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תיק תאונה מס' 5-18
תקציר האירוע
בתאריך  ,9.1.2018בשעה  ,13:30בסיום ביצוע צניחה חופשית זוגית (טנדם) ,בעת הנחיתה,
הנוסע ניפצע  -אובחן שבר בקרסול רגל ימין והפצוע נזקק לניתוח וקיבוע אורטופדי.
תנאי מז"א ששררו בשטח הנחיתה היו טובים :ראות טובה ,רוח צפון מערבית בעוצמה  5קשרים.

תחקיר המפעיל
רקע



מועדון הצניחה החופשית בשמרת ,מקיים פעילות מאז שנת .2014



מירב הפעילות והניסיון ,שנצברו במועדון הינם צניחות טנדם  -הצניחה הזוגית מאפשרת
לאדם חסר ניסיון בצניחה להשתתף בצניחה חופשית.



מדריך ותיק ,העובד במועדון הצניחה ,במשרה מלאה ומקיים סביב  50צניחות טנדם
בממוצע בחודש .בעל ניסיון של  2,000צניחות טנדם ויותר  -סה"כ  4,500צניחות חופשיות.
למדריך למעלה מאלף צניחות במועדון ,והתנאים מוכרים לו.



הנפגע הינו כבן  ,53תייר ממקסיקו אשר ביקש לקיים צניחת טנדם במועדון ,כשהגיע לאתר
הצניחה נקלט עפ"י נוהל הקליטה של מועדון הצניחה ללא יוצא דופן.



במהלך ההכנות לצניחה ,התייר קיבל תדריך מפורט ממדריך צניחה במועדון ,בו הוסבר לו
מה מצופה ממנו לעשות במהלך הצניחה והנחיתה .בנוסף ,נערכה חזרה על התדריך על ידי
מדריכו האישי.



במהלך תרגול הנחיתה ,הנוסע הפגין קושי מסויים בהרמת הגליים ,אך לא ברמה כזו
שתפסול אותו מלהשתתף בצניחה .המדריך היה מודע למגבלותיו של הנוסע לאור גילו
ולאור התרגיל שנערך טרם הצניחה.



לטענת המדריך ,הוא הרגיש בנוח עם מצבו הפיסי של הנוסע ,לאור הניסיון שצבר עם נוסעים
דומים בעבר.
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תיאור האירוע


לאחר צניחה חופשית תקינה ונטולת אירועים מיוחדים ,הצמד ניגש לנחיתה.



ההקפה ,טרם ביצוע הנחיתה ,הייתה כנדרש ובגובה מספק המאפשר צלע סופית ישרה ובגובה
ראוי לנחיתה בטוחה.



לאחר פנייה לצלע סופית ,בגובה מספק ,החופה החלה בתהליך צלילה והתאוששות האופייני
לחופות הטנדם לאחר ביצוע פנייה.



במהלך ההתיישרות ובסמוך לקרקע ,תוך כדי שיקול דעת מוטעה ,מדריך הטנדם העביר את רגליו
קדימה ובאופן טבעי החזיר את רגליו אחורה .כתוצאה מפעולה זו ,הנגיעה הראשונה בקרקע
הייתה של הנוסע ולא של המדריך.



בעת הנגיעה בקרקע ,על משטח הדשא" ,המדשאה" אחזה את כף רגל ימין של הנוסע ,וכתוצאה
מהתנועה קדימה של הצמד ,קרסול ימין של הנוסע נשבר.

מסקנות


תנאי מזג האוויר היו טובים ולא היוו מרכיב תורם להתרחשות הפציעה.



ציוד הצניחה היה תקין.



אופן רתימת הנוסע היה כנדרש ,עפ"י נהלי החברה והוראות היצרן.



הפציעה התרחשה כתוצאה ישירה מהחלטתו השגויה של המדריך להעביר את רגליו אחורה
ואיבוד היכולת לשלוט ולתזמן את הנגיעה בקרקע של הצמד.



תרמו לפציעה ,הקושי בהרמה ויישור הרגליים של הנוסע ונכון להסיק ,כי אם הייתה מתבצעת
הרמת הרגליים לגובה מספק ,כמו גם יישור הרגליים ,שהיה מרחיק את הקרסוליים מהקרקע,
התאונה יכולה הייתה להימנע ,אך אין בכך לגרוע מאחריותו של המדריך לתאונה.

המלצות פנימיות (בוצעו)


לחדד את ההנחיות בדבר פעולות המדריך בשלב הנחיתה ,בהתאם לאופי הנוסע ועוצמת הרוח.



לבצע הדרכת בטיחות כללית למדריכי הטנדם לצורך ריענון נהלי העבודה.



להחמיר בנושא התאמה של נוסעים לרמתם המקצועית של המדריכים.

התייחסות החוקר הראשי
תחקיר ממצה.
פרסום התחקיר נועד להגביר את המודעות לנושאי הבטיחות בצניחה חופשית בדגש לשלבי הנחיתה.

ב ב ר כ ה,
עו"ד רז יצחק (רזצ'יק)
הראשי
החוקר
תאריך6.8.2018 :

סימוכין17494518 :
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