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  2 חקירת תאונות ותקריות אוויר –משרד החוקר הראשי 

 החקירה הבטיחותית ותוצריה הדין ביחס
 

 (לאמנת התעופה 63ומנספח  0266-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 104 סעיף)
 אירועים מניעת היא בטיחותית חקירה של הבלעדית מטרתה - בטיחותית חקירה מטרת

 . כאמור לאירועים משמעתית או פלילית, 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 חוקר 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 יפרסם 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 ויודיע 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 לעניינים משפט בתי חוק לפי,  זה חוק לפי החלטות על מנהלי בערעור או מנהלית

2000–ס"התש
 (.לחוק 124 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 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) 

 .0266 –לחוק הטיס, התשע"א  669הדוח הועבר לפרסום עפ"י סעיף 



 

  3 חקירת תאונות ותקריות אוויר –משרד החוקר הראשי 

 מדינת ישראל
 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

 חקירת תאונות ותקריות אוויר
 

 

 דוח חקירה בטיחותית 
 (דוח סופי)

 

 16-61תקרית חמורה מס' תיק 
 

 האירוע  תקציר

, במהלך גישה לנחיתה בהקפת ראיה 21:11בשעה , חמישי, יום 2015 יוניל 18בתאריך 

, צוות הטיסה טעה והתיישר 5808בנתב"ג, של טיסת ארקיע  12למסלול  CVFR))כתנועת 

 . 08בצלע סופית למסלול 

 Pilot Monitoring –שניות, הצוות זיהה את השגיאה, כאשר הקברניט, ששימש כ  35 –לאחר כ 

. במקביל, פקח המגדל, שזיהה את Pilot Flying –התריע בפני הקצין הראשון, ששימש כ 

, דיווח לצוות על הגישה למסלול השגוי. צוות הטיסה, שהיה 08המטוס בצלע סופית למסלול 

 .12(, תיקן את נתיב הטיסה ונחת בבטחה על מסלול CVFRבתנאי גישת ראייה )כתנועת 

האירוע דווח מידית לחוקר הראשי ע"י מגדל נתב"ג והחוקר הראשי פתח בחקירה, בשיתוף 

 גורמי המגדל והחברה.
 

 

 המטוס נשוא האירוע



 

  4 חקירת תאונות ותקריות אוויר –משרד החוקר הראשי 

 מידע עובדתי .6

 מהלך האירוע 6.6

 11, עם 5808, בטיסת ארקיע  ATR72, ליל יום חמישי, מטוס 2015ליוני  18בתאריך 

בחלוקת אנשי צוות ביצע דרכו משדה התעופה אילת לנתב"ג.  4 –נוסעים ו 

( PF")להלן: "  Pilot Flyingהתפקידים ביניהם באותו הלג, הקצין הראשון שימש

 "(. PM)להלן: " Pilot Monitoringואילו הקברניט שימש טייס מנטר  

 ILSלנתב"ג תכנן צוות הטיסה לבצע גישתבעת שלב ההנמכה בטיסה מאילת 

, עם אפשרות שעקב תעבורה יתאפשר להם ויוכלו להיכנס בגישת ראייה 12למסלול 

 . 12להקפה ימנית למסלול ( CVFR)כתנועת 

במהלך התדריך לנחיתה, הקצין הראשון הזכיר את נתוני תהליך המכשירים מתוך 

. הצוות 12בלילה למסלול ( CVFR)כתנועת הדפית, אולם לא תידרך הקפת ראייה 

הצטרף לבן גוריון ועקב תנאי מז"א טובים, הצוות ביטל מוקדם יחסית את טיסת 

המכשירים ועבר לטיסת ראייה. הצוות קיבל לבצע הקפת ראייה דרומית למסלול 

מייל,  3"(, תוך שהוזכר לו שלא לעבור עה"רולדווח בצלע "עם הרוח" )להלן: " 12

 מערבית לשדה.

מייל בצלע עה"ר, דרומית ימנית, הצוות הוריד  1.5המטוס למרחק של בהגיע 

מייל מהמסלול, המשיך הנמכה רציפה,  2.5מדפים ראשונית. הצוות פנה בנקודת 

 תוך שהוריד גרר סופי והקריא בד"ח "לפני נחיתה".

הקצין הראשון שישב בכיסא ימין דיווח, תוך כדי הפניה הימנית )צלע בסיס(, כי יש 

ר עין עם המסלול והוא נכנס לגישה סופית קצרה. הקברניט שישב בכיסא לו קש

(. PM, תוך שביצע את מטלות הטייס המנטר )ILS12שמאל, כייל אצלו את תדר 

הקברניט סיים להקריא את הצ'ק ליסט וכשהוציא ראשו החוצה, הוא ראה אורות 

 מטוס, מיושר בסוף המסלול אליו הם ניגשו לנחיתה.

להבין שמשהו אינו כשורה, אמר זאת לקצין הראשון, תוך שבדק את הקברניט החל 

. תוך כדי כך, 12כיוון המטוס, ואז זיהה, כי הם בכיוון שאינו מיושר עם מסלול 

במקום על , 08כי המטוס מיושר על מסלול  ,פקחי ההקפה, במגדל נתב"ג הבינו

לתקן שמאלה  ופקח המגדל קרא לצוות הטיסה ודיווח לטייסים שעליהם 12מסלול 

 .08ושהם נמצאים בצלע סופית של 

. 12הקברניט אישר מידית את אמירת הפקח וביקש להמשיך ולנחות על מסלול 

, הקצין הראשון תיקן 12מייל ממפתן מסלול  1.5כאשר היה המטוס בטווח של 

והנחית את המטוס, על  12שמאלה ופנה חזרה ימינה, לגישה סופית של מסלול 

 ללא אירועים נוספים.המסלול הנכון, 

כחמורה  פקחי המגדל דיווחו מידית לחוקר הראשי על התקרית שהוגדרה על ידם

תשאל ראשונית את צוות הטייסים, תוך  והחוקר הראשי פתח בחקירה. החוקר

 שביקש את ההקלטות של המגדל, רשם הנתונים והשמע בתא הטייסים. 

