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 הדין ביחס החקירה הבטיחותית ותוצריה
 

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

חקירה של אירוע בטיחותי לי פרק זה היא הליך הכולל איסוף מידע  - חקירה בטיחותית

וניתוחו, הסקת מסקנות, לרבות קביעת הסיבות לאירוע הבטיחותי או הגורמים שתרמו 

להתרחשותו, ומתן המלצות הנוגעות לעניין לצורך שיפור בטיחות התעופה, ככל שלדעת 

 לחוק(. 104החוקר הראשי יש בכך צורך.  )סעיף 

מטרתה הבלעדית של חקירה בטיחותית היא מניעת אירועים  - רת חקירה בטיחותיתמט

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

 לחוק(. 105)סעיף 

החוקר הראשי יהיה ממונה על ביצוע חקירות בטיחותיות לפי  - תפקידי החוקר הראשי

לאמנה,  13מילוי תפקידיו יפעל החוקר הראשי בהתאם להוראות נספח הוראות פרק זה. ב

ככל שהן ישימות בישראל, למעט הוראות כאמור שלגביהן הודיע המנהל לארגון התעופה 

)ב( לחוק רשות התעופה האזרחית, כי ישראל פועלת באופן 4לאומי, לפי הוראות סעיף -הבין

 לחוק(. 108שונה. )סעיף 

בביצוע חקירה בטיחותית לפי פרק זה אין מרות על החוקר הראשי ועל ממלא  - תלות-אי

, 115מקומו, זולת מרותו של הדין; הוראות סעיף זה יחולו גם על חוקר שהוסמך לפי סעיף 

 לחוק(. 109בכפוף להוראות סעיף קטן )ג( של הסעיף האמור. )סעיף 

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

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

בדרכים, ובלבד שלא יפרסם את הדוח או חלק ממנו ולא יעמידו לעיון הציבור כאמור, אם 

 לחוק(. 119יש בכך כדי לפגוע בביטחון המדינה או ביחסי החוץ שלה. )סעיף 

המנהל וכל מי שהחוקר הראשי כלל לגביו המלצות בדוח הסופי  - החוקר הראשי המלצות

יבחן את ההמלצות כאמור הנוגעות אליו, יחליט באשר ליישומן ויודיע על החלטתו המנומקת 

 122בכתב לחוקר הראשי; המנהל יעביר את החלטתו המנומקת כאמור גם לשר. )סעיף 

 לחוק(.

, 39הסופי לא יתקבל כראיה במשפט, למעט בערר לפי סעיף הדוח  - קבילות הדוח הסופי-אי

בעתירה מנהלית או בערעור מנהלי על החלטות לפי חוק זה,  לפי חוק בתי משפט לעניינים 

, ולא ישמש בהליך שנוקט מעביד כלפי עובדו, ולעניין הליך כלפי 2000–מנהליים, התש"ס

 124)ב(. )סעיף 138ות כאמור בסעיף לא ישמש אלא בהתקיים הנסיב – 38עובד טיס לפי סעיף 

 לחוק(.

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

יתקבל כראיה במשפט ולא ישמש בהליך משמעתי, בהליך מנהלי או בהליך שנוקט מעביד 

 לחוק(. 123כלפי עובדו. )סעיף 

 .2011 –וק הטיס, התשע"א לח 119הדוח הועבר לפרסום עפ"י סעיף 
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 תקציר האירוע

השייך לבית ספר , 4X-BDX, ברישום Bell 206Bמסוק , 08:00שעה בסביבות ה, 19.12.2021 בתאריך

הרצליה לטיסת שדה תעופה המריא מ, ("בית הספר"" )להלן: TLV Helicoptersשל חברת " לטיסה

שניה של )סולו(  יחידטיסת ל"בועת השרון" להצוות טס הדרכה. על המסוק היו מדריך וחניך. 

זמן קצר מאוד לאחר שהחניך החל  , יצא המדריך מהמסוק.תרגול בשטח האימוןלאחר החניך. 

הרצליה ש"ת פונה לו נפצע בידו השמאלית. החניך תהליך ההמראה, המסוק התהפך על צידו הימניב

 שהבחין בתאונה ונחת בקרבת המקום. ,באמצעות מסוק אחר

 המסוק ניזוק באופן קשה.

 .המדריך דיווח על התאונה לחוקר הראשי ובהנחייתו נפתחה חקירה

 

 
 

 מסוק התאונה באתר התאונה
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 מידע עובדתי .1

 היסטוריה של הטיסה 1.1

 לטיסת הדרכהמשדה תעופה הרצליה  8:00המדריך והחניך יצאו בסביבות השעה 

הטיסה יצאה לאחר שבוצע תדריך מקדים  .שניה של החניך יחידלקראת טיסת 

 ,של בקבוקי מים ומכשירי קשר ניידים מארזיםעל המסוק וכן הועמסו  במשרדי ביה"ס

הצוות )חניך  של החניך בהמשך. היחידלטובת טיסת לצרכי משקל ואיזון של המסוק 

 ,מוןיהרצליה וטס אל אזור האש"ת יא מימין ומדריך בכיסא שמאל( המרבכיסא 

 עבודת קרקעושנמצא ליד יקום )"בועת השרון"(. הצוות ביצע תרגולי הקפות, ריחוף 

 התרחשהלדברי הצוות, האימון כולו נעשה באותו משטח בו  .במשך זמן של כמה דקות

לדברי הצוות, בסיום התרגול ולפני יציאת המדריך את המסוק,  התאונה.בהמשך 

כדי לבחון אם  ,המדריך את החניך על גלגול דינמי והפעולות הנדרשות בהמראהתדרך 

הפעולות הנדרשות ליציאה מיידית כן, ו טיסת היחידכזה במהלך שהחניך נכנס למצב 

 ממנו.

של בקבוקי מים מינרלים  מארזים שניהניח שלאחר לאחר מכן, המדריך יצא מהמסוק 

 תוך שהוא מהדק אותן. ,ותבחגורות הבטיחאותם על כיסא שמאל וקשר 

על מנת לוודא שהוא  ,לדברי הצוות, המדריך השלים בדיקות נוספות במסוק ובסביבתו

 יוצרתוך שהוא  ,טרים מהמסוקמ 30 - ואז התרחק למרחק של כ היחידמוכן לטיסת 

 .במכשיר הקשר קשר עם החניך

 לחניך להמריא לטיסת הסולו.במכשיר הקשר המדריך אישר 

תוך שהוא מרים בעדינות את  ,180° לכיוון הוא החל בתהליך ההמראה כיהחניך תאר 

לדבריו הגלגול הלך והחריף תוך משך זמן . לימיןאז חש בתחילת גלגול הקולקטיב ו

זכר מה לא אך  ,לשמאלהסטיק ע"י הזזת תיקון נגדי לתקן ניסה  קצר מאוד. החניך

נטוי על צד ימין קרה מאוד מהר ואז מצא עצמו  עשה עם הקולקטיב. לדבריו, הכל

 הוא לא ידע להסביר מה בדיוק גרם למסוק להתהפך. חבול באצבעות יד שמאל.ו

 המסוק כלל לא ניתק מהקרקע ולא עלה לריחוף.

אישר לחניך להמריא. הוא הוא המדריך מצידו, תאר כי לאחר שהתרחק מהמסוק, 

על מנת להימנע  ,ומיד קפץ אל התעלה הסמוכה ימינה באופן חריג גלגלשהמסוק הבחין 

 ,ו. לדבריו, הוא לא ראה את רגע ההתהפכות עצמבו מפגיעה אפשרית של להבי המסוק

אל  כי מיד לאחר מכן הוא רץ ,המדריך ציין אלא שמע את החבטה מהאזור בו הסתתר.

 שבורה וחלקים ממנה התנתקו מהמסוק. לדבריו, הקדמיתהמסוק והבחין כי השמשה 

המדריך  מצערת, מתח, גנרטור.ין עבד, כיבה ישעד ,את מנוע המסוקמיד הוא כיבה 

, כיוון שהוא דלקהברז  את לא סגרוההצתה, אך סטרטר הלחיצי החוצה את  משך

 .חשמלי
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נחלץ מהמסוק בעזרת הבטיחות, אך פתח לבדו את רצועות  הצוות תאר שהחניך

 החניך.המדריך. המדריך חבש את אצבעותיו הפצועות של 

שנחת בקרבת מקום  ,הרצליה במסוק אחרש"ת את החניך ל דאג לפנותהמדריך 

 התאונה.

 .הורה על פתיחת החקירה אשר ,המדריך דיווח על התאונה לחוקר הראשי

 למעט המדריך והחניך, לא היו עדי ראייה לתאונה זו.
 

 עדויות הצוות

שתי עדויות, בשני מועדים שונים: אחת שעות בודדות לאחר התאונה,  העיד החניך

בעדותו  .השנייה ניתנה מספר ימים לאחר התאונה, במשרדי החוקר הראשי בביתו.

 .לדעתו ההתהפכות קרתה כנראה בגלל שקיעה בבוץהראשונה של החניך, הוא אמר כי 

כי כנראה המגלש לא שקע בבוץ וכי אינו יודע מה  ,הוא ציין ההשנייבעדותו  ,אולם

היתה רוח חזקה בזמן לתחושתו החניך ציין בשתי עדויותיו כי  באמת גרם להתהפכות. 

