
כנס בטיחות 

2009' פבר

02/20091 כנס בטיחות -מ " אז

  
 

??לשם מה התכנסנו היוםלשם מה התכנסנו היום
, טס נמוך לאורך הים של פלמחים מצפון לדרום עד אשדוד:  חמורארוע - 2008ינואר 

.צ"לאחר מכן נצפה חוזר תפונה לאורך החוף של ראשל

. רגל מעל ראשי האנשים10-20טס בגובה נמוך וביצע מספר יעפים וירד לגובה של  :  2008מרץ 

. נחת במקום שאינו מיועד לנחיתת מטוסים שבו ישנם אנשים ומכוניות :  2008מרץ 
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02/20092 כנס בטיחות -מ " אז

.נוגעים במיםמטוס נצפה כשהוא טס בגובה נמוך מעל הכנרת בקרבת עין גב כשגלגליו  :  2008 מרץ 

.הטייס טען שחצה רחוק יותר,  ודי גבוה30על כמעט מעל -המטוס נראה חוצה מעל ההנגר של אל :  2008 אפריל 

.  מצפון לדרום30 ל בפיינל רגל 2,000שהיה ב ) 747בואינג ( AXF אולטרלייט חצה את נתיב  : 2008אפריל 
.  רגל מתחתיו300הזעיר עבר כ 

.  קצרבפיינלמ נראה נמוך בגובה ההקפה כאשר זר היה "אז - ג"נתב :  2008אפריל 

.30 למסלול בפיינלעל היה - כשמטוס אלהמיגדלללא קשר עם  CTR חצה את ה אולטרלליט :  2008 אפריל 

. נוצרה קירבה בין אולטרלייט לפייפר שהתיישר על המסלול-באר שבע  :  2008 מאי 

.30 ל בפיינל מייל חלף בקרבה למטוס של חברת תעופה מצרית שהיה 1.5ג בטווח של "מ חצה מזרחית לנתב"אז :  2008 מאי 

.כן הנסע הקדמי נשבר ונגרם נזק לפרופלור, נכנס למהמורה, בשלב ההמראה, נהורהבמנחת באזור  :  2008 מאי 

.חצה אולטרלייט מזרחית לשדה, וסגירה מוחלטת של כל המרחב AF1בעת סגירת השדה להמראה  :  2008 מאי 

. תוך כדי נסיון לעצור את המטוס,  פעמים2-3לאחר הנגיעה במסלול ניתר , בנחיתה באזור חצבה :  2008 יוני 
. ניזוקה קשההימניתתכן נסע ימני קרס והכנף , כנף שמאל נפגעה, המטוס סטה לצד שמאל של המסלול

. המטוס התהפך על גבו, במהלך נחיתה על שביל עפר נסחף המטוס ימינה וירד מהשביל :  2008אוגוסט 

. אישור בזמן שמטוס צבאי תרגל בשטח ההצנחהלללאאולטרלייט טס באזור הצנחה בגובה חקלאי  :  2008 אוגוסט 

. נפל אל הקרקע והתרסק בתוך ואדי, לאוירקיפץ , חלף המטוס על פני תלולית, במהלך ריצת ההמראה בשדה מאולתר :  2008 ספט

  
  



.כני הנסע התכופפו, גלגל ימין נשבר. סטה מהמסלול ופגע בתלולית נמוכה, חרודלקראת סיום ריצת הנחיתה במינחת ליד עין  :  2008 אוק 

לאחר שעה וחצי אותר הטייס בביתו .  אולטרלייט המריא מאילת ודקות ספורות לאחר מכן איבד קשר : 2008נוב 
.כאשר אינו מבין את ההתעניינות בשלומו

.  מלארידבק רגל מירבי וגם החזיר 400של ראשון לציון וקיבל הוראה לתרגל ב '  אולטרלייט ביקש להתאמן באזור ב :  2008 נוב 
. באזורתירגל רגל בזמן שמטוס צבאי 500בפועל היה ב 

