הנדון :הגבלות תעבורה אווירית בגין תרגיל ח"א (כל הזמנים מקומיים)
חיל האוויר יקיים תרגיל חילי בין התאריכים  .16-20/06-2019להלן הגבלות
הנובעות ממנו

יום א' 16/06/19
שעות

הערות

הגבלה

נוטאם

ATS
1600-2359

1600-2359

1600-2359

1600-2359

נתיבי ה ATS -הבאים סגורים:
B17, H14, J10 ADLOD-NAT, J14, P42, Q17, Q28, Y85
למעט סעיפים  2.1ו.2.2-
נתיבי ה ATS -הבאים סגוריםH11 :
למעט טיסות בינלאומיות או טיסות קו מסחריות,
באישור מנהלת  24שעות מראש
נתיבי ה ATS -הבאים סגורים:
J11 KANER-NAT, J15, Q28 ATLIT-GALIM
למעט טיסות קו מסחריות,
באישור מנהלת  24שעות מראש

A1223/19

A1225/19

A1229/19

A1231/19

נתיבי ה ATS -הבאים סגוריםP68 :
למעט טיסות בינלאומיות ,באישור מנהלת  24שעות מראש

CVFR

1600-2359

כלל נתיבי ה , CVFR -תעופה ספורטיבית ומסוקים סגורים למעט סעיפים
 2.3ו.2.4-

1600-2359

טיסות מרחב/חריגות – אסורות ,למעט טיסות שאושרו מראש ע"י
המנהלת דרך מודיעין טיס בלבד

1600-2359
1600-2359
2000-2359
1600-2359
1400-2359

 CTRראש פינה מוגבל למרבי  3,000רגל .QNH
מנחת עין שמר סגור.
 CTRחיפה סגור
מנחת מגידו סגור.
אזור כטמ"מ כרמל צפון ודרום סגורים.

1600-2359

אזורי הצנחה שומרת והבונים סגורים.

1600-2359
1600-2000
1600-2359

אזורי הרצליה  13 + 12סגורים.
חיפה  -טיסות בינלאומיות באישור מנהלת  24שעות מראש
שדה דב  -טיסות בינלאומיות באישור מנהלת  24שעות מראש
אסורה פעילות כדורים פורחים
בשדה בוקר (אשלים) ובמצפה רמון
פעילות ריסוס לא מאושרת בפוליגון התחום בנ"צ הבאים אזור כרמל
מורחב ( )GEO; WGS-84ועל פי סעיף :.2.6
32 26 30\35 08 16 .1
32 27 00\34 52 48 .2
32 47 13\34 57 13 .3
32 45 41\35 04 26 .4
32 43 26\35 06 34 .5
32 37 05\35 08 36 .6

1600-2359

1600-2359

C2123/19
C2124/19
C2126/19
C2127/19
C2129/19
C2130/19
C2086/19
C2088/19
C2141/19
C2132/19
A1316/19
C2118/19
C2096/19
C2089/19
C2090/19
C2091/19
A1317/19
A1246/19
C2120/19
C2143/19

האזור יהיה בשימוש על
ידי כלי טיס טקטיים
ומסוקים מגובה הקרקע.

C2099/19

הנחיות כלליות:
 2.1טיסות בינלאומיות מ/אל חיפה ושדה דב תתואמנה  24שעות מראש מול מנהלת התרגיל דרך מ .טיס.
 2.2נתיבי ה J11 ATS-ו J15 -פתוחים לטיסות קו מסחריות של ארקיע וישראייר בלבד בתיאום
 24שעות מראש מול מנהלת התרגיל דרך מודיעין-טיס.
 2.3נתיב ה CVFR -המותרים לטיסה :
2.3.1
2.3.2
2.3.3

באר שבע-צומת הנגב-טללים-שדה בוקר-צומת הרוחות-מצפה רמון מותר לטיסות פרטיות
וטיסות ארקיע לרמון בתיאום  24שעות מראש מול מנהלת התרגיל דרך מודיעין-טיס.
כרי דשא-אלומות-כוכב הירדן-טירת צבי-ארגמן-פצאל-מעיינות צוקים-מצפה שלם-מצדה-מור-
צומת הערבה-חצבה-עין יהב-צופר-באר מנוחה-יהל-צומת קטורה .
כרי דשא-צלמון-שגב-גילעם.