 



 

  5 חקירת תאונות ותקריות אוויר –משרד החוקר הראשי 

 מזג אוויר 6.0

   מזג אוויר: נאהCAVOK. 

  :טובה.ראות 

 רוחות: משתנות קלות. 

 .עננות: נקי 

 :מעלות צלסיוס. 26 טמפרטורה 

  :0%6לחות יחסית. 

 

 הטייסים 6.3

 הקברניט

  :45גיל. 

  :שעות טיסה. 5,400ניסיון כללי 

  :כקברניט. 1,710שעות, מתוכן  3,850ניסיון על דגם המטוס 

 7 .שנים טס בחברת ארקיע 

  :סוגי המטוסים ברישיוןATR72 ,E190 מטוסים חד מנועיים ודו , מגוון

 מנועיים.

  27.7.2015תעודה רפואית: בתוקף, עד. 

 

 הקצין הראשון

  :52גיל. 

  :שעות טיסה. 13,550ניסיון כללי 

  :שעות טיסה. 4,500ניסיון על דגם המטוס 

 9 .שנים טס בחברת ארקיע 

  :סוגי המטוסים ברישיוןATR72 ,B757/767 ,DHC7 ,CL604 ,S-70. 

  :18.9.2015בתוקף, עד: תעודה רפואית. 

 

  



 

  6 חקירת תאונות ותקריות אוויר –משרד החוקר הראשי 

 תבנית ההקפה שבוצעה על ידי צוות הטיסה 6.1

: תבנית הגישה שבוצעה על ידי הצוות מתוארת על גבי תרשים הקפת הערה

 .AD 2.5-47, בדפית AIP –כפי שהוא מפורסם ב  ,(Visual circuit chartהראיה )

 



 

  7 חקירת תאונות ותקריות אוויר –משרד החוקר הראשי 

 הגרפית מחשההתצוגות המכ"מ בבן גוריון ותמונת ה 6.1
 

 עם הרוח למסלול המטוס בצלע

       

 המטוס פונה ומתייצב בצלע סופית ל 21
 

 
 

 מיקום המטוס בקבלת ההודעה מהמגדל

 
 
 
 
 



 

  8 חקירת תאונות ותקריות אוויר –משרד החוקר הראשי 

 המטוס מתקן ומתייצב בצלע סופית ל 60
 

 
 
 
 

 המחשת נתיב הטיסה עפ"י רשם הנתונים של המטוס 

 

 
 

  



 

  9 חקירת תאונות ותקריות אוויר –משרד החוקר הראשי 

 CVR -תמליל קשר מגדל ו  6.1

 .HH:MM:SSבפורמט  זמן מקומי: התמלול נתון על פי הערה

הכללת תמליל הקשר המובאת להלן היא עפ"י קביעתו של החוקר הראשי, כי 

 הדבר חיוני להמחשת ממצאי החקירה הבטיחותית ו/או מסקנותיה.
 

 
 הערות המלל המשדר זמן

22:55:27 AIZ5808 "…Request to cancel IFR and to 

perform visual circuit runway 12 , 

if possible?" 

מייל  10טווח 
דרום מזרחית 

לשדה בגובה 
רגל  8,000

 בהנמכה
22:56:54 APP "AIZ5808 IFR canceled at 1809, 

join right-hand circuit runway 12 

as no. 1" 

 

22:56:26 AIZ5808 "Copied, Join right-hand circuit 

for runway 12, as no.1, AIZ5808" 
 

22:56:32 AIZ5808 "AIZ5808, we are now 

descending  2,000" 
 

 APP Roger, join right hand circuit""  
 AIZ5808 "Right hand circuit, AIZ5808"  1המטוס בטווח 

מייל דרום 
מזרחית לשדה 

רגל  4700בגובה 
 בהנמכה

 APP AIZ5808  ביטלIFR יעשה ,
, אז אין לך 60-הקפה ימנית ל

REALESE .בינתיים 

-APPקשר פנים 
TWR 

 TWR קשר פנים  טובAPP-
TWR 

22:57:22 APP "AIZ5808, Do not extend  more 

than 3 miles west of the airport" 
 

 AIZ5808 "Copied, not more than 3 miles 

west of the airport, AIZ5808" 
 

22:57:37 APP "AIZ5808, Contact TWR 134.6"  
 AIZ5808 "TWR, 134.6"   

22:57:47 AIZ5808 "BGN TWR, AIZ5808 downwind 

runway 12" 
המטוס נמצא 

כמייל וחצי 
דרומית 

 למסלולים
 TWR "AIZ5808, report final runway 12, 

no.1" 
 

 AIZ5808 "Report final runway 12 as no.1, 

AIZ5808" 
 

 AIZ5808  6122, מנמיך ל 61ק"ר: "מדפים 
, 61רגל", קברניט: "מדפים 

 על הגובה" קרוסצ'ק

קשר פנים 
 בקוקפיט

 AIZ5808  ק"ר: "גלגלים מטה", קברניט
 מוריד גלגלים

קשר פנים 
 בקוקפיט

  



