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90/02//0/9

 ד"תשעאלולה"כ

 –סרביה  –בולגריה  –סביב הים האדריאטי )יוון של אגודת התעופה  ראלי -מעורב אדריאטי 

  , קפריסין(מדינת הוותיקן  -איטליה  -סלובניה –קרואטיה 

 4174ספט'     71-4 

 בנספח א'. ףמצור (המתוכנן)הראלי  יהערה: מסלול

הינו פרי דמיונו החולני של הכותב.  הגבהים הנקובים בספור ומגבלות הראות  כל המסופר בהמשךהתנצלות:  

המצוינות הינם תוצאה של מחולל מספרים אקראיים שרכש הכותב ומיישמו לטובת הכתבה, כך שכל שימוע או 

כמובן שהדעות  יין מיוחד שיגלו אנשים רציניים ושקולים יהיה חסר כל ביסוס מדעי עובדתי. בדיקה או ענ

  המושמעות והציונים למלונות, לאוכל ולרמות הטיסה של החברים הם בעיניו של הכותב בלבד.

קשה לתאר מסע כל כך אקלקטי )רב גוני( עם הרבה הרפתקאות שמתאימות אולי למסע באלסקה ולא הקדמה:  

-, אז ניסיתי לעשות קצת סדר בסלט היוונילמקומות קלסיים ושמרניים כמו וונציה, רומא ואפילו קורפו

סטיק איטלקי, והשתדלתי שלא להיות יותר מדי טכני שלא להבריח אחוז ניכר מקוראיי שאינם אוחזי 

מקצוענים )והאמינו לי קוראיי ידידיי שזה לא קל כשיש טייס אוטומטי במטוס שתופס קריזות ומכניס את 

 המטוס לאוסצילסיות אורכיות של מוד הפוגואידה ופה ושם למוד התנועה הקצרה וכו'...(.

ולשאר משתתפי   !יישר כוח   שי, עופר ודוד.:  למארגני המסע שהביצוע לא נפל מן התכנון המעולה, תודות

המטס שהיוו חברה נעימה ומקצועית וחסכו לי את הצורך לתקשר הלוך ושוב עם רזצ'יק החוקר הראשי כפי 

 שאירע בראלי למקדוניה בדיוק לפני שנה....

למען הסדר הטוב התחלתי ב"תקציר מנהלים" ולאחריו פרוט האירועים המרכזיים.  את רוב :  תקציר מנהלים

לב  בודדים כשהםבמקרים  הפרטים הטכניים )המראנו, טסנו, שייטנו, הנמכנו, סלדי"ם וגובה( מחקתי, למעט

ניתנו ש ומורפולוגייםים וג, גיאולוגים, אסטרולאומנותייםגם את מיליארדי ההסברים ההיסטוריים, .  הספור

ממשתתפי  ארבעהובמהלך המסעות ע"י  בהצלחה מרובה בשתי הדרכות מוזמנות עוד מן הארץ )בולגריה ורומא(

שאמנם אינו נושא  משתתף נוסף במטסשבזמנם הפנוי הם מדריכי טיולים ברמות שונות ועוד  שלושה, המטס

ופה והיסטוריה וזכינו אפילו לטוס מעל עיר הולדתו אך הוא אינציקלופדיה מהלכת לענייני תעמדריך תואר 

.  פה ושם אולי השתרבבו כמה צמחים כמו "אכילאה אלף האיים"  או )"דופניקה" למיטב זכרוני( בבולגריה

 מס פעוט לנוסעת המכובדת שבמטוסנו.ה להבדיל "קצח השדה" שז

 האנשים המופלאים במכונות המעופפות:

מטוסים  4לייט )אז"ם( שכיכב.  -מנועי וכלה באולטרה-רעהו.  החל מדוששה מטוסים שאין אחד דומה ל 

כבר טסו לחו"ל  חלקםי ניסיון שרטייסים עתי.  ה משתנהעהמכונים "קומפלקס", קרי כן נסע מתקפל ופסי

 של האגודה, פרוט בהמשך(. באישור מיוחד)במטוסם מספר לא מבוטל של פעמים, ומטוס אחד עם טייס בודד 

על איך האלוהים  "דער מענטש טראכט אונד דער גוט לאכט" 1כתבתי בעבר  היא בסיס לשינויים:כל תוכנית 

 .זג אווירמ, המון אלתורים. הרבה שינויים, הרבה על התכנון צוחק

 הטיסה במטוס הימיהחוויה הנדירה של תה יהאמיתית של הטיול הי הסוכרייהש: יש המציינים כותרות האירועים

 ., ואילו לעניות דעתי אירועי מז"א הם המאפיין העיקרי של הפן הטיסתיבאגם קומו )יפורט(