 2.4נתיבי התעופה הספורטיבית נטעים-מחלף נשרים ו-מחלף נשרים ניר אליהו מותרים לטיסה.
 2.5בזמנים בהם נתיב ה CVFR -וינגייט-חדרה-כרי דשא סגור ,תתאפשרנה טיסות עיט מראש פינה לשדה דב וחזרה
בתיאום  24שעות מראש מול מנהלת התרגיל דרך מודיעין-טיס.
 2.6בכל מקרה של חפיפה בין פעילות מרססים למסוקים ,יוגבלו המרססים לגובה מירבי  200רגל מעפה"ש,
והמסוקים למזערי  500רגל מעפה"ש.
 2.7טיסות מרחב ואזרחיות חריגות באישור מנהלת התרגיל בלבד בתיאום  24שעות מראש דרך מודיעין-טיס.
 2.8ההגבלות במסמך זה אינן חלות על מטוסי משטרה ,מסוקי להק בפעילות מבצעית ומטוסי כיבוי אווירי .במקרה
של הזנקה יש להודיע למנהלת התרגיל דרך מודיעין-טיס.

יום ב' 17/06/19

שעות

הערות

הגבלה

נוטאם

ATS
0900-2359
0900-2359
0900-2359

0900-2359
0900-2359
0900-2359

נתיבי ה ATS -הבאים סגורים:
B17, H14, J10 ADLOD-NAT, J14, P42, Q17, Q28, Y85
למעט סעיפים  2.1ו.2.2-
נתיבי ה ATS -הבאים סגוריםH11 :
למעט טיסות בינלאומיות או טיסות קו מסחריות,
באישור מנהלת  24שעות מראש
נתיבי ה ATS -הבאים סגורים:
J11 KANER-NAT, J15, Q28 ATLIT-GALIM
למעט טיסות קו מסחריות,
באישור מנהלת  24שעות מראש
נתיבי ה ATS -הבאים סגוריםP68 :
למעט טיסות בינלאומיות ,באישור מנהלת  24שעות מראש
נתיבי ה W13 ATS-ו W13A-יסגרו.
נתיב ה J10 ATSיוגבל למזערי QNH 8,000
בין הנקודות .SIVAK–SUKOT

A1223/19
A1225/19
A1229/19
A1231/19

A1227/19

CVFR
0001-2359

כלל נתיבי המסוקים והתעופה הספורטיבית סגורים למעט סעיף 2.4

0001-2359

טיסות מרחב/חריגות – אסורות ,למעט טיסות שאושרו מראש ע"י
המנהלת דרך מודיעין טיס בלבד
כלל נתיבי ה CVFR -מקו באר שבע ודרומה סגורים למעט סעיף .2.3
כלל נתיבי ה CVFR -סגורים למעט סעיף . 2.3
נתיב  CVFRראש פינה – קריית שמונה

0900-2359
0900-2359
1800-2359
1500-1800
2000-2200
0900-1800
0130-0500
0900-2359
1800-2359
0900-2359
0900-2359
0130-0500
1300-2359
1300-2359
1300-2359
1500-1800
2000-2200

0900-2359

נתיב ה CVFR -כרי דשא-גילעם  -סגור.

C2123/19
C2124/19
C2129/19
C2130/19
C2086/19
C2088/19
C2126/19
C2127/19
C2197/19
C2261/19

 CTRראש פינה מוגבל למרבי  3,000רגל .QNH

C2141/19
C2096/19

 CTRראש פינה סגור.
חיפה  -טיסות בינלאומיות
באישור מנהלת  24שעות מראש
שדה דב  -טיסות בינלאומיות
באישור מנהלת  24שעות מראש

C2142/19
A1317/19

אזורי כטמ"מ כרמל צפון ודרום סגורים.

A1246/19

מנחת עין שמר סגור.

C2132/19

מנחת מגידו סגור.
אזורי הרצליה  13 + 12סגורים.
אזורי מגידו א'  +ב' מזרח ומערב
וכן הבועות אז"מ וכטב"מ  -סגורים.

C2118/19
C2091/19
C2262/19

כלל המנחתים מקו באר שבע דרומה סגורים,
למעט מנחת תימן.
מנחת עין יהב – סגור למעט טיסות קו מסחריות

C2076/19
C2077/19
C2079/19
C2094/19
C2095/19
C2119/19
C2121/19
C2122/19
C2131/19
C2133/19
C2134/19
C2136/19
C2138/19

0900-2300

אזורי הצנחה שומרת והבונים סגורים.

