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 29.6.2018 בתאריך 

 כלי הטיס  

 דגם  

 סימן רישום 

 650צסנה 

CITATION III 

X-CZA4 

 נתב"ג מקום האירוע 

 לצורכי בטיחות בלבד

 אינו דוח סופי מטעם משרד החוקר הראשי המסמךלמען הסר ספק, 
 2011-ולא חלות על תוכנו ההגנות הקבועות בחוק הטיס, התשע"א

המידע ולשימוש מך כפופה להתחייבות החברה לסודיות הפצה תוכן המס
 מניעתי בלבד

 



 

  2  חקירת תאונות ותקריות אוויר –משרד החוקר הראשי 

 מדינת ישראל
 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

 חקירת תאונות ותקריות אוויר

 
 מידע על אירוע בטיחותי 

 (מפעיל תחקיר)
 

  18-66 תקריתדוח 
 

 האירוע תקציר

החל בריצת , Cesna Citation IIIלערך, מטוס מסוג  07:20בשעה  ,29.6.2018בתאריך ביום שישי 

בשדה התעופה בן גוריון. במטוס היו שלושה אנשי צוות אוויר, שני אנשי צוות  26ההמראה ממסלול 

נוסעים במשימת ליווי רפואי של חולה לשדה התעופה קזן שברוסיה אחרי טיפול רפואי ושני 

 בישראל.

נשמעו רעשים  ים,קשר 70 מהירות שללזמן קצר לאחר תחילת ריצת ההמראה, בהתקרב המטוס 

 ודפיקות בצד שמאל של המטוס.  צוות המטוס עצר את הליך ההמראה תוך שדיווח למגדל הפיקוח.

 לעצירתו המוחלטת ובהמשך פינה את המסלול בפינוי הזמין הבא. הצוות שלט במטוס עד

בבדיקה ראשונית התברר, כי שני גלגלי כן נסע שמאל ניזוקו קשה, כמו גם נזקים בחלקים של 

 מערכת המדפים בכנף שמאל, פגיעות שונות לדלת כן הנסע, חיוט וצנרת הידראולית. 

אש ונציגי רש"ת הגיעו מיידית למטוס אחרי לא היו נפגעים בקרב שוכני המטוס. צוות כיבוי 

 עצירתו.

הודעה ראשונית נשלחה מיד לאחר  והמטוס נגרר ממסלול ההסעה. הוחלפו הגלגלים הפגועים שני

בהמשך, סוכם עם  חוקר הראשי ולמפקחי החברה ברת"א.משרד ההתקרית למבצעי החברה, ל

 יסייע בידו ככול שיידרש.המפעיל כי יגיש "תחקיר מפעיל" כשמשרד החוקר הראשי 

 

 מטוס נשוא האירוע                                               



 

  3  חקירת תאונות ותקריות אוויר –משרד החוקר הראשי 

 :להלן תחקיר המפעיל

 
 מידע עובדתי .1

 היסטוריה של הטיסה 1.1      

לערך )זמן מקומי(, הגיעו הקברניט וצוותו:  05:45, בשעה 29.6.2018ביום שישי, בתאריך 

נשוא קצין ראשון וקברניט לתגבור לש"ת בן גוריון, לביצוע טיסת אמבולנס, במטוס 

חולה מישראל לעיר קזן ברוסיה, אחרי טיפול רפואי ולכן  טסתהטיסה יועדה לה האירוע.

 הצוות הרפואי הנלווה כלל רופא ופרמדיק.

כמו:  ,לטיסה, הטייסים עסקו בבדיקת המטוס, ואדמיניסטרציה שונהבמסגרת ההכנות 

וכולל  דלק ליברות 6,800 יצא עםהסדרת אישורי יציאה, רישומים שונים ועוד. המטוס 

 ליברות מתחת למשקל ההמראה המקסימאלי. 400 - ליברות 21,600נוסעים משקלו היה ה

ברחבת  82לעמדת התנעה מספר  סיום ההכנות לטיסה ובתיאום עם המגדל, המטוס נגררב

 הויקטור.