ביטול הטיסה  עם טיסה בעמק מתחת לעננים,  ,(יום אחר יום) הכניסה לסופיה :אירועי מזג האוויר הבולטים

 בתוך סיר )סרביה( של שלושה מטוסים ההנמכה בנישמטעמי מז"א בדרך,  )כעשר דקות טיסה(  סופיהמללסנובו 
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שכבת  ללילה. שארילה שםהחלטה לא קלה של שניים מתוך השלשה שנחתו וקבלת  מגבלתיתראות ב חלב,

וההגעה לרומא אחרי  בין ברגמו לטייסים דו שיח מלחיץ לרבות גונונעננים בין וונציה לבין קומו והשדה בווה

 .2סופת רעמים וגשם שוותיקי הוותיקן לא זוכרים כמוהו בחודש ספט'

 המסע עצמו:

של בולגריה לא הועם.  הטיול  יופייהבעבר.  היינו כבר כת השדה( וחנובבולגריה ובסופיה וגם בלסנובו )בפתיחת 

 היה יפה במיוחד עם הדרכת ענק. פו בו שהשתת םיחידיה , שלושת אנשי המוני, היינוהמסע כש בתחילה

ה טובה.  המלון בניש )רק שני לא שמעתי מימיי וזו הפתע " )סלובניה(שופורטו ר"ועל  " )סרביה(ניש"על 

 ויפורט בהמשך. ששהינו בו בכל המסעביותר הקסום  היה המלון  מטוסים(

וונציה, אגם קומו ורומא, קצרה היריעה מלתאר.  כל מקום הינו שכיית חמדה עולמית ולא סתם הם  את 

מיליון  5וונציה עם מככבים בפסגת אתרי התיירות בעולם.  לחשוב שאני אישית נחתי בשדה הבינלאומי של 

אסור בוונציה  24תנועות בשנה )ואחרי זה עשו לנו צרות לנחות בשדה דוב ולאז"ם שאיתנו שנחת גם הוא על 

 ...( מגביר את תחושת ההנאה והסיפוק.בשדה דובבכלל לנחות 

  

                                                           
 וותיקי הוותיקאן מסוכסכים עם וותיקי צפת על הוותק ועל העובדה שבצפת הם נקראים זקני צפת.... 2
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 :תמצית

 אנשים. 71מטוסים  6 .7

 מטוסי הראלי: .4

 הערות נוסעים צוות א"ק מטוס 
  CIG 4 4 מנוי -נאבחו דו 7

 טייס בודד AIG 7 7 411ביצ'קרפט סיירה  4

 הח"מ –אחד הטייסים  m20-J ARO 4 7מוני  3

   RG CHP 4 714ססנה  4

   CWP 4 714ססנה  5

 קטגורית אז"ם  HMD 4 סטינג 6

 

 

 שדות תעופה וארצות שנטלו חלק במבצע )כל המטוסים(

 )*( בילוי לילה או יותר בשדה

 הערות 3ש"ת  3ש"ת  7ש"ת  ארץ 

 מטוסים 0   פפוס קפריסין 7

  רודוס)*( קורפו)*( סאמוס)*( יוון 4

   לסנובו סופיה)*( בולגריה 3

 מטוסים 3   ניש)*( סרביה 4

    פולה קרואטיה 5

    פורטורוש סלובניה 6

  )*(ארומ ווארזה)*( וונציה)*( איטליה 7

  ראשון שדה דוב הרצליה ישראל 8

 שעות )בזכות רוח גב בלג האחרון מרודוס לארץ(. 05-כ :מוניבמטוס ה :שעות טיסהסה"כ  .3

 מיילים יבשתיים(. 4,230 –מיילים ימיים  )ולמען הסטינג שטס במי"שים  3522-:   כאורך הנתיב .4
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טעיתי בביקורתי  – מחשבות והרהורים על דרישות הקדם של האגודה למשתתפי המטס

 בעבר.

לקחי מסעות קודמים לרבות המלצות ועדה של החוקר הראשי שהיה מעורב באחת החקירות, פרסמה לאור 

המשתתף במטס חייב למלא, אלא אם  (או טייס כסא ימין)תנאים מקדימים שעל כל טייס  9 אגדות התעופה

הסעיף הראשון הדורש שני טייסים הרגיז אותי לקראת  קיבל פטור מיוחד.  תשעת התנאים מצורפים בנספח ב'.