החניך ציין מספר . בהן התאמן עד לטיסת התאונה ות, חזקה מעוצמת הרוחהתרגול

י רק פעמים כי לדעתו לא נדרש לעשות טיסות יחיד רבות במהלך ההכשרה, אלא אול

 לקראת מבחן הטיסה המסכם, לקראת קבלת רישיון טיס.

לאחר  זמן קצרשתי עדויות, בשני מועדים שונים: אחת אף הוא העיד מדריך הטיסה 

השנייה ניתנה מספר ימים לאחר התאונה, במשרדי החוקר  .באתר התאונההתאונה, 

כי אינו חושב שהסיבה לגלגול הדינמי היתה ציין המדריך  ההשניי בעדותו .הראשי

. בנוסף, המדריך טען כי הרוח בעת האימון היתה יחסית , אלא טעות טייסשקיעה בבוץ

 .יחידלטיסת  התאימויר והאו גקלה ותנאי מז

 

 

 

 

 

 

 

 

 (מיקום התאונה )להמחשה בלבד                 

מיקום 
 התאונה

קיבוץ 
 יקום
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 (הגדלה )להמחשה בלבד –מיקום התאונה 

 

 

   פציעות של שוכני המטוס 1.2

 אחרים חניך מדריך פציעות

    מוות
    בינוני

  X  קל
   X ללא

 

  נזק לכלי הטיס 1.3

מכלול הלהבים , הראשי הרוטור ולמכלולהמסוק ניזוק קשות: נגרם נזק לגוף המסוק 

וחופת הטייס  מעטה הזנב התעקם, הראשי נגזר והלהבים התפרקו למספר חלקים

 .. ככל הנראה, מנוע המסוק לא ניזוק באופן משמעותינשברה

 

 .לא רלוונטי - נזק אחר 1.4

 

  

מיקום 
 התאונה

 תעלה

 מיקום
חלקי 

 הלהבים

 צ

  7KT160°/ רוח
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 מידע על אצ"א וגורמים מעורבים אחרים 1.5

 המדריך

 62 - גיל הטייס. 

  מסחרי ישראלי למסוק, לילהטיס רישיון CVFR  2013משנת. 

  2023ובתוקף עד אוגוסט  2011משנת  הדרכהרישיון. 

 5.2.2022 - תוקף תעודה רפואית. 

  20.10.2021 - התאונהמסוק מבחן רמה על. 

  שעות טיסה 10,000 - כ -ניסיון טיסה כולל. 

  שעות טיסה 1,500 - כ -התאונה מסוק ניסיון טיסה על. 

 שעות 1.5 - שעות שלפני התאונה 24 - מספר שעות הטיסה, שטס ב. 

 ש"ט 7.5 -הימים שלפני התאונה  7 - מספר שעות הטיסה שטס ב. 

 ש"ט. 83 - הימים שלפני התאונה 90 - מספר שעות הטיסה שטס ב 

 ללא ממצאים מיוחדים.  - היסטוריה רפואית 

 ללא ממצאים מיוחדים. המדריך  -שעות לפני התאונה  72 - אורך חיים ותזונה ב

 שעות בלילה. 7דיווח שישן לפחות 

 .המדריך הוא מבעלי מסוק התאונה 

 

 החניך

 61 - גיל הטייס. 

  מתלמדרישיון טיס. 

 3.2.2022 – תוקף תעודה רפואית 

  לא ישים. –התאונה מסוק מבחן רמה על 

  שעות טיסה. 50-כ –ניסיון טיסה כולל 

  שעות טיסה. 50 - כ –התאונה מסוק ניסיון טיסה על 

  0 -שעות, שלפני התאונה  24 -מספר שעות הטיסה, שטס ב. 

  ש"ט. 2 -הימים, שלפני התאונה  7 -מספר שעות הטיסה, שטס ב 

 ש"ט. 13 - הימים, שלפני התאונה 90 - מספר שעות הטיסה, שטס ב 

  ללא ממצאים מיוחדים.  -היסטוריה רפואית 

 ללא ממצאים מיוחדים. החניך  -שעות לפני התאונה  72 - אורך חיים ותזונה ב

 שעות בלילה. 7דיווח שישן לפחות 

  כטיסת היכרות ובעצם טס חורף  ,2020טיסתו הראשונה בנובמבר  טסהחניך

  עם המדריך.שלם יחד 

  5.12.2021טיסת יחיד ראשונה של החניך התקיימה בתאריך. 
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  מידע על כלי הטיס 1.6

 מידע כללי  1.6.1

  המסוקיצרן: Bell. 

 :מודל Bell 206 B3. 

  :4148מס' סידורי. 

 :1991 שנת ייצור. 

  :4סימן רישוםX-BDX. 

 :שם הבעלים "TLV Helicopters". 

 :שם המפעיל "TLV Helicopters". 

 :07.5.2022 תוקף תעודת כושר אווירי. 

 היסטורית המטוס  1.6.2

  :8,013סה"כ שעות טיסה.  

  שעות 35: ש"ט 100טיפול סה"כ שעות טיסה מאז. 

  שעות 15.11.2021שעות בוצעה בתאריך  100ביקורת אחרונה: ביקורת ,

 .שעות 30טיסה נצברות 

  נדנדה סטנדרטי לדגם. ראשי -למסוק: סוג רוטור 

 סטנדרטי. – סוג רוטור זנב 

 מנועים ופרופלורים  1.6.3

  :יצרן המנועRolls Royce C-250. 

 :מודל המנועENGINE 250-C20B . 

  מעל תא הנוסעים. :במסוקמיקום המנוע 

  סידורימספר: CAE-832279. 

  :שעות 11,257סה"כ שעות מנוע. 

  2018המנוע הורכב על מסוק התאונה במאי. 

  דלק  1.6.4

 :דס"ל. סוג הדלק 

 גלון. 30-35 :בעת התאונה כמות דלק 

 ( נקודת הבזקFlash Point:של דלק זה ) צלזיוס. °38 

 שמן 1.6.5

 שמן סוג: Mobil Jet Oil 254. 

 ( נקודת הבזקFlash Point :של שמן זה )צלזיוס. 254° 

 ליטרים. 5 :משוערת בעת התאונה כמות שמן 
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 פגמים   1.6.6

  לא נמצאו פגמים במערכת ההיגוי, מערכת העברת הכוח, להבי המסוק

 , אשר קדמו לתאונה.ובמנוע

  תקלה אחרונה ויחידה שנרשמה בספר המסוק בחודשיים האחרונים

 מכשיר קשר.שלפני טיסת התאונה, היתה תקלת 

 משקל ואיזון של כלי הטיס 1.6.7

 בעת התאונה, משקל ואיזון המסוק היה בתוך המגבלות. 

 על בקבוקי מים  מארזים שלשני הותקנו  ,בעת ההכנה לטיסת הסולו

 ק"ג. 36 - של כ כולל במשקלי הקדמי, שמאלהכיסא ה
 

  מז"א 1.7

 טובה.ראות : 

 2-4/8: עננות. 

 יםקשר 7-15עוצמת הרוח  דרום מזרחיות. רוחות. 

 מעלות 15 רטורה:טמפ. 

  :45%לחות. 

  בישומוןהשתמש המדריך ציין כי הוא Windy,  ובדק נתוני המספק תנאי מז"א

 מז"א לפני היציאה לטיסה.

 תנאי תאורה בזמן התאונה: יום. 
 

 לא ישים.: )עזרי ניווט רדיו( ענ"ר 1.8

  תקשורת 1.9

 בעת האירוע הצוות האזין לתדר "בועת השרון". 1.9.1

 שהיה ברשות המדריך. ,הצוות תקשר באמצעות מכשיר קשר ניידבעת האירוע  1.9.2

 

 .לא ישים -מידע על ש"ת  1.10

 

 נתוני הקלטות טיסה 1.11

  מכשיר הקלטה כלשהו.בהמסוק לא היה מצויד 

 

  



 מדינת ישראל
 והבטיחות בדרכים משרד התחבורה
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 שברי כלי הטיס ומידע על הפגיעה בקרקע 1.12

 מגלש לסימני הנחיתה שלוסמוך  ,המסוק נמצא כשהוא שכוב על צידו הימני .

. גוף המסוק מעלות מסימני המגלש על הקרקע 20 - בסטייה של כ ימין נמצא

שלם עם פגיעות במעטפת המסוק בצידו הימני ובמעטפת הזנב. מייצב ימני נמצא 

 הקדמיתיס יחופת הטס"מ.  15 - התעקם ונמצא מחופר בקרקע כ בזנב המסוק

 נשברה בחלקה. והימניתנתלשה  השמאלית

  מטרים  6 - במרחק של כ הרוטור של המסוקמנותק מציר הרוטור הראשי נמצא

(. רוולציר הרוט המסוק ימינה תלנטיימצידו המערבי )המשך  ,המסוקמגוף 

אנכי לרוטור הזנב של המסוק ובמקביל לציר האורכי מרכז הרוטור נמצא בקו 

 של המסוק.

 במקביל לגוף המסוק בקרקע בורהותיר  ,בקרקעראשון פגע ש ,ראשיהלהב ה .

