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תיק תאונה מס' 49-18
תקציר האירוע
ביום שבת ,בתאריך  ,19.5.2018לקראת השעה  ,11:20גולש אוויר ותיק יחסית יצא לגלישה
מקומית מאתר שרונה שליד יבניאל .אותה עת שררה רוח משנית קלה בעוצמה של  5-8קשרים
והטמפרטורה הייתה כארבעים מעלות צלזיוס.
הגולש שעמד לרוץ ולצאת מזרחה ,חש ברוח גבית והמתין מעט שתהייה מזרחית ואז החל בריצה.
במהלך הריצה עם הגלשן לשפת המצוק ,הרוח השתנתה כך שהיה רכיב רוח מדרום וכנף ימין של
הגלשן עלתה כלפי מעלה וקצה כנף שמאל ירדה למטה ופגעה בקרקע  -כתוצאה מכך ,הגולש לא
הצליח לצאת לאוויר והוא נפל מטה ,אל המדרון התלול ,בסביבות  30מטרים ,עד שנעצר במדרון.
במהלך ההידרדרות ,הגולש ניסה להגן על פניו ,דחף את מוט האיזון של הגלשן (ספיד בר) קדימה,
זקר את אף הגלשן כלפי מעלה ,תוך שהוא נחבט במדרון הסלעי עם ידו השמאלית עד שנעצר
בסלע ,בקצה התחתון ,מתחת לעמדת ההמראה .מרחפים שהיו במקום חשו לעזרתו ,והזעיקו
למקום את מד"א והגולש הפצוע פונה באמבולנס לבית החולים פורייה ,עם פציעות בידיים.
האירוע דווח לחוקר הראשי ע"י המשטרה כתאונת רחיפה והוא שלח חוקר מטעמו לתשאל את
הגולש ,הפצוע בביה"ח וכן את העמיתים שהיו באתר .התברר ,כי מדובר בגלישה ולא ברחיפה וכי
התאונה הוקלטה ע"י שני מרחפים שצפו ביציאה לגלישה.
בפועל ,המרחף היה מאושפז יומיים בבית חולים פורייה ואח"כ יום נוסף בבית חולים תל השומר
והוא מצוי במעקב לצורך המשך הטיפול.

ב ב ר כ ה,

עו"ד רז יצחק (רזצ'יק)
הראשי
החוקר
תאריך23.5.2018 :

סימוכין10048818 :

משרד החוקר הראשי – חקירת תאונות ותקריות אוויר

2

