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 מדברי המחוקק על החקירה הבטיחותית ותוצריה
 

 (לאמנת התעופה 43ומנספח  5.44-חוק הטיס, התשע"אמ)
 

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

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

.  צורך בכך יש הראשי החוקר שלדעת ככל, התעופה בטיחות שיפור לצורך לעניין הנוגעות המלצות

 (.לחוק 401 סעיף)
 אירועים מניעת היא בטיחותית חקירה של הבלעדית מטרתה - בטיחותית חקירה מטרת

 . כאמור לאירועים משמעתית או פלילית, אזרחית יותאחר ייחוס תכליתה ואין, בטיחותיים

 (.לחוק 401 סעיף)
 הוראות לפי בטיחותיות חקירות ביצוע על ממונה יהיה הראשי החוקר - הראשי החוקר תפקידי

 ישימות שהן ככל, לאמנה 41 נספח להוראות בהתאם הראשי החוקר יפעל תפקידיו במילוי .זה פרק

 הוראות לפי, לאומי-הבין התעופה לארגון המנהל הודיע לגביהןש כאמור הוראות למעט, בישראל

 (.לחוק 401 סעיף) .שונה באופן פועלת ישראל כי, האזרחית התעופה רשות לחוק( ב)1 סעיף
, מקומו ממלא ועל הראשי החוקר על מרות אין זה פרק לפי בטיחותית חקירה בביצוע - תלות-אי

 להוראות בכפוף, 441 סעיף לפי שהוסמך חוקר על גם ולויח זה סעיף הוראות; הדין של מרותו זולת

 (.לחוק 401 סעיף) .האמור הסעיף של( ג) קטן סעיף

 החוקר משרד של האינטרנט באתר הסופי הדוח את יפרסם הראשי החוקר - הסופי הדוח פרסום

, בדרכים והבטיחות התחבורה במשרד, תשלום ללא, הציבור לעיון הדוח את יעמיד וכן הראשי

 לפגוע כדי בכך יש אם, כאמור הציבור לעיון יעמידו ולא ממנו חלק או הדוח את יפרסם שלא בלבדו

 (.לחוק 441 סעיף. )שלה החוץ ביחסי או המדינה בביטחון
 את יבחן הסופי בדוח המלצות לגביו כלל הראשי שהחוקר מי וכל המנהל - הראשי החוקר המלצות

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

 (.לחוק 401 סעיף. )לשר גם כאמור המנומקת החלטתו את יעביר המנהל; הראשי

 בעתירה, 11 סעיף לפי בערר למעט, במשפט כראיה יתקבל לא הסופי הדוח - הסופי הדוח קבילות-אי

, מנהליים לעניינים משפט תיב חוק לפי,  זה חוק לפי החלטות על מנהלי בערעור או מנהלית

0000–ס"התש
 (.לחוק 401 סעיף. )עובדו כלפי מעביד שנוקט בהליך ישמש ולא, ,

 יתקבל ולא יימסר לא בטיחותית חקירה חומר - בטיחותית חקירה חומר של קבילות-ואי חיסיון

   .עובדו כלפי מעביד שנוקט בהליך או מנהלי בהליך, משמעתי בהליך ישמש ולא במשפט כראיה

 (.לחוק 401 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) 

 .5.44 –לחוק הטיס, התשע"א  441ועבר לפרסום עפ"י סעיף הדוח ה
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 תקציר האירוע

לוונציה, חש הקצין הראשון ברע והתעלף בכיסאו. הקצין  011בעת השיוט, בטיסת אל על 

מתא הטייסים בעזרת מנהל השירות בטיסה והתאושש לאחר זמן מה. הראשון הוצא 

הקברניט הכריז חירום, סטה מנתיב המתוכנן לוונציה והנחית את המטוס בשלום בשדה 

 התעופה של דוברובניק, כשמנהל השירות בטיסה במושב הטייסים של ימינו.

 הקצין הראשון נבדק רפואית במרפאת השדה ושוחרר, ללא ממצאים.

 ס מנהלים עם צוות חלופי יצא מהארץ להמשיך בטיסה ליעד המקורי.מטו

האירוע דווח לחוקר הראשי עוד קודם הנחיתה והחוקר שהיה אותה עת, במקרה, עם 

 עמיתו הקרואטי, תאם עימו שהחקירה תבוצע על ידו.

 פורט שסייע לחקירה.מלמותר לציין, כי החוקר הקרואטי העביר לעמיתו הישראלי מידע 

 נשוא התקרית מטוס
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 דע עובדתימי .4

 היסטוריה של הטיסה 4.4

במאי  41בבוקר יום חמישי, לוונציה דרכה ביצאה  חברת אל עלשל  011טיסה 

. הצוות נפגש בקמפוס החברה, ביצע תדריך משותף ויצא אל המטוס. 0041

 ולשתות קפה.  1הצוות הספיק לעבור דרך הטרקלין שבטרמינל 

(, מנהל שירות בטיסה "ק"ר" :ראשון )להלןצוות הטיסה כלל קברניט, קצין 

ושלושה דיילים. הרכב צוות זה הוא כמקובל בדגם המטוס "( מש"ב)להלן: "

 PF -הקצין הראשון הוגדר בקטע הטיסה הזה כ  ובהתאם לאורך הטיסה.

 )הטייס הממונה  על הטסת המטוס(.

 . באיטליה, LIPZ –נוסעים ויעדו שדה התעופה של ונציה  11במטוס היו 

 זמן מקומי.  00:01הטיסה עזבה את עמדת החניה בשעה 

יוט על פי המטוס טיפס לגובה הש .היציאה לדרך הייתה ללא אירועים חריגים

נתיב הטיסה תוכנן ועבר לאורך  רגל. 11,000 המתוכנן בתוכנית הטיסה, קרי

 הבלקן, לכיוון צפון הים האדריאטי.

שני הטייסים חשו מעט עייפות במהלך הטיסה הק"ר שתה ואף אכל משהו קל. 

 במהלך השיוט. הק"ר אף נמנם מספר דקות, באישורו של הקברניט ובהשגחתו.

דקות ממועד ההמראה, הקצין הראשון ביקש לצאת  10 –לאחר כשעתיים ו 

לשירותים להטיל את מימיו. בעת שהייתו בתא השירותים, הסמוך לתא 

ורת המותניים, הודיע הטייסים, חש ברע, שב מיד לכיסאו, חגר את חג

לקברניט שהוא מרגיש לא טוב, ושאולי )לדבריו( ירד לו קצת לחץ הדם והוא 

מעט את הכיסא לאחור, הרים את רגליו  השעיןעומד להתעלף. הקצין הראשון 

 אל המשענות שבתחתית פאנל המכשירים וחבש את מסיכת החמצן שלצדו. 

א הכיר נוהג להשתמש הקצין הראשון בחר להשתמש במסכת החמצן שכן הו

)לא באופן תדיר(, כאשר יש תחושה של מחסור בחמצן, חולשה  בה מעת לעת

 או עייפות.

באותה עת, דלת תא הטייס נותרה פתוחה, כאשר הדלת המבדלת סגורה 

 כנדרש, מטעמי בטחון.

בשלב זה, הקברניט הבחין בכך שהקצין ראשון מאבד את הכרתו, תוך שהוא 

שולח את שתי ידיו לפנים כאשר אצבעותיו רועדות מתכווץ במושבו אולם 

 והעיניים מתגלגלות.

על פי עדותו של הקברניט, מראה הקצין ראשון מתעלף בכיסאו ובפרט באופן 

הקברניט נגע קלות בק"ר, וחש בו זה קרה, הכניס אותו לתחושת מצוקה. 

 שידיו קשות, ונמצאות קרוב להגאי המטוס )אם כי לא נוגעות בהם(.
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מנה להזעיק את ניט קרא מיד לדיילת שעמדה במטבח הקדמי וביקש מהקבר

 הממונה על צוות הדיילים.מנהל השירות בטיסה, 

הקברניט ניסה למשוך את הקצין הראשון להישען אחורה, אולם הדבר לא עלה 

בידו. בזמן הזה הוא הבחין שאין קולות שאיפה ונשיפה ממסכת החמצן, דבר 

ת המש"ב ישב באותה עת במחלק ון לא נושם.המעיד על כך שהקצין הראש

הדיילת בשלב ראשון סירבה להוראת העסקים, מאחורי המחיצה הסגורה. 

הקברניט לקרוא לו, שכן דלת תא הטייסים הייתה פתוחה ובכדי להכניס את 

הדיילת ביצעה  ,המש"ב היה צורך לפתוח גם את הדלת המבדלת. לאחר כדקה

אשר נכנס, הבין מיד מה קורה. הקברניט את הנדרש והכניסה את המש"ב. כ

הורה לו לחלץ את הק"ר מכיסאו ולהוציא אותו מהתא. המש"ב הסיר מפניו 

כמה שניתן היה, שחרר את  ,של הק"ר את המסכה, הסיט את כסאו לאחור

חגורות המותניים והחל למשוך אותו החוצה. עם תחילת משיכתו של הק"ר 

התרומם וקם ממושבו בסיועו של  על ידי המש"ב, הק"ר התעורר, החוצה

המש"ב סייע לק"ר  . הקברניט הורה לו שלא לגעת בכלום ולצאת.המש"ב

כיסא הקפיץ  ממושבו וכשאבחן, כי הק"ר התאושש ביקשו להתיישב עללצאת 

במטבח הקדמי. הדלת המבדלת נותרה סגורה רוב הזמן, מה שהפריד את 

רניט הבין שהוא נותר הקב המתרחש במטבח הקדמי מעיניהם של הנוסעים.

למעשה איש צוות יחיד במטוס, הורה לסגור את דלת התא, בכדי שיוכל 

כל זאת תחת הרושם להתרכז בהטסת המטוס אל השדה המתאים הקרוב, 

בשלב זה החליט  ממראהו של הק"ר המעולף בכיסא.הקשה שנותר בו לגרסתו 

נבחר על ידו הקברניט להכריז חירום ולנחות בשדה המתאים הקרוב. השדה ש

 לפנים.לערך,  ,מייל 10היה דוברובניק שבקרואטיה, שהיה במרחק של 

, ועל תדר MAY DAYהכרזת החירום נעשתה באופן מפורט, תוך שימוש במונח 

הקברניט הכריז חירום גם על תדר החירום הבינלאומי  ,הבקרה. בהמשך

404.10. 

שרתה. הרופאה אל המטבח הקדמי הוזעקה רופאה, שהיא רופאת משפחה בהכ

ביקשה להניח "טרולי" מתחת לרגליו של הק"ר, בדקה אותו ואמרה שהכול 

( והודיע )כריזה PA - בסדר אתו. לאחר מספר דקות, עלה הקברניט במערכת ה

 .ועל כוונתו לסטות מהנתיב המתוכנן לנוסעים על המתרחש

יע , שנעשתה בעברית ובאנגלית פרט הקברניט מה ארע, הודPA -בהודעתו ב 

( כי הקצין  DCVR-לנוסעים בקול בוטח ורגוע )כך על פי פענוח הקלטת ה 

הראשון איבד את הכרתו והוא מטופל מחוץ לתא, כאשר הוא, הקברניט, מטיס 

 את המטוס והוא מתכוון לנחות בהקדם בדוברובניק. 
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נאמר לה, כנראה, דבר שלא , כי הק"ר איבד את הכרתו ,ברגע ששמעה הרופאה

חזרה אל המטבח הקדמי, ביקשה להשכיב את הק"ר על הרצפה לפני כן, 

כי הוא בסדר. כל תהליך  ,וביצעה לו מספר בדיקות נוספות, שלאחריהן הודיעה

דקות, במהלכן הקברניט כבר החל בפעולות הנדרשות לשם עשר הבדיקה ארך כ

הק"ר כי הוא בסדר, המשנה. מאחר והרופאה אישרה לק"ר,  סטייה לשדה

 ס לתא, לשם כך התקשר לקברניט בקשר פנים. ביקש להיכנ

הקברניט שבדק וראה שהמחיצה סגורה, פתח את הדלת וראה את הק"ר 

המבקש להיכנס, כאשר הוא עומד על ברכיו בכניסה לתא. הק"ר אמר שהוא 

רוצה להיכנס לכיסאו. הסיבה שהק"ר עמד על ברכיו )לדבריו( הייתה שהוא לא 

הקברניט שראה את התמונה הזו, של ק"ר רצה לקום בפתאומיות מהרצפה. 

