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  2 חקירת תאונות ותקריות אוויר –משרד החוקר הראשי 

 
 

 החקירה הבטיחותית ותוצריה הדין ביחס
 

 (לאמנת התעופה 13ומנספח  2011-חוק הטיס, התשע"אמ)
 

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

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

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

 (.לחוק 104 סעיף)
 אירועים מניעת היא בטיחותית חקירה של הבלעדית מטרתה - בטיחותית חקירה מטרת

 . כאמור לאירועים משמעתית או ליליתפ, אזרחית אחריות ייחוס תכליתה ואין, בטיחותיים

 (.לחוק 105 סעיף)
 הוראות לפי בטיחותיות חקירות ביצוע על ממונה יהיה הראשי החוקר - הראשי החוקר תפקידי

 ישימות שהן ככל, לאמנה 13 נספח להוראות בהתאם הראשי החוקר יפעל תפקידיו במילוי .זה פרק

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

 (.לחוק 108 סעיף) .שונה באופן פועלת ישראל כי, האזרחית התעופה רשות לחוק( ב)4 סעיף
, מקומו ממלא ועל הראשי החוקר על מרות אין זה פרק לפי בטיחותית חקירה בביצוע - תלות-אי

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

 (.לחוק 109 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 םיפרס שלא ובלבד

 (.לחוק 119 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 ודיעוי ליישומן באשר יחליט, אליו הנוגעות כאמור ההמלצות

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

, מנהליים ניםלעניי משפט בתי חוק לפי,  זה חוק לפי החלטות על מנהלי בערעור או מנהלית

 (.לחוק 124 סעיף. )עובדו כלפי מעביד שנוקט בהליך ישמש ולא, ,2000–ס"התש
 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 123 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  119פ"י סעיף הדוח הועבר לפרסום ע
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 ישראל מדינת
 בדרכים והבטיחות התחבורה משרד

 אוויר ותקריות ותתאונ חקירת

 
 סופי בטיחותית חקירה דוח

  
 

 16-99 'מס תאונה תיק
 
 
 

 תקציר האירוע

שני טייסים, שותפים למטוס  מוני לערך,  12:00בשעה , 2016בדצמבר  23, בתאריך יביום שיש

 –חיפה )כולל שהייה(  –יצאו לטיסה שתוכננה לנתיב: הרצליה 4X-ARO הנושא אות קריאה 

מפקד בעוד ששותפו ניהל את הקשר בעת האירוע. מזג -יסים שימש טייסהרצליה. אחד הטי

 .29בעת האירוע היה  המסלול בשימוש האוויר היה נאה ובשדה שררה רוח קלה.

שניות ספורות אחרי ההמראה, הנוסע הודיע "קאט מנוע....מבצע נחיתת אונס". המטוס פנה 

ימינה מכיוון  90º, בכיוון של כמעט בחדות ימינה ונחת נחיתה כבדה בשדה זרוע חיטה נמוכה

 מטר לערך מציר המסלול ולקראת סופו. 100ההמראה, כיוון כללי צפון, במרחק של 

כתוצאה מהנחיתה הכבדה, שני שוכני המטוס נפצעו קשה והם אושפזו לתקופה ארוכה, 

 לטיפול ואח"כ לשיקום.

 חה.המטוס נמ -למטוס נתלשו כני הנסע, המנוע נתלש כמעט לחלוטין 

 כוחות ההצלה הגיעו למטוס והחלו בפעולות החילוץ, תוך שהם סגרו ברזים ומפסקים.

פתח בחקירת והחוקר הראשי  לחוקר הראשי על ידי מגדל הרצליה, מידיתהאירוע דווח 

 לאתר התאונה ולבתי החולים אליהם פונו הטייסים.שלח חוקרים ש האירוע, תוך

 המטוס נשוא התאונה
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 מידע עובדתי .1

 וריה של הטיסההיסט .1.1

, שני טייסיםלערך,  12:00, בשעה 2016 בדצמבר 23, בתאריך שישי בצהרייםביום 

לשדה התעופה בהרצליה,  הגיעו ,4X-AROשותפים במטוס מוני בעל אות קריאה 

 ויר היה נאה.ומזג האלא טס.  , לאחר שמעל חודש המטוסטיסהבמטרה לבצע 

הרצליה. אחד הטייסים  –שהייה(  חיפה )כולל –הטיסה תוכננה בנתיב: הרצליה 

שני שישב לידו ניהל את הקשר טייס ה"( ואילו ההטייס"להלן: מפקד )-שימש כטייס

 "(.הנוסע"להלן: בטיסה זאת )

. 29המטוס חנה בחנייה המזרחית של שדה התעופה הרצליה, סמוך לתחילת מסלול 

עת ניקוז דלק הטייס ביצע את הבדיקות שלפני הטיסה, במהלכן גילה סימני מים ב

מכנף שמאל. הטייס לא אבחן, סימני מים בכנף ימין אותה ניקז קודם, כנראה 

 שפעמיים. 

לאחר ביצוע הבדיקות וההתארגנות לטיסה, הנוסע ביקש על תדר ההתנעה בהרצליה 

. הטייס הניע את 11רשות התנעה, ודווח על ידי המגדל, כי המסלול בשימוש הינו 

ף שמאל. לאחר קבלת נתוני העזיבה ואישורם, עבר לתדר המנוע כשבורר הדלק על כנ

 המגדל ודיווח על מוכנות להסעה.

והטייס עודכן בכך,  29אותה העת, המסלול בשימוש הוחלף על ידי המגדל למסלול 

 . 29של מסלול  תהטייס הסיע לעמדת התיישרו-לאחר שאושרה לו ההסעה 

לפני ההמראה, הטייס החליף, לאחר בקשת וקבלת אישור ההתיישרות, שניות מספר 

בעצת הנוסע, את בורר הדלק במטוס ממצב שימוש בכנף שמאל, למצב שימוש בכנף 

ימין, זאת עקב הימצאות סימני המים בכנף שמאל בעת הבדיקות לפני הטיסה. לאחר 

החלפת מצב בורר הדלק, ולאחר קבלת אישור המראה מהמגדל, הטייס החל את ריצת 

 ההמראה.

נון "קאט מנוע....מבצע  נשמע בדיווחו בקשר: הנוסע הניתוק,ת אחרי שניות ספורו

נחיתה  , תוך שנחתימינה המטוס נצפה בפנייה חדה - "(נחיתת אונסאלף )קיצור של 

ימינה מכיוון כללי צפון )כתשעים מעלות, כבדה בשדה זרוע חיטה נמוכה, בכיוון 

כתוצאה  ראת סופו.ולק 29מציר מסלול לערך,  מטר 100, במרחק של (ההמראה

למטוס נתלשו כני הנסע, המנוע  נפצעו קשה שני שוכני המטוס. מהנחיתה הכבדה

 .למעשה המטוס נמחהנתלש כמעט לחלוטין ו
 

ברזים  סגרו, תוך שהם והפינוי כוחות ההצלה הגיעו למטוס והחלו בפעולות החילוץ

ם משברים הטייסים פונו תחילה לשני בתי חולים שונים כשהם סובלי ומפסקים.

