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 תקציר האירוע .1

 .נסחף המטוס שמאלה והטייס ניסה ללכת סביב,  בעין ורד25לקראת סוף מסלול , בנחיתה

ץ אבוקדו עמבלי שהמטוס התרומם והוא פגע ב, בפתיחת המנוע החריפה הסחיפה שמאלה

  .המטוס נפגע קשה והטייס נחלץ ללא פגע.  מטרים מהמסלול18 -שהיה כ 

  

 

  המטוס לאחר שנמשך מהעץ בו פגע
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 מידע עובדתי .2

  יסטוריה של הטיסהה  .א

יסה פרטית בתחום  ממנחת עין ורד לט3.8.09 -המריא בבוקר ה ) ללא נוסע(הטייס 

  .בועת השרון

היעד הראשון לטיסה היה מנחת תנובות הסמוך שם ביצע מספר הקפות ותרגול של 

  .המראות ונחיתות

  .משם המשיך הטייס למנחת הדרים שם נחת להפסקת קפה

  . המריא ממנחת הדרים בדרכו חזרה לנחיתה במנחת עין ורד10:15בשעה 

על פי כינוי " שטיל("ח שהראה שאין כל רוח בהגיעו למנחת עין ורד בדק את שק הרו

  ).הטייס

  . העדיף לנחיתה במצב זה25 ניגש לנחיתה על מסלול הטייס

 עקב איכותו הירודה של  הקטע הראשון , רחוק מתחילתו,הטייס כיוון לנגוע במסלול

מדפים מורדים למצב שני שלישים ומהירות של ,ביצוע הפיינל היה שגרתי . המסלולשל 

  .ש" מי50

 כאשר המטוס נמצא בגובה בגובה נמוך סיבסב המטוס באופן ,תוך כדי שלב ההצפה

  .פתאומי שמאלה

" רוח מסתובבת"בכל מהלך הפיינל לא הבחין הטייס בעמוד אבק שמלמד על תופעה של 

  .שנצפתה בעבר במנחת  ועלולה לגרום לסבסוב המטוס

  . עם הכנסת רגל ימיןבשלב זה החליט הטייס ללכת סביב ופתח מנוע מלא  בשילוב

צליח לתקן הפתיחת מנוע מלא הגבירה את עצמת הסבסוב שמאלה כאשר הטייס לא 

  .מצב זה

 בקרקע והזנב געה קצה הכנף השמאלית פ, מעלות270המטוס ביצע סבסוב שמאלי של 

  . מטר מהמסלול 18  - נחבט בעץ אבוקדו במרחק כ

והזנב תלוי על עץ ) ון צפוןבכיו(בסיום האירוע נמצא המטוס עם האף על הקרקע 

  .האבוקדו

  .הטייס שלא נפגע באירוע שחרר את החגורות ויצא מהמטוס

  . של המטוס בתנוחתו הסופית גרמה לנזילת דלק מפתחי המילוי בכנפייםה הנטייתזווי

מבלי שקבל את אישור , ס מהעץ כדי להפסיק את נזילת הדלקאת המטומשך הטייס 

  .דם לכן את המצבהחוקר הראשי ומבלי שצילם קו
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  מידע על הטייס   .ב

  47: גיל

  ).U.L.M Group A(מ " על אז7028 טיס מספר ןרישיו

   של חמש שנים בהטסת בקאיןניסיו

  )ט פוקס'לימוד הטיס בוצע בתנובות על ג(שנה אחת : מ" טיס על אזןניסיו

  )טיסות מרחב (27.8.08ומתאריך ) בתחום המנחת (4.8.08מתאריך : הסמכה לזנאייר

  )3.8.09 ואחרונה 21.7.08טיסה ראשונה ( שעות 130 -כ:  טיס על זנאיירןיסיונ

  3.5.09מתאריך : הסמכה למנחת מיוחד

  29.5.09: מבחן רמה

  29.5.09: הסרת מגבלת נוסע

  1.10.09עד : בדיקה רפואית בתוקף

  