 

  25 חקירת תאונות ותקריות אוויר –משרד החוקר הראשי 

 הערות המלל המשדר זמן
22:58:22 TWR "EZY1828, line up and wait 

runway 26 W2" 
A320  מסיע על

 Rמסלול הסעה 
ומקבל מרשה 
להתיישר על 

 21מסלול 
22:58:24 AIZ5808 32: "פונה, מדפים ל ק"ר 

 מעלות" 
קשר פנים 

 בקוקפיט
22:58:45 AIZ5808 קשר פנים  "ק"ר: "קשר עין עם המסלול

 בקוקפיט
22:58:55 AIZ5808 קשר פנים  ק"ר מבקש בד"ח לפני נחיתה

 בקוקפיט
22:59:57 AIZ5808  קברניט: "מה זה יש שם עוד

 מטוס, משהו לא מסתדר לי...,
 נכון"רגע, אנחנו בכוון הלא 

קשר פנים 
  בקוקפיט

המטוס מתייצב 
בטווח  08בפיינל 

 מייל 2
22:59:25 APP  שים לב, הוא נראה כאילו הולך 

 21 - ל
-APPקשר פנים 

TWR 
 TWR "AIZ5808, turn left, you are on 

final 08" 
המטוס בטווח 
של מייל וחצי 

בפיינל למסלול 
 700ובגובה  08

 רגל
 AIZ5808 "Copied AIZ5808, we have the 

runway in sight" 
 

 TWR "Confirm runway 12 in sight?" 
 

 AIZ5808 "Affirm on our right, runway 12 

in sight" 
 

22:59:47 APP  תגיד לו אולי שגם יש מיושר על
 המסלול...

 קשר פנים
 TWR-APP 

 TWR "For your information we have 

A320 lining up runway 26 W2" 
 

 AIZ5808 "We have the airbus in sight also, 

AIZ5808" 
נכנס לפיינל 

  12למסלול 
בטווח חצי מייל 

 רגל 100ובגובה 

22:25:59 AIZ5808 "Short final runway 12, AIZ5808"  

 TWR "AIZ5808, runway 12, cleared to 

land" 
 

 

  



 

  22 חקירת תאונות ותקריות אוויר –משרד החוקר הראשי 

 ((DFDR רשם הנתונים 6.1

 : הערה

  נתוני( הגובה מובאים במונחים של גובה ברומטריQNH וגובה מעפ"ש על )

 (.גַֹּבּה ַאְלחּוִטי-ַמד) Radio Altimeterבסיס 

  ְמִהירּות ֲאִויר ֻמְחֵויתנתוני המהירות מובאים במונחים של (Indicated Air 

Speed, AIS.) 

 :רלוונטיותוהערות רלוונטיות בנקודות זמן  DFDRפירוט נתוני 

 מהירות זמן
AIS 

הטיית 
 הכנפיים

כיוון 
 מגנטי

שיעור 
 הנמכה

גובה 
 ברומטרי

גובה 
 מעפ"ש

 הערות

HH:MM:SS knot deg deg Tf/min feet feet  

18:08:50 133 R35.86 341.4 -1350 1330 2004  

18:08:51 134 R35.16 347.03 -1439 1303 1977  

18:08:52 135 R34.80 353.36 -1499 1276 1954  

18:08:53 136 R35.16 359.33 -1549 1248 1913  

18:08:54 135 R34.45 5.27 -1562 1223 1853  

18:08:55 135 R34.10 11.95 -1552 1197 1809  

18:08:56 134 R34.80 17.23 -1554 1171 1782  

18:08:57 133 R34.10 22.5 -1536 1147 1685  

18:08:58 133 R33.05 28.13 -1495 1124 1654  

18:08:59 132 R32.34 33.75 -1467 1100 1575  

18:09:00 132 R31.29 39.03 -1438 1078 1523  

18:09:01 132 R29.53 44.3 -1389 1057 1517  

18:09:02 132 R28.83 48.87 -1327 1038 1471  

18:09:03 133 R28.48 53.09 -1265 1019 1454  

18:09:04 133 R27.42 57.31 -1204 1002 1382  

18:09:05 134 R25.66 61.53 -1143 985 1336  

18:09:06 135 R23.20 65.4 -1093 969 1273  

18:09:07 135 R20.04 68.91 -1069 951 1258  

18:09:08 136 R17.58 71.73 -1072 933 1201  

18:09:09 135 R13.71 74.89 -1095 913 1117  

18:09:10 134 R10.55 77.35 -1139 892 1050  

18:09:11 133 R6.68 79.11 -1140 875 1020  

18:09:12 132 R3.52 80.16 -1090 859 984  

18:09:13 131 R1.05 80.87 -1018 846 949  

18:09:14 129 R1.76 81.22 -949 832 964  

18:09:15 127 R2.81 81.22 -893 820 874  

18:09:16 125 R2.11 81.92 -806 811 822  

18:09:17 124 R2.81 82.63 -709 803 789  

18:09:18 122 R2.46 82.98 -653 793 802  

18:09:19 120 R3.52 83.68 -626 784 769  

18:09:20 119 R5.63 84.38 -587 776 750  

18:09:21 117 R4.92 85.09 -572 766 681  

18:09:22 116 R2.11 86.14 -571 757 728  

18:09:23 115 R1.41 87.2 -541 750 669  

18:09:24 115 -1.76 87.2 -501 743 655  

18:09:25 114 -8.44 87.2 -464 737 561  

18:09:26 114 -11.6 85.79 -420 732 588  

18:09:27 113 -15.12 83.68 -371 728 541  

18:09:28 113 -17.93 80.87 -308 726 578  

 הטיה שמאלהתחילת  474 723 256- 77.7 19.69- 112 18:09:29
 60מסלול לתיקון גישה ל

18:09:30 112 -20.39 74.19 -241 719 477  
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 מהירות זמן
AIS 