עומד על ברכיו ליד הדלת ומבקש בקול רפה להיכנס, הסיק ממנה שהק"ר "לא 

 בסדר" ודרש ממנו לסגור את הדלת ולהישאר בחוץ. 

הקברניט החליט שכל הסחת דעת מבחוץ עלולה להסיח את דעתו  ,רגעהמאותו 

אשר הוא מבצע את כל שהיא נחיתה זריזה ובטוחה בשדה המשנה, כ ,ממטרתו

התהליכים לבדו. המצב של ישיבה בתא לבד, תוארה על ידי הקברניט כמוזרה 

עד כדי מלחיצה. מכיוון שלא רצה לסבול עוד הסחות דעת, התקשר אל 

הדיילים במטבח הקדמי והנחה את צוות הקבינה שלא לאפשר לק"ר להתקשר 

וף הטיסה ולהשגיח עד לס ,או להיכנס שנית, להושיב אותו במחלקת העסקים

החלטה זו בוצעה כלשונה. הק"ר שהבין את החלטת הקברניט, אף שחש  -עליו 

 כשיר, נותר בחוץ ולא הפריע עוד להתנהלות הטיסה.

הקברניט, לדבריו, קיבל החלטה מידית בנסיבות העניין ללכת לשדה המשנה 

 הקרוב, הן בגלל היותו לבד בתא והן בגלל חשש אמיתי למצבו של הק"ר.

התמונה של טייס המשנה עומד על ברכיו בכניסה לתא ומבקש להיכנס, רק 

אישרה את תחושתו והגבירה בו את תחושת הדחיפות. לדבריו הוא חשש 

, הגם שהרופאה תיקנה אותו שאין שטייס המשנה סבל מהתקפת "אפילפסיה"

 .זה כך וכי לדעתה הקצין הראשון במצב טוב

מטוס לנחיתה. על פי כל העדויות ההכנה באותה העת עסקו הדיילים בהכנת ה

 בוצעה בצורה יעילה, שקטה ורגועה. 

המידע לגבי הכנת המטוס לנחיתת חירום בשדה משנה בנתיב הועבר לצוות 

לא ידעו את כל הפרטים למרות שהם הדיילים במטבח האחורי על ידי המש"ב. 

ינה לגבי הנסיבות, התמונה הובהרה להם באמצעות הודעת הקברניט והקב

 הוכנה כנדרש לנחיתה.

מספר ערוצי תוך שעבר הקברניט המשיך בהנמכת המטוס לכיוון דוברובניק, 

כי הק"ר איבד הכרה וכי הוא  ,קשר בדרך. ליחידות הבקרה הוא הבהיר

 מטיס את המטוס. ,הקברניט
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, שהינה לערך קשר 010ההנמכה התבצעה באופן הדרגתי ובמהירות הנמכה של 

 . 010ילה במטוסי הצי.  כיוון הטיסה הכללי בהנמכה היה מהירות ההנמכה הרג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נתיב המטוס מהאירוע ועד לנחיתה עפ"י המכ"ם הקרואטי

 

רגל, הקברניט ביקש מהמש"ב להיכנס לתא,  40,000לקראת גובה בהנמכה, 

שב בכיסא הקצין הראשון ויסייע לו בהשגחה ובהאזנה לקשר. יבכדי שי

המסכה, "לנקות" את התא, להיחגר  המש"ב לאכסן את הקברניט הנחה את

הקברניט שאל את המש"ב מה מצב הק"ר  ,ולחבוש אוזניות. בשיחה ביניהם

כי הכול בסדר. הקברניט אמר למש"ב שנראה לו שהק"ר חווה נענה, מאחור ו

בשלב הכוונת  ,התקפת אפילפסיה חמורה בכיסאו. במהלך תהליך ההנמכה

 ,את הפעולות הנדרשות לצורך נחיתה בשדה משנההמכ"ם, הקברניט השלים 

, DESCENT AND APPROACH CHECKLISTSתוך כדי הקראה עצמית של 

 מאשר לקברניט את הפעולות שביצע. כאשר המש"ב

. מאחר שהקברניט נוכח כי גישה 10 למסלולVOR  גישת הגישה בשימוש הייתה

, הוא ביקש 40למסלול  ILS זו אינה מקודדת במטוסי אל על, אלא גישת

 הפקחקשרים.  40רכיב גב של עם רוח בעלת , זאת ILS 12מהמגדל לבצע גישת 

. והקברניט ענה בחיוב שאל את הקברניט האם הדבר עומד במגבלות המטוס

 הפקח אישר את הגישה.

בקר הגישה בירר מה הדחיפות לקבלת סיוע רפואי והובהר, כי ניתן לקבל את 

בקר הגישה הכווין את  מית של המטוס.חניה לדלת הקדההשירות בעמדת 

 בפניה ימנית, ברדיוס נוח. ,המטוס לגישה

במהלך ההנמכה שוחחו הקברניט והמש"ב על מצב הק"ר, הנוסעים ועל המשך 

 ההתנהלות. 

הסטייה 
 מהנתיב
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 להלן תרשים הגישה הסופית:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 עפ"י המכ"ם הקרואטי ,ההצטרפות של מטוס אל על לנחיתה בדוברובניק

 

לאחר התייצבות על ציר הגישה  ניגש לביצוע גישה סופית אוטומטית. הקברניט

לאחר מכן הועבר לקשר עם  קיבל אישור נחיתה, עדיין  על תדר בקרת הגישה.

עם המגדל בוצע תיאום אחרון לגבי ההסעה אחרי נחיתה ונמסר, כי יש  המגדל.

ם, כבר המטוס היה מיוצב בגישה בשלב מוקד רכב מוביל לכיוון עמדת החניה.

ש"ב מאשר הקברניט הקריא וביצע את בד"ח הנחיתה, כשהמ רגל. 0,100בגובה 

 הקברניט הכריז לעצמו הכרזות של נוהל גישה מיוצבת. כי הפעולות בוצעו.לו, 

בסוף הגישה הקברניט החליט לנתק טייס אוטומטי ולבצע נחיתה ידנית, 

 ה בצורה בטוחהמהצד. הנחיתה בוצע מהטעם שהרוח הייתה עם רכיב גב ומעט

מנועים. תחילת את שם כיבה והקברניט פינה מסלול, הסיע לעמדת חניה ו

רגל והנחיתה  11,000ובגובה  00:01הפניה לכיוון דוברובניק התרחשה בשעה 

 דקות. 01 - לסטייה עד נחיתה, סה"כ מקבלת ההחלטה 00:10הסופית בשעה 

ון, משם הוא נלקח שירותי הרפואה הגיעו אל המטוס ובדקו את הקצין הראש

 נבדק ושוחרר ללא ממצאים.השדה, בליווי הרופאה שטיפלה בו והוא  למרפאת

 הקברניט יצר קשר עם גורמי החברה ועם החוקר הראשי. ,לאחר נחיתתו

תקלה בספר  יוצא ופתח CVRלחיץ הקברניט דאג שלבקשת החוקר הראשי, 

 להורדתו לצורך פענוח. המטוס

מלא של טייסים ודיילים על חלופי אה צוות התארגנה והוצי אל עלחברת 

מטוס פרטי. הצוות נחת בשדה, הפעיל את הטיסה ליעד ובחזרה לתל אביב. 

 ., לערךשעות 0:10 מרגע הנחיתה ועד היציאה ליעד ,משך השהייה על הקרקע

 לרבות הקצין הראשון, הוחזר על המטוס הפרטי לארץ. ,צוות הטיסה
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 צוות הטיסה 4.0

 הקברניט

   11בן. 

  שנים. 0שנים, מתוכם כקברניט  41 –מועסק בחברת אל על כ 

  010במשך כל שנות העסקתו בחברה טס בצי. 

  010על מטוסי  41,000שעות, מתוכן  41,000 –ניסיון טיסה. 

  41.44.0041תעודה רפואית בתוקף, עד. 
 

 

 

 הקצין הראשון 

   10בן. 

  שנים. 0 –קצין ראשון בחברת אל על כ 

  010על מטוסי  1,100שעות, מתוכן  0,100 –ניסיון טיסה. 

  00.40.0041תעודה רפואית בתוקף, עד. 

 

 כלי הטיס 4.1

  010-000מטוסB. 

  4סימן רישוםX-EKE. 

 

 בשדה התעופה דוברובניק בשעת הנחיתהמז"א  4.1

 : UTC 00:10בשעה 

  140קשרים, מכיוון  40רוח. 

 .מזג אוויר נאה 

  צלסיוס  מעלות 40טמפרטורה. 

  4040לחץ אזורי. 

 נתוני מזג אוויר )כפי שהתקבל מהחוקר הקרואטי(

METAR LDDU 150700Z 31009KT CAVOK 12/03 Q1010 NOSIG 

METAR LDDU 150630Z 31010KT CAVOK 12/02 Q1010 NOSIG 

METAR LDDU 150600Z 33010KT 300V360 CAVOK 12/01 Q1010 NOSIG 

TAF LDDU 150525Z 1506/1606 32012KT 9999 SCTO45 TX14/1511Z TN10/1503Z 

TEMPO 1506/1513 32015G30KT 

BECMG 1522/1524 02008KT 
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 ש"ת דוברובניק ותהליך הגישה לנחיתה 4.1

ממוקם בסמוך לקו החוף של הים האדריאטי,  - LDDU CILIPIשדה התעופה 

השדה ממוקם על  רגל. 40,100, שאורכו 40/10 - בשדה מסלול אחד בקרואטיה.

מזרחי של השדה קיים צפון מצדו ה רגל מעל פני הים. 100מעין רמה, בגובה 

מייל, לערך,  40רגל הממוקם במרחק של  1,140שפסגתו ובו הר  אזור הררי

 ממרכז השדה.

 בשימוש: הגישתהליכי 

 ILS OR LOC 12 

 VOR 12 

 LCTR 12 

 VOR A 30 

 CIRCLING 30. 

 EU OPS 1.975, מדובר בשדה "מיוחד" על פי 10בכל הקשור לתפעול על מסלול 

דבר המחייב מפעילים לבצע תהליך הכשרה לצוותים לצורך תפעול בשדה, על 

 .VOR Aמסלול זה, בתהליך 

בדפי השדה קיימות אזהרות שונות באשר לתנאי מזג האוויר, בפרט כאשר 

 נושבות רוחות צפוניות עד צפון מזרחיות, העלולות לגרום לחתחות חמור.

על ידי רשות  אל עלשרים לחברת שדה נמצא ברשימת שדות המשנה המאוה

 התעופה האזרחית, לכל סוגי המטוסים.

 תצלום אווירי של אזור השדה
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 תרשים השדה
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 תרשים הגישה בשימוש
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 (K –, פקח P –: טייסים מקרא)תמליל הקשר   4.0

06:11:10 P:  Dubrovnik Approach, how do you read ELY289. 

06:11:15 K: ELY289 Dubrovnik Radar, good morning, go ahead. 

06:11:18 P: Aaa… we are on, I am on course to Dubrovnik and request to land as 

soon as possible on Dubrovnik a mayday, mayday, mayday we have officer who 

has lost his conscience. 

06:11:32 K: Roger, ELY289 you are identified… cleared to DBK VOR, descend 

to flight level 110, expect vectoring for ILS approach runway 12. 

06:11:45 P: 12 and  descending aa 110 ELY289. 

06:12:18 K: ELY289  medical services have been alerted and will be waiting for 

you upon landing. 

