
תאריך מלאדרגהשם

סיבת 

הערותתפקידטייסתמספר מטוססוג מטוסהתרסקות

ח"נפצע קשה ונפטר בביה.התרסק בסמוך לקצה המסלול,לא הצליח לצבור גבה,מכסיקו סיטי. ת.בעת המראה משטייסא"לתRX-136קומנדותאונה21-04-48סגןגרזון ויליאם 

התרסק בסמוך לקצה המסלול,לא הצליח לצבור גבה,מכסיקו סיטי. ת.בעת המראה משטייסא"לתRX-136קומנדותאונה21-04-48קינג אדוארד גלן

ככל הנראה התפוצצות תחמושת, בגיחת הפצצה (בית מחסיר)התרסק בפרוזדור ירושלים טייסהגמל המעופף51-בנורסמןקרב10-05-48סגןבוקשטיין דניאל

ככל הנראה התפוצצות תחמושת, בגיחת הפצצה (בית מחסיר)התרסק בפרוזדור ירושלים טייסהגמל המעופף51-בנורסמןקרב10-05-48סגןשיינבוים יריב   

ככל הנראה התפוצצות תחמושת, בגיחת הפצצה (בית מחסיר)התרסק בפרוזדור ירושלים חמשהגמל המעופף51-בנורסמןקרב10-05-48'טורשוסטרמן צבי

ככל הנראה התפוצצות תחמושת, בגיחת הפצצה (בית מחסיר)התרסק בפרוזדור ירושלים חמשהגמל המעופף51-בנורסמןקרב10-05-48'טוררוטשטיין שלמה

ככל הנראה התפוצצות תחמושת, בגיחת הפצצה (בית מחסיר)התרסק בפרוזדור ירושלים חמשהגמל המעופף51-בנורסמןקרב10-05-48סרןשקלנביץ יצחק

ככל הנראה התפוצצות תחמושת, בגיחת הפצצה (בית מחסיר)התרסק בפרוזדור ירושלים אלחוטןהגמל המעופף51-בנורסמןקרב10-05-48'טורכהן שלמה

והמטוס התפוצץ באויר, בעת טיסת ניסוי לפני העברה לארץ ניצוץ גרם לדליקה בגישה לנחיתה בשדה התעופה אורבה ברומאטייסהגמל המעופףNC79822נורסמןתאונה20-05-48סגן(בז)' ורג'ברלינג ג

והמטוס התפוצץ באויר, בעת טיסת ניסוי לפני העברה לארץ ניצוץ גרם לדליקה בגישה לנחיתה בשדה התעופה אורבה ברומאטייסהגמל המעופףNC79822נורסמןתאונה20-05-48סגןכהן יהודה  לייב  ליאונרד    

י גוף אוויה שהיה בתא המטען"הנווט נמחץ ע. פגע בגבעה ליד עקרון והתרסק,עקב ערפל כבדנווטא"לתRX-136(2)קומנדותאונה23-05-48סגןרוזנבוים משה אהרון

מ בתקיפת הטור המצרי בגשר עד הלום"י אש נ"הופל עטייסהקרב הראשונה101-דמסרשמיטקרב30-05-48סגן     (אדי)כהן אדוארד  שלמה 

מטוסו לא נמצא עד היום-א"האמיר פארוק מול חופי ת"מ בתקיפת המשחתת המצרית "י אש נ"הופל עטייסהגמל המעופף32-ביילד'פירצקרב04-06-48סגן     (מתי)סוקניק מתתיהו 

מטוסו לא נמצא עד היום- א"האמיר פארוק מול חופי ת"מ בתקיפת המשחתת המצרית "י אש נ"הופל עטייסהגמל המעופף32-ביילד'פירצקרב04-06-48סגןשפרינצק אהרון  דויד    

לוד.ת.הופל ליד שטייסהגמל המעופף9-אאוסטרקרב07-07-48סגן(זיסט)ברמן אמנון 

עריש-באל. ת.נפגע בתקיפה על שטייסהקרב הראשונה110-דמסרשמיטקרב09-07-48סגןויקמן רוברט לסטר 

רדף אחרי מטוס הרוורד סורי לתוך סוריה ונעלםטייסהקרב הראשונה107-דמסרשמיטקרב10-07-48סגןבלוך ליונל בוריס

טייסהגמל המעופף71-באירובאןקרב18-07-48סגןבויד ספנסר אנדריו

בת ים וערבים רצחו את כל - בדרכו מסדום לשדה דב התגלתה תקלה במערכת הדלק הטייס הנחית את המטוס בחולות נבי רובין 

נוסעי המטוס מלבד אחד שניצל

הופלה מעל לשדה ירושליםטייסהגמל המעופף12-אאוסטרקרב03-08-48סגןלביטוב זהרה     

הופל מעל שדה ירושליםטייסהגמל המעופף12-אאוסטרקרב03-08-48סגן (עמה)רוטשטיין עמנואל 

טייסהקרב הראשונה113-דמסרשמיטקרב16-10-48ל"סא(מודי)מרדכי  (קליבנסקי)אלון 

לבסוף צלל ,איבד גבה ומהירות.כן נסע אחד ירד.החל בתימרוני החלקה .גלגלים לא ירדו,התקרב לנחיתה, חזר מגיחה17:35בשעה 

 מעלות והתרסק30בזוית 

(נוסע)סואידן -הופל בתקיפת משטרת עירקטייסהקרב הראשונה171-דבופייטרקרב20-10-48סגןסטנלי  (אנקנשטיין)אנדריוס 

סואידן-הופל בתקיפת משטרת עירקטייסהפילים171-דבופייטרקרב20-10-48סרן(לאן)ט ליאונרד 'פיצ

סואידן-הופל בתקיפת משטרת עירקנווטהפילים171-דבופייטרקרב20-10-48סגןשוגרמן דב  

פיצוץ מיכל הדלק והתנתקות הכנף,המטוס התרסק ליד עקרון עקב אש במנוע הימניטייסהפילים82-סדקוטהתאונה24-10-48סגןסטיבנסון פרד     

כיה'מ בצ"התרסק בקא.ט.פ(כי'צ)אראדו תאונה25-10-48.ט.פ (גידי)צורן גדעון  יהושע 

פיצוץ מיכל הדלק והתנתקות הכנף,המטוס התרסק ליד עקרון עקב אש במנוע הימניאלחוטןהפילים82-סדקוטהתאונה25-10-48סגןליטמן יהודה  אריה    

פיצוץ מיכל הדלק והתנתקות הכנף,המטוס התרסק ליד עקרון עקב אש במנוע הימנינווטהפילים82-סדקוטהתאונה25-10-48סגן (ויליאם)פישר חיים זאב 

פיצוץ מיכל הדלק והתנתקות הכנף,המטוס התרסק ליד עקרון עקב אש במנוע הימניטייסהפילים82-סדקוטהתאונה25-10-48סגן (וילפריד)קנטור זאב 

פיצוץ מיכל הדלק והתנתקות הכנף,המטוס התרסק ליד עקרון עקב אש במנוע הימניטייסהפילים82-סדקוטהתאונה25-10-48סגןויימרס מיכאל 

כיה'התנגש במושקוביץ בטיסת סולו בצ.ט.פ(כי'צ)אראדו תאונה25-11-48.ט.פברגמן לאצי 

כיה'התנגש בברגמן בטיסת סולו בצטייס(כי'צ)אראדו תאונה25-11-48מ"סג(גיאורג)מושקוביץ יורא 

) 1202ן'ווידגתאונה07-12-48סגןהולטון אוליבר  גרפילד     73-ב התרסק בכינרתטייסהגמל המעופף(

) 1202ן'ווידגתאונה07-12-48סגן    (אברהם)לוי אלוין  73-ב התרסק בכינרתמכונאיהגמל המעופף(

) 1202ן'ווידגתאונה07-12-48סגןמוסטר ראלף 73-ב התרסק בכינרתטייסהגמל המעופף(

א גרוע התרסק בהרי בוסניה"עקב מז.כיה ליוגוסלביה' המריא  כמוביל מצ2במבצע וולוטה טייס2006ספיטפייירתאונה18-12-48ל"סא(סם)פומרנץ שמואל 

(ה אל חפיר'עוג)י ספיטפייר מצרי מעל ניצנה"הופל עטייס'א53-אאוסטרקרב28-12-48סגן(יבי'צ)זיבל צבי 

.ט.פהגמל המעופף35-אטיילורקראפטתאונה31-12-48.ט.פ (ק'ז)רוטמן יעקב 

סחרור והתרסקות ליד קיסריה, א זוגות"כשל מנוע בקטייסהקרב הראשונה2015ספיטפייירתאונה05-07-49מ"סגוולוביץ יצחק 

) 0418פייפרתאונה19-07-49.ט.פפדר אליעזר  67-א התרסק לאחר המראה מעקבה ונשרף.ט.פהגמל המעופף(

בעת טיסת ניסוי ביצע גלגול נמוך והתרסקטייסהקרב הראשונהספיטפייירתאונה21-06-50סרןכהן יוסף

החניך השני והמדריך נפצעו, התנגש בהקפה במטוס הרוורד אחר.ט.פט"ביסהרוורדתאונה24-10-50.ט.פשמואלי שמואל

( נוסעים הרוגים7)הופל בגבול מצריים טייסהגמל המעופףרפידתאונה18-12-50מ"סגחפשי מאיר 

(2מ "קא)התרסק בהר מירון.נכנס לורטיגו ,נכנס לענן,בעת טיסה במזג אויר גרועטייסהעקרב2044ספיטפייירתאונה15-01-51מ"סג(גברי, גבי)מאיר גבריאל 

תאונה בטיסת אימוניםטייסט"ביססטירמןתאונה11-05-51סגןלוינסון שמואל

-לא ידוע28-07-51מ"סגרוזנמן מרדכי

צלילת דחיסותטייסהקרב הראשונהמוסטנגתאונה03-08-51מ"סגרקיר שלום

(מצנח נתפש בזנב)נהרג בנטישה , אש במנועטייסהעקרב2047ספיטפייירתאונה19-08-51סגןקוסטה יואל  

כנף פגעה בקרקע- נהרג באוירובטיקה גובה נמוך טייסהפיליםסטירמןתאונה29-10-51סגן(נתי)פרידמן נתן מרדכי 

התרסק בעת צלילהטייסט"ביסהרוורדתאונה25-12-51מ"סג(כושי)נקר יששכר אליהו צבי 

התרסק בעת צלילהטייסט"ביסהרוורדתאונה25-12-51סגןסידלין משה  מוריס      

נראה מאבד גובה ומתרסק לקרקע, בסוף ההמראה, בטיסת מבחן בשאטודן לפני טיסת העברה לארץ טייס2156מוסקיטותאונה18-04-52והן'הארווי ג

 amir@sky-high.co.ilומזמין כל מי שימצא מידע כזה לתקן אותי בכתובת , השמטה או מידע שגוי, אני מתנצל מראש לגבי כל טעות. ומן הסתם נפלו בו שגיאות, המידע אינו שלם



תאריך מלאדרגהשם

סיבת 

הערותתפקידטייסתמספר מטוססוג מטוסהתרסקות

ט"ביססטירמןתאונה14-05-52סרןפריימן חנן

-לא ידוע23-11-52סגן(לסי)גולדנברג אהרון 

-לא ידוע23-11-52סגןפלקוי תומס 

מזרח עמק יזרעאל,פגע בקרקע בטיסה נמוכהטייסהקרב הראשונהמוסטנגתאונה14-12-52מ"סג (הניוש)בלט צבי יהודה 

הרי הגליל-לא יצא מצלילהטייסהקרב הראשונהמוסטנגתאונה02-01-53מ"סג (ביבי)רזניק דוניה אריה 

בטיסה לחופשה מבסיס חצור לרמת דוד ביצעו אירובטיקה מעל הכנרת כנף המטוס פגעה בקו חוטי חשמל והמטוס התרסק לתוך עץטייסהעמקהרוורדתאונה01-05-53מ"סג (דודו)אברמסון דוד 

בטיסה לחופשה מבסיס חצור לרמת דוד ביצעו אירובטיקה מעל הכנרת כנף המטוס פגעה בקו חוטי חשמל והמטוס התרסק לתוך עץנווטהעמקהרוורדתאונה01-05-53מ"סגנול ארנון 

בטיסת לילה נכנס לורטיגו מעל הים והתרסק לתוך המיםטייסהעמק2113מוסקיטותאונה06-08-53סגןאשל אוריאל 

בטיסת לילה נכנס לורטיגו מעל הים והתרסק לתוך המיםנווטהעמק2113מוסקיטותאונה06-08-53מ"סגשתיל עודד   

התרסק בים בחיפוש אחר אשל ושתילנווטהעמק2112מוסקיטותאונה07-08-53סגןץ יהודה     "כ

התרסק בים בחיפוש אחר אשל ושתילטייסהעמק2112מוסקיטותאונה07-08-53סגן(בסטי)רייזנר אליעזר 

(נהרג גם המכונאי עזרא אטלס)בעת טיסה עם מנוע מונץ סגר בטעות דלק למנוע שפעל והתרסק טייסהעמקמוסקיטותאונה27-11-53סגןחזן אליעזר

והתרסק ליד קיבוץ כברי (רן שרון, "הזנב הכתום"טייסת ) 2058התנגש באויר עם ספיטפייר טייסאבירי הזנב הכתום2027ספיטפייירתאונה16-12-53מ"סגילון יצחק

ה ביחד עם גדעון הורוביץ'התרסק בטיסה נמוכה ליד פלוגטייסהעמקמוסקיטותאונה08-03-54מ"סגפרידמן מאיר