. לגוף המסוק ממערב וסמוךומיקומו ביחס למסוק היה  ס"מ 180 -בור כ האורך 

כאשר חלק ראשון מחובר  ,חלקים ארבעהאת הסיבוב והתפרק ל ךהלהב המשי

למיקום הרוטור נית צפולציר הרוטור, שני חלקים נוספים של הלהב נמצאו 

 מטרים לחלק השני  20 - במרחק של כ ,)בהמשך למישור הסיבוב של הרוטור(

, קצה הלהב החלק הרביעי של קצה הלהב מטרים לחלק השלישי. 35-40 - וכ

 לא נמצא בזירת התאונה ובסביבתה. באורך של כמטר,

 ס"מ 170 - הלהב השני פגע גם הוא בקרקע והותיר בור בקרקע. אורך הבור כ 

הלהב המשיך . ס"מ בין מרכזי הבור 70 - ומרחקו מהבור של הלהב הראשון כ

כאשר חלק ראשון מחובר לציר הרוטור.  ,לשני חלקיםאת הסיבוב והתפרק 

מטרים  30 - כ, נמצא אף הוא טרמ 1 - באורך של כ ,החלק השני של קצה הלהב

 צפונית למיקום הרוטור.

 של  (מוטות שז"פ)שינוי זווית הפסיעה  ותמוט ובמהלך חקירת התאונה, נמצא

והשני מחובר למכלול , כאשר אחד מנותק לחלוטין להבי הרוטור הראשי שבורים

  .הרוטור הראשי

 מכלול הזנבלא נמצאה פגיעה ב.  

 ולגרום לתאונה. לא נמצאו פגרי בעלי חיים, אשר עלולים היו לפגוע במסוק 
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 שצוינו לעיל, לא וסימני מגלשי המסוק שהוטבעו בקרקע הבורות נימעבר לש ,

 .סימני קרקע נוספים באתר התאונה זוהו

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 באתר בורות פגיעת להבי הרוטור הראשימיקום 

 

 
 

 סימן הטבעת מגלש ימין באתר התאונה
 
 

בור פגיעה 
 להב ראשון

בור פגיעה 
 שנילהב 
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    מידע רפואי ופתולוגי 1.13

 .לא ישים 

 

   אשחקירת  1.14

 לא ישים. 

 

  אלמנטים של שרידות 1.15

  ,ובנס לא נפגע  מטרים מהמסוק 30 - המדריך עמד במרחק של כבטיסת היחיד

 .משברי להבי המסוק

 

 בדיקות ומחקרים 1.16

 חקירת מערכות המסוק 1.16.1

  נבדקה מערכת ההיגוי של המסוק ונמצאה רציפה במישור הגלגול

והעלרוד. תנועת הסטיק והקולקטיב הגיעו לצלחת התחתונה בראש 

 הרוטור הראשי.

  הזנב,  נצפתה תנועה קלה בלבד ברוטורבשל התעקמות במכלול הזנב

למרות ההתעקמות נצפתה רציפות במערכת  .בעת הנעת הדוושות

 הנעת רוטור הזנב.

 .נבדקו שני מוטות השז"פ של המסוק ונמצא כי הם נשברו מעומס יתר 

 כל עדות לכשל טכני אחר במסוק. הלא נמצא 

 

 בנושא גלגול דינאמיוהדרכות במרשתת סקירת ספרות מקצועית  1.16.2

 אמי.הסיבות האפשריות לגלגול דינ 

 .הגורמים התורמים למצב טיסה חריג זה 

 .שיטות ודגשי הדרכה למניעת גלגול דינאמי 
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 מידע על הארגון וההנהלה הרלוונטית לאירוע של החברה והרגולטור 1.17

  תכנית ההדרכה האישית של החניך עמדה בדרישות, המפורטות בחוק הטיס

אושרה ע"י  התכנית. 2011לחוק הטיס, תשע"א  16בהתאם לסעיף יו ותקנות

 רת"א.

  על ההדרכה על ידי רת"א פיקוח  תועדבמהלך תקופת ההדרכה האישית, לא

 .תאונהמעורב בחניך הההאישית של 

 )במסגרת קבלת רישיון להפעלת בית ספר לטיסה  בוצע פיקוח של רת"א )יחידי

 . בפיקוח זה נבדקו כל תוכניות ההדרכה.2021בחודש יוני 

 בהתאם 1.7.2021 בתאריךית ספר לטיסה המפעיל קיבל אישור להפעלת ב ,

וזאת , 1971-, תשל"א(בתי ספר להוראת טיס)תקנות רישוי שירותי תעופה ל

 רת"א. ילאחר השלמת כל האישורים הנדרשים על יד

  האמון על אישור בית הספר, הבעלים )שהם גם  האחראי ברת"אלדברי הגורם

מדריכי בית מקצועית. כמו כן,  מדריכי הטיסה בבית הספר( הכינו תוכנית

בעלי ניסיון רב שנים בהטסה והדרכת מסוקים, כולל ניסיון רב מחיל  היו הספר

 האוויר.

 של המפעיל נרשם: 5מספר  בתדריך כיתתי 
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 ( תשמ"א תרישיונובתקנות הטיס ,)יש התייחסות לתכני  1981-לעובדי טיס

 הדרכה בכלי טיס שונים:

 

 

 

 

  מספר תאונות מסוקים בישראל, שנבעו מגלגול  ואירעבשנים האחרונות

 (.13-21, תיק חקירה 7-21, תיק חקירה 02-19)ראו תיק חקירה  דינאמי

  ציין כי תוכנית  של החניך, שאישר את תוכנית ההדרכה האישיתברת"א הגורם

 זו אושרה בעבר למדריך זה ועל כן היא אושרה שוב ללא בדיקה נוספת.

  רת"א, שאינו מחזיק ברישיון טיס בהגדר עובד תכנית ההדרכה אושרה ע"י

 מסוק.
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 ברת"א גורם בעל רקע וניסיון טיסתי במסוקים נכון ליום התאונה, לא היה, 

לצורך  ,אישיות והדרכה בבית ספרהדרכות לאשר את תוכניות עבור  שאחראי

היה ברת"א עובד שמחזיק ברישיון טיס למסוק.  עם הגדר הוצאת רישיון טיס

ובהגדר מסוק, אך הוא לא היה המוסמך לאשר תכניות הדרכה אישיות ולבי"ס 

 ולכן התוכניות אושרו בהתייעצות עימו.

  להגדיר בנהלי רת"א שפיקוח על ההמלצה: "נרשמה  13-21בדוח תאונה מספר

אשר לו  יעשה ע"י מפקח, תכנית הדרכה בתחום המסוקים על הדרכה אישית

 ".יש הכשרה ורישיון טיס, המתאימים להגדר מסוק

 :רת"א לא קיבלה המלצה זו ונימוקיה היו 

 

 
 

 
    טכניקת ודרכי החקירה 1.18

  עם: המדריך, החניך, עובדי רת"א, טייסי מסוקים וותיקים  תשאוליםנערכו

 .ומנוסים

  הראשונה של החניך. היחידבוצע ניתוח של סרט טיסת 

  מקצועית וכן סרטוני הדרכה שונים במרשתת.נערך סקר ספרות 

 נחקר המסוק באתר התאונה ובמקום אחסון שבריו. 

 5 - ניתוח החקירה נעשה בשיטת הM. 
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 ניתוח .2

 אופן ניתוח החקירה .2.1

 . מודל זה כולל את האלמנטים הבאים:5M - לפי מודל ה הניתוח החקירה נעש

 MAN  )הקשורים  ,והנסיבותמכלול הגורמים, התנאים  -)האדם, הגורם האנושי

ואשר  הטעות / תאונה, הישירים ושאינם ישירים בתפקוד המעורבים בביצוע

 .השפיעו על נסיבות התרחשותה

 MACHINE  )דוגמאות לכשל  .כשל טכני של מערכת או אחד מרכיביה –)המכונה

 טכני: שבר מעומס יתר, שבר מהתעייפות החומר, זיהום דלק או שמן ועוד.

 MEDIUM  )בשליטת  אוסף גורמי מצב ייחודיים, אשר קיומם אינו –)סביבה

, בעלי , כגון תנאי מזג אווירלטעות / תאונה האדם, המהווים סיכונים ופוטנציאל

 .חיים ועוד

 MISSION  )במסגרתם אירעה  מכלול התנאים והנסיבות אשר -)משימה

אם מדובר  מדובר במשימה שתוכננה להתבצע ובין הטעות/תאונה, בין אם

משימה" " בפועל במהלך העבודה ואשר מהווה טואציה ייחודית שנוצרהבסי

 .בפני עצמה

 MANAGEMENT  )הנחיות  כל הגורמים במערכת האחראים למתן -)ניהול

 .והאופטימליים לביצועם וליצירת התנאים הנוחים

 ניתוח הגורמים בתחקיר זה יעשה בסדר אחר מהרשום לעיל. 
 

 טיסת יחיד )סולו( - המשימה .2.2

 ההייתהמטרה תחילת הטיסה בכאשר , חניך של יחידבטיסה זו היתה טיסת  המשימה

אפשר לחניך לבצע טיסת על מנת ל ,במסוק של הקפות ותרגילי שליטה ןריענולבצע 

טיסות אימון עם מדריך,  54 - כצבר החניך  לפני טיסת היחיד הראשונה,יחיד בבטחה. 