06:12:24 P: Thank you very much mayday, mayday, mayday, our (?) have been 

lost his conscience, right now he’s outside taking care  by aaa medical aaa doctor. 

06:12:35 K: ELY289 roger, maintain and Dubrovnik met report wind 320 degrees 

8 kt CAVOK QNH 1010, temperature 12. 

06:12:49 P: Thank you. 

06:14:39 P: What is a QNH in Dubrovnik? 

06:14:42 K: QNH 1010. 

06:14:44 P: Thank you minima 736 right for category D. 

06:15:29 P: And I say again ELY289 just to confirm mayday mayday mayday I’m 

incapacitated cockpit, only the captain is in the cockpit and I’m flying alone the 

aircraft. 

06:15:43 K: Roger, roger  mayday ELY289 and descend altitude 9000 ft QNH 

1010 transition level … 100. 

06:15:53 P: 9000, 1010 and  thank you ELY289. 

06:17:28  

K: ELY289 fly heading 245. 

P: Heading 245, ELY3…289. 

K: Correct. 

P: 285 confirm? 

K: Heading two four fower five. 

P: 245, I can’t hear good… 

P: Say again, confirm heading 245. 

K: ELY289 correct. 

P: Thank you. 
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06:18:21  

K: ELY289 report persons on board. 

P: Stand by …. Person on board 105. 

K: 105 roger and what is your remaining fuel. 

P: I have enough fuel we have stand by … 4.8 tons it’s more than enough. 

K: Thank you. 

 

06:19:10 

P: What’s your intention for me right now? To take you  downwind. 

K: Vectoring for ILS approach runway 12, call you back. 

P: Ok, 9000 ft on heading 245. 

K: Correct. 

 

06:19:32 

K: ELY289 turn right heading 260. 

P: Fly heading 28…280, confirm? 

K: Heading 260. 

P: 260 sorry. 

 

06:19:59 

K: ELY289, descend to altitude 5000 ft. 

P: 5000 ft, ELY289. 

 

06:20:54 

K: ELY289, turn right heading 280, descend to altitude 4000. 

P: 280, 4000ft ELY3...289 … (?) 2 50. 

K: Roger. 

 

06:21:54 

K: ELY289, turn right heading 290. 

P: Fly heading 290, ELY289. 

 

06:22:36 

K: ELY289 expect base turn in 1 minute. 

P: Ok, did you think 220? 

(?) 
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P: Please advice our operation Tel Aviv about our situation, ok? 

K: Roger. 

P: Thank you … and again I need medicine doctor and an ambulance and all the 

equipment, medicine equipment will be for us available in the moment we land, 

ok? 

K: It will be available upon landing, if urgent, you may… you may receive 

medical service on runway. 

P: No, no, no, I want to vacate the runway to a gate and get the medicine on the 

gate, right now we had a very epileption fall inside the cockpit and in he lost his 

conscience.  

K: Roger, sir. 

P: 4000 ft, 220 kt. 

K: Roger. 

 

06:23:49 

K: ELY289 turn right heading 030 for base. 

P: 030 for base ELY289. 

P: Say again again the wind and the weather in Dubrovnik for me. 

K: Wind for runway 12, 310 degrees, 11 kt. Is it acceptable for you? 

P: Yea no problem, sir. 

K: Yes, sir. 

 

06:25:22 

K: ELY289, turn right heading 085, cleard ILS approach runway 12. 

P: 085, ILS approach, runway 12, ELY289. 

 

06:25:54 

P: 080 will be the heading for me. 

K: Roger, report established.  

P: Report established ELY289. 

 

06:26:36 

P: Established ILS 12 ELY289. 

K: ELY289, cleared to land runway 12 wind 300 degrees, 10 kt. 

P: Cleared to land runway 12, copied the wind, ELY289. 
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K: ELY289 confirm do you need medical assistance on first or rear gate. 

P: On first gate on the forward, forward door. 

K: Roger sir. 

K: ELY 289 contact tower on 129,5. 

P: 129,5 bye ELY289. 

K: See you. 

 

 

06:27:24 

P: Good morning tower, good morning mayday mayday mayday, ELY289, 

incapacitation, established ILS 12. 

K: ELY289 Dubrovnik radar, good morning, roger mayday cleared to land 

runway 12, wind 320 degrees 10 knots. 

P: Cleared to land 12 ELY289, and the … after landing what you want should do I 

do? 

K: If able vacate via D and the medical services are waiting  you on parking 

position 7, it’s in the front of the taxiway D, if unable proceed to taxiway E. 

P: No problem sir. 

K: And the marshaller will be waiting for you. 

P: OK, thank you. 

 

06:28:38 

P: And what gate will be our my gate? 

K: Parking position 7 in front of taxway D. D is 4
th

 to the right. 

P: Thank you very much. 

 

06:30:59 

K: ELY289 vacate first to the right. 

P: First to the right ELY289. 

 

06:31:12 

K: ELY289 follow marshaller instructions and see you later. 

P: Marshaller to  the gate ELY289. 
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 החקירה 4.0

המידע בדבר נחיתת החירום בדוברובניק ונסיבותיה הובאו לידיעת החוקר הראשי 

בזמן אמת, כשהחוקר במפגש חצי שנתי של קבוצת החוקרים הראשיים של 

ולהעברת החקירה לחוקר  אירופה, עובדה שסייעה לקשר מידי עם עמיתו הקרואטי

 . הראשי של ישראל

מו קשר טלפוני לאחר נחיתתו ועודכן לבקשת החוקר הראשי הקברניט יצר עי

 והורד לצורך פענוח.  CVRבהנחיית החוקר הראשי נוטרל מכשיר ההקלטה במקרה.

 במהלך החקירה בוצעו הפעולות הבאות:

 .בוצע תשאול של צוות הטייסים 

 .בוצעו תשאול ו/או קבלת גרסאות מצוות הדיילים 

 יון במאמרים נעשתה התייעצות עם מומחים לרפואה תעופתית, לרבות ע

 .INCAPACITATIONרלוונטיים לנושא 

 .הקצין הראשון נשלח לבדיקות רפואיות מקיפות 

  נערך פיענוח של הקלטת ה– CVR. 

 .התקבל דוח תקרית אותו מילא הקברניט 

  החוקר הראשי של קרואטיה העביר לידי צוות החקירה את דוח התקרית

יסה כפי שהוקלטו על שמולא ביחידת הבקרה המקומית, את תרשימי נתיב הט

מסכי המכ"ם, הקלטות הקשר, תמליל התקשורת בין צוות המטוס לבין יחידת 

 בקרת הגישה והמגדל של דוברובניק.

  נבדקה הספרות הישימה של חברת אל על ובכללה הסע"ם, קובץ הוראות אגף

 מבצעי אוויר וספר הוראות הבטיחות בתא הנוסעים.

 ר באל על, בנוגע ל נבדקו תכני ההדרכה של דיילי אווי– INCAPACITATION. 

  נצפו סרטי וערכות הדרכה של חברות זרות בנושאINCAPACITATION. 

 .נבחנו תקנות הטיס בנושא מגבלות הפעלת אנשי צוות אוויר 

 ."נבדקו הוראות הסכם העבודה של אל על "סדרי עבודה צוות אוויר 

 חמצן וכיסא הטייס.נבדקו מערכות מטוס רלוונטיות לאירוע ובכללן מערכת ה 

  נבדקו נהליICAO  .הישימים בעניין הכרזת חירום 

 .נבדקו נתוני שדה התעופה של דוברובניק 

ן, כי במקביל לחקירה זו, משרד החוקר הראשי עסק בחקירת אירוע לוטון יצוי

שלה חברה להוריד גלגלים  010( במהלכו שכח צוות מטוס 10-41)תיק חקירה מס' 

", הוא התעשת והלך one thousandה ורק בהתראת המערכת "בדישה הסופית לנחית

 סביב.

מאחר שבשתי החקירות היו חלק מהמרכיבים דומים, שני צוותי החקירה שיתפו 

, בכל הקשור לנושאים משותפים ואפילו לכאורה, כמו הםיפעולה והחליפו מידע בינ

 למשל נושא העייפות
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 ניתוח  .5

ה. איש צוות איבד יכולת תפקוד, האירוע נשוא החקירה הוא "פשוט" לכאור

הקברניט החליט על נחיתה בשדה משנה בנתיב, הנחיתה בוצעה בהצלחה, ללא 

לחוק הטייס הייתה נר לרגלי  401עם זאת, הוראות סעיף  נפגעים בנפש או ברכוש.

 מניעת היא בטיחותית חקירה של הבלעדית מטרתהצוות החקירה. על פי סעיף זה "

 משמעתית או פלילית, אזרחית אחריות ייחוס תכליתה ואין, בטיחותיים אירועים

 . "כאמור לאירועים

מכאן, שהתרחשות של אירוע בטיחות מעין זה, מהווה הזדמנות לברר סוגיות ולנתח 

אותן, בכדי שיוכלו לסייע במניעת אירועים בטיחותיים עתידיים או התמודדות 

 מוצלחת יותר עם אירועים שכאלה אם וכאשר יתרחשו.

לשם כך סקר צוות החקירה את סדר האירועים הכרונולוגי, כפי שמופיע בפרק 

 המידע העובדתי וכל סוגיה מהותית שצפה ועלתה במהלך הסקירה נותחה ונלמדה. 

בין הנקודות שנותחו: הסיבות האפשריות להתרחשות אובדן יכולת תפקודית של 

סוג המטוס בפרט, תהליך איש צוות, סוגיות הקשורות לעייפות צוות אוויר בכלל וב

קבלת ההחלטות של הקברניט, אופן ביצוע ההחלטה שקיבל, סוגיות טכניות 

 הקשורות לתפעול ציוד בתא הטייסים ועוד.

 להלן הניתוח המפורט:

 פעולות והחלטות הקברניט 0.4

 לנחיתת חירום LDDU בחירת שדה משנה 0.4.4

, יצא רגל 11,000ברגע שהק"ר הוצא מתא הטייסים, המטוס שייט בגובה 

זמן קצר לפני כן מתחום הפיקוח של סקופיה ונכנס לתחום הבקרה של 

בלגרד. בנקודה בה המטוס נמצא, השדה המתאים הקרוב ביותר היה 

מערבית  ,בקו אווירילערך, מייל  10, במרחק של LDDUדוברובניק 

בגזרה קדמית ומעט משמאל לנתיב הטיסה. מזג האוויר בשדה מהנקודה, 

ואכן כך  מתאים, על פי התחזית שצורפה לניירת השיגור היה צפוי להיות

במרחק , LYBEבלגרד  :שדות משנה אחרים בסביבה היו .היה בזמן אמת

 . מזרחמייל, מ 410במרחק של , LBSFוסופיה מצפון מייל  400של 

האם הנחיתה בשדה  -במהלך עבודת צוות החקירה הועלתה הסוגיה 

ק"ר הוכרז ככשיר על ידי הרופאה משנה בנתיב הייתה חיונית, מרגע שה

 שבדקה אותו, או שמא ניתן היה להמשיך לנחיתה ביעד. 

 . JEPPFDPROבהמשך תרשים האזור כפי שהופק מאפליקציית 

על התרשים מסומנת סקלת טווחים שמרכזה מרכז האזור בו החל 

 מערבית מהנקודה, –  LDDUהאירוע. השדות הרלוונטיים הינם

LYBE  –  צפונית ו-  LBSF - .מזרחית  
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 מייל.  110היה בזמן ההתרחשות במרחק של  LIPZשדה היעד, 

הקברניט סבר שהק"ר סבל מהתקף אפילפסיה. גם כאשר הק"ר ביקש 

לשוב לתא, הקברניט סבר שמצבו אינו מאפשר זאת, מה גם שהוא כבר 

 היה בתוך ההנמכה לשדה המשנה שבחר.