,  מטוס בתחילת ריצת ההמראה נסחף שמאלה עם כנף שמאל נמוכה-באר שבע  :  2008דצמבר 
. חלקם נשכבו על החול וחלקם ברחו מהמקום, ירד מהמסלול לכיוון הצנחנים והתקרב מעל ראשיהם

.גמר מסלול וניזוק, במנחת סגולה בנחיתה :  2008 דצמבר 

. הפרופלור למנוע גזוריםלאחר נחיתה על הקרקע נמצא שארבעה מתוך ששת הברגים המחברים את :  חמורארוע - 2009ינואר 

התגלה שפחית שמחזיקה את הפין ...  והליכה סביב ונחת בשלוםקנגרובמהלך נחיתה בהדרים ביצע  :  2009ינואר 
. י משוחרר' י נעלם והבנג' שמותח את הבנג

. נפטר הנוסע בבית החולים11/2ב . המטוס נשרף, אחרי המראה מרשפים פגע בחוט חשמל:  חמורארוע - 2009ינואר 

.נכנס לבוץ והתהפך, לא הצליח, מ ניסה הטייס למשוך לדרך עפר" ס25-30בהמראה באזור עשבים בגובה  :  2009פברואר 

.בזמן ההמראה נכנס בואינג שנחת לעמדת חנייה, באילת המריא ללא אישור:  2009פברואר 

02/20093 כנס בטיחות -מ " אז

  
 

02/20094 כנס בטיחות -מ " אז

 מנחתים-מ "אז

1975ה "  תשל– מנחתים –תקנות הטיס : מתוך
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02/20095 כנס בטיחות -מ " אז

 סוגי מנחתים סוגי מנחתים––הגדרות הגדרות 

    מנחת זעיר    מנחת זעיר

מנחת המיועד לשמש לנחיתה ולהמראה של אווירון זעירמנחת המיועד לשמש לנחיתה ולהמראה של אווירון זעיר        

 ...                ...               ראשוןראשון, , עין ורדעין ורד, , תנובותתנובות: :     דוגמא    דוגמא

      מנחת רגיל

      כל מנחת שאיננו מנחת חקלאי ושאינו מנחת מיוחד

 ...וכל מנחת זעיר, מגידו, תימן:       דוגמא

מנחת מיוחד
 להמראות ולנחיתות של  אקראיאתר המשמש באופן  

 הליקופטר או אווירון זעיר

  
  

02/20096 כנס בטיחות -מ " אז

))2929סעיף סעיף ((אחריות מפעיל כלי הטיס אחריות מפעיל כלי הטיס 
אחריות הטייסאחריות הטייס

 לא לטוס למנחת אם קיבל מידע מהמפעיל לא לטוס למנחת אם קיבל מידע מהמפעיל
שהמנחת אינו שמיששהמנחת אינו שמיש

 לא ינחת ולא ימריא ממנחת אלא אם המפעיל לא ינחת ולא ימריא ממנחת אלא אם המפעיל
..אישר לו כי המנחת כשיראישר לו כי המנחת כשיר

 הטייס חייב להישמע להוראות המפעיל בהיותו הטייס חייב להישמע להוראות המפעיל בהיותו
בכל הקשור לבטיחות והסדר בכל הקשור לבטיחות והסדר ((י הקרקע י הקרקע ""עפנעפנ

))במנחתבמנחת
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02/20097 כנס בטיחות -מ " אז

))3030סעיף סעיף ((אחריות הטייס  אחריות הטייס  

המטיס כלי טיס המטיס כלי טיסלטייסלטייס מפעיל מנחת  מפעיל מנחת הוראותהוראות  , ,

מהווה מהווה , , כל עוד לא מצוי כלי הטיס על הקרקעכל עוד לא מצוי כלי הטיס על הקרקע
ואינן גורעות מאחריותו הבלעדית ואינן גורעות מאחריותו הבלעדית , , מידע בלבדמידע בלבד

של אותו טייס להפעלתו של כלי הטיסשל אותו טייס להפעלתו של כלי הטיס

== < < הפעלת כלי הטייס באחריות הטייס הפעלת כלי הטייס באחריות הטייס
בלבדבלבד

  
 

02/20098 כנס בטיחות -מ " אז

טיסה למנחת זעיר או רגילטיסה למנחת זעיר או רגיל

 חובה לתאם עם בעל המנחת חובה לתאם עם בעל המנחת!!!!!!

