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 הדין ביחס החקירה הבטיחותית ותוצריה
 

 לאמנת התעופה) 13ומנספח  2011-(מחוק הטיס, התשע"א
 

חקירה של אירוע בטיחותי לפי פרק זה היא הליך הכולל איסוף מידע וניתוחו, הסקת  - חקירה בטיחותית

מסקנות, לרבות קביעת הסיבות לאירוע הבטיחותי או הגורמים שתרמו להתרחשותו, ומתן המלצות 

 לחוק). 104הנוגעות לעניין לצורך שיפור בטיחות התעופה, ככל שלדעת החוקר הראשי יש בכך צורך.  (סעיף 
מטרתה הבלעדית של חקירה בטיחותית היא מניעת אירועים בטיחותיים,  - מטרת חקירה בטיחותית

 לחוק). 105ואין תכליתה ייחוס אחריות אזרחית, פלילית או משמעתית לאירועים כאמור. (סעיף 
 החוקר הראשי יהיה ממונה על ביצוע חקירות בטיחותיות לפי הוראות פרק זה. - תפקידי החוקר הראשי

לאמנה, ככל שהן ישימות בישראל, למעט  13במילוי תפקידיו יפעל החוקר הראשי בהתאם להוראות נספח 

(ב) לחוק רשות 4לאומי, לפי הוראות סעיף -הוראות כאמור שלגביהן הודיע המנהל לארגון התעופה הבין

 לחוק). 108(סעיף  התעופה האזרחית, כי ישראל פועלת באופן שונה.
חקירה בטיחותית לפי פרק זה אין מרות על החוקר הראשי ועל ממלא מקומו, זולת בביצוע  - תלות-אי

, בכפוף להוראות סעיף קטן 115מרותו של הדין; הוראות סעיף זה יחולו גם על חוקר שהוסמך לפי סעיף 

 לחוק). 109(סעיף  (ג) של הסעיף האמור.

אינטרנט של משרד החוקר הראשי החוקר הראשי יפרסם את הדוח הסופי באתר ה - פרסום הדוח הסופי

וכן יעמיד את הדוח לעיון הציבור, ללא תשלום, במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ובלבד שלא יפרסם 

את הדוח או חלק ממנו ולא יעמידו לעיון הציבור כאמור, אם יש בכך כדי לפגוע בביטחון המדינה או 

 לחוק). 119ביחסי החוץ שלה. (סעיף 
המנהל וכל מי שהחוקר הראשי כלל לגביו המלצות בדוח הסופי יבחן את  - שיהמלצות החוקר הרא

ההמלצות כאמור הנוגעות אליו, יחליט באשר ליישומן ויודיע על החלטתו המנומקת בכתב לחוקר 

 לחוק). 104הראשי; המנהל יעביר את החלטתו המנומקת כאמור גם לשר. (סעיף 
, בעתירה 39הדוח הסופי לא יתקבל כראיה במשפט, למעט בערר לפי סעיף  - קבילות הדוח הסופי-אי

–מנהלית או בערעור מנהלי על החלטות לפי חוק זה,  לפי חוק בתי משפט לעניינים מנהליים, התש"ס

 לחוק). 124, ולא ישמש בהליך שנוקט מעביד כלפי עובדו. (סעיף ,2000
חומר חקירה בטיחותית לא יימסר ולא יתקבל כראיה  - קבילות של חומר חקירה בטיחותית-חיסיון ואי

 לחוק). 123במשפט ולא ישמש בהליך משמעתי, בהליך מנהלי או בהליך שנוקט מעביד כלפי עובדו.   (סעיף 
 "Also, discuss and analyze any issue that came to light during the investigation which was 

identified as a safety deficiency, although such issue may not have contributed to the accidents". 

 The investigation may also reveal other hazards of deficiencies within the aviation system not 

directly connected with the causes of the accident". 

 "When drafting the Final Report, the writer should not assume that everyone who reads the report 

is familiar with the technical detail". 

 "The writer's responsibility is to present the reader with a word picture of the accident and the 

investigation. The writer should assume that the reader is intelligent but uninformed and will 

analyze the facts presented in order to test the conclusion of the Final Report". 

 "If the Final Report must delve into complicated areas such as aerodynamics, metallurgy, and the 

operation of aircraft systems, the subject should be explained in a way that it is easy to understand". 

 (ICAO / ANNEX 13 / DOC. 9756 / PART  I & IV) 

 .2011 –לחוק הטיס, התשע"א  119ועבר לפרסום עפ"י סעיף ההדוח 
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  סופי דוח חקירה בטיחותית

 
 5-21 מס'תאונה קטלנית תיק 

 
 

 עתקציר האירו
, במהלך טיסה פרטית, מאזור טבריה 13:05שעה סביבות ה, ב13.2.2021 בתאריךביום שבת, 

, אשר הוטס על ידי טייס פרטי, 4X-BHKברישום  R-44למנחת ראשון, מסוק מסוג רובינסון 

פגע , ונוסע שהינו טייס מסחרי, בעל הגדר מסוק (מהדגם הנ"ל),  שהינו אחד מבעל כלי הטיס

סמוך לכפר יחזקאל, עלה באש ונמחה. הטייס והנוסע נספו  התרסק בשדה חקלאיבכבל חשמל, 

 בתאונה.

 האירוע דווח לחוקר הראשי, שפתח בחקירת האירוע ושלח חוקרים למקום התאונה.

 

 

 
 

 מסוק התאונה
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 מידע עובדתי 
 היסטוריה של הטיסה

 רקע

הטייס (יום לפני האירוע), נפגשו במנחת ראשון לציון,  12.2.2021ביום שישי, בתאריך 

"), וטייס מסחרי, שהוא בעל הטייס הפרטישהוא אחד מבעלי המסוק (להלן: "

"). הטייס המסחרירישיון למסוק מסוג זה, העובד בחברת  עדן תעופה (להלן: "

לאחר שיחה ביניהם, סיכמו השניים כי למחרת, ביום שבת, תבוצע טיסה פרטית 

הטייס המסחרי. יצוין כי , כנוסעלצפון המדינה, של הטייס הפרטי, אליה יתלווה 

הטייס הפרטי נהג לבקש מטייסים ותיקים שונים, בעלי הגדר רישיון למסוק, 

 להצטרף אליו לטיסות. 

"), שאחד מבעליה הוא הטייס הפרטי. החברההמסוק הינו בבעלות חברה (להלן: "

"). במסגרת הסכם המפעילהמסוק הוחכר ע"י החברה, לחברת עדן תעופה (להלן: "

 ה ניתנה אפשרות לבעלי המסוק, לבצע טיסות פרטיות שלהם על מסוק זה.ההחכר

, הגיש את תכנית הטיסה אשר שימש כטייס המפקד בטיסה זו הטייס הפרטי

 ראשון לציון. –צמח  – הפוריי –למודיעין טיס שנתיבה המתוכנן היה: ראשון לציון 

 טיסת האירוע

, המריאו שני הטייסים ממנחת 09:15סמוך לשעה  ,13.2.2021בתאריך , בתביום ש

ראשון לציון בדרכם לצפון. נתיב הטיסה שבוצע היה מתל יונה, מערבית לקו חוף עד 

לשפיים, כניסה לבועת השרון, טיסה לכיוון עולש, ואדי ערה, דרומית למגידו, ביצוע 

מספר סיבובים באזור עין חרוד, מזרחה לכיוון קיבוץ גשר, פניה צפונה, סמוך לרמת 

הנתיב ראה של שרטוט () הן, ונחיתה מערבית לטבריה (בסמוך לצומת פורייסירי

 .)19תמונה 

התקבל דיווח מהמסוק, ליחידת הבקרה, על כוונתו לנחות מערבית  10:14בשעה 

 .10:20שעה סביבות הלטבריה. הנחיתה התרחשה ב

, לאחר תאום טלפוני עם יחידת הבקרה, המסוק המריא 12:45לקראת השעה 

מנקודת הנחיתה מערבית לטבריה, טס צפונה לכוון הישוב מגדל, משם המשיך לכוון 

בגובה שהוא מתחת לגובה המזערי בטיסה המוגדר באפיק הנחל, נחל עמוד, ביצע יעף 

 גובה" :(להלן מטר מכלי הטיס 600ברדיוס  רגל מעל פני השטח, 500בפמ"ת, שהוא 

טיפס ופנה דרומה. לאחר מעבר קיבוץ חוקוק, המשיך   ,)1.16.8 סעיף(ראה  "),נמוך

בטיסה לכיוון טבריה, משם  לכוון קרני חיטין, בהמשך טס דרום מערבה, לכוון כפר 

 יווחבו הטייס ד 12:56ועד  12:55בזמנים שהיה האחרון בקשר דיווח התקציר  תבור.

 להיכנס בלי יפה לניר מהדרולראשון, בהמשך לכפר תבור מרחביה,  ממשיך  שהוא

(ראה פירוט  .שלהם לאזור יכנס לאואת הדאיות במגידו,  מכיר שהוא ואמר, למגידו

 ).1.9סעיף 
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המסוק ניראה על גבי מכ"מ יחידת הבקרה האווירית במקטעים שונים, לא רציפים. 

, מעט דרום מזרחית לכפר תבור. מנקודה זו אבד 13:02בפעם האחרונה, בשעה  נראה

מגע המכ"מ ביחידת הבקרה. על פי דווחי הקשר של המסוק עם יחידת הבקרה, 

שרטוט (המסוק המשיך מכפר תבור, בכוון כללי דרום מערבה לכוון הישוב ניר יפה. 

 .)21הנתיב ראה תמונה של 

על התרסקות המסוק באזור כפר יחזקאל התקבל דיווח ראשוני לחוקר הראשי 

 באמצעות המשטרה.

מיד עם קבלת הדיווח ובירור נתונים ראשוניים, החוקר הראשי התארגן עם צוות 

 חוקרים נוסף אשר יצאו לזירת האירוע.

 

 פגיעות של שוכני המסוק 
         

 אחרים נוסעים טייס  יעותגפ
  1 1 מוות

    החמורפציעה 
    הקלפציעה 

    ללא פגיעה
 
    

 המסוק פגע בקרקע, עלה באש ונמחה.  - נזק לכלי הטיס
 במהלך האירוע התפרק המסוק לשלושה חלקים עיקריים:

 מכלול זנב המסוק והרוטור האחורי. .א

 חלק מ"בום" זנב המסוק (חלקו האחורי של "גליל" הזנב). .ב

להבים ראשיים, ים, מנוע, ממסר ראשי, והנוסע תא הטייס -גוף המסוק עצמו .ג

 וחלקו הקדמי של "גליל" זנב המסוק.
 

 נזק קל לשדה החקלאי, במקום בו התרסק המסוק. - נזק אחר
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 מידע על הטייסים 

 (המפקד) הטייס הפרטי

  64גיל. 
  22מחזיק ברישיון טיס פרטי עם הגדר למסוק-R  44 -ו-R. 
  26.1.2022תעודה רפואית בתוקף עד. 
  44מסוג מבחן קבלת הגדר על מסוק-R  23.5.2018בוצע בתאריך. 
  44מבחן רמה, בתוקף, על מסוק מסוג-R  16.11.2019בוצע בתאריך. 
 שעות בחצי השנה האחרונה. 38 -שע"ט, מתוכן כ  230טיסה כולל   ןניסיו 
  44ניסיון טיסה על מסוק-R - 21:20   שע"ט 
  יום לפני 12.2.2021טיסה אחרונה על מסוק האירוע בוצעה בתאריך) 

 התאונה).

 הנוסע (הטייס המסחרי)

  65גיל. 
 44 םטיס מסחרי למסוקים שונים, ביניה ןמחזיק ברישיו-R והגדר ,CVFR 

 לילה.
  31.12.2021תעודה רפואית, בתוקף עד. 
  44מבחן רמה על מסוק מסוג-,R  4.6.2020בתוקף, בוצע בתאריך . 
  2020שנת  שע"ט במהלך 103שעות טיסה, מתוכם  10,100ניסיון טיסה כולל. 
 44 רובינסון מסוק עלשע"ט "כ סה- R(בחברת עדן תעופה) שע"ט. 238 

 מידע על כלי הטיס 

 המסוק   .1.1.1

  יצרן- ROBINSON. 
 דגם-  II 44-R. 
  4סימן רישוםX-BHK. 
 ) מס' סידוריSerial No (– 14368. 
  27.10.2020 -מועד הרכבה בארץ. 
  2.11.2021 -תעודת כושר טיסה שהוצאה ברת"א, בתוקף עד. 
  שעות (ראשונה) וביצוע  25ביקורתS.B  24.12.2020 -למנוע. 
  18.1.2021 -שעות (שניה)  50ביקורת. 
 שעות  5.5, כולל שעות 63 - כ סה"כ שעות טיסה מהרכבת המסוק

 חו"ל.ב ביצעטיסה שהמסוק 
  המנוע- Lycoming מודל ,IO-540-AE1A5 מס' סידורי ,L-37311-48E 
  סוג דלק-LL  100 )100 .(אוקטן דל עופרת 
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 משקל ואיזון  .1.1.2

 .'לב 286 קרי: ,מלאמיכל  דלקלפני היציאה לטיסה, בכמות  המסוק תודלק 

 לב'. 1,574 :משקל מסוק ריק

 ).מקורבלב' (לפי משקלם ה 375=  210+  165 :טייסיםמשקל 

 .)לב' 2,500לב' (משקל המראה מירבי  2,235משקל המראה 

הדלק, במהלך הטיסה, תזוזה של מרכז הכובד היא             עם ירידת : הערה

 )1(ראה תמונה  מהנקודה הכחולה לכוון השחורה.

 

 
 

 ותזוזה עם ירידת כמות הדלק מגבלות מרכז כובד (אורכי ורוחבי) - 1תמונה 
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 תיאור כללי של רכיבי המסוק העיקריים .1.1.3
 

  
 המסוק וחלקי המסוקאור מבנה ית - 2 תמונה

 
 

 תיאור מכלול הזנב  .1.1.4

  מכלול הזנב 

כולל את המייצב האנכי, (סנפיר עליון ותחתון), מייצב אופקי, רוטור זנב, 

(נועד למנוע מאנשים  לבן אדום(צבע שחור לבן) מוט הגנה מפני רוטור הזנב 

להגיע לקרבת רוטור הזנב), וכן את מגלש הזנב, שמגן על רוטור הזנב מפני 

 ל). פגיעה בקרקע, (בצבע כחו

  
 והחיבור לגוף הזנב מכלול  - 3 תמונה

 מוט הגנה

 סנפיר עליון
 סנפיר תחתון

 מגלש זנב
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 מייצב אנכי

מייצב אנכי הינו סנפיר אשר נועד לייצוב המסוק במישור הסבסוב, בטיסה   

קדימה, וכן מסייע בתמיכה וחיזוק של מכלול הזנב כולל בממסר זנב ולהבי 

סנפיר עליון למייצב האנכי יש חלק עליון וחלק תחתון (להלן: "רוטור הזנב. 

"), לסנפיר התחתון מתחבר מגלש הזנב, ומוט הגנה. להבי וסנפיר תחתון

 ס"מ ממייצב האנכי. 40רוטור הזנב מרוחקות 

 מייצב אופקי 

מייצב אופקי נועד לייצב את הזנב במישור העילרוד, בעת הטיסה קדימה.  

פרופיל אווירודינמי, שנועד לייצר עילוי כלפי מטה,  המייצב האופקי, בעל

ומאפשר להוריד את הזנב, עם עליית המהירות, וזאת על מנת לשמור את גוף 

 המסוק אופקי, (יחסית לקרקע), בעת שדיסקת הרוטור הראשי מוטה קדימה.

 מוט הגנה 

מוט הגנה יוצא מתחתית בום הזנב, מתעקל אחורה ותפוס בעזרת חובקן  

לסנפיר התחתון. תפקידו של מוט ההגנה, למנוע התקרבות של אנשים לרוטור 

 הזנב. צבעו של מוט ההגנה אדום לבן, לסמן את הסכנה מרוטור הזנב.

 Tail Boom  הינו הגליל שמחבר בין גוף המסוק למכלול הזנב ודרכו עובר ציר

 ").הזנב בוםלהנעת רוטור זנב, ומוט ההיגוי לרוטור הזנב (להלן: "

 
 מידע מטאורולוגי (מזג אוויר)

 .C20 °: טמפרטורה 1.7.1

 .60-65%לחות יחסית:  1.7.2

 ק"מ). 10ראות: טובה (מעל  1.7.3

 רגל. 4,000גובה  4-6/8עננות:  1.7.4

 קשרים. 10 - 5רוח: צפון מערבית  1.7.5

 .1,018לחץ ברומטרי  1.7.6

 .40°, והזווית שלה מעל האופק 205°), אזימוט 13:00זווית השמש (בשעה  1.7.7
 

 לא ישים. –(עזרי ניווט רדיו)  ענ"ר
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הטיסה בוצעה במרחב הצפוני של המדינה. המרחב מבוקר ע"י  -ומרחב הטיסה קשורת ת

בקרת הוא בשרות היחידת בקרה משותפת צבאית ואזרחית, כאשר מעל היבשה, 

 ומתן מידע תעבורתי לכלי הטיס Lower ATS routesמכ"מ צבאי לטיסות בנתיבי 

האירוע התרחש ). 3סעיף  01-אפרק (ראה פמ"ת  הטסים בנתיבי התובלה הנמוכים.

 האזורית, שנקראת בקשר "פלוטו" )הצבאיתהאווירית (חידת הבקרה עם יבקשר 

 .)"יחידת הבקרה(להלן: "

תיאור התשדורות בין המסוק ליחידת הבקרה בחלקה השני של הטיסה,  1.9.1

ה משטח הפעלה מערבית (הטיסה חזרה למנחת ראשון), לאחר ההמרא

, כפי שהוקלטו ביחידת הבקרה לטבריה, ועד לאזור בו ארעה התאונה

 : האווירית
הערות  והבהרות. כולל גם, הסבריםהקשר המובא להלן,  תיאור: הכללת ההער  

 ראה בסוף הטבלה. לנושא השליטה והבקרה נוספות, 

 דיווח אירוע/מדווח זמן

טיס אחר באזור טבריה הבקר מנחה כלי  פלוטו 12:39:45
 1,000עקב מסוק ממריא למירבי  1700לשמור 

 פלוטו BHK פלוטו 12:41:35

12:48:41 BHK  קריאה חלשה וקטועה בקשר שנשמעת כמו
BHK 

12:48:49 BHK  פלוטו מקבל אתBHK 

12:48:51 BHK  שידור כפול  –אחרי המראה אני עוד שניה ב
 מגדל ומשם לוקח דרומה לראשון –

 פלוטו BHK פלוטו 12:50:01

12:50:11 BHK קוק מיד אני אקח דרומה לראשוןאני בח 

 1,018לצמח לחץ  1,700 פלוטו 

12:50:23 BHK 1,018  איפה להודיע לך  1,700מירבי 

 5122אני לא מגע איתך כייל  BHK פלוטו 12:51:36

מה מיקומך? אני לא מגע איתך כייל  BHK פלוטו 12:52:17
5,122 

12:52:23 BHK  שידור כפול  –זה מספיק טוב ?  5,121אני– 
 לוקח דרומה לראשון בסופו של דבר

צמח בהמשך תהיה לך נגדית בגובה  OK 2,000 פלוטו 
1700 
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 דיווח אירוע/מדווח זמן

12:52:36 BHK  אני לא בצמח אני טס  1,000ברשותך מירבי
 -שידורים כפולים מרובים  –עכשיו 

לא הבנתי מה תכנון הטיסה תוכל  BHK פלוטו 12:55:29
 להסביר לי ?

12:55:31 BHK  לכפר תבור  1,700אני ברשותך ממשיך מירבי
משם אני לא אכנס למגידו ומשם לראשון 

 בסוף

כפר תבור קרא לי לוקח  1,700רות מירבי  פלוטו 12:55:46
 לבית שאן

12:55:51 BHK  אני לא ממשיך לבית שאן אני ממשיך לראשון
וכפר תבור מרחביה דרום לניר יפה בהמשך 

 כנס למגידויבלי לה

קבלתי תכיר שיש דאיות במגידו תצטרך  פלוטו 12:56:03
 לעבור במגידו לתאם את עצמך

12:56:16 BHK מכיר את הדאיות לא נכנס לאזור שלהם 

 רות כפר תבור צומת עפולה פלוטו 12:56:20

13:05 
 זמן משוער

                                תאונה
                                   

 מקבל את פלוטו? BHK פלוטו 13:08:56

 מקבל את פלוטו? BHK פלוטו 13:11:12

 מקבל את פלוטו? BHK פלוטו 13:11:17

 מקבל את פלוטו? BHK פלוטו 13:11:50

 מקב.... (קריאה נקטעת) BHK פלוטו 13:12:01

 מקבל את פלוטו? BHK פלוטו 13:13:57

 מקבל את פלוטו? BHK פלוטו 13:14:08

13:14:27 4X-OMO BHK מ-OMO?שומע , 

הודעה לכלל הדאונים לשמור בגבולות סגירת  פלוטו 13:46:25
 .שדה בשל אירוע בעפולה

דאון / מפעיל  13:51:38
 קרקעי ממגידו

להישמר  -"דאוני מגידו על [ערוץ] פלוטו 
 ממרחב עפולה בגלל אירוע"
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 דיווח אירוע/מדווח זמן

מייל מדרום  4שנמצא  4X-OAO - בקשה מ פלוטו 13:53:53
מזרח לגבעת המורה לעבור באזור גבעת 

 המורה ולהסתכל אם רואה כלי שהתרסק.

 סוף הקלטה 13:56
 

 : הערות

למסוק האירוע בלבד, ואינה כוללת  ,תשדורת הרדיו הינה תשדורת בין יחידת הבקרה .א

 את כלל התשדורות של יחידת הבקרה בזמנים המפורטים. 

לאורך כל האירוע התקיים עומס כבד בקשר, עם "שידורים כפולים" של כלי טיס  .ב

 אחרים שמשדרים בו זמנית, "וחוסמים" את התקשורת.

 .לא הוקלטו לא כל התשדורות של המסוק נשמעו בבירור, יתכן שחלקן .ג

בסמכות יחידת ט), , 5 , סעיף03 -(ראה פרק בעל פי הנהלים, כפי שמוגדרים בפמ"ת,  .ד

כך שיתבצע גם מחוץ בזמן אמת, הבקרה האווירית, לאשר שינויים בנתיב הטיסה, 

גובה שונה בלנתיבים המופיעים במפות הטיסה, וכן מוסמך הבקר לאשר טיסה 

גם במקרים ולהגדיר גובה מרבי לטיסה. לבקשתו של הטייס, מהגובה של הנתיב, 

 ומכלי טיס אחרים מוטלת על הטייס.כגון אלה, האחריות על ההפרדה ממכשולים 
: האישור הנ"ל מהווה אישור תעבורתי בלבד, ואינו מהווה אישור לחרוג מכל הערה

 ) ).3, ט  5סעיף  03 -תקינה אחרת. (ראה הערה בפמ"ת פרק ב

רגל.  100במדרגות (אינטרוול) של תקבל ההבקרה נתון הגובה מהקלטות יחידת  .ה

"ש מעפרגל  600מגובה משוער  נמיךה המסוק תבור כפר לכוון, חיטיןקרני  מאזור

שזהו גובה נמוך מהגובה המזערי , "שמעפרגל  300לגובה משוער  ),השטח פני(מעל 

 ).1.16.8 סעיף(ראה המותר על פי התקנות. 

, שזו השעה המשוערת של התאונה, לבין 13:05 כפי שניתן לראות בטבלה, בין השעה .ו

 , הבקר קרא למסוק מספר רב של פעמים.13:14השעה 

לקרוא למסוק, ככל הנראה מתוך הנחה שהמסוק פסיק ההבקר  13:14החל משעה  .ז

 עבר קשר לערוץ אחר. 

 פלוטו מודיע לדאונים שבאזור מגידו לשמור מרחק מעפולה עקב אירוע. 13:46בשעה  .ח

), לעבור באזור 4X-OAOפלוטו מבקש מאז"מ אחר שהיה בסביבה ( 13:53בשעה  .ט

 גבעת המורה ולבדוק האם הוא רואה כלי טייס שהתרסק.
 זה, הבקרה אינה יודעת שמדובר במסוק נשוא התאונה. עד לשלב .י

 

 .לא ישים –מידע על שדה התעופה  

 .לא ישים –נתוני הקלטות טיסה  
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 שברי כלי הטיס ומידע על הפגיעה בקרקע 

 תיאור כללי של אזור האירוע .1.4.1
אזור האירוע הינו שדה חקלאי פתוח שאורכו כתשע מאות מטר, בכוון כללי 

 צפון מערב. השדה נמצא כשני ק"מ צפונית מערבית לכפר יחזקאל. 
 במקביל לשדה, ובצמוד לו, בכוון צפון מזרח, קיים מטע שקדים. 

חשמל (שנמצא בשלבי בין המטע לשדה עוברת דרך שרות חקלאית, וכן עובר קו 

 .לא זורם בו חשמלקו ש, כלומר, הקמה)

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               

 

 

 התאונה  אתרכלי הטיס ב שברי .1.4.2
, נמצאו שלושה רכיבים עיקריים של חלקי )5תמונה  ראה(באתר התאונה 

 המסוק:

שכלל: תא הטייס, המנוע, ממסר, להבים ראשיים, והחלק  גוף המסוק .א

 הקדמי של "בום" הזנב (צבע לבן). 

 שכלל:  מיצב כוון, מיצב הגובה, ממסר ולהבי רוטור זנב. מכלול הזנב .ב

 ומוטס"מ, בצבע כחול)  90 -(באורך כ  הזנב"בום"  של האחורי החלק .ג

          בשני קצותיו, הן מהמייצב האנכי והן מבום שנותק )לבן אדום( ההגנה

 . הזנב            
 

  

 זירת האירוע - 4תמונה 
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 תיאור זירת האירוע ופיזור חלקי המסוק  .1.4.3

האזור הינו מישורי עם ירידה קלה לכוון דרום מערב. בצדו המערבי קיים 

בחלק הצפוני של האזור, קיים מטע שקד ודרומית לו, שדה גזר.  ערוץ נחל.

הגזר עוברת דרך חקלאית, ולאורכה עובר גם קו החשמל בין המטע לשדה 

שנמצא בהקמה. קו החשמל (בקטע זה), מקביל לשדה ובכוון כללי צפון 

 מערבה.

 .210מטר מחוטי החשמל, בכוון  148גוף המסוק נמצא 

 .240מטר מחוטי החשמל, בכוון  30מכלול הזנב נמצא 

 לגוף המסוק.מטר צפונית  15החלק האחורי של בום הזנב, נמצא 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 העיקריים חלקי המסוקמיקום אזור האירוע, ו - 5תמונה 

(מ"בום" הזנב), פזורים לאורך קו הטיסה  קטנים: נמצאו חלקים ותהער

הכללי המחבר בין מקום משוער של פגיעת המסוק בחוט, למקום נפילת 

 לא נמצאו חלקים צפונית לחוטי החשמל. המסוק.
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 הנזקים לאחר הפגיעה בקרקעתיאור  .1.4.4

 המסוק נמצא הפוך על צדו השמאלי. 1.12.4.1

כשהוא מונח  ,לחלוטין נמצא שרוף, חלקו הקדמי של גוף המסוק 1.12.4.2

תא הטייס ותא הנוסעים נשרפו כליל.  באזור שהיה נתון בלהבות.

 כל מכשירי הטיסה, המחוונים, ומכשירי האוויוניקה, נשרפו. 

פה, בחלקו הקדמי של הטייס והנוסע נמצאו בתוך מוקד השרי

 המסוק.

חגורת בטיחות אחת נמצאה שרופה, אך האבזם המרכזי וחלקי 

הרצועות נמצאו כשהן נעולות. חגורת הבטיחות השנייה, לא 

 נמצאה. 

מגלש שמאל קרוב לקרקע, מגלש ימין נמצא למעלה. שני  1.12.4.3

ס"מ), של  15 -המגלשים שלמים וישרים, למעט חלקו הקדמי (כ 

. קשת אחורית של המגלשים, שלמה וללא מגלש ימין שנשרף

סימני כיפוף. קשת קדמית של המגלשים שרופה בחלקה קרוב 

לחיבור מגלש ימין, והחלקים שלא נשרפו נראים ישרים וללא 

 כיפוף.

ממסר ראשי וראש הרוטור נמצאו שלמים, מוטים לשמאל 

מעלות במרחק  90 -ולאחור. שני הלהבים הראשים מכופפים ב 

 אש הרוטור.חצי מטר מר

שני הלהבים נשרפו בחלקם מהאש. החלקים שלא נשרפו, נראים 

שלמים לכל אורכם, עם כיפופים בפרופיל הלהב, ובשפת הזרימה. 

שפת ההתקפה של שני הלהבים, ישרה, ולא נראים סימני פגיעה 

 בשפת ההתקפה שלהם.  

 סימני שריפה על החיוט החשמלי במסוק, ולא נותר זכר לבידוד.

 הקולקטיב לא נמצאו, ולא ניתן לקבוע את מצב המצערת. ידיות  1.12.4.4

חלקו הקדמי של בום הזנב נמצא מחובר לגוף, פחוס לכל אורכו,  1.12.4.5

 .   וללא סימני שריפה
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 : החתך הישר במרכז המוט הוא ניסור במעבדה.הערה

 הפגיעה במכלול הזנב   .1.4.5

מוט ההגנה נגזר ממכלול הזנב. אובחנו סימני שפשוף בנקודת  1.12.5.1

 .)6(ראה תמונה החיבור שלו לסנפיר התחתון 

סימני פגיעה במייצב האנכי, בחלקו התחתון של הסנפיר,     אובחנו  1.12.5.2

 ).8(ראה תמונה  במקום חיבור מוט ההגנה אליו, וחיבור מגלש הזנב

ס"מ מהקצה,  10שני להבי רוטור זנב חתוכים באופן סימטרי  1.12.5.3

מטר  10. קצה להב אחד שנחתך, נמצא )9(ראה תמונה ומכופפים 

 שני, לא נמצא. דרומית מערבית למכלול הזנב. קצה להב

ממסר רוטור זנב שלם, מוטות שינוי פסיעה של רוטור הזנב, שלמים  1.12.5.4

 ומחוברים לשני הלהבים.

בנקודת החיבור לבום הזנב, מעטה הגליל של בום הזנב, קרוע,  1.12.5.5

ובחלק הנותר, ישנם סימני תלישה של המסמרות שמחברות אתו 

 ).10(ראה תמונה לממסר 

וטור זנב לממסר, מכופפות שתי נקודת החיבור של ציר הנעת ר 1.12.5.6

 קדימה. 