טות לשדה משנה בנתיב לסבחירתו של הקברניט על פי נתונים אלה, 

 .וסבירה בשדה משנה זה הייתה נכונהובחירתו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (DIVERSIONביצוע סטייה לשדה משנה בנתיב, בזמן אמת ) 0.4.0

 NEAREST SUITABLE AIRPORTהגדרת 

הינו שדה  ICAO. ANNEX 6, על פי הגדרת ADEQUATE -שדה "נאות" 

להיות "זמין" בעת הצורך  המאפשר לעמוד בביצועי הנחיתה הנדרשים, צפוי

ויש בו את האמצעים הנדרשים כגון שירותי בקרה, תאורה, תקשורת, 

שירותי מטאורולוגיה, אמצעי ניווט, אמצעי חילוץ והצלה ולפחות תהליך 

 מכשירים אחד מתאים.

הינו שדה "נאות" שבעת הצורך, על פי  - SUITABLEשדה "מתאים" 

יהם,  שורר בו מזג אוויר מתאים התחזית או התצפית או קומבינציה בינ

 לנדרש לצורך התפעול ומצב המסלול מאפשר נחיתה בטוחה. 

הינו  - NEAREST SUITABLE AIRPORTהשדה "המתאים הקרוב ביותר" 

השדה המתאים להגדרות הנ"ל, והקרוב ביותר למיקומו של המטוס 

 במונחים של זמן הגעה. 
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סטייה אליו, נדרשות מספר כאשר נדרשת בחירת שדה משנה בנתיב לצורך 

 פעולות, ביניהן:

 .הכרזת חירום והודעה לבקרה על כוונה לנחות בשדה 

 .קבלת אישור והכוונה לשדה מיחידת הבקרה 

 ( התאמת גובה שדה היעדLAND ALT.בפאנל הדיחוס, בהתאם לצורך ) 

  שינוי יעד הטיסה ב- FMC  

 ( בחירת הצטרפות וגישה סופיתAPP ב )- FMC. 

 דה ותהליך הנחיתה.לימוד הש 

  כיול עזרי ניווט לנחיתה-  FREQUENCY, MINIMUMS, COURSE    

  ביצועDESCENT AND APPROACH CHECKLISTS  בד"ח הנמכה(

 וגישה(.

 עזרים ללימוד והתארגנות לנחיתה בשדה משנה בנתיב

 , IPADטייסי אל על משתמשים, מזה מספר חודשים, במכשירי 

 באישורה של רשות התעופה האזרחית. . כל זאת  EFB CLASS 1-כ 

 .JEPPESENשל חברת  JEPP FD-PROבמכשירים אלו מותקנת אפליקציית 

 באפליקציה זו מופיעים כל השדות והתהליכים המאושרים לחברה.

לפני היציאה לטיסה יש להזין את הנתיב ולבחור את השדות הרלוונטיים, כמו 

 ן לבחור גם שדות משנה בנתיב.שדה המוצא, שדה היעד ושדה משנה ליעד. נית

אם יש צורך לבחור באופן בלתי מתוכנן שדה משנה יש לבצע את הפעולות 

 הבאות:

 .)לפתוח את המכשיר על ידי הקשת הקוד הסודי )במידה והמסך היה כבוי 

 להיכנס לאפליקצייתJEPP FD-PRO  . 

 .להקיש על צלמית בחירת שדה 

  לבחורALL AIRPORTS חר קודם לכן כחלק )במידה והשדה לא נב

 מהנתיב(.

  לדוגמא( להקיש את שם קוד השדהLDDU.) 

  נוהל הצטרפות  -לפתוח אותו ולבחור מתוכו את החומר הנדרשSTAR ,

 .REFודפי הערות כלליות   TAXI, תרשים מסלול APPגישה  סופית 

 תהליך זה מורכב, עדין ועלול להמשך זמן, במיוחד בעת לחץ.

 

שיעור מאשר המצב ששרר עד להכנסת מכשירים אלה עם זאת, הדבר קל לאין 

לשימוש, כאשר נדרש היה לאתר את החומר מתוך ספר שדות המשנה, שהיה 

מונח בתוך תיק הניווט שמתחת למושב המשקיף או ליד מושבו של הקצין 

 הראשון )ובפרט בהעדרו(. 

 במידת הצורך, ניתן תמיד לקבל את הנתונים המינימליים הנדרשים מהבקר.
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ביצוע התהליכים האלה הוא מורכב ויש לעשותו בזהירות ובצורה מובנית. 

הדבר קשה  -כאשר הדבר מתבצע על ידי טייס בודד ובמיוחד לשדה לא מוכר 

 שבעתיים וחשוף לטעויות.

באורח רגיל, בטיסה ליעד מתוכנן, פעולות ההכנה לנחיתה מתבצעות במהלך 

ני בודק, מתבצע תדריך ובד"ח. השיוט, כאשר טייס אחד מכין את העזרים, הש

כאשר מדובר בסטייה מפתיעה לשדה משנה, כל הפעולות נעשות באיחור 

יחסית להתנהלות הרגילה. ביצוע תהליכים תחת לחץ ובאיחור, עלול לחשוף 

 את הצוות למצב שבו פעולות חיוניות יישכחו ולא יתבצעו.

תיוג לצורך  אין בחומר לטיסה או בספרות הזמינה לצוות אל על, רשימת

התארגנות לנחיתת חירום בשדה משנה בנתיב, מה שהותיר את ההתארגנות 

עולה  שכל  CVR -לחושיו ולניסיונו של הקברניט. משמיעת הקלטת ה 

התהליכים הבסיסיים הנדרשים בוצעו, אולם בחלקם בוצעו באיחור, יחסית 

ות בוצע ביצוע בד"ח הנמכה והצטרפ -למועד ביצועם בטיסה רגילה. לדוגמא 

רק בשלב הכוונת הרדאר בתחום פיקוח בקרת הגישה, כאשר באורח רגיל, 

 כאמור, הדבר מתבצע לפני תחילת ההנמכה. 

בסיכומו של עניין, כל התהליכים הבדיקות וההכנות לגישה ולנחיתה בוצעו 

 באופן מלא, אלא שיש להיות ערוכים למצבים בהם הנסיבות מסובכות יותר.

 

 ול קשרהכרזת חירום ותפע 0.4.1

 , מטוס הנקלע למצב בו הוא נדרש לסיוע, יכריז חירום. ICAOעל פי כללי 

 :DISTRESS , URGENCY –ישנן שתי רמות של חירום 

MAY DAY -  מצב שלDISTRESS כאשר למטוס נשקפת סכנה ברורה וקרובה ,

 ונדרש סיוע מידי.

PAN -  מצב שלURGENCYות, , כאשר ישנם קשיים המחייבים את המטוס לנח

 אולם לא נדרש סיוע מידי.

, על תדר הבקרה הרגיל ICAOאת הכרזת החירום יש לעשות, על פי כללי 

 שבשימוש.

, על תדר הבקרה ובהמשך גם על תדר MAY DAYהקברניט ביצע הכרזת חירום 

 . 404.10החירום הבינלאומי 

אות הקריאה, סוג החירום,  -הכרזת החירום כללה את כל הפרטים החיוניים 

 יקום וכוונת הקברניט בפיקוד, לנחות בדוברובניק.מ

שכן למטוס לא נשקפה סכנה ברורה  PANאף כי ניתן היה להסתפק בהכרזת 

, שיקפה את מצב MAY DAYומידית, הרי שהחלטתו של הקברניט להכריז 

 סבירה בנסיבות העניין. נכונה והדחיפות שחש והיא בהחלט 

ה למעשה הייתה זהה, מתן עדיפות התוצאה מבחינת יחידות הבקרה במקרה ז

 וסיוע בהכוונה לנחיתה.
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, לא נדרשה על פי הכללים, 404.10הכרזת החירום הנוספת, שנעשתה על ערוץ 

אולם היה בה כדי לסייע לקברניט בניהול הטיסה, שכן כל יחידות הבקרה 

ברדיוס הרלוונטי, המאזינות על תדר זה דרך קבע, אמורות היו לשמוע את 

 להבין את המצב. ההודעה ו

כמו כן, על תדר זה האזינו מספר צוותים של אל על אשר לפחות אחד מהם 

 למינכן( סייע בפועל בהעברת הודעות למטה החברה.  111)צוות טיסה 

המשך התקשורת נעשה על תדרי הבקרה השונים, כאשר לאורך ההנמכה, 

רוץ עליו הקברניט נאלץ להחליף מספר ערוצים, דבר שהקשה על עבודתו. הע

 בוצעה מרבית הגישה היה ערוץ הגישה של דוברובניק.

חלק מהתשדורות )כפי שניתן להתרשם מהתמליל המצורף לפרק המידע 

העובדתי(, היה מעט מבולבל ולא תמיד על פי נהלי הדיבור הישימים. עם זאת, 

בסיכומו של דבר המסרים והתשדורות עברו והובנו על ידי כל הצדדים 

 ידות בקרה(.)הקברניט ויח

 יצוין, כי גם החוקר הקרואטי ציין לטובה את התקשורת עם המטוס.

 
 הפעלת צוות הדיילים במצב חירום 0.4.1

למקרה של מצב חירום, קיים נוהל של העברת נתונים למנהל השירות בטיסה 

 :"TEST"ובאמצעותו לצוות הקבינה, הנקרא נוהל 

TYPE OF EMERGENCY   -סוג מצב החירום  

EVACUATION NECESSITY האם נדרש פינוי נוסעים בחירום אחרי נחיתה-   

SIGNAL TO EVACUATE   -סימן לתחילת פינוי )אם נדרש(  

TIME AVAILABLE   -פרק הזמן הנותר לנחיתה 

" כלשונו, אולם בנסיבות העניין הדבר לא נדרש TESTבאירוע לא בוצע נוהל "

, הוא ידע שמדובר שכן מנהל השירות בטיסה היה מעורב באירוע מתחילתו

במצב חירום על רקע רפואי, ידע מה פרק הזמן המשוער לנחיתה, ידע שלא 

הכנת  יידרש פינוי בחירום ולכן גם לא נדרשה הגדרת אות לביצוע הפינוי.

 הקבינה לנחיתה בוצעה כנדרש בנהלי החברה.

ש"ב במקומו משאלה נוספת שהועלתה בחקירה האם נכון היה להושיב את ה

צוות החקירה סבור שהחלטה זו במרווח ההחלטה של הקברניט  של הק"ר.

 בנסיבות המקרה. סבירהנכונה ו הייתההיא ו

 

 תפקודו של הקברניט באירוע 0.4.1

אובדן יכולת התפקוד של הקצין הראשון התרחש באופן מפתיע. הקברניט 

 ראה את המתרחש והבחין בכך שהקצין הראשון מתעלף ומתכווץ בכיסאו. 

מדובר בהתקף אפילפסיה חמור, ראה בכך סיכון אמיתי הקברניט, סבר ש

 לשלומו של הקצין הראשון ולמטוס שתחת אחריותו שלו.
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אר את הסיטואציה כאירוע יראוי לציין את פתיחותו וכנותו של הקברניט, שת

מלחיץ שקשה להתכונן אליו, ושהוא מאתגר באופן שלא סבר כך לפני שחווה 

 של פעולות: הקברניט נקט בסדרה אותו בעצמו.

 .הזעיק את הדיילת מהמטבח הקדמי ובאמצעותה את המש"ב 

 .הורה למש"ב לפנות את הק"ר מכיסאו ולטפל בו 

 .החליט על נחיתת חירום בשדה משנה בנתיב 

 .בחר בשדה המשנה דוברובניק 

  הסביר לנוסעים באמצעות מערכת הכריזה )בעברית ובאנגלית( את מהות

 רובניק, בקול בוטח ורגוע.החירום ואת החלטתו לנחות בדוב

  404.10ביצע הכרזת חירום, על תדר הבקרה ועל תדר החירום. 

