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  מדינת ישראל 

  משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

  חקירת תאונות ותקריות אוויר
  

  דוח חקירה בטיחותית
  

  10-83' תיק תאונה מס
  
        

  תקציר האירוע

מבצע "נצפה המטוס ' "הליכה סביב"נגיעה ול, )יד רחובות-על(בתרגול הקפות במנחת שילר 

כשלפתע , ולאחריהן התנדנד ונעלם, בגובה נמוך מאוד, ימינה ושמאלה, לאחר ההמראה פניות

  ".חול גדול/הופיע ענן אבק

  .ליד מושביהם הרוגים, הראשונים שחשו למקום גילו כי הטייס והנוסע

 .ספורות לאתר התאונהא הוזעקו והגיעו תוך דקות "כיבוי אש ומד, כוחות משטרה
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 מידע עובדתי .1

 היסטוריה של הטיסה 1.1

טייס תעופה (עם חברו , הטייס צ התארגן לטיסה"אחה, 14.8.10 –ביום שבת ה 

מילא את פרטי , הטייס. שגם הוא בעלים של מטוס הזנאייר, )מ"ללא הגדר אז, כללית

ם את שמו תוך שציין ג, 18:00הטיסה וחתם ביומן ההרשאה של מנחת ראשון בשעה 

ולא חתם על הבדיקות לפני " ספר מטוס נייד"הטייס לא מילא שורה ב. של הנוסע

  .טיסה

קרי ,  יולי7 –הפעם האחרונה שמולאה שורה בספר המטוס הייתה ב , למעשה: הערה

  .למעלה מחודש לפני התאונה

כ המריאו שני הטייסים לטיסה באזור כשהטייס במושב שמאל ואילו "זמן קצר אח

, עם מגדל תל נוף,  יצר הטייס קשר מעל בית חנן18:20בשעה . במושב ימיןהנוסע 

  . דקות45למשך , באזור מנחת שילר, ודיווח על כניסה לתרגול

  ".מתחיל תרגולת מעל שילר" דיווח הטייס 18:22:14בשעה 

  .הטייס אישר. פקח המגדל אישר וביקש שיודיעו בסיום התרגול

כי רגל על המנחת ובסביבתו והמטוס ביצע עליהם בשעה שהחל התרגול היו מספר הול

. מתוך כוונה כנראה שיפנו את המנחת, )בצורה שנראתה להם מסוכנת(יעפים נמוכים 

הולכי רגל נוספים ראו . ניצפה המטוס מתרגל מצפון למסלול, לאחר שפינו את המנחת

" הנחיתה"בגלל השטח לא ראו את (אותו עולה ויורד מספר פעמים לעבר המנחת 

  ).עצמה

 נצפה המטוס מבצע פנייה 18:55בסביבות , לאחר תחילת התרגול,  דקות לערך30 –כ 

עד . חול גדול/כ עלה ענן אבק"כ שמאלה לכיוון המסלול ומיד אח"ימנית צפונה ואח

אלו הזעיקו . ראייה שכנראה הבחין במטוס מרחוק רץ להזעיק עזרה מחברי הקיבוץ

  .ט שהגיע ראשון לשטח"את הקב

כששני , 22 מטר לערך לפני תחילת מסלול 250 –כ , וס נמצא מרוסק על גבעההמט

  . הטייסים בתוכו הרוגים

הזעיק את המשטרה ואת כוחות , ומשלא נענה, ניסה לדבר עם הטייסיםט "הקב

  .ההצלה

רופא שהגיע למקום קבע את . כוחות משטרה וכיבוי הגיעו לאזור תוך דקות מספר

  .מותם של שני הטייסים

 דקות לאתר התאונה ותיאם את המשך 30הגיע תוך , ות שמינה החוקר הראשיצו

מאחר שהלילה ירד הושאר כוח אבטחה . הפעילות עם המשטרה ועם כוחות ההצלה

  . לאחר שהגופות פונו, של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לשמור על שברי המטוס

  .החקירה בשטח נמשכה גם למחרת היום
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 החקירה הראשונית 1.2

מספר דקות , א"דיווח הראשוני הגיע לחוקר הראשי מחדר החירום של מדה 1.2.1

א והמשטרה התקבלו בהמשך נתונים "בתאום ובסיוע מד. לאחר שהתאונה ארעה

 .מדויקים יותר באשר למיקום התאונה והמצב בשטח

. חלקם היו כבר באזור הדרום, החוקר הראשי הוציא מיידית מספר חוקרים 1.2.2

י הנתונים "עפ, ראשונית לאזור קבוצת שילר ובהמשךהחוקרים קיבלו הכוונה 

 .הם כוונו למיקום המדויק, המעודכנים

כי התאונה התרחשה ליד , בשלב הראשוני לא ציין אף אחד מהגורמים: הערה  

  . אמירה כזו הייתה מקלה על ההתמצאות–מנחת שילר 

ף הוא כי שני יושבו המטוס הרוגים והחוקר הראשי יצא א, כ דווח"זמן קצר אח 1.2.3

כאשר במקביל ניתנה הנחייה להכין כוח אבטחה לשמירה על האתר , לשטח

בשלב . בלילה וכן בקשה להתכונן לביצוע נתיחה שלאחר המוות לשני הטייסים

 .זו נתבררה מעט מאוחר יותר, הזה עדיין לא הייתה ידועה זהותם של הטייסים

ם שאסף הכוח לאחר חקירה ראשונית באתר התאונה וקבלת הפרטים  והנתוני 1.2.4

שוחרר הכוח המשטרתי והגופות פונו , המשטרתי ולאחר שהגיע כוח האבטחה

 .הובלת שברי המטוס תואמה לבוקר שלמחרת. למרכז הפתולוגי באבו כביר

המשיך את החקירות , צוות חוקרים הגיע שוב לאתר התאונה למחרת היום 1.2.5

כי משפחות , רבמקביל התבר. לאור יום והמתין עד לפינוי שברי המטוס, בשטח

הנחה החוקר , ההרוגים מתנגדות לנתיחה שלאחר המוות ומפאת קוצר הזמן

טוקסיקולוגיה , תיעוד פגיעות, צילומי רנטגן, הראשי לבצע בדיקות חיצוניות

 .וצילומים

במהלך בדיקת מערכת , קודם פינוי השברים מאתר התאונה גילו החוקרים 1.2.6

 גזור -וי לארכובת הגה הגובה כי המחבר של תחתית מוט ההיג, ההיגוי בשטח

המידע הועבר מיידית לחוקר הראשי . ומנגנון הכשל נראה תחילה כהתעייפות

א ולממונה על ביקורת כלי "למנהל אגף מבצעים ברת, בזהירות מירבית, וממנו

עדיין נדרש לקבוע אם , כי מדובר בחשד ובכל מקרה גם אם יתאמת, הודגש. טיס

 .זה גורם או תוצאה

ל התאונה הגיעו לחוקר הראשי שאלות ביחס לכוונה לקרקע את מטוסי כבר בלי 1.2.7

א את מטוסי "קרקעה רת, משדווח החשד לכשל של פין מוט ההיגוי. הזנאייר

מאוחר יותר בערבו של אותו ). שיש להם מנגנון דומה(הזנאייר ומטוסי הסאוונה 

 הכשל לפיהם ארע, התקבלו ממצאי הבדיקה המטלורגית) למחרת התאונה(היום 

 עובדה זו שללה את התרחיש האפשרי לכשל הפין –במנגנון עומס חד פעמי 

למחרת היום שוחררו מטוסי הסוואנה מהקרקוע ולאחר . האמור כגורם לתאונה

 .יומיים נוספים שוחררו גם מטוסי הזנאייר-יום
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התרחבה , בהעדר כיווני חקירה שנתמכו בראיות ובעדויות ראשוניות ומהותיות 1.2.8

