, 
המיוצרים.  המוצרים  איכות  את  משמעותית 
סביבת  הטבת  יאפשר  הוא  כך  על  נוסף 
העבודה ברמה הפיסית, מהלך אשר יטיב עם 
תנאי העבודה. מהלך זה לא יצמצם את כמות 
העובדים, היות והעלאת התפוקה תגדיל פיריון, 
ועמו התמקצעות בתחומי עבודה חדשים לשוק. 
שימוש  והפרמבצבטיקה  השבבים  לתעשיית 
גם  ודיוק.  ברובוטים מסייע בבחינת סטריליות 
תעשיות הפועלות בתעשיה מלוכלכלת ומזיקה, 

רובוטים יאפשרו ייצור וטיפול ללא סכנה.

35%  מהיצרנים בארץ כבר מייצרים 
בחו"ל. ומה בישראל? 

ביפן, 4 רובוטים בממוצע על כל 100 עובדים. 
פחות   – ובישראל  רובוטים,   2.5 באירופה, 

מאחוז על כל מאה עובדים בממוצע. 
במרכז הטכנולוגי בראש העין, מוצגים רובוטים 
לייצור – המתקדמים בעולם, תוך מתן אפשרות 
בידע  צורך  )ללא  לתכנת  להפעיל,  למבקרים 
כגון  רובוטים  בהפעלת  ולהתנסות  מוקדם( 
 SDA10 בעולם  המתקדם  זרועי  הדו  הרובוט 
במיוחד:  מורכבות  אנושיות  לפעולות  המיועד 
מורכבות.  ומערכות  חלקים  הרכבת  כדוגמת 

באתר  מראש  בתיאום  מזמינה   Yaskawa
למרכז  תעשייתיות  וחברות  יזמים  החברה 
והדרכה  רובוטים  שילוב  לשם  הטכנולוגי, 

בתהליכי הייצור במפעלים. 

פלאים,  מתפתח  הרובוטיקה  תחום  לסיכום, 
בתוכנה  מתקדם  וניסיון  ידע  בין  שילוב 
אופציות  יוצר  ברובוטיקה  עתיר  ניסיון  לבין 
יחד עם  לבחון  ניתן  ובהחלט  לכת  מרחיקות 
בחינת  פעולה,  שיתופי  ישראל   Yaskawa
עם  טכנולוגיים  פעולה  ושיתופי  השקעות 

חברות ישראליות. ˆ

info@yaskawa.co.il :לפרטים נוספים
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המטוס  בחלונות  קטנים  חורים  יש  למה 
ולמה מצטבר בתוכם קרח?

ממספר  בנויים  במטוס  הנוסעים  חלונות 
שכבות נפרדות. השכבה החיצונית היא חזקה, 
קשוחה ומשולבת מבנית בתכונות החוזק של 
יש  זו  שכבה  של  הפנימי  מצדה  המטוס.  גוף 
נושאות  שאינן  שקופות  שכבות-מחיצות  עוד 
בעומס ושתפקידן למנוע מאוויר תא הנוסעים 
החיצוני  החלון  פני  אל  להגיע  והלח  החמים 
ויכסו  יתעבו  לא  שבו  המים  שאדי  וכדי  הקר, 
קרח.  בשכבת  החיצונית  השמשה  פנים  את 
הנוסע,  בין  בידוד טרמי  גם שכבת  נוצרת  כך 
החיצוני  המטוס  וגוף  בנוף,  להביט  הנהנה 
השרוי בטמפרטורה נמוכה ביותר, לפעמים עד 

מינוס 70 מעלות.

חלונות המטוס. החורים בחלקים הפנימיים בלבד 
)shutterstock :צילום(

בשכבות  רק  הקדוח  הקטן,  החור  תפקיד 
אוויר  ניקוז  לאפשר  החלון,  של  הפנימיות 
ותא  החלון  מחיצות  בין  לחצים  והשוואת 

שכן  וההנמכה,  הנסיקה  בשלבי  הנוסעים 
דיין  חזקות  אינן  הללו  השקופות  המחיצות 
החלון  לבין  בינן  שייכלאו  בלחצים  לעמוד 

החיצוני.
 