 17 - אפשרית החל מהטיסה ה יחיד)טיסת  הרבה מעל המוגדר בסילבוס ההדרכה

הראשונה לטיסה בה  היחידבין טיסת  (.לפי תוכנית ההדרכה המאושרת ,בהדרכה

נוספות טיסות  2טס החניך במהלכם אשר  ,עברו כשבועיים ,התרחשה התאונה

שבוצעו בהכנה לטיסת היחיד  ,בהן תרגלו את אותם התרגיליםוהדרכה עם מדריך ב

היה אמור החניך לבצע הקפה אחת בלבד לאותו זו בטיסת היחיד  ביום התאונה.

 ה ההכנה לטיסת היחיד.כמשטח בו נער

מצד אחד, טיסת יחיד של חניך בכלל ועל מסוק בפרט, הינה אירוע כבד משקל ברמה  

. אלו הן הפעמים הראשונות בהן חניך מטיס את המסוק לבדו, מבלי שתהיה הרגשית

ות להתערב בעת מצב טיסה בלתי שיגרתי, כדוגמת תקלה לגורם מקצועי מוסמך אפשר

במסוק או גלגול דינאמי. החניך לבדו, ללא יכולת להישען על אף אחד, למעט על עצמו 

 .וזאת מתוך ידיעה כי ניסיונו הטיסתי אינו גדול
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טיסתו  טסהחניך  וברורה ואף תורגלה פעמים רבות. הידוע ההיית, המשימה שנימצד 

זאת  עם המדריך.כטיסת היכרות ובעצם טס חורף שלם יחד  ,2020הראשונה בנובמבר 

לדברי  .הראשונה בגשם או אחרי גשם או ברוחות ומזג אוויר של חורף וחוויית ההייתלא 

ושוב אופן עניין העלייה לריחוף, וכן אחד  שובבמהלך הטיסות הודגש המדריך, 

עם בוץ בחורף ואדמה לא ישרה  302אימון  באזורהכי הרבה נמצא  המשטחים בהם תירגל

כמו כן, הטיסה הראשונה בה ביצע החניך טיסת יחיד עברה בהצלחה.  .כמו ביקום

ביצע את טיסת הסולו הראשונה באופן טוב החניך החניך כי ציינו המדריך ו, בעדותם

ניך בין טיסה לטיסה מאוד. עיון בדפי ההדרכה הראה כי היתה התקדמות טובה של הח

 וכי המוכנות שלו לטיסת יחיד היתה טובה. 

   .והתאימה לניסיונו של החניך ניתן להגיד כי המשימה היתה ברמת קושי קלה עד בינונית 

 

 המכונה .2.3

 המסוק .2.3.1

  מראשית החקירה, ההיבט הטכני של כלי הטיס נבדק ונחקר ולא נמצאה

עד לקרות התאונה.  עדות לכשל טכני כלשהו, לפני הטיסה או במהלכה,

ממצא זה נתמך הן על פי המדריך, שהוא מבעלי המסוק, והן על פי התיעוד 

בנוסף, על פי עדותו של החניך, הוא לא חש בשום סימן  .התחזוקתי שנבדק

  כדוגמת רעידות או בעיה בתפעול ההגאים לפני התרחשות התאונה. ,חריג

 הימני בסמוך למיקום מגלשי המסוק המסוק נמצא כשהוא שכוב על צידו, 

הרוטור הראשי נמצא מכלול  ., טרם ניסיון ההמראהכשעמד על הקרקע

מנותק מצירו כשהוא ממוקם במרחק קרוב למסוק. סימני ה"חפירה" 

כתוצאה מהטיית בקרקע בקרקע מצביעים על כך שלהבי הרוטור פגעו 

מצירו ולא  בעת ההתהפכות, דבר שגרם לרוטור להיתלש דיסקת הרוטור

ניתוח שבר הציר ומכלול הרוטור מצביע על . כשל טכני מוקדםכתוצאה מ

כוח גזירה חזק ולא מסדק שהתפתח לאורך מכך כי השבר נוצר כתוצאה 

 הזמן.

 שספג את עוצמת הפגיעה,  ןכי הלהב הראשונראה ניתוח להבי הרוטור מ

את הסיבוב עד לנקודה המנוגדת למקום הפגיעה, שם התפרק  ךהמשי

וטור רלארבעה חלקים, כאשר החלק הראשון נשאר מחובר למכלול ה

הועף עם כיוון התעקם ו ,מטר 3 - באורך של כ ,הראשי, החלק השני

מטר בכיוון זנב המסוק. החלק השלישי באורך  20 - למרחק של כ הסיבוב

והועף באותו הכיוון של החלק השני למרחק  ס"מ, נתלש אף הוא 60 - של כ

באורך  ,של קצה הלהב מטרים ממקום התאונה. חלק רביעי 35-40 - כשל 

  לא נמצא. ,ס"מ 100 - של כמשוער 
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  עצם כיבוי המנוע ע"י המדריך, לאחר התאונה, מצביע על כך שהמנוע עבד

 כנדרש טרם התאונה.

  התאונה, מצביעה על כך רציפות ההגאים, כפי שנמצאה בחקירה באתר

שככל הנראה לא היה כשל טכני במערכת העברת תנועת הטייס לרוטור 

 הראשי ולרוטור הזנב.

המשמעות היא, שבסבירות גבוהה מאוד, הגורם הטכני לא היווה גורם 

 בהתרחשות התאונה.

  

 סביבה .2.4

 חלקה לשנים:נבחינת נושא הסביבה 

 יר בעת התאונה.ובחינת תנאי מזג האו 

  מצב הקרקע ומכשולים(. העבודה בו קרתה התאונה סביבתבחינת( 

 

 וירותנאי מזג הא .2.4.1

לזמן התאונה ולגבי  גיושדווחו על ידי השרות המטאורול ,וירותנאי מזג הא

הטמפרטורה נוחה מציינים כי תנאי הראות היו טובים מאוד.  ,אזור התאונה

לביצוע טיסת יחיד. בעדותו, ציין המדריך כי בדק את תנאי  הסבירהרוח ו

והחליט כי ביום זה התנאים  Windyהטיסה מראש באמצעות אפליקציית 

הצוות  ,הכנה לטיסהכי ב ,החניך ציין של החניך. היחידמתאימים לטיסת 

מהלך התרגול שלפני התאונה, הוא חש תדרך מצבים של רוח חזקה. כמו כן, ב

 אבל זה לא הפריע לו. חזקה, תה רוחיהיכי 

מדריך ציין כי לאחר הכנת המסוק ויציאתו אל עמדת התצפית, הוא העריך ה

מכיוון קשרים  7-8 - ועמדה על כ שוב את מצב הרוח וקבע כי היא אינה חזקה

160.  

החליט לא לבצע  ,שתרגל באזור באותו הזמן ,צוות הדרכה אחריש לציין כי 

שהיוותה מגבלה לטיסות  ,קשרים 10של מעל וח בשל ר ,טיסת יחיד של חניך

בעת הגעתם  160צוות זה ציין אף הוא כי הרוח היתה מכיוון  .יחיד מבחינתם

 זמן קצר מאוד לאחר מכן. ,לזירת התאונה

בחינת מיקום המסוק על הקרקע לפני התאונה מצביעה כי המסוק עמד בכיוון 

רכיב צד נמוך( בתנאים ששררו מצב של רוח אף )עם , כלומר בקרוב 180מצפני 

 בעת התאונה.
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 בחינת סביבת התאונה .2.4.2

אזור התרגול היה  הצוות טס והתאמן באזור תרגול בקרבת קיבוץ יקום.

. המקום שנבחר לתרגול ההמראות והנחיתות לחהבשדה מעובד בעל אדמה 

 ,המקום בו ביצע החניך את טיסת היחיד הראשונה שלו בקרבתהינו 

. בניגוד מטר 30-40 - במרחק של כ ,לו מעט מערבית ,כשבועיים לפני התאונה

הקרקע במועד התאונה הקרקע היתה יבשה,  הלטיסת היחיד הראשונה ב

ספגה את הגשמים של הימים מלפני התאונה. בחינה של הקרקע הראתה כי 

וים סכנת שקיעה. הקרקע היתה מעט והמה ,לא התפתחו תנאי בוץ קשים

באופן שהיה ניתן להבחין בסימנים קלים של מגלשי המסוק, אך לא בוצית 

סימנים קלים של נמצאו על מגלשי המסוק "התחפרות" או שקיעה כלשהם. 

צוות החקירה, אשר הגיע לאתר  בוץ, אך לא סימנים של שקיעה או התחפרות.

בוץ באזור בהתכנות לשקיעה לא איתר התאונה כשעתיים מאוחר יותר, 

מטרים מזרחית לתעלת מים בעומק של  10 - כנמצא מקום הנחיתה  .התאונה

לכיוון עמידת דומה . כיוון 175תעלת המים זורמת בכיוון  .מטרים 2 - כ

ירת זלא נצפו מכשולים קרקעיים כלשהם בסביבת  המסוק לפני התאונה.

 אשר יכלו להוות גורם להתהפכות המסוק. ,התאונה

 

 ניהול .2.5

 דינמי במסוקסיבות אפשריות לגלגול  .2.5.1

מסקירת הספרות המקצועית וההדרכות הקיימות במרשתת, גלגול דינמי 

יכול לקרות כאשר מרכז הכובד של המסוק עובר את הזווית הקריטית, 

לא ניתן להפסיק את גלגול המסוק באמצעות היגוי המסוק. במצב שמעבר לה 

 ,מוזר טיסהמצב  למעשהזהו  זה, המסוק ימשיך במגמת גלגול עד להתהפכות.