 הפגיעה במוט ההגנה      .1.4.6

 ישנם סימני חריצה/שפשוף אלכסוניים שהורידו צבע ממוט ההגנה. 1.12.6.1

 אין הטבעת צבע "זר" על סימני השפשוף. 1.12.6.2

 "מ.ס 28 ההגנה מוט גבי על השפשוף סימני אורך 1.12.6.3

ישנה עדות לסימני מעיכה בחלקו התחתון של המוט, שמתחזקת,  1.12.6.4

 יותר לנקודת החיבור למכלול הזנב. (קצה ימני בתמונה).ככל שקרוב 

ישנה עדות לסימן חיתוך מוט ההגנה בנקודת החיבור למכלול הזנב.  1.12.6.5

 (קצה ימני בתמונה).

 
         

                                     
 מוט הגנה ושפשוף בקצה המוט ההגנה באזור  - 6 תמונה      

 החיבור למכלול הזנב                      

 "מס 28
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 שפשוף כבל החשמל במוט ההגנה עד לנקודת הפגיעה בסנפיר - 7תמונה 

 

 הפגיעה בסנפיר התחתון    .1.4.7

  
  בסנפיר התחתוןאזור הפגיעה  - 8 תמונה         

 

  

נקודת הגזירה 
 של מוט ההגנה

נקודת הפגיעה 
 בסנפיר התחתון

 הסנפיר התחתון

 סימני שפשוף
  במוט ההגנה
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 הפגיעה בלהבי רוטור זנב    .1.4.8

 ס"מ. 40המרחק בין להבי רוטור הזנב, לסנפיר, הוא  1.12.8.1

 ס"מ מהקצה. 10שני להבי רוטור הזנב נחתכו  1.12.8.2

 חיתוך הלהב הוא באזור הצבע השחור. 1.12.8.3

 

 
  קצה להב רוטור זנב שנחתך ונפרד מרוטור הזנב   להבי רוטור זנב שנחתכו - 9 תמונה        

 

 ניתוק מכלול הזנב מבום הזנב    .1.4.9

 אובחנו סימני "קריעה" בחיבור בין מכלול הזנב, לבום הזנב.  1.12.9.1

 שתי נקודות החיבור של ציר הנעה לרוטור זנב מכופפות קדימה.  1.12.9.2
 

       
 מקום חיבור מכלול הזנב ל"בום" הזנב - 10תמונה     

 

 ס"מ 40 

נקודות חיבור 
 ציר הנעה
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 בחלק האחורי של בום הזנב   הפגיעה .1.4.10
 ס"מ מהקצה. 90 -אובחנו סימני פגיעה בבום הזנב כ      

 
 חלק אחורי של בום הזנב - 11 תמונה               

  

  ובחלקו השני אובחנו סימני גזירה בחלקו האחורי של בום הזנב אובחנו סימני "תלישה",     
 

  
 

 לבן)צבע ( "בום" הזנב חלק קדמי של                     חלק אחורי של בום הזנב - 12תמונה 
 (שנשאר מחובר לגוף המסוק)     ), ונפרד מחלקו הקדמי(שנחתך            

     

  

 

 

 

הקצה שהתחבר 
כוון בום הזנב בל

  המסוק גוף
 הקצה שהתחבר 

 למכלול הזנב
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במבט לתוך בום הזנב האחורי, ניתן לראות שמוט ההיגוי התפתל סביב ציר ההנעה של  

   רוטור הזנב.

 
 זנבהרוטור להיגוי סביב ציר העברת תנועה הפיתול של מוט  - 13תמונה 

 
 

 מכשולי הטיסה באזור התאונה     1.12.11
"). הכוון קו החשמל(להלן: " ,בהקמהקיים קו חשמל היה  אירועבזירת ה

צפון מערב, והוא נמצא במקביל למטע השקד, לאורך  החשמל, קוהכללי של 

דרך חקלאית שמפרידה בין המטע לשדה הגזר. קו החשמל ניצב לכוון 

על  -הטיסה, שכיוונה היה  דרום מערבה. קו החשמל שבבניה היה קו מתח

. מיקום העמודים מטר 65-60 הק"ו), וגובה העמודים לאורך הקו הי 400(

 ).14תמונה  ראה(

מס' מטר)  40בגובה  חריג עמוד נמוך בקצה המערבי של הקו שבבניה, היה

דרום כבלי המשיכה.  הסתיימו"), שבו העמוד הנמוך(להלן: " 41548

מטר). בין שני העמודים  65מספר עמודים בגובה רגיל ( היומזרחית לו 

(כשליש מעובי כבל  יםדק "משיכה יכבל" שמונההיו שממזרח לעמוד הנמוך, 

שיותקנו  הקבועים החשמל למשוך את כבלי םתפקידהחשמל הקבוע), 

 העמוד הנמוךכבלי המשיכה נמצאו בתווך שבין . מהם) שהינם עבים( בעתיד

המשיכה  יאורך כבל, שנמצאו מזרחית לו. 41550ועמוד  41549עמוד מס' ל

 מטר.  800 - כ ההיבין העמודים 

(שהוא עבה  קבועקיים כבל חשמל היה לשני עמודים אלה, מזרחה  בהמשך,

 יותר). 

  

ציר העברת 
 מוט היגוי תנועה
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, דרום מערב, קו עמודי החשמל פנה לכוון עמוד הנמוךמצדו המערבי של ה

  41547עוקבים (שני עמודים העמודים ה בשלושתכאשר  ,210בכוון כללי 

לא ), מטר 60 בגובה רגיל היוש, ועמוד אחד אחריהם, ללא מספור, 41546 -ו 

 חשמל קבוע. חוט יהם, דרום מערבה היה . ולאחרכללבחוט היה 

בכוון ), 41549לעמוד שממזרח לו (), 41548(העמוד הנמוך שבין מול המרווח 

    .מסוקה חלקינמצאו  , חקלאיבשדה הדרום מערב, 
               

  
  קו החשמל מאפייני - 14 תמונה            

 

 החשמל יכבלתיאור כללי של מערך  

כבלי משיכה. כבלי המשיכה אלה נבחנו  8באזור הפגיעה המשוער ישנם  

   בצורה מעמיקה, לאיתור נקודת פגיעה אפשרית.

על מנת לבדוק את כבלי המשיכה, בוצע צילום מקרוב בעזרת רחפן. לאחר  

שלא ניתן היה לראות כל פגיעה בחוטים בעזרת הרחפן, כבלי המשיכה הורדו 

לקרקע, לגובה העיניים, ונבדקו בצורה ישירה ע"י מספר חוקרים ואנשי חח"י 

 שהיו נוכחים במקום. 

ה אפשרית של המסוק. חלק זה בכבל העליון נמצא קטע החשוד כנקודת פגיע 

של הכבל נלקח למעבדה מקצועית לביצוע בדיקות מטאלורגיות שונות 

 ובדיקות כימיות.

   

  

מיקום נפילת 
 המסוק

 ללא כבלי חשמל

 כבלי משיכה

 קבועכבל 
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 סימנים שנראו על כבל המשיכה

בכבל העליון הצפוני, אותרה נקודת פגיעה אפשרית (הקטע החשוד  .א

 שנלקח לבדיקות מעבדה).

יותר בולט ס"מ. הכתם  12 -על גבי כבל זה נמצא כתם אדום באורך כ  .ב

ס"מ אחרונים, הצבע בולט  4 -, וב )15תמונה (ראה ימינה ככל מסתכלים 

 יותר. ב

 מתכת. לשפשוףבמקום זה, נמצאו קטעים "בוהקים", בדומה  .ג

ס"מ ימינה, מסוף כתם הצבע האדום החזק, נמצאו שני  40במרחק של  .ד

ס"מ  4ס"מ ובולט, השני באורך  2.5הראשון באורך  כתמים שחורים.

 ס"מ. 3ופחות בולט, ההפרש בין שני כתמים אלה 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 החשוד כנקודת הפגיעה כבל המשיכהקטע  - 15 תמונה

 )9ראה תמונה (ס"מ  40: מרחק רוטור זנב מהסנפיר,  הערה

 
 

 מידע רפואי ופתולוגי  
 פתולוגית.לא בוצעה נתיחה  מסיבות שונות,

הטייס שאחז  י מממצאי בדיקות המכון הפתולוגי עולה שלא ניתן לקבוע בוודאות מ

 בהגאי המסוק בעת התאונה.
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 אש  
, עלו החלקו הקדמי של המסוק, תא הטייס והנוסעים, מכשירי הטיסה והאוויוניק

 שלו , מצלמת וידאוהמכשיר הנייד של הטייס המסחרי ופרשנ כן כמובאש ונמחו. 

  שיתכן שהייתה ברשותו. GoProמצלמת  גם וככל הנראה

 ) נשרף גם כן.Log Bookככל הנראה, ספר המטוס (
 המנוע והממסר הראשי נמצאו עם סימני אש.

חלק מלהבי המסוק נשרפו, חלקו הקדמי של הזנב נותר מחובר למסוק, וללא סימני 

 אש. 
 ם ללא סימני אש.חלקי המסוק שהופרדו ממנו במהלך התאונה לא נשרפו והינ

 לא נמצאה עדות לאש באוויר.

 
 המסוק עולה באש - 16תמונה     

 

 אלמנטים של שרידות 
עדי שמיעה שהיו בקיבוץ יזרעאל, שמשקיף לכוון צפון (לגבעת המורה), שמעו רעש 

של כלי טיס, ובהמשך שמעו רעש של פיצוץ. הם חיפשו את מקור הרעש וראו עשן 

 רעש הפיצוץ לכלי הטיס.שחור מיתמר, וקישרו את 
"), החקלאילחברו שהינו חקלאי (להלן: " 13:07אחד מעדי השמיעה התקשר בשעה 

המטפל בשדות של קיבוץ גבע, מקום בו נפל כלי הטיס, ודיווח לו על כלי טיס שנפל, 

 ועולה ממנו עשן.

למשטרה ודיווח לה על כלי טיס שהתרסק ליד  13:11עד שמיעה אחר התקשר בשעה 

 חזקאל, וכעת עולה עשן מאזור הנפילה שלו.כפר י

החקלאי הגיע ראשון לזירה, וראה עדיין את האש שבערה. משהתקרב, הוא לא 

 הבחין בניצולים.
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לאזור האירוע בו נפל המסוק. אנשי המשטרה  המשטרההחקלאי כיוון את אנשי 

 בהמשך, החקלאי סייע בהכוונת רכב הכיבוי .13:32הגיעה לזירת האירוע בשעה 

ורכב נציגי מד"א לזירת ההתרסקות. רכב כיבוי אש הגיע לאתר האירוע בסביבות 

 מספר דקות לאחר מכן. ס, והאמבולנ14:20השעה 

פגעו בקרקע, והותירו הטבעה בקרקע שהלהבים הראשיות את סימני ניתן לראות 

 .על סיבוב הרוטור הראשי בזמן הפגיעה בקרקע ההמעיד

  
 בקרקע הלהבים פגיעת:  'א 16 תמונה     

 

 ELT – Emergency Locator Transmitterמשדר  .1.7.1

הינו מכשיר האמור לשדר אות מצוקה, המופעל בעת מכה  ELT -משדר ה 

וכן על תדר  ,MHz 121.5ומשדר על תדר החרום  G)בעוצמה מסוימת, (מעבר 

406 MHz במסוק הרובינסון המשדר ממוקם  .םביכולת קליטה ע"י לווייני

 בחלק העליון של תא הממסר, בצידו השמאלי. 

מרבית כלי הטיס הטסים בישראל נדרשים (ע"י רת"א), לרשום את נתוני כלי  

הטיס ופרטים נוספים, כגון מספר טלפון לעדכון שהתקבל אות מצוקה, 

ל אחר תשדורת המצוקה ש 24/7אשר מבצעת מעקב  Cospas Sarsatבחברת 

מדינות  200המותקן בכלי הטייס. בחברה רשומים מעל  ELT - מכשיר ה

וגופים אשר מקבלים את שרות ההודעה שהמכשיר שידר אות מצוקה. האות 

של שידור המצוקה נקלט גם ע"י לווינים ויש לו כיסוי עולמי. מסוק נשוא 

 , והיה רשום בחברה זו. ELTהתאונה היה מצויד במכשיר 

ע"י מטוסים שטסים באזור, במידה והם גם להיקלט  תשדורת זו אמורה

מאזינים לתדר החרום, ויתכן שגם על ידי יחידת הבקרה האזורית (כתלות 

במרחק הנפילה ממנה, עוצמת השידור, ויכולת הקליטה של התשדורת), 

 .Cospas Sarsatוכאמור לעיל, גם ע"י חברת 

הטבעת סימני 
 הלהבים בקרקע
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. , מאף גורםELT - של ה באירוע זה, לא התקבל מידע על קליטת שידור חרום

 .רשום היה המסוק בהCospas Sarsat חברת נקלט אות חרום בלא  כמו כן,

 נשרף ביחד עם שאר חלקי המסוק שנשרפו. ELT -מכשיר ה 

 

 B-ADSמערכת   .1.7.2

, מסוגל לשדר נתונים נוספים במידה Sכלי טיס המצויד בטרנספונדר עם מוד 

 והוא מצויד בחומרה המיועדת לכך. 

  Automatic Dependent Surveillance Broadcast טכנולוגיה זו המבוססת על

), התשדורת מהטרנספונדר יכולה להיקלט ע"י תחנות "ADS-B"(להלן: 

(במידה והכלי מותאם לכך), וכן ע"י כלי טיס  םקרקעיות, ע"י לווייני

משדרים אותה חזרה  םהמצוידים במערכת קליטה. תחנות הקרקע והלווייני

ערכת מרכזית (בין השאר גם באמצעות האינטרנט). המערכת המרכזית למ

מבצעת טיוב הנתונים, כולל בהצלבת נתונים מסנסורים אחרים, ושולחת את 

  באמצעות הנתונים למכשירים שונים שהם בעלי יכולת קליטה שלה (גם

בין שאר הנתונים המתקבלים, ניתן לקבל את גובה כלי הטיס,  האינטרנט).

את מהירותו הקרקעית, את כוון ההתקדמות, את אות הקריאה שלו (לדוגמה 

BHK) וזמן עולמי ,(Universal Time – UTC Coordinated .( 

 מסוק הרובינסון נשוא התאונה, היה מצויד בטרנספונדר עם יכולת שידור

ADS-B. )וללא יכולת קליטת תשדורת )17תמונה  ראה ,ADS-B.  מכשיר 

 הטרנספונדר נשרף יחד עם שאר מכשירי הקשר והאוויוניקה.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B-ADSמערכת  - 17תמונה 
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בעולם בכלל ובישראל בפרט, קיימים כלי טיס (כולל בתעופה הכללית), 

, ADS-B OUTשנקראת   בעל יכולת שידור Sהמצוידים בטרנספונדר עם מוד 

, וכך מתקבלת "תמונה IN ADS-Bשנקראת  תשדורת הביכולת קליטה של  וכן

 מרחבית" של כל כלי הטיס באזור מסוים.

יכולת  ועם( Sצויד בטרנספונדר עם מוד  נשוא התאונה מסוק הרובינסון

(נבדק ע"י  מהמסוק). נתיב הטיסה שהתקבל ADS-B OUTשל  בלבד שידור

, היה קרוב ADS-B - הסת על תשדורת צוות החקירה), בטכנולוגיה המבוס

"). הזמנים היב"אמאוד לנתיב שהתקבל מיחידת הבקרה האווירית (להלן: "

גובה התקבל שהתקבלו קרובים ביותר לזמנים שהתקבלו מהיב"א. כמו כן 

בטיסה זו התקבלו אינדיקציות לכך,  ).20(ראה תמונה  .של המסוקהטיסה 

אום אל פחם, התקבלו נתוני המסוק ועד אזור שבקטע הטיסה ממנחת ראשון 

לאורך מקטעי טיסה ) אך בהמשך הטיסה לכוון טבריה, ADS-B - (באמצעות ה

מטבריה חלקה השני של הטיסה, . בADS-Bתשדורת  התקבלה, לא רבים

 .ADS-B - ה שלהתקבלה כלל, תשדורת למנחת ראשון לציון, לא 
 

 בדיקות ומחקרים  
 :הבאותבמהלך החקירה בוצעו הבדיקות 

   .בדיקות מעבדה של חלקי המסוק וכבל המשיכה 
 בדיקת המנוע.  
 נתיב טיסת האירועפעילות הבקרה, ו.  
 .(מהמסוק) בדיקות צילומים וקטעי וידאו 
  טיסת שיחזור באזור התאונה באותו סוג מסוק (רובינסוןR-44.( 
  733-002-009-003נוהל סימון קווי חשמל (של חברת החשמל.( 
  (חוק הטיס, תקנות הטיס, פמ"ת).נהלי טיסה 
 .נהלי חברת עדן תעופה 

 כבל המשיכה וחלקי המסוק במעבדות חיצוניות בדיקת .1.8.1

   החלקים שנבדקו בדיקה כימית ומיקרוסקופית: 

 כבל המשיכה. .א

 קטע ממכלול הזנב בנקודת הפגיעה.  .ב

 להבי רוטור זנב וקצה להב רוטור זנב שנחתך.  .ג

 מוט ההגנה (אדום לבן).  .ד

 רי של בום הזנב. חלק אחו .ה

 להב ראשית. .ו
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 והכימית המטלורגית תוצאות המעבדה   

 תוצאות בדיקות המעבדה העידו על הממצאים הבאים:   

הובחנה מעיכה משמעותית. באזור  סוקבבחינה חזותית לזנב המ .א

הפגיעה הובחנו שריטות בעלות גיאומטריית פגיעה המתאימה לכבל 

 .שזור

המוט הובחנו היסודות אלומיניום, ברזל במיפוי יסודות לשריטות ע"ג  .ב

 .וסיליקון בשריטות

למוט המגן הובחנו שריטות והסרות צבע. בחינה חזותית ב .ג

 גיאומטריית השריטות אופיינית לשפשוף המוט כנגד כבל שזור.

יהלום לא נמצאה התאמה בין שיירי  ATRבשיטת  FTIRבאנליזת  .ד

גן ומהמדבקה לגירודי צבע מהמוט המ ,)שעל הכבל( הצבע האדום

 .האדומה בזנב המטוס
 

 בדיקת המנוע .1.8.2
אנשי מקצוע, מומחים למנועים. נבחנו רכיבי המנוע ששרדו נבדק ע"י המנוע 

 לאחר השריפה. הבדיקה כללה את הרכיבים הבאים:

 ששת ראשי הבוכנה.  .א

 שתי יחידות מגנטו (יחידת הצתה).  .ב

 שלמות צינורות הדלק.  .ג

 חיוט המנוע.  .ד

סימני פיח ו/או שריפה), ואפשרות להמצאות  איכות השמן (האם יש .ה

 שבבים בשמן.

 סימנים יכולים להעיד על שבר ו/או כשל.  .ו

בבדיקת המנוע, לא נמצאו סימנים המעידים על כישלון המנוע. עם זאת, 

לדעת מומחי המנועים, לא ניתן לשלול באופן מוחלט שהמנוע פעל בכוח 

 מופחת (ועד סרק), בעת הפגיעה בקרקע.

צינורית דלק אחת מנותקת מסעפת הדלק. בבדיקת מעבדה נמצא נמצאה 

פגיעה בקרקע, ולא שבר משבר קריעה בעת הכי הצינורית התנתקה כתוצאה 

 ).א 18 תמונה(ראה  התעייפות.

 ).EMU: המסוק לא היה מצויד במערכת הקלטת נתוני מנוע (הערה
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  .   

 בדיקת המנוע - 18תמונה            

    

 
 

 שהתנתקה הצינורית -א'  18תמונה                

 

 

 

      

 

 

 

  

הדלק סעפת 
 והצינורית שהתנתקה
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  הטיסהבחינת הפיקוח האווירי במהלך טיסת התאונה, ובחינת נתיב  .1.8.3
טיסת התאונה התרחשה ברובה במרחב הפיקוח של יחידת הבקרה הצבאית 

פעל לשחזור נתיב "פלוטו". צוות החקירה, בסיוע חיל האוויר,  -הצפונית 

 הטיסה כפי שנצפה על ידי יחידת הבקרה ועל פי דיווחי הקשר.

קטע הטיסה היחידי בו המסוק לא היה תחת פיקוח יחידת הבקרה, היה 

 במעבר של המסוק בתוך "בועת השרון", בדרכו צפונה.

  B-SDA - ה ושידורעפ"י יחידת הבקרה, נתיב הטיסה 

, ערךב 09:15בשעה על פי נתוני יחידת הבקרה המסוק המריא ממנחת ראשון, 

מעט לפני צומת מגידו (באזור  09:40במהלך הטיסה, בנתיב, בסביבות השעה 

 .ADS-Bאום אל פאחם), נפסקה קליטת תשדורת 

בהמשך, המסוק ביצע מספר סיבובים באזור עין חרוד והמשיך בטיסה בכוון 

 .הפורייחת מעט מערבית לטבריה, בסמוך לצומת צפון מזרח, ובסיום נ

המסוק נחת בשטח הפעלה, בסמוך לצומת פורייה, מערבית לטבריה,  

  .10:20 השעה בסביבות

 

 

 

 

 נתיב הטיסה ממנחת ראשון לטבריה - 19תמונה 

 

סימוני השעה בנקודות בנתיב מבוססות על תמונת המכ"מ שנצפתה : הערה

 .ADS-B ביחידת הבקרה הצפונית, ובקטע הרלוונטי עם תשדורת

 

 הקו הירוק

נתיב 
 הטיסה
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 B-ADS - הנתיב על פי תשדורת ה

 S(כפי שהתקבל מתשדורת מוד  ADS-Bנתיב הטיסה המבוסס על טכנולוגיית 

, ADS-Bמאזור אום אל פאחם נפסקה קליטת תשדורת ה  של הטרנספונדר).

הדיווח לבקרה על  למעט קטע קצר לפני הנחיתה באזור צומת פוריה, בעת

 שתי דקות, ונעלמה.כהכוונה לנחות בשטח, בה היא הופיעה ל

 
 B-SDAנתיב הטיסה והמסוק מבוסס על תשדורת  - 20תמונה 

 

 לצורך שחזור נתיב הטיסה כולו, הסתמך צוות החקירה על:

 קריאות המכ"מ השונות שהתקבלו ביחידת הבקרה הצפונית. .א

 דיווחי המסוק. .ב

 עדויות וממצאים מעדי ראיה. .ג

 צילומי וידאו שבוצעו מהמסוק עצמו טרם האירוע.  .ד

אינדיקציות שהתקבלו ממקורות שונים, ואיכון מהמכשיר הנייד של  .ה

 אחד הטייסים.
רגל מעל  150-300במהלך הטיסה, בוצעו קטעי טיסה  בגובה נמוך, מוערך בין 

 פני השטח.

סביבות בלאחר הפסקה, המריא המסוק משטח ההפעלה מערבית לטבריה 

. המסוק טס צפונה לנחל עמוד, וחזר דרומה סמוך לטבריה, 12:45שעה ה

ומשם בדרכו למנחת ראשון. המסוק חלף בסמוך לקרני חיטין, בכוון הישוב 

כפר תבור. המסוק נקלט במכ"ם של יחידת הבקרה מעט מזרחית לכפר תבור 

 .)21 (ראה תמונה המשיך דרום מערבה, ומשם 13:02בשעה 

 נתיב הטיסה 

 BHK מסוק
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 רגל מעפ"ש באזור קרני חיטין, לגובה  600 - המסוק נקלט מנמיך מגובה כ

 רגל לכוון כפר תבור.  300 - כ

 על פי הדיווח של המסוק בקשר, המסוק היה אמור לטוס לכוון הישוב 

 ניר יפה, לעקיפת מגידו ממזרח ומדרום.

 
  נתיב הטיסה מטבריה ועד לאזור התאונה - 21תמונה  
 

 )בדיקות צילומים וקטעי וידאו (שצולמו מהמסוק במהלך הטיסה .1.8.4
של  הנייד הטלפוןבמהלך קטעי הטיסה השונים בוצעו צילומים ממכשיר 

 אצלהייתה יתכן שש GoProממצלמת  נראה גם, וכוהמסחרי הטייס הפרטי

 .לאחר ההתרסקותשנשרפה ו הטייס המסחרי

 הטייס הפרטי ישב בכיסא ימין במסוק, והטייס המסחרי בכיסא שמאל.
הן בדרך צפונה, והן  ,בוצעו כוללים קטעי וידאו במקטעי הטיסהשהצילומים 

 .בדרך דרומה, חזרה למנחת ראשון

 הטייסים. ישנם קטעי הווידאו שצולמו משני המכשירים הניידים של שני

ניתן (תמונות סטילס). , הווידאו מקטעינלקחו שלהלן  התמונות ארבעת

להעריך את המיקום הקרקעי בו בוצע הצילום וכן להעריך את גובה המסוק 

 .)א23, 23א, 22,  22(תמונות  מעל פני השטח.

 

  

נתיב המסוק 
מטבריה מהמראה 

 ועד אזור התאונה
 כולל זמנים
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  מוערך טיסה גובהב מסוקבה ניראה ה, מאזור קיבוץ עין חרוד 22תמונה 

 .רגל 200-300 - כ

 
 שדה חקלאי באזור קיבוץ עין חרוד – 22תמונה 

 
המסוק נמצא בגובה  .מאזור רמת סירין, בקטע הטיסה צפונה, א22 התמונ

, 10:08 בסביבות השעה צילוםהשעת  - )מטר 74נמוך מגובה טורבינות הרוח, (

 רגל. 150 - כ מוערך טיסה גובה

 

 

 

 

 

 

 

         

 סירין הטורבינות ברמת -א' 22תמונה    

 

 טיסה נמוכה באזור רמת סירין –א'  22תמונה 

 

 הטיסה חזרה למנחת ראשון

לאחר הפסקה באזור מערבית לטבריה, המסוק טס צפונה לכוון נחל עמוד, 

 ביצע טיסה נמוכה לאורך הנחל, וחזר דרומה בדרכו למנחת ראשון.

תמונות מהטיסה הנמוכה בנחל עמוד, ממחישות שהטיסה בוצעה לאורך 

נלקחו מסרטון וידאו,  ותהתמונ. הנחל כתפי לגובה ומתחתאפיק הנחל, 

 .12:51שעה סביבות הב םצולש
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 טיסה נמוכה בנחל עמוד - 23 תמונה

 

 המסוק אף(הימני  צידו, שצולם מתוך המסוק, משנלקחה מסרטון וידאותמונה 

ניתן  .)לכיוון הטיסה, שהוא מצידה הימני של התמונה לצידה השמאלי מצביע

 ,הארצי, באזור הישוב כחלהמים של מוביל  "המדרגות"את  תמונהלזהות ב

 .אפיק הנחלשיורדות ל

 
 טיסה נמוכה בנחל עמוד -א'  23 תמונה 
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 )Situation Awarenessמודעות מצבית ( .1.8.5
על פי ממצאי החקירה, נמצא שבמהלך הטיסה (הן בטיסה לטבריה, והן בדרך 

חזרה למנחת ראשון), בוצעו מספר קטעי טיסה נמוכה. על מנת לבצע טיסה 

נמוכה, הטייס בונה מודעות מצבית שמאפשרת לו להימנע מפגיעה 

במכשולים. מודעות מצבית הינה יכולת קליטה של אלמנטים בסביבה, ו/או 

, בתחום הזמן והמרחב הרלוונטיים, הבנת משמעותם, והשפעתם על אירועים

 המצב בעתיד הקרוב. 

 

 טיסת שיחזור לבדיקת מכשולים, ונראות כבלי החשמל .1.8.6

צוות החקירה ביצע טיסת שיחזור לבדיקת המכשולים באזור התאונה. 

, בזמן המשוער של )44באותו סוג מסוק (רובינסון הוחלט שהשחזור יבוצע 

, ראות 4,000-5,000גובה  4-6/8ובמז"א דומה ליום התאונה (עננות התאונה, 

 טובה, רוח צפון מערבית קלה).

. השחזור בזירת R-44ון סבוצעה טיסת שחזור במסוק רובינ 25.02.2021ביום 

התאונה  אירעה (זמן משוער ש 13:30ועד  12:50התאונה בוצע בין השעות 

 .ונה, כמפורט לעיל, ובמז"א דומה ליום התא)13:05 בשעה היה

דומים לטיסת נתיב וגובה הטיסה וודא, בטיסת השחזור, שהעל מנת ל

התאונה, הוזמן עד הראיה לתאונה, אשר התבקש לסייע בהכוונה מדויקת 

החוקר חוקר חיצוני של משרד ככל האפשר, של המסוק בטיסת השחזור. 

הנחיות  עם מכשיר קשר, והעביר למסוק אתשל עד הראיה,  ועמד לצדהראשי 

 ., בכל הנוגע לנתיב הטיסה, וגובה הטיסהעד הראיה

 התאונה, במרחק  בזמןהמכווין עמד באותה הנקודה שבה עמד עד הראיה 

נקודת ההסתכלות של עד הראיה הייתה בכוון  .מאזור התאונה מטר 2,200 - כ

הכללי של טיסת המסוק, כך שיכולת אומדן הגובה והנתיב, הייתה טובה 

 מאוד.

חוטי/כבלי לראות את היה : ממקום עמידת עד הראיה, לא ניתן הערה

העמודים, בשעה זהה לשעת התאונה  בברור את ניתן לראות החשמל, אך

 .רהמשוערת, ובאותם תנאי מזג האווי

 הטיסה תועדה הן בסרטי ווידאו והן בתמונות סטילס. כמו כן בוצע רישום 

 .שצוות החקירה חווה של כל יעף, והערות
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 ).24(ראה תמונה דרום מערבה  תמונה בכוון הטיסה המשוער
 ,מ') 40( הימני הנמוךבכיוון הטיסה המשוער, ניתן לראות את עמוד החשמל 

 ).1.12.11, בסעיף  24(ראה תמונה , מ) 65( השמאלי הגבוהאת עמוד החשמל 
את מטע השקד שצפונית לחוטים, ואת שדה הגזר שדרומית לחוטי המשיכה, 

 נפילת המסוק).(מקום 

נתיב הטיסה שבוצע בטיסת השחזור, שזהה לטיסת התאונה, עבר בין שני 

מטר שמאלה  132העמודים, בשליש הימני (המערבי) של המרווח ביניהם (

 מהעמוד הנמוך).

 
 ושדה הגזר אחריהם ,מטע השקד לפני החוטים ,העמודים בכוון הטיסה- 42תמונה     

 

 :בוצעו מספר יעפים, כדלקמן
מעבר גבוה מעל הזירה מדרום לצפון והגעה עד נעורה. חזרה מנעורה  .א

 חציית קווי החשמל ועד לאזור נפילת המסוק. 500בגובה 

 קשר. 40רגל מהירות  400יעף בגובה  .ב

 קשר (ללא חציית החוטים). 40רגל מהירות  200יעף בגובה  .ג

 קשר (ללא חציית החוטים). 40רגל מהירות  100יעף בגובה  .ד

חוף ובדיקת גובה, ע"י עד הראיה. הגובה המשוער שעד הראיה עצירה לרי .ה

 רגל. 150הכווין את המסוק היה 

 קשר (ללא חציית החוטים). 90רגל מהירות  150יעף בגובה  .ו

 קשר (ללא חציית החוטים). 100רגל בנתיב דומה במהירות  150יעף בגובה  .ז

 יעף מדרום לחוטים לאורכם ממערב למזרח. .ח

 אורכם ממזרח למערב.יעף מצפון לחוטים, ל .ט
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 :תובנות מטיסת השחזור
. 195עד  205המשוער, על פי עד הראיה, היה בין  ת התאונהכוון נתיב טיס .א

. זווית השמש, מעל האופק, ביום 205כוון השמש ביום האירוע היה 

מעלות. כוון הטיסה היה בניצב לכוון חוטי החשמל  40התאונה הייתה 

 בקטע האמור.

