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 תקציר האירוע

ממנחת ראשון לאזור , יחד עם חבר, ם עם מטוסו"המריא טייס אז, צ"בשעות אחה, ביום שישי

או , בהיותו באזור בית קמה ניגש לנחיתה. עם תכנון לנחות חזרה במנחת ראשון, הדרום

 רגל לערך החל בפניה 100בגובה ". כימניר"י חברת "המופעל ע, במנחת רוחמה, לתרגול נחיתה

הפניה הוא הזדקר על כנף שמאל ונפל שמאלה " הידוק"תוך כדי . שמאלית הדוקה לפיינל קצר

המטוס פגע בזוית תלולה " - מלא"גם בפתיחת מנוע ל, מבלי שהצליח להיחלץ, למטה

.  המטוס נמחה.  בהזדקרות, בכיוון כמעט הפוך לכיוון טיסתו" התיישב"ו

י "הוסעו ע, לאחר שדיווחו על האירוע. שני יושבי המטוס נפגעו קל ונחלצו ממנו בכוחות עצמם

כ "זמן קצר אח. תושב המקום לטיפול ראשוני ורחיצת פנים וחזרו למנחת לשוחח עם החוקרים

בסיומן שוחררו , ח קפלן והם נסעו עימו לבדיקות רפואיות"רופא מבי, הגיע חברו של הטייס

. לבתיהם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המטוס לאחר התאונה
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 מידע עובדתי .1

 ההיסטוריה של הטיסה 1.1

,  P92ם במטוס "המריא טייס אז,  לערך16:30בשעה , 2010 במאי 21- ביום  שישי ה 

. (ראשון) של מנחת ראשון לציון 36על מסלול , יחד עם נוסע

כך גם דיווח הטייס למודיעין טיס וכך גם רשם ביומן , יעד הטיסה היה דרומה

בית , דרך לטרון, הטיסה התנהלה ללא חריגות ידועות. ההרשאה של הטיסות במנחת

החליט הטייס לנחות , ממזרח, כשהגיע לבית קמה. קריית גת ובית קמה, שמש

.  מבלי שתאם זאת קודם לכן עם המפעיל, המוכר לו, במנחת רוחמה

, לנחיתה, קצר" עם הרוח"פנה שמאלה ל, מערבה, הטייס חלף את המנחת מצפון לו

אך העריך את הרוח , הטייס לא הבחין בשק הרוח. 06על מסלול ,  TOUCH & GOאו

- הרוח במקום הייתה צפונית - י ענן אבק בו הבחין זמן קצר קודם לכן "עפ, כצפונית

.  מערבית

תוך שתכנן , החל הטייס בפנייה לצלע בסיס, קודם היותו מקביל לתחילת המסלול

שהקרקע בה לידיעתו מהודקת ומסודרת , לנחות ולגעת במחצית הצפונית של המנחת

. עקב קרבתו למסלול,  רגל לערך ובפנייה רצופה100צלע בסיס בוצעה בגובה . יותר

, מרחק קצר- לציר המסלול , הטייס החריף את ההטיה כדי להתיישר בפיינל קצר

הזדקרה כנף שמאל והטייס ניסה לתקן על ידי , מערבית למסלול בחלק הדרומי שלו

המטוס המשיך בהפלת . אולם ניסיון זה לא צלח, הרמת אף והוספת כוח לכוח מלא

, ימינה" תנועת גלגלון"תוך ביצוע , פגע עמה בקרקע ומייד עם אף המטוס, כנף שמאל

.  יחסית לכוון המטוס כפי שהיה בתחילת ההזדקרות,  מעלות180- כ , עד שנעצר

בזמן הפנייה , מכיוון הכביש, שראה את המטוס, עובר אורח מקיבוץ רוחמה

עד שהגיע הספיקו הטייס והנוסע - נסע אל המטוס על מנת להגיש עזרה , וההזדקרות

.  לצאת בכוחות עצמם מהמטוס

.  הטייס נחבל במצחו ובשוק השמאלית

.  הנוסע חש כאבים בגב התחתון

עובר האורח הציע לטייס ולנוסע שיצטרפו . הטייס התקשר כדי להודיע על התאונה

כ הם חזרו להיפגש "ואח, לקבלת טיפול ראשוני, אליו לביתו שבקיבוץ רוחמה הסמוך

.  עם החוקרים

על ידי חבר משפחה , הוסעו השניים לקבלת טיפול בבית חולים קפלן, לאחר שתוחקרו

.  רופא שהוזעק למקום במיוחד, של הטייס

, הודה בטעותו וציין שלמיטב ידיעתו, כי הטייס דיווח מלא, ראוי לציין לזכותו: הערה

כבר ,  בכך לקח הטייס אחריות לאירוע–פנייה הדוקה מדי גרמה לו להזדקר וליפול 

 .מהרגע הראשון
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 המעורבים 2.1

 הטייס 1.2.1

 .61גיל  1.1.2.1

 .רישיון טיס בתוקף 2.1.2.1

 .2006אוגוסט - קבלת רישיון טיס  3.1.2.1

 .22.04.2009- הסמכה על המטוס  4.1.2.1

 .  שעות247- ם "כ ניסיון על אז"סה 5.1.2.1

 .3.6.2008-  מבחן רמה אחרון  6.1.2.1

 .3.6.2008- הכשרה למנחתים מיוחדים  7.1.2.1

 .2009תעודה רפואית חודשה בנובמבר  8.1.2.1

 הנוסע 2.2.1

 .62: גיל 1.2.2.1

 .חבר ילדות של הטייס 2.2.2.1

 .כולל כחניך עד שלב מתקדם בקורס טיס, רשירת בעבר בחיל האווי 3.2.2.1

 .פעם ראשונה שהצטרף לטיסה עם הטייס 4.2.2.1

 

 המטוס 3.1

 .4X-HHW: אות קריאה 1.3.1

 .2000: שנת ייצור 2.3.1

 .ם"אז: קטגוריה 3.3.1

 .טכנאם: יצרן 4.3.1

 .P92: דגם 5.3.1

 .אווירום: מטופל במכון בדק 6.3.1

 .23.3.2010: טיפול אחרון 7.3.1

 .3.6.2010: תוקף תעודת כושר אווירי 8.3.1

 . שעות1,300- כ : שעות מנוע 9.3.1

 .ג" ק280: משקל ריק 01.3.1

 .מנחת ראשון לציון: שדה הבית של המטוס 11.3.1

לפחות לגבי השנים , חלקו של ספר המטוס המיועד לרישום תקלות היה ריק: הערה

. ם"מדובר בתופעה שכיחה יחסית לגבי מפעילי אז. האחרונות
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 מזג אויר  4.1

 .350/10- רוח : על פי דיווח מגדל קדם 1.4.1

 .טובה: ראות 2.4.1

 .סטנדרטי: לחץ 3.4.1

 .י תחנות מטאורולוגיות"נתוני מזג אויר עפ 4.4.1

.  קשרים15 – 12, 330 – 340: רוח 5.4.1

 . מעלות צלסיוס27 – 24: 'טמפ 6.4.1

 