קבל מידע על כשרות המנחתקבל מידע על כשרות המנחת

י נוהלי המנחתי נוהלי המנחת""טוס והצטרף לנחיתה עפטוס והצטרף לנחיתה עפ
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02/20099 כנס בטיחות -מ " אז

לפני הנחיתהלפני הנחיתה  ––אופן הבדיקה  אופן הבדיקה  

 כנקי ממכשולים כנקי ממכשולים""בגדולבגדול""האזור האזור בדיקת בדיקת 

 כנקי ממכשולים כנקי ממכשוליםהמנחת עצמוהמנחת עצמובדיקת בדיקת 

 כמתאים  כמתאים מידות המנחתמידות המנחתבדיקת בדיקת 
לנחיתה ולהמראהלנחיתה ולהמראה

מנחת מיוחד

  
 

02/200910 כנס בטיחות -מ " אז

""בגדולבגדול""האזור האזור בדיקת בדיקת 
אתר את המכשולים מכל הכיווניםאתר את המכשולים מכל הכיוונים::

, , מבנים גבוהיםמבנים גבוהים, , אנטנותאנטנות, , מתח גבוהמתח גבוה, ,     חוטי חשמל    חוטי חשמל
''וכווכועצים עצים 

אתר כיוון רוח באזוראתר כיוון רוח באזור::

דגלדגל, ,     עשן    עשן

הקפה בגובה לסימון הכניסה לפינלהקפה בגובה לסימון הכניסה לפינל

))ולא מיוחדיםולא מיוחדים((זעירים זעירים     דוגמאות למנחתים     דוגמאות למנחתים 
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02/200911 כנס בטיחות -מ " אז

המנחת עצמוהמנחת עצמובדיקת בדיקת 

   ללא ללא ((בצע הקפה נמוכה לאורך המסלול או מעט בצידו   בצע הקפה נמוכה לאורך המסלול או מעט בצידו
))נגיעהנגיעה

בדוקבדוק::

להמראהלהמראה,   ,   להליכה סביבלהליכה סביב,   ,    כשרות המנחת לנחיתה כשרות המנחת לנחיתה--                

""מרעין בישיןמרעין בישין""אבנים גדולות ושאר אבנים גדולות ושאר ,   ,   יתדותיתדות,   ,    אין מהמורות אין מהמורות--                

 האם מאפשרת נחיתה בטוחה האם מאפשרת נחיתה בטוחה––התשתית התשתית /   /    מצב הקרקע  מצב הקרקע --                

))בלי רגביםבלי רגבים/ / עםעם,   ,   תחוחהתחוחה,   ,   הדוקההדוקה                                (                                (

קבע נקודה להליכה סביבקבע נקודה להליכה סביב

 פתח כוח ולך סביב פתח כוח ולך סביב--              אם לא תיגע עד שם                אם לא תיגע עד שם  

  
 

02/200912 כנס בטיחות -מ " אז

מידות המנחתמידות המנחתבדיקת בדיקת 
 בצע פס נמוך לבדיקה בצע פס נמוך לבדיקה––אם יש ספק באורכו אם יש ספק באורכו 

        

 שניות  שניות 7.57.5  -- מטר   ב מטר   ב200200ש   נעבור ש   נעבור "" מי מי6060במהירות במהירות 