הטיית 
 הכנפיים

כיוון 
 מגנטי

שיעור 
 הנמכה

גובה 
 ברומטרי

גובה 
 מעפ"ש

 הערות

HH:MM:SS knot deg deg Tf/min feet feet  

18:09:31 111 -19.69 71.02 -240 715 595  

18:09:32 111 -19.34 67.51 -220 713 544  

18:09:33 111 -17.58 64.34 -187 711 578  

18:09:34 112 -16.17 61.53 -175 708 571  

18:09:35 113 -15.82 59.07 -177 705 571  

18:09:36 114 -13.71 57.31 -188 701 541  

18:09:37 114 -11.95 55.55 -205 697 512  

18:09:38 114 -10.55 53.79 -236 691 487  

18:09:39 114 -8.44 52.39 -267 686 479  

18:09:40 114 -7.03 51.68 -278 681 474  

18:09:41 114 -5.63 50.98 -265 678 452  

18:09:42 115 -3.52 50.28 -227 676 458  

18:09:43 116 -3.16 49.93 -202 673 457  

 112, ימינההיפוך הטיה  447 669 205- 49.58 1.41- 116 18:09:44
 רגל מעפ"ש

18:09:45 116 R0.70 49.58 -216 665 451  

18:09:46 116 R2.11 49.58 -244 659 445  

18:09:47 115 R2.81 50.63 -262 655 421  

18:09:48 117 R4.22 51.68 -245 652 424  

18:09:49 117 R6.33 52.39 -253 646 415  

18:09:50 116 R5.27 53.44 -289 640 413  

18:09:51 116 R5.27 54.85 -312 634 410  

18:09:52 116 R8.44 55.9 -318 629 396  רגל מעפ"ש 122גובה 

18:09:53 115 R10.55 56.96 -322 623 398  

18:09:54 115 R10.90 59.07 -344 616 394  

18:09:55 115 R12.66 61.53 -320 614 396  

18:09:56 115 R15.12 63.64 -284 609 386  

18:09:57 116 R16.88 66.1 -279 605 382  

18:09:58 116 R17.93 69.26 -266 601 379  

18:09:59 116 R18.28 72.43 -248 598 376  

18:10:00 115 R17.23 75.59 -255 592 371  

18:10:01 115 R16.88 78.41 -290 586 364  

18:10:02 115 R16.52 81.22 -323 579 355  

18:10:03 114 R14.77 84.03 -375 570 344  

18:10:04 114 R13.71 87.2 -409 563 333  

18:10:05 114 R13.71 89.66 -443 553 322  

18:10:06 114 R16.17 91.42 -465 546 309  חציית כיוון מזרח בפנייה
 מעפ"ש 322ימנית, גובה 

18:10:07 115 R16.88 93.52 -440 540 311  

18:10:08 116 R17.23 96.34 -414 534 288  

18:10:09 117 R17.58 99.5 -406 527 282  

18:10:10 118 R18.63 102.31 -420 519 270  

18:10:11 119 R19.69 104.78 -470 508 258  

18:10:12 119 R18.28 107.94 -542 496 252  

18:10:13 118 R16.88 111.46 -631 481 231  

18:10:14 117 R15.82 114.97 -710 467 214  

18:10:15 116 R12.66 118.14 -782 450 195  

18:10:16 116 R9.84 120.25 -831 436 178  התייצבות בפיינל למסלול
 קלה הטיה, 60

18:10:17 116 R6.33 121.3 -834 422 163  

18:10:18 117 R1.76 122 -806 411 148 בפיינל סופית התייצבות 

18:10:19 118 0 122 -768 399 135  

18:10:20 119 -2.81 121.3 -752 387 121  

 רגל מעפ"ש 622גובה  107 374 751- 120.6 3.87- 119 18:10:21
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 ניתוח .0

 תרחיש האירוע 0.6

, פקח הגישה ופקח של הקברניט םהטייסים שגו בזיהוי המסלול הנכון וערנות

, בשלב מוקדם יחסית, שאפשר לקצין התמונה השגויה נתלהב הסייע המגדל

 .08שהוביל למסלול השגוי תיב את הנ הראשון, שהטיס את המטוס, לתקן

שיפר את המודעות המצבית שלו בהכנה  12למסלול  ILSשכייל תדר  ,הקברניט

 מוקדמת טובה יותר.

על בקרה על השיפוט וביצוע מוגבל בהיה למעשה  ,סא שמאליכשישב הקברניט 

, והוא הסתמך על הודעת הקצין במצב של הקפה ימנית ,תכנון נתיב הטיסה

יש לתת לכך את עם המסלול. התובנה מהמקרה, כי  הראשון, כי יש לו קשר עין

 הדעת בתדריך להנמכה מהסוג הזה.

כי יש לתדרך את תהליך הגישה לנחיתה עפ"י  ,( מצייניםSOPנהלי החברה )

שעלולים לגרום  סמוכיםאך ללא אזכור לסוגיה של מסלולים  ,סעיפים מסוימים

 .הצוותים באבחנה ביניהם לטעות

 :מצוין נהלי החברהב

, תהליך הנמכה, STARתדריך ההנמכה יכלול: תנאי מז"א, מסלול בשימוש,  ד.

