....ועוד מנפלאות התיאומים בין הרשות האזרחית לח"א
המקום :אזורי אימון חיפה
הזמן :יום ו'  1.0..711בשעות הצהריים.
המטוס C-172 :של כנפי פז
בכוונתי הייתה "לחנוך" את אזור האימונים החדש שהוקצה לחיפה – אזור מצפון לכביש עכו –
אחיהוד ,המכונה ב" AIP -אזור עכו" .ראו דפית בדף הבא...
הגדרת האזור בתוקף מכניסת העדכון האחרון –  1-11החל מ , ..0..711וסברתי שכבר מזה
כחודש "חורשים" בו מתאמנים מחיפה.
משהגעתי לעכו – נקודת הכניסה לאזור התברר לי שהאזור לא מוכר ולא ידוע לא למגדל חיפה
ולא לפלוטו.
שוב אם לא קלטתם:
על אזור אימונים מוכרז החל מתאריך  .202.622לא היה ידוע לפלוטו ולמגדל חיפה בכלל גם
בתאריך 22202.622
נפלה בחלקי הזכות "לעשות הסטוריה" ,לנסות להיות המתאמן הראשון באזור ולבשר על קיומו
לפלוטו תוך שאני מדקלם לו בקשר את גבולות האזור החדש כדי שיבינו במה מדובר.
מובן שלא אישרו לי את הכניסה לבלתי מוכר והתאמנתי באזורים הרגילים ,לא לפני שנתבקשתי
ליצור טלפונית קשר עם פלוטו לאחר הנחיתה.
מה שהספיק אלה היו הטלפונים עם מגדל חיפה לאחר הנחיתה ,שאכן הבהירו שהאזור לא היה
מוכר למגדל ,ובפלוטו – כך אמר לי הפקח החיפאי" ,הם בהלם".
ותשאלו :איך קורה שמגדל מאשר לי התנעה ,הסעה והמראה לאזור אימונים שעל קיומו אינו יודע
? – זה הודות לשם האזור החדש "אזור עכו" ( שבעברית יכול להתפרש גם כאזור העיר עכו)
במקום לקרוא לאזור ג' – בהמשך לשמות א' ב' של שני אחיו האחרים.
ובכן ,לאחר הנחיתה התברר שגם הדו-שיח עם המגדל ביציאה לאזור היה דו-שיח של חרשים
מבלי שידענו זאת:
הודעתי בקשר "  CGQרשות התנעה לאזורי אימונים – אזור עכו" (כפי שמכונה ב )AIP -לא
הייתה למעשה מובנת למגדל שלא ידע על האזור החדש.
(לאיפה אני רוצה לטוס ? לאזורי אימונים (הישנים והמוכרים) או לאזור עכו (אזור העיר עכו).
המגדל לא הגיב על חוסר ההבנה ואישר לי התנעה.
על המסלול – לפני מתן רשות המראה נשאלתי CGQ" :אתה יוצא לאיזורי אימונים ?
ועניתי "חיובי" ל"אזור עכו" מה שהתפרש שוב ע"י המגדל כעכו העיר ולכן קיבלתי איפה ללא
בעיה רשות המראה וטיפוס לעכו ,שהיא אכן גם נקודת הכניסה לאזור החדש.
עד כאן הכל היה מובן :לי שאני מדבר על האזור החדש ,וגם למגדל (בראייתו שלו) שלא ידע עליו
כלום אבל ענה לי במושגים של אזורי האימון הישנים.
וכל הסיפור הרשום מעלה התעורר לראשונה כשבהגיעי לעכו רציתי לעבור לקשר עם פלוטו
והמגדל שסבר שאני מדבר רק על עכו העיר אמר לי ":אתה נשאר בקשר איתי תודיע לי מסיים
בעכו".
או אז התחילה המהומה....
אבי שמואלי

חיפה