 פסח האחרון והוליד כתבה שלי על אבן שאידיוט זרק לבאר...ב לקפריסין המטס

 וקיבלתי.במסמך מנומק  פטורבאותו מטס ביקשתי 

ומה למדתי מאז.  יתכן שדרישה זו מוגזמת במטוס לקפריסין אבל במטס עם מורכבות כמו המטס האחרון, עם 

שונים ומוזרים, עם מזג אוויר שמונע ממך לבצע את התכנון המקורי, עם בקרה שדורשת ממך תוך חמש שדות 

חדשות, ופקח שמבקש זמני  VFRדקות לשנות שש פעמים את הקוד בטרנספונדר, ועם פקח שממציא נקודות 

 ו מנדטורית וחיונית.הדרישה הז, חלקן אפילו לא במסלול שהגשת,  (ETA)הגעה לרצף של נקודות בלתי הגיוניות 

לאור ניסיונו הרב.  מעבר לעובדה שמגיע לו שאפו ענק ויישר כוח  להשתתףון, גם במטס זה אושר לטייס בודד נכ

גם לו זה היה קשה ובמספר פעמים דרש ממנו עודף המידע הנדרש ע"י הבקרות השונות והפיקוחים לקצר 

 ם....   תהליכים ולהעמיד אותם )הבקרה והפיקוח( על מקומ

 ( הוכיחה עצמה במטס זה.5גם הדרישה למיומנויות מכשירים )דרישה 

כבר נשפכו מים רבים ודיונים ממושכים.  אין ספקות שהדבר עוזר וחיוני, אבל יש מקום  CRM-על נושא ה

אולי לא כל הטייסים תואמי טיסות ראלי?!    !לא נכנס להם לראש? CRM-למחשבה מה עושים עם אנשים שה

 )כאמור, מחשבה טהורה בשלב זה בלי לחפש אשמים(.

 .והטיול ביום ששי סופיה –סאמוס  –שדה דוב 

 לנו וניתנה מיד בכזו יעילות.  תוכנית הטיסה נמצאה "עינויי שדה דוב"הגעתי מהרצליה ומעולם לא עברתי את  

 , כמובן(.ATIS-זכות התנעה כבר בבקשה הראשונה  )אחרי ששמענו את ה

 ממנו את ההמשך הנערוח אף האריכה לנו את הדרך וכשנחתנו בסאמוס כבר חיכה לנו הנאבחו עם תקלה שמ

טייס מסחרי  –( ט"ככה למכונאי )טכביח הצוות.  (מספרים שדוח אירוע כבר פורסם באתר החוקר הראשי...)

 .בשיירה 5במטוס מס'  טסש

רי מעבר הגבול לבולגריה הנמכנו לעמק בינות ההרים המוריקים וכך מצאנו עצמנו בודדים בסופיה.   אח

עונה )כפי שכתב אלייסטר מקליין על  המתנשאים וטסנו להנאתנו לאורך הכביש כמתוכן.  תחנת סופיה אינה

, והעננים החלו מגבילים לנו את הראות חזר הקשר עם לכשהתקרבנותחנת זברה( בשל חסימת ההרים ורק 

 השדה הבינלאומי.

מהביקור המוטס הקודם בסופיה והכנסנו אותם למחשב היה לנו אותם שלמזלנו  VFRו לאוסף נקודות נלחשנ

למרות שבאנו  ,07מסלול אנחנו רוצים לנחות ועד שהחלטנו נשלחנו ל לעל איזה מסלולו אותנו אש  הניווט.

עיניי הנץ של הצוות .  תנוראיימנעלם וכמעט שממערב.  באמצע "עם הרוח" גשם זלעפות ניתך על המסלול 

.  התיישרנו לצלע PAPIדה הביאו אותנו למפגש עם אמצעי הנחיתה הויזואלית המכונים שב ILS-והכרות עם ה

 סופית כששני פנסים אדומים ושניים לבנים מחייכים אלינו )בול על נתיב הגישה האנכי...(.

הקטעים האלו( ונדהמנו מאוסף  לרחבת האחמי"ם )אני דלוק על ("Follow Me")עקבנו אחרי רכב הקבלה 

מקומות החנייה הריקים שחיכה לנו.  לחשוב שבארץ התלבטנו אם יהיה מקום חנייה בבינ"ל של סופיה או 
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שנצטרך להעביר את המטוסים לשדה לסנובו הסמוך שהינו ייעודי לתעופה כללית )ושכאמור היינו בחנוכת 

 (.לפני כשנתיים השדה במטס של אגודת התעופה

לקחנו למלון בסופיה בו זכינו לבלות ארבעה לילות )לילה אחד מעבר  לאלכוהושל  חריףריח הדיף נהג ש

מנצח מלון זה את  (שמורכב ממחיר, מיקום, יחס, שירותי מחשב ואינטרנט, ואוכל)ג המלונות ורילמתוכנן(.  בד

ר העובדה שנזקקנו לא נכנס להתמודדות לאו ,כל שאר המלונות הדומים שבמסע )כאמור, המלון בניש, סרביה

 רק לארבעה חדרים...(.

