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 תקציר האירוע .1

בעוצמה ברוח צולבת מימין , ערב-צ"בשעות אחה , במנחת הדרים27הטייס נחת על מסלול 

" קנגורו"עם הנגיעה במסלול ביצע המטוס  . קשרים15עם משבים עד , של עשרה קשרים

התרוממה , באמצע המסלול לערך,  בהמשך. בקו ישר מטר50 -עוד כ המטוס ואחריו רץ 

כלי הטיס התהפך ימינה .  בקרקעה פגע של המטוס השמאליהכנף עד למצב בו הכנף הימנית

 .ללא פגע, הטייס נחלץ מהמטוס בכוחות עצמו. ני תוך גרימת נזק בינוונעצר
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 מידע עובדתי  .2

 המטוס  .א

 2008יוצר בשנת , AIRBORNE WINDSPORתוצרת , EDGE XT912המטוס מסוג  )1

  .0262סידורי ' ונושא מס

 .  כנףמותקנתעליו מש) עגלה(הכלי בנוי ממרכב  )2

    .Streak IIIיא קטנה ומהירה מסוג הכנף בכלי זה ה

 .BARהמכונה , ניהוגהניהוג הכלי מבוסס על הזזת הכנף באמצעות מוט 

בתאריך .  ועבר מספר בעלים1350' המטוס נרשם ברשות התעופה בתעודה מס )3

 .ל המטוס לידי הטייס שהיה מעורב בתאונההאחרונה ע הועברה הבעלות 16.2.09

אווירון "ג המטוס תוחזק במכון בדק מאושר והוצאה לו תעודת כושר טיסה בסיוו )4

 .בתוקף לשנה אחת, 4.8.09בתאריך , "זעיר

 .ג" ק445הותר למשקל המראה מרבי של המטוס  )5

 . שעות טיסה בלבד37עד למועד התאונה צבר המטוס  )6

 

 הטייס  .ב

  .8.7.08 מתלמד בתאריך ןקיבל רישיו )1

 .15.8.09עבר את המבחן המעשי בתאריך  )2

 . שעות טיסה בלבד40עד למועד התאונה צבר  )3

בתעודה .  בתוקף לשנה אחתII הוצאה לטייס תעודה רפואית סוג 29.7.09בתאריך  )4

 .הוגבל הטייס להרכיב משקפיים לצורך ראייה מקרוב

, 13.8.09בתאריך ) 40פרטי מעל לגיל ( אגרת הרישיון שולמה א"רתפי רישומי -על )5

 .למחרת יום התאונה, היינו

 

 מזג האוויר  .ג

  . קשרים15  עד משבים ,300/10רוח     

  .ת טובהראו    

  . מעלות צלזיוס25טמפרטורה     

 



4   חקירת תאונות ותקריות אוויר–משרד החוקר הראשי    

 מידע על המנחת  .ד

  .ומחלף הדרים" שרוןה"סמוך לכלא  )1

 .מים"גים ואז"מנחת המשמש ממ )2

 .' מ230×10 בגודל 09/27מסלול כורכר בכיוון  )3

 .' מ230×30בגודל , צפונית לכורכר,  דשאמשטח )4

 .הקפות דרומיות בלבד )5

 .שעות יום בלבד )6

  

 ניתוח .3

, באוויר בעת הנחיתה ששהה יקהערכת טייס ותגם על  שנסמכה ,הערכת הטייס  .א

 40-45בוצעה במהירות והגישה הסופית לנחיתה הייתה תלולה יחסית ש, מצביעה על כך

 בתנאי הרוח.  קשרים50המומלצת לנחיתה הנה סביב בעוד שהמהירות , קשר

  . קשרים55נכון היה להגיע במהירות , על המסלול ששררה ,המגבלתית

הנגיעה בוצעה בסוף השליש ש, מצביעים על כך, ם שהוטבעו במסלולסימני הגלגלי  .ב

 . של משטח הדשאדרומי-צדו השמאליבהראשון של המסלול ו

 מטרים 50 -ולאחריו רץ על המסלול כ " קנגורו קטן" המטוס ביצע כי, ה ציינויעדי ראי  .ג