 בחוליות. מאוחר יותר שניהם הועברו לשיקום ארוך יחסית.

פתח  והחוקר הראשי לחוקר הראשי על ידי מגדל הרצליה, מידיתהאירוע דווח 

 .לאתר התאונה, ולבתי החולים אליהם פונו הטייסיםשלח חוקרים, בחקירה ו
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 הטייסים .1.2

 הטייס

 68 גיל. 

 מכשירים. ובהגדר אז"מ ים,מנועי חד למטוסים פרטי טיס שיוןיבר מחזיק  

 האירוע. מטוס מדגם מטוס על 300 מתוכן שע"ט, 1,100 - טיסה ןניסיו  

 9.11.2018 תאריך עד ,בתוקף – רמה מבחן. 

 1.9.2017 תאריך עד ,בתוקף – רפואית תעודה. 

 האירוע. במטוס ושותף בעלים 
 

 הנוסע

 61 גיל. 

 מכשירים. רוהגד מנועיים חד למטוסים ,פרטי טיס שיוןיבר מחזיק 

 שעות. 600 - טיסה סיוןינ  

 11.7.2018 תאריך עד בתוקף, – רמה מבחן. 

 13.4.2017 תאריך עד ,בתוקף – רפואית תעודה. 

 האירוע. במטוס ושותף בעלים 

 

 המטוס .1.3

 דגם M20J Mooney. 1981 ייצור שנת. 

 שעות. 7,395 – גוף טיסה שעות 

 מתקפלים. גלגליםו משתנה פסיעה מדחף עם מושבים, 4 מנועי, חד מטוס 

 5.3.2013 מתאריך ,655/7 מס' טיס לכלי רישום תעודת. 

 12.6.2017 עד בתוקף ,14.7.2016 מתאריך סטנדרטי טיסה כושר תעודת. 

 (.12-107 חקירה )דוח 2012 בנובמבר דומה אירוע חווה בעברו 

 לאירוע. שקדמו בחודשים קורות, החלפת לצורך כנפיים והרכבת פירוק עבר 

 נוקז לא – לאירוע קודם ימים תשעה ,14.12.2016 בתאריך שעות 50 תביקור עבר 

 מהכנפיים. דלק

 

 א"מז .1.4

 נאה – מז"א. 

 ראות - Cavok. 

 קשר. 8-5 של בעוצמה מערבית, דרומית עד דרומית,  – רוח 

 צלסיוס. מעלות 18 – טמפרטורה 

 התעופה בשדה ירדה האירוע, למועד שקדמו השבועות בשלושת – משקעים 

 מילימטר. 160 – מ למעלה של גשם כמות בהרצליה
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 אתר התאונה .1.5

 שדה תעופה הרצליה

 29/11 מאספלט אחד ראשי מסלול. 

 מטר. 18 - המסלול רוחב מטר. 903 - המסלול אורך 

 רגל. 117 – 11 מסלול רגל. 94 – 29 מסלול המסלולים: מפתני גובה 

 מערבית.ה חניהה ולאחריו לערך מטר 100 באורך חולי קטע 29 מסלול בהמשך 

 29 מסלול לתחילת סמוכה המזרחית החניה רחבת. 

 שדה נחיתת האונס

 מטרים. 65 וברוחב לערך מ' 700 באורך מלבני שדה 

 האורך(. )ציר דרום-צפון כללי בכיוון השדה 

 הרצליה. מסלול מציר לערך מטר 60 ,האונס נחיתת שדה תחילת 

 29 למסלו מתחילת לערך מטר 730 נמצא האונס נחיתת מסלול ציר. 

 
 

 לוח זמנים )על פי הקלטת קשר הרדיו( .1.6

 בקשת רשות התנעה  - 12:06:00

 קבלת רשות התנעה  - 12:06:30

 בקשת הסעה מהמגדל - 12:08:16

 בקשת אישור התיישרות  -12:11:47

 קבלת רשות המראה ראשון  - 12:12:49

 קבלת רשות המראה שני  - 12:13:05

 האישור קבלת רשות המרא  - 12:13:09

 דיווח מקוטע: "אלפא רומיאו אוסקר.. קאט מנוע.. עושה... נון אלף" - 12:13:39

 , אך ללא מענה.ARO –המגדל מנסה לקרוא ל  – 12:13:47       

: הכללת תמצית תמליל הקשר והשלבים המובאת להלן היא עפ"י קביעתו של הערה

 ו/או מסקנותיה. החוקר הראשי, כי הדבר חיוני להמחשת ממצאי החקירה הבטיחותית
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 ממצאים באתר התאונה .1.7

 בשטח הסימנים

 חיטה בשדה נמצא המטוס. 

 מטר, 18 של באורך התקדמות ותלם הראשנים הפגיעה סימני נצפו הקרקע על 

 זנב קצה )מיקום המטוס של עצירתו לנקודת ועד הראשונה הפגיעה מנקודת

 .המטוס(

 במקום הנסע, כני מיקום לבין הראשונה הפגיעה נקודת בין הכללי, המרחק 

 מטרים. וחצי ושניים עשרים - המטוס עצירת

                      

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כן הרמת מנגנון ימין גלגל    דלת כן נסע ימין
 נסע כן דלת שמאל נסע

 שמאל
 שמאל גלגל   
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 מטוסב הנזקיםו הסימנים

 הקדמי: בחלקו הנזק עיקר נמחה. ובפועל משמעותיים נזקים עם נמצא המטוס

 כבלים במספר מחוברים ונותרו ממקומם נתלשו המנוע וחיפוי המנוע תושבת המנוע,

 את פרץ ימין נסע כן מוט המטוס: של הראשיים הנסע כני קרסו כן כמו המטוס. לגוף

 וכן המטוס, מגוף התנתקו הראשיים הנסע כני ומערכת המטוס גלגלי המטוס, כנף

 הנסע. כן בית לתוך נשבר הקדמי הנסע

 מנוע. כוח ללא פגיעה, על המעידים נזק סימני עם נמצא המדחף

 כתוצאה נזקים הן הטייס, תא בתוך ונזקים מבניות פגיעות ספג המטוס בנוסף,

 צוותי ידי על שנגרמו נזקים והן והכיסאות( התא תקרת )קריסת עצמה מהתאונה

 מהמטוס. והנוסע הטייס ופינוי חילוץ במהלך החילוץ

 

 בדיקות טכניות ראשוניות של המטוס באתר התאונה

יד עם הגעתו לאתר התאונה, צוות החקירה ביצע מ

בדיקות ראשוניות שכללו בין השאר, בדיקת כמויות דלק, 

 שמן ובדיקת איכות הדלק.

 בבדיקות נמצאו כמויות דלק ושמן מספקות.

בבדיקה ראשונית של הדלק שנשאב באמצעות צינורית 

 ממכלי המטוס לא נמצאו ממצאים חריגים.

 

חר הרמת המטוס על ידי הגורר, בבדיקת דלק בניקוז, לא

נמצא נוזל עכור במכל דלק כנף ימין )ראה משמאל(  

 ודלק נקי בכנף שמאל. 