 מנחת רוחמה 5.1

 .דרומית לכביש מבית קמה לכוון מערב: מיקום המנחת 1.5.1

 .24/06: מסלול 2.5.1

 . מטר680- כ : אורך מסלול 3.5.1

 . מטרים15 - 10-  רוחב כ  4.5.1

 . רגל700- כ , גובה מעל פני הים 5.5.1

 .ללא מסלול  הסעה 6.5.1

 .רחב יותר ובאיכות גבוהה יותר, מזרחי-בחלק הצפוני, תוואי הקרקע 7.5.1

 (מנחת עונתי). חברת כימניר: מפעיל 8.5.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אזור הנגיעה 
המתוכנן 

מנחת רוחמה 
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 ממצאים באתר התאונה 6.1

 .  מטר מהקצה הדרומי30- כ , המטוס נמצא בשוליים המערביים של המסלול 1.6.1

 . לערך260אף המטוס בכיוון   2.6.1

 . מטר לערך18בשדה באורך של " נתיב"המטוס חרך  3.6.1

 כתוצאה,  מטרים רחב יותר10- לאחר כ . צר יותר" נתיב"תחילת ה 4.6.1

 .בכוח מלא, מפגיעת הפרופלור באדמה

 :נזקים עיקריים למטוס 5.6.1

 כיפוף באמצע וכיפוף בשורש הכנף, כנף שמאל בקצה כנף 1.5.6.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  התעוות לחלוטין–תא הטייס  2.5.6.1
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  נזק ניכר למנוע ולקישור שלו למטוס–אף המטוס  3.5.6.1

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שעונים ותצורת טיסה 6.6.1

  חצי מכל–שעון דלק ימני  1.6.6.1

 . מכל3/4- שעון דלק שמאלי  2.6.6.1

 .עד הסוף,  מצב פתוח–מצערת  3.6.6.1

 . רגל650- מד גובה  4.6.6.1

 .ON –מאסטר  5.6.6.1

 .מלא- מדפים  6.6.6.1

 

 רישום ומירשים של הטיסה 7.1

: לפיה, 21.5.10 –הוגשה תוכנית טיסה טלפונית ב : מודיעין טיס 1.7.1

 

 

 

 

 

 

זמן המראה . הטיסה נרשמה בספר ההרשאות של המנחת: ספר טיסות 2.7.1

 . דרום–יעד , 16:50

 .באופן תקין ומלא, הטייס פתח שורה בספר המטוס: ספר מטוס 3.7.1

אות 
קריאה 

טייס 
ורישיון 

המראה 
נתיב מתוכננת 

נחיתה 
מתוכננת 

כללי 
טיסה 

דלק 
 (שעות)

צוות 
ונוסעים 

HHW 
שם 
 16:30' ומס

צ "ראשל
, בית קמה

צ "ראשל
נתיבי  17:30

 1 + 1 3ם "אז
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ללא אישורו , שימוש במנחת של מפעיל 8.1

הינם מנחתים שמופעלים על ידי חברת כימניר אשר , שחר ונען-טל, רוחמה: המנחתים

. ש"ם בסופ"משמשים לעיתים חלק מטייסי האז

גם אם ידוע שהמנחת אינו , חובה לבקש אישור ממפעיל המנחת, על פי התקנות

א מספר פעמים אך בפועל הוא לא "הנושא הועלה בפני רת. ואין בו איש, בשימוש

. הוסדר ולא נאכף כראוי

: כמו, עלולות להתעורר כמה בעיות

. בעיית ביטוח 1.8.1

ללא , ם"והגעת מטוסי האז, בימי שישי כימניר מפעילים את המטוסים 2.8.1

 .תאום מראש מפריעה לפעולתם

 

מנחת מיוחד  9.1

טייס שמחזיק בתעודה המסמיכה אותו לנחות במנחת מיוחד , לפי התקנות 1.9.1

אותו כמנחת " ולהכשיר"לבחון איזור קרקעי כלשהוא , למעשה, יכול מהאוויר

. במנחת מיוחד יכולים לנחות ביום מספר בלתי מוגבל של מטוסים. מיוחד

על מנת להגביר את - לגרום נזק , בשיקול מוטעה, מצב זה מטעה ועלול 2.9.1

 :המליץ החוקר הראשי בעבר, הבטיחות

 רצועת"או , "איזור קרקע"אשר ייקרא " מנחת"להוסיף סוג נוסף של  1.2.9.1

, כבודד לנחות, המאושר כנדרש, יכול טייס, באזור קרקע זה". נחיתה

. לאחר שבדק השטח מהאוויר

ולהחליט , עליו לבחון את רצועת הקרקע מקרוב, לאחר שהטייס נחת 2.2.9.1

כי , ייאמר. יכולה לשמש אותו בלבד להמראה" רצועת הקרקע"אם 

 .""Landing Areaהוא , מסוג זה, "מנחת"במדינות אחרות הכינוי ל

אם עבר הכשרה מתאימה הוא רשאי לבחון אם רצועת הקרקע  3.2.9.1

מנחת "מתאימה לנחיתה והמראה של מטוסים ורק אז הוא ייקרא 

מנחת מיוחד לא ייקבע מהאוויר ותוקפו הוא ליום :  הדגש–" מיוחד

. כשמי שאישר אותו מצוי על הקרקע, הבדיקה בלבד

 .א פועלת לשינוי הגדרת המנחתים וסוגיהם"רת, ככל הידוע 3.9.1
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ניתוח  .2

בכוחות , נחלצו שני שוכניו, במחייה של המטוס, ככל הנראה, למרות שהתאונה הסתיימה

הטייס דיווח מיד על התאונה ופרט את הערכתו באשר . עצמם וללא פגיעה משמעותית

אלא לקח , כפי שקורה לעיתים, הטייס לא ניסה לתרץ את סיבת התאונה. למה שארע

כי פנייה הדוקה מדי שביצע בחלקה האחרון , בהסבירו, מהרגע הראשון, אחריות מלאה

. ץמבלי שעלה בידו להיחל, של צלע בסיס גרמה להזדקרות המטוס

חקר את הראיות באתר התאונה ואושש את עיקרי , צוות החקירה בחן את המקרה

הצוות נחשף למספר , יחד עם זאת. תוך זמן קצר, ידי הטייס- שהועברו עלרהתיאו

: כמו, נושאים שיש להם השלכות בטיחותיות

 ם"הדרכה ותרגול של מצבים מגבלתיים ומצבי חירום באז .

 ם ואישורן"הגשת תוכניות טיסה במערך האז. 

  ההסדר למול המציאות–שימוש במנחתים מיוחדים . 

 שאלת החובה למול המציאות–ם "רישום תקלות בספרי אז . 