 בו מתבצעת חריגה ממעטפת הטיסה והשליטה במסוק.

מספר סיבות נדרשות על מנת לגרום לגלגול דינאמי, בנפרד או בשילוב כלשהו 

 שלהן:

היוצר ציר גלגול סביבו מתרחש הגלגול  ,מגע חזק של מגלש/גלגל אחד .1

 הדינאמי, כגון: קשירה/רתימה שלא הוסרה, קרח, בוץ, חול וכד'.

שבו נתקל המסוק תוך כדי טיסה בקרבת הקרקע, אשר מכשול קרקעי  .2

יוצר את ציר הגלגול סביבו מתרחש הגלגול הדינאמי, כגון: גדר, סלע וכד' 

 או הקרקע עצמה, כאשר מגלש/גלגל אחד נתקע בה תוך כדי טיסה.

 טכניקה לא נכונה בעת המראה/נחיתה במשטח משופע. .3

כגון, המראה ברוח המראה/נחיתה כאשר היגוי המסוק בקצה הטווח,  .4

 צולבת חזקה.
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 גורמים נוספים שיכולים להשפיע על הסיכון לגלגול דינאמי הם:

: מיקום מרכז הכובד במסוק, כוח רוטור ראשי וזנב, םפיזיקלייגורמים  .1

 רוח צד ותנאי שטח.

 : חוסר בניסיון טיסה, חוסר בריכוז בשלבי המראה/גורמי אנוש .2

לא נכונה, תגובות איטיות  נחיתה/ריחוף, טכניקת תפעול קולקטיב

 ואיבוד התמצאות מרחבית.

 

 מספר המלצות ניתנות בספרות על מנת להקטין את הסיכון לגלגול דינאמי:

 ריכוז מירבי בהמראה/נחיתה/ריחוף בסביבת הקרקע. .1

עליה איטית בהמראה ושימוש בטכניקת "קל על המגלשים". בשיטה זו  .2

ישנה תחושה שהמסוק מתבצעת הרמת קולקטיב איטית, עד למצב בו 

רגע לפני ניתוק. בשלב זה מתבצעת פעולת דוושות קלה, שמאפשרת 

הבחנה האם אחד מהמגלשים/גלגלים תקוע. במידה וכן, עוברים 

 .3לטכניקת המניעה כפי שמפורט בסעיף 

תיקון מיידי באמצעות הורדת קולקטיב. פעולה זו מקטינה את הכוח  .3

ון הגלגול המתפתח ועל ידי כך שנוצר ע"י הרוטור הראשי והזנב בכיו

 גלגול הדינאמי.ה מקטינה את וקטור הכוח, המאיץ את 

Translating Tendency 

הטבעית של המסוק "לגלוש" לכיוון מסוים בעת  ההנטיימשמעות המונח היא 

ההמראה, כתוצאה מסך הכוחות הפיזיקליים הפועלים עליו. במסוק כדוגמת 

הרוטור הוא נגד כיוון השעון. מצב זה יוצר מומנט , כיוון סיבוב Bell 206 - ה

עם כיוון השעון. על מנת לפצות על מצב לא יציב זה, רוטור הזנב  ,כנגד הגוף

מייצר כוח נגדי למומנט ימינה )במבט על(. על כן, סך הכוחות האופקיים 

הפועלים על המסוק בהמראה הם ימינה. בהדרכות הטיסה השונות, מודגש 

יש להכניס באופן מכאני את רגל שמאל, על מנת לפצות על כי בעת המראה 

מומנט הסיבסוב שנוצר בהמראה, וכן להטות מעט את הסטיק, גם כן באופן 

 מכאני לשמאל, על מנת לתקן את נטית המסוק לגלוש ימינה.  
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 משקל ואיזון המסוק .2.5.2

היבט נוסף שנבדק היה איזון המסוק לקראת טיסת היחיד באמצעות מארזים 

החניך כי לפני טיסת היחיד, העביר ושל בקבוקי מים. בעדותם, ציינו המדריך 

המדריך מספר מארזים של בקבוקי מים מתא הנוסעים האחורי אל מושב 

 ובמישור העלרוד כיסא טייס שמאל וזאת על מנת לאזן במעט במישור הגלגול

בבחינת המסוק במקום התאונה נצפו  את ירידת משקל המדריך מהמסוק.

מחוץ  ,כל בקבוקבמ"ל  755בקבוקים כל מארז,  24, הכוללים מארזי מים שני

למסוק. אלו המארזים שדווח לצוות החקירה שנקשרו בכיסא שמאל שליד 

קילוגרמים. כמו כן,  36 - המארזים הוא כ שניהטייס. משקלם הכולל של 

בסבירות גבוהה חלקם שברו את חופת המסוק. בנוסף, אובחנו אריזות 

בעדותו, ציין  ות של בקבוקי מים במושבים האחוריים של המסוק.נוספ

המדריך, כי נהוג להשתמש במארזים אלו על מנת לפצות על השינוי באיזון, 

אולם פיצוי זה לא נדרש על ידי יצרן המסוק והדבר נעשה על מנת ליצר תנאי 

איזון בטיסת היחיד, הדומים ככל הניתן לאלו שקיימים בטיסת הדרכה עם 

דריך. יש לציין כי על אף הפיצוי שבוצע באמצעות הבקבוקים, נוצר פער של מ

ק"ג באיזון בין צד שמאל לצד ימין, לטובת צד ימין. פער זה יכול לתרום  32 - כ

להזזת מרכז הכובד לכיוון אליו התגלגל המסוק. בשיחות עם טייסי מסוקים, 

ט ההיגוי בשלב צוין כי שינוי זה יכול לגרום לטייס בודד למקם את מו

ההמראה באותו המקום בו היה כאשר ישב טייס בכיסא שמאל. בשל כך, 

עלולה להתפתח הטיה קלה של דיסקת הרוטור לימין וכתוצאה מכך גם גלגול 

מניתוח  כי בעבר השתמשו בשקי חול. צוין ,קל ימינה של המסוק. כמו כן

שבועיים סרטון וידאו של טיסת היחיד הראשונה של החניך, שהתרחשה כ

לפני התאונה, ניתן להבחין בבירור כי הניתוק של המסוק בהמראה מתבצע 

בהטיה קלה ימינה. ראשית מגלש שמאל מנתק ולאחר מכן מגלש ימין. יש 

  זה אינו מעיד שאכן כך קרה בזמן התאונה.ניתוח לציין כי 

יש לציין כי בהיבט הבטיחותי, למרות שמארזי  המים נקשרו בחוזקה אל 

כתוצאה מהכוחות החזקים שפעלו על המסוק,  ,, בזמן התאונההכיסא

ממקומם כתוצאה מהגלגול הלא נשלט והחבטה בקרקע, ניתקו המארזים 

ועפו בחלל המסוק, דבר שבסבירות גבוהה גרם לפציעת החניך ואף לשבירת 

 שמשת חופת המסוק.
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 המדריך .2.5.3

 .ותקנותיו 2011-תשע"אהמפעיל הינו מפעיל ישראלי, הפועל תחת חוק הטיס, 

במסגרת הדרכה אישית  ,15.12.2021עד לתאריך  ,ההייתהדרכת החניך 

החל . 2011לחוק הטיס, תשע"א  16בהתאם לסעיף  B206לרישיון הגדר מסוק 

  .ספר לטיסה-ביתשל במסגרת  בוצעהה ההדרכ ,מתאריך זה

, 25.2.2021 - תוכנית ההדרכה האישית אושרה ע"י מפקח רת"א בתאריך ה

 .1981-רישיונות לעובדי טיס(, תשמ"אבתקנות הטיס ) 73בהתאם לתקנה 

בעל רקע טיסתי ו טיסה עשיר במסוקים ןניסיומדריך הטיסה הינו טייס בעל 

המדריך . התאונה צבאי. כמו כן, המדריך בעל ניסיון טיסה רב על סוג מסוק

בהכנה והגשת חניכי  בעל ניסיון רב והוא הינו בעל ניסיון הדרכתי רב שנים

כמדריך ראשי בבית הספר  שימשהמדריך . כמו כן, טיסה לטיסת יחיד

 .1.7.2021רת"א בתאריך קיבל רישיון משבית הספר לטיסה  ,לטיסה

ך לטיסה במשרד לפני היציאה הצוות כי ביצעו תדריאנשי בעדותם ציינו 

 ,שתוכננו לבצעבתדריך עברו על התרגולים כי  ,החניך ציין בעדותולטיסה. 

. כמו כן, דיברו ונוהלי הקשר , חירומיםכדוגמת הקפה תלולה והקפה רגילה

 .בעת ביצוע צלעות ההקפה בשטח על האפשרות של רוח חזקה ותיקונים לרוח

 שני אנשי הצוות העידו כי לא דובר על גלגול דינאמי במהלך התדריך לטיסה.