לא ניתן היה לבצע באתר ניקוז מנקודת הניקוז 

 הנזקים לחלקו התחתון של המטוס.התחתונה עקב 

 

 
 

 ממצאים באתר התאונההום כסי

 עת המטוס בקרקע בסקירת כלל הממצאים באתר התאונה נמצאו סימנים לפגי

פגיעה שגרמה  -בעוצמה, כנראה שתוך כדי תחילת הרמת אף להיחלצות 

להתנתקות כני הנסע והמנוע. הסימנים על המדחף מלמדים שהפגיעה התרחשה 

 כשהמטוס, ללא כוח מנוע.

 .כמויות הדלק והשמן היו תקינות 

  זל עכור נמצא נו –ללא ממצאים, ניקוז דלק מכנף ימין  –ניקוז דלק מכנף שמאל

 שאינו דלק.
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 בדיקות ראשוניות לאחר העברת המטוס .1.8

ביום ראשון, יומיים לאחר האירוע, כלי הטיס נבדק על ידי צוות החקירה בסיוע מכון 

 שמתחזק אותו ומומחה ממכון נוסף. הבדק

דלק נוקז משלושת פתחי הניקוז של המטוס )בכנפיים ובגחון(, וכן דלק שנוקז מהמנוע 

 דת האוויר דלק(. בנוסף נבדקה מערכת זרימת הדלק.)משאבת הדלק ויחי

 הממצאים הראשונים:

  לא התגלו ממצאים חריגים. -דלק בכנף שמאל 

  נמצאה כמות משמעותית של מים. -דלק בכנף ימין 

  נמצאה כמות מים משמעותית. -כוסית הניקוז בגחון המטוס 

  נמצאה כמות משמעותית של מים. -משאבת הדלק 

 נמצאה כמות משמעותית של מים. -ר יחידת הדלק אווי 

  תקינה, ללא ממצאים. –זרימת הדלק ממכלי הדלק בכנפיים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
מני חלודה במכסה פתח תדלוק כנף יבבדיקת מכסי פתחי התדלוק בכנפיים נמצאו ס

 מנים דומים במכסה פתח תדלוק כנף שמאל. יימין. לא נראו ס

 

 

 

 

 

             

               

 מכסה פתח תדלוק כנף שמאל                          מכסה פתח תדלוק כנף ימין   

 

 מאלשדלק כנף  דלק כנף ימין מים דלק תחתון מים פתח ניקוז
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 החקירה .1.9

בסבירות גבוהה, הסיבה לכביית כי , עלה החשדזמן קצר לאחר תחילת החקירה 

גדולה ומשמעותית בצנרת הדלק של  מים נוכחות כמותהמנוע לאחר ההמראה הינה 

 . המטוס והמנוע

יומיים לאחר האירוע.  ,זה התקבל בבדיקת המנוע ומערכת הדלקאישוש לממצא 

דוח בדיקה בטיחותית )מידע עובדתי למחרת גילוי הממצאים, החוקר הראשי פרסם, 

סכנות הטמונות בחדירת מים את הציבור הטייסים  להביא למודעותראשוני( במטרה 

 למערכת הדלק בעונת החורף. 

ספים של חדירת מים למערכות דלק בכלי טיס מספר ימים אח"כ, בעקבות אירועים נו

בדיקות  לבצע, המציינת שוב את החובה נוספת החוקר הראשי פרסם הודעהנוספים, 

לבדיקה, ובמיוחד בתקופות של  לחדירת מים ושיטות מומלצותקפדניות לפני טיסה, 

 . ירידת גשמים

ים ניתחו את החוקרלפיכך ו עקב מצבם הרפואיתשאול הטייס והנוסע באירוע התעכב 

החקירה התמקדה בתחילה, בבדיקת הסיבה האירוע ללא קבלת גרסאותיהם. משכך, 

וכן בביצוע שחזורים והדמיות הטסה  בעטיה חדרו מים למערכת הדלק במטוס

 . בהתאם לממצאי החקירה בשטח

בין כמות המים  ,מתאםהאו שלילת  הלמציא מתמשך, משך כחודשיים,בוצע ניסוי 

הסיבות לחדירת , ע"מ לאבחן את בתקופה הנבדקת הגשםכמות ן ביבכנפי המטוס ל

במקביל נעשו עשרות שחזורים והדמיות של הטיסה, עד המים במטוס נשוא האירוע. 

"(. בפועל, עוד תמונת האירועלקבלת השחזור שהשתלב עם כל הממצאים )להלן: "

 קודם קבלת גרסאות הטייסים, צוות החקירה העריך מהו התרחיש המסביר.

תושאלו על ידי צוות השניים לאחר שחל שיפור במצבם הבריאותי של הטייס והנוסע, 

שתיארו הטייסים אוששה את התרחיש המסביר אליו הגיעו  תמונת האירועוהחקירה 

יצוין, כי תיאורי הטייסים הבהירו טוב יותר את מה שארע בכל  .החוקרים קודם לכן

חר הלך הרוח ולנתח את תחום הגורם שלבי האירוע ואיפשרו להתחקות טוב יותר א

האנושי בצורה מדויקת יותר. יובהר, כי החוקרים לא מצאו ליקויים משמעותיים, לא 

בספרות ההפעלה של המטוס, כפי שפרסם היצרן ולא בהנחיות רת"א בנושא, בסוגי 

המסמכים השונים. משכך, בחינת תחום הגורם האנושי התמקדה בצוות הטייסים 

 הספציפית. הספציפי בטיסה
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 ניתוח .2

עוד ביום האירוע, בבדיקות הראשוניות לכלי הטיס, נמצא בניקוז כנף ימין, נוזל עכור 

שבהמשך הוברר כמים. בבדיקות שנערכו למטוס, בסמיכות לאירוע, התגלתה כמות 

משמעותית של מים במכל כנף ימין, ברכיבים רבים של המנוע ובמערכת הדלק. נוכח 

ר עדות לכשל טכני אחר, נשללה סיבה טכנית, אחרת מזו של נוכחות נסיבות האירוע ובהעד

 המים במערכת הדלק, להפסקת פעולת המנוע לאחר הניתוק מהמסלול.

צוות החקירה התמקד בבדיקות במטרה לאתר את הסיבות בגינן חדרו מים למערכת 

חיתת הדלק וממדי החדירה, בדיקת פעולות אנשי הצוות שקדמו לאירוע, בדיקת תהליך נ

 האונס, ובחינת תחום הגורם האנושי במהלך האירוע כולו. 

 

 חדירת המים למיכל הדלק הימני .2.1

הסימן הראשון לנוכחות המים בדלק של מכל הדלק הימני, נמצא כבר באתר 

התאונה. עם הרמת המטוס על ידי הגורר, נוקזו מים מכנף ימין ונמצא נוזל עכור 

 נקודת הניקוז כתוצאה מחיכוך בקרקע.שזוהה אח"כ כמים מהולים בחול שחדר ב

בבדיקה שנערכה יומיים לאחר האירוע, נמצאו כמויות מים, גדולות ומשמעותיות, 

בנקודת הניקוז מכנף ימין, נקודת הניקוז התחתית )כוסית הניקוז(, משאבת הדלק, 

 ויחידת האוויר דלק. לעומת זאת, לא נמצאו כלל מים בכנף שמאל.

