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  טיסה לרודוס וללרוס

 
 יצאה לדרךהטיסה .  של שלושה ימים לרודוס עם הטקסן שלנו"קפיצה"ביצענו  בשבוע שעבר. שלום לכולם

, של יום אחד" בדיקה"ולאחר שלפני כחודשיים ביצענו טיסת ,  והכנותלימוד, לאחר שבועות של תכנונים
  :להלן סיפור המסע .ללרנקה וחזרה

זו היתה . פרוצדורת דרכוניםונחתנו אחרי שעה בחיפה לתדלוק ו,  בבוקר10/9 - ביום שני ה מראשוןהמראנו
  בגלל סגירות הנתיבים הנמוכים,CVFR -כ בנתיב ה"ואח, מ" בתחילה בנתיבי אז,טיסה פנים ארצית רגילה

כאשר אנחנו , הטיסה לקחה כשעתיים. משם המראנו לעצירת תדלוק מתוכננת בפאפוס. בשבוע שעבר
בפאפוס היה קצת עמוס ולכן .  לפאפוסבקו ישר פחות או יותר מחיפה,  רגל6,500בגובה של משייטים 

ללא קשר עין עם החוף  . רגל5,000 מייל מהשדה בגובה 30-מעל הים כ Orbitולבצע התבקשנו להמתין 
 סיבוביםאת הבמעט אפילו הזכירה שלא , לא שגרתיתמעניינת וחוויה וללא שום נקודת יחוס ויזואלית זו היתה 

  ... רגל מעל היבשה500בגובה שאנחנו מבצעים מדי פעם 
 יאחר.  רגל6,500 -לחזרה טיפסנו ו 29 על מסלול תדלוק המראנו שובמיד אחרי ה. בפאפוסלא התעכבנו 
 ששמנו לב אליהנקודה מעניינת .  התגלה לפנינו האי רודוס,של שיוט רגוע מעל היםנוספות שלוש שעות 

 לא היתה שום נקודה בה . עם הבקרותיציב וברורורך כל הנתיב בין פאפוס לרודוס היה לנו קשר  שלא,היתה
 עם מכשיר 150NMהופתענו לראות קליטה מצוינת למרחק של מעל . לא היינו בקשר עם איזושהי בקרה

קראת  ל שלמדנו בעל פה במסגרת ההכנות הרבות, פרוצדורת הגישה והנחיתהביצענו אתברודוס . הקשר שלנו
   ...אותהווידאנו שגם הבקרית של רודוס מכירה , טיסה הזוה

שכבר , התהליךהחל  שוב .ומיד לאחר מכן על הקרקע 25למסלול כמה דקות מאוחר יותר היינו כבר בפיינל 
, מסמן לנו בדיוק איפה לעצורש האיש עם הסרבל הצהוב ,Follow Me - מכונית ה -התחלנו להתרגל אליו 

אלא את כל , אותנו רק  לא לטרמינללקחתכאילו יכול שנראה ,  הענק וכמובן האוטובוס,משאית התדלוק
  . לאחר תדלוק ועזיבת שדה התעופה התארגנו על מלון ליומיים וקינחנו את היום במסעדה על הטיילת ...המטוס

  
 בעלת יתהההטיסה הזו . ה שטסו לאיי יוון לפני כחודש'שמענו מהחברעליו ש, Lerosלמחרת המראנו לאי 

ונקודות )  רגל2,500ביקשנו וקיבלנו ( בגובה נמוך בהרבה התבצעההיא . לאומיתנה מהטיסה הבינאופי שו
עבר מעל אי הררי הנתיב .  בדרום מזרח הים האגאי,יותרגדולים חלקם קטנים וחלקם , הדיווח שלה הן איים

שבמרכזו , ארבעה קילומטר לערך אי עגול בקוטר של – Nisyros ולאחר מכן מעל האי Tilosקטן שנקרא 
 Leros- בהמסלול  .Leros - ממערב וטסנו בקו ישר לKosמשם הקפנו את . מכתש המזכיר לוע של הר געש

הפיינל . גורם לחיתחותיםשמייצר מעין צינור ונטורי ה, עובר בעמק בין שני הרים 32של הפיינל . מעניין מאד
, אגב.  טורבולנטיתלא היתהוזרימת הרוח לאורכו , תר ליםאבל המסלול עצמו נמצא קרוב יו, די סוערהיה 

למרות ששני המסלולים הללו בכיוונים שונים (רודוס וגם בלרוס היתה לנו רוח מסלול העובדה שגם ב
ואת ,  למדנו את משטר הרוחות האופייני באזור,כחלק מתהליך ההכנה לקראת הטיסה. אינה מקרית) לחלוטין
Lerosמסלולמכיוון שידענו שבדרך כלל יש שם רוח , בין היתר,  בחרנו. Leros נחמדפרובנציאלי הוא שדה  ,