  מידע על המטוס  .ג

  אווירון זעיר: קטגוריה

  CH 701ר דגם יזנאי: טיפוס

 4X HGF: אות קריאה

  .ZENITH AIRCRAFT CO: יצרן

  1994 -1995י רונן אמיר בשנים "נבנה מקיט ע: הרכבה

  705: שעות מנוע

  805: שעות גוף

  24.6.09:  שעות אחרון בוצע100טיפול 

   שעות13:  שעות הבא25יתרת שעות לטיפול גוף 

  4.3.10בתוקף עד : תעודת כושר טיסה

  מנחת עין ורד :שדה הבית של המטוס

    

    מזג האווירמידע על  .ד

  מזג אוויר בעת האירוע )1

  טובה: ראות

   מעלות צלסיוס31: טמפרטורה

   קשרים9  עם משבים עד260/5: רוח

 תופעת העלעול )2

עלעול הוא תופעה מטאורולוגית של מערבולת רוח שבה האוויר נעה בתנועה 

 קשר ויותר 30 –עוצמת הרוח ליד הקרקע עלולה להגיע ל . סיבובית תוך כדי עלייה

ה במערבולת מעלה את החול רהתנועה האנכית הקשו. רום לגזירת רוח חזקהולג
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קוטר עמוד האבק יכול להגיע לכמה עשרות מטרים והוא נע . במהירות כלפי מעלה

התופעה מתרחשת בתנאים של . ומתקדם בדרך כלל עם כיוון הרוח עד לדעיכתו

תחמם במידה אזור המ. אטמוספרה לא יציבה עקב חימום לא אחיד של פני השטח

רבה משכניו גורם לאוויר שמעליו להיות חם וקל יותר ולעלות מעלה ואת מקומו 

הפרשי הלחץ יוצרים את . תופס אוויר שבא מן הצדדים ומתכנס פנימה

תופעת העלעול שכיחה מאוד באזורים צחיחים ומישוריים ללא . הטורבולנציה

רוח חזקה . הרוח חלשהכאשר עוצמת , בשעות החמות של היום, ה כמו הנגבצמחיי

  .משבשת את מבנה הזרימה של המערבולת ואינה מאפשרת היווצרות של עלעול

 תופעת העלעול במנחת עין ורד )3

, על פי עדות הטייס נכנס המטוס בשלב ההצפה לסבסוב שמאלי חריף בלתי נשלט

כ "ימים אח. צביע על עלעולהל  ולכלוך שיכול היה לא הבחין בעמוד אבק הואאולם

 במהלך ,בעין ורד שצפו בתופעת העלעול במנחתעדויות מטייסים ' לו מסהתקב

א הרלוונטיים למועדים שצוינו " מזמרכזת את נתוניה להלן טבלה .חודש אוגוסט

  ):י המדידה של תחנת תל מונד"עפ(

  

  לחות  טמפרטורה  )קשר (רוח  האירוע  שעה  תאריך

  260/5  התאונה  10:30  3.8.09

   9: משבים

  28.8  : מטר10בגובה 

  30.4:     מטר2בגובה 

  31.0:  מטר ½ בגובה 

57%  

עדות   11:30  12.8.09

  טייס

245/6  

  12: משבים

  29.5:   מטר10בגובה 

   31.6:     מטר2בגובה 

  32.2   : מטר½בגובה 

52%  

עדות   11:00  14.8.09

  טייס

230/4  

  10 :משבים

  29.6  :טר מ10בגובה 

 31.4:     מטר2בגובה 

  1.8:  מטר ½ בגובה 

50%  

עדות   13:00  15.8.09

  טייס

260/6  

   13: משבים

  29.9  : מטר10בגובה 

 31.5:     מטר2בגובה 

  32  :  מטר ½ בגובה 

54%  

  

) טמפרטורה ולחות(מזג האוויר ביום האירוע במנחת עין ורד  ותנאי השטח

י "ע, ביום התאונה, והיא גם לא נצפתה, עת העלעול להתפתחות תופמגבלתיים

 לא ניתן לשלול לחלוטין את הסיכוי יחד עם זאת. ו מישהו אחרהטייס א

  . באזור זהלהתפתחות עלעול בעוצמה חלשה
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 מנחת עין ורד  .ה

