
יום העצמאות ה-70
זמני מטס חיל-האוויר

*יתכנו שינויים בזמני המטס לאור תנאי מזג האוויר

*שעות הצוות האווירובטי המסומנות ב- *, מציינות מעבר מטוסי עפרוני בלבד (ללא מופע)

צוות 
ראם לביאברקסופהקרנףשמשוןנחשוןקוקיהצופיתשרףפתןינשוףיסעוראווירובטי

אדירמתדלק
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מיקוםעיר

מקאם נאבי אבו סנן
זכריא

כיכר גבעתיאופקים

פארק אופירה,  אילת
טיילת

כניסה אילת השחר
לישוב

כניסה ליישוב אליפז
)כביש 90(

כניסה אלמגור
לישוב

מרכז ארגמן
היישוב

קו החוף אשדוד

קו החוףאשקלון

כביש 90באר מנוחה

אצטדיוןבאר שבע

פניה ברח' בית אלעזרי
הזית

מתחם פז בית קמה
סנטר

גן לאומי בית שאן
בית שאן

פארק הגפןבית שמש

צפון הישוב בניה
)שער צהוב(

בסיס טכניבסיס טכני

בסיס 
עובדה

מגורי 
הבסיס

בסיס רמת 
דוד

בסיס רמת 
דוד

בסיס תל 
נוף

בסיס תל 
נוף

קו החוףבת ים

כניסה גינוסר
לישוב

קו החוףגעש

כניסה ליישוב גרופית
)כביש 90(

כניסה דבירה
לישוב

שדרות הרצל- דימונה
המלאכה

דלית אל 
מרכז הישובכרמל

דרום הישובהגושרים

כניסה הזורעים
לישוב

קו החוףהרצליה

כיכר כניסה חד נס
לישוב

קו החוףחדרה

תחנת דלק חורה
כניסה )כביש 91(

צומת כביש חורפיש
89

חוף דדוחיפה

צומת כביש חצבה
90

חצור 
כיכר כניסההגלילית

מרכז חצרים
היישוב

מול הבמה טבריה
המרכזית

צומת טללים
טללים

צומת בין פרי יבול
גן לתלמי יוסף

גן סנהדריןיבנה

כניסה ליישוב יהל
)כביש 90(

מרכז יטבתה
מסחרי

בריכות מים יכיני
)מזרח היישוב(

יער הנשיאיער הנשיא

קו החוףיפו

צומת ירוחם ירוחם
)225-204(

גן סאקרירושלים

קבר שיח ירכא
יוסף גדבאן

צומת כניסהכברי

כיכר מרכז כוכב השחר
הישוב

כיכר כניסהכוכב מיכאל

כניסה מערבית כסיפה
)כביש 31(

כניסה כפר הנגיד
למושב

מרכז הישובכפר יהושוע

כניסה מזרחית כפר כמא
לישוב

צומת כניסהכפר קרע

צוות 
ראם לביאברקסופהקרנףשמשוןנחשוןקוקיהצופיתשרףפתןינשוףיסעוראווירובטי

אדירמתדלק מיקוםעיר



מופעי הצנחת הכוחות ממטוס השמשון:
     1. חיפה - 10:45-11:45

     2. טבריה - 10:45-12:00
     3. תל אביב - 10:45-12:00

*יתכנו שינויים בזמני המטס לאור תנאי מזג האוויר

*שעות הצוות האווירובטי המסומנות ב- *, מציינות מעבר מטוסי עפרוני בלבד (ללא מופע)