נפצע אנושות ומת כעבור יומיים, ה ביחד עם מאיר פרידמן'התרסק בטיסה נמוכה ליד פלוגנווטהעמקמוסקיטותאונה10-03-54מ"סגהורוביץ גדעון   

צלל והתרסקטייסהעמקמוסקיטותאונה25-03-54סגןלבנון גדעון     

התרסק ליד שדה בוקרנווטט"ביס25פוקרתאונה25-03-54סרן(מנזו, מונצקי)באואר משה 

התרסק ליד שדה בוקר.ט.פט"ביס25פוקרתאונה25-03-54.ט.פדניאל הרי

טייסהעקרב2081ספיטפייירתאונה04-04-54מ"סגרטנר דוד

בעת טיסה בגבה נמוך מזרחית לקריית גת השתפשף בגבעה והתרסק ליד יער .טס לחפש שברי מטוס תובלה בריטי שהתרסק בסיני

(ליד גלאון)המלאכים 

א זוגות"התנגש במטאור בקטייסהקרב הראשונהמוסטנגתאונה03-06-54סרןאברהם (יודנפרוינד)יודפת 

עמק יזרעאל- ורטיגו בלילה טייסהקרב הראשונהמוסטנגתאונה24-06-54מ"סגדולינסקי אהוד

הנווט לא היה מחובר למצנח ונהרג, הטייס נחת בשלום, המטוס התפרק בצלילה בשל מעבר מגבלת מהירותנווטהעמק2118מוסקיטותאונה09-08-54מ"סגטמפלמן יהושע  צבי   

אוירובטיקה עם זלינגר- התנגש מעל רמת דוד טייסהקרב הראשונהמוסטנגתאונה18-08-54סגןאריאב עמרי

אוירובטיקה עם אריאב- התנגש מעל רמת דוד טייסהקרב הראשונהמוסטנגתאונה18-08-54סגןזלינגר יצחק

התרסקטייסהגמל המעופף03פייפרתאונה03-09-54סגןלנגר יהודה  פול     

התרסקמכונאיהגמל המעופף03פייפרתאונה03-09-54ש"טררכס גדעון

נכנס לענן והתרסק, בעת תרגול תקיפהטייסהסילון הראשונה01מטאורתאונה05-09-54סגן  (וני'ג)קירר יצחק 

בצלילה נמוכה פגע בקרקע בנגבטייסהעמק2143מוסקיטותאונה09-09-54מ"סגשרר אדם  אדק    

(29/11/55- תאריך התאונה )נפצע קשה בנחיתת התרסקות ונפטר כמה ימים לאחר מכן נווטהעמק2116מוסקיטותאונה10-12-54סרןהרצמן שלמה  

טייסט"ביספוקרתאונה10-04-55ן"רס (געתון)קאופמן אהרון 

צף מספר .הזדקר ופגע במים בצלילה חדה,המטוס פנה בהטיה ימנית,פסק המנוע לפעול, רגל לאחר המראה משדה דב100בגובה 

שניות ושקע

עי"גדנע אויר"גדנפוקרתאונה10-04-55עי"גדנבן אריה עודד

צף מספר .הזדקר ופגע במים בצלילה חדה,המטוס פנה בהטיה ימנית,פסק המנוע לפעול, רגל לאחר המראה משדה דב100בגובה 

שניות ושקע

בטיסת אימונים נכנס לצלילה והתרסקטייסהסילון הראשונה07מטאורתאונה15-05-55סגןשמואלי עירא    

216טייסת - הטייס לא נטש באזור מיושב והתרסק עם המטוס , בטיסת ניסוי ניתז שמן המנוע על החופהטייס2018ספיטפייירתאונה22-08-55סרן(לסלי)אוסטרוב אריה 

בטיסה נמוכה נכנס בגבעה ליד אילת השחרטייסהעקרב2060ספיטפייירתאונה28-09-55מ"סגשפירא אמיר     

בעת טיסת מכשירים נכנס לורטיגו הסתחרר והתרסקטייסהסילון הראשונה(סופה)  13מטאורתאונה29-11-55סגןרודבסקי יוסף 

בעת טיסת מכשירים נכנס לורטיגו הסתחרר והתרסקטייסהסילון הראשונה(סופה)  13מטאורתאונה29-11-55סרןשמואל ליכטנשטיין ליאור      

התרסק לאחר המראה מבאר שבעטייסהגמל המעופףפייפרתאונה06-03-56ר"סמנבל דוד

קרתה תקלה והתרסק,בעת טיסת ניסוי מצלמות באיזור רמלה לודנווטהדרקון המעופף2150מוסקיטותאונה13-03-56סגןכהן  לסק אמיתי  דוד     

קרתה תקלה והתרסק,בעת טיסת ניסוי מצלמות באיזור רמלה לודטייסהדרקון המעופף2150מוסקיטותאונה13-03-56סגןשמואלי אלישע    

התעלף וטבע, ובנחיתה קיבל מכה בראש, ניסה לצייף, בעת גרירת מטרות בים מול אשקלון נתקל בתקלהטייסהסילון הראשונהמוסטנגתאונה05-04-56סגן  (ויגי)אביגדור  (ליכטנפכט)קרן 

נכנס לסחרור בטיסה נמוכה ופגע בקרקע ליד רביביםטייסהעמק2130מוסקיטותאונה15-04-56סגן    (אברהם)שטהל דן 

נהרג בהתנגשות שני פייפרים באזור בית גובריןטייסהגמל המעופףפייפרתאונה24-05-56סמלסידי יאיר

.הפיל כנף והתרסק  בעת נחיתה ברמת דוד,הזדקר טייס(הכנף המעופפת)מגיני הדרום 2361מוסטנגתאונה13-06-56סגןנבון צבי 

 ביציאה ממטווח בגובה נמוך פגע מטוסו בים9' בקורס טייסי סילון מסטייסהסילון הראשונהמטאורתאונה19-06-56מ"סגאשר (פורטמן)פורת 

התרסק מיד לאחר הניתוקטייסהעקרב2344מוסטנגתאונה25-10-56סרןיקובס אלכסנדר'ג

קיבל את עיטור העוז לאחר מותו.  מצרי15י מיג "הופל עטייסהגמל המעופףפייפרקרב30-10-56סרןכהנא בנימין      

.מטוסו התהפך על גבו בגבה נמוך ונכנס לאדמה, נפגע מכדור.הוביל רביעייה לתקיפה באום שיחאןטייסנשר הזהבהרוורדקרב31-10-56סרןאשל סולימני משה

א בחלוצה עלה המטוס בלהבות והוא נהרג"בעת נסיון נ.שיחאן-מ מעל לאום"נפגע מנטייס(הכנף המעופפת)מגיני הדרום 2306מוסטנגקרב31-10-56סרןשלזינגר אורי    

נפגע  מעל אום כתף ופגע בקרקעטייסהעקרבמוסטנגקרב31-10-56ן"רסמשה   (מלניצקי)תדמור 

.נתקל באחד הצוקים והתרסק,המטוס נסחף לכיוון ירדן,בעת טיסה מעל לערבה.הטיס את האלוף שמחוניטייסהגמל המעופףפייפרתאונה07-11-56סמלגורדון בנימין 

נכנס לסחרור ופגע בקרקע צפונית לפלוגות,א במהירות נמוכה"בתרגול קטייסהקרב הראשונה61מיסטרתאונה04-12-56סרן (י'דנג)גונן היטר דן 

 amir@sky-high.co.ilומזמין כל מי שימצא מידע כזה לתקן אותי בכתובת , השמטה או מידע שגוי, אני מתנצל מראש לגבי כל טעות. ומן הסתם נפלו בו שגיאות, המידע אינו שלם



תאריך מלאדרגהשם

סיבת 

הערותתפקידטייסתמספר מטוססוג מטוסהתרסקות

התרסק ליד קיבוץ ניר עםטייסהצרעה30אורגןתאונה27-12-56סגןקופל יוסף  

נכנס למים בפנייה שמאלית בטיסה ישרה ואפקית,בשבירה ימינה לשורה עורפית במבנהטייסהסילון הראשונה05מטאורתאונה08-02-57מ"סג (אבי)מושקוביץ אביהו 

הועף עם כסא המפלט ונהרג,מ פגע בקרקע"בתרגול אמנעה בקאטייסהצרעה25אורגןתאונה02-06-57מ"סג (דודו)בינדר דוד 

טייסהעמק08מיסטרתאונה28-02-58מ"סגאילי רמי

בעת אימון תקיפת מטרות קרקע ליד רביבים פגע \התרסק בסמוך למשאבי שדה. התנגש במהלך גיחת אמנעה במטוס של צוק

במטוס אחר והתרסק

לעתלית' מע. צלל לים ונספה,נכנס לסיחרור בלתי נשלט,א"באימון קטייסהקרב הראשונה36מיסטרתאונה03-03-58סגן (איציק)יצחק  (ליטבק)חפר 

ליד כפר יבנה-הטיס נטש אך המצנח לא נפתח.המטוס התפוצץ,פרצה אש כתוצאה מנזילת דלק,מ"בתרגול התקפת רבע בקאטייסהצרעה75אורגןתאונה29-04-58מ"סגשרגאי ראובן   

טייסהעמק74מיסטרתאונה05-06-58מ"סגהוכמן דוד 

-הטייס צנח אך המצנח לא נפתח מאחר והיה מתחת לגבה המינימלי לנטישה,בתרגיל תקיפת אניות פגע בגחון המטוס בתורן האניה

בים מול חיפה

תל נוף-נכנס לגילגול חריף עקב תקלת מאזנות פגע בקרקע והתרסקטייסהצרעה73אורגןתאונה14-11-58ן"רסרן     (שיוביץ)שרון 

כ הזנב התפרק והמטוס התרסק ליד מושב שחר"אח.מ היו קשיים בקיזוז הגה הגובה"באימון בטיסת מבנה בקאטייסהצרעה61אורגןתאונה22-01-59סגןיהלום אביגדור

עין גדי- המטוס נשרף עם הפגיעה בקרקע .כשהיה בפנייה חדה נכנס לסחרור,במהלך סיור מודיעין בואדי עמוקטייסהגמל המעופף33פייפרתאונה27-04-59מ"סגטיטינסקי יוסף   

בחזרה מגיחת סיור נכנס למערבולת יורדת והתרסק בשדות קיבוץ אלומותטייסהגמל המעופף37פייפרתאונה16-06-59ר"סמרביב אביהו

(Aווטור דגם )מטווח מטרד -  והתרסק25התנגש עם ווטור ,ת"בתרגול צליפות מכיוונים שונים  בתשטייסאבירי הצפון22ווטורתאונה21-07-59סרן   (היקי)גרשון  (היצקי)הדר 

רביבים-מזרחית לכביש באר שבע,פגע בקרקע בטיסה נמוכהטייסהקרב הראשונה49מיסטרתאונה14-08-59סגן    (דני)דן  (פינקלשטיין)שהם 

.ט.פט"ביס20הרוורדתאונה29-08-59.ט.פאילן (ווגנר)גורן 

המטוס פגע בקרקע בזוית חדה למרגלות הר תבור.הדיחוס לא פעל ומסיכת החמצן ניתקה', ר28000באימון צילום אויר בגבה טייסהעמק13מיסטרתאונה01-01-60סגןמרקמן אהרון 

צלל לים מול עתלית בטיסת ניווט לילית עקב ורטיגו.ט.פט"ביס06הרוורדתאונה15-02-60.ט.פחטיבה יאיר

.יחד אתו נהרג חניך מגאנה. א"ט גאנה מטעם ח" הודי בעת שהדריך בביסT-2-נהרג בסחרור בתאונה08-04-60סגןספרא אלכסנדר

בעת טיסת ניווט נמוכה נכנס לאדמה ליד עין יהבטייסהצרעה28אורגןתאונה16-10-60מ"סגגל נחשון

 מייל מחוף הרצליה40א בזוגות נכנס לסחרור ונכנס לים "בתרגול קטייסהעקרב20סער/ד"סמבתאונה10-11-60סרןמיכאל (בסרגליק)רון 

(Bווטור דגם )רמת דוד .-שמט כנף פגע בקרקע ונשרף,הזדקר, בגלל בעית מרכז כובד,לאחר המראהטייסאבירי הצפון37ווטורתאונה27-03-61סגן(זיקו)פפו משה 

נהרג בתאונה אזרחית בעת שהיה מושאל לכימאווירטייסהגמל המעופףתאונה26-07-61סגןרחמים שלמה

טייס(הכנף המעופפת)מגיני הדרום 51מיסטרתאונה26-10-61מ"סג (לכי)אוליצקי מלאכי 

נהרג בקורס הסבה בטייסת הקרב )המטוס התפוצץ ושקע בים ליד אשדוד ,התפרקה כנף שמאל,ביציאה מתקיפה מהמטווח

(הראשונה

בסיום הנמכה מבוקרת לרמת דוד פגע בקרקע והתרסקטייסהעמק16מיסטרתאונה06-11-61סרןאגוזי שי

(Aווטור דגם )צפונית לעכו -הטייס נטש מתחת לגבה המינימלי ונהרג.א זוגות צלל לפתע במהירות גבוהה ופגע בקרקע "בקטייסאבירי הצפון11ווטורתאונה25-01-62מ"סגאבני עמוס

גרמו זרמי אויר אנכיים להטחת המטוס בקרקע (רכס חתירה)באיזור המכתש הגדול  טייסהגמל המעופף75פייפרתאונה23-02-62סגן     (נימי)ליטבק נמרוד 

התרסק בנגב המערבי, (שלמון)מייד אחרי סיום הקורס טייסהצרעה47אורגןתאונה07-03-62מ"סגגרובר זכאי עודד