כיום הצלחנו להתעלק על זוג ישראלים לשעבר שגרים  ,נו לשיטוט בעירת, עד צאבמלון ך השהות הקצרהלבמה

ובניגוד לישראלים רבים בארה"ב, האישה בולגריה במוצאה וזכתה להימנות על הקהילה הבולגרית בק"ק יפו, 

 סמליולצרפם לטיול המתוכנן למחרת היום )בעבור סכום בוצה מאורגנת, אחרים במלון הם לא נמנו על שום ק

.  כך טיילנו  (Koprivshtitsa)לעיירה הציורית בעלת השם הקצרצר קופריוושטיטסה  יורויים(כמה של 

אבל זה  ++C-מקומות ומדריך מעולה השולט ברזי העברית כמו גם בבולגרית וברוסית )וגם ב 02-עם כ באוטובוס

 כל הפרטים ברשותי ובאגודה...(.. –לא שייך( חמישה נוסעים במקום שלושה )המדריך: אלכסנדר מיטרני 

 
 שלוש התנעות בסופיה, אפס טיסות.  כאבים באזור החלציים

(.   הנאבחו הדו מנועי המשיך ללסנובו "כי תצא")שבת  בשלום בסופיהכולם נחתו ביום ו' לקראת הקידוש 

לטיפול בתקלה שחזרה.  ובשבת בבוקר כולנו בבינ"ל של סופיה לטוס גם אנחנו ללסנובו לאירוע משותף עם 

המתיש  ,חברי אגודת התעופה הבולגרית.  עברנו את תהליך הגשת מרשה הטיסה במגדל ואת התהליך המייגע

עיל )בהמעטה( של תשלום עבור אגרת נחיתה ועבור שרותי טיסה והודרופ, למטוסים.  כשכבר והמאוד בלתי י

אין".  דוממנו ויצאנו במוניות  –הנענו קיבלנו התרעה על מזג אוויר מחורבן בדרך הקצרצרה ללסנובו.  "יש ספק 

הקשת

שקיבלה

אתפנינו

 בסופיה.

ויומיים

אחרי,

"בניית

הכוח"

 נסתיימה.
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ממטעמי  וליהנות לחזות בתחרות הנחיתות המקומית, לראות את היפיפיות הבלונדיניות המשמשות כשופטות

 התנעת סרק מספר אחד.המטבח הבולגרי..

 

החליטו החברים לטוס שוב ללסנובו, לשם תמיכה מוראלית בנאבאחו שעדיין בתיקונים,  למחרת יום ראשון

 לפולה ללא הצורך לתדלק בניש, סרביה. ולתדלק שם על מנת לטוס ישירות

מאחר ואנחנו כבר בילינו לילה בסופיה לפני כולם וגם בעבר לקחנו חלק במטס לבולגריה ודבקנו בתוכנית 

 לתדלוק ומשם לפולה בקרואטיה ללינת לילה )כמתוכנן וכמוזמן(. שינהמקורית של טיסה ל

חנו מונעים.  "אלפא רומיאו אוסקאר" נאמר ע"י ושוב התהליך של הגשת מרשה ועינויי התשלומים והרי אנ

היגיע מיד.  ניסינו מנהלת השדה המגל, "כבה מיד מנוע!  הינך חייב כסף לשלטונות התעופה".  דוממנו.  רכב 

יורו  6ונו יסגרו את הסכום הפעוט של נהמקומית ללסה לשכנע שהחברים שעוד שם בהסדרת התשלומים לטיס

לחזור למשרד.  התנעת סרק  נצרכנושאנחנו חייבים וגם הצענו לתת לאיש את הסכום מיידית ליד המטוס, אבל 

 מספר שתיים.

התשלומים בוצעו ורשות התנעה מס' שלוש ניתנה.  הנענו )"התנעה חמה"(.  עוד אנחנו מבקשים רשות להסיע 

", ומוסיף מיד: "תוכנית הטיסה שלכם אינה מאושרת מודיע לנו המגדל, "כבו מנוע! ,הזכור לטוב 07למסלול 

משום שהשדה בניש סגור בימי ראשון".  ויסתמו אוזני, ודוק כבד כיסה את עיניי. "דאס איס נישט הגרוייסע 

 , נישט ניש.  התנעת סרק שלישית באה לסיומה.חוכמה"

 וונציה –פורטו רוש  –ניש  –סופיה 

וחלק בסופיה )הדלק היקר ביותר בכל המסע...( כך שלא כולם נזקקו  חלק מן המטוסים תדלק בלסנובו הערה:

לתידלוק בניש )כמו  שתוכנן במקור(.  היום הנוסף/פיגור ההגעה בסופיה גרם להחלטה על דילוג על היום שתוכנן 

לק בפולה ובארמונו של הנשיא טיטו היוגוסלבי ועל טיסה באותו יום לוונציה, חלק דרך ניש, חלק דרך פולה, ח

 דרך פורטו רוש וחלק דרך ניש ופורטו רוש.  

