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תיק תקרית מס' 40-18
תקציר האירוע
בתאריך  ,2.5.2018בשעה  ,17:00במהלך ביצוע עבודת ריסוס בחלקה באזור קיבוץ דורות ,בעת
כניסה לפס הסגירה האחרון של השטח ,המטוס פגע עם כני הנסע הראשיים בכבל של קו מתח
גבוה וקרע אותו ,תוך שלמטוס נגרמו נזקים קלים בלבד .לאחר התקרית ,הטייס חזר לנחיתה
במנחת רוחמה.
האירוע דווח לחוקר הראשי שגם עדכן את גורמי חברת החשמל לגבי המקרה ומיקום הפגיעה
ובמקביל סיכם עם גורמי החברה על הגשת "תחקיר מפעיל".

המטוס המעורב בתקרית
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תיאור האירוע (מבוסס על תחקיר המפעיל)
בעת האירוע ,הטייס הגיע לאזור קיבוץ דורות במשימה לריסוס שתי חלקות ,בעת ובעונה
אחת ,בצורת "ארגז" ,כאשר במקום שררו תנאי אובך .מעל חלקת הריסוס לא עברו כבלי קו
מתח ,אולם בשטח שסביב החלקה קיימים שני קווי מתח אשר מצטלבים בזווית של כמעט
 90מעלות ,כאשר רק אחד מהם מופיע במפה שהייתה ברשות הטייס.
בזמן עבודתו בחלקה ,הטייס בשטח היה מודע לקו מתח אחד ואף ראה אותו ,אך לא הבחין,
כי למעשה היו באזור שני קווי מתח .פניית הנוהל האחרונה שהטייס ביצע ,לפני הכניסה ליעף
האחרון ,הייתה פניה ימנית של  270מעלות כאשר בחלק מה  90 -מעלות הראשונות של הפניה
הטייס היה ,עם "ראש בפנים" ,עקב ניסיון לשחרר את מצוף מד הכמות שנתקע.
בכניסה ליעף הסגירה האחרון ,הטייס ראה קו מתח אחד והנמיך אחרי חליפתו ,כאשר
למעשה זה היה קו המתח שאינו מסומן במפה .בהמשך ,המטוס פגע בקוו המתח השני ,אשר
למעשה היה מסומן במפה .המטוס נפגע בכני הנסע הראשיים ,מעל הגלגלים ,והכבל החליק
מעלה ,פגע במשאבת הריסוס ושבר אחד מתוך ארבע הכנפונים ,ובהמשך ,לאחר שנקרע,
הצליף ופגע בבום הריסוס.

תובנות המפעיל
 המפה שהטייס קיבל לפני היציאה למשימה לא הייתה מעודכנת .המפה לא הייתה
מעודכנת ,לא ביום ביצוע העבודה וגם לא ביום שקדם לביצוע.
 גם אם לחברה היה מידע על קו המתח השני והוא סומן במערכת ,עדיין יתכן שקו המתח
אינו נמצא על המפה היות והיא הודפסה לפני ביצוע העדכון ולא ניתן לדעת האם משהו
השתנה מיום ההדפסה ועד יום ביצוע העבודה.
 במהלך התחקיר התגלתה בעיה נוספת  -התקבלו שתי מפות "מעודכנות" ,לכאורה ,בהן
סומן אומנם גם קו המתח השני ,אך כיוונו היה שונה בשתי המפות ב –  90מעלות ,דבר
המעיד על כך שהן עודכנו ,כנראה ,ע"י שני גורמים שונים .למעשה ,עדיין קיימת אפשרות
שטייס שנשלח למשימה באותו שטח ,יקבל מפה עם מיקום קו מתח לא מעודכן.
 אופן עדכון המפות בחברה לא עובד כראוי ויש למסד צורת עדכון אחידה ומערכת בקרת
תצורה שתבטיח שימוש במפה אחידה ומעודכנת.
 יש להגדיר את אופן עדכון המכשולים ,גם מחוץ לחלקה המיועדת לריסוס ,תוך הגדרת
רדיוס בדיקה רלוונטי.
 חסר פירוט במפות "שדה דגל אדום" מהם המכשולים הספציפיים בכל שטח ומה
ההנחיות המיוחדות ,הנגזרות מכך ,לעבודה בשטחים אלו.
 בהיבט שיטת העבודה בשטחי העבודה :אין הנחיות איך לבצע ריסוס בשטחים בעייתיים
בהיבטי ניהול סיכונים .במקרה הנדון ,למשל ,אם הריסוס היה מתבצע מצפון לדרום -
התקרית הייתה יכולה להימנע.
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סיכום מפעיל
 האירוע הינו אירוע בעל פוטנציאל נזק גדול ,ורק מזל שהחוט פגע בכני הנסע ולא
בפרופלור או בהגאי המטוס.
 כאשר טייס נשלח למשימה ,מבלי שניתנת לו תמונת קווי מתח מלאה ,זה למעשה מכשול
בפני עיוור ,ויש בכך רשלנות מסוימת.
 על הטייס הראשי או הטייס האזורי לאשר כל שטח לביצוע ע"י הגעה בפועל לשטח ,תוך
שיוודא את המיקום ,בפועל ,של קווי המתח ,בהשוואה למסומן המפה ,לייזום את עדכון
המפות ,עפ"י הצורך ,ולוודא שהמפות שמקבלים הטייסים מעודכנות בהתאם.

מפת אתר התקרית
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התייחסות החוקר הראשי
מדובר בטייס שנשלח למשימת ריסוס ,בתנאי מזג אוויר אביך ,עם מפה לא מעודכנת בה מסומן
קו מתח אחד ,מתוך השניים הקיימים בפועל בשטח.
בכניסה ליעף הסגירה ,הטייס הבחין בקו מתח ,אותו זיהה בטעות כקו המתח היחיד שסומן
במפה ,חלף מעליו והנמיך לביצוע הריסוס .בהמשך פגע להפתעתו בקו מתח שני שהיה בשטח
העבודה והוא לא היה מודע על קיומו.
המפה הלא מעודכנת שהטייס קיבל ,גרמה לו לבלבול ולמרבה האירוניה המטוס פגע דווקא בקו
המתח שהיה מסומן במפה.
החוקר הראשי פרסם דוחות חקירה רבים של מטוסי ריסוס שפגעו בקווי מתח ואף תאם וקיבל
את נכונות חברת החשמל להעביר את מסדי הנתונים של קווי המתח בארץ לחברות הריסוס
וכיבוי האש .יחד עם זאת ,התופעה לא מוזערה משמעותית ,אם בכלל וספק אם לטייסים יש את
המערכות והנתונים הנדרשים להם בזמן ביצוע המשימות.
החוקר הראשי מצא לנכון לפרסם הודעה זו ,בהתייחס לתקרית הנוכחית ותקריות דומות בעבר,
כדי להגביר את מודעות טייסי הריסוס לחשיבות של בדיקה יסודית ולא חד פעמית וקצרה ,של
שטח העבודה ,על ידם ,לפני התחלת הריסוס ,מבלי לסמוך באופן עיוור על סימון קווי המתח
במפה שעלולים להיות שונים מהמציאות.

ב ב ר כ ה,
עו"ד רז יצחק (רזצ'יק)
הראשי
החוקר
תאריך1.8.2018 :

סימוכין17052518:
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