 ביקש וקיבל לבצע גישת ILS 12  במקוםVOR 30 עקב העדר קידוד תהליך ,

 הספציפי זה במטוסי אל על  VOR –ה 

 .ביצע הנמכה תוך קבלת הכוונת מכ"מ לכיוון שדה המשנה 

  הכיר.ביצע הכנה לנחיתה בשדה שאותו לא 

  ניקה" את סביבת העבודה ומנע הפרעות והסחות דעת בכך שאסר באופן"

 החלטי על הק"ר לחזור לתא והורה לו לשבת במחלקת העסקים.

 .אסר על התקשרויות נוספות אל תא הטייסים 

 ."לקראת סוף ההנמכה, הושיב את המש"ב לצדו בתא, כ"עזר כנגדו 

 ה נדרשת עזרתו.הנחה את המש"ב מה הוא מצפה ממנו לעשות ובמ 

  ביצע את הפעולות הנדרשות כהכנה לנחיתה והקריא את הבד"חים

 המתאימים.

 .ביצע גישה מיוצבת ואוטומטית 

 .ביצע נחיתה ידנית 

 .פינה מסלול וכיבה מנועים בעמדת החניה 

 .דאג לטפל בקצין הראשון ובנוסעים, בסיוע צוות הדיילים 

 .דאג לעדכן את גורמי החברה במתרחש 

 וקר הראשי והורה בהתאם להורידדיווח לחCVR  .לפענוח 

 .מילא דוח תקרית כנדרש 

 
 לסיכום

הקברניט פעל באירוע זה באופן נחוש, החלטי ונכון. ביצע את כל הפעולות 

הנדרשות והביא את המטוס לנחיתה בטוחה בשדה משנה לא מוכר לו, כאשר 

של קצר, ן הוא מתפקד כאיש צוות יחיד בתא הטייסים, כל זאת בתוך פרק זמ

 .ועד לגמר הנחיתה דקות מתחילת האירוע 10 -פחות מ 
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 תופעת הנבצרות התפקודית  0.0

( מרגע שהיא מתרחשת אצל איש INCAPACITATIONתופעת הנבצרות התפקודית )

צוות פעיל, עלולה להוות סיכון לאיש הצוות עצמו ולשלום המטוס ויושביו. מכאן 

ה האפשריות, זיהוי בזמן אמת הבנת שיש חשיבות גבוהה להכרת התופעה, סיבותי

הסיכונים והכרת דרכי ההתמודדות עם המצב החדש, הן בפן הרפואי והן בפן 

חוסר תפקוד גופני של איש צוות בזמן  ,בתעופה ,היא בעיקרה התופעההמקצועי. 

טיסה. התופעה מהווה סיבה לדאגה משחר ימי התעופה. מערכת הבדיקות 

ויר, הן האזרחיים והן הצבאיים, מונעת התקופתיות שעוברים צוותי האו

 את הסיכון של אבדן תפקוד איש צוות אוויר בטיסה.  למזערמהרצון 

 סיבות אפשריות:

 לאיבוד תפקוד פתאומי על רקע רפואי בטיסה  הסיבה הראשונה והעיקרית

. אירועי הלב מתחלקים לשני סוגים: אירוע עקב חסימת כלי אירוע לבהיא 

 סכמי(,שהם הרוב, ואירועים על רקע הפרעות קצב.דם כלילי )אירוע אי

 אירוע חסימתי אופייני )הנקרא התקף לב חסימת כלי דם כלילים :

בלשון עממית( נובע מחסימת עורק/עורקים כלילים בלב, ויתבטא 

בכאבים בחזה, לעיתים הקרנה של הכאב לכתף ויד שמאל ולעיתים 

ר שאינו מקבל לצוואר, קוצר נשימה, חולשה כללית וכגודל השרי

 אספקת דם כך גודל הנזק וההפרעה בתפקוד, עד לאי ספיקת לב. 

 הן  : ישנם סוגים רבים של הפרעות קצב. בד"כהפרעות קצב

מתבטאות בתחושת דופק מהיר או לא סדיר, לעיתים גם בתחושת 

חולשה, סחרחורת, קוצר נשימה ובמקרים מסוימים, ההפרעה יכולה 

לב  שיתבטא באיבוד הכרה ואם לא להיות קטלנית ולהביא לדום 

למוות. )בחלק מהתקפי הלב, חוסר  -מבוצעת החייאה מידית 

אספקת הדם ללב גורם גם להפרעת קצב, עקב חוסר אספקת דם 

 לאזור הקוצב הטבעי של הלב, וזו בד"כ הסיבה לדום לב ולמוות(.

מכיוון שמחלת לב היא גם סיבת התחלואה והמוות הכי שכיחה באוכלוסייה 

קרב הכללית, אין זה מפתיע לראות שזו תהיה גם הסיבה השכיחה ביותר ב

 טייסים.ה

 בשכיחותה היא התקפי אפילפסיה. זהו "קצר" חשמלי  הסיבה השנייה

במוח הגורם להתכווצויות בלתי רצוניות, תנועות השתוללות )שיכולות 

להיות מסוכנות ליד ההגאים(, איבוד שליטה על סוגרים ולמעשה מעין 

גידולים  :דן הכרה היכול להמשך מספר דקות. הסיבות השכיחות הןאוב

במוח, חבלת ראש, אוטם בכלי דם במוח, תרופות מסוימות, אלכוהול, 

 סמים ולעיתים אין סיבה ברורה או ידועה.
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 התקף פתאומי של אבני כליה, היא מכלול תופעות, כמו:  הסיבה השלישית

זמן התרעה ואינן גורמות איבוד  ואח"כ סיבות בנאליות יותר שבד"כ נותנות

כמו כאבי בטן, כאבי אוזניים עקב אוזן "סתומה" והרגשת  ,תפקוד פתאומי

 חולשה כללית. 

 

מחקרים שונים שנערכו בנושא מצביעים על כך שמבחינת תזמון אובדן התפקוד, 

כ"א(,  41% -(, חלוקה שווה בין הטיפוס וההנמכה )כ 10% -הרוב קרו בשיוט )כ 

, והשאר הם מקרים שאין אינפורמציה 40% -עוד כ  RAMP -ע ב על הקרק

 באיזה שלב של הטיסה קרו. 

בעיות לב מושפעות מאד מהיפוקסיה )חוסר חמצן(, כיוון שכלי דם חסום חלקית 

שמצליח להעביר מספיק דם לשריר הלב במנוחה על פני הקרקע, לא מצליח 

השוררת בגבהי התא  ,לספק את הדרישה ההולכת וגדלה בזמן ההיפוקסיה

בשיוט, וככל שהטיסה מתארכת כך גם ההשפעה המתווספת של איכות האוויר 

דו תחמוצת הפחמן שעולה מעט,  האוויר היבש מאד, ריכוז, קרי בקבינה

 פוקסיה הממושכת.וההי

 זמן הזיהוי של אובדן התפקוד ע"י איש הצוות השני הינו נקודה קריטית.

בוצעו בסימולטורים. במחקר אחד של  INCAPACITATIONשני מחקרים בנושא 

HARPER ארך של אובדן תפקוד איש הצוות ,ושות' נמצא שזמן הזיהוי הממוצע ,

מהמקרים זה היה מסתיים בתקרית/תאונה לכלי הטיס  01% -, וב כדקה וחצי

 )מחריגה מגובה הטיסה ועד התרסקות(.

ושות' בסימולטור. בוצעו  CHAPMANמחקר מעניין שבדק סוגיה זו בוצע ע"י 

לטייס  ,בקטע קריטי של הטיסהבוצע  "האירוע"שני פרוטוקולים שבשניהם 

(. בראשון בוצע התרגיל בו זמנית עם תקלה משמעותית באחת PFהמטיס )

נמצא שלא היה נגרם סיכון למטוס  111 -טיסות, ב  100ממערכות המטוס. מתוך 

 ,מקרים מתוכם 1 - ת הטיסה ובמקרים הייתה בעיה בבטיחו 41 -אמיתי. ב 

 הייתה נגרמת התרסקות.

 100תקלה נוספת במטוס. מתוך "אירוע הנבצרות" ללא בתרגיל השני בוצע 

 מקרים הייתה נגרמת בעיית בטיחות ורק 40 - טיסות שנבדקו נקבע שרק ב

 מקרים היו מסתיימים בהתרסקות.  0

ים בסימולטור ידעו יש לציין שלמחקר הייתה מגבלה משמעותית בכך שהצוות

שבמהלך הטיסה יקרה מקרה של איבוד תפקוד, ולכן רמת המוכנות והדריכות 

 שלהם הייתה לבטח גבוהה משל הצוות הממוצע על הקו.
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  סיכום

הסיבה השכיחה ביותר לאובדן תפקוד פתאומי בטיסה היא אירוע לב, ואח"כ בסדר 

מקרים שבהם אובדן התפקוד יורד אירועי אפילפסיה, ואירועי התקף אבני כליה. ב

אינו משתק לחלוטין, השכיחים הם אירועים של כאבי בטן, כאבי אוזניים ותחושת 

 חולשה כללית. רוב האירועים קורים בשיוט.

 מחקרים בנושא שנערכו בסימולטורים הראו, כי:

 דקות.  4.1זמן הזיהוי הממוצע ע"י איש הצוות הבריא הוא 

 הטיסה. מהמקרים תפגע בטיחות 01% -ב 

, בקטע קריטי של הטיסה, המלווה בתקלה PF –ל  INCAPACITATIONאירוע 

 משמעותית נוספת במטוס, עלול לגרום לפגיעה משמעותית בבטיחות הטיסה 

מהמקרים האירוע עלול להסתיים בהתרסקות המטוס.  0% -מהמקרים, וב  1% -ב 

להיגרם פגיעה  מהמקרים עלולה 4.1% -ללא תקלה משמעותית נוספת במטוס, ב 

 עלולים להסתיים בהתרסקות.  0.01%משמעותית בבטיחות הטיסה, ורק 

: בנתוני המחקרים ישנה הטיה מסוימת שכן הצוותים שהשתתפו ידעו הערה

שבשלב מסוים בתרגיל יתרחש אירוע של אבדן תפקוד. במקרי אמת עלולות 

 התוצאות להיות חמורות יותר.

המחייב נחיתה בשדה המתאים הקרוב ממספר  נבצרות תפקודית הינו מצב חירום

 :LAND AT THE NEAREST SUITABLE AIRPORT)טעמים )

 .המטוס מופעל מתחת לצוות המזערי המותר 

    המשך טיסה עם טייס אחד בלבד עלולה לסכן את שלום המטוס ונוסעיו, אם

הטייס הנותר יאבד את תפקודו, לכן יש לקצר כמה שניתן את זמן הטיסה 

 ה.במצב ז

  הענקת סיוע רפואי לאיש הצוות שאיבד יכולת תפקוד )סיבה זו עשויה להיות

 תקפה גם במצב בו יש במטוס את הצוות המזערי הנדרש(.

 

 גורמים אפשריים לנבצרות שארעה לקצין הראשון 0.1

הקצין הראשון שאיבד יכולת תפקוד באופן רגעי בטיסה זו, חזר והתאושש תוך זמן 

הרפואי של חברת אל על ביצע סדרת בדיקות מקיפה,  קצר. בהמשך, בעצת היועץ

בהן לא נמצאה כל סיבה פתולוגית להתרחשות. לאחר מיצוי כל הבדיקות הנ"ל, 

 הוחזרה לקצין הראשון התעודה הרפואית והוא חזר לטיסה פעילה.

מכיוון שהקצין הראשון נחשב כ"בריא" ובעל כושר גופני טוב, הרי שניתן להסיק 

פי שחווה עלולה להתרחש במפתיע וללא סימנים מוקדמים, גם מכך שנבצרות, כ

 לאנשי צוות אחרים. 

מסיבה זו בחר צוות החקירה לבדוק ולנתח מספר גורמים שעלולים היו לגרום 

 לתופעה זו, או עלולים לגרום לה אצל איש צוות אחר בעתיד.
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 עייפות עקב עומס עבודה  0.1.4

 כללי

אנרגיה, חוסר ריכוז, הגורמת  עייפות מוגדרת כתחושה של לאות, חוסר

 לירידה ביכולת לבצע משימות.