תהליך הליכה סביב, דלק מינימלי להליכה לשדה משנה, דפית שדה, מסלול 

 .NOTAMהסעה צפוי, 
 

סוף המסלול של , הבחין בתאורת לסוף צלע עה"ר המטוס הגיעב ,הקצין הראשון

, מכיוון מבטו בפנייה והוא למעשה 12, שהייתה בולטת בהרבה מזו של מסלול 08

"ננעל" עליה, מבלי שביצע בקרת כיוון טיסה, בשלב קריטי של הגישה הסופית 

 לנחיתה. 

, עת 08מייל מהמפתן של מסלול  1.4 – 1.3הקברניט החל להבין בטעותם, בטווח 

הבחין באורות המטוס המיושר מולו, על אותו המסלול, וקרוב לוודאי שגם לולא 

התראת פקח המגדל, הוא היה מפנים את המידע, משלים את התמונה האווירית 

ויוזם מצדו הליכה סביב, עם או בלי תיקון מידי לנחיתה על המסלול הנכון, קרי 

 .12מסלול 

העריך, כי התמרון לכניסה לצלע  , הקברניטזיהוי המצב והבנת התמונהמרגע 

גישה ל םתנאיתוך עמידה בדרישות וב ,סופית ניתן לביצוע בצורה בטוחה

עמד  לא הצוות, DFDR –בסופו של תהליך, כפי שעלה מניתוח נתוני ה  מיוצבת.

  גישה מיוצבת.הנדרשים עפ"י הגדרת תנאים בכל ה
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 ול הדעת של הצוות באשר להליכה סביבגישה מיוצבת ושיק 0.0

נהלי החברה מגדירים תנאים לגישה מיוצבת, המפורטים לסוגים שונים של 

 מהנוהל:הרלוונטית סקה ילהלן הפ גישות.

 :STABILIZED APPROACH –נקודת הביקורת לבדיקת גישה מיוצבת  .א

 רגל מעפ"ש. IMC – 6,222גישת מכשירים בתנאי  .6

 רגל מעפ"ש. VMC – 122גישת מכשירים בתנאי  .0

 רגל מעפ"ש. CIRCLE TO LAND – 322 –גישת ראייה ו  .3

כי על המטוס  ,בדיקה בספרות המבצעית של ארקיע ושל יצרן המטוס העלתה

 רגל 300בגובה  ,כחלק מהתנאים לגישה מיוצבת ,להיות בנתיב טיסה מיוצב

 .מעפ"ש

מספרות המופיעים כחלק , (NORMAL-SOPMנהלי תפעול המטוס בשגרה )

 בהתאם לשאר ספרות היצרן והספרות המבצעית. ,מאושרים ע"י רת"א ,ארקיע

להלן הציטוט מספרות המטוס בחברה המתאר את התנאים לגישה מיוצבת 

(SOPM- NORMAL REV.7:) 

 :STABILIZED APPROACH –גישה מיוצבת תנאי   .ב

 מטוס בתצורת נחיתה. .6

ונתיב טיסה מיוצב )במסלול קצר )מתחת  Vapp to Vapp+20מהירות המטוס  .0

 (.Vapp to Vapp+10מטר(  6,122

 הושלם בד"ח לפני נחיתה. .3

 

להלן הציטוט מספרות החברה אשר מתאר תנאים כלליים יותר וגורפים לכלל 

 (: OMA VER.56Fהציים לעמידה בגישה מיוצבת )

 קריטריונים לגישה יציבה: 62.33.61.6

המטוס מיוצב על פרופיל ההנמכה ללא צורך בשנוי כח   (6

 משמעותיים על מנת לשמור על זוית הגישה.

  LOC  - מה   DOT 1בהנמכת מכשירים: סטיה שלא תעלה על  (0

 .G\S –ומה 

 המטוס בתצורת נחיתה סופית (3

 מהירות בטווח הנכון )בהתאם לסוג המטוס( בתוספת תיקון לרוח. (1

 .TOUCHDOWN ZONE –נחיתה אפשרית בתחום  (1

 הושלמו. –תדריכים ובד"חים  (1
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בהתיישרות בצלע , QNHרגל  841כי המטוס היה בגובה  ,עולה DFDR -ה מנתוני 

 ,נמצא, כי התיקון שבוצע למסלול ם אלו. בהתאמה לנתוני08סופית למסלול 

היה לאחר הודעת הפקח ולאחר שהצוות זיהה את הטעות בקוקפיט וטרם תיקן 

 בשלב זה.