וזאת, לדבריהם, כיוון שלא תוכנן  לא עזרים נוספיםלהתדריך בוצע בעל פה 

 .יייעודלבצע שום דבר חדש, שלא תודרך כבר בעבר בתדריך כיתתי 

שני אנשי הצוות ציינו כי במהלך התרגול באזור התאונה, תדרך המדריך את 

גע לגלגול דינאמי כתוצאה מבוץ. המדריך הסביר במהלך ההמראות החניך בנו

(. החניך ציין כי 2.5.1סבר בסעיף על טכניקת "קל על המגלשים" )כפי שהו

 ., טיסת התאונההוא התנסה בטכניקה בעצמו פעם אחת לפני טיסת היחיד

כי המדריך מאוד נוח ורגוע בהדרכה. מקדיש הרבה זמן  ךבעדותו ציין החני

שבוצעו במהלך ההדרכה. כמו כן, ציין החניך כי לא  ,בהדרכות התיאורטיות

 .יחידהיסת טלבצע את הרגיש לחץ מצד המדריך 

מניתוח העדויות והחומרים, עולה התמונה כי המדריך לא הפעיל לחץ כלשהו 

 ,ההשניייחיד. לא לטיסה הראשונה ולא לטיסה הטיסות לביצוע על החניך 

בה התרחשה התאונה. יתרה מזאת עולה, כי המדריך התעקש לקיים עוד 

מעבר לנדרש בתוכנית ההדרכה המאושרת ע"י  ,טיסות הדרכה משותפות

  טחון על המסוק.יבכדי לראות שהחניך משתפר וצובר ב ,רת"א
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בהיבט התדריכים לטיסה, עולה כי התדריכים לטיסה נעשו בעל פה במשרד לפני 

ללא שימוש בעזרים כדוגמת מצגות ו/או עזרים נוספים. הערה זו צוינה  ,הטיסה

כבית ספר לטיסה  המפעילאף היא על ידי דו"ח של רת"א בעת הבדיקה לאישור 

מניתוח  -מיקום המדריך בעת טיסת היחיד (. 2.5.4)כפי שיפורט בהמשך בסעיף 

יסת היחיד חומרי החקירה, נראה כי היה הבדל במרחק של המדריך מהמסוק בט

. בפועל, בשתי הגיחות המדריך עמד עשרות ההשנייהראשונה לבין זה בטיסה 

היה אותו בסיכון במידה והמסוק שהעמיד בודדות מהמסוק, דבר  יםמטר

 מתפרק וחלקים ממנו עפים לכל עבר. 

 

 בית הספר לטיסה .2.5.4

כבי"ס לטיסה.  המפעיל, הוגשה בקשה לרת"א לאשר את 2021בתחילת יוני 

בכדי  ,, בוצעה ביקורת של מפקחי רת"א והוגשו הערות לתיקון7.6.2021בתאריך 

הוגשו לרת"א  ,15.6.2021בתאריך  לעמוד בתנאים הנדרשים על ידי רת"א.

ערות ציין כי הלהערות ואופן תיקונם. אחד מסעיפי ה המפעיל התייחסויות

שיעור, לדוגמא מתוך  נדרש לבצע הדגמה "אמיתית" מול חניך בפועל של"

 ."תואמת למציאות באופן מספק תוכנית ההדרכה, ההדגמה שבוצעה לא הייתה

להדרכה של  ,רת"א שכזו מולתאם תצפית שהמד"ר י ההייתהתשובה להערה זו 

או של מדריך אחר  ,המד"ר עם חניך בהדרכה אישית )החניך המעורב בתאונה(

זו לא התקיימה בשל אילוצים תצפית עד למועד התאונה, בעתיד. יש לציין ש

 שונים של הגורמים המעורבים.

, 1.7.2021המפעיל קיבל אישור להפעלת בית ספר לטיסה בתאריך כאמור, 

 .1971-, תשל"א(בתי ספר להוראת טיס)תקנות רישוי שירותי תעופה בהתאם ל

יתה יכי הביקורת ה ,האמון על אישור בית הספר לפעילות ציין ברת"א, הגורם

יש . טובה מאוד. המדריכים בעלי ניסיון וידע רב ובאו מוכנים לתהליךברמה 

כפי שאושר  ,לציין כי בכל השלבים הללו, החניך הודרך תחת "הדרכה אישית"

רת"א לאפשר העברת של  רשמי אישור ע"י רת"א בתחילת תהליך הדרכתו.

 .11.11.2021בתאריך  התקבלהחניך מהדרכה אישית להדרכת בבית ספר לטיסה 

 .15.12.2021 - בפועל, המשיך החניך במסגרת הדרכה אישית עד לתאריך ה

המעבר מהדרכה אישית להדרכה בבית ספר תהליך של המשמעות היחידה 

כי כל עוד החניך תחת הדרכה אישית, הוא יכול לטוס רק עם אותו  ,מאושר היא

 .של החניך שבבעלות המדריך או בעלותו האישית ,המדריך על אותו המסוק

נחשף אך ורק למדריך אחד כל עוד החניך בהדרכה אישית הוא בהיבט ההדרכה, 

 ,. הדבר אינו מאפשר הפריה הדרכתית לשיטות הדרכה ולימוד אחרותבלבד

להיבט שיכולות להרחיב את הידע המעשי והתיאורטי של החניך. ראוי לציין כי 

 השפעה ישירה על התרחשות התאונה.אין בהכרח זה 
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 הרגולטור .2.5.5

 ההדרכה האישית וההדרכה דרך  בבחינת תוכנית ההדרכה שאושרה(

ציון מפורש להדרכה  לא נמצא ,בפירוט הנושאים וההדרכות, בית ספר(

בנושא גלגול דינאמי, הסיבות לתופעה, גורמים משפיעים ופעולת מניעה 

למצבי טיסה  יייעודסעיף קיים כי  ,נמצא והחלצות מהמצב הזה.

המוות( כחלק מתדריך כיתתי בנושא המראה  דקרות )גרףזהמועדים לה

המושג הזדקרות מתחבר לעולם הטיסה  תלולה, טיסה נמוכה.

במסוקים רק בעת שקיעה עם כוח, כאשר במהלכה להבי הרוטור 

  .ואין הוא קשור כלל ל"גרף המוות" הראשי מזדקרים

 מראה כי קיימת  ,שהועברו לצוות החקירה ,עיון בתדריכי הטיסה

רחבה על משטחים מהדרכה כחלק  ,יאמהדרכה בנושא הגלגול הדינ

. יש לציין כי ההדרכה מסבירה על התופעה, כולל קישור משופעים

לסרטון מהמרשתת, אולם הדרכה זו אינה מסבירה את כל היקף 

התופעה והסיבות האפשריות להגעה למצב זה ומתמקדת בעיקר בהיבט 

 יתה והמראה במשטח משופע.של התופעה ביחס לנח

  ציין כי ברת"א למתן היתר לתכניות הדרכה במסוקים, הגורם האחראי

כל  סיונו שליאין בדיקה מעמיקה לתכני הלימוד והדבר מתבסס על נ

לא  , העוסקים בהזדקרות ובגלגול דינאמי,ליקויים אלו מדריך ומדריך.

 במסוקים.ע"י גורם מקצועי בעל רקע בתוכנית ההדרכה נבדקו 

 גבי דרישות הרגולטור בתקנות, לין על מנת לבדוק האם יש פערים ב

החורגים ממעטפת  ,מוזריםאימון במצבי טיסה הו אופן ההדרכה

הגדר עבור מטוסי כנף קבועה לבין מסוקים, /בין רישיוןלהטיסה, 

. 1981-תקנות הטיס )רשיונות לעובדי טיס(, תשמ"אבחינה של בוצעה 

)תדריכי קרקע והדרכת טיסה א'  96 - ו 96תקנה מראה כי ב הבדיקה

טיסות הדרכה בנושא:  ,בין היתר ,יש לקבל(, ובאוירון זעיר באוירון

זיהוי הזדקרות והחלצות ממנה בטיסה ישרה ו במהירויות איטיות

המראות ונחיתות רגילות וקצרות ובתנאי רוח ו (.4)סעיף קטן  ובפניות

(. שני סעיפים אלו מדברים על התנהלות במצבים 5)סעיף קטן  צולבת

חריגה ממעטפת הטיסה של קרבה למעטפת הטיסה של המטוס, כולל 

 הזדקרות ופעולות החלצות. כדוגמת
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 ניתן )תדריכי קרקע והדרכת טיסה בהליקופטר( 98בחינה של תקנה ב ,

ברם אין (, 8לראות התייחסות רק לתהליכי חירום ואוטרוטציה )סעיף 

מצב טיסה מוזר, בו מתבצעת קירבה או  כל התייחסות להדרכה בנושא 

של גלגול  בנושאבכלל ו חריגה ממעטפת הטיסה והשליטה במסוק

  ., בפרטדינאמי, מניעה והחלצות ממנו

 הבדיקה  ,בבחינה לאופן ההתייחסות למטוסים בעלי הגדר ד' לנושא זה

הימנעות ממצבי טיסה חריגים א' )הדרכה בדבר  180תקנה מראה כי 

( מנחה כי 2019-ד', תק' תשע"ט ןאווירוהגדר  -( UPRTוהחלצות מהם )

יש לקבל הדרכה בדבר הימנעות ממצבי טיסה חריגים והיחלצות מהם 

. אין התייחסות דומה על האוירון מאותו טיפוס שלגביו מבוקש ההגדר

 בכל הנוגע למסוקים.