0900-2359

פעילות ריסוס דרומית לקו באר שבע ו/או
מזרחית לקו אורך  3500אסורה.
פעילות ריסוס לא מאושרת בפוליגונים התחומים בנ"צ הבאים:
אזור כרמל מורחב (:)GEO; WGS-84
32 26 30\35 08 16 .1
32 27 00\34 52 48 .2
32 47 13\34 57 13 .3
32 45 41\35 04 26 .4
32 43 26\35 06 34 .5
32 37 05\35 08 36 .6
ועל פי סעיף .2.6
פעילות ריסוס לא מאושרת בפוליגונים התחומים בנ"צ הבאים:
אזור קריית גת (:)GEO; WGS-84
31 39 58\34 45 54 .1
31 35 45\34 48 28 .2
31 36 07\34 54 11 .3
31 48 12\35 05 34 .4
31 55 00\34 52 52 .5
31 49 48\34 42 37 .6
ועל פי סעיף .2.6
פעילות ריסוס לא מאושרת בפוליגון התחום בנ"צ הבאים אזור ראש פינה
(:)GEO; WGS-84
33 02 38\35 30 02 .1
33 03 35\35 36 44 .2
33 01 20\35 40 43 .3
32 58 40\35 44 02 .4
32 53 05\35 39 24 .5
32 54 09\35 36 58 .6
32 51 39\35 31 48 .7
32 51 44\35 29 54 .8
ועל פי סעיף .2.6
פעילות ריסוס לא מאושרת בפוליגונים התחומים בנ"צ
()GEO; WGS-84הבאים:
אזור כרמל מצומצם:
32 43 28\34 58 56 .1
32 43 32\35 04 30 .2
32 35 42\35 04 57 .3
32 34 20\35 09 50 .4
32 29 24\35 01 17 .5
32 28 52\34 56 03 .6
32 35 25\34 57 48 .7
ועל פי סעיף .2.6
אסורה פעילות כדורים פורחים
בשדה בוקר (אשלים) ובמצפה רמון

0130-0500
1300-2359

1300-2359

1800-2359

0900-1300

0830-2359

C2089/19
C2090/19
C2081/19

האזור יהיה בשימוש על
ידי כלי טיס טקטיים
ומסוקים מגובה הקרקע.

C2099/19

האזור יהיה בשימוש על
ידי כלי טיס טקטיים
ומסוקים מגובה הקרקע.

C2139/19

C2140/19
האזור יהיה בשימוש על
ידי כלי טיס טקטיים
ומסוקים מגובה הקרקע.

האזור בשימוש על ידי כלי
טיס טקטיים ומסוקים
מגובה הקרקע.

הנחיות כלליות:
 2.1טיסות בינלאומיות מ/אל חיפה ושדה דב תתואמנה  24שעות מראש מול מנהלת התרגיל דרך מ .טיס.
 2.2נתיבי ה J11 ATS-ו J15 -פתוחים לטיסות קו מסחריות של ארקיע וישראייר בלבד בתיאום
 24שעות מראש מול מנהלת התרגיל דרך מודיעין-טיס.
 2.3נתיב ה CVFR -המותרים לטיסה :
2.3.1

באר שבע-צומת הנגב-טללים-שדה בוקר-צומת הרוחות-מצפה רמון מותר לטיסות פרטיות
וטיסות ארקיע לרמון בתיאום  24שעות מראש מול מנהלת התרגיל דרך מודיעין-טיס.

C2101/19

C2120/19
C2143/19

2.3.2
2.3.3

כרי דשא-אלומות-כוכב הירדן-טירת צבי-ארגמן-פצאל-מעיינות צוקים-מצפה שלם-מצדה-מור-
צומת הערבה-חצבה-עין יהב-צופר-באר מנוחה-יהל-צומת קטורה .
כרי דשא-צלמון-שגב-גילעם.