גורמים : ובכללם, ירה לבדיקה של מירב התחומים הרלוונטייםעבודת החק

צוות החקירה בחן את . גורמי סביבה וגורמי ניהול, גורמי אנוש, טכניים

כדי לקבוע את אותו תרחיש המסביר את התאונה , התרחישים האפשריים

 .ונסיבותיה

 מזג האוויר 1.3

  אור מלא–צ מאוחרת "שעת אחה 1.3.1

  ראות טובה–א נאה "מז 1.3.2

 310 - 320מכיוון ,  קשרים7-8לה  ק–רוח  1.3.3

  מעלות צלזיוס 29 –' טמפ 1.3.4

  אחוזים80 –לחות  1.3.5

 המעורבים 1.4

 )מושב שמאל(הטייס  1.4.1

  08.07.57תאריך לידה  �

  6238מ רישיון "הגדר אז �

  2002תחילת טיסות פברואר  �

  32סולו בטיסה  �

  02.06.03מבחן הגדר  �

לת לא נמצא תיעוד כלשהו מתחי, בתיק האישי.  למבחני רמהדתיעואין  �

  .תאונהל ועד 2004שנת 

  ) ימיןמושב(נוסע  1.4.2

  10.10.67תאריך לידה  �

  5165 רישיון A קבוצה GAהגדר  �

  1996תחילת טיסות פברואר  �

  28סולו ראשון טיסה  �

  עם הגדר מכשירים, 172, 152טייס צסנה  �

  2006שותף במטוס שהתרסק מתאריך יולי  �

  מ"לא ביצע הסבה לאז �

  הטייס המעורב בתאונההרבה לטוס עם  �

הוא פנייה של , הרישום האחרון בתיק האישי. ין תיעוד למבחני רמהא �

מ שבבעלותו החלקית של הנוסע "הדרכה על אז, מדריך טיס לבצע לנוסע

 ).המטוס נשוא התאונה(

  . בטעות בקשה של טייס אחר לחידוש הגדר מכשיריםתוייקה בתיקו האישי :הערה
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  המטוס 1.5

 כמטוס ,כריסט הינץ מקנדהי מתכנן המטוסים " ע1986 - המטוס תוכנן ב 1.5.1

כנפונים , יםסע קבוענ-ני בכמצוידהמטוס . (STOL) קצרותלנחיתה והמראה 

המטוס טס תחת הגדר רישוי של . קדמיים לתמרון במהירות נמוכה ומדפים

. FAA -י ה " עLSAאולטרלייט במספר מדינות וקיבל אישור  לקטגוריה של 

 . המטוס משווק גם כקיט להרכבה עצמית

   .CZAWי חברת "כיה ע' המטוס מיוצר תחת רישיון גם בצ1992ת משנ 1.5.2

  

   

  

  

  

  

  

  

י "שכולם נבנו ע, עם מטוסים נוספים,  בארגזKIT – כהמטוס הגיע לארץ  1.5.3

 . עם בעלי המטוסיםיחדמכונאים מוסמכים 

 .807'  ונרשם בתעודה מס1996 –יוצר ב , 7-2073Eסידורי ' המטוס נושא מס 1.5.4

 .29.6.06 בתאריך ,חרון שבהם נרשם בתעודההמטוס עבר כמה בעלים והא

". אומני הורייזן"וב" שילוח תעופה"תוחזק המטוס תחילה ב, מאז הגיעו לארץ 1.5.5

 ". אווירום" תוחזק המטוס במכון הבדק 2008החל מאמצע 

בשעות גוף , 31.5.10 בתאריך ,) שעות25(למטוס בוצעה ביקורת גוף אחרונה  1.5.6

 . תבביקורת לא אותרו כל חריגו. 782.1

ובסיומה , 7.7.10 –הרישום האחרון שנמצא בספר המטוס דן בטיסה שבוצעה ב  1.5.7

, אין כל רישומים בספר, מאז ועד למועד התאונה.  שעות797נרשם כי למטוס 

 . התאונהעד ,המטוסשצבר שעות לדייק בלפיכך אין אפשרות  

כך המנוע הינו התקנה מקורית . ס" כ80בעל  , ROTAX 912במטוס מותקן מנוע  1.5.8

   המנוע חלש יותר ממנועי .שצבר את אותן שעות טיסה כפי שצבר הגוף

ROTAX 912S ס" כ100 בעלי. 

המטוס תוחזק במכון בדק מאושר והוצאה לו תעודת כושר טיסה אחרונה  1.5.9

  .23.9.10בתוקף עד , "סיווג מיוחד"ב

, פחית הקישור של הרצועות שנמצאה מרותכת,  הבעליםאחדי "עפ: הערה

 ".אומני הורייזן" בעת שהיה המטוס בטיפול במכון הבדק של רותכה בעבר
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  מנחת שילר 1.6

  מערבית לקבוצת שילר      :מיקום

   רגל75  :גובה מעל פני הים

  04/22    :כיווני המסלול

   מטר220      :אורך

  כורכר כבוש      :תשתית

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Googleearthתמונת האזור מתוך 
  

  

  

  

  

 על תשתית מנחת חקלאי עונתי ,פני שלוש שניםהמנחת הנוכחי הוכשר ל: הערה

שפורסם על ידי האגודה הישראלית ,  לא חוקי"ת"פמ"על פי . שהיה שם

נתוני המנחת מתאימים לאלה של המנחת , )2001דצמבר (לתעופה זעירה 

 .עשוי אדמה,  מטר900מסלול באורך : קרי, החקלאי

 
  
  
  
 
 
 
 

  מקרא
  מסלול ישן
 מסלול חדש

  קבוצת
 שילר
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 מאזור הפנייה לפיינל, המנחת
 
 
 
  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  מכיוון הפוך לניסיון הנחיתה, המנחת

 22התיישרות על צלע סופית למסלול 

 אזור ההתרסקות

 04גישה בצלע סופית למסלול 
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 אתר התאונה 1.7