 מיליליטר מים. 600בכנף ימין ונמדדה כמות שמעל נוקזה כל  כמות המים 

בבדיקה שנערכה בסיוע מכון בדק, לא התגלו ממצאים המצביעים על כשל במנוע 

 מלבד חדירת המים, לפי כך נשללה תקלה טכנית במכלולי המנוע.

לאור העובדה שאירוע דומה של חדירת מים לכנף ימין וכשל מנוע, התרחש במטוס 

( ולאור העובדה ששתי הכנפיים פורקו 107-12)דוח  2012בר נשוא האירוע בנובמ

והורכבו, זמן קצר לפני האירוע, לצורך החלפת קורות, צוות החקירה ביצע מגוון 

 בדיקות, בניסיון להבין את מנגנון חדירת המים לכנף המטוס, ממדיה ואת הסיבות.

לון ובכנף שמאל ג 11.8כנף ימין נמצאו לצורך כך בוצע ניקוז כלל הדלק במטוס )ב

ובוצע מילוי של כמות נתונה )שווה( של דלק, בשני המכלים בכנפיים,  גלון( 13.2

ובהמשך ניקוז ומעקב, משך כחודשיים, אחר כמות המים שחדרה למכלי הדלק 

 בכנפיים ומעקב למול כמויות הגשמים שירדו בתקופת הבדיקה.

 ההולכת וגדלה  במהלך תקופת הבדיקה נמצאו מים במכל כנף ימין, בכמות

 בתקופת הבדיקה. וים שירדגשמת היובהתאמה יחסית לכמוו

 מני שיתוך ההולכים ומתפשטים, במכסה דלק מכל כנף ימין. ונמצאו ינמצאו ס

 מני התעבות בתקרת מכל דלק כנף ימין. יס

 מני ימני מים  בכנף שמאל ועל מכסה מכל דלק שמאל לא נראו סילא התגלו כלל ס

 שיתוך.
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משך כחודש, בכדי לברר באם חדירת המים קשורה למכסה מכל הדלק,  לאחר מעקב,

מכסה הדלק של כנף שמאל )ללא סימני שיתוך( הותקן על פתח  -הוחלפו המכסים 

 התדלוק בכנף ימין ומכסה הדלק מכנף ימין הותקן על פתח התדלוק בכנף שמאל.

כנף ימין, אך  בבדיקות נמצא  שמים המשיכו לחדור למכל -נמשכו המעקב והמדידות 

לא חדרו למכל כנף שמאל. לפי כך, נשלל מכסה פתח התדלוק כגורם תורם לחדירת 

 מים למכל הדלק.

לאחר שנשללה האפשרות לעיל, כוסו שני פתחי התדלוק ונאטמו באמצעות משטחי 

ניילון עבה שהודקו באמצעות סרט הדבקה. לאחר המתנה בת מספר ימים, בהם ירדו 

הניילון שהודק מעל ק, לנוכחות מים. יצוין, כי משטח הדלגשמים, נבדקו מכלי 

מנים של לחץ פנימי שגרם יס " מעלה ונמצאופתח מכל כנף ימין, "התנפח הלמכס

עדות לכך שהייתה אטימה   - להרמת ידית הסגירה במכסה פתח התדלוק בכנף ימין

 טובה, הן של אזורי הפתחים והן של המכלים.

 בשני  מני מיםילא נמצאו ס ,פתחי התדלוק לאחר אטימת ,בניקוז המכלים

  המכלים.

 

 

                 

 

 

                 

 
           

 

     

 מכסה פתח תדלוק כנף ימין   
 סימני שיתוך –בבדיקות     

 ללא סימני –מכסה פתח תדלוק כנף שמאל 
 שיתוך

 

  מים בחלקו העליון של מכל דלק 
 כנף ימין בעת הבדיקות     
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 סיכום

בבדיקות נמצאה התאמה, בין כמות המשקעים שירדו בתקופת הבדיקה לבין קצב 

לכנף שמאל. החלפת מכסה פתח חדירת המים לכנף ימין. לא אובחנה כלל חדירת מים 

התדלוק לא השפיעה על חדירת המים, ומים המשיכו לחדור לכנף ימין. לאחר אטימת 

פתחי התדלוק, חדלה חדירת המים למכל כנף ימין, והתגלו סימנים ללחץ שגרם 

להתרוממות חלקית של ידית מכסה פתח התדלוק ומשטחי הניילון שהודקו לבחינת 

 אטימות המכלים.

נקבע, כי הסיבה המהותית לחדירת המים למכל כנף ימין, הינה מבנה פתח לפיכך 

 עיוות או מרווח שמונע את אטימת פתח התדלוק באמצעות המכסה. -התדלוק עצמו 

לא נמצא קשר סיבתי,  בין פירוק והרכבת הכנפיים, לצורך החלפת הקורות, באשר לא 

 בוצע כל שינוי במכסה פתח התדלוק במהלך העבודות.

, לאחר חדירת מים 2012מהנמנע, כי הסיבה לאירוע כביית המנוע הקודמת, בשנת  לא

 משולבת, קרי ליקוי בפתח מכסה הדלק ולא רק במכסה עצמו. הלכנף ימין, היית

משך הזמן הרב שחלף, בין התדלוק האחרון במטוס לבין טיסת האירוע, וכמות 

המשמעותית שנמצאה הגשמים שירדה בתקופה האמורה, מסבירים את כמות המים 

 במכל כנף ימין.

 

 תרחיש התאונה עד לכביית המנוע  .2.2

 טרם הטיסה הראשוניות הבדיקות

צוות המטוס הגיע למטוס טרם הטיסה וביצע את הבדיקות הנדרשות. ניקוז מכלי 

 שלדבריו, הוא לא מצא מים בניקוז מכל דלק כנף ימין. הדלק בוצע על ידי הטייס

מצא סימני מים בעת ניקוז מכל דלק כנף שמאל.  במהלך המשך הבדיקה, הטייס

 הטייס עדכן את הנוסע בדבר מציאת סמני המים בכנף שמאל במהלך הניקוז.

צוות החקירה פעל לבדיקת משמעות הפער, בין כמות המים המשמעותית שנמצאה 

בפועל בכנף ימין, לבין העובדה שהטייס, בעת הבדיקה, לא הבחין כלל במים, בשתי 

 ת הדלק שניקז.כוסיו
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במהלך החקירה נמצא, כי כאשר הנוזל המנוקז מהכנף הינו צלול לחלוטין, וכאשר 

נוזל צלול זה מנוקז מספר פעמים, ניתן לסבור בטעות שהנוזל הצלול הינו דלק ולא 

מים. זאת ועוד, הצבת כוסית הניקוז למול השמים ו/או הצללתה, בתנאי תאורה 

שהנוזל הנצפה היה בפועל מים ולא דלק כפי שהטייס מסוימים, עלולה לתמוך בסברה 

 חשב.

בסופן של הבדיקות, הטייס והנוסע שעודכן במהלך הבדיקות על ידי הטייס, התקבעו 

בתחושתם, כי הייתה כמות קטנה של מים, שנוקזה במלואה בעת ניקוז מכל כנף 

הוא נקי שמאל, בעוד שמכל כנף ימין, שבו לכאורה לא "נמצאו" מים בעת ניקוזה, 

בפועל, בעת הבדיקות של הדלק במכל כנף ימין, נוקזו מים בלבד ובמכל  -ממים 

 נותרה כמות מים גדולה ומשמעותית.