 על תשתית 03/21 -  ו25/07 שני מסלולים נחתבמ.   הממוקם דרומית למושב פורתמנחת

  .המסלולים משמשים גם כדרך חקלאית לטרקטורים ורכבים . של אדמה כבדה

 . מטר320  - הוא קמור  ואורכו  כ , הוא המסלול העיקרי בשימוש25המסלול  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 25מסלול  

  עין ורד מנחת
 )מבט על(

  אולם 
  אירועים

 העץ בו פגע המטוס 

  25צילום ממסלול 
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 ראיות וסימנים באתר התאונה  .ו

 סימני פגיעה בעץ האבוקדו )1

 .) מטר מעל הקרקע2.2גובה נקודת השבר (ענף שבור  ♦

 . מטר3.2 עד לגובה , שפשופים וחתכים בענפים נוספים,סימני מכות ♦

  יעה במטוססימני פג )2

  )י פגיעה ושפשוף עם הקרקע"הפגיעות בכנף מאופיינות ע: (כנף שמאל  )א

♦ TIPמעיכה:  קצה כנף.   

סימני שחיקה וחוסר שלש מסמרות : משטח תחתון אחורי של קצה כנף ♦

  .משפשוף עם הקרקע

כיפוף כלפי מעלה של קצה מאזנת עם סימני מעיכה ושפשוף עם : מאזנת ♦

  . מעלות45הקרקע במשטח התחתון בכיוון 

♦ SLATמעיכה ושבירה בקצה חלק תחתון כתוצאה ממגע  : בשפת התקפה

 .עם הקרקע ומעיכה נקודתית בחזית בהמשך

 .חיבור שורש כנף אחורי מנותק מגוף המטוס ♦

י סימני הפגיעה בעץ כמו מריחות של צבע "הפגיעות בזנב מאופיינות ע( :זנב  )ב

  .)קליפת העץ וחלקיקי קליפה

  :משטח הגה כיוון       )ג

 .חור חדירה מחפץ חד ושריטות :דופן שמאל      

 .וןמעיכה בחלק תחתון וקילוף צבע בקצה עלי :דופן ימין

  .מעיכה מקומית באזור הקדמי :משטח תחתון       

  .ופגיעה קשה  מאחור בצד ימין,  שמאלTIP  -מעיכה ב  :משטח הגה גובה  )ד

י                                                                                     " ע,מ כלפי מטה" ס30 - קריעת פח לאורך כ: )דופן שמאל (גוף מטוס  )ה

 . עקב ניתוק הכנף השמאלית,הפעלת מדפיםמוט 

  . שבור:כן נסע קדמי  )ו

 .להב אחד שבור בסמוך לשורש :פרופלור  )ז

 . שבור:יסוי תחתון של בית מנועכ  )ח

 מכשולים )3

  .כשבילים חקלאייםהמשמשים גם  ,לא מסומנים מסלולים

  .רכבים שעולים ללא התרעה

 . שינויי כיוון לרוחהיוצריםועצים מבנים 
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  חומר החקירהניתוח .3