 2.4נתיבי התעופה הספורטיבית נטעים-מחלף נשרים ו-מחלף נשרים ניר אליהו מותרים לטיסה.
 2.5בזמנים בהם נתיב ה CVFR -וינגייט-חדרה-כרי דשא סגור ,תתאפשרנה טיסות עיט מראש פינה לשדה דב וחזרה
בתיאום  24שעות מראש מול מנהלת התרגיל דרך מודיעין-טיס.
 2.6בכל מקרה של חפיפה בין פעילות מרססים למסוקים ,יוגבלו המרססים לגובה מירבי  200רגל מעפה"ש,
והמסוקים למזערי  500רגל מעפה"ש.
 2.7טיסות מרחב ואזרחיות חריגות באישור מנהלת התרגיל בלבד בתיאום  24שעות מראש דרך מודיעין-טיס.
 2.8ההגבלות במסמך זה אינן חלות על מטוסי משטרה ,מסוקי להק בפעילות מבצעית ומטוסי כיבוי אווירי .במקרה
של הזנקה יש להודיע למנהלת התרגיל דרך מודיעין-טיס.

יום ג' 18/06/19

שעות

הגבלה

הערות

נוטאם

ATS
0001-2300
0001-2300

0001-2300
0001-2300
0001-2300
0001-2300

נתיבי ה ATS -הבאים סגורים:
B17, H14, J10 ADLOD-NAT, J14, P42, Q17, Q28, Y85
למעט סעיפים  2.1ו.2.2-
נתיבי ה ATS -הבאים סגוריםH11 :
למעט טיסות בינלאומיות או טיסות קו מסחריות,
באישור מנהלת  24שעות מראש
נתיבי ה ATS -הבאים סגורים:
J11 KANER-NAT, J15, Q28 ATLIT-GALIM
למעט טיסות קו מסחריות,
באישור מנהלת  24שעות מראש
נתיבי ה ATS -הבאים סגוריםP68 :
למעט טיסות בינלאומיות ,באישור מנהלת  24שעות מראש
נתיבי ה W13 ATS-ו W13A-יסגרו.
נתיב ה J10 ATSיוגבל למזערי QNH 8,000
בין הנקודות .SIVAK–SUKOT

A1223/19
A1225/19
A1229/19
A1231/19

A1227/19

CVFR
C2123/19
C2124/19
C2129/19
C2130/19
C2126/19
C2127/19
C2261/19

0001-2359

כלל נתיבי המסוקים והתעופה הספורטיבית סגורים למעט סעיף 2.4

0700-2359
0700-2359
1500-1700
2000-2200

כלל נתיבי ה CVFR -מקו באר שבע ודרומה סגורים למעט סעיף .2.3
כלל נתיבי ה CVFR -סגורים למעט סעיף . 2.3
נתיב ה CVFR-כרי דשא-גלעד סגור.

0001-2359

טיסות מרחב/חריגות – אסורות ,למעט טיסות שאושרו מראש ע"י
המנהלת דרך מודיעין טיס בלבד

C2086/19
C2088/19

0700-2359
0130-0500
0900-2359
0700-2359
1300-2359
1500-1700
2000-2200

פעילות כטמ"מ בפיק מוגבלת לגובה ה.CTR

C2135/19
C2096/19

 CTRראש פינה מוגבל למרבי  3,000רגל .QNH
אזורי הרצליה  13 + 12סגורים.
אזורי מגידו א'  +ב' מזרח ומערב
וכן הבועות אז"מ וכטב"מ –סגורים.
חיפה  -טיסות בינלאומיות
באישור מנהלת  24שעות מראש
שדה דב  -טיסות בינלאומיות
באישור מנהלת  24שעות מראש
מנחת מגידו סגור.
מנחת עין שמר סגור

C2141/19
C2091/19
C2262/19

0001-2300
0001-2300
1300-2359
1300-2359

אזורי כטמ"מ כרמל צפון ודרום סגורים.

0700-2359

כלל המנחתים מקו באר שבע דרומה סגורים,
למעט מנחת תימן.
מנחת עין יהב – סגור למעט טיסות קו מסחריות

0700-2359

אזורי הצנחה שומרת והבונים סגורים.