 

 הבדיקות והפעולות לאחר התנעת המטוס

עם סיום הבדיקות החיצוניות, ולאחר כניסת הטייס והנוסע לתא, הנוסע ביקש אישור 

. המטוס חנה בחניה 11ימוש הינו התנעה ממגדל הרצליה, ועודכן שהמסלול בש

 . 29של מסלול  תהמזרחית, של שדה התעופה הרצליה, בסמוך לעמדת ההתיישרו

 

 בספר הפעלת המטוס מצוין: 

 יותר. המלא המכל על שים דלק בורר – התנעה לפני 

 מנוע. פעילות לוודא השני למיכל דלק בורר העבר – הסעה לפני 

 יותר. המלא למיכל דלק בורר – מנוע( בדיקות ביצוע )ולפני – המראה לפני 

 

 כמות נמצאה בו המכל שהיה שמאל מכל על הדלק כשבורר הותנע המטוס בפועל,

 נקי. היה בו הדלק כי אומת, ובדיעבד יותר גבוהה דלק

 וכי הוחלף בשימוש המסלול כי עודכן, המטוס צוות ההסעה, תחילת לפני מעט

 המטוס. חניית ממקום מאד קצר במרחק הנמצא ,29 מסלול על תתבצע ההמראה

 את שהעביר מבלי ,29 מסלול של ההתיישרות לעמדת הקצרה, בהסעה החל הצוות

 ,29 מסלול של ההתיישרות לעמדת המטוס הגעת עם הימני. הדלק למכל הדלק בורר

 שמאל. כנף על עדיין הדלק כשבורר המנוע בדיקות את ביצע הטייס

 הכולל הזמן משך  את משמעותי, באופן למעשה, קיצרה בשימוש, המסלול החלפת

 שהיה לזמן יחסית וההמראה, ההתיישרות לרגע ועד ההתנעה מרגע להסעה, שנדרש

  בשימוש. נותר היה 11 מסלול אילו לכך, נדרש

 הדיווחים לו"ז ניתוח עפ"י בפועל, קיצר המסלול החלפת של האקראי התזמון בנוסף,

 שלפני הבדיקות לביצוע המטוס צוות של ההתארגנות זמן משך את הרדיו, בקשר

 ההמראה.
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 וההמראה ההתיישרות

 ההתיישרות, לאחר .29 מסלול בתחילת התיישר הטייס המגדל, אישור קבלת לאחר

 הטייס לב תשומת את הפנה הנוסע המסלול, על כשהמטוס ההמראה, לפני קצר זמן

 את להחליף והציע שמאל כנף בניקוז מים נמצאו הטיסה לפני שבבדיקות לעובדה

 ושינה שותפו עם הסכים הטייס ימין. מכנף בדלק לשימוש ולהעבירו הדלק בורר מצב

 בביצוע החל שניות מספר ובתוך ימין כנף ממכל בדלק לשימוש הדלק, מצב בורר את

 ההמראה. ריצת

 כל בוצעה לא ,תההתיישרו בעמדת הדלק מכלי להחלפת ועד ההתנעה מרגע בפועל,

 כנף ממכל בדלק השימוש תחילת ימין. ממכל דלק על פועל עכשהמנו למנוע, בדיקה

 שסביב בגובה הניתוק, לאחר שניות מספר - ההמראה תחילת לפני שניות החלה ימין

 נעמדו. הפרופלור ולהבי כבה המטוס מנוע רגל, תשעים

 

  נחיתת האונסשחזור  .2.3

רחשה הת הפגיעה בקרקעש ם בשטח והנזקים למטוס, מלמדים על כך סימניהניתוח 

הפגיעה הייתה שמהירות אופקית נמוכה. בסבירות גבוהה בבמהירות אנכית גבוהה ו

הגוף והזנב נחבטים כשלא גדולה, כשגוף המטוס מבצע תנועת שוט  תבזווי ,עם האף

 20, סביב שהמטוס נעצר במרחק קצר רמה לכךגבקרקע. המהירות האופקית הנמוכה 

את סא ויגבוהה מסבירה את קריסת הכהמהירות האנכית ה מטר לערך אחרי הפגיעה.

 .שני הטייסיםגב של הפגיעות 

לצורך ניתוח שלב נחיתת האונס, הטכניקה והמתווה שבוצע, צוות החקירה ביצע 

פיזיקאלית  הדמיהבאמצעות  ,מתאר הטיסהשל  סימולציות והדמיותע"י  שיחזור

ש בשיטת שימו . נעשההמטוס במרחב והשליטה בודגם מתקדמת, המדמה את תנועת 

Blade Element Theory בה משטחי העילוי וגוף המטוס מוגדרים ומחולקים ,

למקטעים, כאשר בכל מקטע מבוצעים חישובי כוחות ווקטורים לקביעת תנועת הגוף 

, אפקטים P-Factorהשפעות רוח,  :כגון ,במרחב. בנוסף, מחושבים נתונים רבים

, סוגי הגרר השונים כולל גרר מאזנות, זרימת אויר הפרופלור גירוסקופיםוצימודים 

על משטחי ההיגוי ועוד. השחזור בוצע בסביבה גיאומטרית/גיאוגרפית המעוגנת 

. Google Earth- ( שתואמים לאלו הקיימים בןייולוצ ונקודות גובה )מנתוני "למערכת נ

, לצורך קבלת סביבה נקודות עגינה גיאוגרפיות "יעפ אעל מערכת זו "הולבש" תצ"

 (.עודרווית נתונים ונקודות ייחוס בהטסה )מיקום מגדל, שדות, כבישים ו

שכויל בהתאם  Mooney M20Jמאפייני מטוס  "ילטובת השחזור נבנה מודל טיסה עפ

 -כולל שטחי כנף, שטח פנים של גוף המטוס, שטחי משטחי היגוי  ,לנתוני הבסיס

וית פסיעה, והמנוע, סל"ד, קוטר המדחף וז גיאומטריה ומגבלות תנועתם, הספק

משקל המטוס, דלק, משקל ואיזון ונתונים רבים נוספים. לצורך ההגדרות השונות 

 (. Pilot Operating Handbookנעשה שימוש בספר המטוס )
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באופן , הגם שבהתאם לנתוני היצרן ,המודל כויל כך שידגים ריצת המראה וטיפוס

המציאות.  ביןה ליביצועי מטוסים במערכות הדמין בכללי קיימים הבדלים רבים 

 ,בכל הקשור לקצב איסוף פוטנציאל המטוס ,בשחזור הושם דגש להגעה לדיוק טוב

 בהמראה ובטיפוס שלאחר ההמראה, וכן במאפייני ההזדקרות הבסיסיים.  

