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LSA Safety Picture Emerging     
 Total LSA fleet size is now nearing 10,000 airplanes

 There are more than 100 approved LSA designs

 LSAs (safety) is substantially better than that of amateur-built 
airplanes, not as good as conventionally certificated (Part 23) 
airplanes (2/1).

 There had been 39 fatal LSA accidents )49 total(

 54 % were due to loss of control

 Pilots who are learning to fly in LSAs seem to be having fewer, 
not more, loss of control accidents than more experienced pilots 
transitioning from larger, faster, heavier airplanes

 The problem is training….. experienced pilots don't like to think 
that transitioning to a smaller, slower and lighter airplane will be 
challenging
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4X – HRD
– Feb 2010 צ"ראשל

בראשון 36הזדקר תוך כדי בסיס שמאלי ל 



4X – HHW
- May 2010 רוחמה

הזדקר תוך כדי בסיס שמאלי במנחת רוחמה



4X-HMM 
- July 2010 בית שמש

טס בגובה נמוך בנתיב המזרחי צפונה ופגע בחוטי  
חשמל דרומית לבית שמש



4X - HHG
ליד יבנה   הזדקר לאחר המראה עם רוח גב בשביל 



4X – HFM
שילר. תאונה קטלנית במנחת ק

אבדן שליטה בפניה לפיינל



רקעגורמי  -מצב הבטיחות 
   התפתחות הענף

טייסים/כמות מטוסים

 אמינות/מטוסיםהתפתחות  -טכני

טיסהרמת /משמעת/אוויראות -א "אישי צ

מדיניות האגודה



השפעהגורמי  -שיפור הבטיחות 
א"רת

מערך ההדרכה

מטוסים הנדסה ותחזוקה

פעילות הטייסים והאגודה

חוקר ראשי



א"רת

 ותקנותנוהלים

רישוי

פיקוח

הסדרה

פיתוח

מטוסים הנדסה ותחזוקה

 מטוסים מתקדמיםקליטת

פיקוח ותחזוקה



(פערים)מערך ההדרכה 

אורך הקורס והמשך חניכה

מבחנים והדרכת המשך

 מעבר מGA

מטוסים מתקדמים



מדיניות חדשה–האגודה פעילות תכנית 

 הדרכות  /כשירויות/מבחני רמה -( פיקוחלא )מעקבים

 סנקציות/מבחני רמה/הדרכה אישית -( טיפול רך)בחריגים טיפול

 פירסומים/ותדריכיםאימוני טיסה /כנסים–הדרכות

 לי זה קרה–תרבות טיסה ודיוווחים....

 לאישור באספה כללית–תקנון בטיחות

 בטיחותלנושא הקצאת תקציב –תקציב

 טווח  קביעת מדדים ארוכי  -יעדים

עדכון מטרות העמותה



סיכום

 פעולה משולבת של כל הגורמיםשיפור הבטיחות מחייב

האחריות על הבטיחות נשארת אצל הטייס

Every takeoff is optional

Every landing is mandatory