 בהתאם להנחיות המגדל, החנייהעמדת לאחר שהצוות התניע את מנועיו, המטוס הסיע מ

המראה, המטוס החל התיישרות על המסלול ואישור ה. לאחר אישור ה26לכיוון מסלול 

 850 סביבבערך  יםקשר 70-80בריצת ההמראה. המטוס האיץ, וכשהגיע למהירות של 

משיכה שמאלה של המטוס. הורגשה נשמעו רעשים חריגים ורים מתחילת המסלול, מט

בפועל, המטוס החל להאט  - והפסיק את ההמראה ABORT TAKE OFF"הצוות הכריז "

  .לערך ,קשרים 100 של מהירותכשהגיע ל

שאל את הקברניט לסיבת הפסקת ההמראה, המגדל למהירות הסעה,  איטכאשר המטוס ה

האם הוא יכול לפנות בפינוי   ,ידי הקברניט שיש בעיה בגלגלים. לשאלת המגדלונענה על 

שלקראת סוף מסלול  קילועד לפינוי ב ,השיב בחיוב והמשיך בהסעההקברניט  ,הזמין הבא

 צוות כיבוי אש. של, שם חיכה להם רכב 26

כבאית  עם עצירת המטוס וכיבוי מנועיו, הצוות ירד לבדוק את רמת הנזק שנגרם למטוס. 

 מכונית "מרכז תיאום". גיעבו זמנית ה הקילו.רש"ת המתינה בפינוי על 

חברה פעלה יחד עם המגדל והצוות הטכני של המאחר והיה צורך בפינוי מסלול ההסעה,          

 .שהוזעקו למקום על מנת שניתן יהיה לגרור את המטוס ולשחרר את המסלולים ,החברה

 גלגלי המטוס הפגועים לטובת שינועו לעמדת החניה. וחלפוה

ולא  לא פרצה שריפה והמטוס לא נזקק לאמצעי כיבוי ,בכני הנסע הראשייםמעבר לנזק 

 .היו נפגעים מקרב שוכני המטוס

במקביל אנשי השדה )רש"ת( החלו בפינוי שיירי הצמיגים )עפ"י הדיווח נמצאו מאות שיירי 

זו שיירי  ,המסלול על מנת להשמישו מחדש. בשל עובדהצמיגים שהתפזרו(, וניקוי 

הצמיגים לא נשלחו לבדיקת מעבדה ייעודית במטרה לקבוע את הגורם הישיר לכשל כול 

 אחד מהצמיגים.

למפקחי החברה וחוקר הראשי, משרד ההודעות נמסרו במיידית למבצעי החברה, ל 

 ברת"א.



 

  4  חקירת תאונות ותקריות אוויר –משרד החוקר הראשי 

 המעורבים 1.2

 קברניט
   42 -גיל. 

   10.1.2019עד  ,בתוקף -תעודה רפואית.  

   רישיון  -הגדריםALTP .קבוצה ג', הגדר אווירון 

   שעות טיסה. 13,000 - כוללניסיון טיסה 

  שעות טיסה. 600 - ניסיון טיסה על הדגם 

   2018ינואר  -מבחן רמה אחרון. 

 

 קצין הראשון

   25 -גיל. 

  14.3.2019בתוקף, עד  - תעודה רפואית. 

   רישיון טיס מסחרי בעל הגדר אווירון קבוצה א', ב', ג' -רישיונות. 

   שעות טיסה. 1,500 - כולל ניסיון טיסה 

 שעות טיסה. 600 - ניסיון טיסה על הדגם         

   2018ינואר  -מבחן רמה אחרון. 

 

 כלי הטיס 1.3

   דגם: צסנה  -סוגCITATION III. 

  1990 - שנת יצור. 

  12,970 - סה"כ שעות טיסה. 

  8,997 - סה"כ נחיתות. 