 ישנה התייחסות שונה  , עולה כיהמניתוח כל העדויות וחומרי החקיר

בהיבט הדרישות  ,מסוג כנף קבועה לבין מסוקיםבין כלי טיס בתקנות 

וההיחלצות מהם. כפי שצוין, מוזרים לביקורת והדרכה של מצבי טיסה 

ישנו צורך בהדרכות בנושא ואוירון זעיר, הוצאת רישיון לאוירון עבור 

אולם עבור הליקופטר אין התייחסות  ,ונחיתה עם רוחות צדהזדקרות 

זאת למרות הצטברות  כדוגמת גלגול דינאמי.מוזר למצב טיסה 

מיקרים לא מעטים של תאונות בישראל, בהן אחד הגורמים, שתרמו 

יתרה מזאת, עבור הגדר אוירון באופן רב לנזק, היה גלגול דינאמי. 

וזרים מטיסה במצבי  תייעודיקבוצה ד' ישנה דרישה לקבלת הדרכה 

( שמבוצע בפועל 181והחלצות מהם ואף הוכחת ניסיון מעשי )תקנה 

  במאמן טיסה.

  הפיקוח על תכנית ההדרכה האישית של חניך התאונה בוצע לפי

הפיקוח במהלך מימוש התכנית נעשה ע"י מפקח רת"א,  הנהלים. ברם,

עם הגדר מסוק. פיקוח שכזה אומנם עומד בנהלי  שאינו בעל רישיון טיס

, (טפסים, ניירת וכו')לפיקוח פורמלי  רת"א, אך מטבעו הינו מוגבל

והגדר על כנף סובבת. הדבר  לעומת פיקוח של מפקח בעל רישיון טיס

שממילא הינה  בולט וחיוני עוד יותר כאשר מדובר בהדרכה אישית,

זו עלתה גם בתיק חקירה המלצה  .הדרכה המחייבת פיקוח הדוק יותר

 רת"א.חתה ע"י כאמור נד, אך 13-21
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 האדם .2.6

 הקדמה .2.6.1

ישנן דרכים רבות לנתח את הגורם האנושי. צוות החקירה בחר לבחון את הפן 

המרכיבים את תגובת האדם למצבים  ,אלמנטיםהזה על ידי חלוקה לשלושה 

למצב הטיסה שהתפתח  המעורביםתגובת , הכוונה היא לשונים. בתחקיר זה 

 והביא לחוסר שליטה בכלי הטיס ולהתרסקות.

 הם: האלמנטיםשלושת 

 גופני (Physical) – המפריעות או משפיעות על  ,ןת כלשהוגופני ותהשפע

בעיות רפואיות ו/או מגבלות גופניות, ארגונומיה  :כגון ,תפקוד הטייס

 .וכד'

 הכרתי (Cognitive )- השכלי של מצבים והניתוח  תהמחשבתי הדרך

דעת, ידע  הסחיכגון:  ,המשפעים על דרך הפעולה של הטייס ,שונים

 במצבי טיסה ועוד'. והתנהגות תיאורטי, דפוסי חשיבה

 רגשי (Emotion )-  על תפקוד הטייס  עיםיהמשפ ,הרגשייםהמנגנונים

 כגון: לחץ, פחד, בטחון מופרז/נמוך ועוד. ,במצבים שונים

 Psychologicalנפשי )בזאת הגדרה למושג לחץ  תמובאנוסף לאלמנטים אלו, ב

Stress) - גבוהה מכמות המשאבים  אדם מצב בו כמות הלחצים שיש על

המתאימות  ,אחרותאו במילים  .על מנת להתמודד עמם ,הרגשיים שיש לו

אדם לפער בין גודל  ת שליקטיבי, לחץ הינו תחושה סובילעולם הטיסה

שהאדם  ,בין כמות הידע/משאבים/אמצעיםהמשימה/האתגר העומד לפניו ו

 על מנת לעמוד/להשיג את האתגר/המשימה. ,מרגיש שעומדים לרשותו

 

 המדריך .2.6.2

 נטל ולא בריא  היה מדריך הטיסה , נמצא כיחומרי החקירהעל פי  – גופני

. במהלך התרחשות תרופות כלשהן. בימים שלפני התאונה הוא ישן היטב

והיה ביכולתו  מהמסוק מטרים 30 - התאונה המדריך עמד במרחק של כ

על מנת להימנע מפגיעת  ,לברוח ולקפוץ אל התעלה הסמוכההפיזית 

לכיוונו בעת התאונה. לא  לעוף , או שבריו, שעלולים היוהרוטור הראשי

להשפיע על התרחשות  שיכלה ,נמצאו כל ראיות לבעיה גופנית נוספת

 התאונה.

 המדריך בעל ניסיון טיסה גדול על מסוקים בכלל ועל דגם  - הכרתי

יש ניסיון הדרכה שהיה מעורב בתאונה בפרט. בנוסף, למדריך  ,המסוק

לפי חומרי . הצבאי והאזרחי במקומות שונים בעולם ומשירותגדול 

 לתאונה: םהרלוונטייהחקירה עולים שני דפוסים פעולה 
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המדריך לא מיהר או לחץ להגיש את החניך  - זהירות בהדרכה .1

עד שחש כי החניך  ,לטיסת יחיד. הוא חזר על טיסות הכנה שוב ושוב

 המתאימה לטיסת יחיד. ,מתקדם ומפגין רמת טיסה

התדריכים חלק ממהעדויות עולה כי  - תדריכי טיסה בעל פה .2

לטיסות בוצעו בעל פה וללא עזרים נוספים. נראה כי היתה חסרה 

כדוגמת  ,של גורמי הסיכון בטיסה ברמה התיאורטית, ,הדגשה

אפשרות לבוץ והטכניקה להתמודד איתה בהמראות. יחד עם זאת, 

המדריך הדגיש את הנושא והדריך את החניך  ,בזמן הטיסה

בדיקת שחרור כפי שתוארה קודם ) ,בטכניקת ההמראה במצב זה

 .("קל על המגלשים"-המגלשים כש

 הביאו את  נראה שתנאי הסביבה בשטח )בוץ קל לאחר הגשם( – רגשי

 שקיעת מגלש בבוץואפשרות המדריך לתדרך בשטח על גילגול דינאמי 

כי אחרי  ,ומתוך ציפייהטייס ומדריך בעל ניסיון רב וזאת עקב היותו 

אלו יהיו תנאי הסביבה במשטח האימון ובהתאם,  ,מספר ימי גשם

, לרבות האפשרות לגלגול מראש ברלתדרך בפירוט את הסכנות שבד

לפני ביצוע התרגול בטכניקת "קל על המגלשים"  ההדרכהדינאמי. 

האם  ,כי הדבר יצר לחץ סמוי על המדריך ,יכולים להעידבטיסת היחיד 

לקיים את טיסת היחיד או לא. יתכן ולחץ סמוי זה הועבר לחניך באופן 

שלא בוצע לפני כן ולא תודרך לפני  ,בלתי אמצעי, שכן זהו תרגול חדש

 הטיסה. 

 

 החניך .2.6.3

 נטל תרופות כלשהן. ולא בריא היה  חניךה ,על פי חומרי החקירה - גופני

. לא נמצאו בעיות ארגונומיות בימים שלפני התאונה הוא ישן היטב

שיכלו לגרום לבעיה בתפעול המסוק בעת התאונה. יש לציין  ,כלשהן

כתוצאה  ,בסבירות גבוהה ,נגרמה שפציעתו של החניך ביד שמאל

 יכולהשנפלו בעת הגלגול על הצד. כמו כן, הפציעה ביד  ,מבקבוקי המים

שהקולקטיב לא היה במצבו התחתון ביותר )פסיעה  ,להעיד על האפשרות

הפעולה שביצע  יכמו כן, בעדותו, לא זכר החניך מהנמוכה( בזמן הגלגול. 

 עם הקולקטיב.

 על פי העדויות של הצוות, נראה כי החניך הראה מגמת שיפור  - הכרתי

בהיבט הידע  ,יפה מטיסה לטיסה וזאת באמצעות הכנה טובה לטיסה

 הנדרש וכן יכולת התחקור והפקת הלקחים מטיסות קודמות.
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 טיסת יחיד בכלי טיס בכלל ובמסוק בפרט טומנת בחובה לחץ  - רגשי

רגילה. חניך נדרש להתמודד עם הטסת גדול יותר מאשר טיסת הדרכה 

שהוא בעל ניסיון גדול  ,על המדריךללא יכולת להסתמך ולהישען  ,הכלי

מצד אחד, הטיסה  במצבי טיסה מסובכים ו/או חריגים. בתפעול הכלי

המדוברת היתה אמורה להיות טיסת יחיד שניה וזאת לאחר שטיסת 

היחיד הראשונה עברה בהצלחה יתרה. דבר שיכול היה ליצור תחושת 

 בטחון ביכולת האישית להתמודד עם המשימה.

מצד שני, לדעת צוות החקירה, קיימים מספר גורמים שיצרו לחץ גבוה 

, לרבות וביחס לטיסת היחיד הראשונה יותר אצל החניך במהלך הטיסה

 בעת התאונה:

על פי עדותו, חש החניך כי הרוחות בטיסה היו חזקות יותר  – רוח .1

לטיסת היחיד שביצע אך שבועיים לפני כן. מהרגיל, ובהשוואה 

הגדילה את הלחץ לגבי היכולת לבצע יתכן וזו   תחושה סובייקטיבית

 את המשימה.