לראשי  שמעל  האוויר  מגיע  מהיכן 
הנוסעים ועד כמה הוא נקי?

האוויר בתא הנוסעים מגיע מן המנועים. אלה 
יונקים אוויר חופשי, דוחסים אותו ומעבירים את 
רובו כאוויר דחוס להמשך פעולת המנוע וייצור 
האנרגיה הסילונית. חלק מהאוויר הזה משמש 
לדחיסת פנים המטוס ללחץ השורר בגובה של 
כ-5,000 רגל )בלחץ יותר נמוך, שפירושו גובה 
פיזיולוגיות  תופעות  מתחילות  גבוה,  יותר  תא 

שליליות אצל חלק מהנוסעים(. 

פתחי האוורור במטוס. סינון, דחיסה, קירור וייבוש 
)shutterstock :צילום(

מהדחיסה  מאוד  שהתחמם  הזה,  האוויר 
הראשונית של המנועים, מוכנס לתא הנוסעים 
בטמפרטורה מבוקרת של אוויר ממוזג, אחרי 

שעבר תהליכים של סינון, דחיסה, קירור וייבוש 
ותנאי  הנוסעים  לנוחות  להתאמתו  מבוקרים 

הסביבה הנדרשים.  
לחלל תא  הזה  והממזג  הדחוס  האוויר  כניסת 
של  קטן  לא  מספר  דרך  מתבצעת  הנוסעים 
מזלפים ופתחי אוויר. חלקם הן הפיוניות הקטנות 
שימוש  יש  לאלה  נוסע.  כל  של  ראשו  מעל 
והדלתות  החום  מפאת  הקרקע  על  בעיקר 
ניזונה  המיזוג  שמערכת  משום  וגם  הפתוחות, 
המודממים.  המטוס  ממנועי  ולא  חיצוני  ממזגן 
הפתחים  את  לסגור  נוטים  הנוסעים  בטיסה 
כדי להימנע ממשבי הרוח, ומסתפקים באוויר 
האוויר  טמפרטורת  הטיסה  בזמן  הממוזג. 
נשלטות  במטוס  השונים  לאזורים  וחלוקתו 

מתא הטייסים ומּבקרת צוות הדיילים.

 טייס עייף לא עולה על טיסה 
)shutterstock :צילום(

האם יש מגבלת שעות שהטייסים יכולים 
לטוס? הם לא עייפים?

החוק קובע את משך הטיסה הכי ארוך שלטייס 

סא"ל )מיל'( ערן רמות

מי שמאמין/יודע לא מפחד

מה קורה אם 
המנוע במטוס כבה?

מדוע יש חורים קטנים בחלונות המטוסים ולמה מצטבר עליהם 
קרח? מהיכן מגיע האוויר לנוסעים? והאם ברק באמת יכול להפיל 

מטוס? // סא"ל )מיל'( ערן רמות  
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לנוח.  נדרש  לפני שהוא  להפעיל מטוס  מותר 
הגדרות  יש  טיסה  לפני  המנוחה  לשעות  גם 
החוק  מהוראות  טייס שחורג  בחוק.  מדוייקות 
)ועדיין  לאלתר  רישיונו  באובדן  מסתכן  הללו 
עייפות אמיתית מול בטיחות  לא הבאנו לדיון 

טיסה(. 

מותרת  יחיד(  )צוות  טייסים  שני  של  לצוות 
שעות.  שמונה  עד  רצופה  הטסה  פעילות 
לצוות כפול )ארבעה טייסים, בטיסות ארוכות( 
במטוס מותר להיות פעיל עד 12 שעות, מותנה 
בכך שהצוות שאינו מטיס שרוי במנוחה באזור 
מוגדר למנוחה, מחוץ לתא הטייס. צוות מוגבר 
לסירוגין  המתחלפים  טייסים  שלושה  של 
רשאי  נח,  מהם  אחד  תמיד  הטיסה  ובמשך 

לפעול עד עשר שעות. 