 721מתרחשת בגובה  12תחילת התיקון והפניית המטוס לצלע סופית של מסלול 

נעשתה  12רגל מעל גובה השדה(. ההתיישרות בפיינל למסלול  578) QNHרגל 

 322בגובה , 090כיוון חצה , כאשר עשר שניות קודם לכן, המטוס 18:10:15בשעה 

 .הטייה מעלות 15של  ,ימנית קלה רגל מעפ"ש, תוך כדי פניה

 ( במספר נקודות במהלך הגישהQNHגבהי הטיסה )

 

בגובה בהתייחס לתקרית הנדונה בדוח, המינימה המוגדרת לגישה מיוצבת הינה 

 מעפ"ש.רגל  300

השלב בטיסה בו הבחין הצוות בטעות שנפלה בבחירת המסלול, והתיקון שבוצע 

על ידי ביצוע פניה הוביל לכך שהצוות לא עמד, בפועל, במינימה לגישה מיוצבת 

 .Circle To Landלגישת 

רגל מעפ"ש, טרם  300המטוס היה בגובה , כי עולה DFDR –מניתוח נתוני ה 

בנקודה בה חצה המטוס  ,למעשה. 12סלול מה פניית התיקון לכיוון מהסתיי

 30, כלומר, נותרו עוד 090מעלות, את כיוון  15הטיה של  תבפניה שמאלית, בזווי

 עד להתייצבותו בכיוון מסלול הנחיתה. ,מעלות בפנייה

מודעות מצבית מלאה, בהצוות היה  - בפועל, מצב זה לא היה מסוכן כי ,יודגש

ארוך יחסית לצרכי המטוס, טס בתנאי  ,מסלולבשדה מוכר ולקראת נחיתה על 

 לכן הרגיש בנוח לבצע את התיקון.וראיה 
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נחיתה עד ל ,הצפוי התמרוןמהבנת שני הטייסים, כי נבע הצוות שיקול הדעת של 

שיקול הדעת  .את הבטיחות בשום שלב ןמסכ ולאסביר  ו, הינופרופיל ההנמכה

בנתונים המסלול הנכון, על לנחיתה בסיומו של תהליך, של הצוות הוביל 

 .Touchdown Zone - בתחום הובצורה בטוחה ינים, תק

כחריגה  ,עשההקרבה לגבולות המעטפת, שהתבררה, כאמור, בתחקור לאחר מ

ביצוע הליכה סביב הייתה צריכה להוביל למהמינימה שהוגדרה בנהלי החברה, 

השהייה של הנחיתה, . לחילופין, והתארגנות מסודרת לנחיתה על המסלול הנכון

באמצעות הקטנת שיעור ההנמכה, עד להתייצבות בכיוון המסלול, ונחיתה 

, אחרי נקודת הנחיתה המקורית. ביצוע אחת Touchdown Zone –בתחום ה 

רגל מעפ"ש  300החלופות סביר שהיה מונע מהצוות מלחרוג מהמגבלה של 

 שנקבעה על ידי החברה.

 

עולה, כי בפועל מתבצעות גישות שאינן  משיחות לא פורמליות עם טייסים

-הפניםטיסות הק מהנחיתות של מיוצבות, עפ"י כל הפרמטרים המחייבים, בחל

 חיפה, שדה דב ואילת. :תעופה, כמובשדות רציות א

יש  יחד עם זאת, ההתרשמות, כי הנחיתות מבוצעות בצורה בטוחה ולא מסכנת.

הצוותים בפרמטרים  עמידה שלהמקום שהחברות הרלוונטיות יבדקו את מידת 

היקף  עלרשמי הנתונים, כדי ללמוד  באמצעות פענוחשל גישות מיוצבות, 

 התופעה וליזום פעילות מתקנת בהתאם.
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 תפקוד מגדל נתב"ג 0.3

לא מאושר לבצע . עפ"י הנהלים, IFRמתייחסים לסוגית ביטול נהלי המגדל 

פרופ -למטוסי טורבו. 12, למסלול IFR, לתנועות VISUAL APPROACHגישות 

. בביצוע הקפה 12להקפה למסלול   VFRולהיכנס כתנועת  IFRמתאפשר לבטל 

מייל מערבית לשדה. הנחייה  3על הפקח להורות למטוס לא לחרוג מטווח  ,כזו

 . רגל 1,200 – ו  רגל 800, בגבהים CVFRזו נועדה למנוע קרבה לנתיב החוף, נתיב 

ביום ,  VISUAL APPROACHר לבצע גישות מתאפש 30 - ו 21למסלולים : הערה

 בלבד.

 VFRכתנועת ,הצטרפותאת הופקח הגישה אישר  IFRצוות המטוס ביקש ביטול 

 3 - לא לחרוג יותר משצוינה בפני צוות המטוס ההנחיה . בנוסף, 12למסלול 

 מייל מערבית למסלולים. 

