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.....אופס ..מה היה לנו

:תקציר האירוע
ליד " במנחת מיוחד"במהלך המראה ❖

.גן יאשיה התקשה המטוס לנתק
מהירות , מסלול2/3לאחר ריצה של ❖

ש תוך שהוא "מיי50-המטוס הגיעה ל
.מתקרב במהירות לפרדס שהיה לפניו

,  הטייס הפנה את מטוסו שמאלה❖
עלה על שביל עפר הגבוה  

וניסה ליישר את המטוס  , מהמנחת
לאורך השביל כדי להמשיך  

.בהמראה
כן הנסע נשבר במהלך הפניה והמטוס  ❖

.  התהפך
,  הטייס והנוסע נחלצו בכוחות עצמם❖

.למטוס נגרם נזק בינוני



?אז מה הבעיה איפה אנחנו

:הטייס

 ט  "ש200צבר , 2006קיבל רישיון , 51בן
ט על המטוס"ש130מתוכם 

 10/08בעל הרשאה להטסת נוסע מ

 יום  17קיבל הדרכה למנחת חד פעמי
!אין אישור בספר הטייס.לפני התאונה

:המטוס
 מטוסStorch CL 582

 מנועRotax 912 UL( ס"כ64הספק)
:המנחת

מכוסה בעשביה , מנחת פרטי לא מאושר
בקיעים רבים . מ לכל אורכו"ס40-70של 

לא היה כשיר לנחיתההמסלול ובקרקע 

מ מהמנחת"ס50גבוהה ב הדרך 



התאונה מסווגת כאישית צוות אויר

 הטייס פעל באופן מוטעה כאשר התעקש להמשיך בתהליך ההמראה במקום

לנסות ולעצור את המטוס  

  הטייס לא הכיר את ההוראות בספר המטוס לגבי אורך ורוחב מסלול להמראה

ונחיתה

מנוע חלש , עם רוח גב, ניסיון המראה במטוס כבד

שיקול דעת , וסבך שיחים מעידים על העדר ידע בסיסי
.מוטעה קיצונית ומידה רבה של הסתכנות מרצון



?אז מה היה לנו ..כך זה נראה אחרי

  בנתיב היציאה לאחר המראה ממנחת
ראשון לציון הרגיש הטייס באובדן כוח 

מנוע

 על אף שהיה שדה נרחב ישר
החליט הטייס לבצע פניה , לפנים
כנראה מתוך כוונה לשוב , ימנית

לנחיתה במנחת

 במהלך הפניה החריף אובדן הגובה
והמטוס  ( אפשר שהזדקר)של המטוס 

התרסק בתוך חצר תוך גרימת נזק  
כבד למטוס

הטייס  , הנוסע חילץ עצמו ללא פגע
י שכנים ופונה לבית חולים עם  "חולץ ע

פציעות מורכבות



?היה מנוע ...כל הצינור בפנים

  בצינור הפליטה נראו סדקים שונים

וריתוך גס בקטע  ארוך של הצינור

  בנקודת חיבור סעפת הפליטה

למנוע חסרים ארבעה מתוך שמונה  

ברגים

 בוצע החלפת  5.11.08בתאריך

י הטייס עצמו  "בלוק מנוע ע

בחתימת כפל של מבקר  מכון בדק  
אומני הורייזן  



...הטיה ימנית קיצונית ?מסקנות אפשריות

 גרמה אחזקה עצמית לקויה

לכשל טכני ונפילת חלק  

דבר שהביא  , מצינור הפליטה

לאבדן כוח

  החלטה שגויה של הטייס

לפנות לאחור במקום לנחות  

בשדה פתוח לפנים גרמה 
לאבדן גובה ולהתרסקות



אברהם וועקנין
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משמעת. 1

אי עמידה בדירוג ובכשרויות
הטסת נוסע*    
מנחת מיוחד*    
מבחני רמה*    

אחזקה
רישום והתייחסות לתקלות*    
תיקונים ואחזקה עצמית*    

משמעת טיסה
זלזול בנהלים/ אי הקפדה *    
שיקול דעת לקוי*    
סיכון יתר*    



ידע מקצועי ואוויראות. 2

ידע כללי

ידע מטוס ומגבלות*    

מגבלות נחיתה והמראה*    

,  פני קרקע, משקל', טמפ, רוח)שיקולי נחיתה והמראה *    
(מכשולים

נוהלי טיסה והוראות בתוקף  *    

גישה מקצועית

רמת טיסה, הערכה עצמית לגבי יכולת*     

תחקור עצמי אחרי כל טיסה*     

לימוד ושיפור מתמיד*     

צניעות*     

דיווח אירועים חריגים

?למה ? מתי? למי*      
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