0630-2359

אסורה פעילות כדורים פורחים
בשדה בוקר (אשלים) ובמצפה רמון

A1317/19
A1246/19
C2118/19
C2132/19
C2076/19
C2077/19
C2079/19
C2094/19
C2095/19
C2119/19
C2121/19
C2122/19
C2131/19
C2133/19
C2134/19
C2136/19
C2138/19
C2089/19
C2090/19
C2120/19
C2143/19

0700-2359

0130-0500
1300-2359

1300-2359

0900-1300

פעילות ריסוס דרומית לקו באר שבע ו/או
מזרחית לקו אורך  3500אסורה.
פעילות ריסוס לא מאושרת בפוליגונים התחומים בנ"צ הבאים:
אזור כרמל מורחב (:)GEO; WGS-84
32 26 30\35 08 16 .7
32 27 00\34 52 48 .8
32 47 13\34 57 13 .9
32 45 41\35 04 26 .10
32 43 26\35 06 34 .11
32 37 05\35 08 36 .12
ועל פי סעיף .2.6
פעילות ריסוס לא מאושרת בפוליגונים התחומים בנ"צ הבאים:
אזור קריית גת (:)GEO; WGS-84
31 39 58\34 45 54 .7
31 35 45\34 48 28 .8
31 36 07\34 54 11 .9
31 48 12\35 05 34 .10
31 55 00\34 52 52 .11
31 49 48\34 42 37 .12
ועל פי סעיף .2.6
פעילות ריסוס לא מאושרת בפוליגונים התחומים בנ"צ
()GEO; WGS-84הבאים:
אזור כרמל מצומצם:
32 43 28\34 58 56 .8
32 43 32\35 04 30 .9
32 35 42\35 04 57 .10
32 34 20\35 09 50 .11
32 29 24\35 01 17 .12
32 28 52\34 56 03 .13
32 35 25\34 57 48 .14
ועל פי סעיף .2.6

C2081/19

האזור יהיה בשימוש על
ידי כלי טיס טקטיים
ומסוקים מגובה הקרקע.

C2099/19

האזור יהיה בשימוש על
ידי כלי טיס טקטיים
ומסוקים מגובה הקרקע.

C2139/19

האזור בשימוש על ידי כלי
טיס טקטיים ומסוקים
מגובה הקרקע.

C2101/19

הנחיות כלליות:
 2.1טיסות בינלאומיות מ/אל חיפה ושדה דב תתואמנה  24שעות מראש מול מנהלת התרגיל דרך מ .טיס.
 2.2נתיבי ה J11 ATS-ו J15 -פתוחים לטיסות קו מסחריות של ארקיע וישראייר בלבד בתיאום
 24שעות מראש מול מנהלת התרגיל דרך מודיעין-טיס.
 2.3נתיב ה CVFR -המותרים לטיסה :
2.3.1
2.3.2
2.3.3

באר שבע-צומת הנגב-טללים-שדה בוקר-צומת הרוחות-מצפה רמון מותר לטיסות פרטיות
וטיסות ארקיע לרמון בתיאום  24שעות מראש מול מנהלת התרגיל דרך מודיעין-טיס.
כרי דשא-אלומות-כוכב הירדן-טירת צבי-ארגמן-פצאל-מעיינות צוקים-מצפה שלם-מצדה-מור-
צומת הערבה-חצבה-עין יהב-צופר-באר מנוחה-יהל-צומת קטורה .
כרי דשא-צלמון-שגב-גילעם.

 2.4נתיבי התעופה הספורטיבית נטעים-מחלף נשרים ו-מחלף נשרים ניר אליהו מותרים לטיסה.
 2.5בזמנים בהם נתיב ה CVFR -וינגייט-חדרה-כרי דשא סגור ,תתאפשרנה טיסות עיט מראש פינה לשדה דב וחזרה
בתיאום  24שעות מראש מול מנהלת התרגיל דרך מודיעין-טיס.
 2.6בכל מקרה של חפיפה בין פעילות מרססים למסוקים ,יוגבלו המרססים לגובה מירבי  200רגל מעפה"ש,
והמסוקים למזערי  500רגל מעפה"ש.
 2.7טיסות מרחב ואזרחיות חריגות באישור מנהלת התרגיל בלבד בתיאום  24שעות מראש דרך מודיעין-טיס.
ההגבלות במסמך זה אינן חלות על מטוסי משטרה ,מסוקי להק בפעילות מבצעית ומטוסי כיבוי אווירי .במקרה של
הזנקה יש להודיע למנהלת התרגיל דרך מודיעין-טיס