  .בבעלות "גשר אווירי" ומופעל על ידה בטיסות מסחריות 

 

 הגלגלים והצמיגים

 .2240מספר סידורי  3-1399-6מק"ט יצרן   1גלגל מספר 

 .43083070מספר סידורי  226K08-4מק"ט יצרן  1צמיג מספר 

 .8,853, נחיתות 12,774, שעות מטוס 8/11/2017הורכב על המטוס 

 .144שעות, נחיתות  196סה"כ בשימוש 

 .1407מספר סידורי  ,3-1399-6מק"ט יצרן   2גלגל מספר 

 .52112698מספר סידורי  ,226K08-4מק"ט יצרן  2צמיג מספר 

 .8,742, נחיתות 12,590, שעות מטוס 24/8/2017הורכב על המטוס 

 .255שעות, נחיתות  380סה"כ בשימוש 

  



 

  5  חקירת תאונות ותקריות אוויר –משרד החוקר הראשי 

  נזקים לכלי הטיס

 הגלגלים הראשיים הוחלפו לצרכי גרירה והמטוס נגרר לחניה. שני

 הבאים: יםנזקה אובחנובדיקה מקיפה לאחר פירוקים שונים ב

 נשחקו. -ים השמאליים גלגלאוגני שני ה 

 נקרעו והתפוררו בחיכוך עם האספלט. -ים השמאליים גלגלשני ה 

 נשבר - פנס נחיתה.  

 נשברה - תושבת פנס נחיתה.  

  התעוותה - נסע שמאלדלת כן.  

 ספג פגיעות ונפסל - מדף פנימי שמאלי.  

 ווט חשמלי מערכת יחANTI SKID - נקרע במספר מקומות.  

 נקרע במספר מקומות - ווט חשמלי לפנס הנחיתהיח.  

 ווט ומתג יחWOW נקרע במספר מקומות - של כן הנסע.  

 נפרצה -של מערכת הבלמים צד שמאל  צנרת הידראולית. 

 

 יםמטר ארבעים כשל ראשון ו 2כי גלגל מספר  ,נראה בבירור 26מני החריצה על מסלול ימס

 .1חריצה גם של גלגל מספר המאוחר יותר התחילו סימני 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פנימיהמדף השמאלי פגיעות ב                                השמאלי נזק למכלול כן הנסע            
 

 

 

 

 

  



 

  6  חקירת תאונות ותקריות אוויר –משרד החוקר הראשי 

 ניתוח .2

 מסוג זה יםלכשל יםנייאופי גורמים 2.1

אצל  לבדיקה נשלחוושיירי הצמיגים לא הצמיגים התפרקו לחלקים קטנים ורבים שני 

מעבדות באשר לסיבות האפשריות שגרמו לפיצוץ הצמיגים. משכך, או /ו מומחי צמיגים

 ,במקרים שכאלה בעולם יםהידוע יםהשכיח על הגורמים ומבוסס תיאורטיהוא הניתוח 

 על פי הסעיפים. החברה, תוך התייחסות

 לא שווה בגלגלים.  /לחץ אוויר לא תקין  - גורם .1

לחץ אוויר לפי מערך  מתחזקת את מטוסיה בנתב"ג ובודקת החברה - התייחסות

יום  ,התחזוקה של המטוס. בדיקה אחרונה נערכה ונחתמה על ידי מכונאי החברה

 ונמצאה תקינה. ,קודם

 על המסלול.  )(F.O.Dעצם זר  -  גורם .2

לטענת רשות שדות התעופה המסלול נבדק לפי הנהלים ונמצא שמיש.  - התייחסות

 של מסלול זה לא נתן התראות חריגות לפני ההמראה. FOD - ה מכ"מ

 עומס גבוה.  /הסעות ארוכות / חריגות  'חום גבוה עקב טמפ - גורם .3

משקל ההמראה שחושב היה  המטוס נחתם על ידי הקברניט לפני הטיסה. - התייחסות

המטוס הסיע מעמדת  מתחת למשקל המקסימאלי להמראה המורשה של המטוס.