שנים  ומאחוריהן  החוק,  דרישות  הן  אלו 
גם  בהן  יש  תקינות.  של  וערימות  ניסיון  של 
אישורים שונים לחריגות כמתבקש מצרכים 
מבצעיים )לדוגמה: טיסת אל על ללוס אנג'לס 
לקברניט  אישור  או  שעות(,  כ-16  האורכת 
צרכי  פי  על  החוק  מהוראת  חריגה  לשקול 
אם  אדם.  בני  אנחנו  מאידך,  מיוחדים.  שעה 
חייב  הוא  מעט...(  )קורה...  עייף  מרגיש  טייס 
לסרב לטוס, כי כל אפשרות אחרת פירושה 

פגיעה בבטיחות הטיסה והנוסעים.
 

האם ברקים יכולים לפגוע במטוס בימינו?
ברקים עלולים לפגוע במטוס - אך הסבירות 
מכיוון  וראשונה  בראש  נמוכה.  היא  לכך 
ידוע  לאזור  מלהיכנס  נמנעים  שהמטוסים 
אזור  זהו  השאר  שבין  רעמים,  סופת  של 
קשות  מטאורולוגיות  תופעות  לעוד  מועד 
ומסוכנות. המטוסים עצמם מצויידים בפורקי 
מוגבלת.  הגנה  המספקים  סטטי  חשמל 
העובדה שהמטוס בנוי ככלוב שרוב קליפתו 
עשוי מתכת גם היא מספקת הגנה מסויימת, 

בייחוד לחלקים הפנימיים שלו.

 )shutterstock :סכנה קטנה, אך קיימת  )צילום

ואחרי כל אלה, כבר ראינו מטוסים שפגעו בהם 
או עברו דרכם ברקים אימתניים למראית עין, 
ושיצאו ללא כל נזק )למעט רעש דמוי פיצוץ 
עז(, ולעומתם כאלה, מעטים ביותר, שנחתו עם 
חור בחרטום, מושבו של המכ"ם, או חור בדופן 

החיצוני ועם נזק מזערי באזור הפגיעה.
 

האם יש מטוסים שיכולים לנחות בצורה 
אוטומטית לחלוטין?

בקווים  כיום  הפועלים  המטוסים  לכל  כמעט 
אוטומטית  נחיתה  יכולת  יש  לאומיים  הבין 
לעצירה  המטוס  של  הבאתו  כולל  מלאה, 
הנחיתה.  מסלול  במרכז  הציר  על  מוחלטת 
האוטומטיות  מהמערכות  אינטגרלי  חלק  זהו 

והתצוגות לטייסים ב"גלאס-קוקפיט". 
עם  שלהם  הייצור  ממפעל  יוצאים  המטוסים 
רישיון לנחיתה בתנאי "ראות 0", ואת זה אפשר 
- בעצם  בפועל לבצע רק עם טייס אוטומטי 
שתיים או שלוש מערכות נפרדות של טייסים 
אוטומטים, שפועלות בו-זמנית, בודקות ומגבות 
לנחיתה,  הגישה הסופית  זו בכל משך  זו את 

שצריכה להיות מאוד מדוייקת.  

איך נקבע גובה השיוט בטיסה?
מטוסי  ורוב   - סילון  למנועי  אפיינית  תכונה 
סילון  במנועי  מצויידים  היום  בעולם  הנוסעים 
ככל  בדלק  חסכוני  היותו  היא   - לסוגיהם 
שעולים בגובה. בטיסה בגובה נמוך - המראה, 
רגל  ל-10,000  מתחת  השיוט,  לגובה  נסיקה 
 - הנחיתה  לקראת  התעופה  שדה  באזור 
דלק  יותר  הרבה  יחסי  באופן  צורך  המטוס 

מאשר בגובה רב יותר, 25,000 רגל ומעלה. 

 )shutterstock :באיזה גובה טסים ולמה )צילום

עם  )שגדלה  אופטימלית  מהירות  גם  ישנה 
הגובה, וקטנה עם ירידת המשקל( שבה המנוע 
מרחק  נותנים  הטיסה  ותנאי  ביותר  חסכוני 
מירבי אפשרי עם כמות דלק נתונה. כתוצאה 
המרבי  בגובה  לשייט  הטייסים  ישאפו  מכך 