רגל. גובה זה הוא  150 - (על פי עד הראיה), היה כ גובה הטיסה המשוער .ב

 כגובה החוטים.

בעת הטיסה (מצפון לדרום), ניתן היה להבחין בקלות יחסית בעמודים,  .ג

מטר מצד שמאל,  700 - ובכבל הקבוע שנמצא מזרחית לכבל המשיכה, כ

  .24שבתמונה לעמוד השמאלי  ממזרחכלומר 

קשה , היה זאת לעומתק"מ.  1הטווח שניתן היה להבחין בו היה מעל 

להבחין בכבל המשיכה (שעוביו כדי שליש מעובי כבל החשמל  ביותר

הקבוע) הן באור השמש והן בהסתרת השמש ע"י העננים, גם 

 (ראה. עד למרחק של עשרות מטרים בודדיםאליו מאוד,  כשמתקרבים

 .)25תמונה 

 באור השמש הישיר, היה מעט קשה יותר להבחין בכבל המשיכה, לעומת      

 מצב של הסתרת השמש ע"י העננים.    

 על העמודים שבהקמה, נמצאות גלגלות המעידות שזה קו בבניה.  .ד

על העמודים ישנם כדורי אזהרה אדומים, ובכל מיקרה ניתן היה  להבחין  .ה

 "מ. בעמודים בבירור רב גם ממרחק של מספר ק

 

 )14לפי תמונה  41550 'עמוד מס( העמוד בו הסתיימו חוטי החשמל הקבועים

להלן תמונה של העמוד, בו הסתיימו חוטי החשמל הקבועים. מצד שמאל 

החוטים הקבועים. ואילו מצידו הימני של העמוד, ישנם שמונה כבלי המשיכה 

 !שאינם נראיםהדקים, 

 לעמוד זה.מטר מימין  700 -זירת האירוע נמצאת כ 
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 חוטי החשמל הקבועים  -משמאל    כבלי המשיכה שאינם נראים -מימין :  25תמונה 

 

 : הערות

 סה"כ היו שמונה חוטי חשמל קבועים ושמונה כבלי משיכה. •

תמונה זו מתארת במדויק את הקושי הרב שהיה לראות את כבלי  •

 המשיכה.

 
 קו החשמל ונוהל סימון קווי חשמל  .1.8.7

 (א),  174סעיף  1965-התכנון והבניה, תשכ"החוק על פי 

 מניעת מכשולי טיסה

לבצע  ...מי שהוסמך על ידי שר הביטחון או שר התחבורה, .... רשאי  "...

פעולה או לעשות ... סידורים, לרבות תאורה, צביעה או סימון (מכשולים), 

 הכל לשם מניעת מכשולי טיסה".

 ,הולכה, חלוקה והספקה של חשמל)על פי תקנות התכנון והבניה (הסדרת 

  1998-תשנ"ח

 מגבלות הנובעות מבטיחות טיסה

"העתק של תכנית עבודה לרשת חשמל עילית לעניין קווי מתח עליון  :8סעיף 

עליון יועבר למינהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה, ככל שהיא  -ועל 

מסלולי חלה בתחום הגבלות בניה לבטיחות הטיסה, הנובעות מקיומם של 

טיסה ומתקני עזר לניווט, בהתאם למפות שיועברו ממנהל התעופה האזרחית 

 למנהל משק החשמל".
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 5139על פי תקן ישראלי (ת"י) 

 סימון והארה של מכשולי טיסה

 FLIGHT OBSTRUCTION MARKING AND LIGHTING  
תקן זה מפרט את ההנחיות לסימון ביום ובלילה, של מכשולים, כך שיספקו 

. עלולים להוות סיכון לתעבורה אוויריתאשר זהרה מפני מכשולי טיסה, א

כמו כן, התקן מגדיר את צורת ההתקנה של סימונים אלה, הנדרשים לשמירה 

  על בטיחות הטיסה.

הקמת קו חשמל חדש מבוצעת על פי תכנית מתאר ארצית. תכנית זו מקבלת 

 מפורט של הקו.את אישור מנהל משק החשמל, ולאחר מכן מבוצע תכנון 

 תכנון מפורט כולל את סוג העמודים, מיקום העמודים, וגובה העמודים.

התכנון המפורט נמסר למספר גורמים להתייחסות וביניהם לרת"א, ולאגף 

"), אשר מעביר אותו, בין השאר, גם לחיל אג"תל (להלן: ""התכנון בצה

ממליצים כיצד רת"א וח"א בוחנים את תכנון הקו, ו ").ח"אהאוויר (להלן:"

 לסמן את הקו. 

 ישנם מספר סוגי סימונים אפשריים:

 סימון העמוד בתאורה ללילה. .א

צביעת העמוד ו/או התקנת כדורי אזהרה אדומים, על גבי העמוד לצורך  .ב

 סימונו ביום.

סימון חוטי החשמל בכדורי אזהרה אדומים. כדורים אלה מותקנים על  .ג

 גבי חוט הארקה העליון ביותר.

 מספר סוגי סימונים. שילוב של .ד
רת"א וח"א מגבשים את עמדתם ומעבירים אותה לחברת החשמל תוך פירוט 

 . היכן נדרש סימון הקו, ובאיזה אמצעים לעשות זאת
 : ותהער

בקרבת שדות תעופה, מנחתים, נתיבי טיסה,  ,בד"כ נדרשסימון הקו  .א

 .של כלי טיס ואזורי טיסה

בחוק, בתקנות, ובנהלים חובת סימון של כבלי  מתלא קיייצוין ש .ב

 .המשיכה של קו בהקמה

 זה לקוא, 295171לתכנית חשמל עצ "א מסרה את התייחסותה רת .ג

 (לאחר התקנת הקו הסופי), שמנחה את סימון הקו 26.09.2018בתאריך 

וכן סימון העמודים בהתאם  5139הישראלי  בהתאם להנחיות התקן

 .   לתקן
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 העבודה שיטת
החשמל מבוצעת במספר שלבים. בשלב  יוופריסת קלאחר בניית העמודים, 

, בעזרתו מושכים משיכה דק יחסית כבל/חוטהראשון מניחים על גבי גלגלות 

 הכבלמשיכה יותר עבה, ובעזרתו מושכים את הכבל הסופי. על פי עובי  כבל

החשמל עד לפריסת כבל  התבצעל כיםהסופי נקבע כמה שלבי משיכה צרי

 סופי. ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עמוד החשמל                             גליל חוט המשיכה - 26תמונה             

 

) התקנת 733-002-009-003על פי נוהל חברת החשמל לסימון חוטי חשמל (

כדורי סימון , בקווי מתח עליון ומתח על, מבוצעת על גבי החוט הגבוה ביותר 

 מטר. 40 -של כ שהוא חוט הארקה, במרווחים 
 התקנת הכדורים מבוצעת בעזרת מנוף ו/או מסוק. 

. לא מסמנים בסימני אזהרה כלשהם הקמהקו בחוטים של על פי הנוהל, 

עמודי חשמל של קו מתח על (שהינם העמודים הגבוהים ביותר) מסומנים 

בעזרת כדורים אדומים בשלבי ההקמה של הקו, ובסוף הקמת הקו, ניתן 

 ו להשאירם. להוריד אותם א
אין הגדרה בחברת החשמל כמה זמן יכול לעמוד קו בסטטוס הקמה או 

בבניה, עם כבלי משיכה מתוחים, ולא קיימת הגדרה בתוך כמה זמן יש לסיים 

 את התקנת הכבל הסופי.
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קילו וואט), ובעל עמודים  400( מתח עלהיה קו בהקמה,  באזור התאונההקו 

 גבוהים.

 

 

 

 

 

 

 

 כדור סימון אזהרה - 27תמונה 

 

 

 גלגלות למשיכת חוטי החשמל               קו חשמל בהקמה - 28 תמונה    
 

מטר, ובאזור התאונה העמוד  60גובה העמודים הממוצע לאורך כל הקו, היה 

(שהינו חריג), בגובה  מטר, ואילו העמוד הימני נמוך 65השמאלי היה בגובה 

העמודים שלידם, מסומנים בכדורי  מטר בלבד. שני עמודים אלה, וגם 40

חוטי משיכה הדקים ביותר,   8אזהרה אדומים. בין העמודים האלה נפרסו 

 -מ"מ. קוטר של הכבל הסופי הינו כ 13 -(שלב ראשון במשיכה), בקוטר של כ 

מ"מ. את העבודות, באזור התאונה, על הקו שבבניה התחילו במהלך  40 - 33

. בקטע 2020והמשיכה בוצעו במהלך שנת  , ופריסת קווי החשמל2019שנת 

, עקב הגשמים, ואי 2020הקו באזור התאונה העבודה הופסקה בנובמבר 

יכולת הכנסת כלי העבודה לשטח הבוצי. הכוונה הייתה להמשיך את העבודה 

), ועד ליום 2020לאחר החורף. כלומר, ממועד הפסקת העבודה (נובמבר 

משיכה דקים, שאינם מסומנים,  ), נמצאו חוטי2021התאונה (פברואר 

 מטר.            800 -ושאינם נראים, על שלושה עמודים, באורך כ 
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 נהלי טיסה (חוק הטיס, תקנות הטיס, פמ"ת, סע"מ) .1.8.8
  2011על פי חוק הטיס (תשע"א( 

(א): "לא יפעיל אדם כלי טיס באופן העלול לגרום סכנה  72סעיף  .א

 לחיי אדם או לרכוש..."

הטייס המפקד אחראי...הפעלת כלי הטיס ובטיחות (א): " 76סעיף  .ב

 הטיסה..."

 1981 - הפעלת כלי טיס וכללי טיסה, תשמ"ב( על פי תקנות הטייס( 

 ").כטר"מדנה בכללי טיסת ראיה מבוקרת (להלן: " 93 תקנה
לפי כטר"מ, למעט בהמראה או  הגובה המזערי בטיסה") 4סעיף (

 : בנחיתה, יהיה כלהלן

 .... מאוכלסיםמעל אזורים  .א

מטרים  600מעל העצם הגבוה ביותר ברדיוס של  "לא נמוך מאלף רגל

 ממקום הימצאו של כלי הטיס";

 ...מעל אזורים ושטחים אחרים .ב

 600מעל לעצם הגבוה ביותר ברדיוס של  רגל 500לפחות  –ביום "

 מטר מכלי הטיס";

 "על פי פרסומי מידע תעופתי (להלן: "פמ"ת( 

) (א), כללי הטיסה בנתיבים ובטיסות מרחב מפנה 2(סעיף  03-פרק ב .א

 (כמפורט לעיל), ובו נכתב: 93לתקנות הטייס סעיף 

"הטיסה בנתיבים ובטיסות מרחב מורשת לביצוע בכללי טיסת ראיה 

לתקנות  94 -ו  93בתקנות כטר"מ בלבד, כללים הרשומים  –מבוקרת 

 הטיס".

הנת"א לאשר את " .... בסמכות יחידת : ,ט5סעיף  03-פרק ב .ב

) לבקשת 3בסעיף קטן (השינויים הבאים בנתיב הטיסה באוויר.....

הטייס, טיסה בגובה נמוך מן הגובה המתוכנן. במקרה זה, לטייס 

אחריות בלעדית לשמירת הפרדה מפני הקרקע ומכלי טיס אחרים 

 (חלקם לא בקשר עם עם יחידת הנת"א)".

ורתי בלבד, ואינו מהווה וקיימת הערה : "האישור מהווה אישור תעב 

 אישור לחרוג מכל תקינה אחרת"
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 נהלי חברת עדן תעופה 

"הטייס  (ז) להסכם השכירות נכתב: 3על פי הסכם השכירות בסעיף  .א

 המפקד מתחייב להשתמש במסוק בהתאם להוראות כל דין, כולל:
 ותקנות הטיס,, חוק הטיס 
 ,הפמ"ת והנוטמים הרלוונטיים 
  סע"מ(להלן: "ספר עזר מבצעי.(" 

 .)סע"מ: להלן( על פי ספר עזר מבצעי של חברת עדן תעופה .ב
  הגבוהה ביותר  ודהמהנק רגל 500 -גובה טיסה מזערי ביום

 מטר מכלי הטיס. 600ברדיוס 
 

 מידע על הארגון וההנהלה 

הטייס הפרטי ואדם  -שותפים לשני השייכת חברה בבעלות נמצא המסוק .1.9.1

 מסוק זה.נוסף, שגם לו הגדר להטסת 
על  ,AOCופעל ע"י חברת עדן תעופה שהינה "מפעיל אווירי", בעל ההמסוק  .1.9.2

 ").החכירה  הסכם(להלן: " 2020נובמבר  17פי הסכם חכירה, שנחתם ביום 

המפעיל האווירי ממוקם במנחת ראשון לציון ומפעיל מספר מסוקים  .1.9.3

טייסים  12. החברה מעסיקה Bell 206וכן  R-44מסוגים שונים, ביניהם 

 מסחריים, וכן מספר טכנאים.

 ., ונקרא אווירוםמכון הבדק של החברה ממוקם בשדה תעופה הרצליה .1.9.4

לחברה רישיון הפעלה שניתן לה ע"י רשות התעופה האזרחית בישראל  .1.9.5

 .2008שניתן לה בשנת  ")רת"א(להלן: "

 ) ע"י רת"א, ומצוין בו כיAcceptedלחברה ספר עזר מבצעי, שהתקבל ( .1.9.6

 החברה רשאית לבצע  טיסות מסחריות, וטיסות פרטיות.

כרים את המסוק מהמפעיל ושהיו בטיסות הפרטיות של השותפים, הם  .1.9.7

 .האווירי

 בטיסה זו שימש הטייס הפרטי כטייס המפקד של כלי הטיס. .1.9.8
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 מידע נוסף רלוונטי  

 האווירי ע"י רת"א המרחב בהגדרת רגולטורי אפשרי שינוי בחינת .1.10.1

 האווירי במרחב הטיסהבנתיבי הטיסה הנמוכים, בצפון הארץ ובדרומה, 

 ישנם(כטר"מ).  מבוקרת ראיה טיסת כללי תחתכיום  מבוצעת ישראלבמדינת 

ראיה (כט"ר).  טיסתאזורים יוצאים מן הכלל, בהם מותרת טיסה על פי כללי 

 . עודו" זבולון בועת", "השרון בועתאזורים אלה נקראים בועות. לדוגמה, "

את  לשנות"א, מתבצעת בחינה עם ח"א, רתע"י  ,החקירה לצוות שנמסר כפי

), מגובה טיס כלי לטיסת המותרים(באזורים  האוויריההגדרה של המרחב 

". הכוונה היא להגדיל באופן  "Class Gהקרקע ועד גובה מסוים, ולהגדירו

 ומכלי ממכשולים וההפרדה, בקרה תבוצע לאמשמעותי את האזורים בהם 

 הטייסהמשמעות הינה ש. הטייס של הבלעדית באחריותו תהיה אחרים טיס

 .על הטיסה בקרה תבוצע ולאהתראות מבקר אווירי, /הנחיות יקבל לא

, בה התנגשו שני מטוסים 2019בעקבות תאונה שאירעה בארה"ב בשנת 

לעובדה שטיסה ללא בקרה  FAA -את תשומת לב ה  NTSB -ה  באוויר, הפנתה

, צריכה להישקל שוב, ויתכן "See and avoid"ססת על עיקרון של המתב

בניתוח  שנדרש לספק לטייסים מערכת התראה כנגד התנגשות בין כלי הטיס.

תאונה זו הסתבר כי במקרים מסוימים, כתלות במבנה תא הטייס, והקורות 

ההתכנסות בין שני כלי  ת, בשילוב של זוויושל הראיה שגורמות להסתרות

הטיס, יתכן מצב בו הטייסים לא יוכלו לראות אחד את השני. במקרים כגון 

תאפשר תמרון על כלי הטיס שבקרבה, אלה, רק מערכת של תצוגה, והתראה 

 התחמקות מהתנגשות.
 

 מסוק הרובינסון   .1.10.2
מסוק הרובינסון הינו מסוק קל משקל, פשוט יחסית להפעלה, ומחירו 

מאפיינים אלה הביאו לייצור נרחב של המסוק, ולתפוצה גדולה  אטרקטיבי.

שלו בעולם. כלי זה משמש, בין השאר, גם ככלי  ללימוד טיסת מסוקים 

במספר ניכר של בתי ספר לטיסה. החברה מייצרת שלושה דגמים של מסוקי 

, ואילו הדגם 1979בעל שני מושבים יצא לשוק בשנת  R-22רובינסון. מסוק 

. לשני דגמים אלה 1993, בעל ארבעה מושבים, יצא לשוק בשנת R-44הבא, 

בעל חמישה מושבים, שיצא  R-66מנוע בוכנה. הדגם האחרון הינו מסוק 

 2018, ובעל מנוע סילון. על פי מחקר אמריקאי שבוצע בשנת 2010לשוק בשנת 

על היבטי הבטיחות של מסוק זה עולה כי מבנה התורן הגבוה, האופייני 

ובינסון, הינו בעל תכונות של רגישות לתנועה חדה של ההגאים, למסוק הר
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 Low- G, Nearנמוך ( Gומטה). מצב זה של עומס  G 1/2נמוך ( Gוכן בעומס 

weightless ( יכול לקרות לדוגמה, כתוצאה מדחיפת סטיק קדימה. במצב זה

 אובדת למעשה השליטה במסוק.

גוף המסוק אחר הדיסקה,  קרי, פעולות הטייס בהגאים, לא מלוות בעקיבת

(מישור התנועה של הרוטור הראשי). לכן, ישנה אזהרה בספר המטוס, 

נמוך. על פי אותו המחקר, שיעור התאונות  Gלהימנע מהגעה למצב של עומס 

שעות טיסה) הינו  100,000 -העולמי, של מסוק זה, (סה"כ התאונות מנורמל ל 

. בעקבות מספר תאונות הגבוה ביותר מכל שאר סוגי המסוקים בעולם

), המליצה בשנת NTSBבארה"ב, רשות החקירה הבטיחותית האמריקאית (

, להוסיף שעות הדרכה (FAA), למינהל התעופה הפדראלי האמריקני 1995

 לטייסים החדשים במאפייני הטיסה של מסוק זה.

 

 שאירעו בארץ בחינת תאונות מהעבר של פגיעה בחוטי חשמל .1.10.3
 שנים האחרונות: 10 - דווחים פגיעת כלי טיס בכבלי חשמל בסה"כ               

 1.1.2021עד  1.1.2011מתאריך 

 סה"כ כטב"מ מצנחים אז"מ מסוק כיבוי מרסס שנה

2020 1   1   2 

2019  1 1  1  3 

2018 8    2 2 12 

2017 1    1  2 

2016 1   1   2 

2015 3   1   4 

2014 5    1  6 

2013 4  2 1 1  8 

2012 3    2  5 

2011 3      3 

 47 2 8 4 3 1 29 סה"כ

 
 פגיעת מסוק בחוטי חשמל (אירוע זה). - 2021 ואר: פברבנוסף*

 פגיעת מטוס ריסוס בחוטי חשמל. -      2021מרץ      
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, בעשר      פגיעת המסוקים בחוטי חשמללהלן פירוט שלושת המקרים של 

 :השנים האחרונות

מפרט פגיעת מסוק רובינסון  17.10.2013, מתאריך 137-13דוח חקירה  .1

22-R  של חברת עדן תעופה, שהיה בטיסה פרטית, בכבל חשמל בעת

בדיקת שטח נחיתה בסמוך ליישוב גרופית, (ליד יוטבתה). במקרה זה 

הטייס לא הבחין בעמודי החשמל (שהיו מרוחקים ונסתרים), ולא הבחין 

 בכבל החשמל.

): "הטייס ביצע טיסה פרטית ולא פעל 3.2ות הדו"ח סעיף (במסקנ

 בהתאם להנחיות הסע"מ..."

הסיכוי לגלותם  ) "בהעדר סימון החוטים באזור התאונה...3.4סעיף (

 מבעוד מועד. בטיסה נמוכה, קטן מאוד".

): "למצוא פתרון שיאפשר, עפ"י בקשת מפעילים, 4.2בהמלצות סעיף (

ן, ומתח על, ככל שהם ח גבוה, מתח עליולנפק עבורם מפות קווי מת

 (ההמלצה לא התקבלה). המלצה חוזרת במספר דוחות".זקוקים לכך, 

מפרט פגיעת מסוק בולקו  16.5.2013מתאריך  63-13דו"ח בדיקה פנימית  .2

של חברת שפירית, בחוט חשמל בעת המראה מהשטח, בזמן פינוי  105

לא הבחין בעמודי  פצוע, סמוך לבסיס צבאי באזור קציעות. הטייס

החשמל, ולא בחוטי החשמל שיצאו מהקו הראשי לכוון הבסיס. בצד 

 אחד נבלעו בין עמודי המתח הגבוה, ומצד שני נבלעו ע"י עצי דקל רבים.

 מתח קווי סימון בנושא החשמל חברת מול"לפעול ): 6.5בהמלצות סעיף (
 ."רפואי פינוי במשימות למסוקים סכנה המהווים

ואינו דומה  2019הינו פגיעת מסוק בעמוד חשמל שנת מקרה שלישי  .3

לאירוע זה. (טעות הטסה בעת הרמת עמוד חשמל ע"י המסוק, במתלה 

 מטען).

 

 אירועים מהעולם .1.10.4
נסרקו מספר רב של אירועים בעולם, של פגיעת מסוקים מהלך החקירה, ב

של האירועים, היה שהטייס לא גדול בחוטי חשמל. הקו המשותף, בחלק 

 .בעמודים, ו/או בחוטי החשמל, ולכן נגרם האירוע הבחין
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  תכנית הדרכה .1.10.5
 וזאת  ע"י רת"א מאושרותתכניות ההדרכה של בתי הספר לטיסה 

 .1981-תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), תשמ"בעל פי 

 (א) נכתב: 327בסעיף 

טיס "מחזיק רמ"א יכין ויחזיק תכנית לימודים מעודכנת לכל דגם של כלי 

לגבי כל איש צוות הנדרש להפעלת אותו דגם של כלי טיס. תכנית הלימודים 

 תכלול אימוני קרקע ואימוני טיסה הנדרשים לפי סימן זה".

 (א) נכתב : 236ובסעיף 

מחזיק רמ"א המבקש אישור זמני, אישור סופי ואישור שינוי תכנית "...

 אימונים, ימציא למנהל 

מידע המספיק לשם הערכה ראשונית של  עקרונות תכנית האימונים, עם )1(

 תכנית האימונים או של תיקונה.

)2( .... 

(ב) עונה תכנית האימונים המוצעת או התיקון המוצע על הוראות סימן זה, 

רשאי יהיה לבצע את  ןהרישיויאשרה המנהל אישור זמני בכתב, ומחזיק 

האימונים לפי אותה תכנית. המנהל רשאי לבדוק את התכנית ולהציע 

 לבצע תיקונים, אם ימצא ליקויים שיש לתקנם. ןהרישיומחזיק ל

אישור סופי לתכנית אימונים מוצעת או לתיקון מוצע של  ןיית(ג) המנהל 

יוכיח, להנחת דעתו, שהאימונים  ןהרישיותכנית אימונים אם מחזיק 

     המבוצעים לפי תכנית האימונים שאושרה אישור זמני כאמור בתקנת משנה 

חים שכל אדם המשלים אותם בהצלחה הינו מאומן לביצוע (ב) מבטי

 ."תפקידיו

 1981-לעובדי טיס), תשמ"א תרישיונובתקנות הטיס (

 נכתב:,  98בסעיף 

שיון טייס פרטי ובו הגדר הליקופטר יקבל ממדריך טיסה בעל ימבקש ר"...

 הגדר מתאים תדריכי קרקע והדרכת טיסה בהליקופטר בנושאים אלה:

 לטיסה;הכנות   )1(

 ריחוף ועבודות קרקע;  )2(

 הקפות שונות;  )3(

 המראות ונחיתות בריצה;  )4(

 טיסת ניווט;  )5(

 הפעלה בתנאי משקל מירבי;  )6(

 המראה בגובה רב ותאוצה מהירה;  )7(

 ."תהליכי חירום ואוטורוטציה  )8(
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בית הספר לטיסה בה בוצעה הדרכתו של הטייס המפקד לרישיון טייס פרטי 

 הגיש תכנית הדרכה שאושרה ע"י רת"א. ,R-22הגדר הליקופטר מסוג 

בלבד (ללא פירוט), התייחסות כללית קיימת בתכנית ההדרכה המאושרת, 

עור הדן ילמכשולים הן בקרבת שדה התעופה, הן באזורי הטיסה, והן בש

לא קיימת בתכנית ההדרכה התייחסות ספציפית למעבר קווי  בטיסה נמוכה.

 מתח.

 
 טכניקת ודרכי החקירה  

בוצע תיעוד של הזירה, ברישומים, שרטוטים, צילומים, תשאול ראשוני של  1.19.1

  עדי ראיה.

בוצעה סריקה ומיפוי של כל אזור ההתרסקות, לאיתור חלקים שהתפזרו  1.19.2

  בשטח.

להם נגיעה לתאונה, להפעלת  הנגבו עדויות מעדי ראיה, ומאנשים שהיית 1.19.3

טיסה, להתנהלות הטייסים הן ביום המסוק, לאחזקת המסוק, לנהלי ה

 האירוע, והן בטיסות אחרות בהן לקחו חלק.

 . תאונההשעות שלפני קרות ה 72 - מהלךנבדקו פעולות הטייסים ב 1.19.4

המפעיל האווירי שכללו: ספרות החברה, הסכם ההשכרה, נהלי  נבחנו 1.19.5

 והמשמעויות.

שורת מידע על הטיסה שכלל הן את נתיב הטיסה, הזמנים, הגבהים, והתק 1.19.6

 עם המסוק נאסף מיחידת הבקרה האזורית. 

 נבדק נתיב הטיסה מתוך מידע בטלפון הנייד. 1.19.7

, בקטעי הטיסה ADS-Bנתיב הטיסה נבדק באמצעות טכנולוגיית  1.19.8

 שהתשדורת נקלטה.

חלקים רלוונטיים מהמסוק וחוט החשמל, נשלחו לבחינה במעבדות  1.19.9

 , וכימיות.מטלורגיות

 המנוע נבדק ע"י אנשי מקצוע. 1.19.10

 נסקרו ונבחנו מקרים שונים בארץ של פגיעת מסוקים בחוטי חשמל. 1.19.11
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 ניתוח האירוע 

 כללי 

 הקדמה

לאור ניסיון רב שנים של חקירת תאונות בארץ ובעולם, נמצא כי לעיתים נדירות 

 התאונה מתרחשת עקב גורם אחד בלבד. 

הגורמים, מטרת החקירה היא למנוע את התאונה הבאה, ולכן, חובה לבחון את כלל 

 הנהלים והכשלים, שיצרו במשותף את רצף האירועים שהביאו לתאונה.

התמקדות רק בגורם האנושי של הטייס, תוך הסתכלות צרה שכזו לא תביא לשיפור 

הבטיחות ברמה המערכתית, ולא תמנע את התאונה הבאה. עפ"י מתודולוגית 

 החקירה השונים. החקירה, המיקוד בטייס מהווה בד"כ רק נקודת התחלה לשלבי 

"סבירות".  -בשלב הניתוח, צוות החקירה עושה שימוש בין היתר גם במושג 

המשמעות היא שבסוגיות חקירה שונות לא ניתן להגיע לתוצאה דיכוטומית שהיא 

מוכחת (פיזית, ו/או עובדתית), בפרט כאשר מדובר באירועים התנהגותיים, ו/או 

התבסס על מתודה עקבית ומסודרת הליך חשיבה אישי. במקרים אלה נדרש ל

 שמסבירה את הדרך למסקנה המתקבלת.

צוות החקירה נשען על ידע אמפירי, המבוסס על ניסיון וממצאים אשר התקבלו 

ממחקרים וחקירות קודמים, כמו גם על הליך לוגי שמתבסס על עובדות תומכות 

 שהינן מוכחות. 
 

 מתווה הטיסה 

מ, בה ניתן לטוס בנתיבים המוגדרים, ו/או טיסת התאונה בוצעה בהתאם לכטר"  

בהתאם להוראות הבקר, טיסת מרחב. על פי תקנות הטיס/פמ"ת, הגובה המזערי בו 

רגל מעל פני השטח (להלן:  500ניתן לבצע את טיסה כגון טיסת התאונה ביום, הינו 

. גובה זה, מבטיח מעבר בטוח מעל גובה מכלי הטיסמטר  600") ברדיוס מעפ"ש"

המכשולים. ההחלטה לחרוג מנהלי הטיסה המוגדרים בתקנות ובחוקים, גם אם היא 

מבוצעת בקטעי טיסה נבחרים, היא זו שהיוותה את הגורם הראשון בהתרחשות 

לא ניתן לקבוע בוודאות, מי מהטייסים אחז בהגאים בקטע הטיסה האירוע. 

רסקות המסוק. על פי עדויות שנאספו לגבי אופי הטיסה של האחרון, שהסתיים בהת

שני הטייסים, בטיסות קודמות, וכן טיסות של הטייס הפרטי, שביצע ביחד עם 

טייסים וותיקים אחרים שהוזמנו על ידו להצטרף לטיסותיו, ועל סמך צילומים 

שבוצעו במהלך טיסת התאונה, קיימת סבירות גבוהה יותר, שלא הטייס הפרטי 

 הטיס את המסוק בלג האחרון. 
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המסוק נצפה, ע"י עד ראיה כשחלף את הישוב נעורה, בכוון דרום מערב, בקו טיסה   

רגל, כשהוא טס לכוון מטע השקדים. לאחר מעבר מטע  200 - 150 –ישר ובגובה של כ 

השקדים, ניראה שהוא "מאט באוויר" (כמתואר ע"י עד הראיה), מסתחרר, ובהמשך 

לקרקע. מיד עם הפגיעה בקרקע, פרצה אש שכילתה את מרבית המסוק עד נופל 

 לכיבויה בידי צוותי כב"ה.

על פי עדויות שנגבו ואופי הפגיעה של כלי הטיס, ככל הנראה, גובה הטיסה היה נמוך   

 ).24כמתואר בתמונה (מגובה העמודים, בעת שהמסוק עבר בין שני העמודים 

ששררו בשעת האירוע, ניתן היה לראות את העמודים  ביום התאונה, ובתנאי מז"א  

ממרחק של מספר ק"מ ואת גלגלות המתיחה על גבי העמודים שמשמשות למשיכת 

 . מאות מטריםהחוטים, ניתן היה לראות במרחק 

שעובר בין שני העמודים, ניתן היה לראות במרחק  המשיכה כבלאת לעומת זאת,   

 . עשרות מטרים בודדים

בסבירות גבוהה, שני הטייסים לא הבחינו  בכבלי המשיכה, וכן הבחינו בעמודים.   