רמת דוד-פגע בקרקע והתרסק, בתרגול טיסה אסימטרית נראה צולל במהירותטייסט"ביס16מטאורתאונה04-04-62סגן (חינה)חנן  (פלשקס)פלד 

רמת דוד.-נטש את המטוס אך נפגע ממנו ונהרג, בתרגול טיסה אסימטרית נראה צולל במהירות.ט.פט"ביס16מטאורתאונה04-04-62.ט.פ (צוקו)צוקרמן יצחק 

התהפך ושקע,בטיסת אימון נמוכה  מעל לכינרת פגע במיםטייסט"ביס60צוקית/פוגהתאונה06-05-62סגןיקיר מרדכי (לייפר)נווה 

התהפך ושקע,בטיסת אימון נמוכה  מעל לכינרת פגע במים.ט.פט"ביס60צוקית/פוגהתאונה06-05-62.ט.פקוטון עודד 

82מטווח -המטוס התפוצץ.ג" ק50באימון ריקוט והפצצה התלקחה פצצה .ט.פט"ביס73צוקית/פוגהתאונה18-10-62מ"סגבר שדה גדעון 

82מטווח -המטוס התפוצץ.ג" ק50באימון ריקוט והפצצה התלקחה פצצה טייסט"ביס73צוקית/פוגהתאונה18-10-62סגן     (רוני)סגל אהרון 

החליק על כביש ופגע במשאית והתפוצץ, ת פגע בקרקע"בתרגול תשטייסהצרעה21אורגןתאונה15-02-63מ"סגזרזיף עזרא

התרסק בגבעת ברנר. לא נטש ונהרג,  בהקפה לתל נוף66התנגש בווטור .ט.פט"ביס76צוקית/פוגהתאונה21-04-63ל"רסזייטל מאיר

צאלים-לכביש אורים' מ מע" ק1. נטש מתחת לגבה המינימלי ונהרג.ת במטווח"דום מנוע  ביציאה מצליפה באימון תשטייסהעקרב62סער/ד"סמבתאונה20-11-63ל"סאישראל  מאיר     (לחובסקי)להב 

מ נכנס לסחרור ופגע במים"א זוגות בקא"בקטייסהצרעה67אורגןתאונה21-11-63סגןשרון עמוס   

טייס(הכנף המעופפת)מגיני הדרום 95מיסטרתאונה18-02-64סגןבלקין דן

. 18 דקות לאחר שהודיע על כוונה לבצע בז מעל מסלול 3, איבד שליטה והתרסק ליד שדה תעופה לוד. העביר מטוס מחצור לעקרון

.נראה צולל בחדות כלפי הקרקע ונהרג

וברין'בית ג.בגבה נמוך מהמותר ובמהירות גבוהה פגע בקרקע והתרסק,בטיסת ניווט(קברניט)טייס החרב המתהפכת08אלואטתאונה23-04-64ן"רסברלב יואב

נפצע קשה ומת מפצעיו.וברין'בית ג.בגבה נמוך מהמותר ובמהירות גבוהה פגע בקרקע והתרסק,בטיסת הדרכהטייסהחרב המתהפכת08אלואטתאונה24-04-64סגן    (יוסקה)שחר יוסף 

פגע בקרקע  במכתש רמון עקב טעות בניווט וטיסה מתחת לגבה הבטיחות,במהלך אימון לצוערי קורס נווטיםנווטהפילים044נורדתאונה29-04-64מ"סג (סמי)אליהו שמואל 

פגע בקרקע  במכתש רמון עקב טעות בניווט וטיסה מתחת לגבה הבטיחות,במהלך אימון לצוערי קורס נווטיםנווטהפילים044נורדתאונה29-04-64מ"סג (אדריאן)ארגני אריה 

פגע בקרקע  במכתש רמון עקב טעות בניווט וטיסה מתחת לגבה הבטיחות,במהלך אימון לצוערי קורס נווטיםמכונאי מוטסהפילים044נורדתאונה29-04-64ל"רסרמי (הוכשטיין)בר סלע 

פגע בקרקע  במכתש רמון עקב טעות בניווט וטיסה מתחת לגבה הבטיחות,במהלך אימון לצוערי קורס נווטיםטייסהפילים044נורדתאונה29-04-64סגןגלבוע חגי 

פגע בקרקע  במכתש רמון עקב טעות בניווט וטיסה מתחת לגבה הבטיחות,במהלך אימון לצוערי קורס נווטיםנווטהפילים044נורדתאונה29-04-64מ"סגכרמל אורי    

פגע בקרקע  במכתש רמון עקב טעות בניווט וטיסה מתחת לגבה הבטיחות,במהלך אימון לצוערי קורס נווטיםנווטהפילים044נורדתאונה29-04-64סרןפונדק מנחם

פגע בקרקע  במכתש רמון עקב טעות בניווט וטיסה מתחת לגבה הבטיחות,במהלך אימון לצוערי קורס נווטיםטייסהפילים044נורדתאונה29-04-64סגןשלמה   (צלליכין)צליל 

פגע בקרקע  במכתש רמון עקב טעות בניווט וטיסה מתחת לגבה הבטיחות,במהלך אימון לצוערי קורס נווטיםנווטהפילים044נורדתאונה29-04-64מ"סגרזין גיורא

(נפטר למחרת)פגע בקרקע  במכתש רמון עקב טעות בניווט וטיסה מתחת לגבה הבטיחות ,במהלך אימון לצוערי קורס נווטיםאלחוטןהפילים044נורדתאונה30-04-64סגן (זאבי)זאב  (סטנקובר)פלד 
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תאריך מלאדרגהשם

סיבת 

הערותתפקידטייסתמספר מטוססוג מטוסהתרסקות

צלל לאדמה והתרסק ליד נס הרים.פגע הלהב ברוטור הראשי וגרם לאבדן יציבות המסוק,בטיסת מתלה מטען של להב רוטורטייסהחרב המתהפכתS-5801תאונה06-07-64סגןזכריה עמרם

צלל לאדמה והתרסק ליד נס הרים.פגע הלהב ברוטור הראשי וגרם לאבדן יציבות המסוק,בטיסת מתלה מטען של להב רוטורטייסהחרב המתהפכתS-5801תאונה06-07-64ן"רסספיר שלמה     

בטיסת אימון נכנס לסיחרור ופגע בקרקע ליד סביון.ט.פט"ביס234צוקית/פוגהתאונה06-05-65.ט.פרענן דוד

טייסהצרעה17אורגןתאונה07-02-66סרן(מוסי)משה  (גוטליב)גבע 

-מתחילת המסלול פגע בקרקע והתרסק'  מ25ביצע פנייה לנחיתה בגבה נמוך אך .נסחף חזק שמאלה,בהמראה עם מטרה נגררת

חצור

במטוס התרסק.פגעה כנף שמאל בקרקע,ת בחצרים"בתרגיל תשטייסהעטלף22(שחק)' מיראזתאונה24-08-66סגןברמן יעקב 

נכנס לסיחרור והתרסק ליד בית שערים,לקראת נחיתה ברמת דוד בצלע עם הרוח,באימון הקפה במנוע אחדטייסאבירי הצפון14מטאורתאונה28-11-66סרןגפני בועז

נכנס לסיחרור והתרסק ליד בית שערים,לקראת נחיתה ברמת דוד בצלע עם הרוח,באימון הקפה במנוע אחדטייסאבירי הצפון14מטאורתאונה28-11-66מ"סגרומן נחום 

המטוס התרסק ליד קיבוץ המעפיל.באימון בטיסה נמוכה פגע קצה כנף שמאל בקרקעטייסט"ביס210צוקית/פוגהתאונה27-12-66סגן   (יצחקי)הרשקוביץ יצחק 

המטוס התרסק ליד קיבוץ המעפיל.באימון בטיסה נמוכה פגע קצה כנף שמאל בקרקעטייסט"ביס210צוקית/פוגהתאונה27-12-66.ט.פנוימן יצחק

(שייך לטייסת הסילון הראשונה)התרסק במטווח חלוצה . איבד שליטה במטוס ביציאה מורטיגו בלילהטייסהעטלף01(שחק)' מיראזתאונה31-01-67סרןבן ברק צור

תל נוף.פגע בקרקע ונשרף,המטוס החל לגלגל שמאלה,בהמראה לילית בתצורה כבדהטייס(הכנף המעופפת)מגיני הדרום 33מיסטרתאונה07-03-67סגן(מתי)ישפה מרדכי 

י טיל הוק כשטס לכיוון הכור בדימונה ולא הזדהה"בדרך חזרה הופל ע,מפרק. ת.נפגע בתקיפת שטייסהצרעה12אורגןקרב05-06-67סרןיורם    (זנדברג)הרפז 

מעל ביר גפגפה-נכנס לגלגול בלתי נשלט ופגע בקרקע,א בזוגות"בקטייסהצרעה86אורגןקרב05-06-67סרןדוד (קריגר)יריב 

הופל מעל פאידטייסהצרעה59אורגןקרב05-06-67סרן(מוטי)פינטו מרדכי 

ירדן,מפרק .ת.הופל בתקיפת שטייס(הכנף המעופפת)מגיני הדרום 94מיסטרקרב05-06-67סגןבולה חנניה 

הופל מעל רמת הגולןטייס(הכנף המעופפת)מגיני הדרום 46מיסטרקרב05-06-67סגן(יוני)יהונתן  (זרודיינסקי)זורע 

י המצרים"נרצח ע.קהיר מערב.ת.הופל בתקיפת שטייסהקרב הראשונה04(שחק)' מיראזקרב05-06-67סרןנוימן יאיר 

21הופל מעל שדה התעופה של דמשק לאחר שהפיל מיג טייסהסילון הראשונה02(שחק)' מיראזקרב05-06-67סרןשחר מאיר    

נעדר-הופל מעל לאינשאנסטייסהעקרבסער/ד"סמבקרב05-06-67סרן (דני)דן  (אנגל)אראל 

סיני, מ ספורים מצפון מערב לרומני"ק.בניתוק מגע ממיג נכנס לאדמה בפנייה חדהטייסהעקרב40סער/ד"סמבקרב05-06-67סגןמנור עמירם 

י הסורים"סוריה נרצח ע-דמייר.ת.הופל בתקיפת שטייסהעקרב05סער/ד"סמבקרב05-06-67סרן     (דני)סגרי דן 

נעדר. סיני, מ ספורים מצפון מערב לרומני"ק.בניתוק מגע ממיג נכנס לאדמה בפנייה חדהטייסהעקרבסער/ד"סמבקרב05-06-67סרן(אלכס)אלכסנדר  (קסטנבאום)ערמון 

כתף-הופל מעל אוםטייסהאייל הנוגחצוקית/פוגהקרב05-06-67סרן (רפי)אלישע רפאל 

(עריש-מ בעת טיסה מעל כוחות אוייב באל"נפגע מנ)הופל בתקיפה באיזור אל עריש טייסהאייל הנוגחצוקית/פוגהקרב05-06-67סגן (מתי)בירנבאום מתתיהו 

י הירדנים"נטש ונרצח ע,הופל מעל מעלה אדומיםטייסהאייל הנוגחצוקית/פוגהקרב05-06-67סרןבן אהרון שבתאי 

הופל בתקיפה באיזור אל ערישטייסהאייל הנוגח108צוקית/פוגהקרב05-06-67סרןארנון      (ליבמן)לבנת 

הופל ליד ירושלים בתקיפת טנקים ירדנייםטייסהאייל הנוגחצוקית/פוגהקרב06-06-67סגן(דני)גבעון דן 

(Nווטור דגם ) בעירק H-3ת "הופל בתקיפת שנווטאבירי הצפון65ווטורקרב07-06-67סרן (אליק, אלי)אלכסנדר  (מלצר)ענבר 

(Nווטור דגם ) בעירק H-3ת "הופל בתקיפת שטייסאבירי הצפון65ווטורקרב07-06-67ן"רסקרן שלמה  

 באיזור המיתלהSA-2בעת טיסת ירוט בחצות נפגע כנראה מטיל טייסהקרב הראשונה84(שחק)' מיראזקרב07-06-67סרןברוך דוד

הופל ברמת הגולןטייסהצרעה9אורגןקרב08-06-67סרן   (עתי)שמיר עתניאל 

נעדר-פגע בקרקע והתפוצץ מערבית לקנטרה.נראה מושך בפנייה כשהדלק זורם מהכנף.מ בכנף שמאל"נפגע מנטייסהקרב הראשונה06(שחק)' מיראזקרב08-06-67סרן (בני)בנימין  (ארמן)רומח 

כ לפנייה והתרסק"נכנס לצלילה ואח,ההידראולית מעל צומת ווסט' נפגע במעטייסהעקרב32סער/ד"סמבקרב09-06-67ל"סא(מומיק)ביתאון שלמה אליעזר 

הופל ברמת הגולןטייסהאייל הנוגחצוקית/פוגהקרב09-06-67ן"רס(אקי)אריה  (אורבך)בן  אור 

התרסק ליד קוניטרהטייסהעקרבסער/ד"סמבקרב10-06-67סרן(בנצי, ק'בנצ)גייפמן בן ציון 

התלקח באוויר והתפוצץ, לאחר נחיתה ליד נחל עוז המריאטייסהגמל המעופףפייפרתאונה13-06-67סגןשילוני אלישע   

הפליט אך המצנח לא נפתח, בחזרה מתקיפה החלה אש במנועטייסהעמק05מיסטרתאונה15-07-67סגןאורי  (קרופניק)קידר 