 אבל מיד נכנסנו לראש,  אף אחד משנינו לא היה באי הזה מעולם.ומנהל המגדל קיבל אותנו בסבר פנים יפות
  . מתאיםחופים ומרינות עד שמצאנו חוף שנראה לנו , טיילנו איתו בכמה מפרציםו קטנועשכרנו . הנהוג באיים

,  לרודוסשובנסענו חזרה לשדה והמראנו , במסעדה הסמוכהוגלידה  קפה ,מנוחת צהריים, אחרי שחיית רענון
אבל בשעת אחר הצהריים שבה חזרנו התנועה בו ,  הוא שדה בינלאומיKos.  דומה לזה שעשינו בבוקרבנתיב

 שהבקרים ,כבר על ידי קודמינונאמר . ולכן קיבלנו קיצור דרך בקו ישר כמעט מעל השדה, היתה דלילה
 כל עוד . לחלוטיןמאשר זאתשלנו איתם הניסיון . נחמדים ומשתדלים לעזור, והפקחים בקפריסין ויוון אדיבים

 במגמת עזרה ניתנות תמידההוראות , ושאתה מסוגל לבצע הוראות, הם משתכנעים שאתה יודע מה אתה עושה
.  תמיד יציעו זאתהם, יתן לחתוך בקו ישר ולקצר את הדרך שבכל מקום וזמן שנ,התרשמותנו היתה. והקלה

מהבקרים  שאסור לבקש ,האיומים בארץעם זיכרון  .בדיוק על פי הנתיבים, ם ממושמעיםאנחנו טסנו כאורחי
 כל בכךלא היה , למזלנו . שהגשנולא העזנו לבקש שום סטייה מהמרשים,  אותם"נכשיל" שמא שום דבר חריג



 סיפור טיסה עם טקסן לרודוס ולרוס
 

2/25 

בכל הזדמנות לנו קיצורים  להציע שמחווהם , הוא אינטרס של הבקרים לא פחות משלנו, קיצור נתיבים. צורך
  .שהתעבורה אפשרה זאת

, המראה מרודוס. ה לנו טיסה די שגרתיתת כבר נראזו, האמת. התחלנו את דרכנו חזרה, יום רביעי, למחרת
בדרך עוד .  רגל בקו ישר לפאפוס7,500 -  דקות כבר היינו מיוצבים ב12ואחרי ) במונחים שלנו(טיפוס מהיר 

, נוף העננים מתחתנועם , באוויר הקריר מעל הים.  במלוןהבוקרשהכנו בארוחת ' הספקנו לאכול את הסנדביץ
  . ..מיוחדבערב היה טעמו 

התחלנו לשפר את , ...)הכל יחסי כמובן(מכיוון שצברנו כבר קצת ניסיון בהגעה לשדות תעופה גדולים 
התחלנו , עוד לפני שבקר ניקוסיה העביר אותנו לתדר השדה, ת מיילים לפני פאפוסכמה עשרו. הטכניקה

מיד הבנו שהמסלול בשימוש . כדי לדעת למה לצפות,  המשני שלנו והקשבנו להתרחשויותבערוץלהאזין לו 
כששוחררנו מניקוסיה , בשלב מסוים.  בתור לנחיתהAirliners - והתחלנו לעקוב אחרי סידור ה29הוא 

 ובסוף 2,000 אחר כך 4,000אחר כך , 5,000 - בתחילה ל, הבקר התחיל להנמיך אותנו במדרגות, לפאפוס
 נראה –והמראה , התיישרות, הסעה, התנעה, פיפי, מרשה, תדלוק, פינוי,  נחיתה, שמאליתהקפה. גובה ההקפה

, ללא שום אובייקט חיצוני להתייחסות,  הטיסה מעל הים.)אולי, פיפיחוץ מ(בעצמו  שהמטוס כבר עושה הכל
  הזוהטיסה.  בגובה נמוך מעל יבשה, רגילים בארץאנוהטיסה לה ממאד שונה ,  ללא אופק אמיתי ברורולרוב 

 הבקר  מפאפוסבמרשה ההמראה. להטסה עצמהאבל גם , בעיקר לניווט, מתבססת הרבה יותר על המכשירים
עם הפניה , כמה מאות רגל באוויר, כמעט בלי לחשוב. -VORה מ180שנמריא שמאלה וניירט רדיאל מבקש 

 במטוס אבל VOR  מקלטאין לנו.  אין מה לראותממילא בחוץ. המבט עובר למכשירים, תוך הים לאשמאלה 
לטים שואנחנו ,  האלהעם המכשיריםוטיסות בארץ בבית אחרי שעות של משחקים . GPSיש שני מכשירי 

מאפשרים לנו ליירט את הרדיאל ה, ואנחנו מקבלים את הנתונים, המקשים כמה לחיצות על .לא רעבהם 
 7,500 שוב –ואז משחרר אותנו לגובה השיוט ,  רגל2,000 מלווה אותנו כמה דקות בגובה הבקר. המבוקש