))בכל שניהבכל שניה' '  מ מ2727ללא השפעת רוח עוברים ללא השפעת רוח עוברים     (    (

2828...  ...  , , 2323, , 2222, , 2121    ספור      ספור  

 שש"" מי מי6060מדידת אורך מסלול במהירות מדידת אורך מסלול במהירות::

))השניותהשניות' ' מסמס *  * 2727 ( (––) ) הרוחהרוח* * ½ ½ = (= (    אורך המסלול     אורך המסלול 

 קשר קשר2020רוח רוח , ,  שניות שניות99מדדת מדדת : :     דוגמא    דוגמא

)  )  99 *  * 2727 ( (––) ) 2020 *  * 22//11 = ( = (233233'  '                מ              מ
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02/200913 כנס בטיחות -מ " אז

טיפים להדגשהטיפים להדגשה

 במנחת קצר חשוב מאד להקפיד על שמירת במנחת קצר חשוב מאד להקפיד על שמירת
::הנתוניםהנתונים

ממ"" מהירות גישה מתאימה לאז מהירות גישה מתאימה לאז--            
 זווית גישה נכונה  זווית גישה נכונה --            
))כוח מנועכוח מנוע+ + כ מעט שטוחה מהרגיל כ מעט שטוחה מהרגיל ""בדבד ( (--            

קבע נקודה קרקעית לזיהוי הפינלקבע נקודה קרקעית לזיהוי הפינל" " עם הרוחעם הרוח""בב::  
 לפניו לפניו200200  --  300300,   ,   לאורך ציר המסלוללאורך ציר המסלול

  
 

02/200914 כנס בטיחות -מ " אז

 המשך המשך--טיפים להדגשה טיפים להדגשה 

  מסלול מסלול33//11כ כ ""בדבד((קבע נקודה להליכה סביב  קבע נקודה להליכה סביב ((
!!!!!!    צריך להגדיר אותה ולדבוק בה     צריך להגדיר אותה ולדבוק בה 

לפני נחיתהלפני נחיתה::
!!   ודא שהמסלול מאפשר המראה בטוחה    ודא שהמסלול מאפשר המראה בטוחה 
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02/200915 כנס בטיחות -מ " אז

 המשך המשך--טיפים להדגשה טיפים להדגשה 
 באם אין רוח ויש שיפוע באם אין רוח ויש שיפוע

מומלץ לנחות בעליה   ולהמריא בירידהמומלץ לנחות בעליה   ולהמריא בירידה>  >          =        =

אל תתבייש ללכת סביב מספר פעמיםאל תתבייש ללכת סביב מספר פעמים
 אפילו לוותר על הנחיתה אפילו לוותר על הנחיתה––    או     או 

 אסוף גובה אסוף גובה ,   ,   אף לנסיקהאף לנסיקה,   ,    כוח מלא כוח מלא––הליכה סביב הליכה סביב
ומהירותומהירות

!  !                           ורק אז תפנה                          ורק אז תפנה 
            

  
 

02/200916 כנס בטיחות -מ " אז

Density AltitudeDensity Altitude  ––גובה צפיפות גובה צפיפות 
 הגובה הנמדד לפי מפל של צפיפות  הגובה הנמדד לפי מפל של צפיפות ––גובה צפיפות גובה צפיפות 

האוירהאויר

::צפיפות האויר קטנה צפיפות האויר קטנה 

ככל שהטמפרטורה עולהככל שהטמפרטורה עולה) ) אא

ככל שלחות האויר עולהככל שלחות האויר עולה) ) בב

: ולכן 

ביום חם ולח גובה הצפיפות גבוה משמעותית מהגובה האמיתי
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02/200917 כנס בטיחות -מ " אז

 השפעות על המטוס השפעות על המטוס––גובה צפיפות גובה צפיפות 
::כאשר גובה הצפיפות קטן כאשר גובה הצפיפות קטן 