טייסהסילון הראשונה46(שחק)' מיראזתאונה20-09-67סגןאשל יזהר

דווח על תקלה . מסתחרר ומתרסק, נוסק מבעד לעננים, אחרי המראה נראה המטוס מרים אף בחריפות, בטיסה למטווח

היתה תקלת היגוי- וככל הנראה ' אוטוקומאנד'ב

"מסוקים הקלים"לקראת הצבה ב" ציפורי המדבר"כשל רוטור ראשי במהלך הסבה בטייסהגמל המעופף4702בל תאונה02-11-67סרןרמי  (מוגילניק)גיל 

"מסוקים הקלים"לקראת הצבה ב" ציפורי המדבר"כשל רוטור ראשי במהלך הסבה בטייסהגמל המעופף4702בל תאונה02-11-67סגןישראלי יעקב יהודה 

י שוביו"נרצח ע, ירדני. מ.י נ"הופל עטייס(הכנף המעופפת)מגיני הדרום 62מיסטרקרב21-11-67ן"רסנבו דוד 

(BRווטור דגם )נעדר , הופל בטיסה מעל הסואץטייסאבירי הצפון31ווטורקרב01-12-67ן"רס(אקי)ארצי יצחק 

(BRווטור דגם )נעדר , הופל בטיסה מעל הסואץנווטאבירי הצפון31ווטורקרב01-12-67סגןרז אלחנן 

חצרים-נכנס לסחרור שטוח והתרסקטייסט"ביס056צוקית/פוגהתאונה04-06-68מ"סג(דני)פלד דן 

חצרים-נכנס לסחרור שטוח והתרסק.ט.פט"ביס056צוקית/פוגהתאונה04-06-68.ט.פ    (דני)שרון דניאל 

י כפריים ירדניים"נרצח ע, מ בתקיפת אירביד שבירדן"הופל באש נטייסהעקרבסער/ד"סמבקרב04-12-68סגןנהוראי נדב

התנגש במטוסו של המדריך בעת טיסת אימון במבנה.ט.פט"ביס082צוקית/פוגהתאונה24-02-69מ"סגבן נפתלי אחיהו שלמה

חניך התנגש במטוסו בטיסת אימון מבנהטייסט"ביס001צוקית/פוגהתאונה24-02-69סגןמשה  (טיימן)תימן 

צנח פצוע ומת מפצעיו. מצרי  בגזרת התעלה2-י טיל סא"הופל עטייסהגמל המעופף033פייפרקרב09-03-69סגן (אודי)אהוד  (פרייס)בן ארי 

פגע בקרקע כתוצאה מוורטיגו בעת טיסת אימונים נמוכהטייסהעמק18עייטתאונה13-03-69סרן(סם)שמואל  (פרוינדליך)ידיד 

חצרים-כנף שמאל פגעה בקרקע במהלך חזרה של אימון אירובטיטייסט"ביס002צוקית/פוגהתאונה14-03-69סגןהמרמש משה  

הופל בגשר אלנביטייסהצרעה05אורגןקרב21-03-69סרןגלבוע שאול
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תאריך מלאדרגהשם

סיבת 

הערותתפקידטייסתמספר מטוססוג מטוסהתרסקות

(Aווטור דגם )התפוצץ באויר בזמן תקיפה בירדן טייסאבירי הצפון03ווטורקרב22-04-69ן"רספורת נפתלי 

עקב תקלת מנוע בגישה לנחיתה התרחק מהעיר רחובות הפנה את מטוסו לשדה והפליט מתחת לגובה נהרג בפגעו בקרקעטייס(הכנף המעופפת)מגיני הדרום 26מיסטרתאונה28-05-69סגןהולצמן חיים  

מ במבצע רביב נטש מעל ים סוף אך נהרג"נפגע מנטייסהעמק26עייטקרב09-09-69ן"רסרונן חגי

 תצפיתנים ושני סיירים2מ כן נהרגו "י הנ"נפגע מטיל הוק ששוגר עטייסהגמל המעופף011דרורקרב13-10-69סרן   (וני'ג)שליי יונתן 

התנגש בפייפר שני מעל חצרים.ט.פט"ביס40פייפרתאונה29-10-69.ט.פגלסר יוחנן

התנגש בפייפר שני מעל חצריםטייסט"ביס40פייפרתאונה29-10-69סרן    (רפי)לוינזון רפאל 

התנגש בפייפר שני מעל חצריםטייסט"ביס07פייפרתאונה29-10-69סגןזאב (וולנרט)יובל 

התנגש בפייפר שני מעל חצרים.ט.פט"ביס07פייפרתאונה29-10-69.ט.פעדן רמי 

חצרים-נחת לפני המסלול ופגע בגדר הבסיסטייסט"ביס091צוקית/פוגהתאונה01-01-70סגן(מיקי)יעקב מיכאל 

חצרים-נחת לפני המסלול ופגע בגדר הבסיס.ט.פט"ביס091צוקית/פוגהתאונה01-01-70.ט.פפרידמן יעקב

.נעדר. נפגע בתקיפה במצריים ונעלם בים התיכוןטייסהנמרים המעופפים76עייטקרב16-01-70ן"רס (דוביק)דב  (רורבך)פלג 

מ סורית או לבנונית"הופל באש נטייסהסילון הראשונה54(שחק)' מיראזקרב02-02-70סרןשלמה  (ויינטרוב)נבות 

נכנס לוורטיגו ופגע בקרקע, בל ליבני'בעת ביצוע תקיפה בלילה ליד גטייסהעמקעייטתאונה01-03-70סרןישראלי נדב

נטש עם הטייס אוהד שדמי אך נהרג.ד מעל לים צלל מטוסו לפתע"א אימונים עם סמב"בקנווטהאחת664קורנסתאונה06-03-70סגןנתן  (מנהיים)מרום 

נטש עם הנווט  נתן מרום אך נהרג.ד מעל לים צלל מטוסו לפתע"א אימונים עם סמב"בקטייסהאחת664קורנסתאונה06-03-70ל"סאשדמי אוהד    

התרסק בים מערבית לאשדוד, 77לאחר שהתנגש באורגן טייסהצרעה64אורגןתאונה18-06-70מ"סגדניאל  (דנציגר)דותן 

פגע בקרקע בטיסת אימון במטווח חלוצהטייסהעמקעייטתאונה03-07-70סגןאבנר     (הורביץ)הדר 

התרסק ליד בית גוברין, מ"סחרור בקרב אוויר בקאטייסהצרעה50אורגןתאונה05-07-70מ"סגאילן (ברשדסקי)ברוש 

טייסהאחת680קורנסקרב18-07-70ל"סאחץ שמואל

לאחר מכן הסתחרר המטוס והתרסק ליד .הנווט עיני נטש ונשבה.נפגע מטיל  מצרי שניות ספורות לפני חציית התעלה

כ"גופתו נמצאה לאחר מלחמת יוה.איסמעיליה

נווטהאחתקורנסקרב04-08-70סגן(מוישה, גולד)גולדוסר משה 

-גופתו הוחזרה ב.מצא את מותו בכלא המצרי כתוצאה מעינויים.נטש  יחד עם שוחט.י טיל "בעת תקיפת מארב טילים בתעלה הופל ע

2.9.70

פגע בסלע בטיסה נמוכהטייסהגמל המעופףפייפרתאונה24-08-70מ"סגשחר שי   

התרסקו במהלך ביצוע נחיתת אונס, ץ ממשל יריחו דוד גבעון"בעת סיור מבצעי עם קמבטייסהגמל המעופףפייפרתאונה11-10-70מ"סג (דוני)גביש דורון 

בטיסת לילה נכנס לורטיגו והתרסקטייס(הכנף המעופפת)מגיני הדרום 92מיסטרתאונה03-11-70סגןאמיר   (קלוריסקי)קדרון 

התרסק ליד קסטינהטייסהצרעה89אורגןתאונה16-05-71מ"סגמניב אמנון

ורטיגו בטיסת לילהטייסהנמרים המעופפיםעייטתאונה18-05-71סגןרוט ראובן 

חרט אותו ויצר סדק, התרסק בפיתחת רפיח עקב כשל רוטור ראשי בשל חול שחדר לרוטורטייסדורסי הלילה33יסעורתאונה08-07-71סגן (יכו'צ)יחיאל  (הירשמן)עמית 

חרט אותו ויצר סדק, התרסק בפיתחת רפיח עקב כשל רוטור ראשי בשל חול שחדר לרוטורמכונאי מוטסדורסי הלילה33יסעורתאונה08-07-71סמלנודל ישראל

חרט אותו ויצר סדק, התרסק בפיתחת רפיח עקב כשל רוטור ראשי בשל חול שחדר לרוטורטייסדורסי הלילה33יסעורתאונה08-07-71סגןתמיר  כצנלסון דוד  יהודה   

י טיל מצרי"בעת גיחת צילום מעל לתעלת סואץ הופל ענווטהבינלאומית4X-FPR 033סטרטוקרוזרקרב17-09-71סרןעמוס  (גרייצר)גיא 

י טיל מצרי"בעת גיחת צילום מעל לתעלת סואץ הופל ע(מפעיל מצלמה)נווט הבינלאומית4X-FPR 033סטרטוקרוזרקרב17-09-71סרןחייט יורם

י טיל מצרי"בעת גיחת צילום מעל לתעלת סואץ הופל עהבינלאומית4X-FPR 033סטרטוקרוזרקרב17-09-71ר"רסטמיר יצחק

י טיל מצרי"בעת גיחת צילום מעל לתעלת סואץ הופל ע(קברניט)טייס הבינלאומית4X-FPR 033סטרטוקרוזרקרב17-09-71ן"רס (אפי)אפרים  (מועלם)מגן 

י טיל מצרי"בעת גיחת צילום מעל לתעלת סואץ הופל ענווטהבינלאומית4X-FPR 033סטרטוקרוזרקרב17-09-71ן"רס (זאביק)זאב  (הירש)עופר 

י טיל מצרי"בעת גיחת צילום מעל לתעלת סואץ הופל עטייסהבינלאומית4X-FPR 033סטרטוקרוזרקרב17-09-71סרן (רי'ג)אליאב  (קלינג)ענבל 

י טיל מצרי"בעת גיחת צילום מעל לתעלת סואץ הופל עהבינלאומית4X-FPR 033סטרטוקרוזרקרב17-09-71ט"רבשרי זכריה דוד

.התרסק בטיסת אימונים ליד קיבוץ דברתטייסהסילון הראשונה562נשרתאונה01-10-71סגן (שאוליק)שאול  (קרישטל)קשת 

נפטר מפצעיו אחרי כשבוע, נחת נחיתת אונס ונכווה קשות. בחזרה מטיסת ניווט פרצה אש בתא המטעןטייס(הבלים הדרומית)ציפורי המדבר 205007בל תאונה10-11-71סגןיניב חנוך 

בתרגול טיסה עם מערכת הידראולית מנותקת איבד שליטה והתרסקטייס(הבלים הדרומית)ציפורי המדבר 205010בל תאונה08-02-72סגןמרגלית עופר 

כנראה טבע ונעדר עד היום, כולם חולצו מלבדו, הצוותים נטשו. 154א התנגש עם קורנס "בקטייסהעטלף128קורנסתאונה23-06-72סגןארנון אהרון נעם

המטוס התרסק בים מול אשקלון,  נטש אך המצנח לא נפתח, א המנוע פסק לפעול"באימון קטייסהעקרבסער/ד"סמבתאונה01-09-72סגןתמיר יהודה    

פגע בכינרת בטיסה נמוכהטייסהסילון הראשונה68(שחק)' מיראזקרב09-01-73סרןרן מאיר 

בזמן טיסת אמון בגבה נמוך פגע בקוי מתח גבוה ליד עין גדי והתרסקטייסט"ביס092צוקית/פוגהתאונה15-04-73סרן(אריק)אפיק אריה 

בזמן טיסת אמון בגבה נמוך פגע בקוי מתח גבוה ליד עין גדי והתרסקטייסט"ביס092צוקית/פוגהתאונה15-04-73סרןעירא     (גרצברג)להט 

סיני- פגע בקרקע ביעף תקיפה נמוך ליד ביר תמדה טייסהדרקון המעופףעייטתאונה03-10-73ל"סאעמי (גולדשטיין)גדיש 

הופל מעל קנטרהטייסהעקרבסער/ד"סמבקרב06-10-73סרןיצחק  (קופל)קידר 

סורי והתרסק ליד ברכת רם. א.נפגע מטיל קטייסהעמק87עייטקרב06-10-73סרןאיתן חנן

הופל מעל קנטרהטייסהנמרים המעופפים64עייטקרב06-10-73סגןסדן אהוד    

טייסהעטלף124קורנסקרב06-10-73סרןיששכר (יונש)נווה 

נפגע מטיל בתקיפת גשרים ליד איסמעליה  על מנוע אחד הצליחו להגיע לנחיתה בבסיס חצרים בעת לאחר הנחיתה המטוס התפוצץ 

הצוות נטש מתחת לגובה ונספה

מ כבדה והתרסק על מורדות ההר"בקרב מעל החרמון לאחר שהפיל שני מיגים נפגע מטיל ולאחר מכן מאש נטייסהסילון הראשונה32(שחק)' מיראזקרב07-10-73סרןלהב עמי    

י תל פארס"התרסק ע,י טיל סורי"הופל עטייסהעקרבסער/ד"סמבקרב07-10-73סרןסמדר דורון    

א מצרי באזור התעלה"נפגע מטקטייסהנמרים המעופפים60עייטקרב07-10-73סרןאביטל שי

התרסק באזור פורט סעידטייסאבירי הצפון267עייטקרב07-10-73סרןאסטרייכר משה

נעדר.נפגע מטיל מעל לשטח האוייבטייסהדרקון המעופף312עייטקרב07-10-73ן"רסאש שמעון

 amir@sky-high.co.ilומזמין כל מי שימצא מידע כזה לתקן אותי בכתובת , השמטה או מידע שגוי, אני מתנצל מראש לגבי כל טעות. ומן הסתם נפלו בו שגיאות, המידע אינו שלם