 ,הייתה להתרשם מתרחישי הטיסה האפשריים ,הדמיההבאמצעות  ,מטרת השחזור

תרחיש  בוע אתקל יםקרועול ובביצועי מטוס התאונה, ולסייע לחהקשורים בתפ

בהקשרי תפעול המטוס ונתיב טיסתו. ריבוי הנתונים הנגישים  ,התאונה הסביר

 מודל טיסה ברמת דיוק גבוהה.  לבנותפשר ילמטוס מהדגם הנ"ל א

 ,הגדרת מודל הטיסה, מאפייני הסביבה והטסת מתארי השחזור השונים בסימולציה

 בחיל האוויר, טייס קרטייס יוצא משרד החוקר הראשי, של ע"י חוקר חיצוני  בוצעו

   טוסי תובלה ומטוסים קלים.וקברניט מ
 

  ממצאי השחזור

בוצעו עשרות רבות של המראות וכביית מנוע בנתוני פוטנציאל שונים, כשהמטרה 

וכיוון מיקום  -ביחס לממצאי אתר התאונה  ,לבחון את ביצועי המטוס ואופן הטסתו

פגיעת המטוס בקרקע וכן מנגנון הפגיעה עצמו )מצב אף המטוס ומצבו במרחב בעת 

כפי שנותח ע"י צוות החקירה(. מנגנון הפגיעה בקרקע הוגדר כ"שער"  ,הפגיעה בקרקע

 ניתוח פגיעת המטוס בקרקע.תוך וון שהוגדרו מיוית ובכובז ,אליו צריך המטוס להגיע
 

 סבירמהתרחיש ה

ביותר, סביר מכי התרחיש ה ,לקבועהיה ניתן שבוצעו, השחזור הרבות  טיסותניתוח מ

ומסתיים באתר התאונה )בכיוון,  29לביצוע נתיב הטיסה שמתחיל בתחילת מסלול 

 הינו: ,במיקום ובאופן הפגיעה בקרקע(

  קשרים )ניתוק ותחילת טיפוס  70 - 65ריצת המראה וניתוק בטווח מהירויות של

 לפני חציית קו המגדל(. דדות,רגליים בועד לעשרות 

 קשרים(. 80 - 70מהירות שסביב איסוף מהירות בטיפוס ראשוני )הגעה ל 

 ל המסלולרגל מע 90כללי של  כביית מנוע בגובה. 

  תוך הורדת(, ולמטה א רגל וסטיק ימינהו)שימוש במל חריפהביצוע פנייה ימנית 

קשרים  65 - 70של בטווח  הלאופק, כך שמהירות המטוס נשמר מתחתאף המטוס 

 (.תרגעי ,מעלות 70 )זווית הטיית המטוס בפנייה עד

 המטוס  - באמצעות סטיק ורגל מלאים לשמאל ,יישור המטוס חזרה למצב מאוזן

 ., בתהליך של תחילת הרמה של האףרגע לפני הפגיעה בקרקע ,תיישרהחל לה

כנפיים  י:, קרפגיעה בקרקע בתרחיש הנ"ל הינה במתאר ה"שער" שהוגדר חקירתית

בעת הפגיעה בקרקע,  360רגל/דקה, כיוון כללי  2,000שסביב מאוזנות, שיעור שקיעה 

זווית פגיעה בקרקע שטוחה )המטוס שוקע בזווית התקפה גבוהה( כך שספינר המדחף 

 אינו פוגע בקרקע, אלא "סנטר" המנוע.
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 סף הזדקרות, ללא הזדקרות "קלאסית", בתרחיש זה המטוס נמצא כל העת על

ן משמעותי את גיאומטריית טיסת המטוס ומונעת ממנו להגיע פשהייתה משנה באו

 ב"שער" שהוגדר.  פגיעה,לנקודת ה

 

 שנשללותרחישים 

בוצעו גם תרחישים נוספים, ביניהם כביית מנוע בגבהים  ,במסגרת עשרות השחזורים

ספים . אף אחד מהתרחישים הנועודשונים, תפעול מטוס באופן שונה, הזדקרויות ו

  "שער" שהוגדר בחקירת אתר התאונה.דרך האת המעבר  מחישלא ה

כי בנוסף להגדרת יודגש,  אלו נשללו בשחזורי ההדמיה. תרחשי הזדקרות "קלאסיים"

בה המטוס נדרש  ,קיימת נקודה במרחב כ"שער", ,מיקום ואופן פגיעת המטוס בקרקע

יישרות בטרם פגע לעבור בכדי לאפשר את מרחב התמרון בביצוע הפנייה וההת

בקרקע. נקודה זו נקראה "שער ראשוני" ומעבר המטוס בנקודה זו הינו קריטי 

 מבחינה גיאומטרית. 

בכדי  ,בנוסף, על המטוס לעבור בנקודה זו בטווח פוטנציאל מאוד ספציפי ומצומצם

. בהתייחס פגיעהלנקודת ה"שער" בנקודת ה ,הקולע בהמשך ,להמשיך בנתיב הטיסה

להזדקרות קלאסית של מאד כי קיימת סבירות נמוכה  ,ו ניתן לצייןלנתונים אל

 מכמה סיבות: , זאתהמטוס

 לפני ביצוע הפנייה: משיכת הסטיק והקטנת מהירות משמעותית גורמת לטיפוס של 

 ,רגל נוספים, והחטאה גיאומטרית של נקודת ה"שער" הראשונית. בהמשך 30 - 10

להשלמת נתיב הטיסה והפנייה לעבר  יזדקר המטוס, אך ללא פוטנציאל מספק

בזווית אף תלולה  ,פגע המטוס בקרקעיה"שער" בנקודת הפגיעה. במצב זה 

נתוני אתר התאונה. מיקום הפגיעה "מפוספס" ל בהתאםמשמעותית ובהטיה, שלא 

 וון שונה ובמצב אף שונה בפגיעה(.ימנקודת הפגיעה, בכ טריםמ חמישיםגם כן )יותר מ

פנייה: פנייה עם מצב אף גבוה/מהירות נמוכה יותר גורמת  הזדקרות תוך כדי 

בהטיית כנף  ,להגדלת שיעור השקיעה באופן משמעותי ופגיעת המטוס בקרקע

. בתרחיש זה יתכן "מעבר" בנקודת 360וון ימשמעותית, ללא השלמת הפנייה לכ

 , תוך הגדלה משמעותית שלה"שער" באתר התאונה, אולם לא בכיוון ולא במצב האף

בכיוון הפגיעה,  לערך מעלות 40 פער של)פערי ההדמיה למול ממצאי אתר התאונה 

 מעלות גלגול בפגיעה(. 15מעל  -מתרחשת פגיעה עם כנף ימין ראשונה ך שות

תרחיש "הישרדות", ובו הודגמה היכולת התיאורטית לשמור את מהירות גם בוצע 

ת מתונה בהרבה, ובכך לשמר קשרים, באמצעות פנייה ימני 80 - 70המטוס בטווח של 

פוטנציאל לשבירת גלישה או נחיתה בשדה בשיעור הנמכה הנמוך משמעותית מזה 

גם תרחיש זה נשלל מאחר שהמטוס לא הגיע  שהודגם בשחזור התרחיש המוביל.