 סימפטומים של עייפות

 .ירידה בכושר החשיבה 

 .עלייה בזמן תגובה 

 .)רפיון שרירים ועפעפיים )עיניים נעצמות 

 .ירידה בכוח השיפוט 

 .כושר לקיחת החלטות ירוד 

 .שכחה 

 הסיבות לעייפות

 סר זה יכול להיות זמני חוסר ב"מאגר" השינה, הנובע מחוסר שינה. חו

)עבודה ברצף ובעיקר בשעות הלילה(, או חוסר שינה כרוני הנובע 

מדאגה, בעיות לסוגיהן, מחלות. )"כמות שינה" ממוצעת מספקת 

שעות ביממה!(, וזאת  1 - 0וטובה לאדם מבוגר חייבת להיות בסביבות 

 מספיקות. 0למרות שנדמה כי 

 ( שינויים בשעון הביולוגיCIRCADIAN RHYTHM )-  עבודה במשמרות 

 )יעפת( בטיסה במעבר מהיר של אזורי זמן. JET LAG -ו 

 "SLEEP INERTIA "-  קימה מהירה אחרי שינה וכניסה מידית לעבודה

 מאומצת. לכל אדם זמן הסתגלות )"התעוררות" שונה(.

 עייפות בחקיקה הישראלית

ל מדינת ישראל מגבלות הפעלת אנשי צוות אוויר מוגדרות בתקנות הטייס ש

 .4104)מגבלות זמן טיסה בשרותי תעופה( תשל"א 

מגבלות אלה מצוטטות במלואן )הסעיפים הרלוונטיים( בסע"מ של חברת 

 אל על, לרבות הערות ותוספות מחמירות של החברה.

מגבלות אלה אינן מבדילות בין זמני טיסה ותפקיד המתרחשים בשעות 

 היום או הלילה.

הטייס, הסדרת הפעלתם של צוותי האוויר בחברת  מעבר להוראות תקנות

אל על מוגדרת בהסכם העבודה הקיבוצי, פרק כ"ה "סדרי עבודה צוות 

 אוויר".

הוראות הסכם העבודה מרחיבות ומחמירות על תקנות הטייס ומקנות 

לאיש הצוות זמני מנוחה ממושכים יותר מהזמנים המוגדרים בתקנה, 

סכמת איש הצוות, אך לא מתחת למוגדר כאשר בזמן אמת ניתן לקצרם, בה

 בתקנה.
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 636בצי עקב עומס עבודה עייפות 

 . 010עייפות היא נושא רלבנטי לכל הציים, אך הוא אקוטי במיוחד בצי 

של חברת אל על לאורך השנים ובאופן בולט יותר בשנתיים  010בצי 

האחרונות, קיים עומס עבודה גבוה המתבטא במספר רב של טיסות לכל 

ש צוות, כאשר רבות מהטיסות מתבצעות בשעות הלילה. טיסות הצי, אי

כמו זו המדוברת ברובן יוצאות לדרכן בשעה מוקדמת, עם זמני איסוף 

בבוקר זמן מקומי, או לחילופין בשעות אחרי  01:00מהבית סביב השעה 

הצהריים, כאשר טיסת סבב היוצאת בשעות אלה נוחתת בחזרה בנתב"ג 

. הרכב טיסות שכזה מאתגר ביותר את אנשי הצוות, בשעות לפנות בוקר

שכן האפשרות לנוח לאחר טיסה הנוחתת לפנות בוקר או לפני טיסה 

הינו  010מוגבלת. הצוות המזערי לתפעול במטוסי  -היוצאת השכם בבוקר 

שני טייסים או על פי לשון התקנה: "טייס בודד ואיש צוות נוסף". חלק 

כאשר טיסות שמשכן הכולל הוא מעל  מטיסות הצי מבוצעות כ"סבב"

מעל  -המותר לצוות מזערי, מבוצעות בצוות "מוגבר" או "כפול", כלומר

 הצוות המזערי המוגדר בתקנה, או לחילופין עם החלפת צוות בשדה היעד.

בטיסה בצוות מוגבר או כפול מוקצה לאנשי הצוות הנוספים מקום למנוחה 

 בתא הנוסעים. 

 :4א כתובה בתקנה הנ"ל, סעיף להלן ההגדרה כפי שהי

משך זמן שאינו פחות משעתיים, שבו  -"מנוחה בזמן טיסה", לגבי איש צוות

יכול הוא לנוח בכלי טיס, על מושב נוח, שאינו מושב מתקפל, מחוץ לתא 

 הטייס". 

 : אין הגדרה בתקנות הטייס של מדינת ישראל מהו "מושב נוח".הערה

כבי מנוחה כמקובל במטוסים רחבי גוף( )שאינן מצוידים במש 010במטוסי 

מוקצה לטובת "מנוחה בזמן טיסה" מושב במחלקת עסקים. עקב שינוי 

, שונתה תצורת מושבי העסקים, 0041תצורה שנעשה במטוסי החברה בשנת 

ובכך שהורעו תנאי המנוחה לצוותים בעת טיסה. תנאים אלה שופרו 

 לאחרונה שנית.

שתצורתם מושבי תיירים  010ל על מטוסי שנים, קלטה חברת א 1 -לפני כ 

 בלבד, לעומת התצורה מקובלת עד אז של שתי מחלקות. 

על פי החלטה של סמנכ"ל מבצעים של חברת אל על, שהתקבלה לאחר 

התייעצות עם ראש אגף מבצעי אוויר וראש אגף בטיחות, מושב במחלקת 

"מנוחה בזמן תיירים איננו יכול להיחשב, בשום אופן כ"מושב נוח" לצרכי 

 טיסה", כמוגדר בתקנה.

מכך שמטוסים בתצורה זו מופעלים במגבלות "צוות מזערי" בלבד, כלומר, 

טיסות שזמנן הכולל אינו עובר את מגבלת צוות מזערי או החלפת צוות 

 ביעד.
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בשל מצוקת כוח אדם ומגבלות איוש, יש מספר רב של טיסות שאינן 

 עשה "בביצוע". מאוישות בשלב התכנון והאיוש שלהן נ

איוש זה נעשה באמצעות אנשי צוות שאינם מתוכננים לטיסה, באמצעות 

אנשי צוות המוצבים לכוננות )אם יש כאלה(, אנשי צוות המסכימים לצאת 

לטיסה מחוץ לתכנון או אנשי צוות ה"מאולצים" לצאת לטיסה שכזו, על פי 

 הוראות הסכם העבודה.

וץ לתכנון, לעיתים תוך הצבה בלוח בנסיבות כאלה, של יציאה לטיסה מח

זמנים קצר, יש להניח שגם אם לכאורה לאיש צוות היה זמן מנוחה חוקי 

וחוזי, הרי הוא לא בהכרח היה מוכן פיזית לביצוע הטיסה, שכן לא הספיק 

 לנוח די לפני היציאה אליה. 

 

 636עייפות עקב "גובה קבינה" )תא הנוסעים( במטוסי 

רום לעייפות צוות, אם במהלך הטיסה ואם אלמנט נוסף שעלול לת

במצטבר, הוא גובה הקבינה.  במטוסי נוסעים המשייטים בגובה רב, יש 

קבינה עם ויסות לחץ אוויר, כך שלחץ האוויר בתוך תא הנוסעים נשמר 

 ברמה המאפשרת תפקוד נוח. 

 רגל.  1,000 -גובה הקבינה מוגבל בתעשיית התעופה ל

נדרש, קיימת מערכת דיחוס, המווסתת את הלחץ בכדי לשמור לחץ אוויר כ

 OUTFLOWבעזרת הכנסת אוויר מצד אחד ושחרורו בעזרת "ווסת יציאה" 

VALVE .מצד שני 

, עקב גודלם וחוזק המעטפת, מערכת הדיחוס שומרת לחץ 010במטוסי 

הפרשי נמוך יחסית למטוסי נוסעים רחבי גוף. הלחץ ההפרשי המוגדר 

מעל גובה  PSI 1.11 -ו  10,000עד גובה שיוט של  PSI 0.1הינו  010במטוסי 

 :NG010זה. התנהגות גובה הקבינה במוד אוטומטי במטוסי 
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רגל  11,000גובה הקבינה התוצאתי בגובה השיוט המקובל במטוסי הצי )בין 

רגל, כאשר לצורך השוואה,  1,000 -רגל ל  0,000רגל( הינו בין  11,000 -ל

חבי גוף שבהם הלחץ ההפרשי גבוה יותר, גובה הקבינה נשמר במטוסים ר

 רגל.  0,000 -לרוב מתחת ל 

, כפי שצולם 737NGלהלן תצלום מחוון גובה קבינה ולחץ הפרשי במטוס 

 רגל: 11,000בטיסה בגובה 

  DIFF PRESSהלחץ ההפרשי

  PSI 0.10)המחוג הארוך( מראה 

 CABIN ALTגובה הקבינה 

 רגל 0,100ו )המחוג הקצר( הינ

 

 

 

 

 

 במקרה הנחקר

על פי כל הנתונים הרלוונטיים לטיסה זו, אנשי הצוות היו כשירים לבצעה, 

 היה להם את כל זמן המנוחה הנדרש ויותר.

הקודמת של הקברניט הייתה עם מנוחת צוות במדריד, בין  טיסתו

לפנות בוקר.  41.1תה בארץ בתאריך במאי. הנחי 44 - 41התאריכים 

 היו כמעט שתי יממות של מנוחה והוא היה מתוכנן לטיסה זו. לקברניט

הייתה עם מנוחת צוות קצרה בברלין, בין  "רהקודמת של הק טיסתו

במאי, בשעות  41 – במאי. הקצין הראשון נחת בארץ ב 40 - 41התאריכים 

עד ליציאה  ,שעות מנוחה 10אחרי הצהריים, כך שלרשותו היו לכאורה מעל 

 במאי. 41טיסתו המתוכננת הבא הייתה ביום  ת.לטיסה המדובר

שעות המנוחה של שני אנשי הצוות עמדו בתקנות הטייס והיו אף מעל 

ומעבר למוגדר בהסכם העבודה הקיבוצי של חברת אל על, פרק כ"ה סדרי 

לא היה מתוכנן לטיסה זו לוונציה  "רהקיחד עם זאת,  עבודה צוות אוויר.

ו . עקב מצוקת כוח אדם, פנו אליבמאי 41 והיה אמור להיות בחופשה ביום

בשעות אחרי הצהריים וביקשו  במאי 41מ"הצבת צוותים" ביום רביעי, 

שבה  נעתר לבקשה והוצב לטיסה. בעת "רממנו לטוס למחרת בבוקר. הק

עייפות או כל בעיה פיזית לבצע אותה. הוא הסכים לבצע את הטיסה לא חש 

שעות  0 -רביעי, מעט פחות מ  של יום 00:00פרש לשינה לקראת השעה 

שינה עד להשכמה, מחצית השעה לערך לפני זמן האיסוף המתוכנן בשעה 

 הוא לא חש עייפות חריגה בעת היציאה לטיסה.  לגרסתו,. 01:41
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 אובדן הכרה )סינקופה( רגעי על רקע רפלקס וזו וגאלי 0.1.0

( היא VASO-VAGAL SYNCOPEואגאלי ) -סינקופה על רקע רפלקס ואזו 

 סיבת ההתעלפות השכיחה ביותר בעיקר בקרב צעירים ובני נוער.

התופעה מוגדרת כאירוע של אובדן הכרה חולף, כתוצאה מירידה בזרימת 

הדם המוחית והיא מאופיינת בהופעה מהירה ופתאומית, משך זמן קצר 

והתאוששות ספונטנית מהירה ומלאה. לעיתים ישנם סימפטומים 

ילה, הזעה, חולשה או הפרעות ראייה. באופן מקדימים כגון סחרחורת, בח

שניות, שלאחריהן התאוששות  00טיפוסי, אובדן ההכרה הוא קצר, עד 

 מיידית ומהירה.