הטייס שהטיס את המסוק, ככל הנראה הבחין בעמודים עם הגלגלות, המעידות על 

נגמרו "וכך שזה קו בבניה, ויתכן שאף ראה את החוטים הקבועים שמזרחית לו, 

בקטע זה, שבו הוא התכוון ), שSituation Awareness, בנה מודעות מצבית ("שם

 לטוס, לא קיימים חוטים, והחליט לעבור בין העמודים. 

ההחלטה לעבור בין העמודים, ולא מעל אחד מהם, הייתה גורלית, והיא למעשה   

 שהביאה בסופו של דבר לפגיעה בכבל המשיכה.

   

 יזומה נחיתה  

מסיבה כלשהיא, לא ניתן לשלול גם את האפשרות שהטייס התכוון לבצע נחיתה   

 ובמהלך הנחיתה פגע בכבל המשיכה. ההסתברות לכך נמוכה מהסיבות הבאות:

 לא נקלט דיווח של הטייס על תקלה, ולא על כוונתו לנחות בשטח. .א

 150-200על פי עדות ראיה, המסוק היה בטיסה אופקית וישרה ובגובה נמוך ( .ב

 רגל), לפני הפגיעה בכבל המשיכה.

מטר, מעיד שהטייס לא  148מנקודת הפגיעה בכבל, מיקום נפילת המסוק  .ג

. פגע בכבל באנרגיה קינטית גבוהה, שהביאה הקטין מהירות לקראת הנחיתה

 .לנפילת המסוק במרחק גדול יחסית מהכבל

 ניתוח מצבו הטכני (הטוב), של המסוק. .ד

לאור האמור לעיל, שהאפשרות שהתאונה נגרמה כתוצאה מכך שהטייס לא הבחין   

משיכה בעת טיסה נמוכה, ולכן פגע בו, הינה ככל הנראה גבוהה יותר בכבל ה

 מהסבירות שהתאונה נגרמה במהלך גישה לנחיתה.
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 מז"א 
על בסיס נתוני מזג האוויר שהתקבלו מהשרות המטאורולוגי, ומדיווחי טייסים ביום 

 האירוע,  צוות החקירה לא מצא קשר בין תנאי מז"א לבין האירוע עצמו. 
עם זאת, מיקום השמש בזמן האירוע, ובהתייחס לכוון הטיסה שקדם לאירוע, יתכן 

 וייצרו קושי נוסף, מצד הטייס, להבחין בכבלי המשיכה. 

על פי טיסת השחזור, במצב של טיסה ללא הסתרת השמש ע"י העננים, היה קושי 

 גדול יותר להבחין בכבל המשיכה. 

 

 ניתוח זמן ומרחב 

ין שתי נקודות בהן המסוק נקלט, ע"י מכ"מ היב"א, בלג האחרון על פי מדידת הזמן ב

קשר. במהירות זו, המסוק עובר  100-90של הטיסה, מתקבל שמהירותו הייתה בין 

 (בהתאמה).  המטר בשניי 50 - 45מרחק של 

זמן קבלת ההחלטה, ובתוספת זמן תגובת  בתוספת ),Reaction Time( זמן התגובה

 230 -ל  140שניות. בפרק זמן זה המסוק עובר בין  5עד  3 -המסוק עצמו, מוערך בכ 

מטר (בהתאמה). המשמעות היא שבנתוני טיסת התאונה שהיו (גובה ומהירות), 

לטייס לא היה מספיק זמן לפעול מרגע גילוי החוטים (הערכה של עשרות מטרים), 

רטים ועד שהמסוק יטפס על מנת לעבור מעל כבלי המשיכה. סימני הפגיעה שמפו

בסבירות גבוהה, על כך שהטייס זיהה את הכבלים  ומנותחים בהמשך, מצביעים,

"ברגע האחרון", ניסה למשוך מעליהם, אך חסר לו מרווח קטן על מנת להצליח 

 לחלוף מעליהם.
 

 ניתוח רצף האירועים 

הפגיעה הראשונה בכבל, הייתה ככל הנראה, במוט ההגנה (אדום לבן), שנפגע בקצהו 

 .דבר זה יכול להעיד על מצב אף גבוההתחתון. 

הפגיעה במוט ההגנה מצביעה על כך שהכבל החל בחיכוך ושפשוף שהלך והתחזק עם 

ההתקדמות בכוון  הטיסה, וגרם למעיכה של מוט ההגנה לקראת הפגיעה במייצב 

. בנקודה זו, הכבל לא יכול היה 6ראה תמונה האנכי (בקצהו התחתון של הסנפיר), 

חליק" ונתפס בסנפיר עצמו. מעוצמת המשיכה, הכבל "תלש" את להמשיך "ולה

 מכלול הזנב מבום הזנב, תוך משיכת מוט ההגנה שגרם לו להתיישר ולהיגזר.

באזור החיבור בין מכלול הזנב, ל"בום הזנב", ישנם  סימני "תלישה" לאחור של 

של הסנפיר. ההערכה הינה שבנקודה זו, כבל המשיכה "נתפס", ועם התקדמותו 

המסוק, נגרמה "תלישת" מכלול הזנב (כולו), מבום הזנב. בחלק מהחיבור של מכלול 

(ראה  הזנב לבום הזנב, נפרדו המסמרות, ובחלק אחר, נקרע המעטה של "בום הזנב"

 .)10תמונה 
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בסבירות גבוהה, ועל פי הממצאים, עם הפגיעה בכבל המשיכה, פגעו בו גם שני להבי 

רוטור זנב, ונחתכו כתוצאה מכך. המרחק על כבל החשמל, שבין סימן הצבע האדום 

ס"מ, ומתאים למרחק  40(מוט ההגנה), לצבע  השחור של להבי רוטור הזנב, הינו 

מכלול הזנב נפל בקרבת  ).9ה תמונה (ראהגאומטרי של מרחק רוטור הזנב מהסנפיר. 

לאחר שמכלול הזנב ניתק מהמסוק, .)5(ראה תמונה מטר ממנו  30חוט החשמל, 

המסוק החל להסתחרר, כתגובה לסיבוב הרוטור הראשי, וחוסר האפשרות להתנגד 

 לתנועת הסבסוב.

ניתוק מכלול הזנב מהמסוק, גרם לשינוי מהותי במרכז הכובד של המסוק, וככל 

ה להפלת אף המסוק, כתוצאה מכך, לדעת צוות החקירה, קיימים שני הנרא

 תרחישים אפשריים להתפתחות התאונה: 

, שילוב של נפילת אף המסוק עם סבסוב חריף גרמו תרחיש אפשרי ראשון 2.5.1

לטייס לנסות להרים אף, ובשלב זה פגעו הלהבים הראשיים בבום הזנב, 

 וגרמו לניתוק שלו מהבום. 

 נמוך G, בסבירות גבוהה יותר, מצב של עומס יתרחיש אפשרי שנ 2.5.2

)Low- G, Near weightless,(  ,שנבע כתוצאה מהורדה חריפה של אף המסוק

(מישור  בו גוף המסוק לא עוקב אחר הדיסקהוגרמה למצב בלתי נשלט, 

 ), ובעת הסחרור הלהבים פגעו בבום הזנב.יםהסיבוב של הלהבים הראשי

 15 - בום הזנב, מעט לפני מיקום נפילת גוף המסוק, (כ מקטע מיקום נפילת  

בבום  ייםעל פגיעת הלהבים הראש ים, מצביעוהסימנים עליו מטר ממנו)

 .)5(ראה תמונה  הזנב, בשלב האחרון ממש לפני הפגיעה בקרקע.
 

 הפגיעה בקרקע 

מניתוח אופי הפגיעה של המסוק בקרקע, ניתן להסיק בסבירות גבוהה, שהמסוק לא 

 היה בשליטה באותן שניות שקדמו לפגיעה הסופית בקרקע.

הפיזור המועט של חלקי המסוק, לאחר הפגיעה בקרקע, מעידים על מהירות אופקית 

 קטנה מאוד. (פגיעה אנכית בקרקע).

מתוך מצבם של הלהבים הראשיים, ניתן לקבוע, שבעת הפגיעה הראשונית בקרקע, 

לפסול את האפשרות שהטייס ניסה לשכך את סל"ד הרוטור היה נמוך. לא ניתן 

הנפילה, בעזרת הקולקטיב, ואף אפשר שהספיק לסגור את המנוע לסרק, (לצורך 

עצירת מומנט הסבסוב שנוצר עקב תלישת הזנב), אך לא ניתן היה לאמת זאת 

 א'). 16(ראה תמונה  בוודאות.

בקרקע.   על פי הסימנים בעלווה של הגזר, המסוק היה בסבסוב בעת הפגיעה

בסבירות גבוהה, במצב אף נמוך, שנוצר לאחר תלישת הזנב מהמסוק, (בעת הפגיעה 

בכבל המשיכה) ואשר גרם לתזוזת מרכז כובד משמעותית קדימה, ושילוב של תנועת 
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הסבסוב, הביאו להתהפכות המסוק על צידו השמאלי. יתכן כי המסוק החל להתהפך 

 ך, נטוי על צידו השמאלי.עוד באוויר, כך שפגע בקרקע כשהוא הפו

שלמות המגלשים, והקשתות (הקדמית והאחורית), מעידים שאת עיקר עוצמת 

הפגיעה בקרקע, ספג גוף המסוק, ולא המגלשים. (פגיעה במצב צידי, הפוך, או קרוב 

 לכך).

מעלות, כחצי מטר מראש הרוטור,  90 -הלהבים הראשיים נמצאו, מכופפים ב 

ינוי זווית פסיעה נמצאו מחוברים, אם כי אחד שבור ומחוברים אליו. מוטות ש

 בקצהו. בחינת פני השבר מראה שהשבר הינו חד פעמי ואירע בהתרסקות.  

 ראש הרוטור והממסר הראשי נמצאו מחוברים, כשהם נטויים לאחור, ולשמאל.

החלק מבום הזנב שנשאר מחובר לגוף המסוק, נמצא פחוס, דבר שיכול להצביע על 

 רגיה אנכית חזקה. מכה עם אנ

כל חלקי המסוק, השברים, הכיפופים, והגזירות של הרכיבים השונים, באזור המנח 

האחרון של המסוק, הינם תוצאתיים לפגיעה בקרקע, ולא נמצאו כנסיבתיים עקב 

 כשל כלשהו במסוק. 

 

 ניתוח האש 

על פי הממצאים בזירה, לא נמצאו ראיות להתפתחות אש עוד בשלב הטיסה של 

 סוק.המ

דברי עד הראיה, הוא לא הבחין בסימני אש בעת הטיסה של המסוק לפני פגיעתו ל

 בקרקע.
בסבירות גבוהה האש פרצה לאחר הפגיעה בקרקע, כאשר המסוק במצב הפוך. 

אפשרות נוספת  גרמה לפגיעה במיכל הדלק.יתכן שעוצמת הפגיעה האנכית בקרקע, 

מסעפת שיוצא במערכת הדלק, ו/או צינור דלק מצינורות הדלק אחד היא התנתקות 

בשלב זה יתכן ונשפך  נשפך הדלק.ושממנו לאחד הצילינדרים (ונמצא מנותק),  הדלק

ובשילוב של ניצוץ, שגרמו לו להתאדות ולהפוך לאדי דלק, דלק על חלקי מנוע חמים, 

  .(יתכן מחוטים חשופים), נגרמה השריפה

   

 חקירת הגורם האנושי 
 כללי

איסוף כול העובדות והממצאים בידי צוות החקירה, לרבות ההיבטים  לאחר

הישירים והעקיפים הקשורים בתפעול כלי הטיס, נבחנו הגורמים הישירים הנוגעים 

לטייסים עצמם וגורמים מערכתיים תורמים, (גורמי הנהלה של המפעיל, גורמי 

 הבקרה, גורמי הרגולטור).   
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  הטייס הפרטי

מתוך בדיקת התנהלותו של הטייס הפרטי, לצוות החקירה הצטיירה דמות של טייס 

זהיר, שמכיר במגבלותיו. לטייס היה ניסיון מועט בטיסה על מסוקים, משכך, את 

מרבית טיסותיו הוא נהג לבצע עם טייס נוסף (מזדמן), וותיק ומיומן ובעל הגדר 

כי היו מקרים בהם הטייס הפרטי  וניסיון על מסוק זה. מתוך עדויות שנגבו, נמצא

העביר את הטסת המסוק לטייס הוותיק, לדוגמה בעת הצורך לנחיתה באזור מוגבל, 

או בנקודת נחיתה שהתנאים בה קשים יותר, כגון השפעת רוחות, שהצריכה מיומנות 

 גבוהה. התנהלות זו מעידה על אחריות ובגרות של הטייס הפרטי. 

טייס הפרטי פנה, לטייס וותיק שהכיר, וביקש ממנו יום קודם לטיסת  התאונה, ה

להצטרף אליו לטיסה פרטית. הטייס המסחרי, הסכים לכך, וזו הייתה טיסתם 

המשותפת הראשונה. על פי עדויות של טייסים אחרים שטסו עם הטייס הפרטי, הוא 

 התגלה להם כטייס שהקפיד מאוד על הבטיחות, זהיר מאוד, וחששן.

כאחד שנותן אמון מלא בטייס הוותיק. על פי הטייס הפרטי  בפניהםעוד הצטייר 

קודמות, הוא ככל הנראה לא היה מתערב, לא במלל, ובסבירות,  העדויות מטיסות

אף לא בהגאים, במצבים חריגים, לרבות במצבים שלכאורה מחוץ "למעטפת 

 הטיסה" שלו. 

יסים וותיקים, הוא על פי העדויות, בטיסות שביצע בחצי השנה האחרונה עם טי

הקפיד מאוד על הבטיחות. לדוגמה, חלק מהטייסים הוותיקים שהצטרפו לטיסותיו, 

ציינו כי הקפדתו על התראה במלל על קיום מכשולים הייתה אף מוגזמת ולא עניינית, 

 יחסית לגובה בו טס.

  הטייס המסחרי
לזכותו אלפי  טייס ותיק מאוד, יוצא חיל האוויר, אשר צברהינו הטייס המסחרי, 

שעות טיסה. הטייס היה מוכר כטייס מקצועי, ובעל רמת טיסה גבוהה. מצד שני, 

הטייס באופיו התגלה "כלוקח סיכונים" בטיסה, שהתבטאה לעיתים בטיסה נמוכה, 

 ותמרונים שונים.

מיומנותו הגדולה, רמת טיסתו הגבוהה, וניסיונו הרב, אפשר שנטעו בו ביטחון רב, 

 שיות, ובכישרונו הרב.ביכולותיו האי

 כשירות הטייסים
שני הטייסים היו כשירים לביצוע הטיסה. רישיונותיהם בתוקף. הטייס הפרטי, 

לצורך הביטחון האישי שלו, צרף לטיסה, טייס וותיק ומנוסה, שרמת טיסתו, 

 מקצועיותו, ויכולותיו האישיות היו גבוהות.

לו על בסיס רישיונות בתוקף לאור זאת, צוות החקירה מצא כי שני הטייסים פע

 שהחזיקו. 
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 אפשרות לאירוע פיזיולוגי שארע למי מהטייסים

 נבדק הרקע הרפואי של שני הטייסים. נבדק אורח החיים שכל אחד מהם ניהל 

השעות שקדמו לתאונה. מסיבות שונות לא בוצעה נתיחה פתולוגית, יחד עם  72 -ב 

יאות לקויה, של מי מהטייסים, זאת, לא נמצא כל ממצא שיכול להצביע על בר

 שקדמה לתאונה.

מניתוח אופי התאונה, האפשרות לאירוע פיזיולוגי, כל שהוא, שאירע לאחד 

 הטייסים, לפני הפגיעה בכבל החשמל, נמוכה.

 

 ביום האירוע(כולה) מהלך הטיסה 

מתוך עדויות מוקלטות שבוצעו במהלך הטיסה עצמה, נמצא שהטייס הפרטי העביר 

השליטה בהגאי המסוק,  (הטסת המסוק), לטייס המסחרי, במספר קטעי טיסה. את 

בקטעי טיסה אלה, קיימת עדות, ממספר גורמים,  שהטייס המסחרי ביצע גם קטעי 

 טיסה בגובה נמוך.

, והן בדרכם חזרה הטיסה נמוכה כזו בוצעה הן בדרכם לנחיתה באזור צומת פוריי

 למנחת ראשון.
 

  חשמל חוטי חציית

נלמדת בבתי הספר לטיסה  ,חציית חוטי חשמלאופן לרבות ימנעות ממכשולים, ה

 מלמדים טיסה על מסוקים.  םבהש

לבית שאושרה ע"י רת"א,  המעורב באירוע זה של הטייס הפרטי בתכנית ההדרכה

אופן לביצוע הדרכה ללא קיימת התייחסות ספציפית ספר זה (ולבתי ספר אחרים), 

 .חשמלחציית קווי 

 סבבית הספר לטיסה בו למד לטושל חציית חוטי חשמל הטייס הפרטי עבר הדרכה 

לימוד (הדרכה לרישיון טייס פרטי להגדר הליקופטר).  R-22 מסוק עללראשונה 

בטיסה לטיסה, והן קרקעי הן בתדריך בבית ספר זה חציית חוטי חשמל מבוצע 

בסיס לימוד אופן ב. ע"י רת"א המאושרת ההדרכה לתכנית כתוספתוזאת עצמה, 

דבר זה עמוד החשמל. לתמיד מעל להתבצע החציה חציית כבלי חשמל נלמד, כי על 

 משני מבטיח שלא יקרה מצב בו ישנה טעות בהערכת גובה הטיסה מעל המכשול

 טעמים: 

מעל עמוד קלה יותר וברורה יותר מאשר הערכת גובה  טיסהה הערכת גובההאחד 

מאשר את חוט קל יותר לראות את עמוד החשמל,  ,כמו גםמעל חוט חשמל. טיסה 

גובה כבל החשמל משתנה ותלוי  - הטעם השני ולתכנן את המעבר מעליו.החשמל, 

בגורמים רבים כגון: טמפרטורה, לחות, רוח, אורך הכבל ומשקלו, מה שגורם 

לשקיעתו, ובפועל לקושי של הטייס לאמוד את הגובה שלו בכל נקודה, ואת המעבר 

 עליו.הבטוח מ
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קיים צורך העובדה שמ נובעחציית קווי מתח בטיסה במסוקים בלימוד דרכי הצורך 

המראה ונחיתה בשטח הפעלה, ויתכן ששטח הפעלה, ימצא בקרבת לעיתים לבצע 

 קווי מתח. 

", לאור אייפלנקרא "שעמוד החשמל ניתן כינוי לית הספר בו למד הטייס הפרטי, בב

הקפיד מאוד הטייס הפרטי  ,על פי עדויותיפל.  הדמיון של עמוד החשמל למגדל אי

, ואף כינה את עמודי עם טייסים אחרים בטיסותחשמל מעל העמוד, גם  קוויחצות ל

 . החשמל "אייפל"

 קוויגם הטייס המסחרי, שהינו בוגר חיל האוויר, למד והכיר את הכלל שחציית 

 .לעמוד החשמלמעל  תמיד מבוצעת , בטיסה נמוכה,חשמל
 

 הטיסה (בטיסה חזור למנחת ראשון)ניהול  
, ובתום ההפסקה, החליטו הטייסים הלאחר הנחיתה ביעדם, באזור צומת פוריי

, לטוס צפונה לכוון נחל עמוד. ), לאחר תאום עם הבקר(שלא על פי התכנון המקורי

הטייס המסחרי הטיס בסבירות גבוהה את המסוק, וביצע יעף נמוך לאורך תוואי 

הנמוכה בנחל עמוד, יצר הצוות קשר עם הבקר, באזור קיבוץ  הנחל. לאחר הטיסה

 חוקוק, והם טסו דרומה בדרכם חזרה למנחת ראשון.

מיקום אחרון של קליטת היב"א היה באזור כפר תבור, ודווח על ידם בקשר שהם 

 יטוסו לעבר היישוב ניר יפה, יעקפו את מגידו ממזרח ומדרום, מבלי להיכנס לתחומו.

 ק"מ). 2 -מתאים לנתיב הטיסה הצפוי (צפון מערבית לכפר יחזקאל כ מקום התאונה 

על פי תרשומת הקשר, וכן על פי האזנה לקול הטייס שביצע את הדיבור עם יחידת   

הבקרה, ככל הנראה הטייס המסחרי הוא זה שניהל את התקשורת עם יחידת 

התאונה, אך . לא ניתן לקבוע, מי משני הטייסים אחז בהגאי המסוק בזמן הבקרה

רגל לפי עדות  150-200 - כמאחר שהטיסה באזור היישוב נעורה, בוצעה בגובה נמוך (

ראיה), הערכה הינה שבסבירות יותר גבוהה, לא היה זה הטייס הפרטי שהטיס את 

 המסוק בקטע טיסה זה.
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 כלי הטיס וגורמים טכניים 
ות שע 63 -כ ר, שחלפו חודשים בודדים מתום הרכבתו, שצבמדובר במסוק חדש

טיסה בלבד, ללא היסטוריה של תקלות, שתוחזק ותועד כהלכה, והיה במצב כללי 

 טוב מאוד.

לתקלה טכנית שגרמה לתאונה, נבדקה ונבחנו האפשרויות לכשל טכני  האפשרות

 ברכיבי כלי הטיס, כדלקמן:

 .מנוע 
 .הגאים 
 .אש באוויר 
 העברת תנועה בצירי המסוק.ב כשל 
 .יציאה ממרכז כובד 
 .אבדן שליטה כתוצאה מתמרון 

 

 מנוע 2.10.1

אנשי מקצוע, מומחים למנועים ולא התגלה כל ממצא שיכול נבדק ע"י המנוע 

 להעיד שהיה כשל במנוע.

בנוסף, בסבירות גבוהה המנוע פעל בעת הפגיעה בקרקע. הסימנים המעידים 

 לכך הם:

 צורת כיפוף של צינור הפליטה המעיד שהיה חם בעת הפגיעה בקרקע. .א

ראה תמונה ליפוף של מוט ההיגוי סביב ציר הנעה בקטע הזנב האחורי, ( .ב

), (מעיד שהמנוע סיפק כוח לציר הנעת רוטור זנב בעת הפגיעה בכבל 13

 המשיכה).

 סחרור המסוק לאחר שזנב המסוק ניתק (מעיד שהמנוע מספק כוח). .ג

מטר, מעיד שלא הייתה  148מרחק הנפילה של המסוק מחוט החשמל ( .ד

 מהירות לפני החוטים).הקטנת 

עד הראיה שטען כי המסוק היה בטיסה אופקית וישרה עד בסמוך לעמודי  .ה

 החשמל.
: לא ניתן היה לקבוע אם המנוע פעל בכוח מלא, או בכוח מופחת בעת הערה

 הפגיעה בקרקע.
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 הגאים 2.10.2

לאחר השריפה, בגלל הטמפרטורה הגבוהה ששררה עקב האש, היא כילתה, 

רכיבים מתכתיים ואחרים במערכת ההיגוי. אך באותם המיסה, ועיוותה 

רכיבים שנבדקו, לא נמצאו כשלים מקדמיים לפגיעה בקרקע ושיכלו להסביר 

סיבתית את התאונה. מתיאור תוואי הטיסה ע"י עד הראיה, (בקו ישר ובגובה 

קבוע), צוות החקירה מעריך שלא הייתה תקלה בהגאים לפני הפגיעה בחוט 

 החשמל.

 

 ויראש באו 2.10.3

צוות החקירה בחן את שרידי המסוק השרופים במגמה לאתר סימנים 

כלשהם שיצביעו על קיום אש בשלב האווירי של הטיסה, שיכולה הייתה 

לנבוע מתקלה כלשהיא במסוק. לאחר בחינת כל חלקי המסוק השרופים, 

ובחינת חלקי המסוק שלא נשרפו, כולל החלקים שהתנתקו מהמסוק לפני 

לא נמצאו סימנים שיכולים להעיד על אש שהחלה באוויר,  הפגיעה בקרקע,

  .במהלך הטיסה
 

 

 תנועה בצירי המסוק ההעברת ב כשל 2.10.4

צוות החקירה בחן את צירי העברת התנועה מהמנוע לרוטור הראשי, ולרוטור 

הזנב. ניראה שהניתוק בצירים (כפי שנמצאו בזירת האירוע), הינו תוצאה של 

והפגיעה בקרקע. לא נמצאו סימנים מעידים על ניתוק הפגיעה בכבל החשמל, 

 כתוצאה של כשל טכני, סדקים ואו התעייפות חומר.

מתוך האמור לעיל, צוות החקירה סבור שלא אירע כשל בצירי העברת תנועה 

  במסוק לפני הפגיעה בכבל החשמל. 
 

 יציאה ממרכז כובד 2.10.5

 הכובד של המסוק, בנתוני טיסת התאונה נבדק, ונמצא בלב המעטפת. מרכז

המראה של שני הטייסים בכיסאות . בגרף, ניתן לראות ש)1(ראה תמונה 

ירידת כמות  .הינה בלב המעטפת של מרכז הכובד ,הקדמיים, עם דלק מלא

 הדלק לאורך הטיסה, אינה משנה באופן משמעותי את מרכז הכובד. 

א הייתה יציאה ממרכז הכובד בטיסה זו עד לתלישת מכלול הינה של ההנחה

 הזנב מגוף המסוק עקב הפגיעה בכבל המשיכה.
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 אבדן שליטה כתוצאה מתמרון  2.10.6

 ניתן). Low- G, Near weightless(נמוך  G של לתופעה"רגיש"  הרובינסון מסוק

 עלול הטייסנמוך,  Gשל  במצב. ההגאים של חריף בתפעול, זה למצב להגיע

 .המסוק על שליטה לאבד

 לנקודהפי דווח של עד הראיה, המסוק היה בטיסה אופקית וישרה עד  על

"עוצר בחדות" ומיד  ניראה המסוקמשוערת בקרבת העמודים. לאחר מכן 

 תמרוןמתחיל להסתחרר. לאור עדות זו, צוות החקירה משער כי לא בוצע 

ה ולטיסה בלתי חריף וחריג, לפני הפגיעה בחוטים, שהביא לאבדן שליט

 נשלטת לכוון החוטים. 

 וניסה", הארון, "ברגע המשיכה בכבל הבחין הטייס, יותר גבוהה בסבירות

שהיה כשני ק"מ , הראיה עד כי לציין יש. אף הרמת"י ע, בו מפגיעה להתחמק

, אך סימני הפגיעה במוט ההגנה, כזו בתנועה הבחין לאממקום האירוע, 

בסבירות . גבוהה אף במצב, המשיכה בכבל פגיעה אפשרותמצביעים על 

הטייס איבד שליטה במסוק כתוצאה מהפגיעה בכבל המשיכה, ולא גבוהה 

 שאבדן השליטה הביא לפגיעה בכבל.

 

 נהלי טיסה ובקרה 
על פי התקנות והפמ"ת, אחת משיטות הטיסה של כלי הטיס במדינת ישראל מבוצעת 

 "). כטר"מבוקרת (להלן: "מאיה ריסת טללי כעל פי 

 . CVFR" – ulesRlight Fisual Vontrolled C"נקראת באנגלית   

, ומכלי טיס אחרים הטייס אחראי על ההפרדה ממכשולים טיסה על פי כטר"מ,ב

יחד עם זאת, הבקר מעביר לטייס התראות מפני מטוסים אחרים שנמצאים בקרבתו, 

 אך האחריות להפרדה מתנועות אחרות עדיין חלה על הטייס. 

), שמבוצעת באזור מוגדר, "VFR –כט"ר : על פי כללי טיסת ראיה (להלן: "הערה

הבקר לא יעביר לטייס התראות בפני תנועות אחרות באותו המרחב. דוגמה לאזור 

 כזה היא "בועת השרון". 

במרחב בו מסוק טס, הטיסה מבוצעת בנתיבי הטיסה  למסוקים, או בנתיב אחר, 

בסמכות ,ט), 5סעיף  03-(פרק בהנהלים והפמ"ת,  על פיבהתאם להנחיית הבקר. 

המינוח שבו  במידה והוא מבקש. ,לטייס לטוס מתחת לגובה הנתיבאפשר לבקר ה

. הנחיה זו "XXX"גובה מירבי משתמשת יחידת הבקרה, לטייסי המסוקים, הינו: 

המאפשרת לטייס לבצע את הטיסה בגובה נמוך מגובה הנתיב המפורסם, ומונעת 

עם תנועות אחרות באותו הנתיב שטסות גבוה יותר, (בגובה הנתיב). יצוין "חיכוך" 

שבמצב זה האחריות על הפרדה ממכשולים, ושמירה על הגובה המזערי המותר 
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(ראה מטר מהמסוק.  600וברדיוס  רגל ביום 500גובה של , לטיסה, על פי התקנות

  .המפקד הטייס של באחריותו נשארת, )1.16.8, 1.18.1 פיםסעי

בזמנים מסוימים, העומס על יחידת הבקרה גבוה מאוד, במצב זה לא ניתן לבצע 

, ובסמכות יחידת הבקרה לספק עקיבה טובה על כל מטוס או מסוק בכל רגע נתון

 , כפי שמפורט בפמ"ת)RADAR ADVISORY SERVICE( שירות מכ"ם לייעוץ בלבד

 .06-פרק א
   

 נהלי חילוץ והצלה  
 שבוצע ויתכן, זה שידור בוצע שלא יתכן. הטייס של מצוקה שידור נקלטשלא  יצוין

 . גורם אף"י ע ניקלט לא הוא אך, שידור

שהיו באזור, לא ע"י כלי טיס אחרים לא ניקלט  מהמסוק ELT - שידור מצוקה של ה

גם מסוק נשוא התאונה היה ש, Cospas Sarsat, ולא ע"י חברת ע"י יחידת הבקרה

  רשום אצלה.

 3 -הקריאה של הבקר הצבאי לכלי הטיס עברו כהמשוער, ועד מזמן ההתרסקות 

על התרסקות המסוק התבצע (ע"י עד שמיעה/ראיה), דקות. הדיווח למשטרת ישראל 

 דקות לאחר זמן ההתרסקות המשוער. 5 -כ

אתר ההתרסקות  כאמור, הבקר קרא למסוק מספר רב של פעמים אך לא קיבל מענה.

קורה לא אחת, שטייס שטס באזור ומניסיון של טייסים,  היה בקרבת מנחת מגידו,

, ולעבור לקשר לו על כךהבקר, גם מבלי שהצליח לדווח הקשר עם מחליט לעזוב את 

וחידוש הקשר  ,מגידו. במקרים אלו, יתכן שהבקר לא יקבל דיווח מהטייסעם מנחת 

לערוץ לקשר מגידו, וחזר המרחב של מנחת צות את יבוצע רק כאשר הטייס סיים לח

 הבקר.