ממלאי תפקיד ברשות שדות , ם"עם בכירי מערך האז, מספר פעמים, צוות החקירה נפגש

, ועם ראש תחום תעופה ספורטיבית ברשות התעופה האזרחית (מודיעין טיס)התעופה 

. לצורך היוועצות בשני הנושאים הראשונים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 

 (מהאוויר)אתר התאונה במנחת רוחמה 

 המטוס
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ממצאים מאתר התאונה  1.2

ניתן לקבוע כי המטוס פגע , על פי סימני הקרקע שהטביע המטוס בשדה 1.1.2

לאחר מכן עם הפרופלור , עם קצה כנף שמאל תחילה ומיד, כמעט אנכית

 מעלות 180של , תוך כדי ביצוע תנועת גלגלון ימינה, ולבסוף עם יתרת הגוף

הממצאים בשטח תואמים את הגרסאות .  לערך260והתייצבות בכיוון 

. שנמסרו במהלך החקירה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סימני פגיעה במטוס 2.1.2

 .בכנף שמאל פגיעה בקצה הכנף 1.2.1.2

כתוצאה מהתקערות הכנף , בכנף שמאל קמט כיפוף במרכז הכנף 2.2.1.2

 .תוך כדי מכת הנגיפה, המטוס על הכנף" מהישענות"ו

כלפי הטייסים בעוצמה שגרמה לחדירת גוף " עלתה"רצפת המטוס  3.2.1.2

 .פלסטיק לשוק של הטייס ולשבירת המפתח על ידי הנוסע

 .ללא פגיעות- כנף ימין  4.2.1.2

 .ללא פגיעות- חלק אחורי של המטוס  5.2.1.2

 .להבים קצוצים עד שורש הלהב. ספינר נשאר במקומו-  פרופלור  6.2.1.2

 .קרסו וניתקו מגוף המטוס- כני נסע  7.2.1.2

 .כתוצאה מעוות הגוף, דלת שמאל נותקה מגוף המטוס 8.2.1.2

פריטים אישיים כגון משקפי שמש . שברי המטוס נמצאו בקרבת גוף המטוס 3.1.2

 .מגוף המטוס'  מ1- במרחק של כ , "חריכה"נמצאו בכוון ה
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, לאחר הפגיעה הראשונית, שתווה המטוס בקרקע, יחסית, המרחק הקצר 4.1.2

של המטוס " גלגלון ימני"כי כמחציתו השנייה נגרמה תוך , יחד עם העובדה

מלמדים על מהירות אופקית נמוכה בעת  (קצה כנף שמאל דרך אף המטוס)

 .הפגיעה

דרך " הגלגלון"על כנף שמאל בתנועת , יחסית, הפגיעה בקרקע בזווית אנכית 5.1.2

 :מלמדים על, יחד עם אופי הנזקים במטוס, אף המטוס ועוצמתה

 .עם שינוי מגמה משמעותי, הפלת כנף שמאל 1.5.1.2

 .מהירות נמוכה בפגיעה בקרקע 2.5.1.2

המטוס נמצא על הקרקע בכיוון הפוך לכיוון טיסתו בעת  3.5.1.2

 השילוב של שני הממצאים מסביר את השינוי בכיוון –ההזדקרות 

לבין , בעת ההזדקרות, בין כיוון הטיסה הכללי מזרחה, המטוס

(. 260סביב )מערבה , כיוון תנוחת המטוס

המהירות הנמוכה בשלב שקדם להזדקרות ולהפלת הכנף והגובה  4.5.1.2

יחד עם מנגנון מכת הנגיפה שהיה , אותה עת, שהיה המטוס, הנמוך

מסבירים את מידת העוצמה של מכת , ( אף–קצה כנף )בשלבים 

 .יחסית, שהייתה חלשה, הנגיפה המשולבת

, צורת המכה בקצה כנף שמאל והתכופפותה ואפילו בפרק זמן קצר 5.5.1.2

. תרמו את חלקן לשיכוך נוסף של מכת הנגיפה

עם , כל אלה יש בהם כדי להסביר את הישרדותם של שוכני המטוס

למרות שחוו הזדקרות והתרסקות בקרקע , פגיעות קלות בלבד

 .יחסית, חשופה
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תרחיש התאונה  2.2

כי הזדקר בסוף , הטייס ציין כבר בדיווחו הטלפוני הראשון לחוקר הראשי, כאמור

יחסית , יתר של הפנייה" הידוק"עקב , תוך כדי הפנייה לפיינל קצר, צלע בסיס

 ?" מה קרה"בכך סיפק את התשובות לשאלות . לנתוני הטיסה וביצועי המטוס

עדיין נותר . שהן שתי השאלות הראשונות בכל חקירה בטיחותית, "?איך קרה- "ו 

אם שתי השאלות הראשונות ". ?למה קרה"לענות על השאלה השלישית והחשובה 

מתייחסות לתיאור העובדתי של התרחשות האירוע ולמנגנון או התהליך שהוא 

ההצדקה לביצוע . השאלה השלישית אמורה להוביל לסיבות להתרחשותו, קרה

. חקירה בטיחותית היא איתור הסיבות לאירוע על מנת למנוע מקרים דומים בעתיד

בעל רישיון טיס פחות ), יחסית, ידי טייס בעל ניסיון מועט-הטיסה בוצעה על 1.2.2

שהיה לו ניסיון , בן גילו, חבר ילדות, הטייס לקח עימו נוסע. (מארבע שנים

 .בעבר בקורס טיס וזו להם טיסה משותפת ראשונה

ללא , ם"בנתיבי האז, השניים המריאו ממנחת ראשון לביצוע טיסת כיף בדרום

. תכנון מראש לבצע איזושהי נחיתה בשטח

הטייס הבחין במנחת רוחמה שהיה , במעבר בית קמה מערבה, פי גרסתם-על

. מוכר לו והחליט לנחות בו או לתרגל נגיעה והליכה סביב

ללא אישור מוקדם , לכאורה, תמדובר בהחלטה ספונטאני, פי המתואר-על

 .(פי שק הרוח המצוי במנחת-על)ממפעיל המנחת וללא זיהוי מדויק של הרוח 

, באזור צלע עם הרוח, (ברושים)צפונית מערבית למנחת מצויה שדרת עצים  2.2.2

, אשר אינה מקבילה לכיוון המסלול אלא מתכנסת אליו, 06שמאלית למסלול 

גדול יחסית למרחק , בחלק הצפוני, המרחק בין המסלול לקו השדרה: קרי

, שאינו מודע מספיק לעובדה זו, של טייס" טבעית"התייחסות . בחלק הדרומי

טייס כזה . בעיקר בטיסה נמוכה, עלולה ליצור אצלו אשליה אופטית מטעה

לטוס מעל או במקביל לשדרת העצים ומתוך כך לבצע צלע " להתפתות"עלול 

 .המתכנסת אל המסלול, עם הרוח

י נתוני הרוח "עפ, הייתה למטוס (240- כיוון טיסה כללי )בצלע עם הרוח  3.2.2

 ( מעלות110 – 90)רכיב רוח מצד ימין  (330 – 350 / 15 – 10)ששררה אותה עת 

 – 10בשיעור של , עובדה זו מחייבת תיקון ימינה. כמעט, במלוא עוצמת הרוח

, המטוס אל המסלול" תהיסחפו"תיקון קטן יותר יגרום ל. לפחות,  מעלות15

 ".עם הרוח"יחסית למרחק ההתחלתי בתחילת 

, 06למסלול , הייתה הטיסה עד לסוף צלע בסיס, פי גרסתו של הטייס-על 4.2.2

ש " רגל מעפ100המטוס היה בגובה . בשליטה מלאה והיא התנהלה כרגיל

 . באופן מלא, ש כשהמדפים בשלב האחרון מורדים" מיי60 – 50ובמהירות 
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: שהיטיב לתארה הנוסע" מלחיצה"בתוך זמן קצר הפכה טיסת החוויה לטיסה 