האפשרי. 
עמוס  בעודו  הטיסה,  בתחילת  המטוס  משקל 
והנסיקה  הטיפוס  יכולת  את  יגביל  בדלק, 
הראשונים,  הטיסה  בשלבי  לכן  המטוס.  של 
שבהן  הארוכים,  לטווחים  בטיסות  ובמיוחד 
ובהתאם  גדולה,  היא  הדלק  כמות  השתנות 
הראשוני  השיוט  יהיה  המטוס,  משקל  ירידת 
במהלך  רגל  אלף   28-32 של  אופייני  בגובה 
הטיסה. בהפסקות של 2-3 שעות ישתנה גובה 
השיוט עד שלקראת סופה המטוס יוכל לשייט 
תלוי  יותר,  ואף  רגל  אלף   38-42 של  בגובה 

כמובן גם בסוג המטוס.
והגבלות בקרת  לכל אלה מצטרפות הוראות 
הפרדה  שמשיקולי  האווירית,  התעבורה 
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באותו  או  אזור  באותו  מטוסים  בין  שכבתית 
בהכרח  שאינו  שיוט  גובה  יכתיבו  נתיב, 
בתכנון  ביותר  ומהותי  נוסף  שיקול  אופטימלי. 
בגבהי  הרוחות  משטר  הוא  השיוט  גובה 
ותופעות  מחד,  המתוכננים  הטיסה  ובנתיבי 
 - וכיו"ב  מערבולות  עננים,   - מטאורולוגיות 
להימנע  והשאיפה  הנתיב  לאורך  החזויות 
על  הדיון  את  להלן  גם  ראו  מאידך.  מקרבתן, 

שאלת זמן הטיסה.
 

או  אירופה  לכיוון  מערבה  טיסה  מדוע 
ארה"ב נמשכת זמן רב יותר מטיסה בין 

אותם יעדים בכיוון ההפוך?
במרחב האטמוספרי של כדור הארץ, בגבהים 
נושבות רוחות  בהם משייטים מטוסי הנוסעים, 
למזרח.  ממערב  הוא  הכללי  וכיוונן  למדי  עזות 
ערך  על  עולה  האלה  הרוחות  מהירות  כאשר 
קמ"ש(   144 )שהם  קשרים   80 של  )שרירותי( 
ומצוירים  המדומיינים  סילון  זרמי  להן  קוראים 
במפות התחזית המטאורולוגית כצינורות גדולים 
כל  האטמוספרי.  בחלל  שמתקדמים  וארוכים 
גוף - מטוס, בלון, כדור פורח - שנמצא בתוך 
הארץ  כדור  על-פני  שועט-נסחף  כזה,  "צינור" 
בכיוון שאליו נושב זרם הסילון ובמהירות הרוח 
של הצינור. בחורף אופייני מהירויות זרמי הסילון 
קשרים  מ-200  למעלה  אף  להגיע  יכולות 

)למעלה מ-360 קמ"ש(.
במפה החורפית המצורפת להדגמה )ראה איור 
זרמי  צפופים של  צינורות  לראות  ניתן   ,)1 מס' 
התיכון  הים  של  השמים  את  הממלאים  סילון 
סילון  זרם  הוא  כחול  פס  כל  אפריקה.  וצפון 
הזרימה  כיוון  את  מציין  בראשו  החץ  עצמאי, 
שלו והמשולשים והקווים הצמודים מציינים את 
מהירותו. הזרם הצפוני, מעל הים התיכון נמצא 
בגובה 33,000 רגל )FL330( ומהירותו 150 קשר 

)שלושה משולשים( מעל ספרד.  
לקראת  קשר  ל-90  ו"דועך"  מזרחה  פונה  הוא 
יוון. הזרם הדרומי שמרכזו בגובה 38,000  שמי 
 30 גובה  בין  משתרע  רחבו  אך   )FL380( רגל 

ל-45 אלף רגל )300/450( במהירויות שבין 100 
ל-130 קשרים. אופייני שגם סביבתם של זרמי 
נמוכות  אמנם  מרוחות,  רוחשת  הללו  הסילון 
כיוונן  אך  מצויירות,  לא  ולכן  קשרים  מ-80 