ובערך שעתיים , מקבלים קו ישר לגלים, בהמשך. -MERVAומקבלים קו ישר ל, עוברים לניקוסיה. רגל
,  הטיסה חזרה לראשון כבר היתה במזג אוויר קופצני אופייני. בחיפה34אחרי ההמראה נוחתים על מסלול 

 . בשלושה ימיםשבוצעו , שעות טיסה14.3בראשון נחתנו לאחר . שונה מאד מהקרירות הרגועה שמעל הים
שצריכת הדלק הממוצעת שלנו ה  וחישוב מהיר מרא, ליטר255) מראשון עד ראשון (כ צרכנו בטיול"סה

  . ליטר לשעה17.8 -היתה כ
טרם הספקנו לחקור את כל הבועות (מ ובבועות "בנתיבי האז, בגובה נמוךבארץ אנחנו מאד אוהבים לטוס 

מובנים רבים מהווה צורת טיסה והטסה שונות בחוויה שונה לחלוטין והוא ל " לחומסע כזה). החדשות
בטיסה פתאום שמנו לב ש (ה ואפילו הטיפוסים וההנמכות שונים לחלוטיןההטס, הקשר, הניווט. בתכלית

 שאפשר ,מדהים הואה. ...)אחריה שיוט ואחריה נחיתה, יש המראה. מ בארץ אין בעצם טיפוסים והנמכות"באז
לאומיים נמצאת הבינשהטיסה בנתיבים , כ נראה היה"בסה. ת טיסה אותה פלטפורמ משני העולמות עםתליהנו

, והראות הטובה הרבה יותר,  למעט המהירות הנמוכה יותר–האמת . וך מעטפת הטיסה של המטוסעמוק בת
ם אותו מטוס בדיוק אנחנו טסים מדי פעם לראות את ולחשוב שע. יסה במטוס נוסעיםהיתה כמו של טהתחושה 

  ... רגל500 גובההפריחה בלכיש או את הירדן ההררי ב
  

 ...אנחנו כבר מתחילים לתכנן את הדבר הבא. ל" ועם טעם של חומהנה, מעניינת, טיסה שונה, בקיצור
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שבלעדיהם לא היינו יכולים לבצע ,  וגם מעשיתתמוראליגם , ועזרו,  תודות למספר אנשים שתמכו–לסיכום 
  :את הטיסה הזו

  
  .התעניין ודאג, א לטיסה" שנתן את גיבוי ואישור רת–רן בג 

  . והמיוחדיםםבך המרשים הבינלאומיי שעזר לנו בס–  טיסן ממודיעימנחם שבו
שנתן את ברכתו לטיסה , שיתחיל עוד מעט לפתוח קוים סדירים מראשון לקפריסין ורודוס –עודד רייסמן 

  .ועודד אותנו לכתוב את הסיכום הזה לטובת הטייסים האחרים
היו חלקים ושלא שווידא שהמעבר שלנו בחיפה בדרך הלוך וחזור י,  מנהל מגדל חיפה האזרחי–אורי אלוני 

 .נופלה לרעה לעומת התעופה הכללית
ד אותנו וציי,  מהן עם טקסן לאיים היונייםאחת, לאומיותי טיסות בינ שחזר לאחרונה משת–אורי אמיתי 

  .במידע רב ערך
  
  
  

  ! לכולםתודה
  

  ,  בונהרפי
  .. ליכטמןאריק

 
  
  

  : מצורפות מספר תמונות מייצגות מהטיסהבעמודים הבאים
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  ):הקו הירוק(והנתיב שבוצע בפועל ) הקו הכחול(תוכנן לרודוס הנתיב המ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ):הקו הירוק(והנתיב שבוצע בפועל ) בקו כחול(הנתיב המתוכנן מרודוס ללרוס 
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  :המטוס עוד ישן. בהנגר בראשון, בוקר יום שני

  
  

  :אחרי תדלוק בחיפה
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  :פאפוסלבדרך 

  
  
  :אבל מכיר את הדרך, ף פעם לא היה שם אGPS -ה
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  : פאפוס29 -פיינל ל

  
  

  :מבט קדימה, פיינל
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  :אחרי נחיתה בפאפוס

  
  

  :אחרי המראה מפאפוס לרודוס
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  :מתקרבים לרודוס

  
  

  :לפני השדה האזרחי, שדה מריטסה הצבאי



 סיפור טיסה עם טקסן לרודוס ולרוס
 

10/25 

  : לרודוס25בסיס 

  
  

  :פיינל לאותו מסלול
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  :הסעה ליד האחים הגדולים

  
  

  ...והאוטובוסהמגדל , המטוס
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  :קצת אוירה בעיר העתיקה ברודוס

  
  

  : ביום שלישיהסעה לקראת המראה ללרוס