כי היו , אין ספק שהשניים ביטאו תחושתם" - הפנייה התחדדה והתחדדה"

 .אך עדיין לא בכיוון ציר המסלול, קרובים למסלול

בכך שלא , בעת ביצוע צלע בסיס לנחיתה, טעה הטייס רק בשיפוט, לכאורה 5.2.2

 כל שהיה עליו לעשות הוא לוותר על –העריך נכון את מידת קרבתו למסלול 

 .טוב יותר, ללכת סביב בגובה ולכל היותר לבצע ניסיון נוסף, אותה הנחיתה

הקרבה למסלול אפשר שהיא תוצאה פשוטה של הערכה שגויה של המרחק 

אך גם אפשרי שתרמו לה חלק או כל הגורמים , הנדרש לו לביצוע צלע בסיס

: כמו, שתוארו קודם לכן

 לשדרת העצים, יחסית, האשליה שנוצרת עקב טיסה מקבילה .

  רכיב רוח גב משמעותי בצלע הבסיס שמקצר משמעותית את פרק הזמן

 .לביצוע מלוא הפנייה

, הטייס נקלע למצב שבו הוא אינו יכול להשלים את צלע הבסיס, כך או כך

. קודם שיחלוף את המסלול ואת קו ציר המסלול, בנתונים אליהם הוא מורגל

על מנת , הוא המשיך להחריף את ההטיה, במקום לוותר, בנקודת זמן זו

כי כיוון שתכנן לנחות בחלק הצפון מזרחי של , יודגש. להתכנס לציר המסלול

 ולא 06פחות או יותר בקו תחילת מסלול , המסלול היה המטוס בצלע בסיס

 .תוך כדי הפיינל, כדי לתקן את מיקומו,  ארוך מספיק, היה לו פיינל

מרגע שהטייס החליט להמשיך בתהליך הנחיתה ולהחריף את הפנייה על ידי  6.2.2

מהירות ,  מצד אחד–השתנו במקביל שני נתונים מנוגדים , הגדלת זווית ההטיה

ככל , מהירות ההזדקרות עלתה, המטוס פחתה באותו שיעור כח ומצד שני

 .שזווית ההטיה גדלה

המטוס לגבול מעטפת הביצועים שלו והטייס נדרש לגלות " התקרב"במצב זה 

. כדי לבצע שלב זה שהוא בגבול ההזדקרות, ניסיון וטכניקה הטסתית, מיומנות

הכרת המגבלות יחד עם התכונות שצוינו לעיל הם , המודעות לנסיבות

.  מהמרכיבים העיקריים של האוויראות

כי הפנייה לפיינל קצר היא , בנקודת הזמן המכריעה של ההבנה,  באירוע הנחקר 7.2.2

בכך שהמשיך להתעקש , נכשל הטייס וגילה אוויראות זמנית נמוכה, מגבלתית

. בעוד שלא נדרש לכך כלל, על ביצוע הנחיתה

 ובפעם הראשונה באותו מטוס או עובדת היכרות, אפשר שנוכחות חברו איתו

תרמו את חלקם לשיקול הדעת , מנחיתות שביצע בו בעבר, עם המנחת

עליה היה " התשלום"הייתה זו החלטה שגויה ש, בשורה התחתונה. המוטעה

. הפיל את כנף שמאל ונפל אל הקרקע,  המטוס הזדקר–מיידי ובלתי סלחני 

- עקב הגובה הנמוך , לא היה באפשרותו של הטייס להיחלץ, בנתונים אלו

 .רק החריף את המצב, "לשחרר"במקום , ניסיונו להרים את האף
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 ם"הדרכה ותרגול של מצבים מגבלתיים ומצבי חרום באז 3.2

צוות החקירה מנה מספר מקרים דומים שהתרחשו בשנים האחרונות במגזר  1.3.2

וחלקם עם כח מנוע , עם מלוא הכוח, חלקם עם מטוסים שמישים, ם"האז

ם הוא באופן כללי מטוס "כי האז, יודגש. במכוון או  בגלל תקלה, מופחת

בפרט במשקלים , נמוך (מהירות, גובה)המוטס בפרופיל טיסה בפוטנציאל 

.  (דלק ושני נוסעים)הגבוהים 

מספר התאונות שנגרמו לאחרונה כתוצאה מהזדקרות בפניה מציף את סוגית 

". LET ME SHOW YOU MY HOME": ב"התופעה הקרויה בארה

גבול קריטי ,  מדובר בטיסה על גבול המעטפת של ביצועי הטיסה של המטוס

, עלול לגרום לתוצאה בלתי נמנעת של אבדן עילוי, שכל גורם נוסף במשוואה

 . הזדקרות ונפילת אף

עם , מבוצעים תרגולי הזדקרות, ובמבחני הרמה, במהלך לימודי הטיסה 2.3.2

כל התרגולים הינם כשהכנפיים - עם מדפים וללא מדפים , מנוע וללא מנוע

 . במצב מאוזן

, ההכשרה של טייסים אין הכוונה מחייבת לתרגל את החניכים" בסילבוס"

כיוון , בין השאר, במצבי הזדקרות בפנייה, או את הטייסים במבחני רמה

פועל יוצא מכך . שנדרש לכך איזור עם הרשאה לטיסה בגובה גבוה יותר

. שרבים אינם מתורגלים במצב המתואר וברגישות של מטוסם לכך

דומה , ארעה תאונה, הנדונה בדוח זה, שלושה חודשים בדיוק לפני התאונה 3.3.2

דוח ) בראשון 36של מטוס טקסן שהזדקר בפניה לפיינל למסלול , בנסיבותיה

(. 14-10' מס

את הנושא וכלל " הציף", 2010 במרס 14דוח החקירה שפורסם בתאריך 

 :שתי המלצות הרלוונטיות למקרה הנחקר

במערכי ההעשרה ובמערכי המבחנים , לדון ולהוסיף בהתאם - "2המלצה 

בכיוון הפוך , את נושא החזרה המיידית לנחיתה, המעשיים

". על מירב המשמעויות שיש לכך, מההמראה

לחייב ביצוע , המבוצעים אחת לשנתיים, בנוסף למבחני הרמה - "4המלצה 

לפחות אחת , עם מדריך, בנושא חרומים, הדרכה ותרגול מעשי

". כולל הליכות סביב והפסקות המראה, לשנתיים

: החליטה ונימקה כדלהלן, מטעמים שפורטו בהתייחסותה לדוח, א"רת 4.3.2

. מתקבלת בניסוח זה - 2המלצה "  1.4.3.2

: א"התייחסות רת

. מערכי ההדרכה והמבחן המעשי כוללים את נושא החירום (1
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לא ניתן ללמד , בהדרכת נושא החירום בטיסה מלמדים עקרונות (2