 כי ,נעלא מן הנמ . סימנים של נגיעת כנף שמאל בקרקעזוהותום קטע הריצה ב. בקו ישר

הרמת צדו הימני של הכנף התרחשה בשל העדר תגובה החלטית של הטייס למשב רוח 

 .צולבת שהמטוס נקלע אליו

, לימין, בהיותו תלוי, )העגלה(הוסט מרכב הכלי , כתוצאה מפגיעת כנף שמאל בקרקע  .ד

על חרטום המטוס בצדו הימני נכרים הסמנים . דבר שגרם להתהפכות המטוס ימינה

 .וארהלהתהפכות שת

) כנף שאינה קבועה(של אופי כלי הטיס בש, מלמד על כך, ניסיון העבר של וותיקי הענף  .ה

קיימת שבעוד , בכל עת שכלי הטיס בתנועהג יהו הנBAR - בהחלטיות ב אחוזיש ל

 עם נגיעת הגלגלים בקרקע ,את המטוס" להפסיק להטיס" טייסים צעירים אצלנטייה 

 .בנחיתה

 250 –להמראה כ , י היצרן"עפ, נדרשים) (Stresk IIIף מהירה לדגם הטרייק הנדון עם כנ  .ו

, אורכו המוגבל של המסלול בהדרים. לנחיתה'  מ325 -ו )  רגל50עד למעבר מכשול (' מ

והמכשולים שסביבו אינם מותירים מקדמי בטחון למקרים בהם ההמראה או הנחיתה 

 .משתבשים

אם יתרת אורך המסלול , ביבבמצבים הדומים למתואר נכון לפתוח מנוע וללכת ס  .ז

לא הייתה יתרת , בנסיבות של הנחיתה, במנחת הדרים. מאפשרת הליכה סביב בטוחה

 .מסלול מספקת
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 מסקנות .4

העדר מנגיעה מאוחרת יחד עם נבעה , ת צוות אוויר של הטייסיכאישהתאונה מסווגת   .א

טיסתי  לנסיונו ה. החלטית של הטייס למשב רוח שאליו נקלע המטוס בנחיתתותגובה

 .המועט תרומה לטעויות שביצע

 על התאונה ן לכך השלכהיא הוא ליקוי מנהלי אך תשלום אגרת הרישיון במועד-אי  .ב

 .עצמה

  
 

  המלצות .5

  1המלצה 

יחסית לנדרש להמראות ונחיתות של ,  את נתוני מנחת הדרים בדגש לאורך המסלוללבחון

  .מ טרייק בכלל ובעלי כנף מהירה בפרט"אז

  
  בהקדם: מועד ביצוע                             א"רתמנהל :  אחריות

  

  2המלצה 

את הצורך ,  כנף שאינה קבועהבעלי, זעירי משקללהדגיש בסילבוס ההדרכה של מטוסים 

וזאת על , עד לעצירה המוחלטת של המטוסבמהלך הנחיתה  ,בהחלטיות BAR -לאחוז ב 

  .מנת להגיב כנדרש למשבי רוח פתאומיים בריצת הנחיתה

  
  בהקדם: מועד ביצוע                   הנהלת עמותת התעופה הזעירה  :אחריות

  

  

   ).בוגר קורס חקירות (דייב לאופר בשיתוף מר אורי דייןמר  י"התאונה נחקרה וסוכמה ע .6

  .ידי החוקר הראשי-דוח התאונה נבדק ואושר לפרסום על

  

  

  

  ,ב ב ר כ ה                              

                                  
  )יק'רזצ(ד רז יצחק "                          עו                 

  החוקר             הראשי                              
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