 דקות 40 - ", חלפו כנפגע"(כלשהו), יתכן שכלי טיס בו יחידת הבקרה הבינה ששלב ה

  .מזמן ההתרסקות המשוער

והוראות לביצוע טיסות  כלליםמידע,  מכיל"ת), פמ( תעופתי מידע פרסומיספר 

 אודות מידע"ת הפמ, כולל כן כמו. ישראל מדינת של האווירי במרחבאזרחיות, 

בכל הנוגע טייס האזרחי ל נגיש, מידענמצא  לא"ת בפמ. האווירית התעבורה שירותי

 .חיפוש והצלהבהיבטי 

 חיפוש נוהלאם וכיצד יבוצע  יודעים אינםהאזרחיים  שהטייסים, היא המשמעות

לחיפוש , ואין להם הנחיות מעשיות כיצד לפעול בעת הציפיה חרום במקרה וההצלה

 והצלה.
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 בהקמהמתח שקו כבלי חשמל בנהלי סימון  
באיתור בגילוי והקושי הרב מצוות החקירה, שביצע את טיסת השחזור, הופתע 

חוטי/כבלי משיכה של קו בהקמה. כבלים אלה, שהינם דקים מאוד, (כשליש מעוביו 

בלבד, של כבל רגיל/קבוע), מתגלים לעיני הטייס במרחק של עשרות מטרים בודדים 

 יותר.רחוק בעוד שכבלי חשמל רגילים נראים לטייס במרחק של מאות מטרים, ואף 

הופתעו מכבל הטייסים הינה שגם בטיסת התאונה, צוות החקירה  תההערכו

המשיכה, שנגלה לעיניהם "ברגע האחרון", כשכבר היה מאוחר מידי, ולא ניתן היה 

 מהפגיעה בו. לחמוק 

החשמל, לא קיימת חובת סימון חוטים לקו חשמל  חברתסימון חוטים של  בנוהל

 שנמצא בהקמה.

העובדה שבתהליך פריסת החוטים, מבוצעת משיכת החוט הסופי באמצעות כבל 

באמצעי  , ולא מסומןפלדה דק מאוד, ואשר הוא כמעט בלתי ניראה לעין הטייס

מגדילה את הסיכון הן במקרים של נחיתה לא מתוכננת כגון בשטח הפעלה, אזהרה, 

הן למטוסי ריסוס שמורשים לטוס בגובה  ,קווי חשמלבקרבת  יכולה להיותאשר 

  והן למטוסים שטסים נמוך (כולל כאלו שטסים בניגוד לנהלים). נמוך

, . כךקמההגדרה של זמן לסיום קו בה, לצוות החקירה הוברר כי לא קיימת נוסףב

חודשים ארוכים בהם כבלי  חלפו/יכולים לחלוףולמעשה, כמו באירוע זה, לכאורה 

 בטיחותי לסיכון להוביל דבר שעלול המשיכה תלויים, בלתי נראים, ובלתי מסומנים

 .טוס מנמיכי טייס לכלי גבוה אפשרי

 

 ADS-Bתשדורת  
כחובה  ADS-Bהרגולציה העולמית צועדת יותר ויותר לקראת הכנסת שידורי 

)Mandatory(.בשנים האחרונות, כלי הטיס החדשים,  , למרבית כלי הטיס

 .ADS-Bיכולת שידור גם , כוללים Sעם מוד  שמצוידים בטרנספונדר

 2025ק"ג יחויבו החל משנת  5,700באירופה, כלי טיס במשקל המראה מרבי שמעל 

 .  ADS-Bלהצטייד ביכולת שידור

היא על פי המרחב האווירי  ADS-Bבארה"ב ההגדרה לחובת יכולת שידור של 

)Airspace .שכלי טיס יהיה מורשה לטוס בו ( 
תשדורת זו, יכולה להיות מנוצלת ע"י יחידת הבקרה להורדת העומס מהבקר, לטיוב 

בניית התמונה המרחבית, ולשיפור הכיסוי באותם אזורים שהמכ"מ לא מכסה, ויש 

שיפור נוסף יכול להיות באותם כלי טייס המצוידים  .לבטיחות הטיסה לה תרומה

. במקרים אלה, יוכל הטייס לראות את ADS-B - גם במערכת קליטת תשדורת ה

   את בטיחות הטיסה. עוד יותרהתנועות שסביבו, ובכך לשפר 
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 המטלורגית והכימית המעבדה בדיקת תוצאות 

 הממצאים הבאים:תוצאות בדיקות המעבדה העידו על 

 כבל"י ע התחתון הסנפירוכן בחלקו התחתון של  ההגנה מוטב לפגיעהישנה עדות  

 .המשיכה

לא אותרו סימני פגיעה של מכלול הזנב בכבל המשיכה. דבר זה יכול לנבוע מכך 

 שקטע הכבל שנמסר למעבדה, לא היה קטע הכבל שבו פגע המסוק.

 .)1.16.1 סעיף(ראה   

 להב ראשי בבום הזנב.ישנה עדות לפגיעת   
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 מסקנות  
התאונה התרחשה עקב טיסה נמוכה ופגיעה בכבל משיכה דק, שקשה מאוד היה  

לראותו. בעקבות הפגיעה בכבל, נתלש מכלול הזנב, וכתוצאה מכך, המסוק החל 

 להסתחרר והפיל אף, דבר שהוביל לאבדן שליטה ולהתרסקות.

 

 לתוצאה הטראגית. תרם מעל העמוד,  עבר בין העמודים, ולאהמ 

 

גורם תורם לאירוע הינו הגורם האנושי. טיסה בגובה נמוך מצריכה מיומנות גבוהה  

), הנרכשת עם הניסיון, Situation Awarenessויכולת טובה של בניית מודעות מצבית (

לצורך הימנעות מפגיעה במכשולים,  See & Avoidומבוססת על העיקרון של 

 בטיסה זו.לא בא לידי ביטוי שבמבחן המציאות 

 

התרבות שהשתרשה בקרב חלק מטייסי המסוקים בישראל, וכפי שנמצא גם  

בטיסת התאונה, לטוס מתחת לגובה המזערי המוגדר בתקנות ובפמ"ת, היוותה 

 גורם תורם לאירוע.
 

 הטייסים היו מרושיינים כדין לביצוע הטיסה.  

 

המסוק היה מרושיין כחוק, תוחזק במכון בדק מאושר. אחזקת המסוק, ומסמכי  

המטוס נמצאו תקינים, ומולאו כנדרש. לא נמצאו ממצאים שיכולים להצביע 

 שהמסוק לא היה כשיר לטיסה.

 

פגיעת המסוק לא נמצאה עדות לכשל מבני, או כשל במערכות המטוס, שקדמו ל 

 בכבל החשמל.

 

 משקל ואיזון המסוק, עד לשלב שבו נתלש הזנב, היו במגבלות. 
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עומס הקשר בזמנים מסוימים, כגון ימי שבת חג, וכו', מקשה מאוד על ביצוע בקרה  

 יעילה ואיכותית אחר כל התנועות הנמצאות במרחב.

 

קריאה של כלי הטיס, , הכוללת תצוגות של אות ADS-Bמערכת עזר לבקר כדוגמת  

מיקום מדויק, גובה, מהירות, כוון, וזמן, יכולה להוריד משמעותית את עומס 

 הקשר, ולסייע בצורה ניכרת לבקר לביצוע עבודתו.
 

 

לא נמצא בפמ"ת נוהל חילוץ והצלה לאיתור וחילוץ של כלי טיס של התעופה  

התנאים להפעלת . ראוי ורצוי שהטייסים יכירו את והמסחרית כלליתה האזרחית

 מערך זה.

 

קו חשמל בהקמה, שבמהלכו מבוצעת עבודה עם חוטי משיכה דקים שקשה מאוד  

להבחין בהם בטיסה, ושאינם מסומנים, הינו גורם בעל סיכון משמעותי לבטיחות 

הטיסה. השארת חוטי משיכה, לתקופות ארוכות, מגדילה את הסיכון בצורה 

 יסוס בפרט, שמורשים לטוס בגובה נמוך. משמעותית לכלי טיס בכלל, ולמטוסי ר
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 המלצות 

לגבי נוכחותם של כבלי משיכה דקים של קו בהקמה ללא סימון, לבצע ניהול סיכונים  

 בזמן שהם תלויים ונשארים בשטח, לתקופות ארוכות.

 31.12.2021:  מומלץ מועד ביצוע                   מנהל רת"א באחריות:      

 

 

לגבי נוכחותם של כבלי משיכה דקים של קו בהקמה ללא סימון, לבצע ניהול סיכונים  

  בזמן שהם תלויים ונשארים בשטח לתקופות ארוכות.

 31.12.2021:  מומלץ מועד ביצוע     מנכ"ל חברת חשמל,באחריות:     

 

 

 לספק פתרון של סימון חוטים של קו בהקמה. 

 31.12.2021:  מומלץ מועד ביצוע      מנכ"לחברת חשמל, באחריות:           

 

 

, כט"ר, כטר"מ(פרסם נוהל חילוץ והצלה לתעופה האזרחית במרחבי פיקוח ל 

 .  כט"מ)

 31.03.2022:  מומלץ מועד ביצוע                         מנהל רת"א : באחריות

 

 

 האווירי.לבחון הקמת מערכת/נוהל/אמצעי לשיפור ניהול עומס הבקרה במרחב  

 31.03.2022:  מומלץ מועד ביצוע                         מנהל רת"א : באחריות

 

 

של בתי הספר לטיסת מסוקים, ע"י רת"א תכניות ההדרכה המאושרות לעדכן את  

באופן שיבטיח לימוד סוגיית חציית קווי , לרישיון טייס פרטי להגדר הליקופטר

  . מתח

 31.03.2022:  מומלץ מועד ביצוע                   מנהל רת"א באחריות:      
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הצבאיות ליחידות הבקרה  ADS-B -לבחון הכנסת יכולת קליטת תשדורת ה  

המבקרות תנועות אזרחיות מרחבי כטר"מ, וזאת לאור העובדה שכלי טיס רבים 

 בתחום התעופה הכללית והספורטיבית, מצוידים במערכת זאת. 

  31.03.2022:  מומלץ מועד ביצוע                   מנהל רת"א באחריות:  

 

 

לכלי  ADS-B -לבחון אפשרות לדרוש הכנסת מכשירים המשדרים את תשדורת ה  

 ותעופה ספורטיבית, כסטנדרט מחייב. GAטיס חדשים, כולל לתעופה מסוג 

 31.12.2021:  מומלץ מועד ביצוע                       רת"א מנהלבאחריות:              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ב ר כ ה,ב                      

 
 רגב  גד   

 החוקר  הראשי  
 

 

 4000-0098-2021-0015365סימוכין:    13.7.2021תאריך:  

 החזרת חפצים שנתפסו במהלך חקירה בטיחותית
ימים ממועד  45, החוקר הראשי יחזיר חפצים שנתפסו, למעט שברי כלי טיס, תוך 2011 –) לחוק הטיס, התשע"א 7( –) 5(ב)(114בהתאם לסעיף 

פרסום דו"ח החקירה הסופי. החפצים יוחזרו לידי מי שמידיו נתפסו החפצים, או לידי בעליהם. שברי כלי טיס לא יוחזרו אלא לבקשת בעליו 
 ימים ממועד פרסום הדוח. 45 –לא יאוחר מ  של כלי הטיס ועל חשבונו. בקשה להשבתם יש להגיש לחוקר הראשי,

 אדם המעוניין, כי חפצים שנתפסו לא יוחזרו לידי בעליהם, רשאי להגיש בקשה מתאימה לבית משפט השלום, שבתחום שיפוטו נתפס החפץ.
 


	דוח חקירה בטיחותית סופי
	תיק תאונה קטלנית מס' 5-21
	התרסקות מסוק


	דוח חקירה בטיחותית סופי
	תיק תאונה קטלנית מס' 5-21

	תקציר האירוע
	1. מידע עובדתי
	היסטוריה של הטיסה


	רקע
	ביום שישי, בתאריך 12.2.2021 (יום לפני האירוע), נפגשו במנחת ראשון לציון, הטייס שהוא אחד מבעלי המסוק (להלן: "הטייס הפרטי"), וטייס מסחרי, שהוא בעל רישיון למסוק מסוג זה, העובד בחברת  עדן תעופה (להלן: "הטייס המסחרי"). לאחר שיחה ביניהם, סיכמו השניים כי למחר...
	המסוק הינו בבעלות חברה (להלן: "החברה"), שאחד מבעליה הוא הטייס הפרטי. המסוק הוחכר ע"י החברה, לחברת עדן תעופה (להלן: "המפעיל"). במסגרת הסכם ההחכרה ניתנה אפשרות לבעלי המסוק, לבצע טיסות פרטיות שלהם על מסוק זה.
	הטייס הפרטי אשר שימש כטייס המפקד בטיסה זו, הגיש את תכנית הטיסה למודיעין טיס שנתיבה המתוכנן היה: ראשון לציון – פורייה – צמח – ראשון לציון.
	טיסת האירוע
	ביום שבת, בתאריך 13.2.2021, סמוך לשעה 09:15, המריאו שני הטייסים ממנחת ראשון לציון בדרכם לצפון. נתיב הטיסה שבוצע היה מתל יונה, מערבית לקו חוף עד לשפיים, כניסה לבועת השרון, טיסה לכיוון עולש, ואדי ערה, דרומית למגידו, ביצוע מספר סיבובים באזור עין חרוד, מז...
	בשעה 10:14 התקבל דיווח מהמסוק, ליחידת הבקרה, על כוונתו לנחות מערבית לטבריה. הנחיתה התרחשה בסביבות השעה 10:20.
	לקראת השעה 12:45, לאחר תאום טלפוני עם יחידת הבקרה, המסוק המריא מנקודת הנחיתה מערבית לטבריה, טס צפונה לכוון הישוב מגדל, משם המשיך לכוון נחל עמוד, ביצע יעף באפיק הנחל, בגובה שהוא מתחת לגובה המזערי בטיסה המוגדר בפמ"ת, שהוא 500 רגל מעל פני השטח, ברדיוס 60...
	המסוק ניראה על גבי מכ"מ יחידת הבקרה האווירית במקטעים שונים, לא רציפים. נראה בפעם האחרונה, בשעה 13:02, מעט דרום מזרחית לכפר תבור. מנקודה זו אבד מגע המכ"מ ביחידת הבקרה. על פי דווחי הקשר של המסוק עם יחידת הבקרה, המסוק המשיך מכפר תבור, בכוון כללי דרום מער...
	דיווח ראשוני לחוקר הראשי על התרסקות המסוק באזור כפר יחזקאל התקבל באמצעות המשטרה.
	דיווח ראשוני לחוקר הראשי על התרסקות המסוק באזור כפר יחזקאל התקבל באמצעות המשטרה.
	דיווח ראשוני לחוקר הראשי על התרסקות המסוק באזור כפר יחזקאל התקבל באמצעות המשטרה.
	מיד עם קבלת הדיווח ובירור נתונים ראשוניים, החוקר הראשי התארגן עם צוות חוקרים נוסף אשר יצאו לזירת האירוע.
	פגיעות של שוכני המסוק
	נזק לכלי הטיס - המסוק פגע בקרקע, עלה באש ונמחה.

	במהלך האירוע התפרק המסוק לשלושה חלקים עיקריים:
	א. מכלול זנב המסוק והרוטור האחורי.
	ב. חלק מ"בום" זנב המסוק (חלקו האחורי של "גליל" הזנב).
	ג. גוף המסוק עצמו- תא הטייס והנוסעים, מנוע, ממסר ראשי, להבים ראשיים, וחלקו הקדמי של "גליל" זנב המסוק.
	נזק אחר - נזק קל לשדה החקלאי, במקום בו התרסק המסוק.
	מידע על הטייסים

	הטייס הפרטי (המפקד)
	 גיל 64.
	 מחזיק ברישיון טיס פרטי עם הגדר למסוק 22-R ו - 44-R.
	 תעודה רפואית בתוקף עד 26.1.2022.
	 מבחן קבלת הגדר על מסוק מסוג 44-R בוצע בתאריך 23.5.2018.
	 מבחן רמה, בתוקף, על מסוק מסוג 44-R בוצע בתאריך 16.11.2019.
	 ניסיון טיסה כולל  230 שע"ט, מתוכן כ - 38 שעות בחצי השנה האחרונה.
	 ניסיון טיסה על מסוק 44-R - 21:20 שע"ט
	 טיסה אחרונה על מסוק האירוע בוצעה בתאריך 12.2.2021 (יום לפני התאונה).
	הנוסע (הטייס המסחרי)
	 גיל 65.
	 מחזיק ברישיון טיס מסחרי למסוקים שונים, ביניהם 44-R, והגדר CVFR לילה.
	 תעודה רפואית, בתוקף עד 31.12.2021.
	 מבחן רמה על מסוק מסוג 44-,R בתוקף, בוצע בתאריך 4.6.2020.
	 ניסיון טיסה כולל 10,100 שעות טיסה, מתוכם 103 שע"ט במהלך שנת 2020.
	 סה"כ שע"ט על מסוק רובינסון 44- R(בחברת עדן תעופה) 238 שע"ט.
	מידע על כלי הטיס

	1.1.1. המסוק
	 יצרן - ROBINSON.
	 דגם-  II 44-R.
	 סימן רישום 4X-BHK.
	 מס' סידורי (Serial No) – 14368.
	 מועד הרכבה בארץ - 27.10.2020.
	 תעודת כושר טיסה שהוצאה ברת"א, בתוקף עד - 2.11.2021.
	 ביקורת 25 שעות (ראשונה) וביצוע S.B למנוע - 24.12.2020.
	 ביקורת 50 שעות (שניה) - 18.1.2021.
	 סה"כ שעות טיסה מהרכבת המסוק כ - 63 שעות, כולל 5.5 שעות טיסה שהמסוק ביצע בחו"ל.
	 המנוע - Lycoming, מודל IO-540-AE1A5, מס' סידורי L-37311-48E
	 סוג דלק -LL  100 (100 אוקטן דל עופרת).
	1.1.2. משקל ואיזון
	המסוק תודלק לפני היציאה לטיסה, בכמות דלק מיכל מלא, קרי: 286 לב'.
	משקל מסוק ריק: 1,574 לב'.
	משקל טייסים: 165 + 210 = 375 לב' (לפי משקלם המקורב).
	משקל המראה 2,235 לב' (משקל המראה מירבי 2,500 לב').
	הערה: עם ירידת הדלק, במהלך הטיסה, תזוזה של מרכז הכובד היא             מהנקודה הכחולה לכוון השחורה. (ראה תמונה 1)
	תמונה 1 - מגבלות מרכז כובד (אורכי ורוחבי) ותזוזה עם ירידת כמות הדלק
	1.1.3. תיאור כללי של רכיבי המסוק העיקריים
	תמונה 2 - תיאור מבנה המסוק וחלקי המסוק
	1.1.4. תיאור מכלול הזנב
	מכלול הזנב
	כולל את המייצב האנכי, (סנפיר עליון ותחתון), מייצב אופקי, רוטור זנב, (צבע שחור לבן) מוט הגנה מפני רוטור הזנב אדום לבן (נועד למנוע מאנשים להגיע לקרבת רוטור הזנב), וכן את מגלש הזנב, שמגן על רוטור הזנב מפני פגיעה בקרקע, (בצבע כחול).
	תמונה 3 -  מכלול הזנב והחיבור לגוף
	מייצב אנכי
	מייצב אנכי הינו סנפיר אשר נועד לייצוב המסוק במישור הסבסוב, בטיסה קדימה, וכן מסייע בתמיכה וחיזוק של מכלול הזנב כולל בממסר זנב ולהבי רוטור הזנב. למייצב האנכי יש חלק עליון וחלק תחתון (להלן: "סנפיר עליון וסנפיר תחתון"), לסנפיר התחתון מתחבר מגלש הזנב, ומ...
	מייצב אופקי
	מייצב אופקי נועד לייצב את הזנב במישור העילרוד, בעת הטיסה קדימה. המייצב האופקי, בעל פרופיל אווירודינמי, שנועד לייצר עילוי כלפי מטה, ומאפשר להוריד את הזנב, עם עליית המהירות, וזאת על מנת לשמור את גוף המסוק אופקי, (יחסית לקרקע), בעת שדיסקת הרוטור הראשי מ...
	מייצב אופקי נועד לייצב את הזנב במישור העילרוד, בעת הטיסה קדימה. המייצב האופקי, בעל פרופיל אווירודינמי, שנועד לייצר עילוי כלפי מטה, ומאפשר להוריד את הזנב, עם עליית המהירות, וזאת על מנת לשמור את גוף המסוק אופקי, (יחסית לקרקע), בעת שדיסקת הרוטור הראשי מ...
	מייצב אופקי נועד לייצב את הזנב במישור העילרוד, בעת הטיסה קדימה. המייצב האופקי, בעל פרופיל אווירודינמי, שנועד לייצר עילוי כלפי מטה, ומאפשר להוריד את הזנב, עם עליית המהירות, וזאת על מנת לשמור את גוף המסוק אופקי, (יחסית לקרקע), בעת שדיסקת הרוטור הראשי מ...
	מוט הגנה
	מוט הגנה יוצא מתחתית בום הזנב, מתעקל אחורה ותפוס בעזרת חובקן לסנפיר התחתון. תפקידו של מוט ההגנה, למנוע התקרבות של אנשים לרוטור הזנב. צבעו של מוט ההגנה אדום לבן, לסמן את הסכנה מרוטור הזנב.
	מוט הגנה יוצא מתחתית בום הזנב, מתעקל אחורה ותפוס בעזרת חובקן לסנפיר התחתון. תפקידו של מוט ההגנה, למנוע התקרבות של אנשים לרוטור הזנב. צבעו של מוט ההגנה אדום לבן, לסמן את הסכנה מרוטור הזנב.
	מוט הגנה יוצא מתחתית בום הזנב, מתעקל אחורה ותפוס בעזרת חובקן לסנפיר התחתון. תפקידו של מוט ההגנה, למנוע התקרבות של אנשים לרוטור הזנב. צבעו של מוט ההגנה אדום לבן, לסמן את הסכנה מרוטור הזנב.
	Tail Boom הינו הגליל שמחבר בין גוף המסוק למכלול הזנב ודרכו עובר ציר להנעת רוטור זנב, ומוט ההיגוי לרוטור הזנב (להלן: "בום הזנב").
	מידע מטאורולוגי (מזג אוויר)

	1.7.1 טמפרטורה:   C20.
	1.7.2 לחות יחסית: 60-65%.
	1.7.3 ראות: טובה (מעל 10 ק"מ).
	1.7.4 עננות: 4-6/8 גובה 4,000 רגל.
	1.7.5 רוח: צפון מערבית 5 - 10 קשרים.
	1.7.6 לחץ ברומטרי 1,018.
	1.7.7 זווית השמש (בשעה 13:00), אזימוט 205 , והזווית שלה מעל האופק 40 .
	ענ"ר (עזרי ניווט רדיו) – לא ישים.
	תקשורת ומרחב הטיסה - הטיסה בוצעה במרחב הצפוני של המדינה. המרחב מבוקר ע"י יחידת בקרה משותפת צבאית ואזרחית, כאשר מעל היבשה, השרות הוא בבקרת מכ"מ צבאי לטיסות בנתיבי Lower ATS routes ומתן מידע תעבורתי לכלי הטיס הטסים בנתיבי התובלה הנמוכים. (ראה פמ"ת פרק א...