 של 22 מטר לפני תחילת מסלול 250 – כ , על גבעה נמוכה,המטוס נמצא בשדה חרוש 1.7.1

 מטר משמאל 30 -כ , פיינל קצר , 250כללי צביע לכיוון המטוס האף . מנחת שילר

  .לציר המסלול

 בזוית כלפי ,הפרופלור עד גובה , בתוך האדמה,אופקית, אף המטוס נמצא תקוע 1.7.2

  . עם הטיה קלה של גוף המטוס שמאלה,מטה

שלם ,  באזור תא הטייס וזנב המטוס היה מונח,גוף המטוס עצמו קרס לאחור 1.7.3

 אך לא ניתן לדעת את מצבם ,כנפי המטוס היו מוטות קדימה.  על הקרקע,יחסית

כדי לאפשר ,  והזיזו אותן לגוףכוחות ההצלה ניתקו את חיבורםש מאחר ,המדויק

  . הטייסיםחילוץאת 

 ארכובת גלגל . מטרים10 –כ ,  ונמצא לפני מקום תנוחת המטוסגלגל האף נתלש 1.7.4

, )ימינה ולמטה(פגיעה אלכסונית  עם סימנים המלמדים על ,תה מעוותתיהאף הי

המעידים על על הצמיג נראו סימני פגיעה של הארכובה . בקרקעבזמן הפגיעה 

  .ת הפגיעהעוצמ

  .  מטר לפני המטוס5 – כ ,גלגל שמאל נתלש ממקומו בפגיעה והיה מונח 1.7.5

תוך עיוות המבנה אליו היה , לאחורגלגל ימין שנשאר מחובר לגוף המטוס קרס  1.7.6

  .ודצמ

 נמצאו מפוזרים עשרות מטרים ממנו םהפרופלור נגזר קרוב מאוד לספינר וחלקי 1.7.7

  .לפני המטוס

יתה בזוית יקדימה על הקרקע ונראה שהפגיעה ה סימני החלקה ,כמעט, לא נראו 1.7.8

  .עם רכיב קדמי מועט, יחסיתתלולה 

נתלשו , לגוף המטוספחית  בעזרת ,כל אחת, חגורות הביטחון שהיו מחוברותשתי  1.7.9

  .ממקום חיבור הפחיות לרצפה שבין המושבים

כנראה ( עקום , במנוע החשמלי,מוט הפעלת המדפים. מכלול המדפים נמצא במקומו 1.7.10

מתאים ( אך ממיקום המציין על המפעיל ניתן להסיק שהיה באמצע הטווח ,)המהמכ

 ).½למדפים 

המוט אל מוט הפעלת בסיס של פין חיבור .  מכופף ימינהו נמצא כשראשמוט ההיגוי 1.7.11

כי כשל הפין ארע בהתעייפות והוא נשלח , עלה חשד.  נמצא שבורהגה הגובה

  .לבדיקות מטלורגיות

  .נבדקו לאחר חילוץ המטוס ונמצאו תקיניםומערכת ההיגוי ההגאים  1.7.12

של הסטיק שנגרמה " הטבעה"בקרקעית תא הטייס נמצאה שנמצא שטיח העל  1.7.13

 . מעוצמת הפגיעה

 בזמן ,  המעידים על פגיעה קשה,על לוח המכשירים נמצאו סימני דם וכיפופים 1.7.14

 .מעט מימין לציר הישיבההיו  הפגיעות . של ראשי שני הטייסים,ההתרסקות
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  ל המטוס בהקפהתפעו 1.8

  תפעל מדפים במטוס זנאייר 1.8.1

  : מצבי מדפים3במטוס  �

  מדפים מעלה �

  )½ (1מדפים  מצב  �

  )מלא (2מדפים מצב  �

  )ס" כ100מנוע  ( אנשים2 מטוס משקל מלא - מדפים תפעול 1.8.2

  .ד" סל4,000-4,600 מנוע ,ש" מי60-70מהירות  , "עם הרוח" �

  .1ש מורידים מדפים למצב " מי65 מתחת ,"צלע בסיס" �

  .4,000ד בסביבות "  סל,ש" מי55 מהירות ,1 מדפים במצב ,"פיינל" �

  .4,000 מעל ד" סל,ש"  מי50 מהירות 2 מדפים מצב ,"פיינל" �

הקפה מוגבר בצריך מנוע מתקבל גרר גבוה המבמצב מדפים מלא  �

  .ובפיינל

  .במצב הזדקרות המטוס אינו מפיל אף והוא שוקע עם אף גבוה או אופקי �

  .ש" מי42  -מנוע סגור בם הזדקרות ללא מדפי �

 .ש" מי39 -מנוע סגור בהזדקרות עם מדפים מלא  �

  )1/2 (1 עם מדפים מצב הקפה 1.8.3

 . זהו המצב המועדף �

   ,ש" מי60 מהירות ,"צלע בסיס" �

  . ש" מי55ושומרים מהירות " ½" –  מורידים מדפים ל"פיינל"ב �

  . מצב האף מעל קו הגלישה והמטוס נמצא בגלישה נוחה �

  . עט את הגישה בעזרת הסטיק והמנועאפשר לתקן מ �

 ."ללכת סביב"קל יותר בנתונים אלה  �

  )מלא (2 עם מדפים מצב הקפה 1.8.4

 . "פיינל"הורדת מדפים מלא ב �

המטוס נמצא בהנמכה עם אף נמוך מקו הגלישה והתחושה שהמטוס  �

  . למעשה צולל לכיוון המסלול

  !!. תיקון נתיב הגלישה נעשה עם המנוע �

 הגלישה עם הסטיק מחריף את המצב והמטוס ניסיון לתקן את נתיב �

  .מאבד מהירות ושוקע מהר יותר



11   חקירת תאונות ותקריות אוויר–משרד החוקר הראשי    

נמצאת  )תהמכאני( קושי לתפעל את המדפים כשידית התפעול קיים �

  .השמאלימתחת למושב הטייס 

בעיה  - כ מחייב החלפת ידיים"הסטיק בצד ימין ותפעול מדפים בד �

  . "הליכה סביב"ב

  .קצר בנחיתה סופית עם מצב מדפים מלא על מסלול ,נוחתים �

אך ,  במטוס נשוא התאונה הותקן מפסק חשמלי לתפעול המדפים:הערה

  .ללא חיווי למצב המדפים
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 ניתוח .2

החקירה הראשונית באתר התאונה בוצעה בפועל בלילה חשוך ולאחר שכוחות המשטרה 

ו את מרבית הסימנים על  ומחקםכופפו והזיזו את הכנפיי, וההצלה הזיזו חלקי מטוס

בנוסף .  כל זאת במסגרת פעולות ההצלה והוצאת הגופות מתוך שברי המטוס–הקרקע 

נאלץ , בשניות שהיא התרחשה, שצפו בתאונה" מקצועיים"מאחר שלא היו עדי ראיה , לכך

בממצאי הבדיקות של המעבדות ובבחינה , צוות החקירה להסתפק בראיות שנותרו בשטח

של , עובדה זו.  התרחישים האפשריים שעלו מהעדויות ומנסיבות האירועמקיפה של מירב

התחוורה לצוות החקירה כבר באתר , העדר כיווני חקירה עיקריים בתחילת התאונה

  .התאונה והובילה להגדרה מיידית של כיווני החקירה שיבוצעו במקביל

את מירב העל: קרי, ניתוח חומר החקירה בוצע בדומה לתהליך החקירה הקלאסית

דיון בעובדות ובנסיבות הרלוונטיות לכל אחד מהם ושלילה של , התרחישים האפשריים

 עד למציאת התרחיש – הבשיטת האלימינצי, תרחישים שלא נמצאו תואמים אותם

  .שמסביר את הראיות והנסיבות

 ממצאים מאתר התאונה ועדי הראייה 2.1

 חיל האוויר תל י תקשורת הרדיו שהייתה לטייס עם פקח המגדל הבסיס"עפ 2.1.1

תרגל הטייס באזור קבוץ שילר משך למעלה ממחצית , )הפקח: להלן(נוף 

, מטיילים, נערות: ובכללם, עדי ראייה רבים שעברו במקום ובקרבתו. השעה

נדרשה . בחלקים שונים שלהם, ראו את התרגולים במקום, בדואים וילדים

 .ן של האירועכדי לאתר ולהתמקד בשלב האחרו, הצלבת נתונים ותיאורים

כי הטייסים תרגלו הקפות , עדויות ומנתונים נוספים עולה בבירורמחיבור ה 2.1.2

תחילה ביצעו מספר מעברים נמוכים כדי . וגישות שונות על מנחת שילר

כ עברו לבצע את "להרחיק את אלה ששוטטו על המסלול ובקרבתו ואח

הקפות , לותכי הטייסים ביצעו הקפות רגי, באופן כללי ניתן לומר. ההקפות

פנייה , קרי המראה על מסלול אחד, Teardropוגישות נמוכות והקפות מסוג 

חלק . בכיוון ההפוך, דרך צד אחד והפיכת הפנייה לנחיתה על אותו המסלול

הליכה "וחלק היו " הליכה סביב"מהגישות לנחיתה בוצעו עם נגיעה במסלול ו

 ".סביב בגובה

או כל אמירה , הפסקת רעש המנוע, יגיםהעדים לא ציינו רעשי מנוע חר: הערה

    .היכולה להתפרש כתקלת מנוע
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מעט צפונית , שהיו אותה עת בנסיעה ברכב, של מספר עדים" עדות משולבת" 2.1.3