תאריך מלאדרגהשם

סיבת 

הערותתפקידטייסתמספר מטוססוג מטוסהתרסקות

התרסק באזור האגם המר הגדולטייסאבירי הצפון239עייטקרב07-10-73ן"רסבר זיו לוי

א"נפגע מטקטייסהנמרים המעופפים68עייטקרב07-10-73ן"רסדולר ליבי

א סורי ליד צומת רפיד"נפגע מטקטייסהנמרים המעופפים53עייטקרב07-10-73סרןהורוביץ צבי   

א בגזרת סוריה"נפגע מטקטייסאבירי הצפון255עייטקרב07-10-73סרןלב רפאל    

נפגע מעל התעלהטייסהעמק34עייטקרב07-10-73סרןלפידות יורם    

 שבועות11גופתו נמצאה לאחר .הופל בעת תקיפת שריון סורי מעל חושנייהטייסהדרקון המעופף361עייטקרב07-10-73סרןרוזנבלום ישראל 

נווטהעטלף124קורנסקרב07-10-73סגןזילברמן דוד 

נפגע מטיל בתקיפת גשרים ליד איסמעליה  על מנוע אחד הצליחו להגיע לנחיתה בבסיס חצרים בעת לאחר הנחיתה המטוס התפוצץ 

הצוות נטש מתחת לגובה ונספה

טייסהפטישים123קורנסקרב07-10-73ל"סאחנקין אהוד 

נהרג . מעלות והתרסק 90בצע יעף תלול של .גילו את סוללת הטילים שעמדו לתקוף מתחתם,  עקב סטייה מהניווט5במבצע דוגמן 

יחד עם שאול לוי

א סורית יחד עם אהוד חנקין"התרסק על סוללת טקנווטהפטישים123קורנסקרב07-10-73ן"רסשאול     (אהרון)לוי 

הופל ליד תעלת סואץטייסהנמרים המעופפים46עייטקרב08-10-73סרןבן אליעזר גדעון 

י טיל בעת שהוביל רביעייה לתקיפת שיירה מצרית"הופל מעל לאגם המר הגדול עטייסהדרקון המעופף363עייטקרב08-10-73סרןצבי (בורנשטיין)בשן 

נווטהאחתקורנסקרב08-10-73מ"סגיפה דרור 

 בתקיפת קלע לילה של הגשרים המצריים על תעלת סואץ  יחד איתו נהרג הטייס אורי שעני גופותיהם התגלו SA-6י טיל "הופל  ע

.1974רק בפברואר 

טייסהאחתקורנסקרב08-10-73ן"רסשעני אורי   

גופותיהם התגלו רק .  בתקיפת קלע לילה של הגשרים המצריים על תעלת סואץ  יחד איתו נהרג הנווט דרור יפהSA-6י טיל "הופל  ע

.1974בפברואר 

גופתו לא נמצאה עד היום- שימש כמפקד בסיס רמת דוד מטוסו נראה צולל לתוך מי התעלה טייסאבירי הצפון218עייטקרב09-10-73מ"אל    (זוריק)לב ארלוזור 

הופל בעת תקיפת גשר על התעלה באיזור קנטרהטייס(הכנף המעופפת)מגיני הדרום 204עייטקרב09-10-73סרןליטני יניב    

מ צפונית למעוז המזח בתעלת סואץ היה מפקד הטייסת" ק3-נפגע מטיל  בתקיפה באזור מעוז ניסן כטייס(הכנף המעופפת)מגיני הדרום 209עייטקרב09-10-73ל"סאאהוד    (שורץ)שלח 

הוגדר נעדר חדשים רבים עד שהתגלתה גופתו.נפגע והתרסקטייסהדרקון המעופף398עייטקרב09-10-73ן"רסמריו    (מנדל)שקד 

נהרג יחד עם הנווט זאב יוגב.מ מזרחית לתעלה מול העיר סואץ" ק4התרסק . הופל בתקיפת הגשרים  על תעלת סואץטייסהפטישים245קורנסקרב09-10-73ן"רסאמיצי זבולון

נהרג יחד עם הטייס זבולון אמיצי.מ מזרחית לתעלה מול העיר סואץ" ק4התרסק . הופל בתקיפת הגשרים  על תעלת סואץנווטהפטישים245קורנסקרב09-10-73סרןזאב  (פינגר)יוגב 

(יעקב יעקובי- נווט )ל הסורי "הופל בתקיפת המטכטייסהעטלף114קורנסקרב09-10-73סרןדב      (שפיץ)שפיר 

נפגע מטיל במהלך תקיפת שריון סורי נראה נוטש נרצח על ידי המון סוריטייסהעמק65עייטקרב10-10-73סרןבן ארי יהודה 

 שניות לפני תל אחמרבמהלך נסיון חילוץ טייס שנטש בשטח סוריה30מסוקו נפגע  טייסהחרב המתהפכת205077בל קרב11-10-73סגןקליין גד 

בנוסף נהרגו תצפיתן ושני סיירים.נפגע מטיל סורי והתפוצץ באויר,ט"נכנס לאמ,במהלך סיור  וטיווח ארטילרי בצומת אחמדייהטייסהגמל המעופף02דרורקרב11-10-73ן"רסיעקב (ביאטצקי)ביצור 

הופל מעל לרמת הגולןטייסהדרקון המעופף322עייטקרב11-10-73סרןעופר יצחק

1982מקום קבורתו אותר בסוף מאי .י מקומיים"נטש  עם ערן כהן אך נרצח ע.א לאחר תקיפת גשר בנהא ליד איסמעיליה"הופל בקטייסהאחת673קורנסקרב11-10-73ן"רסיונתן (הופמן)אופיר 

 שנה בין שברי מטוסו22גופתו נמצאה  אחרי . א לאחר תקיפת גשר בנהא ליד איסמעיליה"הופל בקנווטהאחת673קורנסקרב11-10-73סרןכהן ערן    

שני מכונאים מוטסים צנחו בשלם, א מערבית לאום חשיבה"י טק"הופל עמכונאי מוטסדורסי הלילה131יסעורקרב12-10-73ר"רסאברהם (אקסלרוד)ארד 

שני מכונאים מוטסים צנחו בשלם, א מערבית לאום חשיבה"י טק"הופל ע(קברניט)טייס דורסי הלילה131יסעורקרב12-10-73סרןדוד  (גולדנברג)מגל 

שני מכונאים מוטסים צנחו בשלם, א מערבית לאום חשיבה"י טק"הופל עטייסדורסי הלילה131יסעורקרב12-10-73סגןנחלון אלעזר 

שני מכונאים מוטסים צנחו בשלם, א מערבית לאום חשיבה"י טק"הופל עקצין הפעלה131יסעורקרב12-10-73סגןשוסטר שאול

שייח-א- באזור חאן7נפגע מטיל במהלך סיוע לחטיבה טייסהעמק27עייטקרב12-10-73ן"רסישראל  (בר)בסטר 

עונה למוות בכלא, הופל מעל סוריהטייסהקרב הראשונה85(שחק)' מיראזקרב13-10-73ל"סאלניר אברהם     

א מעל מצרים סייר האויר צנח בשלום"הופל בטקטייסהנמרים המעופפים743עייטקרב13-10-73סרןעפרי רני 

מ בעת תקיפת שיריון מעל קוניטרה"נפגע מנטייסהעמק52עייטקרב15-10-73סגןגבריאל      (פרידמן)סער 

(הטייס יגאל לבנה נטש בשלום)נפצע במטוס והגיע מת לקרקע  , הופל מעל טנטאנווטהעטלף160קורנסקרב15-10-73סגןסופר רחמים     

(לי"בעת הגנת מערך הצליחה הצה) מעל דוור סואר 7נפגע מטיל סא טייסהצרעה536נשרקרב16-10-73סרןקשטן מנחם 

הופל בחווה הסיניתטייסהנמרים המעופפים51עייטקרב16-10-73ן"רסאיל מנחם

כל הצוות נהרג למעט טייס המשנה שנפל בשבי. הופל במצרים בטיסת חילוץ(קברניט)טייס (הבלים הדרומית)ציפורי המדבר 205בל קרב17-10-73ן"רסמקס  (מנינג)מרום 

כל הצוות נהרג למעט טייס המשנה שנפל בשבי. הופל במצרים בטיסת חילוץרופא מוטס(הבלים הדרומית)ציפורי המדבר 205בל קרב17-10-73סרןסוקולובסקי ראובן 

כל הצוות נהרג למעט טייס המשנה שנפל בשבי. הופל במצרים בטיסת חילוץמכונאי מוטס(הבלים הדרומית)ציפורי המדבר 205בל קרב17-10-73ל"רסאברהם (שינד)שרון 

כל הצוות נהרג למעט טייס המשנה שנפל בשבי. הופל במצרים בטיסת חילוץחובש מוטס(הבלים הדרומית)ציפורי המדבר 205בל קרב17-10-73סמלשורץ מארק

התרסק באגם תמסחטייסאבירי הצפון222עייטקרב17-10-73ן"רספורז מעוז

.נעדר.נהרג יחד עם הטייס גד סמוק.  באיזור ראש  הגשר  של צהל בתעלה נפגע מטוסו מטיל SA-3בעת תקיפת סוללת נווטהאחת620קורנסקרב17-10-73סרןגולן ברוך ארי 

.נעדר.נהרג יחד עם הנווט ברוך גולן.  באיזור ראש  הגשר  של צהל בתעלה נפגע מטוסו מטיל SA-3בעת תקיפת סוללת טייסהאחת620קורנסקרב17-10-73ן"רססמוק גד     

ט קנטרה"הופל בהתקפה על אמטייסהעמק99עייטקרב18-10-73סרןפונק רשף גרשון 

לאחר יציאה מתקיפה בהר חרמון פגע בקרקע סמוך לנחל שיאוןטייסהעמק69עייטקרב21-10-73סגןאיתן      (לויטקוס)להב 

נווטהאחת635קורנסקרב21-10-73סרןהרן גיל 

גופתו .נפגע ונהרג או מת מפצעיו בשבי. הסורים ירו עליהם בזמן צניחתם.נטש יחד עם הטייס ברנע.א מעל דמשק"מטוסו נפגע בק

1974הוחזרה ביוני 

הופל בעת פינוי פצועים  מערבית לסואץ(קברניט)טייס דורסי הלילה249יסעורקרב24-10-73סרןאיילי עופר 

הופל בעת פינוי פצועים  מערבית לסואץטייסדורסי הלילה249יסעורקרב24-10-73סרןמירון  (גרינשטיין)גרנות 
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הופל בעת פינוי פצועים  מערבית לסואץמכונאי מוטסדורסי הלילה249יסעורקרב24-10-73ט"רבפלדמן ראובן

הופל בעת פינוי פצועים  מערבית לסואץמכונאי מוטסדורסי הלילה249יסעורקרב24-10-73ר"סמשווייד צבי

גופתו לא מנצאה. נטש מערבית לאשקלון, א נכנס לסחרור"באימון קטייסהצרעה518נשרתאונה06-11-73סרןפרנס אורי 

הטייס גדעון שפר נפל בשבי המצרי.  בטיסת צילום מעל מצרים2מטוסו הופל מפגיעת טיל סא נווטהעטלף194קורנסקרב09-11-73סרןעופר   (צודקוביץ )צידון 

אובדן מנוע שהביא להזדקרות בפנייה לפיינל של עציוןטייס(שומרי הערבה)עוף החול 515נשרתאונה14-12-73סרןשנק נתן    

"האחת"שייך לטייסת  - ( פצועים2,  הרוגים3)א מעונן "התנגש בהר במהלך אימון נווטים במזנווטט"ביס019צסנהתאונה12-02-74סרןיצחק (בעהם)ברעם 

( פצועים2,  הרוגים3)א מעונן "התנגש בהר במהלך אימון נווטים במז.ט.פט"ביס019צסנהתאונה12-02-74.ט.פבן אריה שמשון

( פצועים2,  הרוגים3)א מעונן "התנגש בהר במהלך אימון נווטים במז.ט.פט"ביס019צסנהתאונה12-02-74.ט.פסבן יהודה

מחניים-  התנגש ברוטור  135יסעור מכונאי מוטסדורסי הלילה143יסעורתאונה19-04-74ר"סמטחן חיים

מחניים-  התנגש ברוטור  135יסעור טייסדורסי הלילה143יסעורתאונה19-04-74סגןמיכאל (סופונרו)ניר 

מחניים-  התנגש ברוטור  135יסעור טייסדורסי הלילה143יסעורתאונה19-04-74סגןתפוחי יצחק

סורי בחרמון. מ.י נ"הופל עטייסאבירי הצפון870עייטקרב19-04-74סרןדובנוב אריה

הנווט בני קרייתי נפל בשבי. 1974גופתו הוחזרה ביוני .והוא נהרג. ברמה הופל מטוסוSA-6בעת תקיפת מארב טייסהאחת137קורנסקרב19-04-74סרןסתוי יגאל   

הופל בעת פינוי פצועים בחרמוןטייס(הסופר פרלון)מובילי הלילה 17סופר פרלוןקרב27-04-74סגןאמית אמיר

הופל בעת פינוי פצועים בחרמוןמכונאי מוטס(הסופר פרלון)מובילי הלילה 17סופר פרלוןקרב27-04-74סמל(קובי)ברנהיים יעקב 

