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הדין ביחס החקירה הבטיחותית ותוצריה
(מחוק הטיס ,התשע"א 2011-ומנספח  13לאמנת התעופה)
חקירה בטיחותית  -חקירה של אירוע בטיחותי לפי פרק זה היא הליך הכולל איסוף מידע וניתוחו,
הסקת מסקנות ,לרבות קביעת הסיבות לאירוע הבטיחותי או הגורמים שתרמו להתרחשותו ,ומתן
המלצות הנוגעות לעניין לצורך שיפור בטיחות התעופה ,ככל שלדעת החוקר הראשי יש בכך צורך.
(סעיף  104לחוק).
מטרת חקירה בטיחותית  -מטרתה הבלעדית של חקירה בטיחותית היא מניעת אירועים בטיחותיים,
ואין תכליתה ייחוס אחריות אזרחית ,פלילית או משמעתית לאירועים כאמור.
(סעיף  105לחוק).
תפקידי החוקר הראשי  -החוקר הראשי יהיה ממונה על ביצוע חקירות בטיחותיות לפי הוראות פרק
זה .במילוי תפקידיו יפעל החוקר הראשי בהתאם להוראות נספח  13לאמנה ,ככל שהן ישימות
בישראל ,למעט הוראות כאמור שלגביהן הודיע המנהל לארגון התעופה הבין-לאומי ,לפי הוראות סעיף
(4ב) לחוק רשות התעופה האזרחית ,כי ישראל פועלת באופן שונה( .סעיף  108לחוק).
אי-תלות  -בביצוע חקירה בטיחותית לפי פרק זה אין מרות על החוקר הראשי ועל ממלא מקומו ,זולת
מרותו של הדין; הוראות סעיף זה יחולו גם על חוקר שהוסמך לפי סעיף  ,115בכפוף להוראות סעיף
קטן (ג) של הסעיף האמור( .סעיף  109לחוק).
פרסום הדוח הסופי  -החוקר הראשי יפרסם את הדוח הסופי באתר האינטרנט של משרד החוקר
הראשי וכן יעמיד את הדוח לעיון הציבור ,ללא תשלום ,במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ,ובלבד
שלא יפרסם את הדוח או חלק ממנו ולא יעמידו לעיון הציבור כאמור ,אם יש בכך כדי לפגוע בביטחון
המדינה או ביחסי החוץ שלה( .סעיף  119לחוק).
המלצות החוקר הראשי  -המנהל וכל מי שהחוקר הראשי כלל לגביו המלצות בדוח הסופי יבחן את
ההמלצות כאמור הנוגעות אליו ,יחליט באשר ליישומן ויודיע על החלטתו המנומקת בכתב לחוקר
הראשי; המנהל יעביר את החלטתו המנומקת כאמור גם לשר( .סעיף  104לחוק).
אי-קבילות הדוח הסופי  -הדוח הסופי לא יתקבל כראיה במשפט ,למעט בערר לפי סעיף  ,39בעתירה
מנהלית או בערעור מנהלי על החלטות לפי חוק זה ,לפי חוק בתי משפט לעניינים מנהליים ,התש"ס–
 ,,2000ולא ישמש בהליך שנוקט מעביד כלפי עובדו( .סעיף  124לחוק).
חיסיון ואי-קבילות של חומר חקירה בטיחותית  -חומר חקירה בטיחותית לא יימסר ולא יתקבל
כראיה במשפט ולא ישמש בהליך משמעתי ,בהליך מנהלי או בהליך שנוקט מעביד כלפי עובדו( .סעיף
 123לחוק).
 "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

הדוח הועבר לפרסום עפ"י סעיף  119לחוק הטיס ,התשע"א – .2011
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מדינת ישראל