כי שלב התאונה התרחש , בסבירות גבוהה, מלמדת, מזרחית למנחת

, כשהמטוס היה בפנייה ימנית צפונה שהפכה תוך זמן קצר לפנייה שמאלית

נעלם ומייד הופיע ענן , ובמהלכה התנדנד המטוס) י העדות"עפ(נחיתה כנראה ל

אך זו התבררה , כי המטוס נחת, תחילה הייתה הערכה אישית. חול גדול/אבק

 .כמכת הפגיעה בקרקע

כיוון , תמיכה ראשונית לעדות המשולבת היא במיקום נקודת הפגיעה בקרקע 2.1.4

 מטרים 250 –בקרקע כ המטוס פגע . אף המטוס והפגיעות העיקריות במטוס

 מטרים משמאל לציר המסלול כשאף המטוס 30 –כ , 22לפני תחילת מסלול 

הפגיעה בקרקע הייתה עם .  לערך250קרי ,  ימינה מציר המסלול30 °-מצביע כ 

הצלבת נתונים אלו . במהירות קדימה נמוכה יחסית, הטיה שמאלית ואף נמוך

כי האירוע התרחש , פשרי ועיקרייחד עם נתונים נוספים מצביעה על כיוון א

 .לפיינל קצר, בגובה נמוך, בהשלמת הפנייה בצלע בסיס

כיוון , משמעית מה גרם לתאונה-הממצאים בתחום זה אין בהם כדי להעיד חד 2.1.5

הטסתיים ,  עדיין גורמים טכניים–שמדובר בשלב הטיסה בו ארע האירוע 

 .חשותואחרים עשויים להתברר כמרכיבים עיקריים בתהליך ההתר

קודם הזזה ופינוי , באתר התאונה בוצעו גם בדיקות טכניות ראשוניות 2.1.6

הושלמו הבדיקות , מאוחר יותר. כדי שלא להטעות את החוקרים, השברים

הטכניות במשטח אחסון שברי המטוסים של משרד החוקר הראשי במתחם 

 .של השירות המטאורולוגי בבית דגן

 

 ממצאי הבדיקות הטכניות 2.2

מטוס באתר התאונה ובמתחם השברים של החוקר הראשי העלו את בדיקת שברי ה

  :הממצאים הבאים ביחס למערכות שנבדקו

כולן נמצאו שלמות , מייצב הגובה מחובר לגוף בארבע נקודות: הגה גובה 2.2.1

שתי חיצוניות (שלושת נקודות ציר ההפעלה , תנועת ההגה ביד חלקה. ותקינות

  .נמצאו תקינות) ואחת מרכזית

שלמה וחיבור , המרכזית המעבירה את התנועה מהכבלים אל ההגההארכובה 

שני . סביב מוט ההיגוי שלמההארכובה ש, בחלק הקדמי. הכבלים תקין

הנמצא בתחתית , הקדח השלישי. הכבלים מחוברים ומאובטחים כראוי

נראה תקין ,  הגובהעלת הגההפבר מוט סחב דחף לומחשאליו , הארכובה

  ). חקירההמוט פורק קודם לצורכי(
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פרט להתעקמות המוטות שעולים אל נקודות ההפעלה לא נמצאו כל : מאזנות 2.2.2

ארבעת הארכובות מחוברות כנדרש ונקודת הארכובה הראשית שבתחתית . חריגים

כל שאר המרכיבים פורקו , הבורג שמחובר לסטיק נמצא תקין: מחוברת כהלכה

דחף -גוי עצמו ומוט סחףבאתר התאונה והועברו למעבדה כולל מוט ההי, קודם לכן

אופי השבר .  מדף–בכנף ימין נמצא נתק בין שני חלקי המאזנות . של הגה הגובה

, שתי נקודות ציר ההפעלה. שארע עקב עמיסת יתר שתוצאתו קריעה, נראה ככזה

  .נמצאו שלמות ובמקומן, הנמצאות בצידי הגוף

שני צירי . יוותיםללא ע,  כל מכלול החיבור לגוף המטוס נראה תקין:הגה כיוון 2.2.3

שם , הכבלים מנותבים כראוי עד לתא הטייס. ההפעלה נראים תקינים עם חופש קטן

, בניסיון הפעלה של הכבלים נמצא. ארע ניתוק הכבלים עקב כפיפת הגוף בתאונה

  . שההגה זז חופשי

עקב , נמצא כשהוא עקום,  המנוע החשמלי המפעיל את המדפים:מדפים 2.2.4

. לערך½  מצבו העיד על מדפים במצב –צילינדר בורגי המנוע מפעיל . ההתרסקות

 אופי השבר מלמד .המוט שמעביר את תנועת המנוע לארכובת המדפים נמצא שבור

  .על עמיסת יתר

ששבר פין החיבור אל מוט הגה , שם הוברר,  הועבר לבדיקת מעבדה:מוט ההיגוי 2.2.5

  .תוצאה של התאונה,  היינו–הגובה ארע בעמיסת יתר 

  : פתיחת מעטה המנוע נמצאלאחר: מנוע 2.2.6

 כן המנוע מעוות �

 קיר האש מעוות �

 תעלת התמיכה של המצערות נעקרה ממקומה �

, אפשר שהדבר נובע מעיוות קיר ראש, וקים נמצאו כשהם במצב הפעלה'הצ �

 .שבעטיו נמשך כבל ההפעלה שלהם

 .אך הכל מחובר בהם,  יצאו ממקום מושבםםשני הקרבוראטורי �

 .כולל  הצנרת, המקרנים נעקרו ממקומם �

 .נראה סדק בנקודות ריתוך ישנות, בשתי נקודות בצינור הפליטה �

שלושת הלהבים גזורים בקרבת השורש ועל הספינר נראית מעיכה , בפרופלור �

תוך סבוב אחד של המנוע , הדבר יכול לרמז על עצירת פתע. בנקודה אחת בלבד

ד "להעיד על סליכול , פיזור שברי הפרופלור על פני שטח נרחב. לכל היותר

 .גבוה של המנוע בפגיעה בקרקע

 .המצתים ורתמת ההצתה נמצאו מחוברים כנדרש �

, כאשר שמאל בסרק וימין במקסימום, ידיות ההפעלה של המצערות נמצאו �

מדף תומך , שבעטיה, ההסבר לכך יכול להיות נעוץ בפגיעה בקיר האש

 .המצערות משך צד אחד של המוטות
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   המעבדה הטכניתממצאי 2.3

  כלול מוטות ופיןמ 2.1.1

החיבור בין המוטות נערך באמצעות פין העובר דרך קדח מפולש  2.3.1.1

הפין הבולט . ומרותך בהיקפו למוט האנכי, בבסיס המוט האנכי

חוצה את המוט האופקי דרך קדח מפולש ושתי דיסקאות מכותפות 

בפועל נמצאה דיסקה . (אשר משתלבות בקדחי המוט האופקי

לט מעבר למוט האופקי מאובטח קצה הפין הבו). מכותפת אחת

  . באמצעות פין פציל לרוחבו

בגבול הריתוך שלו עם השבר אירע ; מ" מ28.36 -הפין השבור באורך  2.3.1.2

 .המוט האנכי

 רוחב .מ מהשבר" מ21.5 - במרחק כחריץ חלק על פני הפין סימן  2.3.1.3

 .המוט האופקי  רוחב זה מתאים לעובי הדופן של- מ" מ1.5 -  חריץה

במיקרוסקופ כפי שאובחן (ים בחלקם מגומות גזירה פני השבר בנוי 2.3.1.4

 .)האלקטרוני וחלקם מעוכים כתוצאה מתלישה

פין הגחון של המוט האנכי נשבר תחת חבטה אנכית שמגמתה מלמטה  :סיכום

, כמו (לא נמצאו ראיות לסידוק הדרגתי או תלוי זמן כלשהו .למעלה

  ).קורוזיה או אחר, התעייפות

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הפין הגזור                 מוט ההיגוי                 

  