פקח המגדל, הנוהגת לגבי מתן מרשה לנחיתה, מנחה את עבודה במגדל, השיטת 

מתין עם מתן מרשה עליו לה ,12אשר מטוס מצטרף להקפה ימנית למסלול כי כ

ליצור "מעגל  . שיטה זו נועדה12עד להתייצבות המטוס בפיינל למסלול  ,הנחיתה

מצבים בהם ניתן מרשה נחיתה ולמזער למנוע  אבטחה" נוסף לזה של הטייסים,

לא בפנייה לפיינל " כדי  שכאשר הוא עדיין בצלע "עם הרוח קדם למטוס,ומ

 . 12מסלול לבין  08יתבלבל בין מסלול 

, אך זוהי נורמת עבודה שמושרשת שיטת עבודה זו אינה מעוגנת בנוהל כתוב

 .מסלוליםה של בעת תפעול קונפיגורציה זו ,בקרב הפקחים

ממתין עם מתן מרשה מגדל פקח העפ"י שיטה זו, במקרים כגון המקרה הנחקר, 

 לדווח על התייצבותמבקש מצוות המטוס, כבר בשלבי הצטרפות, הנחיתה ואף 

 . 12בפיינל למסלול 

פקח המגדל רשות לעמד היא הקפה קצרה ולכן  12ההקפה למסלול יודגש, כי 

שהיה בפועל בטווח  ,08מרגע ההתייצבות של המטוס בפיינל למסלול  ,זמן קצר

אשון היה זה שזיהה רפקח הגישה  ,זמן זהפרק עד לנחיתה. ב ,מייל 2.5 מתחת

יר במהירות מסר ברור להעבהצליח , 08בפיינל למסלול השגויה את ההתייצבות 

פקח  .כי מתהווה בעיה בטיחותיתוחד משמעי לפקח ההקפה בסוכה והתריע, 

באופן מדויק  ,ההקפה מצדו, לא השתהה ושידר מיד את המידע לצוות המטוס

 שתרם חלקו לתיקון המידי שבוצע. ,וברור

שך, פקח המגדל השלים לצוות הטיסה את התמונה האווירית וסייע לו בהמ

לבנות מודעות מצבית מלאה, על ידי זה שדיווח על תנועה אחרת בשדה, 

 להמראה. 21המיושרת על מסלול 

קטע את שרשרת שבסופו של יום, צוות הפקחים במגדל היה ערני ותכליתי והוא 

חד עם זאת, יש מקום לדון הנסיבות שעלולה הייתה להמשיך ולהחמיר. י

 ע"י מטוסי נוסעים, ביחס למספר שדות בארץ.  IFRמקצועית בסוגיה של ביטול 
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בשנים האחרונות, רש"ת השקיעה רבות בהגדלת תקני הפקחים, יצוין, כי 

בשיפור סביבת העבודה במגדלים, בהצטיידות במערכות מתקדמות לשיפור 

מאמנים להדרכה ואימון של  התמונה האווירית וניהול התעבורה, בבניית

הפקחים, בעדכון נהלי העבודה המקצועיים והעשרת הפקחים בעבודת צוות, 

אלו צריכים להימשך  –תוך קיום סדרת סדנאות להקניית הידע ולתרגול מעשי 

ולפעול כדי להבטיח שמירה שוטפת של הרמה המקצועית והגברתה, למול 

 האתגרים הבאים. 

 

 בנתב"ג והשימוש בה 60 -ו   21ים תשתית הקפת ראיה למסלול 0.1

, אתר Visual circuit chart (AIPהקפת הראיה בנתב"ג מפורסמת תחת הכותרת 

, והתרשים אינו כולל, Visual Approach Chart. כותרת התרשים הינה (רת"א

למעשה, תוואי לביצוע ההקפה מתוך ההבנה, כי כל כלי טיס מבצע תוואי שונה, 

והסביבה )מהירות טיסה, רוח, ביצועי כלי הטיס שיפוט כתלות בנתוני הטיסה 

 הטייסים ועוד...(.

בראש התרשים אינו תואם את השימוש בפועל  Visual Approachהשימוש במונח 

מבוצעת במסגרת טיסת   Visual Approachבמהלך האירוע. בעוד שגישת

 (, בפועל, גישת הקפת הראיה מבוצעת לאחר ביטול טיסהIFRמכשירים )

 , כפי שמפורט בסעיףCVFRעל פי כללי מכשירים, ותחת כללי  

(Procedures for CVFR flights within Ben-Gurion CTR ראה ,AIP AD 2.5 12B )

 , של שדה התעופה בן גוריון:AIP –בפרק המלל ב 

 

 

משמעות הפטרן הלא סטנדרטי היא שעל צוות הטיסה לבצע גישה בפניות 

(, כפי שאכן ביצע צוות הטיסה בתקרית, בניגוד Right Hand Circuitימניות )

 לפטרן הסטנדרטי שמבוצע בפניות שמאליות.
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  מסקנות .3

התבטאה בביצוע גישה לנחיתה , התקרית החמורה מסווגת אישית צוות אוויר 3.6

בתנאי טיסת ראיה, בלילה, ביטול הגישה בשלב סופי ותיקון לגישה  למסלול שגוי,

רגל מעפ"ש, תוך התייצבות  100סופית על המסלול הנכון, בגובה שמעט מתחת 

 רגל מעפ"ש. 300סופית בגישה, מתחת לגובה 

 

פקח הגישה ופקח המגדל זיהו ופעלו בתכליתיות ליידוע הצוות לגבי הטעות  3.0

ה העביר מידע לפקח המגדל, אשר יידע את צוות . פקח הגישבבחירת המסלול

הפנייה שמאלה שאפשרה  –המטוס במהירות ובמדויק, תוך כדי מתן הוראת טיסה 

 .12את התיקון המידי לנחיתה על מסלול 

: בקרב פקחי המגדל יש מודעות גבוהה ונקיטת זהירות מוגברת לגבי טעויות הערה

 ג.מסוג זה, בנסיבות ובתנאים של מסלולי נתב"

 

למסלול הנכון ובכך  ILSהקברניט פעל בצורה נכונה כאשר שם נתוני מסלול ותדר  3.3

אבחן את הטעות כמעט באופן מידי, לאחר שהבחין באורות המטוס המיושר מולו 

. לפעולה זו היה משקל בבניית המודעות המצבית על המסלול אליו ניגש לנחיתה

למול האפשרות  ,מוגברת שלו, בדגש לכך שבתדריך לנחיתה לא ננקטה זהירות

לבלבול בין המסלולים, והיה בכך כדי להביאו לזיהוי הטעות ולמניעת שגיאה 

 תפעולית חמורה, גם אם לא הייתה ניתנת התראת פקח המגדל.