 , קרי הסעה קצרה.26ה"ויקטור" לתחילת מסלול 

 . עוד בטרם היציאה לטיסה צמיג /פגיעות פיזיות למכלול הגלגל  - גורם .4

המטוס נבדק יום קודם על ידי מכונאי ושוב לפני הטיסה. לא נמצאו  - התייחסות

 הבדיקות הנ"ל. בשתיממצאים חריגים 

 גלגל. אוגן הפגמים ב /סדקים  - גורם .5

 NDT כולל בדיקות  ,נבדקו לפי מערך האחזקה של היצרן אוגנים הימנייםה – התייחסות

 .תקינים נמצאוו

 צור של הצמיג. יפגם בי /כשל פנימי  - גורם .6

מתחת לממוצע(  1/3 -נחיתות בממוצע )כ  כמאהלצמיג נשארו עוד שמאחר  – התייחסות

נשללה האפשרות לפגם בייצור שבסבירות גבוהה שעות הראשונות, אזי  40 -ולא היה ב 

 כתוצאה מהפרדה בשלב הגיפור.

 

  סיכום

  מים מתוך רשימה זו נראים ראלית כאפשריים:שני גור

  ,האחד עצם זר שהיה על המסלול טרם תחילת ריצת ההמראה 

  .השני, כשל פנימי באחד הצמיגים או בשניהם 

, וץ הצמיג/ים. נראה בסבירות גבוההמאחר ולא נמצאו עדויות לגוף זר שאפשר וגרם לפיצ

  אפשרי של הצמיגים הוא הגורם לפיצוץ.)פנימי/חיצוני( כי כשל 



 

  7  חקירת תאונות ותקריות אוויר –משרד החוקר הראשי 

 מפעילה ממצאי 2.2

  בסבירות גבוהה, כי נראה שלא נמצא גורם מובהק וישיר לפיצוץ הצמיגים, שמאחר

, ( ומיד לאחריו2)צמיג מס' ראשון במהלך ריצת ההמראה, התרחש כשל ראשון בצמיג 

 באין גורם מובהק ,. כאמור(1מס'  השני )צמיג צמיגהכשל  בתוך מספר עשרות מטרים,

  ץ הינה כשל פנימי בצמיג.נראה, כי סיבת הפיצו לגורם חיצוני שגרם לכשל,

 כנית יקת וזמינה. בדיקת ההיסטוריה הטניירת התחזוקה נמצאה מסודרת, מדו

 יקת של הצוות הטכני.הייתה קלה הודות לעבודה מדו

  ,קצועיות פסקת ההמראה בוצעה בזמן תודות למהקרי הצוות המטוס פעל כמצופה

 של הצוות ומבחני הכשירות אותם הוא עבר.

 

 

 פנימיות מסקנות .3

היה צורך בעצירה מוחלטת  ,עקב כשל טכני ,יטנעם הודעת הפסקת ההמראה של הקבר 3.1

קום המטוס על המסלול. במקרה זה ולאחר ישל המטוס במקומו ושליחת הכבאית למ

היה להיגמר לגמרי עלול אך המשך ההסעה  ,לא פרצה שריפה ,הסעה עד לפינוי הבא

 אחרת. 

בכדי לא להפריע למטוסים אחרים באים הרבה  ,מהר כמה שיותר ,שיקולי פינוי המסלול

 הנושא יוטמע במידי בקרב הטייסים בחברה. אחרי שיקולי בטיחות.

 במקרה זה "בזול". - להפנים את השיעור הנלמד חובהאבל  ,החוכמה היא אולי בדיעבד

 

עם זאת, על המסלול.  FOD - לריבוי ה ,כבר בשלב מאוד מוקדם ,מרכז תיאום היה מודע 3.2

מותקנת אצלו. אם אינפורמציה  אינהמכיוון שהמערכת  ,אחרי "הרבה"המגדל היה מודע 

הייתה זמינה למגדל בזמן אמת, גם הוא היה יכול לעדכן את הקברניט על חומרת הנזק  וז

 מקומו ולא להמשיך לפינוי הבא. בוכנראה לבקש ממנו להישאר 

כי אין טעם  ,היה מבין, אזי FOD - המגדל היה מודע גם לריבוי ה מתוך היבט נוסף, לו

 את סגירת המסלול. ממילאדורש  FOD - ת מסלול לרהל בקון שנולפנות את המסלול מכיו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  8  חקירת תאונות ותקריות אוויר –משרד החוקר הראשי 

 