הסיבה הרפואית הינה הפעלת רלפקס של מערכת העצבים האוטונומית 

הגורם להתרחבות כלי הדם וכתוצאה מכך ירידת לחץ דם, ללא פיצוי 

ץ הדם יורד ואין אספקת דם מספקת למוח, בדמות עליית דופק, כך שלח

נגרם עלפון שבעקבותיו האדם נופל פרקדן. במצב שכיבה מתחדשת אספקת 

 הדם למוח והאדם מתעורר.

הסיבות השכיחות, הינן: גירויים חיצוניים כגון פחד, כאב או אחרי עמידה 

ממושכת, התייבשות, מעבר פתאומי משכיבה לעמידה ובמיוחד במקום חם 

כמוכן מוכרת תופעה של התעלפות לאחר שיעול, עיטוש, בליעה,  ודחוס.

 הטלת שתן או צואה, כאב בטן לאחר מאמץ גופני או ארוחה כבדה.

מוכרות גם סיבות פתולוגיות העלולות לגרום לתופעה זו, כגון: הפרעות 

 קצב, מחלות לב, מחלות נוירולוגיות, תסחיף ריאתי ועוד.

ופעה זו הינה בדרך השלילה, כלומר האבחנה, האם האדם סבל אכן מת

שלילת גורמים כגון מחלות לב, הפרעות קצב, מחלות נוירולוגיות אנמיה 

 (.TILTוכדומה. ניתן להיעזר לשם כך בין היתר במבחן הטיה )

 

 הפסקת הנשימה 0.1.1

מתיאורי הקברניט והמש"ב ניתן היה להבין, כי לאחר שהק"ר חבש את 

 מסיכת החמצן הוא לא נצפה נושם.

כי איבד את זכרונו  ,ם מתיאורו של הק"ר את פעולותיו ניתן היה להתרשםג

 מיד עם חבישת מסיכת החמצן.

ומאחר  ,המוערך סביב דקה ,מאחר שהמש"ב נכנס לתא בתוך זמן קצר

שהסיר ממנו את מסיכת החמצן לצורך הוצאתו מהתא, לא מן הנמנע, כי 

צע את השאיפה הקצין הראשון עם חבישת המסכית החמצן לא הספיק לב

"החזקה" הראשונה הנדרשת והוא בעצם נחנק. אם אכן זה מה שארע, 

 הסרת המסכה בתוך זמן קצר הצילה את חייו.

 : הנושא יפורט מעט בהמשך.הערה

 



 

  32 חקירת תאונות ותקריות אוויר –משרד החוקר הראשי 

 סיכום 0.1.1

אין וודאות כי מצב עייפות רגעי או מצטבר, כתוצאה מעומס עבודה ו/או 

 בדן התפקוד.גובה קבינה, הוא זה שגרם לקצין הראשון למצב של א

, בריא לחלוטין ובעל כושר גופני טוב, 10במקרה דנן מדובר בטייס בן 

שאינו נוטל תרופות וללא אירועים קודמים ידועים. האירוע המתואר 

 מתאים מאד לסינקופה על רקע ואזו ואגאלי וזאת עקב העובדות הבאות: 

 לשה והרגיש לא טוב לפני האירוע הוא דיווח על כך שהוא חש חו

 (. ימן מקדים)ס

 ( עקב הפעלת רפלקס דומה אופייני האירוע התרחש אחרי מתן שתן

 (.בזמן השתנה

 .אבדן ההכרה היה קצר מאד וחלף לאחר שהושכב / הוטה לאחור 

  התעורר ללא בלבול, ללא נשיכת לשון, התכווצויות או כל סימן

 אחר היכול להעיד על רקע נוירולוגי.

  מכן ביצע בדיקות מקיפות, לא נבדק על ידי רופאה במטוס ולאחר

 נמצאה בעיה רפואית כלשהי והוחזר לטיסה פעילה.

יודגש, כי ההערכה של צוות החקירה נשענה על בדיקת הטייס ע"י רופא 

 טייסים אחרים. –שהוא גם רופא תעופתי מנוסה וע"י רופאים  ,החברה
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 סוגיות נוספות שעלו בחקירה 0.1

איות דלעיל, נחשף צוות החקירה למספר פרט לסוגיות המקצועיות והסוגיות הרפו

נושאים נוספים שאותם סבר שיש לבדוק ולנתח בכדי להעשיר את הידע של צוותי 

האוויר )אצ"א ואצד"א( ובכך לשפר את יכולתם להתמודד עם מצבי חירום דומים 

 בעתיד.

 דרכי התמודדות עם עייפות או תחושה לא טובה בטיסה 0.1.4

מטוסיהם בכל שעות היממה ובמצבי  צוותי האוויר נדרשים להפעיל את

ערנות שונים. בטיסה נחשפים אנשי צוות למעבר אזורי זמן, שהייה באוויר 

דליל )גובה קבינה(, בשעות בהן השעון הביולוגי של האדם מבקש לנוח 

ותחת עומס נפשי. גם במצבים בהם אדם לכאורה קיבל את זמן המנוחה 

במהלך טיסה למצב של עייפות החוקי )והחוזי( המלא, עלול הוא להיקלע 

וירידה בערנות. מכאן שיש חשיבות למידע באשר לדרכי התמודדות 

אפשריים עם התופעה, בכדי לשפר את יכולת התפקוד, אם לא במהלך 

הנמכה  -השיוט לכל הפחות לקראת הקטעים הקריטיים של הטיסה 

 ונחיתה.

 POWER NAP 

והמפריעים  לעיתים ישנם מצבי עייפות המתפתחים בזמן טיסה

לתפקודם של אנשי צוות. במצב של צוות מזערי, אין אפשרות להחלפת 

, על פיה יש POWER NAPאיש צוות במושבו. קיימת טכניקה המכונה 

אפשרות לבצע נמנום בכיסא, למשך פרק זמן קצוב, תחת כללי זהירות 

 מוגדרים.

איש בנהלי אל על כיום אין אישור לטכניקה זו. עם זאת, במצבים בהם 

 צוות מדווח על עייפות, לעיתים הדבר מבוצע, כפי שקרה בטיסה זו.

חברת אל על החליטה לאחרונה לאמץ את הנוהל, המקובל בחברות 

)סע"מ( החדש, שיוכנס  OMA -אחרות בעולם, במסגרת קליטת ספר ה 

 במסגרת תהליך הרישוי מחדש. 0041לשימוש בשנת 

 

 שימוש בחמצן 

שה לא טובה קיימת אפשרות להשתמש במצבים של עייפות או תחו

 במסכת החמצן הממוקמת בתא הטייסים, בצמוד לכל איש צוות.

לצורך תפעול מסיכת החמצן, יש לתפוס בלחצנים אדומים משני 

צדדים, ללחוץ עליהם, להוציא את המסכה ממקומה, ולהניח אותה על 

 הראש. בעת שהלחצנים לחוצים פנימה, זה אל זה, הרצועות המיועדות

להדק את המסכה את פני הטייס רפויות דבר המאפשר את הנחת 

 המסכה על הפנים. 
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עזיבת הלחצנים מכווצת את הרצועות ומהדקת בכך את המסכה אל 

 הפנים ואוטמת אותה. למסכה יש שלושה מודים עיקריים:

 NORMAL  - .בו מוזרם חמצן מעורב עם אוויר רגיל אל המסכה 

 400% - ל המסכה.בו מוזרם חמצן בלבד א 

 EMERGENCY -  בו מוזרם חמצן בלחץ אל המסכה, דבר המיועד

להוצאת מזהמים כגון עשן מתוך המסכה ולאפשר נשימה חמצן 

 נקי.

בשני המודים הראשונים, בכדי להפעיל את המסכה הפעלה ראשונית 

(. בלא לקיחת (ON DEMANDיש להתחיל לנשום באופן חופשי 

סכה, למעשה לא יזרום חמצן "שאיפה" משמעותית ש"תפתח" את המ

והמסכה עלולה למעשה לחנוק את המשתמש, במידה ושאיפותיו 

  חלשות.

 תיאור המסכה כפי שהיא מותקנת בפאנל הצד הצמוד לכל טייס:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  מראה המסכה מחוץ למקום האחסון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,במקרה שלפנינו, הקצין הראשון חבש את המסכה, אולם סביר להניח

ו הייתה חלשה כך שלמעשה המסכה "חנקה" אותו ולא כי שאיפת

 סיפקה לו את החמצן שביקש.
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 בנהלי החירום INCAPACITATION - הדרכת דיילי אוויר והתייחסות ל 0.1.0

בחברת אל על מתבצעות הדרכות והכשרות לדיילי אוויר, כנדרש בתקנות 

 הטייס, כאשר תכניות ההדרכה מאושרות על ידי רשות התעופה האזרחית.

 רת אל על נותנת שירותי הדרכה דומים גם לחברות תעופה נוספות.חב

של חברת אל על, המקובל על  CFSMבספר הוראות הבטיחות בתא הנוסעים 

 רשות התעופה האזרחית )רת"א(, ישנו פרק המתייחס לנושא.

 " . INCAPACITATION"חילוץ טייס שנמצא במצב של  –שם הפרק 

קע, המתייחסים לתרחישים השונים, תוכן הפרק כשמו. מעבר לסעיפי ר

אופן קבלת הידיעה ואופן הכניסה לתא, עיקר הפרק הינו הפעולות 

 הנדרשות לחילוץ הטייס ממושבו. להלן ציטוט מהספר:

 . סדר הפעולות הנדרש לחילוץ טייס ממושבו:0

 . נעל את חגורות הכתפיים של הטייס תוך הצמדתו לגב המושב. 0.4

 ת המושב המכאנית או החשמלית.. אחוז בידית הזז 0.0

. הזז את מושב הטייס אחורה "עד קצה הטווח" בעוד הטייס  0.1

 במושב. ישוב

. שחרר את אבזם החגורות של הטייס ע"י סיבוב האבזם ימינה  0.1

 שמאלה. או

 . הוצא את הטייס ממקומו )העזר באדם נוסף אם ניתן(. 0.1

 השגחה מתמדת שאינו. משוך הטייס אל מחוץ לתא הטייס תוך  0.0

 פוגע בחפץ או ציוד.

 בהמשך ישנה התייחסות להמשך הטיפול הרפואי בטייס המחולץ.

 הדרכת דיילי אוויר משקפת את התוכן הנ"ל.

ההדרכה נעשית באופן פרונטלי ובמהלכה מתקיימת הדגמה של אופן נעילת 

 .החגורות ושחרורן וכן אופן הזזת הכיסא לאחור, בכל סוגי מטוסי החברה

 אין בספר נהלי הבטיחות או בהדרכה, התייחסות כלשהי לשני מצבים:

 .אין אפשרות לחלץ את הטייס מכיסאו 

 .נדרש סיוע של איש צוות לטייס הנותר בתא 

  KLMמבדיקה של סרטוני הדרכה של חברות זרות ויצרנים כגון 

 נראה כי קיימת התייחסות לנושאים אלו. AIRBUS -ו 

את הטייס בכיסאו ובפרט איך לאבטח את ידיו כך  ישנה הדגמה איך לחגור

שלא יהיו חופשיות לנוע בתא. דרך אחת היא הנחת ידיו בהצלבה על החזה 

וקשירת חגורות הכתפיים מעליהן ודרך שניה הינה קשירת חגורות 

 הכתפיים ואחר כך הכנסת הידיים בהצלבה מתחתיהן. 

בטחות באמצעות בשתי האופציות, התוצאה הסופית הינה שהידיים מאו

 חגורות הכתפיים. 
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ישנה הדגמה וכמוכן מתבצעת הדרכה לדיילים באשר לסיוע לטייס הנותר 

 בתא לבדו.

ישיבה בכיסא הפנוי או בכיסא המשקיף, שימוש באוזניות,  -בין היתר 

, הבנה בסיסית מהן התשובות לסעיפיו וכיצד ניתן  CHECKLISTהקראת

 לוודא כי אכן בוצעו.