 

, על אינדיקציות סובייקטיביות מחייבת CVFRההסתמכות בגישות ראיה, בתנאי  3.1

דריך נכון להקפת ראיה, , כמו: תאת הצוותים להתייחסות מקצועית ומקדימה

הגדרת נקודת בקרה למסלול נכון, במהלך הפנייה לצלע בסיס וצלע סופית, 

התייחסות להטיות ושגיאות אופטיות. במקרה הנדון, שימת דגש על טעות אופיינית 

 .08 -ו  12של בעיית זיהוי ואבחנה בין המסלולים 

 

ארים, באזור עירוני זיהוי המסלול, בגישה לנחיתה בהקפת ראייה למסלולים מו 3.1

. מואר, מציבה אתגר בפני צוותי הטיסה והובילה בעבר לאירועים בטיחותיים

 12, בעת ביצוע הקפה דרומית למסלול 08לבין מסלול  12הסיכוי לבלבל בין מסלול 

הוא משמעותי. הגברת מודעות לנושא, הן בקרב פקחי המגדל והן בקרב צוותי 

 ות מקרים דומים בעתיד.הטיסה, תתרום לסייע במניעת הישנ
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יחד עם בוצעה, ככל שהצוות היה מודע, בנתונים תקינים.  60הנחיתה על מסלול  3.1

רגל מעפ"ש  300של  מפענוח רשם הנתונים עלה, כי הצוות חרג מהמינימהזאת, 

. הצוות, אשר היה במודעות מצבית מלאה, היה Circle to land –לגישה מיוצבת ב 

 ומבצע הליכה סביב. "לחומרה", אילו היה שופט נמנע ממעבר על המינימה

 

ההתייצבות שביצע צוות בוצעה, בפועל, באופן שגרתי.  60מסלול תחילת הנגיעה ב 3.1

, לכיוון המסלול המתוקן, כשלעצמה, לא של גישה בראיה הטיסה, מתחת למינימה

 כללה תמרון חריג או מסוכן.  

 

, בתחום ניהול התעבורה האווירית, התרומה של עבודת צוות נכונה ביחידות נת"א 3.1

היא משמעותית, קריטית והשגתה מחייבת המשך השקעה והעשרה באופן שוטף. 

באירוע זה, התרומה של עבודת הצוות הייתה משמעותית והיא שמנעה את 

 הידרדרות האירוע.

  



 

  22 חקירת תאונות ותקריות אוויר –משרד החוקר הראשי 

 המלצות .1

 ייחודי סעיף ,נוהל תדריך לנחיתהשל כל הציים בחברה, ב SOP - ב להוסיף 1.6

 ., בשדות תעופה ומסלולים מועדיםבזיהוי מסלוללשגיאות אופייניות/צפויות 

 1.9.2015: מועד ביצוע מומלץ      מנכ"ל ארקיע :אחריות

 

ת ובגיש הטיסה, מחייב את צוותיה לכל הציים,אחיד  מיוצבת,להגדיר נוהל גישה  1.0

 .מעפ"ש רגל 500 גובה מזערי שלגישה יציבה בלהיות בנתוני  ,ראייה

 1.10.2015: מועד ביצוע מומלץ      מנכ"ל ארקיע :אחריות 

 

אלו במידה ו ,וון מצפני ועזר ניווטיכ , הגדרתגישת ראייה שלנוהל התדריך עדכן בל 1.3

 וון המסלול.יהצוותים לנושא כבקרב מצבית המודעות קיימים, לצורך הגברת ה

 1.10.2015: מועד ביצוע מומלץ      מנכ"ל ארקיע :אחריות 

 
בדיקה מדגמית של ביצוע גישות לנחיתה בשדות כמו חיפה, שדה דב ואילת  לבצע 1.1

ולבחון את מידת היותן מיוצבות, עפ"י הפרמטרים המחייבים, ולדון בפורום 

 המקצועי של החברה לתיקון נקודות טעונות שיפור.

 31.12.2015: מועד ביצוע מומלץ    מנכ"לי ארקיע וישראייר :אחריות

 

ע"י צוותי   IFR, בסוגית ביטול13ש"ת והחברות לפי פרק דון, עם גורמי רל 1.1

המטוסים של חברות אלו, בשדות רלוונטיים )נתב"ג, אילת, חיפה ושדה דב( 

ולשקול מתן "פיצוי בטיחותי", מצד הצדדים, כדוגמת מידע תעבורתי נוסף, מעקב 

 אחר ביצועי הגישה וההקפה, תדריכי צוות בגישת בטיחות וזהירות מוגברת ועוד.

 1.11.2015: ומלץמועד ביצוע מ       מנהל רת"א :אחריות 

 
 (.TRMלהמשיך בקיום סדנאות עבודת צוות לפקחי הטיסה ) 1.6

 1.11.2015: מועד ביצוע מומלץ      מנכ"ל רש"ת  :אחריות 

 

 ב ר כ ה, ב

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

 

 11731315סימוכין:    9.7.2015תאריך:  
 

 
 בטיחותיתהחזרת חפצים שנתפסו במהלך חקירה 

ימים ממועד פרסום  45, החוקר הראשי יחזיר חפצים שנתפסו, למעט שברי כלי טיס, תוך 2011 –( לחוק הטיס, התשע"א 7) –( 5)ב()114בהתאם לסעיף 
טיס ועל דו"ח החקירה הסופי. החפצים יוחזרו לידי מי שמידיו נתפסו החפצים, או לידי בעליהם. שברי כלי טיס לא יוחזרו אלא לבקשת בעליו של כלי ה

 ימים ממועד פרסום הדוח. 45 –לא יאוחר מ  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.

 