מאחר ולא תדלקנו בבולגריה שמנו דרכנו לניש בסלובניה.  עד כעשרים מייל מהשדה היה הכל תקין וטסנו בגובה 

שחינו בגוש חלב דה ונכנסנו לעננות בלתי מתוכננת.  שרגל עם ראות יפה ואז החלנו להנמיך בינות ההרים ל 4522

ס כשבכל שעם שני מחשבי ניווט מתקדמים ובגשם סוחף פגשנו את השדה של ני  VORשת יג לבנבן.  ביצענו

 השדה הענק יש רק עוד מטוס אחד נוסף.

תדלקנו ושילמנו אגרות נמל ונחיתה נרטבנו וחיכינו בדאגה לשני המטוסים הנוספים שהיו מתוכננים להגיע.  

שלושת המטוסים להגיש את תוכניות הטיסה להמשך צוותי נגשנו )המחירים הכי זולים לאורך כל הדרך( ו

רגל עננות עם סיכוי לסופות רעמים ועננים יותר  5222.  עד גובה נווכמובן גם למטאורולוגיה  ושם חשכו עיני

קיבלנו החלטה לבלות שם את הלילה  ליהנותמאחר ובאנו .  שהגענו לא היה לנו כיף גדולכסופי הפרועים.  הלג 

כךנראוהשופטותבתחרותנחיתות

הדיוקבלסנובו,בולגריה,אזמההפלא

 שלאהשתתפנו...
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.  גם האז"ם הצטרף אלינו ואילו המטוס השלישי (מזג האוויר שמחר יהיה הרבה יותר יפה)לאור הבטחת איש 

  יצא לדרך והיגיע בשלום באותו יום לוונציה בעוד אנו מטיילים בניש ונהנים מן המלון היפה ביותר במסע.

זה שמתוך  אחה"צ הפציעה חמתה של קיץ בינות העננים ואנו טיילנו להנאתנו בעיר העתיקה של ניש.  ככה

חמישה אנשים שניים הם מדריכי טיולים, אי אפשר להסתלבט קצת בחדר היפה במלון הקסום.  ניש שוקקת 

 של ערים אחרות שביקרתי לאחרונה.ותיירים והמדרחוב שלה עמוס מזה של סופיה 

 

 
ומזג אוויר יפיפה ליווה אותנו עד לפורטו רוש בסלובניה ועד לוונציה בהמשך.  בהבטחתם למחרת עמדו החזאים 

הר עם אנטנות שנראה כאילו הוא על הפיינל.  התגברנו.   בגלל קצת מתסכלת הייתה הנחיתה בפורטו רוש 

המקום מקסים, השירות מעל ומעבר, המחירים זולים ושלטונות הנמל יעילים וזריזים )שיפור מסוים ביחס 

 .(לחמישה זרים שנחתו עליהם...ערוכים פיה וגם ביחס לשלטונות ההגירה בניש שלא היו לסו

ב"הולדינג", "סירקלינג" או אולי  המתנה דקות 02-לבינלאומי של וונציה ועוד כטיסה דקות  32עוד 

.  קבלת הפנים  בשדה, חדר האחמי"ם והכיבודים נצחו את כל 24-"אורביטינג" באמצע "עם הרוח" למסלול 

שאין לזה כל קשר לכם שרות מהיר, יעיל וסימפטי, ונשבע זכינו לם להם זכינו עד כה )וגם בעזיבה, קבלות הפני

לרגלים של הגברת שקיבלה אותנו...(.  ונציה מהאוויר מרשימה וגם חזינו במנחת הדשא שבלידו )שכמה מחברי 

 ד"ש ממרקו  האגודה נחתו שם בעבר(.  צוות ליס המאוחד יצא לבלות עצמאית בוונציה ערב מהנה ותרבותי. 

 .)סן(

  

שני

המטוסים

םהבוגרי

שטסים

להנאתם

ואינם

לוקחים

סיכונים

 מיותרים

 הססנההאמיצהשהראתהלנושישעו"דיםאמיציםועודמטוסאורחמקומי
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 , תחקיר ותדריך כבד בקומוטיסה במטוס ימי באגם קומו, וארזה )וונגונו( –וונציה 

היה  ארזהוהלג המבטיח )ולא מקיים( מוונציה לוהרי שהמסובך ביותר ולו נדרשתי לדרג את הלג הבלתי צפוי 

העזיבה של וונציה התנהלה למופת והוכיחה פעם נוספת שגם בשדה עמוס ורב תנועה ניתן עם   ..זוכה בתואר

 ילפטסים קבע שאם אנחנו באמת  פקחא קל.  הרב מטוסים קלים לרבות אולטללש מקצועיותקצת רצון ועם 

VFR לברגמו(  אז חאלס כל נקודות הניווט והורה למטוסים לטוס לאורך האוטוסטראדה לבולוניה )ואחרי זה

את נקודות העזיבה  עד שהכנסנו ולמי שהתקשה הוא שלח אותו לטוס לאורך נהר הפו.  חיככתי ידיים בהנאה. 