החקירה, יש הבדל משמעותי בין תפקוד כטייס בודד לבין  להערכת צוות

עבודה בצוות, גם אם איש הצוות הנוסף הוא רק בבחינת "עוד זוג עיניים 

 ואוזניים".

יש הבדל משמעותי בין הקראה  -בנוגע לביצוע תהליכים והקראת בד"ח 

וביקורת עצמית לבין מענה לסעיפים המוקראים על ידי אחר, כאשר יש עוד 

 המפקח על כך שהסעיפים בוצעו והמענה משקף זאת. אדם

במקרה נשוא החקירה, הטייס חולץ על ידי המש"ב כאשר הוא עצמו החל 

להתאושש תוך כדי שנמשך החוצה. בהמשך המש"ב נקרא על ידי הקברניט 

 לשבת עמו לקראת הנחיתה.  

על פי עדותו של הקברניט, עצם נוכחותו של המש"ב בתא, גם כדי להשגיח 

 שהוא לא עושה טעות משמעותית הייתה חשובה לו ביותר.

 

 תפעול הכיסא בתא הטייסים לצורך חילוץ טייס 0.1.1

במטוסי נוסעים מושבי הטייסים מוצבים על מסילה ונעים לאורכה,  

בתוואי בצורת האות "ר", בכדי שניתן יהיה להזיז את הכיסא לאחור 

ל מחד ולאפשר והצידה, לכוון את מרחק המושב לצורך נוחיות התפעו

התנועה נעשית באמצעות מנוף ידני.  010מאידך. במטוסי  איציאה מהכיס

(. תא RECLINEכמוכן יש למושב אפשרות הגבהה ואפשרות הטיה לאחור )

לאחור באופן  אהוא קטן ממדים כך שהטיית הכיס 010הטייסים במטוסי 

נמצא במיקום קדמי על המסילה.  אמשמעותי אפשרית רק כאשר הכיס

 אמוטה לאחור, אין אפשרות להזזה מלאה של הכיס אמעשה, כאשר הכיסל

אינו  אלאחור, שכן הוא "נתקע" בפאנל הלחיצים שמאחוריו. כיוון שהכיס

יכול במצב זה לנוע אחורה די הצורך, הוא לא מגיע לנקודה על המסילה בה 

הוא יכול לנוע הצידה ולהתרחק מלוח המכשירים המרכזי שבין הטייסים 

. לחגורות ואו להוציא אדם מכיסא אנגרם קושי רב לצאת מהכיס ובכך

הכתפיים יש מנגנון אינרציאלי המיועד לנעול אותן בעת תנועה פתאומית 

, המופנה אל אמהירה לפנים וגם ידית נעילה, הממוקמת בצדו של הכיס

מרכז התא. הדבר יכול לאפשר לטייס או לאדם אחר, לנעול לטייס היושב 

ת רצועות הכתפיים, במידה והן אכן בשימוש. ידית התפעול במושב השני א

 , המופנה לדופן. אנמצאת בצד החיצוני של הכיס אשל הטיית הכיס
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תפעול הידית על ידי 

אדם נוסף, כאשר 

 -הטייס יושב בכיסאו 

קשה עד בלתי 

אפשרית, שכן יש 

 לרכון מעבר לגופו.

מראה סכמתי של 

 מושב הטייסים:

 

 

 

 

 

 נוח וההשפעה על תפעול המטוסלפע CVRהורדת  0.1.1

לתקנות הטייס )הפעלת כלי טיס וכללי טיסה( מתייחסת  10תקנה 

 לאיסור הפעלת כלי טיס ללא רשמקול. להלן נוסח התקנה:
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על פי תקנה זו חל איסור להפעיל את המטוס ללא רשמקול,  למעט כאשר 

 (.4( )הרשמקול אינו תקין, על פי סעיף )ד

לאחר נחיתת המטוס בשדה המשנה ובתיאום עם החוקר הראשי, נוטרל 

 , לצורך הבאתו לפענוח בשדה הבית.CVRמכשיר ההקלטה 

הדבר נעשה בשדה בו לא היה למפעיל מכשיר חילופי זמין, אלא אם היה 

 מוטס מכשיר כזה משדה הבית.

ודמת,  בניגוד להוראה שנכתבה בעבר בגב טופס דוח התקרית בגרסתו הק

חל איסור על הפסקת פעולתו של הרשמקול במהלך טיסה, גם אם ארע 

 במהלכה אירוע בטיחות.

, מכילים 010הרשמקולים המותקנים במטוסי החברה, לרבות מטוסי 

דקות(, זאת לעומת מקלט  400הקלטה מתחדשת באורך של שעתיים )

 שעות. 01המכיל נתונים המוקלטים במשך  DFDRנתוני הטיסה 

ה דנן, הרשמקול היה תקין, אולם פעולתו הופסקה, לצורך הורדתו במקר

לפענוח, בטרם ההקלטה המתחדשת בקטע הטיסה הבא תמחק את 

 הקלטת האירוע.

לאחר האירוע התקיימה לכאורה "התנגשות אינטרסים", בין הצורך 

להשבית את פעולת הרשמקול ולהורידו לצורך חליבתו או פענוח 

, לבין החובה לטוס עם רשמקול. התנגשות ההקלטה, לצורכי החקירה

 שכזו עלולה להתרחש בכל מקרה דומה.

נוכח מספר רב של תקריות חמורות ואפילו תאונות, בהן לא הייתה בידי 

החוקרים הקלטת השמע בתא ובעקבות שינויים מהותיים ביכולות 

ההקלטה ושמירת הנתונים, קיימת מגמה בתעשיית התעופה לעבור 

ק לרשמקולים המקליטים מספר רב של שעות, דבר בעתיד הלא רחו

 שיאפשר להשלים את הטיסה וגם לפענח בסופה את ההקלטה.
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 מסקנות .3

נכנס למצב של  צין הראשוןעקב כך שהק, האירוע מסווג כאישי צוות אוויר 1.4

, אשר חייבה את הקברניט לסטות מנתיבו ולנחות נבצרות תפקודית רגעית

 ב. בשדה משנה קרו

 ואגאלי"-הנבצרות נגרמה כתוצאה מ"סינקופה על רקע ואזו שבסבירות גבוהה  1.0

שכן מדובר בטייס בריא לחלוטין, בעל כושר גופני טוב, כאשר להתעלפותו בתא 

לא היו סימנים מקדימים, התאוששותו הייתה מהירה ובבדיקות שנערכו לאחר 

 מכן לא נמצאו כל בעיות כרוניות. 

יבות הייחודיות של המקרה, הנחת מסיכת חמצן על בסבירות גבוהה שבנס 1.1

, שכן ללא "דרישת תרמה להחמרת המצבתוך תהליך ההתעלפות,  הפנים,

 אוויר" המסכה למעשה "חנקה" את הקצין הראשון.

החלטת הקברניט להורות על חילוץ הקצין הראשון מהתא הייתה מהירה  1.1

  LDDUבשדה ר ולבחובנתיב  החלטתו לסטות לשדה משנהכמו גם , ונכונה

 כמתאים לכך.

צין הראשון החלטת הקברניט להמשיך לנחיתה בשדה המשנה, גם אחרי שהק 1.1

. ביקש לשוב לתא, הייתה נכונה שכן הוא סבר שהק"ר חווה התקף אפילפסיה

מאחר שהקברניט כבר החל בהנמכה לכיוון שדה המשנה, המרחק לשדה היעד 

שנבחר והקברניט לא סבר היה גדול באופן משמעותי מהמרחק לשדה המשנה 

שהק"ר יכול לתפקד באופן יעיל. מתוך דאגה לשלום הק"ר ולשלום המטוס על 

 נוסעיו, הקברניט דבק בהחלטתו.

, אם כי ניתן MAY DAYהקברניט פעל סובייקטיבית נכון בכך שהכריז חירום  1.0

. באופן דומה,  PAN-היה להסתפק בהכרזה של חירום ברמה פחותה יותר 

נכון בכך שזימן את המש"ב לשבת עמו בשלבים הקריטיים של  הקברניט פעל

 הגישה והנחיתה.

הקברניט ביצע את ההכנה המינימלית שנדרשה לו לצורך נחיתה בשדה משנה  1.0

תוך שהוא נעזר לשם   IPADובפרט  לא מוכר, באמצעות העזרים שעמדו לרשותו

ת המטוס כך גם ביחידות הבקרה השונות. בסופו שך תהליך הקברניט הביא א

 .האירוע מרגע תחילתחצי שעה לנחיתה בטוחה בשדה המשנה, בתוך פחות מ

לנחיתה כדי להשתמש בגישת נחיתה  בקשת הקברניט להחליף מסלול: הערה

 אוטומטית המקודדת במחשב המטוס, בנסיבות האירוע, הייתה סבירה.
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 לבחברת אל עאין בספרות המקצועית ו/או במערכי ההדרכה של דיילי אוויר  1.1

)במקרה בו לא ניתן לחלצו(.  התייחסות לקשירת איש צוות אוויר בכיסאו

בחברת  אין בספרות המקצועית ו/או במערכי ההדרכה של דיילי אווירבדומה, 

התייחסות והנחיות לאופן מתן סיוע לאיש צוות אוויר שנותר לבדו בתא אל על 

 .הטייסים

ספציפיים כדי למנוע  חברות התעופה נדרשות למצוא מענה טכני או היתרים 1.1

התנגשות אינטרסים, בין הצורך להשבית את רשמקול תא מצבים של 

את רשמקול  להפעיל החובה, לבין חמור הטייסים לצורך תחקור אירוע בטיחות

 .בטיסה אם הוא תקין

 
 

 המלצות .1

ולשלב  INCAPACITATIONלרבות במצב של  DIVERSIONלביצוע לכתוב בד"ח  1.4

 .לצוותי האוויר גיש ונוחבמיקום נ QRH - אותו ב

 : בהקדםמועד ביצוע מומלץ  41: מנכ"לי החברות לפי פרק אחריות 

 

לכלול במערכי ההדרכה ובספרות המקצועית של דיילי האוויר הוראות לאופן  1.0

קשירת איש צוות בכיסאו, סיוע לאיש צוות בודד בביצוע משימתו לרבות מושגי 

 מסגרת ההכשרה תרגול מעשי.יסוד של ניהול קשר והקראת בד"ח ולבצע ב

 בהקדם :מועד ביצוע מומלץ    41: מנכ"לי החברות לפי פרק אחריות 

 

לשלב את ניתוח האירוע בימי עיון וסדנאות של צוותי הטייסים והדיילים, כמו  1.1

 גם בתרגולים מעשיים, בתרגולי בטיחות ובסימולטורים.

 שוטף :מלץמועד ביצוע מו    41: מנכ"לי החברות לפי פרק אחריות 

 

 

 ב ב ר כ ה,

 

 עו"ד רז יצחק,  )רזצ'יק(
 החוקר                הראשי

 14513714סימוכין:         1.1.0041תאריך: 

 

 

 החזרת חפצים שנתפסו במהלך חקירה בטיחותית
ימים ממועד פרסום  11, החוקר הראשי יחזיר חפצים שנתפסו, למעט שברי כלי טיס, תוך 0044 –( לחוק הטיס, התשע"א 0) –( 1)ב()441בהתאם לסעיף 

החפצים יוחזרו לידי מי שמידיו נתפסו החפצים, או לידי בעליהם. שברי כלי טיס לא יוחזרו אלא לבקשת בעליו של כלי הטיס דו"ח החקירה הסופי. 
 ימים ממועד פרסום הדוח. 11 –ועל חשבונו. בקשה להשבתם יש להגיש לחוקר הראשי, לא יאוחר מ 

 יש בקשה מתאימה לבית משפט השלום, שבתחום שיפוטו נתפס החפץ.אדם המעוניין, כי חפצים שנתפסו לא יוחזרו לידי בעליהם, רשאי להג

 