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
חקירת תאונות ותקריות אוויר

דוח חקירה בטיחותית סופי
תיק תאונה מס' 21-19
תקציר האירוע
ביום שני ,בתאריך  ,11.3.2019סמוך לשעה  ,16:35מסוק מסוג  MD-369Eביצע עבודה של הצבת
עמודי חשמל על הר מירון .לקראת סיום העבודה ,בעת ריחוף מעל עמוד חשמל ,לצורך ייצובו
ויישורו לאחר הטמנתו בקרקע ,בום זנב המסוק פגע בראש עמוד החשמל ,בצדו השמאלי ,ומיד
לאחריו פגע רוטור הזנב בעמוד ונשבר.
בעקבות אובדן רוטור הזנב ,המסוק נפל על צידו ,על צלע הר מרון ,בחלקו המזרחי ,מעל מושב
מירון  -הרוטור הראשי פגע בקרקע בעודו סובב בכוח המנועים והתפרק.
הטייס נפגע ופונה לבי"ח רמב"ם ע"י יחידת החילוץ  669של חיל האוויר.
כלי הטיס נמחה.
התאונה דווחה לחוקר הראשי ע"י מבצעים נתב"ג ,בשעה  ,17:13והוא שלח חוקרי תאונות לאתר
התאונה מיד לאחר קבלת הדיווח.