 .אין סוף מצבי ואפשרויות חירומים

מצב חירום אחד אינו מעיד על אחרים ואינו מבטיח שהחירום 

 .הבא יהיה זהה לו

, ם בבעיית מנוע או נחיתה מיידית הנחיתה היא ישר קדימה"באז (3

 ."יש מקרים אחרים בהם יהיה נכון לחזור למסלול

 
.  לא מתקבלת– 4המלצה " 2.4.3.2

: א"התייחסות רת

הכישורים הטיסתיים שנדרשו באירוע הם מיומנות בסיסית ולא  (1

. חירום

בתקנות  (1()3 )37' ת)מבחן הרמה מספק וכולל את נושא החירום  (2

 .(הרישוי

 באותה הדרכותהכלל הוא שאחרי הסמכה לא מבצעים  (3

." קטגוריה

 
א מהנהלת האגודה לפרסם את מכתב התייחסותה "בעקבות בקשת רת 5.3.2

וכך , מצאה לנכון ועדת הבטיחות של האגודה להתייחס להמלצות אלו, לדוח

: היא בטאה את גישתה

 . ההמלצה מקובלת– 2המלצה " 1.5.3.2

לדעתנו חשוב להדגיש שהתרגול העיקרי יהיה של שיקול הדעת 

מקרה . הנדרש במצב חרום וחזרה מיידית לנחיתה בכיוון ההמראה

של חזרה לנחיתה בכיוון הפוך לכיוון המראה הוא מקרה חריג וכך 

." יש להציגו ולתרגלו

 (א"ראה הערות רת) ההמלצה אינה מקובלת כלשונה – 4המלצה " 2.5.3.2

תרגול מצבי חירום לאחר , לדעתנו יש מקום לפרט באופן ספציפי

." במסגרת סילבוס לבוחן רמה, המראה

לפחות ברמת הנהלת האגודה וועדת הבטיחות , "השטח"כי , ההתרשמות 6.3.2

מחפש דרכים להתמודד עם התופעה של חוסר הידע והמיומנות אצל , שלה

הביאה את צוות , להתמודד עם מצבי חרום מסוימים, חלק מהחברים

ת "פמ, תקנות, חוק)לא רק מהבחינה המשפטית , החקירה ללמוד את הנושא

 . כפי שהם עצמם רואים זאת, אלא גם באשר לצרכים של הטייסים, (ם"וסע

.  לשם כך נפגשו חברי צוות החקירה עם הנציגים שהוזכרו קודם לכן
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, ם מקבל את רישיונו הוא מחויב לעבור מבחן רמה"לאחר שטייס אז, כיום 7.3.2

 על םמעבר הבחינה אמור להירש. א"ידי בוחן מטעם רת-על, אחת לשנתיים

ידי הבוחן בספר מעקב טיסות של  הטייס ותוצאות הבחינה אמורות 

 . לצורך מעקב ותיעוד, א"למחלקת רישוי ברת, על ידי הבוחן, להישלח

כל - אלא דף מבחן בסיסי , כי אין לבוחנים סילבוס מחייב ואחיד, יודגש

בין , פי שיקול דעתו את הנושאים שבהם יבדוק את הטייס-בוחן מגדיר על

 .אם נרשמו בדף המבחן ובין אם לא

רובה , אחריות המעקב והביצוע של מבחני הרמה מוטלת, במצב הנוכחי 8.3.2

לדווח ביצוע , לתאם מועדים, בוחן/ככולה על הטייס שאמור לפנות למדריך

כי חלק לא מבוטל של טייסים אינו , מנתונים שונים מתברר. וכך הלאה

א אחר " הללו ויכולת המעקב והפיקוח של רתתעומד בדרישות המינימאליו

 .נושא זה היא מוגבלת

במסגרת החקירה נפגשו החוקרים עם נציגי הנהלת העמותה וועדת 

הייתה . הבטיחות שלה על מנת ללמוד את הנושא ולבחון דרכי תיקון ישימות

על מנת להגביר את , " הדרכתי–מהלך הסברתי "מחייב הסכמה כי המצב 

. המודעות לתופעה ולשפר את ההתייחסות ושיקול הדעת במצבים אלו

 :היו, בין השאר, כיווני הפתרון שהועלו 9.3.2

 .להשאיר את החובה הבסיסית של מבחן רמה מעשי אחת לשנתיים 1.9.3.2

לרשימת , א"בתאום עם רת, להגדיר מספר תרגולי חרום ולהוסיפם 2.9.3.2

 .הנושאים לביצוע במבחני הרמה

, לבחון בהנהלת העמותה ובוועדת הבטיחות שלה את הצורך 3.9.3.2

כדי להעשיר , האפשרויות והאמצעים שעומדים לרשות העמותה

בכל , את הידע של הטייסים ולקדם את הטכניקה והמיומנות

 .הקשור להתמודדות עם מצבים מגבלתיים ומצבי חרום

: בכלל זה

 להעשרה, סיוע במימון שעת הדרכה שנתית. 

 "בשנה , במקרה של תאונה למי שעבר העשרה כזו" פיצוי

מטופל מול )ודיווח על כך לפני שארעה , שקדמה לתאונה

 .(המבטח
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מירשים ורישומים , תוכניות טיסה 4.2

, בשלושה מקומות לפחות, קודם ביצועה, הטיסה הנחקרת הייתה מתועדת 1.4.2

 :כל אחד מהם לצורך שונה

  לאישור ותדרוך–הגשת תוכנית טיסה בטלפון למודיעין טיס . 

  וניהול מעקבד לתיעו–רישום ביומן ההרשאה של המנחת . 

  הטייס הנוסעים וכו,  פרטי הטיסהד לתיעו–רישום בספר המטוס'. 