יום ד' 19/06/19

שעות

הערות

הגבלה

נוטאם

ATS
1000-1800
1000-1800

1000-1800
1000-2359
1000-1800

נתיבי ה ATS -הבאים סגורים:
B17, H14, J10 ADLOD-NAT, J14, P42, Q17, Q28, Y85
למעט סעיפים  2.1ו.2.2-
נתיבי ה ATS -הבאים סגוריםH11 :
למעט טיסות בינלאומיות או טיסות קו מסחריות,
באישור מנהלת  24שעות מראש
נתיבי ה ATS -הבאים סגורים:
J11 KANER-NAT, J15, Q28 ATLIT-GALIM
למעט טיסות קו מסחריות,
באישור מנהלת  24שעות מראש
נתיבי ה ATS -הבאים סגוריםP68 :
למעט טיסות בינלאומיות ,באישור מנהלת  24שעות מראש
נתיב ה J10 ATSיוגבל למזערי QNH 8,000
בין הנקודות .SIVAK–SUKOT

A1223/19
A1225/19
A1229/19
A1231/19
A1227/19

CVFR
C2123/19
C2124/19
C2129/19
C2130/19
C2126/19
C2127/19
C2135/19
C2096/19

1000-1800

כלל נתיבי המסוקים והתעופה הספורטיבית סגורים למעט סעיף 2.4

1000-1800
1000-1800
1000-1800
0130-0500
0900-2359

כלל נתיבי ה CVFR -מקו באר שבע ודרומה סגורים למעט סעיף .2.3
כלל נתיבי ה CVFR -סגורים למעט סעיף . 2.3
פעילות כטמ"מ בפיק מוגבלת לגובה ה.CTR
אזורי כטמ"מ כרמל צפון ודרום סגורים.

0001-1800

טיסות מרחב/חריגות – אסורות ,למעט טיסות שאושרו מראש ע"י
המנהלת דרך מודיעין טיס בלבד

C2086/19
C2088/19

1000-1800

 CTRראש פינה מוגבל למרבי  3,000רגל .QNH

1800-2359

 CTRחיפה ואזורי אימון חיפה סגורים.

1000-1800
1800-2359

אזורי הרצליה  13 + 12סגורים.
בועת אז"ם זבולון סגורה.

1000-1800

אזורי הצנחה שומרת והבונים סגורים.

1000-1800

חיפה  -טיסות בינלאומיות
באישור מנהלת  24שעות מראש
שדה דב  -טיסות בינלאומיות
באישור מנהלת  24שעות מראש
מנחת מגידו סגור.

C2141/19
A1200/19
C2092/19
C2091/19
C2092/19
C2089/19
C2090/19
A1317/19

1800-2359

מנחת ציקלון ומאכר – סגורים.

1000-1800

כלל המנחתים מקו באר שבע דרומה סגורים,
למעט מנחת תימן.
מנחת עין יהב – סגור למעט טיסות קו מסחריות

1000-1800
1000-1800

A1246/19
C2118/19
C2107/19
C2137/19
C2076/19
C2077/19
C2079/19
C2094/19
C2095/19
C2119/19
C2121/19
C2122/19
C2131/19
C2133/19
C2134/19
C2136/19
C2138/19

1000-1800

0900-2359

0930-1800

פעילות ריסוס דרומית לקו באר שבע ו/או
מזרחית לקו אורך  3500אסורה.
פעילות ריסוס לא מאושרת בפוליגונים התחומים בנ"צ
()GEO; WGS-84הבאים:
אזור כרמל מצומצם:
32 43 28\34 58 56 .15
32 43 32\35 04 30 .16
32 35 42\35 04 57 .17
32 34 20\35 09 50 .18
32 29 24\35 01 17 .19
32 28 52\34 56 03 .20
32 35 25\34 57 48 .21
ועל פי סעיף .2.6
אסורה פעילות כדורים פורחים
בשדה בוקר (אשלים) ובמצפה רמון

C2081/19

האזור בשימוש על ידי כלי
טיס טקטיים ומסוקים
מגובה הקרקע.

C2101/19

C2120/19
C2143/19

יום חמישי 20/06/19
שעות

הגבלה

0001-0500

אזורי כטמ"מ כרמל צפון ודרום סגורים.
פעילות ריסוס לא מאושרת בפוליגון התחום בנ"צ הבאים אזור כרמל
מורחב (:)GEO; WGS-84
32 26 30\35 08 16 .1
32 27 00\34 52 48 .2
32 47 13\34 57 13 .3
32 45 41\35 04 26 .4
32 43 26\35 06 34 .5
32 37 05\35 08 36 .6
ועל פי סעיף .2.6

0001-0500

הערות

נוטאם
C2096/19

האזור יהיה בשימוש על
ידי כלי טיס טקטיים
ומסוקים מגובה הקרקע.

C2099/19