המסוק נשוא התאונה
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 .1מידע עובדתי
 1.1היסטוריה של הטיסה
רקע כללי
האירוע התרחש במהלך טיסת עבודה של מסוק החברה המפעילה ,עבור חברת החשמל
לישראל (להלן" :חח"י").
חח"י משתמשת בשירותי חברות תעופה ,לביצוע עבודות מסוגים שונים וקשורה בהסכמי
עבודה עם מספר חברות ,ביניהן החברה המפעילה.
שיתוף הפעולה בין חח"י לחברה המפעילה מתמשך מספר שנים וקשור לסוגים שונים של
עבודות ,כגון :שטיפת מבודדים ,עבודות רמפה ,פריסת חוטים ,מתלה מטען ,תרמוגרפיה.
כחודש לפני האירוע ,מנהל העבודה בחח"י הודיע לטייס האירוע ,המשמש גם כטייס
הראשי בחברה המפעילה ,שהגיעו עמודים "קלים" :עמודים קלי משקל – נתון משמעותי
לעבודה עם מסוק ,לצורך הצבתם באזור העבודה בהר מירון.
כשבועיים לפני האירוע ,בוצע סיור מקדים מוטס ,בו השתתפו הטייס ומנהל העבודה.
הסיור בוצע כסיור מוטס ולא סיור קרקעי ,עקב הקושי להגיע קרקעית לנקודות ההצבה.
במהלך הסיור האווירי ,שבוצע במזג אוויר גרוע ,הטייס בחן את תוואי העבודה המתוכנן,
בעקבותיו ,ולאחר בדיקת התצ"א ,החל בתכנון מתווה הטיסה לטיסת העבודה.
בנוסף ,בוצע תכנון עבודה בהתאם לסיכונים ,תכנון משקלים ,בהתאם לסוגי המטען
להעברה (סוגי עמודים שונים ,שקי חול לייצוב וכד').
תאריך ביצוע העבודה נדחה מספר פעמים ,בשל מזג אוויר מגבלתי.
יום לפני טיסת האירוע ,הטייס ביצע משימת מתלה מטען בדרום הארץ ,במהלכה הועברו
כשלושים מטענים ,ללא תקלות ,לדבריו .טיסה זו הוגדרה על ידו כאימון קלאסי וחיזקה
את תחושתו הטובה לגבי המשקלים להרמה בעבודה המתוכננת.
התכנון היה לבצע הצבה של שבעה עמודים .לצורך כך ,תוכנן לבצע מספר יעפים רב
להעברת שקי חול ,העמודים עצמם ,פינוי עמודים קודמים ותדלוקים.
עפ"י התכנון ,בסיום העברת העמוד ,על הטייס היה לרחף מעל נקודת ההצבה ולבצע
שינויים במיקום העמוד ,עד לייצובו ,בהתאם להנחיות עובדי חח"י ,הנחיות המתקבלות
מהמכוון הקרקעי ,שנמצא בקשר עין ורדיו רציף עם הטייס .בדרך כלל נדרש ריחוף של
כשלוש עד ארבע דקות להצבת כל עמוד .בטיסות ביום האירוע נדרש זמן רב יותר ,לכל
עמוד חשמל יש מכוון נפרד.
ביום האירוע הטייס התעורר בשעה  ,05:05לאחר שנת לילה טובה ,לדבריו ,במטרה
להמריא לטיסת העבודה בשעה .07:00
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טיסת האירוע
ביום שני ,בתאריך  ,11.3.2019סמוך לשעה  ,06:35טייס מסוק  4X-BDJהגיע לשדה
התעופה בהרצליה ,מקום חניית המסוק .לאחר ביצוע הבדיקות וקבלת האישורים
הנדרשים ,הטייס המריא לנקודת כינוס העבודה של חברת חשמל בהר מירון.
סמוך לשעה  07:35המסוק נחת במירון.
סמוך לשעה  08:00החלו תדריכים לקראת המשימה .בתחילה תידרך מנהל העבודה של
חח"י את שיטת העבודה והאופרציה ,אותה אמורים לבצע ביום העבודה.
בהמשך ,הטייס תידרך את מהות העבודה בכלל ונתן דגשים לעבודה מול מסוק.
לאחר התדריכים ,הטייס המריא לטיסה קצרה עם מנכ"ל חח"י וכתב טלוויזיה.
בשעה  10:00לערך ,החלו יעפי העבודה .מיד לאחר המראת היעף הראשון ,להעברת שק
חול ,הטייס חש ,כי משקל המטען גבוה מדי וביקש להפחית במשקל שקי המטען הבאים.
בתחילה ,הטייס המריא ליעפים להעברת שקי המטען לעמודים על פי סדר הצבתם.
בהמשך ,הטייס ביצע יעפים להצבת העמודים ולפינוי מטענים.
בסביבות השעה  ,13:30הטייס נחת להפסקת מנוחה .במהלך העבודה ,עד לשעה ,13:30
הטייס העביר את רוב המטענים ,הוצבו  2עמודים ופונו עמודים ישנים ,לאחר ניסורם.
לדברי הטייס ,במהלך יעפי העבודה ,מלבד מכוון קרקעי אחד ,עבודת המכוונים לא
הייתה מקצועית .לדבריו לא התקבלו הנחיות עבודה בקשר ,תגובות המכוונים לטייס היו
באיחור ,והמכוונים עמדו במיקום שאינו תואם את דרישות העבודה.
במהלך ההפסקה ,הטייס שוחח עם מנהלי העבודה ,ציין את הליקויים בתפקוד המכוונים
באתר וביקש ,שיורו להרחיק את המכוונים מהעמודים  -כאשר המכוון עומד מתחת
למסוק בסמוך לעמודים ,רעש המסוק מונע אפשרות לשמוע את דבריו בקשר.
בשעה  14:00לערך ,הטייס המריא להמשך העבודה.
לדבריו ,עם תחילת העבודה ,חש שוב שהמכוונים עמדו קרוב ומתחת למסוק ולא חש
בנוח עם עבודת הייצוב .ייצוב כל עמוד ארך ,לדבריו ,כעשר דקות .תחושת אי הנוחות
ביחד עם כך שהבחין ,שהוא מאד קרוב לעמודים בריחוף ,הביא לדבריו לכך שעובדי חח"י
הציעו ,כי יונחו אבנים וסלעים בבור ההצבה ,לצורך קיצור הזמן.
במהלך העבודה ,הטייס המשיך בהצבת העמודים ,פינוי ,וטיסות תדלוק .לדבריו ,עשרות
מקטעי טיסה.
עם הגעת הטייס לשני העמודים אחרונים ,הוא הבחין בבעיה בקשר עם המכוונים  -קשר
רדיו שדועך ופועל לסירוגין .לפי כך ,העבודה נמשכה באמצעות קשר עם מנהל העבודה,
ששהה באזור ההערכות ואשר שימש כמתווך בין המכוון לבין הטייס.
לדברי הטייס ,הוא הודיע למנהל העבודה ,שאינו שומע את המכוון והמשיך בעבודה,
כשהוא שומע רק את מנהל העבודה .עם הגעתו לעמוד האחרון ,היה קשר עם המכוון לזמן
קצר .בהמשך ,כעשרה מטר לפני נקודת ההצבה ,שוב אבד הקשר עם המכוון והטייס החל
בהצבה באמצעות כיוון עצמי והנחיות ממנהל העבודה ,ששימש כתחנת ממסר להעברת
המידע.
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לגרסת המכוון מטעם חח"י ,הקשר עם הטייס היה רציף ודו כיווני לאורך הצבת העמוד,
מלבד ברגעים האחרונים בהם קרא לטייס ולא נענה.
את אירוע התאונה עצמו הטייס לא זכר ,אולם הוא זכר ,כי המשפט האחרון ,ששמע
בקשר ושנאמר על ידי מנהל העבודה ,היה בזמן הייצוב ונאמר בו" :קח קדימה".
לגרסת המכוון מטעם חח"י ,הוא הודיע בקשר לטייס ,שהעמוד מיוצב ושניתן לשחרר,
וכשהבחין בהנמכת המסוק ,קרא לו להתרומם – ללא תשובה מהטייס.
זמן קצר אח"כ ,בום הזנב פגע בראש העמוד השמאלי ,ומיד לאחריו פגע רוטור הזנב
ונשבר .המסוק נפל על צידו ,על צלע הר מרון ,בחלקו המזרחי ,מעל מושב מירון  -הרוטור
הראשי פגע בקרקע בעודו סובב בכוח המנוע והתפרק.
הטייס נפגע ופונה לבי"ח רמב"ם ע"י מסוק חה"א וצוות יחידת החילוץ .669
כלי הטיס נמחה.
התאונה דווחה לחוקר הראשי ע"י מבצעים נתב"ג בשעה  ,17:13הוא שלח חוקרי תאונות
לאתר התאונה ,מיד לאחר קבלת הדיווח.