 יהתייחסות החוקר הראש .4

המטוס לאחר ההבנה של צוות הטיסה שהבעיה  ה שלהסעהבאירוע זה הוצפה סוגיית המשך 

ן לזכותה גם החברה הבינה שקבלת ההחלטה  הייתה שגויה ואכ ,הנסע. בדיעבד /ניממוקדת בכן

 ."תחקיר מפעיל"הפיקה את לקחיה מהאירוע וזו מהות 

במטרה לזהות יותר, ן לפרק את האירוע לתתי אירועים קטנים כובראייה בטיחותית, נעם זאת, 

יניהם, לא רק של צוות המטוס אלא גם של נותני השירות למ ,תהליך קבלת ההחלטותשלבי את 

 ככול הנדרש לעתיד. שפרול

 :המובאות להלןוהשגיאות החוקר הראשי בהשתתפות המפעיל ניסחו את התובנות 

 צוות המטוס

  ה, בעינטיית המטוס לסטות שמאלה, הבין שקיימת בחש , שמע את הדפיקותשהקברניט

המטוס עצירת / להאטת סגר כוח לסרק והחל מידית בהקטנת המהירות  ,פעל כמצופה

  שהיה בשלב של בנית תאוצה להמראה.

 יכול להסיע  נשאל על ידי מגדל הפיקוח, האם הוא וא"הפסקת המראה" ההצוות הודעת ב

מסוגל לנהג את המטוס. החלטה זו  ואשה הבחיןלאחר שהטייס  ,לפינוי, ונענה בחיוב

לא עמדה ש , הגםהיה חשד מבוסס שלפחות צמיג אחד כשללטייס שהייתה שגוייה מאחר 

היקף הלדעת את היה לא יכול הוא ו תמונת המצב האמתית של המטוס )כני הנסע(ו ל

 ההשלכות של המשך הסעה. , כוללוחומרת הנזק

  ,על אף החשד של צוות הטייסים שאפשר שצמיג או שניים מצדו השמאלי של המטוס כשלו

בדק את או כל תקלה אחרת בגלגלי המטוס, הצוות לא דיווח למגדל על חשד זה, אלא רק 

 יכולת ניהוג המטוס להמשך ההסעה.

 

 המגדל

היוצאים מישראל. לאחר תחילת ריצת רבים מטוסים עקב ימי שישי בבוקר ידועים כעמוסים 

 ההמראה של מטוס האירוע, מטוס עוקב התיישר והמתין לתורו להמראה.

עם קבלת ההודעה על הפסקת ההמראה, המגדל לא ידע את הסיבה בגינה הפסיק המטוס את 

 ים על גבי מסלול ההמראהזורכי מאות חלקי צמיגים פ ,יכול היה לדעתהריצה, ומשכך לא 

יכול לפנות את מסלול ההמראה הוא אם את הצוות שאל הוא משביתים אותו, ולכן ולמעשה  

 ולהסיע לפינוי הקרוב. 

הפוטנציאלי הנזק , מאחר שהסעה הייתה שגוייהלטייס ההחלטה להציע  ,ההיבט הבטיחותימן 

להשבתת המסלול הביא אפילו לומכאן היה גבוה,  ,שיכול היה להיגרם למטוס בעקבות ההסעה

פרמטר נוסף של הטייס עצם העלאת ההצעה על ידי הפקח, מוסיפה לשיקוליו  .לזמן ארוך יותר

להבין ולנתח את מצבו ביחס לשמישות המטוס.  אמורהוא ששל עיכוב/חסימת המסלול, בעוד 

 זהו גורם עומס מובהק בהיבט הבטיחותי.
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 רש"ת/מרכז שליטה

כמעט מידית לאחר שהתקבל בזמן אמיתי במערכת של גיע למגדל ה FOD –המידע ממערכת ה 

המערכת דיווחו למגדל בתוך פחות מדקה על מפעילי  ,קבל המידעתהמרגע שמרכז מבצעים. 

עדיין  ,פער זמנים קצר זה ההופעה המסיבית של המטרות )בדיעבד שיירי הצמיגים( על המסלול.