 בדיקת הדלק 2.1.2

הדלק נמצא נקי לחלוטין וללא כל עדות למשהו חריג היכול לגרום לאיזושהי 

  .בעיה בפעולת המנוע

 של הדלק מוצאות אותו מתאימות לדרישות תסקירת התכונות הפיזיקאליו

  .התקן וללא חריגים
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 באבו כבירממצאי הבדיקות במכון לרפואה משפטית  2.4

נבצר מצוות החקירה , מקיפה ויסודית, "נתיחה שלאחר המוות"כיוון שלא בוצעה 

חוקרי המשרד עם רופאי , יחד עם זאת. להצביע על מנגנון המוות באופן מוחלט ווודאי

עד כמה שניתן , המכון באבו כביר דנו בראיות שעמדו בפניהם וקבעו את ממצאיהם

  .במגבלות אלה

כי הטייס הוא שאחז במוט , י בדיקות הרנטגן"עפ, בסבירות גבוהה מאוד 2.4.1

אין שום עדות לאפשרות שהנוסע הוא שאחז . ההיגוי בזמן הפגיעה בקרקע

 .במוט ההיגוי

שני הטייסים פגעו במצחיהם במעטה העליון של לוח המכשירים כשקו הפגיעה  2.4.2

ה מציר האורך מעט ימינ, במצח אלכסוני מעט ותואם את הפגיעה של שניהם

 .של המטוס

הרצועה האלכסונית " עמיסת"באחד הטייסים נותר רישום חלש המעיד על  2.4.3

כי ניתוק מערכת החגירה הייתה בעומס , הרישום החלש מעיד. של המושב

 .נמוך יחסית

משמעי  -היכולים להצביע באופן חד, לא אותרו בשני הטייסים סימנים ברורים 2.4.4

, למשל, הפגיעה בלוח המכשירים. ד מהםעל הגורם הישיר למותו של כל אח

אך אין בכך כדי להעיד על היקף הפגיעה , לא חדרה את עצם הגולגולת

 .הפנימית

קיימות עדויות לפגיעה , למרות מגבלות הבדיקה שבוצעה במכון המשפטי 2.4.5

חלק מהפגיעות יש בהן כדי להסביר את . באיברים פנימיים אצל שני הטייסים

 .גורם המוות

קסיקולוגית שבוצעה לשני הטייסים לא נמצאו ממצאים כלשהם בבדיקה הטו 2.4.6

 .היכולים להוות גורם או תורם לתאונה
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 התרחישים הטכניים 2.5

  כשל במערכת ההיגוי 2.5.1

השברים באתר התאונה רמזה לחוקרים על אפשרות שהמטוס תבנית  2.5.1.1

לא היה נשלט בשניות האחרונות שקדמו להתרסקות על רקע זה 

כל מערכת ההיגוי ממוט ההיגוי ועד הושם דגש מיוחד על בחינת 

 .להגאים

מצא צוות החקירה כי , בבחינה ראשונית של המערכת באתר התאונה 2.5.1.2

מוט ההיגוי מנותק ממוט סחב דחף המחובר אליו והמפעיל את הגה 

ל יכול היה להסביר אי השליטה "ניתוק המוט בנקודה הנ. הגובה

 .במטוס

בה והפין המחבר מוט ההיגוי יחד עם מוט ההפעלה של הגה הגו 2.5.1.3

שם הוכח מעבר לכל ספק כי שבירת , ביניהם הועברו לבדיקת מעבדה

תוצאה , היינו, הפין המחבר בין המוטות ארעה בעומס יתר חד פעמי

כפי שנמצא , גם כיוון הפעלת הכוח שיצר את השבירה. של התאונה

תומך בממצאי חקירה נוספים אודות , מלמטה כלפי מעלה, במעבדה

 .ל המטוס במהלך ההתרסקותהכוח שפעל ע

הטבעה של החלק התחתון של מוט ההיגוי והפין המחבר את 

הארכובה על השטיחון של רגלי הטייסים מצביעה על תקינות החיבור 

 .קודם הפגיעה בקרקע

מערכת ההיגוי נמצאה תקינה לחלוטין ואינה מהווה גורם : סיכום 2.5.1.4

 .לתאונה

  

  מנועכשל  2.5.2

ה נראה כי ארעה עצירת פתע של בהתבוננות על המנוע לאחר התאונ 2.5.2.1

עובדה זו יחד עם . הפרופלור עקב תקיעת אחד מלהביו בקרקע

, ברדיוס של עשרות מטרים, מציאת שברי הפרופלור מסביב למטוס

  .מלמדת על כך שהמנוע היה בכוח גבוה בעת הפגיעה בקרקע

למרות שברור  היה לצוות החקירה כי המנוע פעל , יחד עם זאת 2.5.2.2

 דגימת דלק מהמטוס אל המעבדה לבחינת הימצאות הועברה. כנדרש

היכולים להעיד על איזושהי , לא נמצאו כל זיהומים בדלק. זיהומים

 .בעיה
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יחד עם ההתאמה של העדר עדות ביחס , מצב הפרופלור ופיזור חלקיו 2.5.2.3

ד "כי המטוס פגע בקרקע עם סל, לרעש חריג אפשרי מהמנוע מלמדים

   .גבוה ואפילו מנוע מלא

יכול היה הטייס לבצע , ף אם הייתה מתגלית בעיית מנועא: הערה

 בזווית חדה בקרקע כפי שנמצא ענחיתה אונס על גלגליו ולא להיתק

  .המטוס לאחר התאונה

  

 סיכום ההיבט הטכני 2.5.3

, כשל טכני במערכת ההיגוי או כשל מנועכלשהיא בדבר  עדות ראיהבהעדר 

 מאוד לא נגרמה התאונה כי בסבירות גבוהה,  קבע צוות החקירה,אפילו חלקי

 .כתוצאה של כשל טכני

 התרחישים ההטסתיים 2.6

, טכניכי לא נמצאה עדות כלשהי לכשל ,  עדי הראיה יחד עם העובדהיתיאור 2.6.1

מיקדו את החקירה בבחינת התרחישים , בשלב האחרון של הטיסה

" צלע בסיס"בדגש לאפשרות של הזדקרות בסיום הפנייה מ, ההטסתיים

 . תומכים באפשרות זו, ם הפגיעה בקרקע ואופייה מיקו–לפיינל קצר 
 :ל"לכיוון עיקרי זה מספר עובדות שמחזקות את התרחיש הנ

 .הטייס אחז במוט ההיגוי בעת הפגיעה בקרקע 2.6.1.1

 ".הליכה סביב"מתאים לנחיתה ו –" ½"מציין המדפים היה במצב  2.6.1.2

 ".צלע בסיס"עדי ראייה ראו את המטוס במהלך הפנייה של  2.6.1.3

 .ווחו בקשר הרדיו על בעיה כלשהיהטייסים לא די 2.6.1.4

 . פגיעה בביצועים–ביום חם , מנוע חלש יחסית 2.6.1.5

    

כי שני הטייסים נהגו ואף העדיפו לתרגל הקפות , עמיתים העידו והתבטאו 2.6.2

 ". מיוחדות"כולל הקפות , במנחת שילר

קו , אורך מסלול(כולל מגבלותיו , המנחת היה קרוב למנחת ראשון ומוכר להם

  ). 'למסלול וכו-מזרח-וןמתח חוצה צפ

, רגילה(כי הטייס נהג לתרגל הקפות מסוגים שונים , אותם חברים סיפרו

  ). Teardrop –שטוחה ו 

חלק משותפיו למטוס , מ"כי למרות שהנוסע לא הוסמך כטייס אז, עוד נאמר

בהיותו טייס , איפשרו לו להטיס את המטוס ואף לבצע נחיתות מכסא ימין

 .הטייס המוסמך הוגדר כטייס מפקדכאשר , תעופה כללית
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עשוי אדמה ובאורך ,  שנים מנחת חקלאי עונתי3 –מנחת שילר היה עד לפני כ  2.6.3