בשל העובדה כי נושא זה לא תודרך לפני הטיסה, בסבירות  - בוץ .2

גבוהה התרגול וההתעסקות בנושא במהלך הטיסה, יתכן ויצר 

החניך תחושת חוסר בטחון להתמודד עם המצב בעת טיסת היחיד. 

העיד כי לדעתו יש לבצע גיחות יחיד בעיקר ממשטחים קשיחים, 

ם וההתעסקות בו נוחים ולא מאתגרים. קיום הבוץ במשטח האימוני

הגדיל את הלחץ הסמוי לגבי יתכן ו לקראת היציאה לסולו,

כדוגמת גלגול  ,האפשרות למצב טיסה חריג במהלך טיסת היחיד

 דינאמי.

החניך העיד כי הוא חש שאין צורך בגיחות  - יחידרצון לביצוע טיסת  .3

החניך לא מסיבה זו יחיד רבות בעת ההסמכה לרישיון טיס במסוק. 

מדריכו להוציא אותו לגיחות יחיד ושמח שאין לחץ שכזה לחץ על 

מצד המדריך. יתכן והלך מחשבה זה הכניס לחץ מסוים בהיבט 

 .בעת המראתו לסולו השני הרגשי
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 מסקנות .3

עקב גלגול דינאמי בתחילת שלב ההמראה, התאונה התרחשה בעת טיסת יחיד של חניך,  3.1

 . יק מוקדם, שהתפתח ולא ניתן לו מענה מספשל המסוקימני 

 

בסבירות גבוהה החניך נפצע בידו השמאלית מבקבוקי המים, שהשתחררו מרתימתם  3.2

 לכיסא שמאל קדמי, בעת גלגול המסוק ימינה.

 

מטר מהמסוק, בנס לא נפגע משברי להבי הרוטור  30 - המדריך, שעמד במרחק של כ 3.3

אינו מהווה מרחק זה  הראשי, שעפו עד למרחק של כמה עשרות מטר מהמסוק ההפוך.

 .מרחק בטחון מפני פגיעת חלקי המסוק בעת תאונה

 

מהסיבות הבאות )חלקן או שילוב שלהן(: שינוי  ,בסבירות גבוהה ם,נגר הגלגול הדינאמי 3.4

במרכז הכובד של המסוק לכיוון הגלגול, רכיב צד של הרוח עם היתכנות למשב רוח 

 הכפי שבא ,ימין מגלש לפנימנתק  שמאלמגלש כשטבעית של החניך לנתק  הנטייצידי, 

 הטבעית של המסוק לתנועה ימינה ההנטיילידי ביטוי בטיסת היחיד הראשונה שלו, 

 .תפעול הגאי המסוק ע"י החניךו בעת עליה לריחוף

 

הנראה, רמת הלחץ של החניך היתה גבוהה מאוד בטיסה זו באופן יחסי  לטיסות  ככל 3.5

שלחץ זה השפיע על התפעול של  יתכןההדרכה הרגילות וטיסת היחיד הקודמת שביצע. 

 המסוק על ידי החניך, בעת התרחשות הגלגול הדינאמי.

  

 ילתתח לאחר מיד החניך לא הוריד את הקולקטיב בתכליתיות ,בסבירות גבוהה 3.6

מרמת לחץ  שיתכן ונבעה, אם כתוצאה מקפיאה על ההגאים התפתחות הגלגול הימני

הכרה מספקת של מצב טיסה מוזר זה, או מרצון לניתוק מהיר  יחד עם איגבוהה 

 .מהקרקעוהתרחקות 

 

טכני,  למכשלשלול כי התהפכות המסוק נגרמה כתוצאה  ניתןגבוהה מאוד,  בסבירות 3.7

מגלש ימין בבוץ בעת ההמראה או פגיעתו בקרקע בעת ריחוף  לכידת, חיים בעל פגיעת

נמוך בשלב ההמראה. כמו כן, הגלגול לא נגרם כתוצאה משיפוע של משטח הנחיתה. 

  .לחלוטין אופקי כמעט היהמשטח זה 
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  ,טיסה זו בפרטבבוקר ו בכלל נושא הגלגול הדינאמי לא תודרך כראוי באופן שוטף 3.8

 היא לא נגעה, בתופעההעוסקת קרקעית . למרות שבעבר נערכה הדרכה על ידי המדריך

 באופן הרחב ביותר של התופעה.  

 

טכניקת "קל על המגלשים" בנוגע ל טיסת היחיד,תרגול טרם היציאה ל ,הדרכת החניך 3.9

היתה נכונה. יחד עם זאת, סבור צוות החקירה כי נכון היה ללמד טכניקה במשטח בוצי 

)או לחילופין תרגול לאחר חדש התנסות ראשונה באלמנט טיסה  .היחידזו לפני טיסות 

את ויתכן והעלתה על החניך  וריגשי יקוגניטיבעומס  , יתכן ויצרהשלא תורגל(רב זמן 

ללא השגחת  ,ביחס לתחושת היכולת שלו לבצע את אלמנט זה לבדו רמת הלחץ שלו

 מדריך.

 

, נכונה ובהתאם ליכולות סבירההחלטת המדריך לאפשר לחניך טיסת יחיד היתה  3.10

 .החניך

 

היתה  ,בעת המראת החניך לטיסת היחיד ,עמדת הפיקוח בה עמד המדריך מחוץ למסוק 3.11

 .יחסית מהמסוקקצר מרחק ב

 

אינו בטיחותי ומהווה  ,באמצעות בקבוקים הגלגולבמישור  הפתרון לאיזון המסוק 3.12

  ליושבי המסוק ולמסוק עצמו.  סכנה

 

במסוקים בכלל למצב טיסה מוזר הרגולטור קיים חוסר בהתייחסות בתקנות הטיס  3.13

 ,יםמוזר. מצב זה דומה בערכו למצבי טיסה בפרט מהסוג של גלגול דינאמי במסוקיםו

, חוסר זה בא לידי ביטוי בדרישות בהתאם לכךכדוגמת הזדקרות במטוסי כנף קבועה. 

 כות האישיות.של הרגולטור מתוכניות ההדרכה של בתי הספר לטיסה וההדר

 

תוכניות  שיהווה גורם המאשר ,מתחום המסוקיםבגורם מקצועי ברת"א  קיים חוסר 3.14

וכן בפיקוח מעשי בשלבי לקבלת רישיון מסוק )הדרכה אישית או בית ספר( הדרכה 

הדרכת בעל מנת לטייב ולשפר את איכות ההדרכה ורמת הבטיחות זאת כל  .ההדרכה

 המסוקים.מערך 
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 המלצות .4

רכה מקיפה דהלכלול ון מסוק ילריש הקרקעיות ובטיסה לחייב את כל תוכניות ההדרכה 4.1

על כל נגזרותיה  ,הגלגול הדינאמישל  מצב טיסה מוזר במסוקים לתופעת תוייעודי

 חלצות(.י)סיבות, גורמי משפיעים ודרכי ה

 30.6.2022: מועד מומלץ לביצוע        מנהל רת"א : אחריות

 

ככל  פיקוח על תכנית הדרכה בתחום המסוקים יעשהיבטיח בנהלי רת"א ש לתת מענה 4.2

)המלצה חוזרת  הגדר מסוק עםלו יש הכשרה ורישיון טיס,  יש ע"י מפקח, אשר שניתן

 .(13-21מתיק חקירה 

 31.5.2022: מועד מומלץ לביצוע                    מנהל רת"א : אחריות

 

 .במסוקים ון לטיסת יחידזבאמצעי איאת אופן השימוש לעגן בתקנות  4.3

 31.5.2022: מועד מומלץ לביצוע        מנהל רת"א  :אחריות

 

לחייב את בתי הספר לטיסה במסוקים ומדריכים בטיסות הדרכה אישיות במסוקים לעגן  4.4

כך שתצטמצם אפשרות  ,בנהליהם קביעת מיקום עמדת פיקוח מדריך בעת טיסת יחיד

 הפגיעה בו במידה ומסוק נפגע בקרבת הקרקע.

 31.5.2022: מועד מומלץ לביצוע        "ארת מנהל : אחריות

 

 

 

 
 ב ב ר כ ה,                            

 

 רגב   גד                                                                                                                     
 החוקר הראשי                                                                                         

 

 4000-0098-2022-0000088  סימוכין:      21.3.2022תאריך:  

 חקירה בטיחותיתהחזרת חפצים שנתפסו במהלך 
ימים ממועד  45, החוקר הראשי יחזיר חפצים שנתפסו, למעט שברי כלי טיס, תוך 2011 –( לחוק הטיס, התשע"א 7) –( 5)ב()114בהתאם לסעיף 

פרסום דו"ח החקירה הסופי. החפצים יוחזרו לידי מי שמידיו נתפסו החפצים, או לידי בעליהם. שברי כלי טיס לא יוחזרו אלא לבקשת בעליו 
 ימים ממועד פרסום הדוח. 45 –לא יאוחר מ  של כלי הטיס ועל חשבונו. בקשה להשבתם יש להגיש לחוקר הראשי,

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

 