פקחי המגדל שאין להם עדיין את התמונה דיו כדי לתרום לקבלת החלטות שגויות על ידי 

 .ולכן החשיבות הגדולה לתיאום מרבי ביניהם המלאה

באירוע של כשל צמיג מטוס הוקר, שהוביל להפסקת  ,33-15, בדוח המליץ בעברהחוקר הראשי 

 FOD -סגירת פער זה על ידי העברת מערכת ה אפשרות על  ,3.6במסגרת המלצה המראה ואש, 

וכן  למגדל למקום מתאים ומושכל, שיספק תמונה עדכנית כל העת למגדל על מצב המסלולים

 נכונה יותר באשר להחלטות מידיות נדרשות, בפרט.יאפשר לטייסים לקבל תמונה מצבית 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מצלמותבכפי שנקלטו  Sight-X שיירי צמיגים עפ"י מערכת צילומי

 

 ,X-sightבאמצעות החברה היצרנית של מערכת  ,החוקר הראשי הנחה את מרכז תיאום נוסף,ב

לבדוק האם קיבלו התראה מהמערכת שהיא "מעל לאיום הייחוס" טרם ההמראה של מטוס זה. 

. 53Sמסנסור ס"מ  2×3בגודל  )אבן( התקבלה התראה על עצם 06:00, כי בשעה בררבדיקה התב

מטרים האחד מהשני משני  50פריסה של סנסורים עם יכולת צילום, במרווחים של כוללת המערכת 

 מרחק של:בהינו שהוא ממוקם  53צדי המסלול. משמעות המספר הסידורי של סנסור מס' 

רוב חלקי צמיגי המטוס הגדולים יותר נקלטו על . 26מטרים מתחילת מסלול  2.650מ' =  50×53

קודם לאבן. בנוסף, מיקום מטרים(  550), קרי כחצי קילומטר 42s: ידי  סנסורים סידרתיים כבר  מ

היה בשולי המסלול, מה עוד שאם המטוס היה עולה על האבן אזי היה מעיף כפי שתועדה האבן 

האבן שהתגלתה כשעה וחצי לפני תחילת  , כיקנה של החוקרסאותה לאחור ולא לפנים. משכך, המ

 לפיצוץ הצמיג/ים.לא הייתה גורם ריצת ההמראה של מטוס האירוע אינה קשורה לאירוע ו
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 הסנוסורים הפרוסים לאורך המסלול         האבן בשולי המסלול כשעה קודם לריצת ההמראה

 

 

על הערכתו לתרומתם לשלושה גורמים  בשמו להודות ,המפעיל ביקש מהחוקר הראשייצוין, כי 

 באירוע:בטיפול היעיל 

  צוות כיבוי אש נתב"ג על הגעתם במידית למטוס, סבלנותם ועזרתם האדירה בהמשך לפינוי

 .המטוס

 .צוות מרכז תיאום על עזרתם האדיבה במהלך הפינוי 

  ללא  קפיד שניירת התחזוקה תהיההמפקח רת"א שבמהלך השנים בביקורות חוזרות ונשנות

 מוכיח את עצמו בשעת אמת.שדבר  ,רבב

 

 המלצת החוקר הראשי

כוחות קיים ערוץ קשר ישיר בין מטוסי נוסעים של חברות ישראליות במובילים האוויריים לבין 

ובתיאום עם  ר הראשי. בהמלצת החוקMHZ 121.6 כיבוי אש באירועי חירום. ערוץ הקשר הינו:

, כי ניתן לכלול את חברות מטוסי המנהלים הישראליות בהסדר מנהל מערך כיבוי אש נתב"ג הוסכם

 ,בזירה עצמה ,ישירות עם כיבוי אשדבר ל לטייסים, ולאפשר 13שיש לחברות הישראליות לפי פרק 

 ולקבל תמונת מצב עדכנית מחוץ לכלי הטיס. את המצב להבין טוב יותר כדי

ההבנה המצבית של כלי הטיס חשיבות הגברת מודעות הטייסים ומטרת פרסום התחקיר הינה 

של ת ה מידיזהזבאשר לסיכונים הטמונים ב ,נותני השירות  כן שלבאירוע, באין תמונה כוללת, ו

 .מבלי למצות את הבדיקה הראשוניתכלי הטיס 

 

 ב ב ר כ ה,

 

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