צוות 
ראם לביאברקסופהקרנףשמשוןנחשוןקוקיהצופיתשרףפתןינשוףיסעוראווירובטי

אדירמתדלק
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מיקוםעיר

צומת כפר תבור
65/767

פארק כרמיאל
המשפחה

כניסה לביא
ליישוב

כניסה ליישוב להבים
)כביש 60(

צומת קטורהלוטן 

פארק ואדי מודיעין
ענבה

מוזיאון 
חה"א

מוזיאון 
חה"א

כניסה לישובמחולה

תחנת דלק מיתר
כניסה )כביש 31(

מכללה 
לשוטרים

מכללה 
לשוטרים

קו החוףמכמורת

מרכז הישובמנחמיה

מרכז הישובמע'ר

מעגן 
קו החוףמיכאל

מעלה 
אדומים

חניה במחלף 
אדומים 

)ליד האגם(
מעלה 
צומת כניסהמכמש

מעלות 
תרשיחא

צומת ראשית 
כביש 89

מצפה רמון
תחנת דלק 
מצפה רמון 
)ליד גן לבנים(

צומת כביש מצפה שלם
90

משאבי 
שדה

צומת 
משאבים

צומת נהריהנהריה

כניסה לישובנווה אור

כיכר כניסה נווה זהר
)כביש 90(

צומת דרומית נחם
לישוב

מרכז הישובנטעים

רחבת נס ציונה
העירייה

כיכר כביש נצרת
60/75

צומת 34/25נתיבות

קו החוףנתניה

כיכר כניסה סאסא
לישוב

כניסה לישובסיפסופה

כניסה לישוב ספיר
)כביש 90(

צומת כביש עדן
90

קו מלונותעין בוקק

כיכר דרומיתעין גדי

צומת כניסה עין הבשור
)כביש 232(

מרכז הישובעין הנציב

כניסה עין יהב
ליישוב

קו החוףעכו

כניסה ליישוב עמר
)כביש 60(

צומת ערד ערד
)31-3199(

קו החוףעתלית

כניסה ליישוב פארן
)כביש 90(

מרכז הישובפצאל

כביש פרדס חנה
6502/652

כניסה צאלים
ליישוב

צומת כניסהצופר

כיכר צמח צמח
90/92

מחלף כניסהצפת

כניסה לישובקדמת צבי

כניסה ליישוב קטורה
)כביש 90(

קו החוףקיסריה

כניסה לישובקלע

פארק קצריןקצרין

כיכר השופטים קריית גת
- הקוממיות

קריית 
כיכר הבניםטבעון

קו החוףקריית ים

קריית 
שמונה

צומת כביש 
99/90

כיכר כניסהראש פינה

כניסה רביד
ליישוב

כיכר אל רהט
מדינה

גן המייסדיםרחובות

צומת כניסהרימונים

צומת דרומית רעים
)234(

קו החוףשבי ציון

שדה 
אליעזר

צומת כביש 
90

תחנת דלק שדה בוקר
כניסה

מנחם בגין- שדרות
הרב יהורם אברג'ל

צומת שיזפוןנאות סמדר

שרונה 
מרכז הישוב)ישוב(

חוף גורדוןתל אביב

כיכר מרכז תל שבע
הישוב

  כניסהתמנע
 לתמנע 

צוות מיקוםעיר
ראם לביאברקסופהקרנףשמשוןנחשוןקוקיהצופיתשרףפתןינשוףיסעוראווירובטי

אדירמתדלק



כלי טיס לאומיים
ובין לאומיים

זמני מטס חיל-האוויר

*יתכנו שינויים בזמני המטס לאור תנאי מזג האוויר

 F-16 Eurofighter יווניכיבוי ATמשטרהארקיעאל על
C-295 פולנישמשון אוסטרישמשון בריטי C-17 קנדיאיטלקי
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 F-16 Eurofighter יווניכיבוי ATמשטרהארקיעאל על
C-295 פולנישמשון אוסטרישמשון בריטי C-17 קנדיאיטלקי

מיקוםעיר

מרכז היישובארגמן

קו חוףאשדוד

קו חוף אשקלון
מרינה

פניה ברח' בית אלעזרי
הזית

גן לאומי בית בית שאן
שאן

פארק הגפןבית שמש

צפון הישוב בניה
)שער צהוב(

בסיס טכניבסיס טכני

בסיס רמת 
דוד

בסיס רמת 
דוד

בסיס תל נוףבסיס תל נוף

קו חוף בת ים

כניסה לישובגינוסר

חוף היםגעש

כניסה לישובהזורעים

קו חוףהרצליה

צומת ראשית חורפיש
כביש 89

קו חוףחדרה

חוף דדוחיפה

מול הבמה טבריה
המרכזית

גן הסנהדריןיבנה

יער הנשיאיער הנשיא

קו חוףיפו

גן סאקרירושלים

צומת כניסהכברי

כיכר מרכז כוכב השחר
הישוב

כניסה כפר הנגיד
למושב

מרכז הישובכפר יהושוע

כניסה מזרחית כפר כמא
לישוב

צומת כפר תבור
65/767

כניסה לישובמחולה

מכללה 
לשוטרים

מכללה 
לשוטרים

חוף היםמכמורת

מרכז הישובמנחמיה

חוף היםמעגן מיכאל

מעלה 
אדומים

חניה במחלף 
אדומים )ליד האגם(

צומת כניסהמעלה מכמש

מעלות 
צומת כניסהתרשיחא

צומת נהריהנהריה

כניסה לישובנווה אור

צומת דרומית נחם
לישוב

מרכז הישובנטעים

רחבת נס ציונה
העירייה

כיכר כביש נצרת
60/75

חוף היםנתניה

כיכר כניסה סאסא
לישוב

צומת כניסהסיפסופה

מרכז הישובעין הנציב

קו חוףעכו

חוף היםעתלית

מרכז הישובפצאל

כיכר צמח צמח
90/92

מחלף כניסהצפת

קו חוףקיסריה

כיכר הבניםקריית טבעון

קו חוףקריית ים

גן המייסדיםרחובות

כניסה לישוברימונים

קו חוףשבי ציון

שרונה 
מרכז הישוב)ישוב(

חוף היםתל אביב

מיקוםעיר