 ל"שער" הפגיעה בקרקע.
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 הגורם האנושי  .2.4

אה מנוכחות על אף שהוברר במהלך החקירה, שהגורם לכביית המנוע הינו כשל כתוצ

כמות מים גדולה שחדרה למערכת הדלק, מספר גורמים, השלובים זה בזה, הובילו 

גורמים שעיקרם השפעת הגורם  -להתפתחותו של התהליך שגרם בסופו לתאונה 

 האנושי שהתבטא בהתנהלות צוות המטוס הספציפי בטיסה הספציפית.

, 2012ן, בשנת גם בהתעלם מאירוע חדירת המים הקודמת למכל דלק כנף ימי

שאמורה הייתה להיחרת במודעותם של הטייסים, תחילתו של האירוע הנוכחי הינו 

 מספר שבועות טרם מועד האירוע עצמו.

כנפי המטוס פורקו לצורך שיפוץ קורות המטוס והורכבו מחדש. המטוס הושב 

לשמישות וטרם האירוע בוצעו בו מספר טיסות, בהנחיית מכון הבדק, רק בסביבה 

 רובה של שדה התעופה בהרצליה.הק

בשלושת השבועות שקדמו לאירוע, לא בוצעה כל טיסה במטוס והתדלוק האחרון 

 , למעלה משלושה שבועות טרם האירוע.19.11.2016בוצע בתאריך 

ממועד התדלוק האחרון ועד למועד האירוע, המטוס חנה בחניה לא מקורה ובמהלך 

שירדו באזור שדה התעופה בהרצליה, מעל תקופה זו נמדדו כמויות גשמים גדולות 

 מילימטר. 160

ביום האירוע, בבדיקות לפני הטיסה, הטייס מצא, בעת ניקוז הדלק מהכנפיים, סימני 

מים במכל כנף שמאל. הטייס לא מצא, לכאורה, סימנים למים במכל כנף ימין. 

ימין ובדק יודגש, כי צוות החקירה התרשם והשתכנע, כי הטייס ניקז דלק ממכל כנף 

אותו לנוכחות מים, אך לא זיהה את המים שניקז לכוסיות הבדיקה. יובהר, כי 

הנוסע, מלכתחילה, לא בדק, עפ"י גרסאות השניים, את המטוס ולא עקב מקרוב אחר 

 הטייס בעשותו זאת.

התקופה הארוכה שחלפה מהתדלוק האחרון, הגשמים שירדו בתקופה שקדמה 

ני מים במכל כנף שמאל, והכרת האירוע הקודם בו כבה לאירוע, העובדה שנמצאו סימ

המנוע, עקב חדירת מים, היו אמורים להוות תמרור אזהרה לביצוע בדיקה יסודית 

 וקפדנית יותר, לאיתור מים במכלים )נענוע כנפיים, המתנה, ניקוז חוזר(. 

ל. הטייס ביצע ניקוז לבדיקת הדלק בכנף ימין, אולם בניקוז הוא זיהה נוזל צלו

הטייס טעה בפיענוח הנוזל שניקז וסבר שהנוזל הצלול הינו דלק. צוות החקירה 

התרשם שניתן, בנתוני תאורה והחזקת כוסית הניקוז בתנאים מסוימים, להתבלבל 

בזיהוי, בין כוסית מלאה במים לבין כוסית מלאה בדלק, בין השאר כיוון שלמעשה 

, הכולל "קו הפרדה", בין צבע המים היו בכוסית רק מים ולא היה את הבדל הגוונים

 השקופים, הגם שאולי היו מעט עכורים, לבין צבע הדלק הכחלחל.

טעות כזו אפשרית כאשר הנוזל הינו צלול לחלוטין, מסוג אחד מוגדר )מים או דלק(. 

כאשר הנוזל המנוקז צלול ומנוקז בשנית מהכנף, עלולה הטעות להתקבע אצל הטייס 

 דלק. -המים המנוקזים מהכנף הינם  והוא עלול לסבור, כי
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בתהליך  הנדבך הראשוןאבחון שגוי זה, של המים בכוסית הניקוז, כדלק, היווה את 

 השרשרת הסיבתית שהובילה לאירוע.

לאחר כניסת הטייס והנוסע לתא, בוצעה התנעת המטוס כשבורר הדלק על מכל כנף 

 הכנף בה נמצאה כמות הדלק הרבה יותר. –שמאל 

טרם  העלת המטוס מצוין שיש לשנות את מצב בורר הדלק לכנף השנייבספר הפ

 תחילת ההסעה )לצורך בדיקת פעולת מנוע תקינה בשימוש בדלק משני המכלים(.

הסמוך  29למסלול  11בפועל, טרם תחילת ההסעה, שונה מסלול ההמראה ממסלול 

זמן ההסעה, למקום חניית המטוס. סביר להניח, כי שינוי המסלול בשימוש וקיצור 

של הטייסים וגרם בעקיפין לכך שהם הסיעו לעמדת  קיצר בפועל את זמן ההתארגנות

 ההתיישרות, כשלמעשה, בורר הדלק נותר עדיין על מכל  כנף שמאל.

ספר הפעלת המטוס, מציין בנוסף, שלפני ההמראה ובדיקות המנוע, יש להעביר את 

ל כנף שמאל( ולבצע את הבדיקות מכ –בורר הדלק למכל המלא יותר )במקרה הנוכחי 

וההמראה על מכל זה. ניתן להניח, כי צוות המטוס סבר שמאחר שהבורר נמצא על 

המכל המלא יותר, נכון יותר להשאירו על המכל השמאלי והבדיקות בוצעו על מכל 

, לצורך ביצוע תזה. כך ארע שהבורר הושאר על המכל השמאלי בזמן ההתיישרו

 המראה על המכל המלא.

הנדבך סדר פעולות בדיקה זה שאינו תואם את ספר הפעלת המטוס והוא היווה את 

 בתהליך השרשרת הסיבתית שהובילה לאירוע. שניה

זמן קצר לפני ההמראה, הנוסע )טייס ושותף במטוס( הפנה את תשומת לב הטייס 

לעובדה שבבדיקות הראשוניות נמצאו סימני מים בעת ניקוז מכל כנף שמאל והציע 

חליף את מצב בורר הדלק, לשימוש בדלק ממכל הכנף בה לא נמצאו לכאורה לה

 כנף ימין. –סימני מים 

העובדה שלא בוצעה כל הפעלת מנוע ולא בדיקות על מכל כנף ימין, קודם לנקודת זמן 

זו, לא עלתה בדעתם של הטייס והנוסע, והטייס העביר את בורר הדלק למכל כנף 

 שלישיהנדבך הלשימוש בדלק מכנף ימין היווה את  ימין. העברת בורר מכל הדלק

 בתהליך השרשרת הסיבתית שהובילה לאירוע.