 שנים בוצעו עבודות 3 –לפני כ . שביל עפר מהודק,  בפועל– מטרים 900

. עשוי כורכר כבוש',  מ220תשתית והמנחת כיום הוא באורך מגבלתי של 

 מטרים צפונית 900 –כ , של קו המתחאורכו המוגבל של המסלול וקרבתו 

מחייבים את הנוחתים לדייק בהקפה ובנגיעה במסלול , לתחילת המסלול

, רגילה ורחבה, הימצאות קו המתח מגבילה את האפשרות לבצע הקפה. עצמו

, בנסיבות שתוארו, ההסתברות לאובדן שליטה. במיוחד כאשר היא שטוחה

  .Teardropה גדל משמעותית אם הטייס ביצע תמרון הקפ

נחיתה והמראה  (STOL מוגדר כמטוס ZENAIR - מטוס ה – הקפה שטוחה 2.6.4

בזכות כנפונים קדמיים שמאפשרים טיסה במהירות נמוכה ביותר ) קצרים

יוצרים גם , שתורמים לתכונות טיסה אלו, הכנפונים. ובזוית התקפה גבוהה

יגוי גרר גבוה מאוד שמחייב הרבה מנוע בהקפה ולעתים גם מקשה על ה

. בהקפה שטוחה מצב זה מחריף ומחייב תשומת לב רבה למהירות. המאזנות

מצב של נפילת מהירות יגרום להזדקרות של הכנף הנמוכה ויחייב הקטנת 

עם הוצאת הטיה תוך פתיחת מנוע בניסיון לצאת , זוית ההתקפה מיידית

יגרמו ,  זיהוי מאוחר או לא נכון של המצב). כ עם הליכה סביב"בד(ממצב זה 

 –י משיכת הסטיק אחורה עם גלגול "ע, לטייס לנסות להרים את אף המטוס

 . פעול ניסיון כזה יחייב את ההזדקרות

2.6.5 Teardrop – תרגולי המראה ונחיתה בכיוון הפוך הנם תרגילים קשים 

המטוס הממריא חייב לפנות את ציר . שמחייבים ניסיון ומיומנות רבה

גובה למרחק מספיק מבלי שהטייס רואה לצאת תוך איסוף , המסלול הצידה

" צלע בסיס"בהמשך על הטייס לפנות ל. את המסלול שנמצא מאחוריו

כ היא לפנות מוקדם " בדההנטיי. תוך תחילת הנמכה על קו הגלישה" פיינל"ול

מצב זה מחייב פניה הדוקה מאוד כדי לא לעבור , מידי וקרוב לציר המסלול

ל התרגול יכול בהחלט להסתיים בתרחיש ביצוע לא זהיר ש. את ציר המסלול

  .כפי שפורט בסעיף הקודם, של נפילת מהירות והזדקרות בפניה לפיינל

, האחרים, האפשריים, שלילת התרחישים הסבירים, הערכת צוות החקירה 2.6.6

כי האירוע נגרם כתוצאה מהזדקרות , בשיטת האלמינציה מובילה למסקנה

המטוס הפיל אף . לית ובגובה נמוךתוך כדי פנייה שמא, בפנייה לפיינל קצר

עם גלגל האף ומייד אחריו , כמעט ללא רכיב קדימה, וכנף שמאל ופגע בקרקע

נהדף המטוס מעט , כתוצאה מהפגיעה תוך כדי הטיה שמאלה. גלגל שמאל

 .בקו המשיק" שהמשיכו", כמו גם ראשיהם של הטייסים, ימינה מציר האורך
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 "שטיחון אומר המון" 2.7

. PVC –היה מצוי שטיחון ירקרק מ , התא לרגלי הטייסיםבתחתית רצפת  2.7.1

סיפור השטיחון . התא המדויקות של רצפת המידותי "עפהשטיחון היה גזור 

כי כבר בליל , ייאמר. ותרומתו לחקירה ראויים לסעיף נפרד בדוח החקירה

 270בשטיחון עד כדי חיתוך של , התאונה הבחינו החוקרים בפגיעה העגולה

בעת הפגיעה , ככל הנראה של תחתית מוט ההיגוי, עקב מגע, למעלות מהמעג

 .השטיחון נשכח בשטח בזמן פינוי השברים. בקרקע

אחד משותפי המטוס אסף את השטיחון שהושאר בשטח והעביר אותו לידי  2.7.2

השטיחון . שחזר למנחת שילר לצורך שחזור וביצוע הקפות, החוקר הראשי

שוני של כשל הפין המחבר את היה לכאורה לתמוך בכיוון הרא" אמור"

לאחר הבדיקה , כאמור,  כיוון שנשלל–המוט מערכת הפעלת הגה הגובה 

המטלורגית שלא גילתה סימני התעייפות במשטח השבר אלא עמיסה חד 

בזכות יוזמתו של אותו שותף ולאחר שנשלל הכיוון של כשל . פעמית בלבד

 ...הפך השטיחון לראיה חשובה ביותר, הפין

שפתי (י ממדי תחתית מוט ההיגוי " כי השטיחון נחתך במדויק עפ,העובדה 2.7.3

יחד עם הנתון כי ציר התנועה של מוט ההיגוי אינו בתחתיתו אלא , )צינור

להתאים את השטיחון לרצפת , העלתה את הרעיון) מ" ס10 –כ (גבוה יותר 

ובכך אפשר יהיה לקבוע את מצב מוט ההיגוי בעת , מאותו הדגם, זנאייר

 - 7½בין השעות (כי רבע מהיקף המעגל , העובדה הראשונית.  בקרקעהפגיעה

מלמדת בסבירות גבוהה כי מוט ההיגוי היה , בצד שמאל נותר שלם) 10½

 .בעת הפגיעה בקרקע, מוטה ימינה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 הטבעת מוט ההיגוי בשטיחון
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כי ניתן להתאים את השטיחון , והתברר) HFD(השטיחון נלקח למטוס תואם  2.7.4

י הסימנים "אלא גם עפ, י צורתו"לא רק עפ, לרצפת התא באופן מדויק ביותר

במקום השטיח , לאחר שהשטיחון הוצב במקומו. שהוטבעו בו בחלקו התחתון

כי , משמעי ביותר-באופן החד, ניתן היה להיווכח, המקורי של מטוס השחזור

מיקום זה . בעת הפגיעה בקרקע, ימינה ואחורה, מוט ההיגוי היה בקצה מהלכו

 .כנגד ירכו של הנוסע, שמאל תוך דחיקת המוט ימינהאפשרי למי שהטיס מ
  

  

  

  

  

  

  

       

  

  

  

      

  

    

  

  

  )סטיק מלא ימינה ואחורה (ממספר כיוונים, הצגת התאמת הסטיק לשטיחון            

  

צורת ראש המוט שהייתה יחידה , עובדת מיקום מוט ההיגוי בקצה המהלך 2.7.5

 :ם עליחד עם ממצאי המכון לרפואה משפטית מלמדי, ומעוגלת

 .הטייס הוא שהטיס את המטוס בעת הפגיעה בקרקע 2.7.5.1

 .הטייס תיפקד עד לפגיעה בקרקע 2.7.5.2

על ניסיון הטייס להרים אף , מיקום מוט ההיגוי מלמד בסבירות גבוהה 2.7.5.3

 שגוי כי למי שמנסה –אך " טבעי" מצב –ולהרים את כנף שמאל 

משיכה הסטיק אחורה וימינה לקצה המהלך .  מהזדקרותץלהיחל

 .ת ההזדקרות ומקבעת את אובדן השליטהמחריפה א
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 תרחיש התאונה 2.8