צוות החקירה העמיק בנושא מאחר שהנחיתה ברוחמה לא רשומה באיזשהו 

סביר להניח שאילו נכללה , יחד עם זאת. רישום וספק אם תוכננה מראש

הנחיתה ברוחמה הייתה מקבלת את אישור , בתוכנית הטיסה שהוגשה

, כנוהל קבע, אלא בשאלה מצד התדריכן, ללא בדיקה בפועל, מודיעין טיס

. האם נחיתתו במנחת תואמה מראש עם בעל רישיון המפעיל

לכל מי , מאחר שהרישום של הטיסה בספר המטוס הוא חובה: הערה

לא דן , שמתעתד להטיס כלי טיס רשום ואין עוררין על נחיצותו וחשיבותו

. הסעיף בסוג רישום זה

ם נדרשים להגיש תוכניות טיסה כאשר בכוונתם לצאת מתחומי "טייסי האז 2.4.2

כאשר בכוונתם לבצע , בנוסף. ם"הבועות שהוקצו ולהשתמש בנתיבי האז

או מנחתים  (..אילת, ראש פינה: כמו)נחיתות בשדות תעופה מסוימים 

לעדכן את הטייס , הרציונל שמאחרי חובה זו הוא מצד אחד. מאושרים

ליידע , לתדרך אותו לגבי מה שאושר לו ומצד שני, בסגירות ונוטאם שונים

באשר  (מפעילי שדות ומנחתים, א"יחידות פת)את הגורמים הרלוונטיים 

מטרות אלו אינן , כי בפרקטיקה הנוהגת, מתברר. לפעילות הצפויה

, בהעדר מפות נתיבים ומנחתים מאושרים, מתממשות באופן שוטף

. ובהעדר כח אדם ואמצעים לביצוע התפקיד, ידידותיים למשתמש ולמפעיל

אשר מטבען מבוצעות בבקרים של סופי , ם"שמרבית טיסות האז, כך קורה

גדול בהרבה מהממוצע , מתבצעות בפרקי זמן קצרים היוצרים עומס, השבוע

מתברר שתוכניות הטיסה המוגשות . ובאופן שלא ניתן להן המענה הנכון

, נרשמות באופן ידני וכמעט ללא ברור או תדרוך, לעיתים בפקס, טלפונית

כ "הרישום במחשב נעשה בד, בפרקי זמן אלו. אלא בדברים גדולים וברורים

אמורה  (או בכל שם שייקבע)פרסום מפת גובה נמוך . אם בכלל, בדיעבד

 .לפתור חלק גדול מהבעיות הנוכחיות

כי העומס הגדול של הפניות למודיעין טיס יוצר המתנות ארוכות , יודגש

. הפניות אינן נבדקות דיין, כפי שנאמר, זאת בעוד שבפועל, ומעיקות
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אלא גם , צוות החקירה למד את הנושא לא רק מהבחינה המשפטית 3.4.2

. הן בצד הרשויות והן בצד המשתמשים, מהבחינה התפעולית הנוהגת בשטח

נבחן הצורך , ת והנהלת העמותה"רש, א"בשיחות שהתקיימו עם נציגי רת

על . במידע ואופן השימוש בו, של כל אחד מהגורמים הרלוונטיים, המבצעי

וכן , בסיס בחינה זו נשקלו דרכי פתרון לייעול הנושא במצב המשפטי הקיים

 :היעדים העיקריים שזוהו. דרכים לשיפור וייעול עתידיים

 .נתיבים ומנחתים, נוטאם,  לסגירות–בחינת תוכנית הטיסה  1.3.4.2

 .תיעוד הטיסה לצורך מעקב ולצורך פיקוח אם יידרש 2.3.4.2

 .בזמן אמת, איתור כלי טיס נעדר או מטרה בלתי מזוהה 3.3.4.2

 .חקירה או כל מטרה אחרת, איתור טיסה בדיעבד לצורך ברור 4.3.4.2

לרשות ולמשתמש הוגדרה , השגת יעדים אלו באופן יעיל וידידותי: הערה

. כיעד בפני עצמו

 :נקבעו שתי תקופות זמן עיקריות, לצורך הדיון בפתרונות האפשריים 4.4.2

צפוי ) עד לפרסום וכניסה לתוקף של מפת גובה נמוך - תקופה ראשונה

. (חודשים' להתבצע תוך מס

כפוף לכך שתימצא ,  מפרסום מפת גובה נמוך ואילך- תקופה שנייה

. שנקבעו" הצרכים"ישימה ועונה על 

כי צוות החקירה ביצע בדיקה , על מנת שלא להלאות את הקורא יצוין

, לפתרון ישים ונוח" אב טיפוס"ראשונית לפתרונות אפשריים והצליח להציג 

קרי , כבר בתקופה הקרובה, טוב מהקיים היום,  מענה חלקיןאשר יית

כבר , הפתרון שהוצג ישמש בסיס לשדרוג ולשיפורים, בנוסף. הראשונה

. מתוך כוונה להכשירו באופן המיטבי לתקופה השנייה, בתקופה הראשונה

כי הפתרון שנבנה הוא פרי ההכוונה והתובנות של כל הגורמים , יצוין

מבלי לפגוע במערכת , המעורבים והוא ישים לביצוע תוך ימים ספורים

. הקיימת היום

 SMSמדובר באתר ייעודי היכול לקלוט מיידית הודעות , באופן כללי 5.4.2

. ל או מכשירים ניידים אחרים וליתן אישור קבלה של ההודעה"דוא, (מסרון)

תדרוך מצד מודיעין טיס או כל הודעה אחרת אפשר שתעשה בטלפון חוזר 

אינו מבטל את , לדוח' כפי שמפורט בנספח א, הפתרון המוצע. SMS -או ב 

, הגם שהיא קלה יותר, האפשרות הקיימת של הגשת תוכניות טיסה בטלפון

, י הפתרון שמתגבש"עפ. פשוטה יותר ובעתיד גם תהייה בטוחה בהרבה

 :יידרש הטייס למלא את השדות הבאים
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 4x אפשר להתאים גם לחסרי –מספר רישום  1.5.4.2

 –מספר רישיון  2.5.4.2

 –מספר אנשים  3.5.4.2

 ...נגב צפוני, חוף, ש"איו, בקעה, ג"רמה,  גליל–אזורי טיסה  4.5.4.2

 –שדות ומנחתים  5.5.4.2

 (בשעות שלמות) המראה מתוכננת –תחילת חלון הזמן  6.5.4.2

 .(בשעות שלמות) נחיתה מתוכננת –סיום חלון הזמן  7.5.4.2

המערכת . יעילה ומהירה, יתרונות המערכת בכך שהיא חצי אוטומטית

, סגירות)בוחנת את התאמת תוכנית הטיסה המבוקשת למול המגבלות 

המערכת . לצורך מתן מענה, ומציפה את הקונפליקטים לתדריכן ('נוטאם וכו

, מודיעין טיס) לכל התהליך ומאפשרת לבעלי ההרשאה דמספקת תיעו

 . של הפעילות המתוכננת, בזמן אמת, לקבל תמונה (יחידת בקרה, א"רת

יבצע עם , במסגרת סמכותו, ת"כי אגף מודיעין טיס ברש, הועלתה האפשרות 6.4.2

במקביל להמשך , הנהלת עמותת התעופה הזעירה פיילוט של הפתרון המוצע

יחד , על מנת לגבש בהמשך, השיטה הנוכחית ומבלי לפגוע בה או בתוצריה

 .לתקופה השנייה, מתאים ומתקדם, פתרון יעיל, א"עם רת

לראשונה , גישת הפתרון עשויה להיות מבצעית, י הידוע לצוות החקירה"עפ

. מסוגה הולכות וקמות במקומות אחרים בעולם" סנוניות"הגם ש, בארץ

, העומד לרשות הטייסים, עשוי מחשב אחד, כמו ראשון, כי במנחתים, יצוין

הן לצורך הגשת תוכניות הטיסה וקבלת האישורים והן כיומן , לשמש

. לתיעוד ומעקב אחר הטיסות באותו המנחת, הרשאה של המנחת

 
 מנחת מיוחד 5.2

גם בהקשרים מקצועיים כללים ,  נושא המנחת המיוחד עולה פעם אחר פעם 1.5.2

שהוגדרו כמנחת " מנחתים"וגם בהקשרים של תאונות המראה ונחיתה ב

רישיון מנחת "אושרה תוכנית ההדרכה לקבלת , 2006 דצמבר 11 –ב . מיוחד

ם "טייס אז, י מסמך זה"עפ. 36789- א שסימוכו דך "במסמך רת, "מיוחד

י נציגי "יכול לעבור הדרכה עיונית ע,  הבסיסיים שנקבעוםשעונה לקריטריוני

על מנת , ם"בוחן אז/העמותה שהוכשרו לכך וכן הדרכה מעשית עם מדריך

במקביל להכשרתו ובדיקתו באשר , להוכיח את מיומנותו בנחיתות דיוק

 .מהאוויר, לאופן בדיקת המנחת המיועד
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 :בחינת הנושא מציפה מספר בעיות 2.5.2

