
כלי טיס חדשני לשטחים עירוניים ולאיזורים רוויי מכשולים

Urban - אורבן

הצורך
כיבוי אש, משלוח אספקה, חילוץ פצועים בתנאי עבירּות קשים. 
ביטחון  וכוחות  צבאות  בפני  העומדות  אלו,  חשובות  למשימות 
בעלי  מסוקים  מיטבי.  מענה  כה  עד  נמצא  טרם  העולם,  ברחבי 
מצוידים  מבצעי,  בשימוש  כיום  הנפוצים  הדרוש,  הנשיאה  כושר 
המגביל  מטרים,  עשרה  מעל  בקוטר  חיצוני  )פרופלור(  ברוטור 

אותם לסביבה פתוחה בלבד.

המענה
לשעבר  האוויר  חיל  מפקדי  בראשות  איירונוטיקס',  'אורבן  חברת 
ומומחים בעלי שם באווירונאוטיקה, ביניהם מפתחי ה'לביא' - מתכננת 
למגוון  המותאמים  המבצעיים  הטיס  כלי  של  הבא  הדור  את  ומייצרת 
תנאי שטח. ה'קורמורן' שפיתחה 'אורבן' הוא מסוק ללא טייס, קומפקטי 
במיוחד )בגודל מכונית(, בעל רוטורים פנימיים ויכולת המראה ונחיתה 

אנכית. 

היתרונות
• תצורת המסוק מאפשרת טיסה, נחיתה והמראה בשטח רווי 

מכשולים, עירוני, הררי או מיוער, נחיתה בצמתים והיצמדות 
לחלונות בניינים לצורך חילוץ ואספקה

• הטסה במסלול אוטומטי או בשליטה מרחוק, ללא סיכון טייסים
• תכנון המבוסס על לקחי מלחמת לבנון השנייה ועל ניסיון 

שצברו צבאות מערביים בלחימה באפגניסטן ובעירק
• תיאום מול דרישות צה"ל, צבא ארה"ב ורשויות התעופה, לאורך 

שלבי התכנון

הצוות
• אלוף )מיל'( דוד עברי, לשעבר מפקד חיל האוויר, סגן הרמטכ"ל, 
'בואינג'  נשיא  הביטחון.  משרד  ומנכ"ל  האווירית  התעשייה  יו"ר 

ישראל וסגן נשיא 'בואינג' העולמית
• אלוף )מיל'( הרצל בודינגר, לשעבר מפקד חיל האוויר. כיום יו"ר 

מכון פישר למחקרי אוויר וחלל ויו"ר אוניברסיטת אריאל
ומפקד  הצפון  פיקוד  מפקד  לשעבר  לוין,  עמירם  )מיל׳(  אלוף   •

סיירת מטכ״ל. כיום איש עסקים
• ד"ר רפי יואלי, מייסד, מנכ"ל וראש צוות הפיתוח. לשעבר מהנדס 

פיתוח בכיר בחיל האוויר, בתעשייה האווירית ובחברת 'בואינג'

פוטנציאל השוק
• ה'קורמורן' פותח בין השאר בכספים ממקורות משרד הביטחון 

הישראלי וצבא ארה"ב. צה״ל מגלה עניין ברכישתו 
• דו"ח נאט"ו שפורסם בדצמבר 2012 מציין כי לאחר סקר נרחב, 
רק  לא  המסוגל  בעולם  היחיד  טייס  ללא  ככלי  נמצא  ה'קורמורן' 
אווירי' להעברת פצועים, על  'אמבולנס  ציוד אלא להוות  להעביר 

כל היבטי הטיפול בפצוע ובטיחות כלי הטיס
החלה  ורפואה,  ביטחון  צבא,  לצרכי  המכירות  פוטנציאל  על  נוסף   •
החברה ביישום הטכנולוגיות שבבסיס המסוק עבור שימושים אזרחיים 

הסטטוס
• המסוק ביצע מאות טיסות ניסוי מוצלחות מול תקנים והיתרים 

של רשויות התעופה המתאימות
• נערכים פיתוחים נוספים בשילוב חילות שונים בצה"ל

• המיזם מעורר הערכה ובקשות לשת"פ מצד גורמי תעופה, 
טכנולוגיה, צבא ושיטור בעולם

• במקביל מפתחת החברה דגם מאויש המבוסס על ׳קורמורן׳, 
לתעבורה אזרחית כמונית אווירית, כרכב משטרתי מעופף, כרכב 

אווירי לכיבוי אש וכאמבולנס אווירי הכולל צוות רפואי

המידע המוצג אינו מהווה ייעוץ השקעות או המלצה בעניין ביצוע או הימנעות מביצוע עסקה. תחום ההשקעות דורש הבנת הסיכונים ואינו מתאים לכל אדם. ט.ל.ח.
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