ל כשהפקח נתן הוראה אחת  והמטוס ענה לו, חהאנשים קצת התייאשו והבלגן ה  ...וכו'. 0-ו WA0 של וונציה, 

 ית הטיסה המאושרת".המופיעה אצלי בתוכנזו "אני טס לנקודה שתיים שהיא 

 
ו מאגם "די גארדה"  )האגם הגדול אבל לא גדול כ מימיננוופיע העוד אנחנו עוקבים אחר הכביש ומטפסים 

 החל  זה  . "החלו הצרות"ואילך, אחרי שמיצינו את מכסת היופי היומית ה "מאג'ורה"...(.  קסום.  משלב ז

לפחות  )זע"ט או טרנספונדר בעגות השונות( IFF-לשנות את קוד ה נדרשאחד מן המטוסים בשיירה  שכלאחרי 

מטוסים  6 -מספרים באיטלקית מאונגלזת ל 4אבל העברת  פשוט.  זה אולי נראה במהלך רבע שעה חמש פעמים

ספרות עוד לפני הטעויות  002ל וחזרה על המספרים לצורך  אישורם במשך חמש פעמים זה שידור ברדיו ש

 והתיקונים.  

נהרהפו.מהיותרכיף

 מאשרלטוסלאורכו?!
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רגל לפחות, ואילו דרישות הבקרה של  0222 –בתדריך ובהנחיות כתוב.  "במעבר מעל השדה הצבאי של ויסינזה 

רגל.   0222חד משמעית שמעל קומו אסור בכל מקרה לטוס מעל  מגדיר מילאנו, השדה הבינלאומי של מנפנזה

רגל לדקה שיעור  00002,יהיה אני תמה?!  האין זו הזמנה מפורשת לברדק?! מה אנחנו מטוס קרב עם מה 

כבר כוסה האגם בעננים.  ההרים סביב  ,בהתקרבנו ללצ'ו )לקו( שהיא הנעל המזרחית של אגם קומו  טיפוס?!

רגל( וחלק מהמטוסים מתקשקשים עם הבקרה שמנחה אותם לנחות בברגמו )שדה  4522-איימים )כהאגם מ

 ישיש תוואי  GPS-הולכים למסלול ללא אדומים )סימון ב .אין –יש ספק  -שוב  אוריו( או אולי לחזור לפדובה. 

הידוע בשמו המסובך קרקע בגובה שלך שיכולים להפריע לך לעבור דרכם( ורצים ישירות לשדה היעד בוארזה 

 וונגונו.

 : בשדה זה מורכב מטוס האימון הבא של חיל אוויר, "הלביא" ובו מתבצעות טיסות הניסוי.הערה

מנמיכים לאט לאט תוך הצצה בקרעי העננים עד שמגלים שאנחנו מעל השדה.  הופ לעם הרוח ושוב נחיתה 

שאר  היעפים מעל השדה.   אט אט נחתמספר שביצע הנאבאחו כבר נחות אחרי מצאנו את בגשם סוחף.  

ופיע אחרון בתוך חור בענן כשהוא נראה גבוה מעל השדה.  "הוא לא נוחת מזה", אמר מישהו הם "הכנופיה והאז

חת בעדינות.   גם האיטלקים נמיך מעל המסלול   במהירות איטית ונה על הקרקע ואז בהחלקה מן הסרטים

 הכפיים על הביצוע המרשים. בשדה הצטרפו  למחיאות

 

 

לאגודי

גארדה.

ראוהעננים

בהתהוותם

בתמונה

 הימנית.

 וארזהוונגונו
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לוקח את המטוס שרכב מיוחד עם מנופון מקדימה   .העשדה יפיפה עם שרות אדיב ותדלוק בטכניקה מפתי

 למדנו משהו חדש.   לתחנת התדלוק.

למועדון  מעדנותצעדנו של הטיילת.  נוף קסום.   אוטובוס אסף אותנו ושמנו פעמינו למלון בקומו.  בסנטרום

הטייס הימי ולמועדון השייטים וכל מי שהזמין מראש קיבל הדרכה ע"י שני מדריכים מוסמכים בשני מטוסי 

  .(מטוסים ימיים) עם מצופים 070ססנה 

נפל לי האסימון.   (tail dragger)מטוסי גלגל זנב הטסת לדומה מטוס ימי הטסת מרגע שמדריך הטיס ציין ש

מתחילים לרוץ עם אף גבוה ורק אחרי שהוא צובר מהירות מתחילים לדחוף, וחזק )כמו להרים את גלגל הזנב(.  