  הזירה וממצאי הפגיעות במטוס ובעץ  .א

, שרובן מעיכות וסימני שחיקה, הפגיעות שנמצאו בקצה הכנף השמאלית של המטוס

  .ץקודם הפגיעה בע, מלמדות על פגיעת כנף שמאל בקרקע

 שמאלי של המטוס סבסובהשורש האחורי של כנף שמאל מגוף המטוס מצביע על ניתוק 

  .בעת שקצה הכנף היה במגע עם הקרקע

 , כמו גם חלקיקי קליפות,בפגיעות בזנב המטוס יש מריחות של צבע קליפת עץ האבוקדו

  . המטוססבסובדבר המעיד על התנגשות הזנב בעץ תוך כדי 

 שמאלי של סבסובמלמד על כיוון , מפגיעת הזנב, ץגם ניתוח החתכים שנגרמו בגזע הע

  .על העץ" התיישבותו" עד ל,המטוס בעת הפגיעה בעץ

  גובה הפגיעות בענפי העץ מתאים לגובה הגה הכיוון והגה הגובה של המטוס

  .ניתוח האירוע תואם את הממצאים ונתמך על ידם

 תפקוד הטייס  .ב

 תוך כדי ,חיפה חזקה שמאלהעל פי הסיפור הבסיסי של הטייס התחיל האירוע בס

  .הליכה סביב

 תומכת בתרחיש העיקרי של סחיפה , למסלול,העובדה שהמטוס פגע בעץ משמאל

  .שמאלה

 עם יתרת מסלול , הסחיפה שמאלהנבעה מהשילוב של הטייס ללכת סביב החלטת

  . לעצירהקצרה

 רוח או( את סיבת הסחיפה הראשונית במשב רוח פתאומי  בדיעבדהטייס ניסה לתלות

על תנאי טמפרטורה ולחות אך בדיקת מזג האוויר במועד האירוע מצביעה ) מסתובבת

  . המקטינים באופן משמעותי את התנאים לתופעה זו

בימי הקיץ , לעיתים, מנחת עין ורד הוא משטח מישורי ופתוח יחסית שנצפים בו

תנאים ה. עלעולים קטנים המתבטאים בעמוד אבק וחול עם לכלוך וניירות, החמים

. כמעט ללא משבים, לחות נמוכה ורוח חלשה מאד,  טמפרטורה גבוהה:להיווצרותם

לא הבחינו בעלעול כלשהו אזי , ששהו אותה עת במנחת, מאחר שהטייס ולא אחרים

כמו , תהאפשרות שעלעול כזה היה הגורם שהחל את הסחיפה שמאלה היא תיאורטי

  .טיעונים רבים אחרים שניתן לטעון

 ,ניתן להסיק כי הסיבה העיקרית לסחיפה היא פתיחת מנוע להליכה סביבמכל האמור 

אם כי לא ניתן לשלול , עקב נגיעה מאוחרת בשילוב עם תיקון לא מספיק של רגל ימין

  . הסבסוב היא תוצאה של מכת רוח תחילתלחלוטין שסיבת

אשר  ,אולם האירועים שסביב , מהעציםעכדי להימנ, ה לתקן שמאלהצרהטייס ייתכן ש

  . היו לפניו בטווח קצר יחסית
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י הכנסת רגל ימין " הטייס לתקן מצב זה עביכולתו שלבשלב הראשוני של הסחיפה היה 