ומהירותן דומים.  
אופייני  בשיוט  נוסעים  מטוס  של  מהירותו  אם 
היא 450 קשרים )810 קמ"ש(, והוא יטוס )במפת 
הסילון,  זרם  בתוך  לישראל  מספרד  הדוגמה( 
"ידהר"  והוא  מהירותה  עם  אותו  תישא  הרוח 
מזרחה על-פני כדור הארץ במהירות גבוהה של 

כ-1000 קמ"ש וזמן הטיסה יתקצר בכ-25%.  
ויטוס  לספרד  מישראל  יחזור  מטוס  כשאותו 
בתוך זרם הסילון, הרוח הנגדית "תהדוף" אותו 
תקטן  הארץ  כדור  פני  על  "זחילתו"  ומהירות 
מאשר  יותר  איטי  קמ"ש   370 קמ"ש,  ל-630 
בטיסה לישראל, ולכן משכה יהיה ב-37% יותר 

ארוך. 
קברניט הטיסה מערבה, מישראל לספרד, יקצר 
הסילון  לזרם  מחוץ  יטוס  אם  הטיסה  זמן  את 
יותר  גם  שיהיה  ובגובה אחר  בדוגמה(  )צפונה, 
גבהי שיוט(. עדיין,   - )ראה לעיל  חסכוני בדלק 
כשהרוחות  וגם  לעיל,  בדוגמה  מובהק  באופן 
נחלשות בקיץ, הרוחות יגרמו להקטנת המהירות 
הטסים  אצל  והגברתה  מערבה  שטס  למי 
טיסה  בין  הפרשים  תמיד  יהיו  גם  וכך  מזרחה. 
על אותו נתיב בין טיסה "עם הרוח" לבין טיסה 

עם "רוח אף".
 

מנועים  שני  בעל  למטוס  אם  קורה  מה 
מעל  תקלה(  )בגלל  מהם  אחד  כבה 
האוקיאנוס האטלנטי ואין לו היכן לנחות?
למטוסי נוסעים החוצים את )כל!( האוקיינוסים 
 ETOPS הנקראת  מיוחדת  תקינה  נקבעה 
 - )Extended-range Twin-engine
 ,)Operational Performance Standards
שאינה חלה על מטוסים בעלי ארבעה מנועים. 
של  הפעלתם  תנאי  את  מגדירה  זו  תקינה 
תעופה  משדות  הרחק  דו-מנועיים  מטוסים 

זמינים לנחיתת חירום. 

)shutterstock :תמיד יש היכן לנחות )צילום

כדי לעמוד בדרישות התקינה הזו המטוס חייב 
להיות במשך כל הטיסה במרחק שאינו עולה 
על שעתיים טיסה )120 דקות( או שלוש שעות 
אל  ורישויו  המטוס  בדגם  תלוי  דקות(,   180(
שדה מתאים לנחיתת חירום. בהתאם לדרישה 
כך שלא  באוקיינוס  נתיב הטיסה  הזו מתוכנן 
לטווח  מעבר  אופציונליים  משדות  יתרחק 

המותר כנ"ל.
נתיב  את  להאריך  הדבר  פירוש  לפעמים 
הטיסה ולקרב אותו לשדה זמין מתאים בגלל 
ששדה אחר קרוב יותר אינו עונה, למשל, על 
בזמן התיאורטי האפשרי  האוויר  מזג  דרישות 
לנחיתת החירום. גם כמויות הדלק לטיסה כזו 
של  אירועים  נטול  לביצוע  הדרוש  על  עולות 
הטיסה, שכן בכל נקודה, גם בסוף האוקיאנוס 
חייב להישאר מספיק דלק במטוס כדי לענות 
על צרכי הטיסה והתצרוכת החריגה עם מנוע 
שלוש(  )או  שעתיים  תוך  ולהגיע  תקול,  אחד 
לשדה בטוח. בשורה התחתונה אסכם: תמיד 

יש היכן לנחות. ˆ

סא"ל )מיל'( ערן רמות הוא ראש המרכז למחקר 
תעופתי במכון פישר למחקר אסטרטגי אוויר וחלל. 
עד לאחרונה שימש כטייס מסחרי בחברת אל על, 

בעל ניסיון תעופתי של למעלה מ-45 שנה בהן ביצע 
למעלה מ-15,000 שעות טיסה על עשרות סוגי מטוסים 

צבאיים ואזרחיים. 