מעבר הדרכה קרקעית )א את שני האישורים "העמותה מעבירה לרת 1.2.5.2

מפעיל "א אינה מנפיקה "רת. (אישור מדריך על ביצוע נחיתות דיוק+ 

כי הטייס , אלא העמותה מאשרת, כפי שנקבע, "רישיון מנחת מיוחד

- אותו בתעודה מצידה " מסמיכה"מילא את חובותיו בנושא ו

אם וכאשר זה יידרש , תקפותה המשפטית של התעודה מוטלת בספק

 .למבחן

י  "ע, מועברים" רישיון מפעיל מנחת מיוחד"שמות מקבלי :  הערה

 .למודיעין טיס פנים ארצי, העמותה

בעיקר בסופי , לשימוש התעופה הספורטיבית, מצוקת המנחתים 2.2.5.2

ם מחפשים פתרונות ואתרים לנחיתה "טייסי האז. היא גדולה, שבוע

כדי לממש את יתרונם של כלי הטיס הספורטיביים ואת הנאתם 

הנוחתים , מצב זה תורם חלקו לתופעה של טייסים. מהעניין

ללא אישור מקדים ממפעילי המנחתים וכן , במנחתים חקלאיים

 .שימוש ברצועות קרקע מגבלתיות ולא מתאימות

, "רישיון מנחת מיוחד"בעל , קיימת בפועל תופעה שאם טייס אחד 3.2.5.2

, הדבר מאפשר גם לטייסים אחרים, נוחת ברצועת קרקע כלשהי

מתבצע , יתרה מכך. לנחות גם הם אחריו, שאינם בעלי רישיון כזה

כאילו , מידי יום ביומו, בפועל שימוש במנחתים עונתיים או קבועים

תופעה זו מביאה לתירוץ נחיתה במנחת . מדובר במנחת מיוחד

לא כך " - מנחת מיוחד"כאילו מדובר ב, ללא תאום מראש, כלשהו

 .הייתה כוונת המחוקק

מצביע על , לכאורה,   עיון בתובנות שנלמדו מחקירת תאונות במנחתים מיוחדים 3.5.2

עם שונות גבוהה בין טייסים , של תאונות באתרים כאלה, יחסית, שיעור גבוה

, מלכתחילה, עתירי ניסיון בתעופה לבין טייסים שעבורם הטיסה" מקצועיים"

כי המיומנות והטכניקה של חלק מהטייסים , עוד נלמד. נועדה לשעות הפנאי

הינן חלקיות ובלתי , בביצוע נחיתות בשטח ולעיתים גם ההמראות משם

. מגובשות דיין

מוצא משרד החוקר הראשי להדגיש את החשיבות בהשלמת ,   מכל הנאמר לעיל 4.5.2

רישיון "התנאים המקדימים לקבלת , ההסדרה של הגדרות סוגי המנחתים

אופן וסמכות של מי שמעניק רישיונות אלה ותנאים לשימוש , "מנחת מיוחד

. ברישיון זה בפועל

גם , חשוב להסדיר את השימוש במנחתים חקלאיים ודומיהם, יתרה מכך

. (רעש)איכות הסביבה , ביטוח: כמו, בהיבט ההרשאה וגם בהיבטים אחרים
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 מסקנות .3

 עקב הידוק, התבטאה בהזדקרות, התאונה מסווגת כאישית צוות אוויר של הטייס .1.3

בגובה נמוך , מצלע בסיס לפיינל קצר, (הגדלת ההטיה של המטוס) יתר של הפנייה

. קודם הפגיעה בקרקע, תובנתוני טיסה שלא אפשרו היחלצו

 לקוי בתכנוןמתחילה , בביצוע התמרון במהלכו הזדקר המטוס, אחריותו של הטייס .2.3

המשיכה , לנחיתה בפיינל קצר על חציו השני של המסלול, של מסלול ההקפה

במקום לוותר על אותו ,  והתעקשות לבצע את הפנייה ההדוקהמוטעה דעת בשיקול

 .בביצוע אותו שלב, טכניקה ושיפוט לקויים, בהפגנת מיומנותהניסיון והסתיימה 

שאפשר שכולם או חלקם תרמו לטעויות שבוצעו בשלב זה של , כגורמי רקע אישיים .3.3

עקב ההכרות , שאננות מסוימת, ניסיון טיסתי מועט יחסית: ניתן למנות, הטיסה

 .פעם ראשונה איתו במטוס ואופי ההכרות שביניהם, ונוכחותו של החברעם המנחת 

כמו במספר , באירוע זה, "שלב אחד יותר מדי", התופעה של החרפת הפנייה במודע .4.3

, ומבלי שקיים איזשהו אילוץ לפעול כך, מקרים אחרים שנחקרו בשנים האחרונות

ם אינם מספיקים "כי הידע המעשי והמיומנות של חלק מטייסי האז, מלמדת

הכשרה )למערכת ההדרכה . ואינם תואמים את האוויראות הנדרשת במצבים אלו

 .תרומה מסוימת לתופעה זו (רענון ומבחנים תקופתיים, בסיסית

הוא , ללא תאום והרשאה מראש, חקלאיים או פרטיים במנחתים, איסור השימוש .5.3

, לתופעה היבטים חוקיים". גזרה שהציבור אינו יכול לעמוד בה"במידה מסוימת 

בטיחותיים ואף היבטים של איכות הסביבה שאינם מוסדרים , ביטוחיים

 .ומותאמים לצרכי אותו ציבור ומתוך כך גם אולי אינם נאכפים

וההסמכות  ההרשאות, השלמת ההסדרה הכוללת של נושא המנחתים למיניהם .6.3

בהגדרות מתאימות ,  ויש בהמחויבת המציאות, א"י רת"הנעשית ע, הנדרשות

 .כדי לצמצם את שיעור התאונות המושפעת מכך, ובאכיפה יעילה

במתכונתו הנוכחית ובתנאיו האובייקטיבים , הטיס-שרות מודיעין .7.3

בדגש לפרקי הזמן , אינו נותן מענה מלא למגזר התעופה הזעירה, םוהסובייקטיביי

א ומפעילי "הן לציבור המשתמשים והן ליחידות הפת, של הפעילות המוגברת

חלק מהבעיה אמור להיפתר עם פרסום מפת גובה נמוך . השדות והמנחתים

 .את כל האישורים הנדרשים,  בטווח הזמן הקרוב, שאמורה לקבל

ם לאחר "בתחום המקצועיות והאוויראות של טייס אז, הדרישה היחידה  .8.3

 לחלק נכבד של לביצוע מבחן רמה אחת לשנתיים אינה מספיקה, שהוסמך

בכל הקשור לידע , בעיקר על רקע השונות הגדולה הקיימת בין הטייסים, הטייסים

 .והמאפיינים שלהם" הזעירים"בסוגי כלי הטיס , לא פחות, וניסיון והשונות הגדולה
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 המלצות .4