	1.9.1 תיאור התשדורות בין המסוק ליחידת הבקרה בחלקה השני של הטיסה, (הטיסה חזרה למנחת ראשון), לאחר ההמראה משטח הפעלה מערבית לטבריה, ועד לאזור בו ארעה התאונה, כפי שהוקלטו ביחידת הבקרה האווירית:
	הערה: הכללת תיאור הקשר המובא להלן, כולל גם, הסברים והבהרות. הערות נוספות, לנושא השליטה והבקרה ראה בסוף הטבלה.
	הערות:
	א. תשדורת הרדיו הינה תשדורת בין יחידת הבקרה, למסוק האירוע בלבד, ואינה כוללת את כלל התשדורות של יחידת הבקרה בזמנים המפורטים.
	ב. לאורך כל האירוע התקיים עומס כבד בקשר, עם "שידורים כפולים" של כלי טיס אחרים שמשדרים בו זמנית, "וחוסמים" את התקשורת.
	ג. לא כל התשדורות של המסוק נשמעו בבירור, יתכן שחלקן לא הוקלטו.
	ד. על פי הנהלים, כפי שמוגדרים בפמ"ת, (ראה פרק ב- 03, סעיף 5, ט), בסמכות יחידת הבקרה האווירית, לאשר שינויים בנתיב הטיסה, בזמן אמת, כך שיתבצע גם מחוץ לנתיבים המופיעים במפות הטיסה, וכן מוסמך הבקר לאשר טיסה בגובה שונה מהגובה של הנתיב, לבקשתו של הטייס, ולה...
	הערה: האישור הנ"ל מהווה אישור תעבורתי בלבד, ואינו מהווה אישור לחרוג מכל תקינה אחרת. (ראה הערה בפמ"ת פרק ב- 03 סעיף 5 , ט 3) ).
	הערה: האישור הנ"ל מהווה אישור תעבורתי בלבד, ואינו מהווה אישור לחרוג מכל תקינה אחרת. (ראה הערה בפמ"ת פרק ב- 03 סעיף 5 , ט 3) ).
	הערה: האישור הנ"ל מהווה אישור תעבורתי בלבד, ואינו מהווה אישור לחרוג מכל תקינה אחרת. (ראה הערה בפמ"ת פרק ב- 03 סעיף 5 , ט 3) ).
	ה. נתון הגובה מהקלטות יחידת הבקרה התקבל במדרגות (אינטרוול) של 100 רגל. מאזור קרני חיטין, לכוון כפר תבור המסוק הנמיך מגובה משוער 600 רגל מעפ"ש (מעל פני השטח), לגובה משוער 300 רגל מעפ"ש, שזהו גובה נמוך מהגובה המזערי המותר על פי התקנות. (ראה סעיף 1.16.8).
	ו. כפי שניתן לראות בטבלה, בין השעה 13:05, שזו השעה המשוערת של התאונה, לבין השעה 13:14, הבקר קרא למסוק מספר רב של פעמים.
	ז. החל משעה 13:14 הבקר הפסיק לקרוא למסוק, ככל הנראה מתוך הנחה שהמסוק עבר קשר לערוץ אחר.
	ח. בשעה 13:46 פלוטו מודיע לדאונים שבאזור מגידו לשמור מרחק מעפולה עקב אירוע.
	ט. בשעה 13:53 פלוטו מבקש מאז"מ אחר שהיה בסביבה (4X-OAO), לעבור באזור גבעת המורה ולבדוק האם הוא רואה כלי טייס שהתרסק.
	י. עד לשלב זה, הבקרה אינה יודעת שמדובר במסוק נשוא התאונה.
	1.2. מידע על שדה התעופה – לא ישים.
	1.3. נתוני הקלטות טיסה – לא ישים.
	1.4. שברי כלי הטיס ומידע על הפגיעה בקרקע
	1.4.1. תיאור כללי של אזור האירוע
	אזור האירוע הינו שדה חקלאי פתוח שאורכו כתשע מאות מטר, בכוון כללי צפון מערב. השדה נמצא כשני ק"מ צפונית מערבית לכפר יחזקאל.
	במקביל לשדה, ובצמוד לו, בכוון צפון מזרח, קיים מטע שקדים.
	בין המטע לשדה עוברת דרך שרות חקלאית, וכן עובר קו חשמל (שנמצא בשלבי הקמה), כלומר, קו שלא זורם בו חשמל.
	בין המטע לשדה עוברת דרך שרות חקלאית, וכן עובר קו חשמל (שנמצא בשלבי הקמה), כלומר, קו שלא זורם בו חשמל.
	בין המטע לשדה עוברת דרך שרות חקלאית, וכן עובר קו חשמל (שנמצא בשלבי הקמה), כלומר, קו שלא זורם בו חשמל.
	1.4.2. שברי כלי הטיס באתר התאונה
	באתר התאונה (ראה תמונה 5), נמצאו שלושה רכיבים עיקריים של חלקי המסוק:
	א. גוף המסוק שכלל: תא הטייס, המנוע, ממסר, להבים ראשיים, והחלק הקדמי של "בום" הזנב (צבע לבן).
	ב. מכלול הזנב שכלל:  מיצב כוון, מיצב הגובה, ממסר ולהבי רוטור זנב.
	ג. החלק האחורי של "בום" הזנב (באורך כ - 90 ס"מ, בצבע כחול) ומוט ההגנה (אדום לבן) שנותק בשני קצותיו, הן מהמייצב האנכי והן מבום
	הזנב.
	תמונה 4 - זירת האירוע
	1.4.3. תיאור זירת האירוע ופיזור חלקי המסוק
	האזור הינו מישורי עם ירידה קלה לכוון דרום מערב. בצדו המערבי קיים ערוץ נחל. בחלק הצפוני של האזור, קיים מטע שקד ודרומית לו, שדה גזר. בין המטע לשדה הגזר עוברת דרך חקלאית, ולאורכה עובר גם קו החשמל שנמצא בהקמה. קו החשמל (בקטע זה), מקביל לשדה ובכוון כללי צפ...
	גוף המסוק נמצא 148 מטר מחוטי החשמל, בכוון 210.
	מכלול הזנב נמצא 30 מטר מחוטי החשמל, בכוון 240.
	החלק האחורי של בום הזנב, נמצא 15 מטר צפונית לגוף המסוק.
	תמונה 5 - אזור האירוע, ומיקום חלקי המסוק העיקריים
	הערות: נמצאו חלקים קטנים (מ"בום" הזנב), פזורים לאורך קו הטיסה הכללי המחבר בין מקום משוער של פגיעת המסוק בחוט, למקום נפילת המסוק. לא נמצאו חלקים צפונית לחוטי החשמל.
	1.4.4. תיאור הנזקים לאחר הפגיעה בקרקע
	1.12.4.1 המסוק נמצא הפוך על צדו השמאלי.
	1.12.4.2 חלקו הקדמי של גוף המסוק, נמצא שרוף לחלוטין, כשהוא מונח באזור שהיה נתון בלהבות. תא הטייס ותא הנוסעים נשרפו כליל. כל מכשירי הטיסה, המחוונים, ומכשירי האוויוניקה, נשרפו.
	הטייס והנוסע נמצאו בתוך מוקד השריפה, בחלקו הקדמי של המסוק.
	הטייס והנוסע נמצאו בתוך מוקד השריפה, בחלקו הקדמי של המסוק.
	הטייס והנוסע נמצאו בתוך מוקד השריפה, בחלקו הקדמי של המסוק.
	חגורת בטיחות אחת נמצאה שרופה, אך האבזם המרכזי וחלקי הרצועות נמצאו כשהן נעולות. חגורת הבטיחות השנייה, לא נמצאה.
	1.12.4.3 מגלש שמאל קרוב לקרקע, מגלש ימין נמצא למעלה. שני המגלשים שלמים וישרים, למעט חלקו הקדמי (כ - 15 ס"מ), של מגלש ימין שנשרף. קשת אחורית של המגלשים, שלמה וללא סימני כיפוף. קשת קדמית של המגלשים שרופה בחלקה קרוב לחיבור מגלש ימין, והחלקים שלא נשרפו נר...
	ממסר ראשי וראש הרוטור נמצאו שלמים, מוטים לשמאל ולאחור. שני הלהבים הראשים מכופפים ב - 90 מעלות במרחק חצי מטר מראש הרוטור.
	שני הלהבים נשרפו בחלקם מהאש. החלקים שלא נשרפו, נראים שלמים לכל אורכם, עם כיפופים בפרופיל הלהב, ובשפת הזרימה. שפת ההתקפה של שני הלהבים, ישרה, ולא נראים סימני פגיעה בשפת ההתקפה שלהם.
	סימני שריפה על החיוט החשמלי במסוק, ולא נותר זכר לבידוד.
	1.12.4.4 ידיות הקולקטיב לא נמצאו, ולא ניתן לקבוע את מצב המצערת.
	1.12.4.5 חלקו הקדמי של בום הזנב נמצא מחובר לגוף, פחוס לכל אורכו, וללא סימני שריפה.
	1.4.5. הפגיעה במכלול הזנב
	1.12.5.1 מוט ההגנה נגזר ממכלול הזנב. אובחנו סימני שפשוף בנקודת החיבור שלו לסנפיר התחתון (ראה תמונה 6).
	1.12.5.2 אובחנו סימני פגיעה במייצב האנכי, בחלקו התחתון של הסנפיר,     במקום חיבור מוט ההגנה אליו, וחיבור מגלש הזנב (ראה תמונה 8).
	1.12.5.2 אובחנו סימני פגיעה במייצב האנכי, בחלקו התחתון של הסנפיר,     במקום חיבור מוט ההגנה אליו, וחיבור מגלש הזנב (ראה תמונה 8).
	1.12.5.2 אובחנו סימני פגיעה במייצב האנכי, בחלקו התחתון של הסנפיר,     במקום חיבור מוט ההגנה אליו, וחיבור מגלש הזנב (ראה תמונה 8).
	1.12.5.3 שני להבי רוטור זנב חתוכים באופן סימטרי 10 ס"מ מהקצה, ומכופפים (ראה תמונה 9). קצה להב אחד שנחתך, נמצא 10 מטר דרומית מערבית למכלול הזנב. קצה להב שני, לא נמצא.
	1.12.5.4 ממסר רוטור זנב שלם, מוטות שינוי פסיעה של רוטור הזנב, שלמים ומחוברים לשני הלהבים.
	1.12.5.5 בנקודת החיבור לבום הזנב, מעטה הגליל של בום הזנב, קרוע, ובחלק הנותר, ישנם סימני תלישה של המסמרות שמחברות אתו לממסר (ראה תמונה 10).
	1.12.5.6 שתי נקודת החיבור של ציר הנעת רוטור זנב לממסר, מכופפות קדימה.
	1.12.5.6 שתי נקודת החיבור של ציר הנעת רוטור זנב לממסר, מכופפות קדימה.
	1.12.5.6 שתי נקודת החיבור של ציר הנעת רוטור זנב לממסר, מכופפות קדימה.
	1.4.6. הפגיעה במוט ההגנה
	1.12.6.1 ישנם סימני חריצה/שפשוף אלכסוניים שהורידו צבע ממוט ההגנה.
	1.12.6.2 אין הטבעת צבע "זר" על סימני השפשוף.
	1.12.6.3 אורך סימני השפשוף על גבי מוט ההגנה 28 ס"מ.
	1.12.6.4 ישנה עדות לסימני מעיכה בחלקו התחתון של המוט, שמתחזקת, ככל שקרוב יותר לנקודת החיבור למכלול הזנב. (קצה ימני בתמונה).
	1.12.6.5 ישנה עדות לסימן חיתוך מוט ההגנה בנקודת החיבור למכלול הזנב. (קצה ימני בתמונה).
	תמונה 6 - מוט הגנה ושפשוף בקצה המוט ההגנה באזור
	החיבור למכלול הזנב
	הערה: החתך הישר במרכז המוט הוא ניסור במעבדה.
	תמונה 7 - שפשוף כבל החשמל במוט ההגנה עד לנקודת הפגיעה בסנפיר
	1.4.7. הפגיעה בסנפיר התחתון
	תמונה 8 - אזור הפגיעה בסנפיר התחתון
	1.4.8. הפגיעה בלהבי רוטור זנב
	1.12.8.1 המרחק בין להבי רוטור הזנב, לסנפיר, הוא 40 ס"מ.
	1.12.8.2 שני להבי רוטור הזנב נחתכו 10 ס"מ מהקצה.
	1.12.8.3 חיתוך הלהב הוא באזור הצבע השחור.
	תמונה 9 - להבי רוטור זנב שנחתכו   קצה להב רוטור זנב שנחתך ונפרד מרוטור הזנב
	1.4.9. ניתוק מכלול הזנב מבום הזנב
	1.12.9.1 אובחנו סימני "קריעה" בחיבור בין מכלול הזנב, לבום הזנב.
	1.12.9.2 שתי נקודות החיבור של ציר הנעה לרוטור זנב מכופפות קדימה.
	תמונה 10 - מקום חיבור מכלול הזנב ל"בום" הזנב
	40 ס"מ
	1.4.10. הפגיעה בחלק האחורי של בום הזנב
	אובחנו סימני פגיעה בבום הזנב כ - 90 ס"מ מהקצה.
	תמונה 11 - חלק אחורי של בום הזנב
	בחלקו האחורי של בום הזנב אובחנו סימני "תלישה", ובחלקו השני אובחנו סימני גזירה
	תמונה 12 - חלק אחורי של בום הזנב                     חלק קדמי של "בום" הזנב (צבע לבן)
	(שנחתך, ונפרד מחלקו הקדמי)     (שנשאר מחובר לגוף המסוק)
	במבט לתוך בום הזנב האחורי, ניתן לראות שמוט ההיגוי התפתל סביב ציר ההנעה של רוטור הזנב.
	במבט לתוך בום הזנב האחורי, ניתן לראות שמוט ההיגוי התפתל סביב ציר ההנעה של רוטור הזנב.
	במבט לתוך בום הזנב האחורי, ניתן לראות שמוט ההיגוי התפתל סביב ציר ההנעה של רוטור הזנב.
	תמונה 13 - פיתול של מוט ההיגוי סביב ציר העברת תנועה לרוטור הזנב
	1.12.11  מכשולי הטיסה באזור התאונה
	תמונה 14 - מאפייני קו החשמל
	תיאור כללי של מערך כבלי החשמל
	באזור הפגיעה המשוער ישנם 8 כבלי משיכה. כבלי המשיכה אלה נבחנו בצורה מעמיקה, לאיתור נקודת פגיעה אפשרית.
	על מנת לבדוק את כבלי המשיכה, בוצע צילום מקרוב בעזרת רחפן. לאחר שלא ניתן היה לראות כל פגיעה בחוטים בעזרת הרחפן, כבלי המשיכה הורדו לקרקע, לגובה העיניים, ונבדקו בצורה ישירה ע"י מספר חוקרים ואנשי חח"י שהיו נוכחים במקום.
	על מנת לבדוק את כבלי המשיכה, בוצע צילום מקרוב בעזרת רחפן. לאחר שלא ניתן היה לראות כל פגיעה בחוטים בעזרת הרחפן, כבלי המשיכה הורדו לקרקע, לגובה העיניים, ונבדקו בצורה ישירה ע"י מספר חוקרים ואנשי חח"י שהיו נוכחים במקום.
	על מנת לבדוק את כבלי המשיכה, בוצע צילום מקרוב בעזרת רחפן. לאחר שלא ניתן היה לראות כל פגיעה בחוטים בעזרת הרחפן, כבלי המשיכה הורדו לקרקע, לגובה העיניים, ונבדקו בצורה ישירה ע"י מספר חוקרים ואנשי חח"י שהיו נוכחים במקום.
	בכבל העליון נמצא קטע החשוד כנקודת פגיעה אפשרית של המסוק. חלק זה של הכבל נלקח למעבדה מקצועית לביצוע בדיקות מטאלורגיות שונות ובדיקות כימיות.
	סימנים שנראו על כבל המשיכה
	א. בכבל העליון הצפוני, אותרה נקודת פגיעה אפשרית (הקטע החשוד שנלקח לבדיקות מעבדה).
	ב. על גבי כבל זה נמצא כתם אדום באורך כ - 12 ס"מ. הכתם בולט יותר ככל מסתכלים ימינה (ראה תמונה 15), וב - 4 ס"מ אחרונים, הצבע בולט ביותר.
	ג. במקום זה, נמצאו קטעים "בוהקים", בדומה לשפשוף מתכת.
	ד. במרחק של 40 ס"מ ימינה, מסוף כתם הצבע האדום החזק, נמצאו שני כתמים שחורים. הראשון באורך 2.5 ס"מ ובולט, השני באורך 4 ס"מ ופחות בולט, ההפרש בין שני כתמים אלה 3 ס"מ.
	תמונה 15 - קטע כבל המשיכה החשוד כנקודת הפגיעה
	הערה : מרחק רוטור זנב מהסנפיר, 40 ס"מ (ראה תמונה 9)
	1.5. מידע רפואי ופתולוגי
	מסיבות שונות, לא בוצעה נתיחה פתולוגית.
	מממצאי בדיקות המכון הפתולוגי עולה שלא ניתן לקבוע בוודאות מי  הטייס שאחז בהגאי המסוק בעת התאונה.
	1.6. אש
	חלקו הקדמי של המסוק, תא הטייס והנוסעים, מכשירי הטיסה והאוויוניקה, עלו באש ונמחו. כמו כן נשרפו המכשיר הנייד של הטייס המסחרי, מצלמת וידאו שלו וככל הנראה גם מצלמת GoPro שיתכן שהייתה ברשותו.
	ככל הנראה, ספר המטוס (Log Book) נשרף גם כן.
	המנוע והממסר הראשי נמצאו עם סימני אש.
	חלק מלהבי המסוק נשרפו, חלקו הקדמי של הזנב נותר מחובר למסוק, וללא סימני אש.
	חלקי המסוק שהופרדו ממנו במהלך התאונה לא נשרפו והינם ללא סימני אש.
	לא נמצאה עדות לאש באוויר.
	תמונה 16 - המסוק עולה באש
	1.7. אלמנטים של שרידות
	עדי שמיעה שהיו בקיבוץ יזרעאל, שמשקיף לכוון צפון (לגבעת המורה), שמעו רעש של כלי טיס, ובהמשך שמעו רעש של פיצוץ. הם חיפשו את מקור הרעש וראו עשן שחור מיתמר, וקישרו את רעש הפיצוץ לכלי הטיס.
	אחד מעדי השמיעה התקשר בשעה 13:07 לחברו שהינו חקלאי (להלן: "החקלאי"), המטפל בשדות של קיבוץ גבע, מקום בו נפל כלי הטיס, ודיווח לו על כלי טיס שנפל, ועולה ממנו עשן.
	עד שמיעה אחר התקשר בשעה 13:11 למשטרה ודיווח לה על כלי טיס שהתרסק ליד כפר יחזקאל, וכעת עולה עשן מאזור הנפילה שלו.
	החקלאי הגיע ראשון לזירה, וראה עדיין את האש שבערה. משהתקרב, הוא לא הבחין בניצולים.
	החקלאי כיוון את אנשי המשטרה לאזור האירוע בו נפל המסוק. אנשי המשטרה הגיעה לזירת האירוע בשעה 13:32. בהמשך, החקלאי סייע בהכוונת רכב הכיבוי ורכב נציגי מד"א לזירת ההתרסקות. רכב כיבוי אש הגיע לאתר האירוע בסביבות השעה 14:20, והאמבולנס מספר דקות לאחר מכן.
	ניתן לראות את סימני הלהבים הראשיות שפגעו בקרקע, והותירו הטבעה בקרקע המעידה על סיבוב הרוטור הראשי בזמן הפגיעה בקרקע.
	תמונה 16 א' : פגיעת הלהבים בקרקע
	1.7.1. משדר ELT – Emergency Locator Transmitter
	משדר ה - ELT הינו מכשיר האמור לשדר אות מצוקה, המופעל בעת מכה בעוצמה מסוימת, (מעבר (G ומשדר על תדר החרום 121.5 MHz, וכן על תדר 406 MHz ביכולת קליטה ע"י לוויינים. במסוק הרובינסון המשדר ממוקם בחלק העליון של תא הממסר, בצידו השמאלי.
	מרבית כלי הטיס הטסים בישראל נדרשים (ע"י רת"א), לרשום את נתוני כלי הטיס ופרטים נוספים, כגון מספר טלפון לעדכון שהתקבל אות מצוקה, בחברת Cospas Sarsat אשר מבצעת מעקב 24/7 אחר תשדורת המצוקה של מכשיר ה - ELT המותקן בכלי הטייס. בחברה רשומים מעל 200 מדינות ו...
	מרבית כלי הטיס הטסים בישראל נדרשים (ע"י רת"א), לרשום את נתוני כלי הטיס ופרטים נוספים, כגון מספר טלפון לעדכון שהתקבל אות מצוקה, בחברת Cospas Sarsat אשר מבצעת מעקב 24/7 אחר תשדורת המצוקה של מכשיר ה - ELT המותקן בכלי הטייס. בחברה רשומים מעל 200 מדינות ו...
	מרבית כלי הטיס הטסים בישראל נדרשים (ע"י רת"א), לרשום את נתוני כלי הטיס ופרטים נוספים, כגון מספר טלפון לעדכון שהתקבל אות מצוקה, בחברת Cospas Sarsat אשר מבצעת מעקב 24/7 אחר תשדורת המצוקה של מכשיר ה - ELT המותקן בכלי הטייס. בחברה רשומים מעל 200 מדינות ו...
	תשדורת זו אמורה להיקלט גם ע"י מטוסים שטסים באזור, במידה והם מאזינים לתדר החרום, ויתכן שגם על ידי יחידת הבקרה האזורית (כתלות במרחק הנפילה ממנה, עוצמת השידור, ויכולת הקליטה של התשדורת), וכאמור לעיל, גם ע"י חברת Cospas Sarsat.
	באירוע זה, לא התקבל מידע על קליטת שידור חרום של ה - ELT, מאף גורם. כמו כן, לא נקלט אות חרום בחברת  Cospas Sarsatבה המסוק היה רשום.
	מכשיר ה - ELT נשרף ביחד עם שאר חלקי המסוק שנשרפו.
	1.7.2. מערכת  ADS-B
	כלי טיס המצויד בטרנספונדר עם מוד S, מסוגל לשדר נתונים נוספים במידה והוא מצויד בחומרה המיועדת לכך.
	טכנולוגיה זו המבוססת על Automatic Dependent Surveillance Broadcast  (להלן: "ADS-B"), התשדורת מהטרנספונדר יכולה להיקלט ע"י תחנות קרקעיות, ע"י לוויינים (במידה והכלי מותאם לכך), וכן ע"י כלי טיס המצוידים במערכת קליטה. תחנות הקרקע והלוויינים משדרים אותה חז...
	מסוק הרובינסון נשוא התאונה, היה מצויד בטרנספונדר עם יכולת שידור ADS-B. (ראה תמונה 17), וללא יכולת קליטת תשדורת ADS-B. מכשיר  הטרנספונדר נשרף יחד עם שאר מכשירי הקשר והאוויוניקה.
	מסוק הרובינסון נשוא התאונה, היה מצויד בטרנספונדר עם יכולת שידור ADS-B. (ראה תמונה 17), וללא יכולת קליטת תשדורת ADS-B. מכשיר  הטרנספונדר נשרף יחד עם שאר מכשירי הקשר והאוויוניקה.
	מסוק הרובינסון נשוא התאונה, היה מצויד בטרנספונדר עם יכולת שידור ADS-B. (ראה תמונה 17), וללא יכולת קליטת תשדורת ADS-B. מכשיר  הטרנספונדר נשרף יחד עם שאר מכשירי הקשר והאוויוניקה.
	תמונה 17 - מערכת ADS-B
	בעולם בכלל ובישראל בפרט, קיימים כלי טיס (כולל בתעופה הכללית), המצוידים בטרנספונדר עם מוד S בעל יכולת שידור שנקראת  ADS-B OUT, וכן ביכולת קליטה של התשדורת שנקראת  IN ADS-B, וכך מתקבלת "תמונה מרחבית" של כל כלי הטיס באזור מסוים.
	מסוק הרובינסון נשוא התאונה צויד בטרנספונדר עם מוד S (ועם יכולת שידור בלבד של ADS-B OUT). נתיב הטיסה שהתקבל מהמסוק (נבדק ע"י צוות החקירה), בטכנולוגיה המבוססת על תשדורת ה - ADS-B, היה קרוב מאוד לנתיב שהתקבל מיחידת הבקרה האווירית (להלן: "היב"א"). הזמנים ...
	1.8. בדיקות ומחקרים
	במהלך החקירה בוצעו הבדיקות הבאות:
	 בדיקות מעבדה של חלקי המסוק וכבל המשיכה.
	 בדיקת המנוע.
	 פעילות הבקרה, ונתיב טיסת האירוע.
	 בדיקות צילומים וקטעי וידאו (מהמסוק).
	 טיסת שיחזור באזור התאונה באותו סוג מסוק (רובינסון R-44).
	 נוהל סימון קווי חשמל (של חברת החשמל 733-002-009-003).
	 נהלי טיסה (חוק הטיס, תקנות הטיס, פמ"ת).
	 נהלי חברת עדן תעופה.
	1.8.1. בדיקת כבל המשיכה וחלקי המסוק במעבדות חיצוניות
	החלקים שנבדקו בדיקה כימית ומיקרוסקופית:
	א. כבל המשיכה.
	ב. קטע ממכלול הזנב בנקודת הפגיעה.
	ג. להבי רוטור זנב וקצה להב רוטור זנב שנחתך.
	ד. מוט ההגנה (אדום לבן).
	ה. חלק אחורי של בום הזנב.
	ו. להב ראשית.
	תוצאות המעבדה המטלורגית והכימית
	תוצאות בדיקות המעבדה העידו על הממצאים הבאים:
	א. בבחינה חזותית לזנב המסוק הובחנה מעיכה משמעותית. באזור הפגיעה הובחנו שריטות בעלות גיאומטריית פגיעה המתאימה לכבל שזור.
	ב. במיפוי יסודות לשריטות ע"ג המוט הובחנו היסודות אלומיניום, ברזל וסיליקון בשריטות.
	ב. במיפוי יסודות לשריטות ע"ג המוט הובחנו היסודות אלומיניום, ברזל וסיליקון בשריטות.
	ב. במיפוי יסודות לשריטות ע"ג המוט הובחנו היסודות אלומיניום, ברזל וסיליקון בשריטות.
	ג. בבחינה חזותית למוט המגן הובחנו שריטות והסרות צבע. גיאומטריית השריטות אופיינית לשפשוף המוט כנגד כבל שזור.
	ד. באנליזת FTIR בשיטת ATR יהלום לא נמצאה התאמה בין שיירי הצבע האדום (שעל הכבל), לגירודי צבע מהמוט המגן ומהמדבקה האדומה בזנב המטוס.
	1.8.2. בדיקת המנוע
	המנוע נבדק ע"י אנשי מקצוע, מומחים למנועים. נבחנו רכיבי המנוע ששרדו לאחר השריפה. הבדיקה כללה את הרכיבים הבאים:
	א. ששת ראשי הבוכנה.
	ב. שתי יחידות מגנטו (יחידת הצתה).
	ג. שלמות צינורות הדלק.
	ד. חיוט המנוע.
	ה. איכות השמן (האם יש סימני פיח ו/או שריפה), ואפשרות להמצאות שבבים בשמן.
	ו. סימנים יכולים להעיד על שבר ו/או כשל.
	בבדיקת המנוע, לא נמצאו סימנים המעידים על כישלון המנוע. עם זאת, לדעת מומחי המנועים, לא ניתן לשלול באופן מוחלט שהמנוע פעל בכוח מופחת (ועד סרק), בעת הפגיעה בקרקע.
	נמצאה צינורית דלק אחת מנותקת מסעפת הדלק. בבדיקת מעבדה נמצא כי הצינורית התנתקה כתוצאה משבר קריעה בעת הפגיעה בקרקע, ולא שבר התעייפות. (ראה תמונה 18 א).
	נמצאה צינורית דלק אחת מנותקת מסעפת הדלק. בבדיקת מעבדה נמצא כי הצינורית התנתקה כתוצאה משבר קריעה בעת הפגיעה בקרקע, ולא שבר התעייפות. (ראה תמונה 18 א).
	נמצאה צינורית דלק אחת מנותקת מסעפת הדלק. בבדיקת מעבדה נמצא כי הצינורית התנתקה כתוצאה משבר קריעה בעת הפגיעה בקרקע, ולא שבר התעייפות. (ראה תמונה 18 א).
	הערה: המסוק לא היה מצויד במערכת הקלטת נתוני מנוע (EMU).
	.
	תמונה 18 - בדיקת המנוע
	תמונה 18 א' - הצינורית שהתנתקה
	1.8.3. בחינת הפיקוח האווירי במהלך טיסת התאונה, ובחינת נתיב הטיסה
	טיסת התאונה התרחשה ברובה במרחב הפיקוח של יחידת הבקרה הצבאית הצפונית - "פלוטו". צוות החקירה, בסיוע חיל האוויר, פעל לשחזור נתיב הטיסה כפי שנצפה על ידי יחידת הבקרה ועל פי דיווחי הקשר.
	קטע הטיסה היחידי בו המסוק לא היה תחת פיקוח יחידת הבקרה, היה במעבר של המסוק בתוך "בועת השרון", בדרכו צפונה.
	נתיב הטיסה עפ"י יחידת הבקרה, ושידור ה - ADS-B
	על פי נתוני יחידת הבקרה המסוק המריא ממנחת ראשון, בשעה 09:15 בערך, במהלך הטיסה, בנתיב, בסביבות השעה 09:40 מעט לפני צומת מגידו (באזור אום אל פאחם), נפסקה קליטת תשדורת ADS-B.
	בהמשך, המסוק ביצע מספר סיבובים באזור עין חרוד והמשיך בטיסה בכוון צפון מזרח, ובסיום נחת מעט מערבית לטבריה, בסמוך לצומת פורייה.
	המסוק נחת בשטח הפעלה, בסמוך לצומת פורייה, מערבית לטבריה, בסביבות השעה 10:20.
	המסוק נחת בשטח הפעלה, בסמוך לצומת פורייה, מערבית לטבריה, בסביבות השעה 10:20.
	המסוק נחת בשטח הפעלה, בסמוך לצומת פורייה, מערבית לטבריה, בסביבות השעה 10:20.
	תמונה 19 - נתיב הטיסה ממנחת ראשון לטבריה
	הערה: סימוני השעה בנקודות בנתיב מבוססות על תמונת המכ"מ שנצפתה ביחידת הבקרה הצפונית, ובקטע הרלוונטי עם תשדורת ADS-B.
	הנתיב על פי תשדורת ה - ADS-B
	נתיב הטיסה המבוסס על טכנולוגיית ADS-B (כפי שהתקבל מתשדורת מוד S של הטרנספונדר). מאזור אום אל פאחם נפסקה קליטת תשדורת ה ADS-B, למעט קטע קצר לפני הנחיתה באזור צומת פוריה, בעת הדיווח לבקרה על הכוונה לנחות בשטח, בה היא הופיעה לכשתי דקות, ונעלמה.
	תמונה 20 - נתיב הטיסה והמסוק מבוסס על תשדורת ADS-B
	לצורך שחזור נתיב הטיסה כולו, הסתמך צוות החקירה על:
	א. קריאות המכ"מ השונות שהתקבלו ביחידת הבקרה הצפונית.
	ב. דיווחי המסוק.
	ג. עדויות וממצאים מעדי ראיה.
	ד. צילומי וידאו שבוצעו מהמסוק עצמו טרם האירוע.
	ה. אינדיקציות שהתקבלו ממקורות שונים, ואיכון מהמכשיר הנייד של אחד הטייסים.
	במהלך הטיסה, בוצעו קטעי טיסה  בגובה נמוך, מוערך בין 150-300 רגל מעל פני השטח.
	לאחר הפסקה, המריא המסוק משטח ההפעלה מערבית לטבריה בסביבות השעה 12:45. המסוק טס צפונה לנחל עמוד, וחזר דרומה סמוך לטבריה, ומשם בדרכו למנחת ראשון. המסוק חלף בסמוך לקרני חיטין, בכוון הישוב כפר תבור. המסוק נקלט במכ"ם של יחידת הבקרה מעט מזרחית לכפר תבור בשע...
	המסוק נקלט מנמיך מגובה כ - 600 רגל מעפ"ש באזור קרני חיטין, לגובה  כ - 300 רגל לכוון כפר תבור.
	על פי הדיווח של המסוק בקשר, המסוק היה אמור לטוס לכוון הישוב  ניר יפה, לעקיפת מגידו ממזרח ומדרום.
	על פי הדיווח של המסוק בקשר, המסוק היה אמור לטוס לכוון הישוב  ניר יפה, לעקיפת מגידו ממזרח ומדרום.
	על פי הדיווח של המסוק בקשר, המסוק היה אמור לטוס לכוון הישוב  ניר יפה, לעקיפת מגידו ממזרח ומדרום.
	תמונה 21 - נתיב הטיסה מטבריה ועד לאזור התאונה
	1.8.4. בדיקות צילומים וקטעי וידאו (שצולמו מהמסוק במהלך הטיסה)
	במהלך קטעי הטיסה השונים בוצעו צילומים ממכשיר הטלפון הנייד של הטייס הפרטי והמסחרי, וכנראה גם ממצלמת GoPro שיתכן שהייתה אצל הטייס המסחרי ושנשרפה לאחר ההתרסקות.
	הטייס הפרטי ישב בכיסא ימין במסוק, והטייס המסחרי בכיסא שמאל.
	הצילומים שבוצעו כוללים קטעי וידאו במקטעי הטיסה, הן בדרך צפונה, והן בדרך דרומה, חזרה למנחת ראשון.
	ישנם קטעי הווידאו שצולמו משני המכשירים הניידים של שני הטייסים.
	ארבעת התמונות שלהלן נלקחו מקטעי הווידאו, (תמונות סטילס). ניתן להעריך את המיקום הקרקעי בו בוצע הצילום וכן להעריך את גובה המסוק מעל פני השטח. (תמונות 22 , 22א, 23, 23א).
	תמונה 22 מאזור קיבוץ עין חרוד, בה ניראה המסוק בגובה טיסה מוערך  כ - 200-300 רגל.
	תמונה 22 – שדה חקלאי באזור קיבוץ עין חרוד
	תמונה 22א, מאזור רמת סירין, בקטע הטיסה צפונה. המסוק נמצא בגובה נמוך מגובה טורבינות הרוח, (74 מטר) - שעת הצילום בסביבות השעה 10:08, גובה טיסה מוערך כ - 150 רגל.
	תמונה 22 א'- הטורבינות ברמת סירין
	תמונה 22 א' – טיסה נמוכה באזור רמת סירין
	הטיסה חזרה למנחת ראשון
	לאחר הפסקה באזור מערבית לטבריה, המסוק טס צפונה לכוון נחל עמוד, ביצע טיסה נמוכה לאורך הנחל, וחזר דרומה בדרכו למנחת ראשון.
	תמונות מהטיסה הנמוכה בנחל עמוד, ממחישות שהטיסה בוצעה לאורך אפיק הנחל, ומתחת לגובה כתפי הנחל. התמונות נלקחו מסרטון וידאו, שצולם בסביבות השעה 12:51.
	תמונה 23 - טיסה נמוכה בנחל עמוד
	תמונה שנלקחה מסרטון וידאו, שצולם מתוך המסוק, מצידו הימני (אף המסוק מצביע לכיוון הטיסה, שהוא מצידה הימני של התמונה לצידה השמאלי). ניתן לזהות בתמונה את "המדרגות" של מוביל המים הארצי, באזור הישוב כחל, שיורדות לאפיק הנחל.
	תמונה  23 א' - טיסה נמוכה בנחל עמוד
	1.8.5. מודעות מצבית (Situation Awareness)
	על פי ממצאי החקירה, נמצא שבמהלך הטיסה (הן בטיסה לטבריה, והן בדרך חזרה למנחת ראשון), בוצעו מספר קטעי טיסה נמוכה. על מנת לבצע טיסה נמוכה, הטייס בונה מודעות מצבית שמאפשרת לו להימנע מפגיעה במכשולים. מודעות מצבית הינה יכולת קליטה של אלמנטים בסביבה, ו/או אי...
	1.8.6. טיסת שיחזור לבדיקת מכשולים, ונראות כבלי החשמל
	צוות החקירה ביצע טיסת שיחזור לבדיקת המכשולים באזור התאונה. הוחלט שהשחזור יבוצע באותו סוג מסוק (רובינסון 44), בזמן המשוער של התאונה, ובמז"א דומה ליום התאונה (עננות 4-6/8 גובה 4,000-5,000, ראות טובה, רוח צפון מערבית קלה).
	ביום 25.02.2021 בוצעה טיסת שחזור במסוק רובינסון R-44. השחזור בזירת התאונה בוצע בין השעות 12:50 ועד 13:30 (זמן משוער שאירעה  התאונה היה בשעה 13:05), ובמז"א דומה ליום התאונה, כמפורט לעיל.
	תמונה בכוון הטיסה המשוער דרום מערבה (ראה תמונה 24).
	בכיוון הטיסה המשוער, ניתן לראות את עמוד החשמל הימני הנמוך (40 מ'), את עמוד החשמל השמאלי הגבוה (65 מ), (ראה תמונה 24 , בסעיף 1.12.11).
	את מטע השקד שצפונית לחוטים, ואת שדה הגזר שדרומית לחוטי המשיכה, (מקום נפילת המסוק).
	נתיב הטיסה שבוצע בטיסת השחזור, שזהה לטיסת התאונה, עבר בין שני העמודים, בשליש הימני (המערבי) של המרווח ביניהם (132 מטר שמאלה מהעמוד הנמוך).
	תמונה 24 -העמודים בכוון הטיסה, מטע השקד לפני החוטים, ושדה הגזר אחריהם
	בוצעו מספר יעפים, כדלקמן:
	תובנות מטיסת השחזור:
	העמוד בו הסתיימו חוטי החשמל הקבועים (עמוד מס' 41550 לפי תמונה 14)
	1.8.7. קו החשמל ונוהל סימון קווי חשמל
	על פי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 סעיף 174 (א),
	מניעת מכשולי טיסה
	"... מי שהוסמך על ידי שר הביטחון או שר התחבורה, .... רשאי ... לבצע פעולה או לעשות ... סידורים, לרבות תאורה, צביעה או סימון (מכשולים), הכל לשם מניעת מכשולי טיסה".
	הקמת קו חשמל חדש מבוצעת על פי תכנית מתאר ארצית. תכנית זו מקבלת את אישור מנהל משק החשמל, ולאחר מכן מבוצע תכנון מפורט של הקו. תכנון מפורט כולל את סוג העמודים, מיקום העמודים, וגובה העמודים. התכנון המפורט נמסר למספר גורמים להתייחסות וביניהם לרת"א, ולאגף ה...
	ישנם מספר סוגי סימונים אפשריים:
	א. סימון העמוד בתאורה ללילה.
	ב. צביעת העמוד ו/או התקנת כדורי אזהרה אדומים, על גבי העמוד לצורך סימונו ביום.
	ג. סימון חוטי החשמל בכדורי אזהרה אדומים. כדורים אלה מותקנים על גבי חוט הארקה העליון ביותר.
	ד. שילוב של מספר סוגי סימונים.
	רת"א וח"א מגבשים את עמדתם ומעבירים אותה לחברת החשמל תוך פירוט היכן נדרש סימון הקו, ובאיזה אמצעים לעשות זאת.
	הערות:
	א. סימון הקו נדרש בד"כ, בקרבת שדות תעופה, מנחתים, נתיבי טיסה, ואזורי טיסה של כלי טיס.
	ב. יצוין שלא קיימת בחוק, בתקנות, ובנהלים חובת סימון של כבלי המשיכה של קו בהקמה.
	ג. רת"א מסרה את התייחסותה לתכנית חשמל עצ 295171א, לקו זה בתאריך 26.09.2018 שמנחה את סימון הקו (לאחר התקנת הקו הסופי), בהתאם להנחיות התקן הישראלי 5139 וכן סימון העמודים בהתאם לתקן.
	שיטת העבודה
	לאחר בניית העמודים, פריסת קווי החשמל מבוצעת במספר שלבים. בשלב הראשון מניחים על גבי גלגלות חוט/כבל משיכה דק יחסית, בעזרתו מושכים כבל משיכה יותר עבה, ובעזרתו מושכים את הכבל הסופי. על פי עובי הכבל הסופי נקבע כמה שלבי משיכה צריכים להתבצע עד לפריסת כבל החש...
	תמונה 26 - גליל חוט המשיכה                             עמוד החשמל
	על פי נוהל חברת החשמל לסימון חוטי חשמל (733-002-009-003) התקנת כדורי סימון , בקווי מתח עליון ומתח על, מבוצעת על גבי החוט הגבוה ביותר שהוא חוט הארקה, במרווחים של כ - 40 מטר.
	התקנת הכדורים מבוצעת בעזרת מנוף ו/או מסוק.
	על פי הנוהל, חוטים של קו בהקמה לא מסמנים בסימני אזהרה כלשהם. עמודי חשמל של קו מתח על (שהינם העמודים הגבוהים ביותר) מסומנים בעזרת כדורים אדומים בשלבי ההקמה של הקו, ובסוף הקמת הקו, ניתן להוריד אותם או להשאירם.
	אין הגדרה בחברת החשמל כמה זמן יכול לעמוד קו בסטטוס הקמה או בבניה, עם כבלי משיכה מתוחים, ולא קיימת הגדרה בתוך כמה זמן יש לסיים את התקנת הכבל הסופי.
	הקו באזור התאונה היה קו בהקמה, מתח על (400 קילו וואט), ובעל עמודים גבוהים.
	תמונה 27 - כדור סימון אזהרה
	תמונה 28 - קו חשמל בהקמה               גלגלות למשיכת חוטי החשמל
	גובה העמודים הממוצע לאורך כל הקו, היה 60 מטר, ובאזור התאונה העמוד השמאלי היה בגובה 65 מטר, ואילו העמוד הימני נמוך (שהינו חריג), בגובה 40 מטר בלבד. שני עמודים אלה, וגם העמודים שלידם, מסומנים בכדורי אזהרה אדומים. בין העמודים האלה נפרסו 8 חוטי משיכה הדקי...
	1.8.8. נהלי טיסה (חוק הטיס, תקנות הטיס, פמ"ת, סע"מ)
	 על פי חוק הטיס (תשע"א 2011)
	א. סעיף 72 (א): "לא יפעיל אדם כלי טיס באופן העלול לגרום סכנה לחיי אדם או לרכוש..."
	ב. סעיף 76 (א): "הטייס המפקד אחראי...הפעלת כלי הטיס ובטיחות הטיסה..."
	 על פי תקנות הטייס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה, תשמ"ב - 1981)
	תקנה 93 דנה בכללי טיסת ראיה מבוקרת (להלן: "כטר"מ").
	סעיף (4) "הגובה המזערי בטיסה לפי כטר"מ, למעט בהמראה או בנחיתה, יהיה כלהלן:
	 על פי פרסומי מידע תעופתי (להלן: "פמ"ת")
	א. פרק ב-03 סעיף (2) (א), כללי הטיסה בנתיבים ובטיסות מרחב מפנה לתקנות הטייס סעיף 93 (כמפורט לעיל), ובו נכתב:
	"הטיסה בנתיבים ובטיסות מרחב מורשת לביצוע בכללי טיסת ראיה מבוקרת – כטר"מ בלבד, כללים הרשומים בתקנות 93 ו - 94 לתקנות הטיס".
	ב. פרק ב-03 סעיף 5,ט: " .... בסמכות יחידת הנת"א לאשר את השינויים הבאים בנתיב הטיסה באוויר.....בסעיף קטן (3) לבקשת הטייס, טיסה בגובה נמוך מן הגובה המתוכנן. במקרה זה, לטייס אחריות בלעדית לשמירת הפרדה מפני הקרקע ומכלי טיס אחרים (חלקם לא בקשר עם עם יחידת ...
	וקיימת הערה : "האישור מהווה אישור תעבורתי בלבד, ואינו מהווה אישור לחרוג מכל תקינה אחרת"
	 נהלי חברת עדן תעופה
	א. על פי הסכם השכירות בסעיף 3 (ז) להסכם השכירות נכתב: "הטייס המפקד מתחייב להשתמש במסוק בהתאם להוראות כל דין, כולל:
	 חוק הטיס, ותקנות הטיס,
	 הפמ"ת והנוטמים הרלוונטיים,
	 ספר עזר מבצעי (להלן: "סע"מ").
	ב. על פי ספר עזר מבצעי של חברת עדן תעופה (להלן: סע"מ).
	 גובה טיסה מזערי ביום - 500 רגל מהנקודה הגבוהה ביותר ברדיוס 600 מטר מכלי הטיס.
	1.9. מידע על הארגון וההנהלה
	1.9.1. המסוק נמצא בבעלות חברה השייכת לשני שותפים- הטייס הפרטי ואדם נוסף, שגם לו הגדר להטסת מסוק זה.
	1.9.2. המסוק הופעל ע"י חברת עדן תעופה שהינה "מפעיל אווירי", בעל AOC, על פי הסכם חכירה, שנחתם ביום 17 נובמבר 2020 (להלן: "הסכם  החכירה").
	1.9.3. המפעיל האווירי ממוקם במנחת ראשון לציון ומפעיל מספר מסוקים מסוגים שונים, ביניהם 44-R וכן 206 Bell. החברה מעסיקה 12 טייסים מסחריים, וכן מספר טכנאים.
	1.9.4. מכון הבדק של החברה ממוקם בשדה תעופה הרצליה, ונקרא אווירום.
	1.9.5. לחברה רישיון הפעלה שניתן לה ע"י רשות התעופה האזרחית בישראל (להלן: "רת"א") שניתן לה בשנת 2008.
	1.9.6. לחברה ספר עזר מבצעי, שהתקבל (Accepted) ע"י רת"א, ומצוין בו כי החברה רשאית לבצע  טיסות מסחריות, וטיסות פרטיות.
	1.9.7. בטיסות הפרטיות של השותפים, הם היו שוכרים את המסוק מהמפעיל האווירי.
	1.9.8. בטיסה זו שימש הטייס הפרטי כטייס המפקד של כלי הטיס.
	1.10. מידע נוסף רלוונטי
	1.10.1. בחינת שינוי אפשרי רגולטורי בהגדרת המרחב האווירי ע"י רת"א
	בנתיבי הטיסה הנמוכים, בצפון הארץ ובדרומה, הטיסה במרחב האווירי במדינת ישראל מבוצעת כיום תחת כללי טיסת ראיה מבוקרת (כטר"מ). ישנם אזורים יוצאים מן הכלל, בהם מותרת טיסה על פי כללי טיסת ראיה (כט"ר). אזורים אלה נקראים בועות. לדוגמה, "בועת השרון", "בועת זבול...
	כפי שנמסר לצוות החקירה, ע"י רת"א, מתבצעת בחינה עם ח"א, לשנות את ההגדרה של המרחב האווירי (באזורים המותרים לטיסת כלי טיס), מגובה הקרקע ועד גובה מסוים, ולהגדירוClass G" ". הכוונה היא להגדיל באופן משמעותי את האזורים בהם לא תבוצע בקרה, וההפרדה ממכשולים ומכ...
	1.10.2. מסוק הרובינסון
	מסוק הרובינסון הינו מסוק קל משקל, פשוט יחסית להפעלה, ומחירו אטרקטיבי. מאפיינים אלה הביאו לייצור נרחב של המסוק, ולתפוצה גדולה שלו בעולם. כלי זה משמש, בין השאר, גם ככלי  ללימוד טיסת מסוקים במספר ניכר של בתי ספר לטיסה. החברה מייצרת שלושה דגמים של מסוקי ר...
	קרי, פעולות הטייס בהגאים, לא מלוות בעקיבת גוף המסוק אחר הדיסקה, (מישור התנועה של הרוטור הראשי). לכן, ישנה אזהרה בספר המטוס, להימנע מהגעה למצב של עומס G נמוך. על פי אותו המחקר, שיעור התאונות העולמי, של מסוק זה, (סה"כ התאונות מנורמל ל - 100,000 שעות טיס...
	1.10.3. בחינת תאונות מהעבר של פגיעה בחוטי חשמל שאירעו בארץ
	להלן פירוט שלושת המקרים של פגיעת המסוקים בחוטי חשמל, בעשר      השנים האחרונות:
	1. דוח חקירה 137-13, מתאריך 17.10.2013 מפרט פגיעת מסוק רובינסון 22-R של חברת עדן תעופה, שהיה בטיסה פרטית, בכבל חשמל בעת בדיקת שטח נחיתה בסמוך ליישוב גרופית, (ליד יוטבתה). במקרה זה הטייס לא הבחין בעמודי החשמל (שהיו מרוחקים ונסתרים), ולא הבחין בכבל החשמל.
	במסקנות הדו"ח סעיף (3.2): "הטייס ביצע טיסה פרטית ולא פעל בהתאם להנחיות הסע"מ..."
	סעיף (3.4) "בהעדר סימון החוטים באזור התאונה... הסיכוי לגלותם מבעוד מועד. בטיסה נמוכה, קטן מאוד".
	בהמלצות סעיף (4.2): "למצוא פתרון שיאפשר, עפ"י בקשת מפעילים, לנפק עבורם מפות קווי מתח גבוה, מתח עליון, ומתח על, ככל שהם זקוקים לכך, המלצה חוזרת במספר דוחות". (ההמלצה לא התקבלה).
	2. דו"ח בדיקה פנימית 63-13 מתאריך 16.5.2013 מפרט פגיעת מסוק בולקו 105 של חברת שפירית, בחוט חשמל בעת המראה מהשטח, בזמן פינוי פצוע, סמוך לבסיס צבאי באזור קציעות. הטייס לא הבחין בעמודי החשמל, ולא בחוטי החשמל שיצאו מהקו הראשי לכוון הבסיס. בצד אחד נבלעו בי...
	בהמלצות סעיף (6.5): "לפעול מול חברת החשמל בנושא סימון קווי מתח המהווים סכנה למסוקים במשימות פינוי רפואי".
	3. מקרה שלישי הינו פגיעת מסוק בעמוד חשמל שנת 2019 ואינו דומה לאירוע זה. (טעות הטסה בעת הרמת עמוד חשמל ע"י המסוק, במתלה מטען).
	1.10.4. אירועים מהעולם
	במהלך החקירה, נסרקו מספר רב של אירועים בעולם, של פגיעת מסוקים בחוטי חשמל. הקו המשותף, בחלק גדול של האירועים, היה שהטייס לא הבחין בעמודים, ו/או בחוטי החשמל, ולכן נגרם האירוע.
	1.10.5. תכנית הדרכה
	תכניות ההדרכה של בתי הספר לטיסה מאושרות ע"י רת"א וזאת
	על פי תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), תשמ"ב-1981.
	בסעיף 327 (א) נכתב:
	"מחזיק רמ"א יכין ויחזיק תכנית לימודים מעודכנת לכל דגם של כלי טיס לגבי כל איש צוות הנדרש להפעלת אותו דגם של כלי טיס. תכנית הלימודים תכלול אימוני קרקע ואימוני טיסה הנדרשים לפי סימן זה".
	"מחזיק רמ"א יכין ויחזיק תכנית לימודים מעודכנת לכל דגם של כלי טיס לגבי כל איש צוות הנדרש להפעלת אותו דגם של כלי טיס. תכנית הלימודים תכלול אימוני קרקע ואימוני טיסה הנדרשים לפי סימן זה".
	"מחזיק רמ"א יכין ויחזיק תכנית לימודים מעודכנת לכל דגם של כלי טיס לגבי כל איש צוות הנדרש להפעלת אותו דגם של כלי טיס. תכנית הלימודים תכלול אימוני קרקע ואימוני טיסה הנדרשים לפי סימן זה".
	ובסעיף 236 (א) נכתב :
	"...מחזיק רמ"א המבקש אישור זמני, אישור סופי ואישור שינוי תכנית אימונים, ימציא למנהל
	"...מחזיק רמ"א המבקש אישור זמני, אישור סופי ואישור שינוי תכנית אימונים, ימציא למנהל
	"...מחזיק רמ"א המבקש אישור זמני, אישור סופי ואישור שינוי תכנית אימונים, ימציא למנהל
	(1) עקרונות תכנית האימונים, עם מידע המספיק לשם הערכה ראשונית של תכנית האימונים או של תיקונה.
	(2) ....
	(ב) עונה תכנית האימונים המוצעת או התיקון המוצע על הוראות סימן זה, יאשרה המנהל אישור זמני בכתב, ומחזיק הרישיון רשאי יהיה לבצע את האימונים לפי אותה תכנית. המנהל רשאי לבדוק את התכנית ולהציע למחזיק הרישיון לבצע תיקונים, אם ימצא ליקויים שיש לתקנם.
	(ג) המנהל ייתן אישור סופי לתכנית אימונים מוצעת או לתיקון מוצע של תכנית אימונים אם מחזיק הרישיון יוכיח, להנחת דעתו, שהאימונים המבוצעים לפי תכנית האימונים שאושרה אישור זמני כאמור בתקנת משנה      (ב) מבטיחים שכל אדם המשלים אותם בהצלחה הינו מאומן לביצוע ת...
	בתקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), תשמ"א-1981
	בסעיף 98 , נכתב:
	(8)  תהליכי חירום ואוטורוטציה".
	בית הספר לטיסה בה בוצעה הדרכתו של הטייס המפקד לרישיון טייס פרטי הגדר הליקופטר מסוג 22-R, הגיש תכנית הדרכה שאושרה ע"י רת"א. בתכנית ההדרכה המאושרת, קיימת התייחסות כללית בלבד (ללא פירוט), למכשולים הן בקרבת שדה התעופה, הן באזורי הטיסה, והן בשיעור הדן בטיס...
	1.11. טכניקת ודרכי החקירה
	1.19.1 בוצע תיעוד של הזירה, ברישומים, שרטוטים, צילומים, תשאול ראשוני של עדי ראיה.
	1.19.2 בוצעה סריקה ומיפוי של כל אזור ההתרסקות, לאיתור חלקים שהתפזרו בשטח.
	1.19.3 נגבו עדויות מעדי ראיה, ומאנשים שהייתה להם נגיעה לתאונה, להפעלת המסוק, לאחזקת המסוק, לנהלי הטיסה, להתנהלות הטייסים הן ביום האירוע, והן בטיסות אחרות בהן לקחו חלק.
	1.19.4 נבדקו פעולות הטייסים במהלך - 72 השעות שלפני קרות התאונה.
	1.19.5 נבחנו נהלי המפעיל האווירי שכללו: ספרות החברה, הסכם ההשכרה, והמשמעויות.
	1.19.6 מידע על הטיסה שכלל הן את נתיב הטיסה, הזמנים, הגבהים, והתקשורת עם המסוק נאסף מיחידת הבקרה האזורית.
	1.19.6 מידע על הטיסה שכלל הן את נתיב הטיסה, הזמנים, הגבהים, והתקשורת עם המסוק נאסף מיחידת הבקרה האזורית.
	1.19.6 מידע על הטיסה שכלל הן את נתיב הטיסה, הזמנים, הגבהים, והתקשורת עם המסוק נאסף מיחידת הבקרה האזורית.
	1.19.7 נבדק נתיב הטיסה מתוך מידע בטלפון הנייד.
	1.19.8 נתיב הטיסה נבדק באמצעות טכנולוגיית ADS-B, בקטעי הטיסה שהתשדורת נקלטה.
	1.19.9 חלקים רלוונטיים מהמסוק וחוט החשמל, נשלחו לבחינה במעבדות מטלורגיות, וכימיות.
	1.19.10 המנוע נבדק ע"י אנשי מקצוע.
	1.19.11 נסקרו ונבחנו מקרים שונים בארץ של פגיעת מסוקים בחוטי חשמל.
	2. ניתוח האירוע
	2.1 כללי