איור מס' 1
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Tesla Motors, Inc. is an American automotive and energy storage 
company that designs, manufactures, and sells electric cars, electric 
vehicle powertrain components, and battery products. Tesla Motors 
is a public company that trades on the NASDAQ stock exchange 
under the symbol TSLA. In the first quarter of 2013, Tesla posted 
profits for the first time in its history.  Tesla first gained widespread 
attention following their production of the Tesla Roadster, the 
first fully electric sports car. The company's second vehicle is the 
Model S, a fully electric luxury sedan, which was followed by the 
Model X. Its next vehicle is the Model 3. Global cumulative Model 

S sales passed 90,000 units by October 2015.  Tesla also markets electric powertrain 
components, including lithium-ion battery packs to automakers including Daimler and 
Toyota.[12] CEO Elon Musk has said that he envisions Tesla Motors as an independent 
automaker,[13] aimed at eventually offering electric cars at prices affordable to the 
average consumer. Pricing for the Tesla Model 3 is expected to start at US$35,000 before 
any government incentives and deliveries are expected to begin by 2017. In 2015, Tesla 
announced the Powerwall, a battery product for home use.

שמות בחדשות

Elon Musk
Elon Reeve Musk (born June 28, 1971) is a South African-born Canadian-American business magnate, engineer, inventor and investor. 
He is the CEO and CTO of SpaceX, CEO and product architect of Tesla Motors, and chairman of SolarCity.
He is the founder of SpaceX and a co-founder of Zip2, PayPal, and Tesla Motors. He has also envisioned a conceptual high-speed 
transportation system known as the Hyperloop and has proposed a VTOL supersonic jet aircraft with electric fan propulsion. 

Born Elon Reeve Musk (1971-06-28) June 28, 1971 (age 44), Pretoria, Transvaal, South Africa
Residence Bel Air, Los Angeles, California, United States
Nationality South African, Canadian, American
Education Waterkloof House Preparatory School, Pretoria Boys High School
Alma mater Queen's University, University of Pennsylvania
Occupation Entrepreneur, engineer, inventor, investor
Known for SpaceX, PayPal, Tesla Motors, Hyperloop, SolarCity
Salary Tesla Motors $78.2 million (2012), $69,989 (2013), $1 (2014)
Net worth US$13.6 billion (June 2015) 
Title CEO and CTO of SpaceX, CEO and Product architect of Tesla Motors, chairman of SolarCity
Spouse(s) Justine Musk (m. 2000; div. 2008), Talulah Riley (m. 2010; div. 2012), Talulah Riley (m. 2013)
Children 6 sons (1 deceased) 
Parent(s) Maye Musk (mother), Errol Musk (father)
Relatives Tosca Musk (sister), Kimbal Musk (brother)
Website twitter.com/elonmusk

From Wikipedia, the free encyclopedia

Musk at the 2015 Tesla Motors 
Annual Shareholder Meeting

Type Private

Industry Aerospace

Founded 2002; 13 years ago (2002)

Founder Elon Musk

Headquarters Hawthorne, California, USA

Key people Elon Musk (CEO and CTO); Gwynne Shotwell 
(President and COO); Tom Mueller (VP of Propulsion)

Services Orbital rocket launch

Number of 
employees 4,000+ (July 2015)

Website SpaceX.com

Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX) is an American aerospace 
manufacturer and space transport services company with its headquarters 
in Hawthorne, California, USA. It was founded in 2002 by former PayPal 
entrepreneur and Tesla Motors CEO Elon Musk with the goal of creating the 
technologies that will enable humanity to reduce space transportation costs 
and enable the colonization of Mars (fully and rapidly reusable rockets). It 
has developed the Falcon 1 and Falcon 9 launch vehicles, both of which were 
designed from conception to eventually become reusable, and the Dragon 
spacecraft which is flown into orbit by the Falcon 9 launch vehicle to supply 
the International Space Station (ISS) with cargo. A manned version of Dragon 
is in development. SpaceX's achievements include the first privately funded, 
liquid-propellant rocket (Falcon 1) to reach orbit, in 2008; the first privately 
funded company to successfully launch, orbit and recover a spacecraft (Dragon), 
in 2010; and the first private company to send a spacecraft (Dragon) to the 
ISS, in 2012. The launch of SES-8, in 2013, was the first SpaceX delivery into 
geosynchronous orbit, while the launch of the Deep Space Climate Observatory 
(DSCOVR), in 2015, was the company's first delivery beyond Earth orbit.
NASA awarded the company a Commercial Orbital Transportation Services 
(COTS) contract in 2006, to design and demonstrate a launch system to resupply 
cargo to the International Space Station (ISS). SpaceX, as of May 2015[update] 
has flown six missions to the ISS under a cargo resupply contract. NASA has also 
awarded SpaceX a contract to develop and demonstrate a human-rated Dragon 
as part of its Commercial Crew Development (CCDev) program to transport 
crew to the ISS.