  .או הורדת כנף ימין במידה מתאימה/ו

  :הסיבות האפשריות לאי ביצוע התיקון הן

 ).י עדותו"עפ(הטייס לא הוריד כנף ימין  ♦

 .הטייס אחר בתגובתו להכנסת רגל ימין ♦

 . רגל ימין בוצעה באופן לא מספיקהכנסת ♦

 . אם הגלגל הקדמי היה במגע עם הקרקע החרושהקושי רגעי לדחיפת רגל ימין ♦

 .אפקטיביות נמוכה של הגה הכיוון במהירות נמוכה של המטוס ♦

 לא היה לטייס כל ,ס לסבסוב חריף סביב עצמונלאחר שהמטוס כבר נכ, קראת העץל

כל זאת גרם להחרפת  - גה הכיוון כבר לא אפקטיביכיוון שבמצב זה ה, סיכוי לתקן זאת

  . תוך החלקה על צד ימין עד הפגיעה בעץ,הסבסוב

ללכת וסיכוי להצליח ספק אם היה לו , סחיפה בתחילתההטייס משתלט על הלו היה 

על קרקע לא , שני שליש מדפים ובמהירות הנתונה בה היהעם  מטוס  של בתצורת,סביב

  ! מטר 18מטר ובמרחק  6 מול עצים בגובה חלקה

 שחזור האירוע  .ג

.  המריא בבוקר ממנחת עין ורד לסבב טיסות במנחתים השכנים בבועת השרוןהטייס

, נחת הטייס במנחת הדרים ומשם טס חזרה, לאחר ביצוע מספר הקפות במנחת תנובות

  .לנחיתה בעין ורד

. ול קלה כאשר באותה עת מנשבת במקום רוח מסל25הטייס ניגש לנחיתה על מסלול 

                                                                     50ביצוע הפיינל היה בתצורת מטוס של שני שליש מדפים מורדים ומהירות גישה של 

   .ש"מי

. גדול מדי" אוברשוט"ביצע בפועל  אך , רחוק מתחילתו, במסלולשפט לגעתהטייס 

  .שליש אורך המסלול להשלמת הנחיתהלו כותר לקראת תום שלב ההצפה הבחין שנ

מטכניקה לקויה ואולי גם תוצאה כ, שמאלה להיסחף החל המטוס מיד לאחר הנגיעה

  .רוחמשב  עם תרומה של

 להחרפת סבסוב המטוס עובדה שגרמה, א החליט ללכת סביב ופתח מנוע מלהטייס

  .בהיעדר תיקון מתאים של רגל ימין, שמאלה

 כבר ,שתיים-של כשנייה אחת , קצרבתוך זמןו סבסוב המטוסהטייס לא השתלט על 

 נשען תוך כדי סבסוב שמאלי מתמשך כשהוא נעצר לבסוף כשזנבו ,התנגש המטוס בעץ

  .על עץ האבוקדו וחרטומו באדמה בכוון צפון

קצה הכנף  השמאלי נותר עילוי רק על הכנף הימנית ולפיכך פגע במהלך הסבסוב

לאחר מכן והזנב נחבט  הכנף האחורי ניתק מגוף המטוס כאשר שורשהשמאלית בקרקע 

  .בענפי עץ האבוקדו

גובה הפגיעות בעץ מלמדים שהמטוס לא הצליח הפגיעות בכנף שמאל יחד עם ממצאי 

  . בניסיון הליכה סביבלהתרומם



10   חקירת תאונות ותקריות אוויר–משרד החוקר הראשי    

 מסקנות .4

מטכניקת נחיתה לקוייה משולבת באי נבעה , כאישות צוות אווירהתאונה מסווגת   .א

 .ברגע שהחלה להתפתח סחיפה שמאלה, של פעולות התיקוןביצוע תכליתי 

) שלא נצפה בפועל (בעלעול של תרומת מזג האוויר שהתבטאה קיימת אפשרות קלושה  .ב

 .האלשתרמו לתחילת הסחיפה שמ, )שעוצמתו חלשה (במשב רוחאו 

 בעין ורד שלא בתחילתו עלולה להוביל להגבלת האפשרות ללכת 25נחיתה על מסלול   .ג

 .עקב המכשולים שבהמשך המסלול, זה נדרשאם , סביב

רות ומיומנות כ עובדה המחייבת ה- צר יחסית וקמור הוא  במנחת עין ורד07/25מסלול   .ד

 .טובים יותר בשימוש בו

 , מצבודתיעוללא אישור החוקר הראשי וללא , החלטת הטייס להזיז את המטוס מהעץ  .ה

  .הנחיות בנדוןלהוראות ולמנוגדת 

          

  המלצות .5

  1המלצה 

על צעדים לשיפור , אם נדרש,  ולהנחות07/25בדגש על מסלול , לבחון את מנחת עין ורד

  .שקי רוח עקב השפעת המכשולים לשקול התקנתם של שני .שימוש בוהבטיחות ב

  

  .בהקדם: מועד ביצוע                             א"מנהל רת  :אחריות

  

  

  ).רס חקירותבוגר קו (עמירם רוזנבלום מר י"התאונה נחקרה וסוכמה ע .6

  .ידי החוקר הראשי-דוח התאונה נבדק ואושר לפרסום על
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  )יק'רזצ(ד רז יצחק "עו                                           

  החוקר             הראשי                              
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