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  התנתקות כן נסע לאחר נחיתה
  4X-HIXמס' רישום  ,P-92אז"מ מסוג 

 4.6.2020בתאריך  ,במנחת עין ורד
 

 

 20-21 תאונה מס'תיק 
 
 

ממנחת מגידו  ,4X-HIXמספר רישום , Tecnam P-92Eאז"מ  המריא ,בבוקר 4.06.2020בתאריך 

 ,ומיד לאחר הנחיתהבעין ורד נחת האז"מ , 09:00בסביבות השעה . ורד-לנחיתה במנחת עין

כלי הטיס וכן הנסע השמאלי ניתק מגוף כלי הטיס. הטייס חש ברעידות במהלך ריצת הנחיתה, 

יס כיבה את המנוע ואת המצתים ולאחר שכלי הטיס נעצר מחוץ למסלול, יהט .שמאלה סטה 

 הדלק ויצא מהאז"מ ללא כל פגע. את ברזסגר הטייס 

 כלי הטיס ניזוק קלות. 

 
 האז"מ בנקודת העצירה לאחר התנתקות כן הנסע, כחמישה מטר מזרחית למסלול

 

שכן הנסע, המחובר בשלושה  ,עולה צעו חוקרי משרד החוקר הראשיימבדיקות ראשוניות שב

שהצטברו  ,מנזקי עומס ,שהבורג המרכזי כשל, ככל הנראהברגים לגוף האז"מ ניתק, כיוון 

לאחר תאונה, שהאז"מ , 2009בשנת אחרונה להוחלפו  אלו ברגים במהלך הנחיתות לאורך שנים.

 .באותה השנה חווה
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תגלה כשלים ו/או סוגיות לדעת החוקר הראשי, לא נראה סביר שהמשך הרחבת החקירה, 

 לפיכך, החליט החוקר הראשי על הפסקת החקירה. בטיחותיות מערכתיות.

 

 פרטים כלליים

 הופסקה   מצב חקירה:     4.6.2020 תאריך:                            

 ראשונית   סוג החקירה:     09:02    זמן מקומי:                   

 כשל כן נסע   סוג האירוע:     מנחת עין ורדמיקום:                             

 מבצעי   סיווג האירוע:     9.2.2020תאריך פרסום:                 

 תאונה    קטגוריה:    הופסקה חקירה              מצב דוח חקירה:

 אין דרגת הפגיעה הגבוהה:     

 

 אוויר:מזג     פרטי כלי הטיס

 טובה   ראות:                    TECNAM              :   יצרן

 קשר כיוונים משתנים 4עד        רוח:    P-92E                  מודל:

 מעלות צלסיוס 27 :רטורהטמפ    4X-HIX              רישום:

 אז"מ –פרטי       סוג הפעלה:

 התנתק מגוף האז"מ, נזק קל להגה הגובה ולכנף שמאלנסע שמאל -כן                   נזק:

 מנחת מגידו נקודת המראה:

 

 
 ב ב ר כ ה,          

 

 גד רגב             
 החוקר הראשי        

 

 

  4000-0098-2020-0014935סימוכין:     9.6.2020ריך:   תא

 

",  בחקירה בטיחותית, הפסקתה וחידושהפתיחה שכותרתו: " 110, סעיף 2011 –על פי חוק הטיס תשע"א 
 –החוקר הראשי רשאי סעיף קטן )ג(:  " 

 ".( להפסיק חקירה בטיחותית אם הוא סבור, כי אין בה כדי לקדם את בטיחות התעופה1)                          
 

 

 
 
 לצורכי בטיחות בלבד 