 קטן קטן––              העילוי על הכנפיים               העילוי על הכנפיים 

 קטנה קטנה––              יעילות המדחף               יעילות המדחף 

))יש פחות אויריש פחות אויר(( קטן  קטן ––             הכוח המופק מהמנוע              הכוח המופק מהמנוע 
:ואז 

 קטנה–האצת המטוס 
לאותו עילוי)  TAS(המטוס צריך יותר מהירות אויר אמיתית 

ריצת המראה ארוכה יותר>  =כלומר                           
)משפיע על מעבר מכשולים( יותר איטי –מ "הטיפוס אחה

  
 

02/200918 כנס בטיחות -מ " אז

 כלל אצבע כלל אצבע––גובה צפיפות גובה צפיפות 

))          ))          ISAISA    ––    OATOAT  (  (xx    120120  +  (  +  ( גובה צפיפותגובה צפיפות=  =  גובה לחץ גובה לחץ
OATOAT  -- טמפרטורה חיצונית  טמפרטורה חיצונית     ISAISA  --טמפרטורה באטמוספירה סטנדרטיתטמפרטורה באטמוספירה סטנדרטית

: אם תכניסו לנוסחת גובה צפיפות את הערכים

טל'  נק  ,   QNH'  ,   טמפ,    גובה השדה 

נקבל מספרים מדויקים ואולי אף יותר גדולים

  x  120  +  (1000)  35-13(( רגל       3640>  = מעלות 35  –פ "ר

x  120  +  (0)  35-15(( רגל        2400>  = מעלות 35  –רשפים 
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02/200919 כנס בטיחות -מ " אז

הגורמים המשפיעים על אורך המסלול הגורמים המשפיעים על אורך המסלול 
לנחיתהלנחיתה/ / להמראה להמראה 

!!כל הגורמים הם במצטבר כל הגורמים הם במצטבר 

בנחיתה (+) 10%, בהמראה  (+) 20%> = במשקל המטוס 10%

בנחיתה (+) 5%, בהמראה  (+) 10%> = בגובה המסלול 1000'

בנחיתה) - (20%, בהמראה  (+) 20%> =מסלול דשא קצר יבש 

בנחיתה) - (30%, בהמראה  (+) 25%> =מסלול דשא ארוך יבש 

שיפוע יורד בנחיתה (+) 10%, שיפוע עולה בהמראה  (+) 10%> = שיפוע 2%

בהמראה ובנחיתה (+) 20% -עד כ> =רוח גב 

  
 

02/200920 כנס בטיחות -מ " אז

דוגמא להשפעת הגורמיםדוגמא להשפעת הגורמים ––סואנהסואנה 
::נתוני היצרן נתוני היצרן                                             

גג" "  ק ק454454' ' משקל מקסמשקל מקס, , מסלול קשה מסלול קשה  ,  , 11המראה עם מדפים שלב המראה עם מדפים שלב 
'' מ מ7070  – – מרחק המראה בגובה פני הים מרחק המראה בגובה פני הים , , ג ג " "  ק ק272272משקל ריק משקל ריק 

)ג" ק10(מטען )  +  ג" ק50(דלק מלא )  +  ג" ק80( טייסים 2

 תוספת משקל8%>  =ג  " ק492  –משקל המראה >  =

' מ81>  ='   מ11>  = באורך המסלול בהמראה 16%>  =

מנחת ראשון  – ממסלול בגובה פני הים 25ºממריא ביום עם 

' מ7>    = באורך המסלול 10%>      =1200  '-גובה המסלול כ>    =

' מ88>  =
מנחת רשפים  –ממריא ממסלול דשא קצר ,   ובנוסף

'   מ102>  ='   מ14>    = באורך המסלול 20%>  =

)י היצרן"מ עפ"למכשולים אחה'  מ15כולל (    
  

 