הופל בעת פינוי פצועים בחרמוןטייס(הסופר פרלון)מובילי הלילה 17סופר פרלוןקרב27-04-74סרןגולן לוי

הופל בעת פינוי פצועים בחרמוןרופא מוטס(הסופר פרלון)מובילי הלילה 17סופר פרלוןקרב27-04-74ן"רסאחיקם (פיינשטיין)אבני 

הופל בעת פינוי פצועים בחרמוןחובש מוטס(הסופר פרלון)מובילי הלילה 17סופר פרלוןקרב27-04-74סמלרוזנשטרוך מאיר

הופל בעת פינוי פצועים בחרמוןמכונאי מוטס(הסופר פרלון)מובילי הלילה 17סופר פרלוןקרב27-04-74ר"סמיעקב רול

ורטיגו במטווח לילה בסיניטייסהדרקון המעופף317עייטתאונה14-07-74סגןיקיר אברהם

ת אל עריש"הזדקר בהקפה בשד.ט.פט"ביס036צוקית/פוגהתאונה04-09-74.ט.פ    (יוני)שומרוני יונתן 

בטיסת לילה ליד עין יהב נכנס בחוטי חשמל והתרסק(הבלים הדרומית)ציפורי המדבר 205040בל תאונה29-09-74סגןדוד (ר'אנידג)אלון 

א באיזור עמק החולה בגובה נמוך נתקל בלהקת צפרים המטוס התפוצץ צפונית ליסוד המעלה"בתרגיל תקיפת טקטייס(הכנף המעופפת)מגיני הדרום 326עייטתאונה28-10-74ן"רס     (ספי)לוין יוסף 

התרסק ליד עבדת עקב ורטיגו בלילה חשוךטייסט"ביס086צוקית/פוגהתאונה18-12-74סגן (ואי'ג)הירש יוסף 

התרסק ליד עבדת עקב ורטיגו בלילה חשוך.ט.פט"ביס086צוקית/פוגהתאונה18-12-74מ"סג (מולה)וודיסלבסקי שמואל 

באימון נחיתות לילי ליד רפידים איבד שליטה והתרסק במהלך גישה לנחיתה בשטחטייסהמסוקים הקלים029סייפןתאונה06-01-75סגןגרנות דן צבי 

באימון נחיתות לילי ליד רפידים איבד שליטה והתרסק במהלך גישה לנחיתה בשטחטייסהמסוקים הקלים029סייפןתאונה06-01-75מ"סגלרס שמשון  היינריך     

נטש אך המצנח לא נפתח. באימון מבנה טס עם המדריך כאשר חניך נוסף התנגש בהם.ט.פט"ביס548עייטתאונה09-01-75מ"סגאהרונוב עמוס 

בטיסת הנרה נדלק המטוס מאחד הנורים שנשא ונכנס באדמה דרום מזרחית למיתלהנווטהעטלף117קורנסתאונה13-03-75סרןפיין אילן 

בטיסת הנרה נדלק המטוס מאחד הנורים שנשא ונכנס באדמה דרום מזרחית למיתלהטייסהעטלף117קורנסתאונה13-03-75סרן (רפי)רפאל  (קרונברגר)קורן 

.גופתו נמצאה לאחר זמן. נטש עם הנווט יהואר גל ונהרג. בעת תרגיל  נדלק מטוסוטייסהאחת329קורנסתאונה01-04-75סרןאלרואי עמוס

נכנס לסחרור הפוךטייסאבירי הצפון823עייטתאונה22-05-75מ"סגשרייר נפתלי    

בל הילאל בסיני בשל טעות ניווט בלילה חשוך'פגע בג(קברניט)טייס הציפור הצהובה4X-FBO 203קרנףתאונה25-11-75סרן (שוליק)שאול  (בוסליק)בוסתן 

בל הילאל בסיני בשל טעות ניווט בלילה חשוך'פגע בגמכונןהציפור הצהובה4X-FBO 203קרנףתאונה25-11-75סגןמשה  (בלומנשטיק)ברעם 

בל הילאל בסיני בשל טעות ניווט בלילה חשוך'פגע בגפקח העמסה555יחידת העמסה 4X-FBO 203קרנףתאונה25-11-75סמלהאוזר דורון

בל הילאל בסיני בשל טעות ניווט בלילה חשוך'פגע בגפקח העמסה555יחידת העמסה 4X-FBO 203קרנףתאונה25-11-75סמלוגה ארד אברהם

בל הילאל בסיני בשל טעות ניווט בלילה חשוך'פגע בגפקח העמסה555יחידת העמסה 4X-FBO 203קרנףתאונה25-11-75סמלזלטקיס נמרוד

בל הילאל בסיני בשל טעות ניווט בלילה חשוך'פגע בגנווטהציפור הצהובה4X-FBO 203קרנףתאונה25-11-75סרןמשה (גריסגוט)ר יגור "ד

בל הילאל בסיני בשל טעות ניווט בלילה חשוך'פגע בגמכונןהציפור הצהובה4X-FBO 203קרנףתאונה25-11-75סרןלביא משה

בל הילאל בסיני בשל טעות ניווט בלילה חשוך'פגע בגטייסהציפור הצהובה4X-FBO 203קרנףתאונה25-11-75סרןאורי  (הלמן)מנור 

בל הילאל בסיני בשל טעות ניווט בלילה חשוך'פגע בגנווטהציפור הצהובה4X-FBO 203קרנףתאונה25-11-75סגןקליין אמיר  

כסא הנווט לא הופעל, הטייס נטש בשלום, סחרורנווטאבירי הזנב הכתום150קורנסתאונה26-11-75סגן(זבי)ברט זאב 

נחת נחיתת ריסוק, תקלת וסת מנוע בפיינל לחצורטייסהקרב הראשונה737כפירתאונה03-12-75ן"רסמיכאל  (צוקרמן)צוק 

בזמן טיסת ניווט התנגש במטוס פוגה באיזור מצדהטייס(הכנף המעופפת)מגיני הדרום 315עייטתאונה29-02-76סגןגרב משה 

בזמן טיסת ניווט התנגש במטוס עייט באיזור מצדה.ט.פט"ביס104צוקית/פוגהתאונה29-02-76.ט.פ (אבי)אשכנזי אברהם 

בזמן טיסת ניווט התנגש במטוס עייט באיזור מצדהטייסט"ביס104צוקית/פוגהתאונה29-02-76סגןשניידר מנחם    

י'כנראה ורטיגו או התעלפות מג,  לים ללא דיבור בקשר12,000ז צלל מגובה "באימון קאטייסהעקרב325קורנסתאונה11-04-76סרן(גידי)אלי גדעון 

י'כנראה ורטיגו או התעלפות מג,  לים ללא דיבור בקשר12,000ז צלל מגובה "באימון קאנווטהעקרב325קורנסתאונה11-04-76סגן(זאבי)נשלסקי זאב 

ורטיגו אחרי המראה לילית מחצריםטייסהנמרים המעופפים549עייטתאונה06-07-76סרן(אבי)בהרב אברהם 

הסיבה לא ידועה, השניים ככל הנראה התעלפו מהצלילה. לאחר המראה מחצרים הורה המדריך לחניך לנסוק אך הוא צלל בפראותטייסט"ביספייפרתאונה25-08-76סרןלבון מרדכי    

הסיבה לא ידועה, השניים ככל הנראה התעלפו מהצלילה. לאחר המראה מחצרים הורה המדריך לחניך לנסוק אך הוא צלל בפראות.ט.פט"ביספייפרתאונה25-08-76.ט.פ(אבי)מהלל אברהם 

המטוס התרסק ביםטייסאבירי הצפון872עייטתאונה07-02-77סגן     (דובלה)כהן דב  שמשון 

נווטהגמל המעופף-לא ידוע08-03-77סרןלוין שמואל    

טייסנשר הזהב166עייטתאונה08-03-77סגןכהן שי    
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( הרוגים54)פגע בגבעה בבקעה באימון הטסת כוחות מכונאי מוטס(הסופר פרלון)מובילי הלילה 360יסעורתאונה10-05-77ר"רסבוטבול אשר מסעוד

( הרוגים54)פגע בגבעה בבקעה באימון הטסת כוחות נווטהפטישים360יסעורתאונה10-05-77סרן(גבי)גבריאל  (פרידלנדר)בן ארצי 

( הרוגים54)פגע בגבעה בבקעה באימון הטסת כוחות טייס(הבלים הדרומית)ציפורי המדבר 360יסעורתאונה10-05-77סגן    (אמנוניקו)הגר אמנון 

( הרוגים54)פגע בגבעה בבקעה באימון הטסת כוחות (קברניט)טייס (הסופר פרלון)מובילי הלילה 360יסעורתאונה10-05-77סרן (מושיקי)ויטנר משה 

( הרוגים54)פגע בגבעה בבקעה באימון הטסת כוחות טייסמלכי האוויר360יסעורתאונה10-05-77סרןחרש אמנון

( הרוגים54)פגע בגבעה בבקעה באימון הטסת כוחות טייס(הבלים הדרומית)ציפורי המדבר 360יסעורתאונה10-05-77סגןאמיר  (טריידל)טל 

( הרוגים54)פגע בגבעה בבקעה באימון הטסת כוחות טייס(הבלים הדרומית)ציפורי המדבר 360יסעורתאונה10-05-77סגן    (אודי)כהן אהוד 

( הרוגים54)פגע בגבעה בבקעה באימון הטסת כוחות טייס(הסופר פרלון)מובילי הלילה 360יסעורתאונה10-05-77ל"סא    (שוקי)יהושע  (וייס)לבנת 

( הרוגים54)פגע בגבעה בבקעה באימון הטסת כוחות טייס(הבלים הדרומית)ציפורי המדבר 360יסעורתאונה10-05-77סגןסטריק אורי    

( הרוגים54)פגע בגבעה בבקעה באימון הטסת כוחות (הסופר פרלון)מובילי הלילה 360יסעורתאונה10-05-77סגןפרלמן חנוך 

סדק בקורה גרם להתפרקות רוטור ראשי מעל הים בעזהטייסדורסי הלילה532יסעורתאונה17-05-77סרןיערי תמיר 

סדק בקורה גרם להתפרקות רוטור ראשי מעל הים בעזהטייסדורסי הלילה532יסעורתאונה17-05-77סגן    (שרוליק)כהן ישראל 

סדק בקורה גרם להתפרקות רוטור ראשי מעל הים בעזהמכונאי מוטסדורסי הלילה532יסעורתאונה17-05-77ר"רסעמר יוסף

התנגשות בקרב אוויר זוגות בסיניטייסהנמרים המעופפים601עייטתאונה24-06-77סרןאבי    (שניידר)שני 

נכנס לאדמה בניווט נמוך בסיניטייסהקרב הראשונה706כפירתאונה07-08-77ן"רסשלו דורון    

התרסק ליד קיבוץ גת במהלך טיסת מבחןטייס(הסופר פרלון)מובילי הלילה 558יסעורתאונה20-11-77סרןאלתרמן הראל

התרסק ליד קיבוץ גת במהלך טיסת מבחןטייס(הסופר פרלון)מובילי הלילה 558יסעורתאונה20-11-77סרןספרא ירון    

התרסק ליד קיבוץ גת במהלך טיסת מבחןמכונאי מוטס(הסופר פרלון)מובילי הלילה 558יסעורתאונה20-11-77ר"סמשינדלר אברהם

התרסק ליד קיבוץ גת במהלך טיסת מבחןמכונאי מוטס(הסופר פרלון)מובילי הלילה 558יסעורתאונה20-11-77סמלתבו משה

התרסק ליד צפת, א" באימון ק310התנגש בקורנס נווטהפטישים305קורנסתאונה29-12-77סרןאכר אביהוא 

התרסק ליד צפת, א" באימון ק310התנגש בקורנס טייסהפטישים305קורנסתאונה29-12-77ל"סא(אבשה)אבשלום  (רום)פרידמן 

לאחר שיפוץ בציקלון המריא והתרסק עקב חיבור הפוך של ההגאיםטייס007דרורתאונה07-03-78ן"רסשקד עמירם    

בידון גחון נדלק והמטוס נשרף, משך בחדות, המריא ללא מדפיםנווטאבירי הזנב הכתום275קורנסתאונה07-03-78סרן     (אבי)כהן אברהם 

בידון גחון נדלק והמטוס נשרף, משך בחדות, המריא ללא מדפיםטייסאבירי הזנב הכתום275קורנסתאונה07-03-78ן"רספדות צבי

ק" לתוך תקרת הדתB' פלט את עצמו בטעות במיראזנווטהעטלף(שחק)' מיראזתאונה22-05-78סגן(רוני)ארנון ירון 

119-בקרב זוגות עם קורנסים התנגש בקורנס מטייסהדרקון המעופף319עייטתאונה04-06-78ן"רס (אוריאל)בינה אורי 

התרסק בים, ש לילי"ורטיגו בתכנווטאבירי הזנב הכתום273קורנסתאונה12-03-79סרןאמיתי איתן

התרסק בים, ש לילי"ורטיגו בתכטייסאבירי הזנב הכתום273קורנסתאונה12-03-79סרןשפירא יואב   

נטש במהירות גבוהה ובגובה נמוך, נכנס לצלילה, אובדן מנוע לאחר הזדקרות מדחסטייסהנגב578נשרתאונה20-04-79סרן (קובי)גלעוז יעקב 

נהרג עם הנווט ירון כץ.א סוער"נכנס לאדמה באיזור אליקים בטיסה במזטייסהפטישים301קורנסתאונה22-04-79ל"סא (עמי)אלקלעי עמינדב 