מנתב"ג, ישראל לקנדי, ארה"ב.  לאט, וארוך.     220טווח הריצה של המטוס מזכיר קצת בואינג עמוס בטיסה 

תרגלנו נחיתות אונס והליכות סביב ושתי עצירות מלאות.  , שילוב הורס.   אדרנליןנוף קסום מעורב בעודפי 

מפתיע כמה המים לא ידידותיים ובאיזה קלות נכנסים לקנגורו אלים ורעשני.  בקלות הייתי כותב .  תענוג יצוק

פתאום הבנתי שלבצע דיצ'ינג למים במקרה של רק על הטיסה הזו עוד חוברת שלמה אבל אנחנו בקושי באמצע...

 זה ממש לא משחק ילדים.  המים אלימים... תקלת מנוע,

 

 
שמרוח על פנינו ]הערה:  פעם פעם, לפני שנים  והחיוך הענק האדרנליןאת שרידי דפים בילינו ושוטטנו בקומו מנ

הטובות )לא כולן, אבל בכל זאת יש  השוביניסטיותהרסה לנו את הבדיחות  הפמיניסטיתולפני שהתנועה 

קל[.  שתינו הרבה לימונים  אזכוררק  ובדיחות טובות...( הייתי מספר על הנזירה עם החיוך והלימון, אבל עכשי

 שנתכנסנו כולנו לתחקיר ולתדריך ביניים.  סחוטים עד 

לו נדרשתי לציין נקודת מפנה טיסתית ומקצועית במהלך המטס, זו הנקודה.  אם נשאלו שאלות )ותמיד 

ביחס לטייסים ותיקים לגלות המטס שעל הנהגת עורבות על מה מידת המתשאלנה( על מנהיגות במטס, 

 במועדוןהשייטיםבקומוממתיניםלהדרכתהאמפיבי
 צוותהמוניבדרכולשיעורבססנההימית

 קומו.מבטמחלוןביתהמלוןומןהכניסה.
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.  אם מישהו שאל את נפשו לדעת על , זו הייתה התשובהוןומנוסים שאולי חלקם אפילו בלתי ניתנים לריס

תנה התשובה.  פגישה זו נאת הלחץ.   שחררתת לאדים הגועשים לבכדי ל האפקט של הרמת המכסה של הסיר

 .  וכל המוסיף גורע.המטס הרסן וההנהגה לטיסות והוחזר ,בנימוס, די בנחת )יחסית( ללא ניבולי פה

 רומא )אורבה( וביקורים שונים ברומא –וארזה 

לאור שיחת אמש ולקחי וארזה, ניש וסופיה עיינו בהקפדה מרובה בתחזיות מזג האוויר הצפויות.   שינינו 

בהמלצת המקומיים את הנתיב המתוכנן דרך מרכז היבשת לנתיב ההולך לאורך שפת הים דרך האי אלבה, 

נפנפנו )אחרי סן מרקו בוונציה הלכנו לעירו של מרקו אחר(  גנואהעל  הרווחנו מבט ,לרומא.  כך, ללא כוונת זדון

ביי לצ'ינקו -שם כפי שדלידה זימרה בזמנו,  היי נובהתלהבות לפורטו פינו כשאנחנו מזמרים בהתלהבות על אהב

ת (, וכמו האזהרושדמיינתיטרה, שלום למקום גלותו של נפוליאון באלבה )האי הרבה יותר גדול ממה 

המטאורולוגיות שבשלן דחינו את צאתנו מווארזה בכמעט שעה וחצי, הגענו לרומא חצי שעה אחרי סופת רעמים 

 הוותיקןעל זקני  0פראית וגשם זלעפות שהרטיב את המסלול בכבדות )ראה התחכמות מיותרת שלי בעמוד 

 פנינו בחמימות בל תתואר. קיבלו דת התעופה המקומיתוגם כאן כמו בוונציה וכמו בוארזה חברי אג  ..(..והמבול

על הנחיתה.  קיבלנו מחברי מועדון הטיס הוראות כתובות על המסלול המומלץ לאורבי, נוספת מילה זאת בכל 

וציינו את  07שיתנו גישה ישירה למסלול  (seldom)רומא וכך אמנם טסנו.  בדרכי הגישה ציינו חברינו שנדיר 

ופנינו ימינה לתחילת עם הרוח  07מצפון, חצינו את מפתן מסלול  רגל הגענו 0522נקודות הדיווח בהקפה.  בגובה 

.   מזל שיום לפני כן חזיתי בסטינג בווארזה 07-.  והרי הפתעה.  "רומיאו אוסקר", אומר המגדל "ישירות ל34-ל

מבצע החלקה לתפארת מדינת ישראל.  פניתי חזק שמאלה, קרי כל המאזנת שמאלה אבל כל רגל ימין בפנים עד 

רגל התיישרתי בפיינל ועל מסלול מוצף מים רצתי  322-רגל בדקה בלי להוסיף מהירות.  ב 722סוף.  הנמכה של ה

 עד לפינוי האחרון.   

