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        לשכת מנהל הרשותלשכת מנהל הרשותלשכת מנהל הרשותלשכת מנהל הרשות              
  

           
  ע"התש, בסיון' י:     תאריך                    

  2010 מאי 23                                                          
   05717810 :   סימוכין   

        רשימת תפוצהרשימת תפוצהרשימת תפוצהרשימת תפוצה    ::::לכבודלכבודלכבודלכבוד

   בנחיתהCFIT -09-59א לתאונה "התייחסות רת ::::                               הנדון                               הנדון                               הנדון                               הנדון

 רקערקערקערקע ....1111

 בקרקע לפני P-92מ מסוג " בעת ניסיון נחיתה במנחת תנובות פגע אז26.9.09בתאריך 

  .המסלול

        א לעובדותא לעובדותא לעובדותא לעובדות""""התיחסות רתהתיחסות רתהתיחסות רתהתיחסות רת .2

 .כלשונן

 התייחסות למסקנותהתייחסות למסקנותהתייחסות למסקנותהתייחסות למסקנות ....3333

עות נבעה עקב ט, מפקד-התאונה מסווגת כאישית צוות אוויר של הטייס "----3.13.13.13.1מסקנה מסקנה מסקנה מסקנה   .א

שבעטיה נגעו גלגלי המטוס בשדה לפני , בנחיתה" גישת חסר"בהערכה שגרמה לביצוע 

" הליכה סביב"פתיחת המנוע ל. תוך איבוד השליטה במטוס בהמשך, מפתן המסלול

  ".הייתה מאוחרת מדי

  .המסקנה מקובלת

  .הטייס יוזמן לשימוע

היו , "הליכה סביב"הפעולות החירום אותן נקט הטייס לעצירת השקיעה ו "----3.23.23.23.2מסקנה מסקנה מסקנה מסקנה   .ב

 כתוצאה מכך לא נמנעה הפגיעה -מאוחרות מדי ואולי אף לא מספיק תכליתיות

  ".בקרקע

 .המסקנה מקובלת

מפקד מכסא ימין כאשר מכשירי הטיסה -הטסת המטוס על ידי הטייס "----3.33.33.33.3מסקנה מסקנה מסקנה מסקנה   .ג

אפשר , יחד עם העובדה שהתמונה הנראית שונה מכסא ימין, ממוקמים מצד שמאל

  ". לגרימת האירועשתרמה חלקה

  .המסקנה מקובלת

 . הראויה לבחינה והתיחסות, א מברכת על העלאת סוגיה מקצועית זו"רת

  



   

        מדינת ישראלמדינת ישראלמדינת ישראלמדינת ישראל

        משרד התחבורהמשרד התחבורהמשרד התחבורהמשרד התחבורה
          

STATE OF ISRAEL  

MINISTRY OF  TRANSPORT 

  

  

  

  

  

  

  

__________________________________________________________________________  

  03-9774599 פקס 03-9774555' טל. 70100, גוריון-נמל התעופה בן, 8. ד.ת

  http://www.mot.gov.il: לשירותכם אתר אינטרנט

  

                                                                                                                                                                                                                                

        ,,,,                                              בברכה                                              בברכה                                              בברכה                                              בברכה

        

        

                                         אלון שלו                                 אלון שלו                                 אלון שלו                                 אלון שלו

                                         מנהל תחום בטיחות טיסה                                 מנהל תחום בטיחות טיסה                                 מנהל תחום בטיחות טיסה                                 מנהל תחום בטיחות טיסה

                                 רשות התעופה האזרחית                                רשות התעופה האזרחית                                רשות התעופה האזרחית                                רשות התעופה האזרחית

  

  

 

        התייחסות המנהל להמלצותהתייחסות המנהל להמלצותהתייחסות המנהל להמלצותהתייחסות המנהל להמלצות .4

        

  .ארוע של רמת טיסה נמוכה ללא כל המלצה לגבי הטייס

 

המתייחסות לשינויים שיש לבצע , 29-06ח מספר "ההמלצות שניתנו בדו "----1111המלצה המלצה המלצה המלצה   .א

ח " כדי לתת מענה לנדרש בתקנות המנחתים עדיין רלוונטיות גם בדו,במנחת תנובות

 ".זה

  .לא מתקבלתההמלצה 

  :א"התייחסות רת

  .אין קשר בין התאונה לבין המנחת )1

הערות החוקר לתשתיות תעופתיות יתקבלו בברכה בממשקי העבודה השוטפים  )2

  . משרד החוקר–א "רת

 

שהיה מעורב בתאונה או בתקרית , לדון ולהגדיר את מחויבותו של טייס "----2222המלצה המלצה המלצה המלצה   .ב

קודם , לדווח ולהיבדק על ידי סמכות מתאימה, )PF(גם אם לא היה טייס מטיס , חמורה

 ".חידוש טיסותיו כטייס מסחרי

  ).שוב (לא מתקבלתההמלצה 

  :א"התייחסות רת

אינה מועילה ואינה חזרה עליה שוב ושוב , 06-09ח "ההמלצה לא התקבלה בדו )1

  .מכבדת את הצדדים

כמו תאונת (שהיה נוכח באירוע קשה , לאו דווקא באירוע תעופתי, אחריות טייס )2

 .לוודא שהוא כשיר לטיסה מבחינה פיזית ונפשית) דרכים למשל
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        ::::רשימת תפוצהרשימת תפוצהרשימת תפוצהרשימת תפוצה

  ראשיהחוקר ה

  ש"יועמ, ל "מנכ/  והבטיחות בדרכים משרד התחבורה

  א"רופא רת, ראש מחלקת רישוי עובדי טיס, ראש תחום תעופה ספורטיבית, ראשי אגפים/ א "רת

  אגודת התעופה הספורטיבית

  מפעיל מנחת תנובות

 