נהרג עם הטייס עמי אלקלעי.א סוער"נכנס לאדמה באיזור אליקים בטיסה במזנווטהפטישים301קורנסתאונה22-04-79סגןכץ ירון     

ביציאה מיעף במטווח פגע מטוסו ברכסטייסהעמק733כפירתאונה05-06-79ן"רסונדרוב עירון צבי

מזרחית לחברון, פגע בגבעה בעת הנמכה לנחיתה עם משקל כבד בטיסת ניווטמכונאי מוטסדורסי הלילה534יסעורתאונה15-07-79ר"סמוינשלבאום חיים

מזרחית לחברון, פגע בגבעה בעת הנמכה לנחיתה עם משקל כבד בטיסת ניווטטייסדורסי הלילה534יסעורתאונה15-07-79ן"רסנטל חנן

מזרחית לחברון, פגע בגבעה בעת הנמכה לנחיתה עם משקל כבד בטיסת ניווטטייסדורסי הלילה534יסעורתאונה15-07-79סגןפרי אמוץ 

מזרחית לחברון, פגע בגבעה בעת הנמכה לנחיתה עם משקל כבד בטיסת ניווטנווטדורסי הלילה534יסעורתאונה15-07-79ן"רסשלמה    (ולדימירסקי)שליט 

גילגל ימינה ופגע בקרקע, בסולו שני אבד הכרה עקב עומס חום בהמתנה להמראה.ט.פט"ביס151צוקית/פוגהתאונה03-08-79.ט.פפלדמן נעם 

התרסק בנחיתה לאחר הזנקה בתל נוףטייסאבירי הזנב הכפול676בזתאונה19-09-79ן"רסגולן גיא

בהצטרפות למבנה (609עייט )התנגש במוביל טייסהאייל הנוגח339עייטתאונה14-10-79סרןגולדנברג ליאון 

51מטווח , נכנס בהרטייסנשר הזהב388עייטתאונה15-01-80סרן (נתי)אלדר נתנאל 

בזמן טיסה בעננות כבדה פגע בהר חריף והתרסקטייסט"ביס038צוקית/פוגהתאונה15-02-80סרן     (אורי)סלומון אוריון 

בזמן טיסה בעננות כבדה פגע בהר חריף והתרסק.ט.פט"ביס038צוקית/פוגהתאונה15-02-80.ט.פצרי טל 

התנגש בקצה הר ליד קריית ענבים בטיסת מכשירים בשל הוראה שגויה להנמיךטייס(הכנף המעופפת)מגיני הדרום 355עייטתאונה18-02-80סרןאיתן ארז

התנגש בקצה הר ליד קריית ענבים בטיסת מכשירים בשל הוראה שגויה להנמיךטייס(הכנף המעופפת)מגיני הדרום 360עייטתאונה18-02-80סרן(יוסי)גורדון יוסף 

סיני- במטווח לילה פגע מטוסו בקרקע טייסהעמק703כפירתאונה15-04-80ן"רס    (יונתן)הכהן יוני 

שלמה בוסתן- נווט . נטש בסוף המסלול ונהרג.חצרים-א גרוע נחת על מסלול  בשדה קדם במקום על הראשי"בעת נחיתה בלילה ומזטייסהאחת124קורנסתאונה02-06-80סרןבוסתן יורם

פגע בקדש ברנע בטיסת השכמהטייסהדקוטה036דקוטהתאונה10-07-80סגןשלמה (יטקובסקי)ייטב 

פגע בקדש ברנע בטיסת השכמהנווטהדקוטה036דקוטהתאונה10-07-80ן"רס (יוסי)יוסף  (גולדברג)נהיר 

פגע בקדש ברנע בטיסת השכמהנווטהדקוטה036דקוטהתאונה10-07-80סרןסנאנס דניאל     

פגע בקדש ברנע בטיסת השכמה(קברניט)טייס הדקוטה036דקוטהתאונה10-07-80ן"רסעופר חגי 

חניך ניצל, בעת טיסה נמוכה מעל לים המלח פגע במים בזוית שטוחהטייסט"ביס187צוקית/פוגהתאונה28-09-80סרן(דני)איזנברג דן 

נתקל בחוטי חשמל ליד מודיעיןנווטמגע הקסם211להטוטתאונה08-10-80סרןברמן עופר 

נתקל בחוטי חשמל ליד מודיעיןטייסמגע הקסם211להטוטתאונה08-10-80סרןגדיש יובל 

נכנס לים בטיסה עם מטרה נגררת עבור מטוסי בז מערבית לעזהטייס(הכנף המעופפת)מגיני הדרום 879עייטתאונה18-12-80סגן(דני)גלזר דניאל 

 באימון  מול חיפה222התנגש בקורנס טייסאבירי הצפון222נץתאונה20-01-81ן"רס(אודי)בן אמתי אהוד 

 amir@sky-high.co.ilומזמין כל מי שימצא מידע כזה לתקן אותי בכתובת , השמטה או מידע שגוי, אני מתנצל מראש לגבי כל טעות. ומן הסתם נפלו בו שגיאות, המידע אינו שלם



תאריך מלאדרגהשם

סיבת 

הערותתפקידטייסתמספר מטוססוג מטוסהתרסקות

מפקד הטייסת אליעזר אדר ניצל.  באימון  מול חיפה222התנגש בנץ  טייסהפטישים222קורנסתאונה20-01-81סרןוייס דן 

נכנס לסחרור ולא נטשטייסהתוכי המנפץ836כפירתאונה04-05-81ן"רסאיתן יורם

צלל לים, לא הצליח לנטוש, א זוגות"תקלת מנוע בקטייסהקרב הראשונה840כפירתאונה10-07-81ן"רסעמירם  (קל)קלכמן 

מ"טייסת קא, לא הצליח לנטוש, איבד הידראוליקהטייסהנמרים המעופפים843עייטתאונה04-10-81סגן    (דוד)לב אדי 

איזור ירוחם.פ  בלילה חשוך בגישה לנחיתה פגע בגבעה והתרסק"בעת תרגול שתנווטהחרב המתהפכת041אנפהתאונה17-02-82סגןירושלמי אברהם 

איזור ירוחם.פ  בלילה חשוך בגישה לנחיתה פגע בגבעה והתרסק"בעת תרגול שתטייסהחרב המתהפכת041אנפהתאונה17-02-82סגןפרס איל

נבטייה- מ של מחבלים בלבנון "י אש נ"הופל עטייסהקוברה הראשונה337צפעקרב05-06-82סרןספקטור עמיחי     

נבטייה- מ של מחבלים בלבנון "י אש נ"הופל עטייסהקוברה הראשונה337צפעקרב05-06-82סרןקלר יוסף  

נבטייה- מ של מחבלים בלבנון "י אש נ"הופל עחובש מוטס(הבלים הדרומית)ציפורי המדבר 065אנפהקרב06-06-82סמלטורסטון דיויד יעקב

נבטייה- מ של מחבלים בלבנון "י אש נ"הופל ערופא מוטס(הבלים הדרומית)ציפורי המדבר 065אנפהקרב06-06-82סרןלנדס סטפן אלכסנדר

נבטייה- מ של מחבלים בלבנון "י אש נ"הופל עמכונאי מוטס(הבלים הדרומית)ציפורי המדבר 065אנפהקרב06-06-82ר"רסקלעי הרצל

נבטייה- מ של מחבלים בלבנון "י אש נ"הופל ע(קברניט)טייס (הבלים הדרומית)ציפורי המדבר 065אנפהקרב06-06-82ן"רס   (אלי)אליעזר  (וולף)שיאון 

נבטייה- מ של מחבלים בלבנון "י אש נ"הופל עטייס(הבלים הדרומית)ציפורי המדבר 065אנפהקרב06-06-82סגןשכטר ישראל   

אגם קרעון- נתקל בחוטי חשמל והתרסק(קברניט)טייס (הבלים הדרומית)ציפורי המדבר 076אנפהקרב16-06-82ן"רס (ש"אב)בן שמואל אורי 

אגם קרעון- נתקל בחוטי חשמל והתרסקמכונאי מוטס(הבלים הדרומית)ציפורי המדבר 076אנפהקרב16-06-82סמלוילדר אריה

אגם קרעון- נתקל בחוטי חשמל והתרסקטייס(הבלים הדרומית)ציפורי המדבר 076אנפהקרב16-06-82סגןמסרר רון ברוך 

נשבה (גיל פוגל)הטייס .  ששוגר מסוריהSA-6י טיל "הופל מעל בקעת הלבנון ענווטהעטלף185קורנסקרב24-07-82ן"רס    (אהרלה)כץ אהרון 

ליד מכתש רמון, פגע בקרקע באימון תקיפה בגובה נמוךטייסאבירי הצפון227נץתאונה28-08-83סרןפרדמן דן אלן

.נפלט לקרקע, איבד שליטה בהקפה, בגלל אובדן פין נעילה (15מסלול - תל נוף )קצה כנף התקפל לאחר המראה טייסהעטלף139קורנסתאונה22-01-84ן"רסרחמילביץ יאיר 

.נפלט לקרקע, איבד שליטה בהקפה, בגלל אובדן פין נעילה (15מסלול - תל נוף )קצה כנף התקפל לאחר המראה נווטהעטלף139קורנסתאונה22-01-84סגןרכס שגיא 

למחרת נמצאו שבריו בשטח מצרים.בעת אימון לילי בסיני ליד הגבול המצרי אבד הקשר עם המטוסטייסהנמרים המעופפים616עייטתאונה05-02-84סגןאינסלר דני

לא הצליח לנטוש.פריצת אש מעל למטווחטייסנשר הזהב164עייטתאונה27-05-84ן"רס (דני)גורי דניאל 

לא הצליח לנטוש.פריצת אש מעל למטווחטייסנשר הזהב164עייטתאונה27-05-84סגןרוזנטל אילן

א איבד מנוע וצלל לים"באימון קטייסהאייל הנוגח607עייטתאונה11-07-84סרן (בני)וולפסון בנימין 

א מעל ים המלח"בק (307קורנס )התנגש עם מטוסו של משה ליפשיץ טייסהפטישים255קורנסתאונה12-09-84ן"רסשמי יובל   

( הרוגים5)התרסק בנחל בזק , א קשים"איבד מנוע אחד בתנאי מזמכונאי מוטס(הבלים הדרומית)ציפורי המדבר 031אנפהתאונה24-09-84ל"רס(מירו)אסייג מאיר 

( הרוגים5)התרסק בנחל בזק , א קשים"איבד מנוע אחד בתנאי מזנווט(הבלים הדרומית)ציפורי המדבר 031אנפהתאונה24-09-84סגןאפרתי אבנר

( הרוגים5)התרסק בנחל בזק , א קשים"איבד מנוע אחד בתנאי מז(קברניט)טייס (הבלים הדרומית)ציפורי המדבר 031אנפהתאונה24-09-84סרןיצחק אילן 

כיסא המפלט היה נצור ולא הופעל, נווט נטש. עקב תקלה באזור ערד ניסה לנטושטייסהאחת110קורנסתאונה08-01-86סרןברימר רביב

התרסק על המסלול בבסיס בעת אימון אוירובטי ליום חיל האווירטייסהנגב277נץתאונה03-07-86ל"סא (יוסי)אליאל יוסף 

י'ככל הנראה עקב התעלפות במשיכת ג, פגע בקרקע במטווח בנגבטייסאבירי הצפון003נץתאונה08-10-86סרןויסברג גל 

טייסנשר הזהב225נץתאונה07-12-86ן"רסנהוראי בועז

בפעם השנייה .הלך סביב פעמיים,פנה לנחיתה.נראו להבות מהמנוע.פתח מנוע למצב יבש תוך שבירה,א זוגות ליד רמון"לאחר ק

דילג מעל לכבל העצירה קרע את ,נגע במסלול במהירות גבוהה בשליש השני.בעת היותו בצלע עם הרוח התחדשה תקלת המנוע

רשת העצירה התהפך בתעלת הניקוז ועלה באש

מסוקאיטייסמגע הקסם-לא ידוע12-01-87סרן (זיגי)זיגלבאום צבי 

פגע המסוק בקרקע, בהסעה לא מבוקרת בריחוף נמוך, במסגרת תרגיל ברמת הגולןטייסהמסוקים הקלים022סייפןתאונה20-01-87סרןאיל גדי יצחק 

טייסהקוברה הראשונה239צפעתאונה18-03-87ל"סאבראור ציון 

- הטייס השני יובל ווגנר נפצע קשה.פגע בפרדס והתהפך,הנמיך,איבד שליטה.הורגשו רעידות אנכיות וחזקות מאד. כשל רוטור ראשי

איזור טירת  צבי

לא נטש בזמן וכיסא המפלט נתקע בנטישה, סחרור שטוחטייסחוד החנית223בזתאונה01-04-87ן"רסמור יפתח

פגע בהר שזר בטיסה בגובה נמוךטייסנשר הזהב121נץתאונה05-10-87סרןעברי גיל 

א"התנגש בבז באימון קטייסאבירי הזנב הכפול684בזתאונה15-08-88ן"רספלק אהוד 

נטש עם מצנח פתוח חלקית ונהרג בפגיעה בקרקע, א"התנגש בבז באימון קטייסאבירי הזנב הכפול672בזתאונה15-08-88ל"סאקולר רם 

( פצועים3)בהרמת אבן גבול איבד את הזנב והתרסק (קברניט)טייס דורסי הלילה245/7יסעורתאונה29-12-88סרןשרון מוטי    

התנגש ביסעור אחר מעל מבוא שילהמכונאי מוטס(הסופר פרלון)מובילי הלילה 355/367יסעורתאונה22-04-90ל"רסחדד ירון