 
 קטונתי מלתאר את רומא ואת האימפריה שמאחוריה ולכן אתמקד במספר נקודות ייחודיות.

קורי ביקרנו במרכז לניסויי טיסה של חיל האוויר האיטלקי.   בעברי כבר ביקרתי בבסיס מרשים זה.  כמו בבי

הקודם גם הפעם מפקד הבסיס הפתיע אותנו עם מספר משפטים בעברית מצוינת והסתבר שהוא בוגר ביה"ס 

אוד הם חברים מאוד טובים לניסויי טיסה באדוארדס קליפורניה ושם היה עם שני ישראלים )שבאופן מקרי מ

של כותב הרשימה(.   גם מפקד יחידת ניסויי הטיסה שבבסיס הינו בוגר אותו בי"ס והוא היה בקורס עם מפקד 

מנ"ט שפרש מתפקידו שבוע אחרי שהיינו אצלם...ביקור מעניין, מטוסים )טורנדו וטייפון ועוד...( מעניינים, אבל 

 מעבר לתכולת רשימתי.

ועם עוד  (הלנה)מלומדה ך )השני במספר הסיורים המוזמנים( היה ברמה גבוהה עם מדריכה גם הסיור המודר

 ים משלנו שגם הם אינציקלופדיה מהלכת. טארבעה אסיסטנ
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, ועם הרבה עירהרוחק ממרכז מאחר והכל היה כל כך טוב נאלצנו לקלקל את שהותנו עם מלון מחורבן מ

 .   )אי אפשר לזכות בכל...(."U can't win them all": על כך נאמר כבר במקורות  .תלונות

 .התחלנו להריח את הסוף ופה ושם החלנו סובלים מפרצי געגועים

 קורפו -רומא  

נפרדנו מרומא, חלפנו מתחת ומעל לשדות הבינלאומיים השונים ודרך העקב של המגף האיטלקי שמנו פעמינו 

 .  האי המערבי הצפוני ביותר של יוון. לקורפו

לילות, אך מטוס אחד  3שני מטוסים נשארו באי שני לילות )אותם שניים שהיו אמורים להגיע ולהישאר בסופיה 

לא הצליח...( והם שכרו שלוש מכוניות והקפיצו את כל יתרת הלהקה לשדה התעופה ובערב למסעדה )בסיועה 

לי לבקר באי היפיפה הזה במסגרת מטסי  שנייהזו פעם    טובת התובלות(.של בעלת המלון שגם היא נרתמה ל

 האגודה והפעם היה לנו יום שלם להשלים את מה שלא הספקנו בביקורנו הקודם.
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 הבינלאומי של הרצליה –שדה דוב  –רודוס  –קורפו  –היום האחרון  וההגעה לארץ 

ארץ בצ'יק לכך הגענו מקורפו חזרה.  מזג האוויר ניחם על התנהגותו הפרועה בתחילת המסע והאיר פניו בדרכנו 

רת דרכונים וצ'אק.   עם כל ניסיוני הדל ברודוס מעולם לא ראיתי את השדה שומם כל כך.   היינו היחידים בביק

כרונות מביקורי הקודם ימשום שהוצפתי בז.   אישית היו לי קצת בעיות סנטימנטליות במקום תיקתקל ווהכ

בשלבי החזרת ציוד  נובטלפון שאבא של נו )אחי ואני(אז נתבשר.   במנהלת הנמל ובאזור התשלומים, בשדה

 ואמנם כשנחתנו לפני שנה בשדה דוב נתבשרנו שהוא הסתלק מאיתנו.  התגברתי. 

שברנו   תר מרבע שעה.  כל השאר כצפוי.ת   )סתתתם(  לא לקח יו"ת בבל"אפילו הזיהוי הביטחוני של הממל

 קשר. 072-שיא אישי עם מהירות קרקעית ממוצעת של יותר מ

 

הרוב בהקדמה, ומה שהחסרתי יבוא במסמכים עצמאיים, אבל מעל הכל תודה ותודה ושוב תודה    סכום:

יודעת מה  אינהלרעייתי שכבר ומעל לכל, ת, למארגנים, למשתתפים, לחברת מוני, לשותפיי למטוס ולמסע, יענק

 יום במטס אדריאטי. 03יותר עדיף, אלסקה, נהגי מירוץ בלוהק או 

 וחג שמח. שנה טובה  ובהזדמנותזו:

 

 

נוֹיִיְזָהר

  

 פיינללקורפו
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 נספחים

 נספח א' : מסלול מתוכנן 
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 דרישות האגודה להשתתפות במטסיםנספח ב' : 



 