Type Public

Traded as NASDAQ: TSLA, NASDAQ-100 Component

Industry Automotive, Renewable Energy Storage Systems

Founded 2003; 12 years ago (2003)

Founders Martin Eberhard, Marc Tarpenning, Elon Musk, JB Straubel, Ian Wright

Headquarters Palo Alto, California, U.S.

Key people Elon Musk (Chairman and CEO), JB Straubel (CTO), Deepak 
Ahuja (CFO), Jay Vijayan (CIO)

Products Electric luxury cars, Automotive components,
Rechargeable energy storage systems

Revenue US$3.198 billion (2014)[1]

Operating income US$−186.7 million (2014)

Net income US$−294.0 million (2014)

Total assets US$5.849 billion (2014)

Total equity US$911.7 million (2014)

Owner Elon Musk (22.25%)

No. of employees 12,000 (June 2015) 

Website www.teslamotors.com

Type Public company
Traded as NASDAQ: SCTY
Founded 2006
Founders Elon Musk, Lyndon Rive, Peter Rive
Key people Lyndon Rive, CEO, Peter Rive, CTO, Elon Musk, Chairman[1]
Number of 
employees 6,312 (2014)

Website www.solarcity.com

SolarCity is an American provider of energy services, headquartered in San Mateo, 
California. Among its primary services, the company designs, finances, and installs 
solar power systems. The company had 9,051 employees as of December 2014[update]. 
SolarCity has grown to meet the rapidly growing installation of solar photovoltaic 
systems in the United States. The overall U.S. market has grown from 440 megawatts 
(MW) of solar panels installed in 2009 to 6,200 MW installed in 2014.  SolarCity is one 
of the founding members of The Alliance for Solar Choice, or TASC, which is a rooftop 
photovoltaic power station solar advocacy organization.
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איזה יופי

Photo Contest 2014:
Best of the Best

More than 130 photographers from 20 countries 
submitted more than 580 images for Aviation Week's 
23rd Annual Photo Contest. See the best photos 
selected by our panel of judges. Then click through 
to our 2014 Photo Contest page to see the winning 
photographs, the photographers who took them, 
who the judges were and galleries of more entries.

Aviation Week
& Space Technology

Best Of The Best
Gene Soucy performs a nighttime pyrotechnic routine in his Showcat 
Grumman biplane at the 2014 EAA Airventure Oshkosh (Wis.). The 
fireworks create a visual display of wing vortex. 
Photo by Evan Peers, San Carlos, California.

Defense First Place
An Israel Air Force Boeing AH-64A Apache, at an IAF pilot 
graduation ceremony and air show at Hazerim AFB, appears to 
be engulfed in flames. Actually, a wind shift blew smoke from the 
flares, creating the illusion. 
Photo by Avichai Socher, Givat Shmuel, Israel.

General First Place
Three Lockheed Electras fly a tight formation 
over Lake Michigan. They were flown by David 
Marco, Les Whitelsey and Peter Ramm during EAA 
Airventure 2014. 
Photo by Tyson Rininger, Monterey, California. 
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Aviation Week
& Space Technology

Selfie First Place
A panoramic self-portrait taken while flying a Cessna Caravan near Yellowknife. 
Photo by Jason Pineau,Yellowknife, Northwest Territories 

Commercial First Place
A Summit Air Twin Otter approaches for landing near Yellowknife. 
Photo by Jason Pineau, Yellowknife, Northwest Territories