התנגש ביסעור אחר מעל מבוא שילהמכונאי מוטס(הסופר פרלון)מובילי הלילה 355/367יסעורתאונה22-04-90מ"רסחנון גדעון

התנגש ביסעור אחר מעל מבוא שילהמכונאי מוטס(הסופר פרלון)מובילי הלילה 355/367יסעורתאונה22-04-90ל"רסמרדכי גורן

התנגש ביסעור אחר מעל מבוא שילהטייס(הסופר פרלון)מובילי הלילה 355/367יסעורתאונה22-04-90ן"רסצפוני שי 

התנגש ביסעור אחר מעל מבוא שילהטייס(הסופר פרלון)מובילי הלילה 355/367יסעורתאונה22-04-90סרןקופמן אילן ישראל 

התנגש ביסעור אחר מעל מבוא שילהטייס(הסופר פרלון)מובילי הלילה 355/367יסעורתאונה22-04-90מ"אלקושט חגי 

(ח כעבור כמה שעות"חולץ פצוע ונפטר בביה)התנגש ביסעור אחר מעל מבוא שילה טייס(הסופר פרלון)מובילי הלילה 355/367יסעורתאונה23-04-90סרןפסחי נמרוד

ג"גנב מטוס והתאבד איתו ברמהטייסהגמל המעופף032עגורתאונה13-07-90סרןמורי חגי

א קשה ליד מכתש רמון"פגע בהר בהמראה במזנווטהצרעה039צסנהתאונה13-12-90סרן (זיוי)גרוך זיו 

א קשה ליד מכתש רמון"פגע בהר בהמראה במזטייסהצרעה039צסנהתאונה13-12-90ן"רסזהרוני עפר

א קשה ליד מכתש רמון"פגע בהר בהמראה במזטייסהצרעה039צסנהתאונה13-12-90ן"רסזכאי גדעון

א קשה ליד מכתש רמון"פגע בהר בהמראה במזטייסהצרעה039צסנהתאונה13-12-90ן"רס (דני)נובוגרוצקי דניאל 
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ובנוסף פגע הפוך במים וטבע, מפרקתו נשברה בגלל מחבר מאולתר של כוונת קסדה, נטש בשל כניסה לזרם הסילון של המובילטייסאבירי הזנב הכפול821בזתאונה10-02-91סגן (ראלי)אורנן ישראל 

פגע במים בטיסה נמוכה מעל הכינרתטייסאבירי הזנב הכתום221קורנסתאונה05-05-91סרןגליק יובל 

פגע במים בטיסה נמוכה מעל הכינרתנווטאבירי הזנב הכתום221קורנסתאונה05-05-91ן"רסלשם משה    

שאר הצוות ניצל. ביצע הצוות פניה נמוכה מתחת גובה הבטחון ופגע במים, מול ראש הנקרה, בעת חזרה מטיסת כוננות בצפון669לוחם (הבלים הדרומית)ציפורי המדבר 050אנפהתאונה01-07-92ל"רסרוזנטל גיל

בעת אימון כבל בריחוף נקרע הכבל עקב תפעול שגוי והלוחם נפל מגובה669לוחם דורסי הלילה666יסעורתאונה10-08-92ט"רבצוריאנו גיל

בעת אימון כבל בריחוף נקרע הכבל עקב תפעול שגוי והלוחם נפל מגובה669לוחם דורסי הלילה666יסעורתאונה10-08-92ט"רברוזנברג אסף

בנבטים, פגע בקרקע בנחיתה מחזרה מאימוןטייסהדרקון המעופף323עייטתאונה30-08-92סרןדגן רם אברהם

( הרוגים4)פגע באנטנה במצודת כפיר טייסהמסוקים הקלים133סייפןתאונה12-01-94סרןאשר אסף

( הרוגים4)פגע באנטנה במצודת כפיר טייסהמסוקים הקלים133סייפןתאונה12-01-94סרןיואלי עופרי 

פלמחים - (טייס המשנה נפצע)התרסק בעת הרמת מנשא לא סימטרי על מנוף ההצלה (קברניט)טייס החרב המתהפכת057אנפהתאונה06-12-94סרןבן גרשון שמואל

פלמחים - (טייס המשנה נפצע)התרסק בעת הרמת מנשא לא סימטרי על מנוף ההצלה מכונאי מוטסהחרב המתהפכת057אנפהתאונה06-12-94ל"רסכהן משה

א התנגש במטוס אחר"באימון קטייסהנגב290נץתאונה17-01-95סרןאוברסט דני שלום 

התנגש בברק אחר בטיסת לילה וצלל ליםנווטהקרב הראשונה606ברקתאונה18-07-95סרןבנימין יובל

התנגש בברק אחר בטיסת לילה וצלל ליםטייסהקרב הראשונה606ברקתאונה18-07-95ל"סאשלומי רוני   

התנגש בציפור והתרסק בנגבנווטחוד החנית965בזתאונה10-08-95סרןויונטה ירון

התנגש בציפור והתרסק בנגבטייסחוד החנית965בזתאונה10-08-95סרןלב רונן     

התרסק ליד מצפה שלם(קברניט)טייס דורסי הלילה066יסעורתאונה31-03-96ן"רסגלר אייל

התרסק ליד מצפה שלםמכונאי מוטסדורסי הלילה066יסעורתאונה31-03-96ג"רנויצמן דוד

התרסק ליד מצפה שלםנווט(הסופר פרלון)מובילי הלילה 066יסעורתאונה31-03-96סרןשוורץ עופר   

התרסק בים מול נהריה(קברניט)טייס מגני המערב905דולפיןתאונה16-09-96ל"סאבכר בן ציון

התרסק בים מול נהריהנווטמגני המערב905דולפיןתאונה16-09-96סרןסלע שחק    

התרסק בשאר ישוב.התנגש ביסעור אחר לאחר המראה ממחנייםמכונאי מוטסדורסי הלילה357יסעורתאונה04-02-97ל"רסגלזר תמיר

התרסק בשאר ישוב.התנגש ביסעור אחר לאחר המראה ממחנייםנווטדורסי הלילה357יסעורתאונה04-02-97ן"רסחלפון רונן

התרסק בשאר ישוב.התנגש ביסעור אחר לאחר המראה ממחניים(קברניט)טייס דורסי הלילה357יסעורתאונה04-02-97ן"רסעדן ישיש 

התרסק בשאר ישוב.התנגש ביסעור אחר לאחר המראה ממחנייםמכונאי מוטסדורסי הלילה357יסעורתאונה04-02-97ל"רסשער צפריר-שרוני

התרסק בשאר ישוב.התנגש ביסעור אחר לאחר המראה ממחנייםמכונאי מוטסדורסי הלילה903יסעורתאונה04-02-97ר"רסביבס פול

התרסק בשאר ישוב.התנגש ביסעור אחר לאחר המראה ממחנייםנווטדורסי הלילה903יסעורתאונה04-02-97ן"רסחושני ישראל

התרסק בשאר ישוב.התנגש ביסעור אחר לאחר המראה ממחניים(קברניט)טייס דורסי הלילה903יסעורתאונה04-02-97סרןלוי אבישי     

התרסק בשאר ישוב.התנגש ביסעור אחר לאחר המראה ממחנייםמכונאי מוטסדורסי הלילה903יסעורתאונה04-02-97ל"רסממן איתן

התנגש באנטנה בהר עיבלנווטחוד החנית142בזתאונה01-03-98סרןמנור אורי משה

התנגש באנטנה בהר עיבלטייסחוד החנית142בזתאונה01-03-98ן"רס (אורי)קולטון אוריאל 

התפרקות זנב והתרסקות במים מול געשטייסהקוברה הראשונה489צפעתאונה15-03-98ל"תאאלדר שמואל 

התפרקות זנב והתרסקות במים מול געשטייסהקוברה הראשונה489צפעתאונה15-03-98סגןגור אילן 

.הטייס נפצע . בעת טיסת בחינה של מסוק ארע כשל במערכת ההידראולית והמסוק נפלמכונאי מוטסמגע הקסם944פתןתאונה10-06-99ר"רסקיסלסי שי שילי

ורטיגו בטיסת לילה וצלילה בים מול חיפהטייסהעמק031ברקתאונה27-03-00ן"רסבגין יונתן

ורטיגו בטיסת לילה וצלילה בים מול חיפהנווטהעמק031ברקתאונה27-03-00סרןהררי ליאור

ורטיגו בהקפות ברמוןטייסמגע הקסם366פשושתאונה03-03-03ן"רסגוטרמן תומר

י חנית בעת שהיה בהפלגה עם מסוק עטלף"נהרג מטיל שנורה על אחחמשמגני המערב-קרב14-07-06ר"סמאמגר טל

י חנית בעת שהיה בהפלגה עם מסוק עטלף"נהרג מטיל שנורה על אחמכונאי מוטסמגני המערב-קרב14-07-06מ"רסשטרנשוס דב

(שלושת אנשי הצוות האחרים נפצעו) 818לפני כניסה לתקיפה בלבנון התנגש עם פתן טייסמגע הקסם825פתןתאונה20-07-06ן"רסכוכבא רן יהושע

הרוטור הראשי התנתק בזמן יריטייסהצרעה723שרףתאונה24-07-06מ"אללופט צבי

הרוטור הראשי התנתק בזמן יריטייסהצרעה723שרףתאונה24-07-06סרןפרקש תם

של החיזבאללה בדרום לבנון. ט.י טיל נ"הופל ע(קברניט)טייס (הסופר פרלון)מובילי הלילה 053יסעורקרב12-08-06ן"רסשלו ניסן

של החיזבאללה בדרום לבנון. ט.י טיל נ"הופל עטייס(הסופר פרלון)מובילי הלילה 053יסעורקרב12-08-06סרןגומז דניאל

של החיזבאללה בדרום לבנון. ט.י טיל נ"הופל עמכונאי מוטס(הסופר פרלון)מובילי הלילה 053יסעורקרב12-08-06ן"רסבן נעים סמי

של החיזבאללה בדרום לבנון. ט.י טיל נ"הופל עמכונאי מוטס(הסופר פרלון)מובילי הלילה 053יסעורקרב12-08-06מ"רסמשיח רון

של החיזבאללה בדרום לבנון. ט.י טיל נ"הופל עמכונאי מוטס(הסופר פרלון)מובילי הלילה 053יסעורקרב12-08-06ל"רסטנדלר קרן

התרסק בשדות גניגר. התנתק הזנב ולאחריו הרוטור הראשי,  רגל1500בגובה , בגיחת אימוןטייסהקוברה הראשונה361צפעתאונה10-09-08ן"רסדנור שי

התרסק בשדות גניגר. התנתק הזנב ולאחריו הרוטור הראשי,  רגל1500בגובה , בגיחת אימוןטייסהקוברה הראשונה361צפעתאונה10-09-08ן"רסהולצמן יובל

פגע בקרקע לצד כביש רביבים צאלים, 2' בטיסת אימון מבנה שימש כמסטייסט"ביס626צוקית/פוגהתאונה22-10-08סרןאסא מתן

פגע בקרקע לצד כביש רביבים צאלים, 2' בטיסת אימון מבנה שימש כמס.ט.פט"ביס626צוקית/פוגהתאונה22-10-08מ"סגאילן כרמי

עד שפגע בקרקע ליד פני חבר, ללא שאמר דבר בקשר,  רגל 18,000א צלל מגובה "באימון קטייסנשר הזהב140נץתאונה13-09-09סרןרמון אסף

פגע בצלע הר במזג אוויר קשה, בעת שהוביל זוג יסעורים באימון בהרי הקרפטים ברומניהטייס(הסופר פרלון)מובילי הלילה 046יסעורתאונה26-07-10מ"אלשיפנבאור דניאל

פגע בצלע הר במזג אוויר קשה, בעת שהוביל זוג יסעורים באימון בהרי הקרפטים ברומניהטייסדורסי הלילה046יסעורתאונה26-07-10ל"סאגולדמן אבנר
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פגע בצלע הר במזג אוויר קשה, בעת שהוביל זוג יסעורים באימון בהרי הקרפטים ברומניהטייס(הסופר פרלון)מובילי הלילה 046יסעורתאונה26-07-10ן"רסקשת יהל

פגע בצלע הר במזג אוויר קשה, בעת שהוביל זוג יסעורים באימון בהרי הקרפטים ברומניהטייסדורסי הלילה046יסעורתאונה26-07-10ן"רסשי ליאור

פגע בצלע הר במזג אוויר קשה, בעת שהוביל זוג יסעורים באימון בהרי הקרפטים ברומניהמכונאי מוטסדורסי הלילה046יסעורתאונה26-07-10סרןלקריף ניר

פגע בצלע הר במזג אוויר קשה, בעת שהוביל זוג יסעורים באימון בהרי הקרפטים ברומניהמכונאי מוטסדורסי הלילה046יסעורתאונה26-07-10ר"רסכהן אורן

רגל ללא התראה ופגע בקרקע באזור מכתש רמון'  א12צלל מגובה , א לילה"בהיותו מוביל רביעיה באימון קטייסהעטלף480סופה תאונה10-11-10ן"רסאיטקיס עמיחי

רגל ללא התראה ופגע בקרקע באזור מכתש רמון'  א12צלל מגובה , א לילה"בהיותו מוביל רביעיה באימון קנווטהעטלף480סופה תאונה10-11-10ן"רסלוי עמנואל

 amir@sky-high.co.ilומזמין כל מי שימצא מידע כזה לתקן אותי בכתובת , השמטה או מידע שגוי, אני מתנצל מראש לגבי כל טעות. ומן הסתם נפלו בו שגיאות, המידע אינו שלם