	הקדמה
	לאור ניסיון רב שנים של חקירת תאונות בארץ ובעולם, נמצא כי לעיתים נדירות התאונה מתרחשת עקב גורם אחד בלבד.
	מטרת החקירה היא למנוע את התאונה הבאה, ולכן, חובה לבחון את כלל הגורמים, הנהלים והכשלים, שיצרו במשותף את רצף האירועים שהביאו לתאונה.
	מטרת החקירה היא למנוע את התאונה הבאה, ולכן, חובה לבחון את כלל הגורמים, הנהלים והכשלים, שיצרו במשותף את רצף האירועים שהביאו לתאונה.
	מטרת החקירה היא למנוע את התאונה הבאה, ולכן, חובה לבחון את כלל הגורמים, הנהלים והכשלים, שיצרו במשותף את רצף האירועים שהביאו לתאונה.
	התמקדות רק בגורם האנושי של הטייס, תוך הסתכלות צרה שכזו לא תביא לשיפור הבטיחות ברמה המערכתית, ולא תמנע את התאונה הבאה. עפ"י מתודולוגית החקירה, המיקוד בטייס מהווה בד"כ רק נקודת התחלה לשלבי החקירה השונים.
	בשלב הניתוח, צוות החקירה עושה שימוש בין היתר גם במושג - "סבירות". המשמעות היא שבסוגיות חקירה שונות לא ניתן להגיע לתוצאה דיכוטומית שהיא מוכחת (פיזית, ו/או עובדתית), בפרט כאשר מדובר באירועים התנהגותיים, ו/או הליך חשיבה אישי. במקרים אלה נדרש להתבסס על מת...
	צוות החקירה נשען על ידע אמפירי, המבוסס על ניסיון וממצאים אשר התקבלו ממחקרים וחקירות קודמים, כמו גם על הליך לוגי שמתבסס על עובדות תומכות שהינן מוכחות.
	2.2 מתווה הטיסה

	טיסת התאונה בוצעה בהתאם לכטר"מ, בה ניתן לטוס בנתיבים המוגדרים, ו/או בהתאם להוראות הבקר, טיסת מרחב. על פי תקנות הטיס/פמ"ת, הגובה המזערי בו ניתן לבצע את טיסה כגון טיסת התאונה ביום, הינו 500 רגל מעל פני השטח (להלן: "מעפ"ש") ברדיוס 600 מטר מכלי הטיס. גו...
	המסוק נצפה, ע"י עד ראיה כשחלף את הישוב נעורה, בכוון דרום מערב, בקו טיסה ישר ובגובה של כ – 150 - 200 רגל, כשהוא טס לכוון מטע השקדים. לאחר מעבר מטע השקדים, ניראה שהוא "מאט באוויר" (כמתואר ע"י עד הראיה), מסתחרר, ובהמשך נופל לקרקע. מיד עם הפגיעה בקרקע, ...
	על פי עדויות שנגבו ואופי הפגיעה של כלי הטיס, ככל הנראה, גובה הטיסה היה נמוך מגובה העמודים, בעת שהמסוק עבר בין שני העמודים (כמתואר בתמונה 24).
	ביום התאונה, ובתנאי מז"א ששררו בשעת האירוע, ניתן היה לראות את העמודים ממרחק של מספר ק"מ ואת גלגלות המתיחה על גבי העמודים שמשמשות למשיכת החוטים, ניתן היה לראות במרחק מאות מטרים.
	לעומת זאת, את כבל המשיכה שעובר בין שני העמודים, ניתן היה לראות במרחק עשרות מטרים בודדים.
	בסבירות גבוהה, שני הטייסים לא הבחינו  בכבלי המשיכה, וכן הבחינו בעמודים. הטייס שהטיס את המסוק, ככל הנראה הבחין בעמודים עם הגלגלות, המעידות על כך שזה קו בבניה, ויתכן שאף ראה את החוטים הקבועים שמזרחית לו, ו"נגמרו שם", בנה מודעות מצבית (Situation Awaren...
	ההחלטה לעבור בין העמודים, ולא מעל אחד מהם, הייתה גורלית, והיא למעשה שהביאה בסופו של דבר לפגיעה בכבל המשיכה.
	נחיתה יזומה
	לא ניתן לשלול גם את האפשרות שהטייס התכוון לבצע נחיתה מסיבה כלשהיא, ובמהלך הנחיתה פגע בכבל המשיכה. ההסתברות לכך נמוכה מהסיבות הבאות:
	א. לא נקלט דיווח של הטייס על תקלה, ולא על כוונתו לנחות בשטח.
	ב. על פי עדות ראיה, המסוק היה בטיסה אופקית וישרה ובגובה נמוך (150-200 רגל), לפני הפגיעה בכבל המשיכה.
	ג. מיקום נפילת המסוק מנקודת הפגיעה בכבל, 148 מטר, מעיד שהטייס לא הקטין מהירות לקראת הנחיתה. פגע בכבל באנרגיה קינטית גבוהה, שהביאה לנפילת המסוק במרחק גדול יחסית מהכבל.
	ד. ניתוח מצבו הטכני (הטוב), של המסוק.
	לאור האמור לעיל, שהאפשרות שהתאונה נגרמה כתוצאה מכך שהטייס לא הבחין בכבל המשיכה בעת טיסה נמוכה, ולכן פגע בו, הינה ככל הנראה גבוהה יותר מהסבירות שהתאונה נגרמה במהלך גישה לנחיתה.
	2.3 מז"א

	על בסיס נתוני מזג האוויר שהתקבלו מהשרות המטאורולוגי, ומדיווחי טייסים ביום האירוע,  צוות החקירה לא מצא קשר בין תנאי מז"א לבין האירוע עצמו.
	עם זאת, מיקום השמש בזמן האירוע, ובהתייחס לכוון הטיסה שקדם לאירוע, יתכן וייצרו קושי נוסף, מצד הטייס, להבחין בכבלי המשיכה.
	על פי טיסת השחזור, במצב של טיסה ללא הסתרת השמש ע"י העננים, היה קושי גדול יותר להבחין בכבל המשיכה.
	2.4 ניתוח זמן ומרחב

	על פי מדידת הזמן בין שתי נקודות בהן המסוק נקלט, ע"י מכ"מ היב"א, בלג האחרון של הטיסה, מתקבל שמהירותו הייתה בין 100-90 קשר. במהירות זו, המסוק עובר מרחק של 45 - 50 מטר בשנייה (בהתאמה).
	על פי מדידת הזמן בין שתי נקודות בהן המסוק נקלט, ע"י מכ"מ היב"א, בלג האחרון של הטיסה, מתקבל שמהירותו הייתה בין 100-90 קשר. במהירות זו, המסוק עובר מרחק של 45 - 50 מטר בשנייה (בהתאמה).
	על פי מדידת הזמן בין שתי נקודות בהן המסוק נקלט, ע"י מכ"מ היב"א, בלג האחרון של הטיסה, מתקבל שמהירותו הייתה בין 100-90 קשר. במהירות זו, המסוק עובר מרחק של 45 - 50 מטר בשנייה (בהתאמה).
	זמן התגובה (Reaction Time), בתוספת זמן קבלת ההחלטה, ובתוספת זמן תגובת המסוק עצמו, מוערך בכ - 3 עד 5 שניות. בפרק זמן זה המסוק עובר בין 140 ל - 230 מטר (בהתאמה). המשמעות היא שבנתוני טיסת התאונה שהיו (גובה ומהירות), לטייס לא היה מספיק זמן לפעול מרגע גילו...
	2.5 ניתוח רצף האירועים

	הפגיעה הראשונה בכבל, הייתה ככל הנראה, במוט ההגנה (אדום לבן), שנפגע בקצהו התחתון. דבר זה יכול להעיד על מצב אף גבוה.
	הפגיעה במוט ההגנה מצביעה על כך שהכבל החל בחיכוך ושפשוף שהלך והתחזק עם ההתקדמות בכוון  הטיסה, וגרם למעיכה של מוט ההגנה לקראת הפגיעה במייצב האנכי (בקצהו התחתון של הסנפיר), ראה תמונה 6. בנקודה זו, הכבל לא יכול היה להמשיך "ולהחליק" ונתפס בסנפיר עצמו. מעוצ...
	באזור החיבור בין מכלול הזנב, ל"בום הזנב", ישנם  סימני "תלישה" לאחור של הסנפיר. ההערכה הינה שבנקודה זו, כבל המשיכה "נתפס", ועם התקדמותו של המסוק, נגרמה "תלישת" מכלול הזנב (כולו), מבום הזנב. בחלק מהחיבור של מכלול הזנב לבום הזנב, נפרדו המסמרות, ובחלק אחר...
	בסבירות גבוהה, ועל פי הממצאים, עם הפגיעה בכבל המשיכה, פגעו בו גם שני להבי רוטור זנב, ונחתכו כתוצאה מכך. המרחק על כבל החשמל, שבין סימן הצבע האדום (מוט ההגנה), לצבע  השחור של להבי רוטור הזנב, הינו 40 ס"מ, ומתאים למרחק הגאומטרי של מרחק רוטור הזנב מהסנפיר...
	ניתוק מכלול הזנב מהמסוק, גרם לשינוי מהותי במרכז הכובד של המסוק, וככל הנראה להפלת אף המסוק, כתוצאה מכך, לדעת צוות החקירה, קיימים שני תרחישים אפשריים להתפתחות התאונה:
	2.5.1 תרחיש אפשרי ראשון, שילוב של נפילת אף המסוק עם סבסוב חריף גרמו לטייס לנסות להרים אף, ובשלב זה פגעו הלהבים הראשיים בבום הזנב, וגרמו לניתוק שלו מהבום.
	2.5.1 תרחיש אפשרי ראשון, שילוב של נפילת אף המסוק עם סבסוב חריף גרמו לטייס לנסות להרים אף, ובשלב זה פגעו הלהבים הראשיים בבום הזנב, וגרמו לניתוק שלו מהבום.
	2.5.1 תרחיש אפשרי ראשון, שילוב של נפילת אף המסוק עם סבסוב חריף גרמו לטייס לנסות להרים אף, ובשלב זה פגעו הלהבים הראשיים בבום הזנב, וגרמו לניתוק שלו מהבום.
	2.5.2 תרחיש אפשרי שני, בסבירות גבוהה יותר, מצב של עומס G נמוך (Low- G, Near weightless), שנבע כתוצאה מהורדה חריפה של אף המסוק, וגרמה למצב בלתי נשלט, בו גוף המסוק לא עוקב אחר הדיסקה (מישור הסיבוב של הלהבים הראשיים), ובעת הסחרור הלהבים פגעו בבום הזנב.
	מיקום נפילת מקטע בום הזנב, מעט לפני מיקום נפילת גוף המסוק, (כ - 15 מטר ממנו) והסימנים עליו, מצביעים על פגיעת הלהבים הראשיים בבום הזנב, בשלב האחרון ממש לפני הפגיעה בקרקע. (ראה תמונה 5).
	2.6 הפגיעה בקרקע

	מניתוח אופי הפגיעה של המסוק בקרקע, ניתן להסיק בסבירות גבוהה, שהמסוק לא היה בשליטה באותן שניות שקדמו לפגיעה הסופית בקרקע.
	הפיזור המועט של חלקי המסוק, לאחר הפגיעה בקרקע, מעידים על מהירות אופקית קטנה מאוד. (פגיעה אנכית בקרקע).
	מתוך מצבם של הלהבים הראשיים, ניתן לקבוע, שבעת הפגיעה הראשונית בקרקע, סל"ד הרוטור היה נמוך. לא ניתן לפסול את האפשרות שהטייס ניסה לשכך את הנפילה, בעזרת הקולקטיב, ואף אפשר שהספיק לסגור את המנוע לסרק, (לצורך עצירת מומנט הסבסוב שנוצר עקב תלישת הזנב), אך לא...
	על פי הסימנים בעלווה של הגזר, המסוק היה בסבסוב בעת הפגיעה בקרקע.  בסבירות גבוהה, במצב אף נמוך, שנוצר לאחר תלישת הזנב מהמסוק, (בעת הפגיעה בכבל המשיכה) ואשר גרם לתזוזת מרכז כובד משמעותית קדימה, ושילוב של תנועת הסבסוב, הביאו להתהפכות המסוק על צידו השמאלי...
	שלמות המגלשים, והקשתות (הקדמית והאחורית), מעידים שאת עיקר עוצמת הפגיעה בקרקע, ספג גוף המסוק, ולא המגלשים. (פגיעה במצב צידי, הפוך, או קרוב לכך).
	הלהבים הראשיים נמצאו, מכופפים ב - 90 מעלות, כחצי מטר מראש הרוטור, ומחוברים אליו. מוטות שינוי זווית פסיעה נמצאו מחוברים, אם כי אחד שבור בקצהו. בחינת פני השבר מראה שהשבר הינו חד פעמי ואירע בהתרסקות.
	ראש הרוטור והממסר הראשי נמצאו מחוברים, כשהם נטויים לאחור, ולשמאל.
	החלק מבום הזנב שנשאר מחובר לגוף המסוק, נמצא פחוס, דבר שיכול להצביע על מכה עם אנרגיה אנכית חזקה.
	כל חלקי המסוק, השברים, הכיפופים, והגזירות של הרכיבים השונים, באזור המנח האחרון של המסוק, הינם תוצאתיים לפגיעה בקרקע, ולא נמצאו כנסיבתיים עקב כשל כלשהו במסוק.
	2.7 ניתוח האש