Space First Place
An Atlas V launches with NROL-39, blasting water 
from the noise-suppression system and ice from 
the supercold liquid oxygen in the rocket. 
Photo by Patrick Corkery, Li

Between Layers: Two airshow performers as 
weather moves in during Airventure 2014. 
By Kristen Carlson

Editor’s Picks - 
Last of the Best of the Rest
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Living in the Future: The Education and 
Adventures  of an Advanced Aircraft 
Designer Paperback –  February 8, 2010
by Daniel Raymer

Dan Raymer, noted aircraft designer and author of the industry standard 
textbook Aircraft Design: A Conceptual Approach, has written a non-technical book 
that will be treasured by everyone who loves airplanes, wonders how they get 
designed, and wants to know how somebody becomes an aircraft designer.
 
Half the book is Raymer’s warm and personal memoir of growing up in the 50’s and 
60’s as the son of a Navy Test Pilot, discovering his own love of aviation, and entering 
the rarefied club of those who stare at a blank sheet of paper and turn it into a new 
aircraft or spacecraft design. The other half covers Raymer’s early involvement in the 
projects that became the B-2, F-22, T-45, F-35, and many more.
 
The book is an “easy” read, quick-paced, funny, and aimed at a general audience. 
Raymer includes his mistakes, disappointments, and downright stupid decisions. 
It’s not all airplanes either – read about Raymer’s aborted musical career, his 
misadventures in exotic destinations like Belarus, Turkey, and Bulgaria, how he got on 
the Internet early enough to grabwww.aircraftdesign.com, and how he came to write 
his design textbook.
 
The book is in paperback and is due out this fall from Design Dimension Press (Los 
Angeles, CA).

ממדף הספרים

Most Recent Customer Reviews

Great book for air heads or 
anyone mildly interested in ...
Dans the man. What an interesting 
life. Hope you get to design your 
own plane one day. Great book 
for air heads or anyone mildly 
interested in aviation! 
Published 13 months ago by 
Dogsbollux

An enjoyable read from start to 
finish
Dan Raymer shares his life story in a 
conversational style that keeps you 
engaged. It's a fascinating look at the 
journey of the son of a Navy test pilot 
from an aspiring musical... 
Published on September 29, 2012 
by Mboci

Fun and enjoyable reading
I purchased this book because 
I have always had an interest in 
aircraft design. I was curious about 
Dan Raymer's experiences, and from 
what I could read from the various 
reviews,... Read more 
Published on November 25, 2010 
by Mike
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שלום רב,
אנו שמחים להזמינכם לפעילויות הבאות מטעם לשכת המהנדסים והאדריכלים –

ערב עיון- תאורה, תאורת חירום ובטיחות
מתי והיכן: יום רביעי, 1610/02/20, היכל טוטו, שד’ ירושלים 220, קריית שרת, חולון

סיור מקצועי וייחודי בפז בתי זיקוק אשדוד
מתי והיכן: יום שני, 29/2/2016

סיור מקצועי וייחודי בפארק אריאל שרון
מתי והיכן: יום שני, 14/3/2016

קורס רענון מורחב למפקחי איכות בריתוך
מתי והיכן: בימי רביעי החל 16/3/2016 בלשכת המהנדסים – דיזנגוף 200 תל אביב

סיור במנהרת הרכבת
מתי והיכן: יום ראשון, 20/3/2016

יום עיון בנושא מכלים
מתי והיכן: יום שלישי, 29/3/2016, מכון מגיד, קהילת סלוניקי 7 ת”א

כנס “גז טבעי בישראל: הווה ועתיד”
מתי והיכן: יום שלישי, 03/05/2016, אפקה המכללה האקדמית להנדסה בת”א, מבצע קדש 38, תל אביב

הכינוס השנתי לבדיקות לא הורסות
מתי והיכן: טרם פורסם

הכינוס הראשון בנושא הנדסת ניסויים
מתי והיכן: יום חמישי, 14/04/2016, עזריאלי – המכללה האקדמית להנדסה בירושלים

לפרטים והרשמה: לשכת המהנדסים והאדריכלים - אושרית יפרח
oshrit@aeai.org.il    03-5272496    03-5205808 

לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל )ע"ר(

mailto:oshrit@aeai.org.il
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