 4



02/200921 כנס בטיחות -מ " אז

דוגמא להשפעת הגורמיםדוגמא להשפעת הגורמים––סטורץסטורץ
: : נתוני היצרן נתוני היצרן                   

גג"" ק ק450450'  '  משקל מקסמשקל מקס,   ,   מסלול דשא יבש מסלול דשא יבש ,   ,   המראה עם מדפים  המראה עם מדפים  
'' מ מ135135    ––מרחק המראה בגובה פני הים מרחק המראה בגובה פני הים ,   ,   ג ג "" ק ק268268משקל ריק משקל ריק 

)ג" ק10(מטען )  +  ג" ק45(דלק מלא )  +  ג" ק80( טייסים 2

 תוספת משקל7%>  =ג  " ק483  –משקל המראה >  =

' מ154>  ='   מ19>  = באורך המסלול בהמראה 14%>  =

מנחת ראשון  – ממסלול בגובה פני הים º25ממריא ביום עם 

' מ13>  = באורך המסלול 10%>      =1200'גובה המסלול >    =

' מ167>  =

מנחת רשפים  –ממריא ממסלול דשא קצר ,   ובנוסף

' מ194>  ='   מ27>  = באורך המסלול 20%>  =
)י היצרן"מ עפ"למכשולים אחה'  מ15כולל (

  
 

02/200922 כנס בטיחות -מ " אז

נקודות להתחשבותנקודות להתחשבות  ––המראה המראה 

 שיקול של שיפוע מול רוח שיקול של שיפוע מול רוח––הסע לתחילת מסלול הסע לתחילת מסלול 

אל תוותר לעצמך בנושאאל תוותר לעצמך בנושא, , כל מטר חשובכל מטר חשוב> >     =    =

  התזמון תלוי בתשתית התזמון תלוי בתשתית––כוח מלא ושחרור בלמים  כוח מלא ושחרור בלמים 

ניתוק ואיסוף גובה ישר קדימה  ניתוק ואיסוף גובה ישר קדימה ––  בנורמלבנורמל !!!!!!  

!!!!!! רק בגובה בטוח  רק בגובה בטוח ––    פניה     פניה 
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02/200923 כנס בטיחות -מ " אז

 נקודות להתחשבות נקודות להתחשבות––  נחיתהנחיתה

""בפינל על המהירות המיטביתבפינל על המהירות המיטבית" " שמור בשינייםשמור בשיניים

 צדצד, , גבגב, ,  אף אף––התחשב ברוח התחשב ברוח

מדפיםמדפים

 י סוג המסלולי סוג המסלול"" עפ עפ––שימוש בבלמים שימוש בבלמים

תכנון הליכה סביבתכנון הליכה סביב

  
 

מנחת רשפיםמנחת רשפים
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 תרשים המנחת תרשים המנחת––דוח החקירה דוח החקירה 

  
 

 חישוב המשקל חישוב המשקל––דוח החקירה דוח החקירה 
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דוח החקירהדוח החקירה
חישוב אורך חישוב אורך 

המסלול הנדרש המסלול הנדרש 
להמראהלהמראה

  
 

 הגורמים  הגורמים ––דוח החקירה דוח החקירה 
והנתונים העיקריים לתאונהוהנתונים העיקריים לתאונה
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02/200929 כנס בטיחות -מ " אז

טוסו בביטחהטוסו בביטחה

        

??שאלות שאלות 

                

  
 

02/200930 כנס בטיחות -מ " אז

ראשוןראשון
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02/200931 כנס בטיחות -מ " אז

תנובותתנובות

  
 

02/200932 כנס בטיחות -מ " אז

מנחת אפקמנחת אפק
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02/200933 כנס בטיחות -מ " אז

מנחת אפקמנחת אפק

  
 

02/200934 כנס בטיחות -מ " אז

מנחת באיטליהמנחת באיטליה

9
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02/200935 כנס בטיחות -מ " אז

הליכות סביבהליכות סביב

14

  
 

02/200936 כנס בטיחות -מ " אז

Density AltitudeDensity Altitude  --דוגמא דוגמא 
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