, יחד עם הסתברותו של התרחיש ההטסתי, שלילת התרחישים הטכניים 2.8.1

כי השלב האחרון בתרחיש התאונה היה , הוביל את צוות החקירה בקביעתו

תחילת התרחיש . עקב הזדקרות בפנייה, בגובה נמוך מאוד, אובדן שליטה

אך קרובה מספיק כדי לחוות ולהעריך את , הבצורה בטוח, נבדקה בטיסה

 . המגבלות והאילוצים בביצוע ההקפות השונות במנחת שילר

החל בסבירות גבוהה לאחר , התמרון שהוביל לאובדן השליטה 2.8.2

פנייה ימינה מזרחה ומיד שמאלה , 04הליכה סביב על מסלול /המראה

עדויות עדי . בכיוון ההפוך, קרי, 22לנחיתה על מסלול ) Teardropתמרון (

במהירות , כ התנודדות של המטוס"ראייה על פנייה ימינה ושמאלה ואח

 .מחזקת מאוד כיוון זה, יחסית למה שרגילים לראות, נמוכה

כי התמצאותם של כבלי המתח מצפון לתחילת , התרשמות צוות החקירה 2.8.3

 נמוך להדק Teardropבמיוחד אם ביצע תמרון , אילצו את הטייס, המסלול

יש לכך משמעות נוספת הגם שאפשר שזה נגרם , במהירות נמוכה. בפניות

 .יש תרומה מסוימת, למנוע החלש יותר. בהקפה נמוכה רגילה

בשנתיים האחרונות אירעו מספר תאונות שנגרמו עקב הזדקרות בגובה נמוך  2.8.4

או , או עם אובדן כוח מסוים,  עם כוחוהתאונות אירע. ובדגש לפנייה לפיינל

 :להלן חלק מהן. Teardropסוג בהמשך להקפה מ

  מנחת ראשון– HTZ ,9.12.08, סיירה 2.8.4.1

 בעקבות עבודה בלתי סדירה של המנוע לאחר Teardropבביצוע פטרן 

  .נגיעה לקראת סוף מסלול ונזק כבד לכלי: התוצאה. ההמראה

2.8.4.2 G-T-500 ,HDN ,8.5.09 –ממנחת ראשון  

.  והזדקרלאחר אובדן כוח הטייס פנה חזרה בגובה נמוך, בניווט

  .המטוס נמחה והטייס נפצע. המטוס נפל לחצר פרטית והתרסק

  ממנחת ראשון– HRD, 20.2.10, טקסן 2.8.4.3

,  לנחיתה עקב התרוממות החופה בהמראהTeardropבביצוע פטרן 

  .המטוס נמחה. הזדקר המטוס והתרסק

  ממנחת ראשון– HTB ,22.3.310, גט פוקס 2.8.4.4

הזדקר ,  לאחר ההמראהעקב אובדן כוח, בביצוע נחיתת אונס בשטח

  .המטוס ניזוק קל. המטוס בפנייה לפיינל

2.8.4.5 P-92 ,HHW, 21.5.10 –ממנחת ראשון  

הזדקר המטוס בפנייה לפיינל , בתרגול נחיתה במנחת רוחמה

  .המטוס נמחה. והתרסק
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מחזקת את ההמלצה , תופעה זו שאוזכרה בחלק מדוחות החקירה הקודמים 2.8.5

מ בתרגול מצבים "של טייסי האזבדבר הצורך בהעשרת הידע והמיומנות 

תרגול כזה אפשרי לביצוע באזורי אימון גבוהים החסרים כיום במרבית . אלו

נכון יהיה להקצות אזור . בדגש למנחת ראשון ובועת השרון, המקומות

י "כשהוא אינו תפוס ע, לתרגול מצבים אלו,  רגל1,500עד , אימונים גבוה

  .בעלי עדיפות, מגזרי תעופה אחרים

  

 רידות בתאונהש 2.9

אירועים של התרסקות ומחיית מטוס בהמשך , כפי שתואר בסעיף קודם 2.9.1

הסתיימו בפציעתם של שוכני המטוס ולעיתים , להזדקרות בפנייה לפיינל

, באנרגיות גבוהות יותר, אירועי התרסקות אחרים. באורח הקל ביותר

 למרות שארעה, בתאונה הנחקרת. מ אף הם בפציעה"הסתיימו במערך האז

כי , העובדה. באופן מיידי, נהרגו שני הטייסים, באנרגיה שמאפשרת שרידות

חייבה , בין שני המושבים, רצועות שני הטייסים נותקו מחיבורן לרצפת התא

 .את הצורך לתת ביטוי להיבט זה בחקירה

, תקנית לכלי רכב, כי מדובר בצורת חגירה, בדיקת מערכת החגירה העלתה 2.9.2

עם שתי נקודות עגינה בדופן , לכל מושב, כהרצועה אחת ארו, הכוללת

לרצועה , הנחגרת באמצעות אבזם אחד, )עליונה ותחתונה(החיצונית 

עוגנו , נשוא התאונה, במטוס. בין מושביהם, המעוגנת לרצפת תא הטייסים

שתי הרצועות לרצפה באמצעות פחיות אלומיניום שונות בגודלן ובמספר 

 מסמרות ובפחית 3 הטייס נמצאו בפחית. המסמרות המעגנות כל פחית

 . מסמרות4הנוסע נמצאו 

באתר התאונה נמצא כי רצועות החגירה נתלשו בנקודות חיבורן לגוף  2.9.3

ניתוק .  בין גוף המטוס לבין החגורה מותקנת פחית המסומררת לגוף.המטוס

 .הפחיות היה בנקודות הסמרור

                                                                                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  היתלשות פחית רצועות הטייס          במטוס שהתרסק פחית הרצועה
  במטוס שהתרסק            סע הייתה מרותכתשל הנו
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 :בחינה מדוקדקת יותר של הפחיות העלתה 2.9.4

שנועדו ) Pop Reavet's(הסמרור נעשה באמצעות מסמרות עיוורות  2.9.4.1

 .למאמצי גזירה

במנגנון שליפה של , ת מעגינתן היה בנקודות הסמרורניתוק שתי הפחיו 2.9.4.2

המסמרות לא היו מחוברות לחציץ או . ראשי המסמרות ולא בגזירה

 .אלא לפח אלומיניום דק, לקורה מחוזקת

זו של הנוסע הייתה . שתי הפחיות נמצאו מעוקמות עם סימני סידוק 2.9.4.3

היה סדק או שבר מוקדם שמולא מאוחר יותר בחומר : קרי, מרותכת

 ? מי עשה זאת ומתידללא תיעו, ריתוך

החליט צוות החקירה להרחיב , לאור ממצאי התלישה במטוס נשוא התאונה 2.9.5

, בנושא ובדק את אופן עיגון הרצועות במטוסי זנאייר וסוואנה והגיע למסקנה

לא באופן העיגון ולא בסוג ובמספר המסמרות , )בלשון המעטה(כי אין אחידות 

מאחר שאין יודעים , ממצא זה לכשלעצמו חמור דיו. המחברות את הפחית לגוף

כמו כן אותרו סדקים . ממקומה) פחית(באיזה עומס תתלש תושבת הרצועה 

 ).ראה תמונות(וכפיפות במטוסים שונים 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HFZפחית מכופפת במטוס                             HFDפחית סדוקה במטוס                           
 

  :הערות   

, נמצא חריץ ברצפת תא הטייס המבטיח, בשונה ממטוסי זנאייר, במטוסי סאוונה .1

 .גזירת המסמרות ולא בכפיפה" המחייב"כי תלישת הפחית תהא בכיוון מסוים 

בוחר בעל , "י חובב"בנייה ע"מ, במטוסים המורכבים מקיטים ובמטוסים אחרים .2

ין מערכת העונה לפחות לתקן עדיין נדרש להתק. המטוס את סוג מערכת החגירה

  .המקובל
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אשר , הרצועות והפחיות ניתנו לבדיקה ולחישובי חוזק למומחה בתחום 2.9.6