	על פי הממצאים בזירה, לא נמצאו ראיות להתפתחות אש עוד בשלב הטיסה של המסוק.
	לדברי עד הראיה, הוא לא הבחין בסימני אש בעת הטיסה של המסוק לפני פגיעתו בקרקע.
	לדברי עד הראיה, הוא לא הבחין בסימני אש בעת הטיסה של המסוק לפני פגיעתו בקרקע.
	לדברי עד הראיה, הוא לא הבחין בסימני אש בעת הטיסה של המסוק לפני פגיעתו בקרקע.
	בסבירות גבוהה האש פרצה לאחר הפגיעה בקרקע, כאשר המסוק במצב הפוך. עוצמת הפגיעה האנכית בקרקע, יתכן שגרמה לפגיעה במיכל הדלק. אפשרות נוספת היא התנתקות אחד מצינורות הדלק במערכת הדלק, ו/או צינור דלק שיוצא מסעפת הדלק (ונמצא מנותק), לאחד הצילינדרים ושממנו נשפך...
	2.8 חקירת הגורם האנושי

	כללי
	לאחר איסוף כול העובדות והממצאים בידי צוות החקירה, לרבות ההיבטים הישירים והעקיפים הקשורים בתפעול כלי הטיס, נבחנו הגורמים הישירים הנוגעים לטייסים עצמם וגורמים מערכתיים תורמים, (גורמי הנהלה של המפעיל, גורמי הבקרה, גורמי הרגולטור).
	הטייס הפרטי
	מתוך בדיקת התנהלותו של הטייס הפרטי, לצוות החקירה הצטיירה דמות של טייס זהיר, שמכיר במגבלותיו. לטייס היה ניסיון מועט בטיסה על מסוקים, משכך, את מרבית טיסותיו הוא נהג לבצע עם טייס נוסף (מזדמן), וותיק ומיומן ובעל הגדר וניסיון על מסוק זה. מתוך עדויות שנגבו,...
	יום קודם לטיסת  התאונה, הטייס הפרטי פנה, לטייס וותיק שהכיר, וביקש ממנו להצטרף אליו לטיסה פרטית. הטייס המסחרי, הסכים לכך, וזו הייתה טיסתם המשותפת הראשונה. על פי עדויות של טייסים אחרים שטסו עם הטייס הפרטי, הוא התגלה להם כטייס שהקפיד מאוד על הבטיחות, זהי...
	יום קודם לטיסת  התאונה, הטייס הפרטי פנה, לטייס וותיק שהכיר, וביקש ממנו להצטרף אליו לטיסה פרטית. הטייס המסחרי, הסכים לכך, וזו הייתה טיסתם המשותפת הראשונה. על פי עדויות של טייסים אחרים שטסו עם הטייס הפרטי, הוא התגלה להם כטייס שהקפיד מאוד על הבטיחות, זהי...
	יום קודם לטיסת  התאונה, הטייס הפרטי פנה, לטייס וותיק שהכיר, וביקש ממנו להצטרף אליו לטיסה פרטית. הטייס המסחרי, הסכים לכך, וזו הייתה טיסתם המשותפת הראשונה. על פי עדויות של טייסים אחרים שטסו עם הטייס הפרטי, הוא התגלה להם כטייס שהקפיד מאוד על הבטיחות, זהי...
	עוד הצטייר בפניהם הטייס הפרטי כאחד שנותן אמון מלא בטייס הוותיק. על פי העדויות מטיסות קודמות, הוא ככל הנראה לא היה מתערב, לא במלל, ובסבירות, אף לא בהגאים, במצבים חריגים, לרבות במצבים שלכאורה מחוץ "למעטפת הטיסה" שלו.
	על פי העדויות, בטיסות שביצע בחצי השנה האחרונה עם טייסים וותיקים, הוא הקפיד מאוד על הבטיחות. לדוגמה, חלק מהטייסים הוותיקים שהצטרפו לטיסותיו, ציינו כי הקפדתו על התראה במלל על קיום מכשולים הייתה אף מוגזמת ולא עניינית, יחסית לגובה בו טס.
	על פי העדויות, בטיסות שביצע בחצי השנה האחרונה עם טייסים וותיקים, הוא הקפיד מאוד על הבטיחות. לדוגמה, חלק מהטייסים הוותיקים שהצטרפו לטיסותיו, ציינו כי הקפדתו על התראה במלל על קיום מכשולים הייתה אף מוגזמת ולא עניינית, יחסית לגובה בו טס.
	על פי העדויות, בטיסות שביצע בחצי השנה האחרונה עם טייסים וותיקים, הוא הקפיד מאוד על הבטיחות. לדוגמה, חלק מהטייסים הוותיקים שהצטרפו לטיסותיו, ציינו כי הקפדתו על התראה במלל על קיום מכשולים הייתה אף מוגזמת ולא עניינית, יחסית לגובה בו טס.
	הטייס המסחרי
	הטייס המסחרי, הינו טייס ותיק מאוד, יוצא חיל האוויר, אשר צבר לזכותו אלפי שעות טיסה. הטייס היה מוכר כטייס מקצועי, ובעל רמת טיסה גבוהה. מצד שני, הטייס באופיו התגלה "כלוקח סיכונים" בטיסה, שהתבטאה לעיתים בטיסה נמוכה, ותמרונים שונים.
	מיומנותו הגדולה, רמת טיסתו הגבוהה, וניסיונו הרב, אפשר שנטעו בו ביטחון רב, ביכולותיו האישיות, ובכישרונו הרב.
	כשירות הטייסים
	שני הטייסים היו כשירים לביצוע הטיסה. רישיונותיהם בתוקף. הטייס הפרטי, לצורך הביטחון האישי שלו, צרף לטיסה, טייס וותיק ומנוסה, שרמת טיסתו, מקצועיותו, ויכולותיו האישיות היו גבוהות.
	לאור זאת, צוות החקירה מצא כי שני הטייסים פעלו על בסיס רישיונות בתוקף שהחזיקו.
	לאור זאת, צוות החקירה מצא כי שני הטייסים פעלו על בסיס רישיונות בתוקף שהחזיקו.
	לאור זאת, צוות החקירה מצא כי שני הטייסים פעלו על בסיס רישיונות בתוקף שהחזיקו.
	אפשרות לאירוע פיזיולוגי שארע למי מהטייסים
	נבדק הרקע הרפואי של שני הטייסים. נבדק אורח החיים שכל אחד מהם ניהל  ב - 72 השעות שקדמו לתאונה. מסיבות שונות לא בוצעה נתיחה פתולוגית, יחד עם זאת, לא נמצא כל ממצא שיכול להצביע על בריאות לקויה, של מי מהטייסים, שקדמה לתאונה.
	נבדק הרקע הרפואי של שני הטייסים. נבדק אורח החיים שכל אחד מהם ניהל  ב - 72 השעות שקדמו לתאונה. מסיבות שונות לא בוצעה נתיחה פתולוגית, יחד עם זאת, לא נמצא כל ממצא שיכול להצביע על בריאות לקויה, של מי מהטייסים, שקדמה לתאונה.
	נבדק הרקע הרפואי של שני הטייסים. נבדק אורח החיים שכל אחד מהם ניהל  ב - 72 השעות שקדמו לתאונה. מסיבות שונות לא בוצעה נתיחה פתולוגית, יחד עם זאת, לא נמצא כל ממצא שיכול להצביע על בריאות לקויה, של מי מהטייסים, שקדמה לתאונה.
	מניתוח אופי התאונה, האפשרות לאירוע פיזיולוגי, כל שהוא, שאירע לאחד הטייסים, לפני הפגיעה בכבל החשמל, נמוכה.
	מהלך הטיסה (כולה) ביום האירוע
	מתוך עדויות מוקלטות שבוצעו במהלך הטיסה עצמה, נמצא שהטייס הפרטי העביר את השליטה בהגאי המסוק,  (הטסת המסוק), לטייס המסחרי, במספר קטעי טיסה. בקטעי טיסה אלה, קיימת עדות, ממספר גורמים,  שהטייס המסחרי ביצע גם קטעי טיסה בגובה נמוך.
	טיסה נמוכה כזו בוצעה הן בדרכם לנחיתה באזור צומת פורייה, והן בדרכם חזרה למנחת ראשון.
	חציית חוטי חשמל
	הימנעות ממכשולים, לרבות אופן חציית חוטי חשמל, נלמדת בבתי הספר לטיסה שבהם מלמדים טיסה על מסוקים.
	בתכנית ההדרכה של הטייס הפרטי המעורב באירוע זה שאושרה ע"י רת"א, לבית ספר זה (ולבתי ספר אחרים), לא קיימת התייחסות ספציפית לביצוע הדרכה לאופן חציית קווי חשמל.
	הטייס הפרטי עבר הדרכה של חציית חוטי חשמל בבית הספר לטיסה בו למד לטוס לראשונה על מסוק 22-R (הדרכה לרישיון טייס פרטי להגדר הליקופטר). לימוד חציית חוטי חשמל מבוצע בבית ספר זה הן בתדריך קרקעי לטיסה, והן בטיסה עצמה, וזאת כתוספת לתכנית ההדרכה המאושרת ע"י רת...
	האחד הערכת גובה הטיסה מעל עמוד קלה יותר וברורה יותר מאשר הערכת גובה טיסה מעל חוט חשמל. כמו גם, קל יותר לראות את עמוד החשמל, מאשר את חוט החשמל, ולתכנן את המעבר מעליו. הטעם השני - גובה כבל החשמל משתנה ותלוי בגורמים רבים כגון: טמפרטורה, לחות, רוח, אורך ה...
	הצורך בלימוד דרכי חציית קווי מתח בטיסה במסוקים נובע מהעובדה שקיים צורך לעיתים לבצע המראה ונחיתה בשטח הפעלה, ויתכן ששטח הפעלה, ימצא בקרבת קווי מתח.
	בבית הספר בו למד הטייס הפרטי, ניתן כינוי לעמוד החשמל שנקרא "אייפל", לאור הדמיון של עמוד החשמל למגדל אייפל.  על פי עדויות, הטייס הפרטי הקפיד מאוד לחצות קווי חשמל מעל העמוד, גם בטיסות עם טייסים אחרים, ואף כינה את עמודי החשמל "אייפל".
	גם הטייס המסחרי, שהינו בוגר חיל האוויר, למד והכיר את הכלל שחציית קווי חשמל, בטיסה נמוכה, מבוצעת תמיד מעל לעמוד החשמל.
	2.9 ניהול הטיסה (בטיסה חזור למנחת ראשון)

	לאחר הנחיתה ביעדם, באזור צומת פורייה, ובתום ההפסקה, החליטו הטייסים (שלא על פי התכנון המקורי), לאחר תאום עם הבקר, לטוס צפונה לכוון נחל עמוד. הטייס המסחרי הטיס בסבירות גבוהה את המסוק, וביצע יעף נמוך לאורך תוואי הנחל. לאחר הטיסה הנמוכה בנחל עמוד, יצר הצו...
	מיקום אחרון של קליטת היב"א היה באזור כפר תבור, ודווח על ידם בקשר שהם יטוסו לעבר היישוב ניר יפה, יעקפו את מגידו ממזרח ומדרום, מבלי להיכנס לתחומו.
	מקום התאונה מתאים לנתיב הטיסה הצפוי (צפון מערבית לכפר יחזקאל כ - 2 ק"מ). על פי תרשומת הקשר, וכן על פי האזנה לקול הטייס שביצע את הדיבור עם יחידת   הבקרה, ככל הנראה הטייס המסחרי הוא זה שניהל את התקשורת עם יחידת הבקרה. לא ניתן לקבוע, מי משני הטייסים אחז ...
	2.10 כלי הטיס וגורמים טכניים

	מדובר במסוק חדש, שחלפו חודשים בודדים מתום הרכבתו, שצבר כ- 63 שעות טיסה בלבד, ללא היסטוריה של תקלות, שתוחזק ותועד כהלכה, והיה במצב כללי טוב מאוד.
	האפשרות לתקלה טכנית שגרמה לתאונה, נבדקה ונבחנו האפשרויות לכשל טכני ברכיבי כלי הטיס, כדלקמן:
	 מנוע.
	 הגאים.
	 אש באוויר.
	 כשל בהעברת תנועה בצירי המסוק.
	 יציאה ממרכז כובד.
	 אבדן שליטה כתוצאה מתמרון.
	2.10.1 מנוע
	המנוע נבדק ע"י אנשי מקצוע, מומחים למנועים ולא התגלה כל ממצא שיכול להעיד שהיה כשל במנוע.
	בנוסף, בסבירות גבוהה המנוע פעל בעת הפגיעה בקרקע. הסימנים המעידים לכך הם:
	א. צורת כיפוף של צינור הפליטה המעיד שהיה חם בעת הפגיעה בקרקע.
	ב. ליפוף של מוט ההיגוי סביב ציר הנעה בקטע הזנב האחורי, (ראה תמונה 13), (מעיד שהמנוע סיפק כוח לציר הנעת רוטור זנב בעת הפגיעה בכבל המשיכה).
	ב. ליפוף של מוט ההיגוי סביב ציר הנעה בקטע הזנב האחורי, (ראה תמונה 13), (מעיד שהמנוע סיפק כוח לציר הנעת רוטור זנב בעת הפגיעה בכבל המשיכה).
	ב. ליפוף של מוט ההיגוי סביב ציר הנעה בקטע הזנב האחורי, (ראה תמונה 13), (מעיד שהמנוע סיפק כוח לציר הנעת רוטור זנב בעת הפגיעה בכבל המשיכה).
	ג. סחרור המסוק לאחר שזנב המסוק ניתק (מעיד שהמנוע מספק כוח).
	ד. מרחק הנפילה של המסוק מחוט החשמל (148 מטר, מעיד שלא הייתה הקטנת מהירות לפני החוטים).
	ה. עד הראיה שטען כי המסוק היה בטיסה אופקית וישרה עד בסמוך לעמודי החשמל.
	הערה: לא ניתן היה לקבוע אם המנוע פעל בכוח מלא, או בכוח מופחת בעת הפגיעה בקרקע.
	הערה: לא ניתן היה לקבוע אם המנוע פעל בכוח מלא, או בכוח מופחת בעת הפגיעה בקרקע.
	הערה: לא ניתן היה לקבוע אם המנוע פעל בכוח מלא, או בכוח מופחת בעת הפגיעה בקרקע.
	2.10.2 הגאים
	לאחר השריפה, בגלל הטמפרטורה הגבוהה ששררה עקב האש, היא כילתה, המיסה, ועיוותה רכיבים מתכתיים ואחרים במערכת ההיגוי. אך באותם רכיבים שנבדקו, לא נמצאו כשלים מקדמיים לפגיעה בקרקע ושיכלו להסביר סיבתית את התאונה. מתיאור תוואי הטיסה ע"י עד הראיה, (בקו ישר ובגו...
	2.10.3 אש באוויר
	צוות החקירה בחן את שרידי המסוק השרופים במגמה לאתר סימנים כלשהם שיצביעו על קיום אש בשלב האווירי של הטיסה, שיכולה הייתה לנבוע מתקלה כלשהיא במסוק. לאחר בחינת כל חלקי המסוק השרופים, ובחינת חלקי המסוק שלא נשרפו, כולל החלקים שהתנתקו מהמסוק לפני הפגיעה בקרקע...
	2.10.4 כשל בהעברת התנועה בצירי המסוק
	צוות החקירה בחן את צירי העברת התנועה מהמנוע לרוטור הראשי, ולרוטור הזנב. ניראה שהניתוק בצירים (כפי שנמצאו בזירת האירוע), הינו תוצאה של הפגיעה בכבל החשמל, והפגיעה בקרקע. לא נמצאו סימנים מעידים על ניתוק כתוצאה של כשל טכני, סדקים ואו התעייפות חומר.
	מתוך האמור לעיל, צוות החקירה סבור שלא אירע כשל בצירי העברת תנועה במסוק לפני הפגיעה בכבל החשמל.
	2.10.5 יציאה ממרכז כובד
	מרכז הכובד של המסוק, בנתוני טיסת התאונה נבדק, ונמצא בלב המעטפת. (ראה תמונה 1). בגרף, ניתן לראות שהמראה של שני הטייסים בכיסאות הקדמיים, עם דלק מלא, הינה בלב המעטפת של מרכז הכובד. ירידת כמות הדלק לאורך הטיסה, אינה משנה באופן משמעותי את מרכז הכובד.
	ההנחה הינה שלא הייתה יציאה ממרכז הכובד בטיסה זו עד לתלישת מכלול הזנב מגוף המסוק עקב הפגיעה בכבל המשיכה.
	2.10.6 אבדן שליטה כתוצאה מתמרון
	מסוק הרובינסון "רגיש" לתופעה של G נמוך (Low- G, Near weightless). ניתן להגיע למצב זה, בתפעול חריף של ההגאים. במצב של G נמוך, הטייס עלול לאבד שליטה על המסוק.
	על פי דווח של עד הראיה, המסוק היה בטיסה אופקית וישרה עד לנקודה משוערת בקרבת העמודים. לאחר מכן המסוק ניראה "עוצר בחדות" ומיד מתחיל להסתחרר. לאור עדות זו, צוות החקירה משער כי לא בוצע תמרון חריף וחריג, לפני הפגיעה בחוטים, שהביא לאבדן שליטה ולטיסה בלתי נש...
	בסבירות גבוהה יותר, הטייס הבחין בכבל המשיכה, "ברגע הארון", וניסה להתחמק מפגיעה בו, ע"י הרמת אף. יש לציין כי עד הראיה, שהיה כשני ק"מ ממקום האירוע, לא הבחין בתנועה כזו, אך סימני הפגיעה במוט ההגנה, מצביעים על אפשרות פגיעה בכבל המשיכה, במצב אף גבוהה. בסבי...
	2.11 נהלי טיסה ובקרה

	על פי התקנות והפמ"ת, אחת משיטות הטיסה של כלי הטיס במדינת ישראל מבוצעת על פי כללי טיסת ראיה מבוקרת (להלן: "כטר"מ").
	באנגלית נקראת Controlled Visual Flight Rules – "CVFR".
	בטיסה על פי כטר"מ, הטייס אחראי על ההפרדה ממכשולים ומכלי טיס אחרים, יחד עם זאת, הבקר מעביר לטייס התראות מפני מטוסים אחרים שנמצאים בקרבתו, אך האחריות להפרדה מתנועות אחרות עדיין חלה על הטייס.
	הערה: על פי כללי טיסת ראיה (להלן: "כט"ר – "VFR), שמבוצעת באזור מוגדר, הבקר לא יעביר לטייס התראות בפני תנועות אחרות באותו המרחב. דוגמה לאזור כזה היא "בועת השרון".
	במרחב בו מסוק טס, הטיסה מבוצעת בנתיבי הטיסה  למסוקים, או בנתיב אחר, בהתאם להנחיית הבקר. על פי הנהלים והפמ"ת, (פרק ב-03 סעיף 5,ט), בסמכות הבקר לאפשר לטייס לטוס מתחת לגובה הנתיב, במידה והוא מבקש. המינוח שבו משתמשת יחידת הבקרה, לטייסי המסוקים, הינו: "גוב...
	בזמנים מסוימים, העומס על יחידת הבקרה גבוה מאוד, במצב זה לא ניתן לבצע עקיבה טובה על כל מטוס או מסוק בכל רגע נתון, ובסמכות יחידת הבקרה לספק שירות מכ"ם לייעוץ בלבד (RADAR ADVISORY SERVICE), כפי שמפורט בפמ"ת פרק א-06.
	2.12 נהלי חילוץ והצלה

	יצוין שלא נקלט שידור מצוקה של הטייס. יתכן שלא בוצע שידור זה, ויתכן שבוצע שידור, אך הוא לא ניקלט ע"י אף גורם.
	שידור מצוקה של ה - ELT מהמסוק לא ניקלט ע"י כלי טיס אחרים שהיו באזור, לא ע"י יחידת הבקרה, ולא ע"י חברת Cospas Sarsat, שגם מסוק נשוא התאונה היה רשום אצלה.
	מזמן ההתרסקות המשוער, ועד הקריאה של הבקר הצבאי לכלי הטיס עברו כ- 3 דקות. הדיווח למשטרת ישראל (ע"י עד שמיעה/ראיה), על התרסקות המסוק התבצע כ- 5 דקות לאחר זמן ההתרסקות המשוער.
	הבקר קרא למסוק מספר רב של פעמים אך לא קיבל מענה. כאמור, אתר ההתרסקות היה בקרבת מנחת מגידו, ומניסיון של טייסים, קורה לא אחת, שטייס שטס באזור מחליט לעזוב את הקשר עם הבקר, גם מבלי שהצליח לדווח לו על כך, ולעבור לקשר עם מנחת מגידו. במקרים אלו, יתכן שהבקר ל...
	השלב בו יחידת הבקרה הבינה שיתכן שכלי טיס (כלשהו), "נפגע", חלפו כ - 40 דקות מזמן ההתרסקות המשוער.
	ספר פרסומי מידע תעופתי (פמ"ת), מכיל מידע, כללים והוראות לביצוע טיסות אזרחיות, במרחב האווירי של מדינת ישראל. כמו כן, כולל הפמ"ת מידע אודות שירותי התעבורה האווירית. בפמ"ת לא נמצא מידע, נגיש לטייס האזרחי בכל הנוגע בהיבטי חיפוש והצלה.
	המשמעות היא, שהטייסים האזרחיים אינם יודעים אם וכיצד יבוצע נוהל חיפוש וההצלה במקרה חרום, ואין להם הנחיות מעשיות כיצד לפעול בעת הציפיה לחיפוש והצלה.
	2.13 נהלי סימון כבלי חשמל בקו מתח שבהקמה

	צוות החקירה, שביצע את טיסת השחזור, הופתע מהקושי הרב בגילוי ובאיתור חוטי/כבלי משיכה של קו בהקמה. כבלים אלה, שהינם דקים מאוד, (כשליש מעוביו של כבל רגיל/קבוע), מתגלים לעיני הטייס במרחק של עשרות מטרים בודדים בלבד, בעוד שכבלי חשמל רגילים נראים לטייס במרחק ...
	ההערכות צוות החקירה הינה שגם בטיסת התאונה, הטייסים הופתעו מכבל המשיכה, שנגלה לעיניהם "ברגע האחרון", כשכבר היה מאוחר מידי, ולא ניתן היה לחמוק מהפגיעה בו.
	בנוהל סימון חוטים של חברת החשמל, לא קיימת חובת סימון חוטים לקו חשמל שנמצא בהקמה.
	העובדה שבתהליך פריסת החוטים, מבוצעת משיכת החוט הסופי באמצעות כבל פלדה דק מאוד, ואשר הוא כמעט בלתי ניראה לעין הטייס, ולא מסומן באמצעי אזהרה, מגדילה את הסיכון הן במקרים של נחיתה לא מתוכננת כגון בשטח הפעלה, אשר יכולה להיות בקרבת קווי חשמל, הן למטוסי ריסו...
	בנוסף, לצוות החקירה הוברר כי לא קיימת הגדרה של זמן לסיום קו בהקמה. כך, לכאורה ולמעשה, כמו באירוע זה, יכולים לחלוף/חלפו חודשים ארוכים בהם כבלי המשיכה תלויים, בלתי נראים, ובלתי מסומנים דבר שעלול להוביל לסיכון בטיחותי אפשרי גבוה לכלי טייס מנמיכי טוס.
	2.14 תשדורת ADS-B

	הרגולציה העולמית צועדת יותר ויותר לקראת הכנסת שידורי ADS-B כחובה (Mandatory), למרבית כלי הטיס. בשנים האחרונות, כלי הטיס החדשים, שמצוידים בטרנספונדר עם מוד S, כוללים גם יכולת שידור ADS-B.
	באירופה, כלי טיס במשקל המראה מרבי שמעל 5,700 ק"ג יחויבו החל משנת 2025 להצטייד ביכולת שידורADS-B .
	בארה"ב ההגדרה לחובת יכולת שידור של ADS-B היא על פי המרחב האווירי (Airspace) שכלי טיס יהיה מורשה לטוס בו.
	תשדורת זו, יכולה להיות מנוצלת ע"י יחידת הבקרה להורדת העומס מהבקר, לטיוב בניית התמונה המרחבית, ולשיפור הכיסוי באותם אזורים שהמכ"מ לא מכסה, ויש לה תרומה לבטיחות הטיסה. שיפור נוסף יכול להיות באותם כלי טייס המצוידים גם במערכת קליטת תשדורת ה - ADS-B. במקרי...
	2.15 תוצאות בדיקת המעבדה המטלורגית והכימית

	תוצאות בדיקות המעבדה העידו על הממצאים הבאים:
	ישנה עדות  לפגיעה במוט ההגנה וכן בחלקו התחתון של הסנפיר התחתון ע"י כבל המשיכה.
	לא אותרו סימני פגיעה של מכלול הזנב בכבל המשיכה. דבר זה יכול לנבוע מכך שקטע הכבל שנמסר למעבדה, לא היה קטע הכבל שבו פגע המסוק.
	(ראה סעיף 1.16.1).
	ישנה עדות לפגיעת להב ראשי בבום הזנב.
	3. מסקנות
	3.1. התאונה התרחשה עקב טיסה נמוכה ופגיעה בכבל משיכה דק, שקשה מאוד היה לראותו. בעקבות הפגיעה בכבל, נתלש מכלול הזנב, וכתוצאה מכך, המסוק החל להסתחרר והפיל אף, דבר שהוביל לאבדן שליטה ולהתרסקות.
	3.2. המעבר בין העמודים, ולא מעל העמוד, תרם לתוצאה הטראגית.
	3.3. גורם תורם לאירוע הינו הגורם האנושי. טיסה בגובה נמוך מצריכה מיומנות גבוהה ויכולת טובה של בניית מודעות מצבית (Situation Awareness), הנרכשת עם הניסיון, ומבוססת על העיקרון של See & Avoid לצורך הימנעות מפגיעה במכשולים, שבמבחן המציאות לא בא לידי ביטוי ...
	3.4. התרבות שהשתרשה בקרב חלק מטייסי המסוקים בישראל, וכפי שנמצא גם בטיסת התאונה, לטוס מתחת לגובה המזערי המוגדר בתקנות ובפמ"ת, היוותה גורם תורם לאירוע.
	3.5. הטייסים היו מרושיינים כדין לביצוע הטיסה.
	3.6. המסוק היה מרושיין כחוק, תוחזק במכון בדק מאושר. אחזקת המסוק, ומסמכי המטוס נמצאו תקינים, ומולאו כנדרש. לא נמצאו ממצאים שיכולים להצביע שהמסוק לא היה כשיר לטיסה.
	3.7. לא נמצאה עדות לכשל מבני, או כשל במערכות המטוס, שקדמו לפגיעת המסוק בכבל החשמל.
	3.7. לא נמצאה עדות לכשל מבני, או כשל במערכות המטוס, שקדמו לפגיעת המסוק בכבל החשמל.
	3.7. לא נמצאה עדות לכשל מבני, או כשל במערכות המטוס, שקדמו לפגיעת המסוק בכבל החשמל.
	3.8. משקל ואיזון המסוק, עד לשלב שבו נתלש הזנב, היו במגבלות.
	3.9. עומס הקשר בזמנים מסוימים, כגון ימי שבת חג, וכו', מקשה מאוד על ביצוע בקרה יעילה ואיכותית אחר כל התנועות הנמצאות במרחב.
	3.10. מערכת עזר לבקר כדוגמת ADS-B, הכוללת תצוגות של אות קריאה של כלי הטיס, מיקום מדויק, גובה, מהירות, כוון, וזמן, יכולה להוריד משמעותית את עומס הקשר, ולסייע בצורה ניכרת לבקר לביצוע עבודתו.
	3.11. לא נמצא בפמ"ת נוהל חילוץ והצלה לאיתור וחילוץ של כלי טיס של התעופה האזרחית הכללית והמסחרית. ראוי ורצוי שהטייסים יכירו את התנאים להפעלת מערך זה.
	3.12. קו חשמל בהקמה, שבמהלכו מבוצעת עבודה עם חוטי משיכה דקים שקשה מאוד להבחין בהם בטיסה, ושאינם מסומנים, הינו גורם בעל סיכון משמעותי לבטיחות הטיסה. השארת חוטי משיכה, לתקופות ארוכות, מגדילה את הסיכון בצורה משמעותית לכלי טיס בכלל, ולמטוסי ריסוס בפרט, שמ...

	4. המלצות
	4.1 לבצע ניהול סיכונים לגבי נוכחותם של כבלי משיכה דקים של קו בהקמה ללא סימון, בזמן שהם תלויים ונשארים בשטח, לתקופות ארוכות.
	4.1 לבצע ניהול סיכונים לגבי נוכחותם של כבלי משיכה דקים של קו בהקמה ללא סימון, בזמן שהם תלויים ונשארים בשטח, לתקופות ארוכות.
	4.1 לבצע ניהול סיכונים לגבי נוכחותם של כבלי משיכה דקים של קו בהקמה ללא סימון, בזמן שהם תלויים ונשארים בשטח, לתקופות ארוכות.


	באחריות:  מנהל רת"א                   מועד ביצוע מומלץ:  31.12.2021
	4.2 לבצע ניהול סיכונים לגבי נוכחותם של כבלי משיכה דקים של קו בהקמה ללא סימון, בזמן שהם תלויים ונשארים בשטח לתקופות ארוכות.
	4.2 לבצע ניהול סיכונים לגבי נוכחותם של כבלי משיכה דקים של קו בהקמה ללא סימון, בזמן שהם תלויים ונשארים בשטח לתקופות ארוכות.
	4.2 לבצע ניהול סיכונים לגבי נוכחותם של כבלי משיכה דקים של קו בהקמה ללא סימון, בזמן שהם תלויים ונשארים בשטח לתקופות ארוכות.
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	4.3 לספק פתרון של סימון חוטים של קו בהקמה.
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	4.4 לפרסם נוהל חילוץ והצלה לתעופה האזרחית במרחבי פיקוח (כטר"מ, כט"ר, כט"מ).
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	4.5 לבחון הקמת מערכת/נוהל/אמצעי לשיפור ניהול עומס הבקרה במרחב האווירי.
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	4.6 לעדכן את תכניות ההדרכה המאושרות ע"י רת"א של בתי הספר לטיסת מסוקים, לרישיון טייס פרטי להגדר הליקופטר, באופן שיבטיח לימוד סוגיית חציית קווי מתח.
	4.7 לבחון הכנסת יכולת קליטת תשדורת ה - ADS-B ליחידות הבקרה הצבאיות המבקרות תנועות אזרחיות מרחבי כטר"מ, וזאת לאור העובדה שכלי טיס רבים בתחום התעופה הכללית והספורטיבית, מצוידים במערכת זאת.
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	4.8 לבחון אפשרות לדרוש הכנסת מכשירים המשדרים את תשדורת ה - ADS-B לכלי טיס חדשים, כולל לתעופה מסוג GA ותעופה ספורטיבית, כסטנדרט מחייב.
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