כבה.  רגל מעל המסלול, המנוע 90זמן קצר לאחר הניתוק מהמסלול, בגובה שסביב 

הנוסע דיווח מידית למגדל הפיקוח על כניסה לביצוע נחיתת אונס בשטח, תוך 

 עלות, לפחות( לכיוון שדה נחיתת האונס.מ 70שהטייס פנה חד ימינה )פנייה של 

פניה חדה זו אינה תואמת את ההדרכה הרווחת והמנחה, לפיה, במקרה של נחיתת 

אונס לאחר המראה, עדיף לבצע נחיתה קדימה על המסלול, ובמקרה שהדבר לא 

אפשרי, בין אם מאחר שאין יתרת מסלול מספקת ובין מכל סיבה אחרת, לבצע 

 לושים מעלות, מימין או משמאל לכיוון הטיסה. נחיתה, במפתח של כש

רגל מפני תחילת  20יודגש, כי פני המסלול, בקוו ניצב לשדה נחיתת האונס, נמוכים 

 המסלול ממנה החל המטוס בריצתו, כך שלטייס היה מרווח גובה גדול יותר.
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מסקירת אזור האירוע, ניתן להבחין, כי מנקודת מבטו של הטייס, לא נראה, כי 

יתה קיימת יתרת מסלול מספקת ומתאימה, לביצוע נחיתה בטוחה קדימה )בנוסף הי

התקבלו עדויות על אנשים שנמצאו ברחבה המערבית בכיוון המסלול(. השטח שנמצא 

מעלות, משמאל לכיוון ההתקדמות, לא איפשר כלל נחיתה )שטח בנוי,  30במפתח של 

 וי פרדס.עצים גבוהים לאחריו כביש עמוס(, ובשטח מימין מצ

 

 

 

, לפנות חד ותלול )מעין יתסביר להניח, שהסיבה בגינה בחר הטייס, אינסטינקטיב

"תפירת מאזנות"( לכיוון השדה בו בוצעה נחיתת האונס, הינה העובדה ששדה נחיתת 

האונס היה למעשה, לפחות עפ"י תמונת האזור שהייתה לטייס, כשדה הפתוח היחיד 

 ההחלטה של הטייס הייתה נכונה הגם שמגבלתית.  משכך, –בסביבת השדה והאירוע 

בפועל, כשל המנוע מבחינת גובה המטוס, מיקומו הקרקעי ומהירותו, יחסית 

למיקומו של שדה נחיתת האונס, לא אפשר פוטנציאל מספיק להגעה לנחיתה בטוחה. 

בתהליך השרשרת הסיבתית  ביעיהנדבך הרהבחירה בשדה נחיתת האונס היוותה את 

 ה לאירוע.שהוביל

 

 סיכום

שילוב של שאננות ו/או קבעון מסוימים, בבדיקת הדלק לפני הטיסה, יחד עם חוסר 

הקפדה על ביצוע מלא של הנחיות היצרן, הובילו לכך, כי אצל שני הטייסים, שותפים 

ובעלים של המטוס, לא נדלקו נורות האזהרה, למרות נסיבות הטיסה וגורמי הרקע 

השניים ינקטו במידת זהירות מוגברת, כל שכן לאור שקדמו לה. מצופה היה ש

 על כך השניים "שילמו" מחיר יקר. –ניסיונם ונוכח היכרותם את המטוס והתופעות 
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 סקנותמ .3

התאונה מסווגת אישית של שני הטייסים עם תרומה מסוימת של גורמי סביבה  3.1

והעיקרית הישירה  סיבההומכונה שהובילו לחדירת המים למכל הדלק של כנף ימין. 

הינה הימצאות המים, בכמות גדולה, בצנרת מערכת הדלק של המטוס לתאונה 

והמנוע, אשר לא אותרה בבדיקות "לפני טיסה" שביצע הטייס והם שהוזרמו למנוע, 

 במהלך ריצת ההמראה, וגרמו לכבייתו, מספר שניות לאחר הניתוק מהמסלול.

 

במבנה פתח התדלוק של אותו  חדירת המים למכל כנף ימין התרחשה כתוצאה מפגם 3.2

המכל, משך הזמן הארוך בו לא בוצע שימוש במטוס, וכמות הגשמים המשמעותית 

אירוע  שירדה בתקופה בה לא בוצע שימוש במטוס, אשר חנה בחניה לא מקורה.

ואז זוהה ליקוי במכסה ואפשר שהפגם היה קיים  2012דומה ארע במטוס בנובמבר 

 ארבע השנים שחלפו.גם אז או לחילופין שנוצר ב

 

הימצאות המים במכל הדלק של כנף ימין לא זוהתה ע"י הטייס, במהלך הבדיקות  3.3

שביצע לפני הטיסה. סביר להניח, כי עקב העובדה שהנוזל שנוקז, פעמיים, היה כולו 

שילוב של שאננות ו/או  דלק. -אחיד וצלול, הטייס טעה וסבר שהמים בכוסית הינם 

ו לכך, כי אצל שני הטייסים, לא התעורר החשד ו/או הצורך קבעון מסוימים, הוביל

 לנקוט בזהירות מוגברת בבדיקת הדלק לפני הטיסה.

 

אי הקפדה על סדר הפעולות הרשומות בספר הפעלת המטוס, טרם ההמראה ובמהלך  3.4

ההסעה, כמו: החלפת בורר הדלק והפעלת המנוע על שני המכלים טרם המראה, 

ת עובדת הימצאות המים במערכת הדלק, עוד טרם מנעה את האפשרות לזהות א

 תחילת ריצת ההמראה.

 

ימינה ולהוריד אף, לנחיתת אונס בשדה הפתוח התבססה,  החד יהפנבצע ההחלטה ל 3.5

אותן להייתה נכונה היא בפועל, על תמונת השטח שראה הטייס בזמן אמת ו

ים את שיכוך נסיבות, הגם שהגובה הנמוך, בו ארעה כביית המנוע, לא אפשר להשלה

ניסיון לנחות קדימה, להגיע לנגיעה נשלטת בשדה שנבחר. ו כדי להצליח ההנמכה

במפתח שאינו עולה על שלושים מעלות, עלול היה, בסבירות גבוהה, להסתיים 

 בתאונה קשה יותר, עקב המכשולים שהיו בגזרה הקדמית של המטוס באותה העת.

 

ת התעופה האזרחית, בכל הקשור לא נמצאה תרומה מצד יצרן המטוס ו/או רשו 3.6

האירוע ממוקד  -או בהנחיות ובתקנות ההפעלה  לניירת התפעול של המטוס

 בהתנהלות הספציפית של צוות הטייסים בטיסת התאונה.
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  המלצות .4

 אין.

 

בהעדר המלצה חד פעמית ברורה לביצוע, הניתנת לביצוע ע"י גורם מוביל אחד, החוקר 

ב את חשיבות הבדיקה של הדלק לפני כל טיסה, מצד ציבור הראשי מוצא לנכון להדגיש שו

הטייסים, באופן יסודי וקפדני, במיוחד בתקופות חורף ו/או כשהמטוס חונה בחניה לא 

מקורה ומשך זמן ארוך, יחסית. בתחום זה, שגרה ושאננות הם גורמי הרקע שאורבים 

תמיד מקפיד על ביצוע לטייסים ואשר עלולים, בנסיבות מסוימות, "להכות" בטייס שלא 

 כל ההנחיות כלשונן וככתבן ושוגה בכך שמבצע בדיקות לקויות ו/או חלקיות.

  

החוקר הראשי יפעל להגברת המודעות לנושא זה, בדגש על תקופות של הכניסה לחורף, 

באמצעות העלאת הנושא ותזכורו בהודעות שיפורסמו באתר האינטרנט של החוקר הראשי 

 ר.ובכל אמצעי נתון אח
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