ממוקדת לתרגול מצבים , "להעשרה"לחייב את הטייס במעבר תוכנית הדרכה  .1.4

 .כתנאי להמשך טיסות, כולל מבחן מעשי, מגבלתיים ומצבי חרום
 לשיקולו:        מועד ביצועא "מנהל רת: אחריות

כולל הנפקת , להשלים את הסדרת נושא המנחתים בכל הנקודות שצוינו בדוח .2.4

כי , אם ההערכה, ולשקול נקיטת צעדים מיידיים" מפעיל מנחת מיוחד"רישיונות 

 .איננה בטווח הזמן הקרוב, הסדרת הנושא במלואה

 לשיקולו: מועד ביצועא        "מנהל רת: אחריות

ללא תאום , לבחון את תופעת השימוש החד צדדי במנחתים חקלאיים ופרטיים .3.4

 .מוקדם וללא הרשאה מצד מפעיליהם

. ככל שנדרש, לקבוע מדיניות בהתאם ולאכוף אותה

 1.10.10:   מועד ביצועא          "מנהל רת: אחריות

על בסיס , לבצע פיילוט של מערכת דיווח תוכניות טיסה בתעופה הספורטיבית .4.4

על , א והנהלת העמותה"התובנות והעקרונות שגובשו בפגישות המשותפות עם רת

 .לייעל ולשדרג אותו כבסיס להגדרת פתרון הקבע. מנת ללמוד את הנושא

 .אחת שניתנת ליישום מידית" מדף"קיימת לפחות מערכת : הערה

 . הסבר על הפיילוט–' ב נספח א"רצ

 1.8.10:      מועד ביצועת "ל רש"מנכ: אחריות

לאפיין את מערכת הגשת תוכניות הטיסה וקבלת המרשים והתדריכים מצד  .5.4

על בסיס לקחי יישום הפיילוט והתאמת , עבור התעופה הספורטיבית, טיס-מודיעין

העומדות , תוך שימוש מושכל בטכנולוגיות המתקדמות, המענה לצרכי מגזר זה

 .כיום לרשות הציבור

 31.12.10: מועד ביצוע                    (א"בתיאום עם רת)ת "ל רש"מנכ: אחריות

   

. דוח החקירה אושר לפרסום .5

 

,                  ב ב ר כ ה

                      
 (יק'רזצ)ד רז יצחק "                                          עו

               החוקר             הראשי 

 05707610:    סימוכין11.8.10:  תאריך
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הצעה לפיילוט  - הגשת בקשה למרשה טיסת באמצעות מסרון-  ' נספח א
 
מטרת המערכת  .1

 .בחינתן ואישורן, להגשת תוכניות טיסה, יעילה ונוחה, מערכת ידידותית
 

 יעדי המערכת .2

 .בחינה אוטומטית של מרכיבי תוכנית טיסה שהוגשה והצפת הבעיות לתדריכן .1.2

 .לצורך מעקב ופיקוח- תיעוד תוכנית הטיסה שהוגשה והמרשה שניתן  .2.2

 .על פי תכנון תפוס של הנתיבים והאזורים- או מטרה בלתי מזוהה , איתור כלי טיס נעדר .3.2

 .או כל מטרה אחרת, חקירה, לצורך ברור- איתור טיסה בדיעבד  .4.2
 

 הקמת הפיילוט של המערכת .3
 .מ"י מודיעין טיס והנהלת עמותת האז"ע, הטענת בסיס נתונים של הטייסים המשתתפים בפיילוט

 .מספר טלפון נייד .1.3

 .מספר רישיון .2.3

 .שם ושם משפחה .3.3
 

 רישום ואימות ראשוני של פרטי הטייס .4
 . מספר רישיון וטלפון נייד–בכניסה הראשונה יזין הטייס את פרטיו המלאים 

 . אימות הפרטים של כל טייס עם הפרטים המצויים ברשות העמותה ועדכונם
אם לא תהיה . תאמת המערכת את מספר הרישיון עם זיהוי מספר הטלפון, בכל הגשת תוכנית בהמשך

 .ייעשה ברור טלפוני לאותו המספר, התאמה
 

 שדות חובה- הגשת תוכנית טיסה  .5

 . ספרות4- מספר רישיון של טייס מפקד  .1.5

 . אותיות3- מספר רישום של המטוס  .2.5

 .3 או 2, 1- מספר נפשות במטוס  .3.5

 .( שש בבוקר06:00משמע  - 06- דוגמה )שעה עגולה  - (בשתי ספרות)שעת התחלה  .4.5

 .(שש אחר הצהריים, 18:00 משמע 18- דוגמה )שעה עגולה  - (בשתי ספרות)שעת סיום  .5.5

וכל איזור יקבל ספרה ,  אזורים9 – המדינה תחולק ל – מספרים חד ספרתיים –אזורי טיסה /איזור .6.5
 . כל איזור ספרה אחת– אזורי טיסה 3הטייס יגיש עד . נגב צפוני ועוד, ש"איו, גליל, למשל. שונה

. ובין כל שני שדות להקיש נקודה, (באנגלית)על הטייס להקליד את רצף השדות משמאל לימין  : הסבר
 

משעה , ללא נוסע, HHH: מטוס, 9630טייס מפקד עם רישיון מספר  - HHH.1.08.11.4.7.9630: דוגמה
. 7-  ו 4באזורים , 11:00 עד שעה 08:00                   

 

 בדיקות של המערכת הממוכנת .6

 .כולל מועדים, המערכת תבדוק את פרטי התוכנית שהוגשה למול הסגירות והנוטאם .1.6

שמות השדות והנתונים )המערכת תחזיר תוך מספר שניות הודעה מפורטת  - אם לא נמצאה סתירה .2.6
 .ביטול* - , אישור- # על הטייס יהיה לאשר בהודעה חוזרת  - (שהוזנו

 ".אנא פנה בטלפון למוקד מודיעין טיס לקבלת הסבר ואישור: " תשלח הודעה– אם נמצאה סתירה .3.6
 

 הצגת ותיעוד של מרשי הטיסה  .7

ותהיה לה תצוגה מלאה ותיעוד של כל התוכניות , המערכת תנוהל על ידי יחידת מודיעין טיס .1.7
 .הטיפול בהן ומרשי הטיסה שניתנו, שהוגשו

 (מפעילי מנחת וכדומה, יחידות בקרה, א"רת)אגף מודיעין טיס יבחן בקשות של גופים בעלי עניין  .2.7
 .על פי קריטריונים שייקבעו, לקבל תצוגה של המרשים

 . יום לפחות60למשך , המערכת תשמור את כל הנתונים לעיל .3.7
  

 אבטחת מידע .8
נושאים הקשורים באבטחת מידע והמערכת תותאם לפי רמת , בשלב ההפעלה המבצעית ייבחנו לעומק

. ת"האבטחה שתידרש על ידי אגף הביטחון רש