הן " מדברות בעד עצמן"כיוון שמסקנותיו . אושש את הערכת החוקרים

 :מובאות כלשונן

השוני גדול מאוד ביניהם הן . אין אחידות במחברי כסא ימין ושמאל 2.9.6.1

 .בממדים והן במספר הקשיחים

או כסא ימין אינו תואם /כסא שמאל ו, אף לא אחד מן מהמחברים 2.9.6.2

הן מבחינת ממדי פחיות המחבר והן מבחינת , את התכן המקורי

 .מספר הקשיחים

שהתבטא בריתוך בלתי תקני של , במחבר אחד בוצע שינוי מאולתר 2.9.6.3

בלתי מבוקר ואורכו קטן , הריתוך נראה גס. שני חלקי פחית שנשברה

 . הנומינלי של הפחיתבכשליש מן הרוחב

לא ניתן לעמוד על התסבולת האמיתית של המחברים אשר נמצאו  2.9.6.4

אולם ניתן לקבוע כי היא ירודה מהתכן המקורי , HFMבמטוס 

 .בעשרות ואף במאות אחוזים

במחבר , בפחית של אחד המחברים נמצאו מרווחי בטחון שליליים 2.9.6.5

 .הקשיחים באופן בולט מאוד

כלומר התכן . בטחון שלילי בכפיפהבתכן המקורי נתגלה מרווח  2.9.6.6

אשר   הפחית במחבר –סימוכין לתופעה הזו . המקורי לוקה גם הוא

 זה בעצם תיקון של הפחית אשר נכשלה עקב בעיית כפיפה –הולחמה 

 . בדיוק כפי שהחישוב מראה–

, לאור חוות הדעת החד משמעית ביחס לאי התאמת מערכת החגירה 2.9.7

את , 29.8.10 –ב , עדכן החוקר הראשי, זו ממערכת כתלדרישות המינימאליו

א והמליץ בפניו לפעול מיידית לבדיקת המערכות הללו במטוסי "מנהל רת

 .זנאייר ואחרים ולאסור בהתאם את השימוש במערכות פסולות

  :ההמלצות

במטרה לקבוע את אופן העגינה הנדרש , להיכנס לעובי הקורה של הנושא �

כי במטוסים מותקנים אמצעי , יחשל הרצועות למבנה המטוס וכן להבט

  .עגינה שיעמדו בשעת מבחן על פי תקני תעופה מקובלים

לשקול התניית המשך הטיסות בבדיקה פרטנית של אזור עגינת הרצונות  �

  .וכל פעולה אחרת כפי שתמצאו לנכון

  :הבהרה

אלא על האפשרות , האמור במסמך זה אינו בא להעיד על סיבת התאונה

 .להחמרת תוצאותיה
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 מסקנות .3

 בשלב ,)הזדקרות (מאובדן שליטה רגעינבעה , כאישית צוות אווירהתאונה מסווגת  3.1

בנתוני גובה ומהירות שלא איפשרו מרווח , בעת פנייה לפיינל קצר,  של הטיסהקריטי

 .בטחון להיחלצות מהזדקרות שאליה  נקלע המטוס

 Teardrop בסבירות גבוהה שההזדקרות בפנייה לפיינל הייתה בהמשך של תמרון 3.2

בסבירות פחותה ארעה הזדקרות בהמשך להקפה . נמוך לנגיעה בכיוון הפוך להמראה

 .ככל הנראה שטוחה, רגילה

לא ניתן , למרות שלא נמצאה עדות לכשל טכני כלשהוא שעלול היה לגרום לתאונה 3.3

 שתרם להשתבשות תהליך לשלול בפסקנות אפשרות לאובדן חלקי של כוח מנוע

 .הנחיתה

 לא הייתה אחידה ולא תאמה את התקן , במטוס נשוא התאונה,גירהמערכת הח 3.4

יחד , במטוסי זנאייר האחרים, השונות בין מערכות החגירה.  למערכות חגירההמקובל

עם מנגנוני הכשל כשנמצא מהווים פוטנציאל גבוה להחרפת תוצאות תאונה בעלות 

 .מאפיינים כגון זו

לגבי הכשל של מערכת ,  ההנדסיבהמשך לקבלת חוות הדעת של המומחה: הערה

 .א והמליץ על ביצוע"עדכן החוקר הראשי המלצות ביניים דחופות את רת, החגירה

כי חיי שני הטייסים הוכרעו בכשל המיידי של מערכת , לא ניתן לשלול את האפשרות 3.5

 .מבלי שזו סיפקה את ההגנה המינימאלית הנדרשת, החגירה

או כתוצאה מביצוע תמרון , קרות בפנייהרצף התאונות בשנים האחרונות של הזד 3.6

Teardrop , בתעופה הזעירה מחייב חשיבה והערכה מחדש של נושאי הלימוד

, בעת האחרונה, תובנה זו חוזרת על עצמה. הן הבסיסיים והן התקופתיים, והבחינה

 .במספר חקירות

ללא ,  שלאחר המוות לאנשי צוות אווירנחיתההעדר הסדר קבוע המאפשר ביצוע  3.7

ביכולת למנוע תאונות , פוגע באופן ישיר בחקירה, לות בהסכמת משפחותיהםת

 .גם באינטרסים של המשפחות עצמן, בעתיד ולעיתים קרובות

את , לאמוד ולהעריך בטווח השעות שלאחר תאונה מסוימת, ברוב המקרים, לא ניתן

  .מידת הנחיצות הקונקרטית בנתיחה שלאחר המוות

 לקרקוע או השבתה, ת מערכת השיקולים ואמות המידהלקבוע א, קיים צורך מהותי 3.8

נכון לתת דגש מיוחד לתנאים המינימאליים . בעקבות תאונה, של מערך כלי טיס

 . קודם הפעלתו, לשחרור מאותו קרקוע

אלא , שאינו מעודכןשלא רק , "ת"פמ", לפני כעשור, מ פרסמה לחבריה"אגודת האז 3.9

 .שגם תקפותו בעייתית
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  המלצות .4

  1המלצה 

סאוונה ודומיהם ולשקול , לבחון בהקדם את נושא עגינת מערכת החגירה במטוסי זנאייר

  .מתן הנחיות מיידיות לטיפול במפגע הבטיחותי הגלום בכך

  מיידי: מועד ביצוע                            א"מנהל רת:  אחריות

  

  2המלצה 

ת לחץ תח, מ"לבחון את המשמעויות הנובעות מריבוי התאונות בביצוע הקפות באז

  ).המלצה חוזרת(ואילוצים ולחייב צעדים שישפרו את המודעות ואת המיומנות בביצוען 

  31.12.10: מועד ביצוע                            א"מנהל רת:  אחריות

  

  3המלצה 

, ) רגל1,500עד (לפעול מול חיל האוויר וכל גורם רלוונטי אחר להקצאת אזור אימונים גבוה 

  . מצבים וחירומים בגובה בטוחלצורך תרגול, אחד או יותר

  בהקדם: מועד ביצוע                            א"מנהל רת:  אחריות

  

  4המלצה 

למיומנות , לידע, מ בישראל בכל  הקשור  לבטיחות"לבחון ולשקול צעדי העשרה לטייסי אז

  ).המלצה חוזרת(ולניסיון של הטייסים 

  31.12.10: מועד ביצוע                            א"מנהל רת:  אחריות

  

  5המלצה 

האגודה לתעופה " ת"בפמ"הנתונים ורשימת המכשולים המצויים , לתקן את הפרטים

גם לגבי מנחתים אחרים באותו , זעירה ביחס למנחת שילר ולבדוק אם לא קיימת תופעה זו

  .זה" ת"פמ"לחילופין להודיע על ביטול ". ת"פמ"

  31.12.10: ועמועד ביצ                           הנהלת האגודה:  אחריות
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  ,ב ב ר כ ה                                         

                   
                                            

  )יק'רזצ(ד רז יצחק "עו
  החוקר             הראשי                            
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