 1.2הטייס


גיל .60 -



תעודה רפואית  -בתוקף ,עד .13.7.2019



מבחן רמה אחרון  -בתאריך .29.5.2018



ניסיון כולל  7,000 -ש"ט ,מתוכן  3,000על סוג המסוק נשוא התאונה.



משמש כטייס הראשי והממונה על המבצעים בחברה המפעילה.



יום לפני כן ,הוא ביצע משימה דומה באזור המכתש הגדול.



ביצע אישית את סיור השטחים באתר האירוע ,כשבועיים לפני המשימה.

 1.3המסוק


סוג .MD 369E -



סימן רישום .4X-BDJ -



שנת ייצור .1988 -



משקל מרבי להמראה 1,361 :ק"ג.



 - COAבתוקף ,עד .19.1.2020

 1.4מז"א
 ראות – טובה.
 רוח – מערבית עד צפון מערבית  ,260-300בעוצמה של  3-6קשרים.
 טמפרטורה  10-11 -מעלות צלזיוס.
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 1.5אתר התאונה
הר מירון מתנשא לגובה  3,624רגל .גובה אתר ומקום התאונה  2,558רגל.
אתר התאונה נמצא במדרון תלול ברכס הר מירון ,בשליש העליון של ההר ,בצידו הצפון
מזרחי.
מקום נפילת המסוק בסמוך לבור מס' ( 7קרי עמוד התאונה) ,מתחתיו בצד שמאל,
במרחק של  20מטר מנקודת עיגון עמוד מס' .7
האזור מאופיין בטופוגרפיה הררית סבוכה ,עם שיחים קוצניים וקשים וכמו כן סלעים
גדולים ,מעל קוטר  1מטר.
מעל ובסמוך לאתר התאונה ממוקם "שביל ישראל".
למקום לא ניתן להגיע עם רכב כלשהו והדרך אינה עבירה ,למעט גישה עם רכבי 4X4
ומשם הליכה קרקעית של כחצי שעה ,עד למקום התאונה.

אזור התאונה

אזור התאונה ,העמוד ותוואי הקרקע  -מבט מכיוון הטיפוס להר
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המסוק לאחר התאונה בצילום מנקודת הצבת העמוד
 1.6ממצאים באתר התאונה
המסוק נמצא באתר התאונה מרוסק ,כשהוא על צידו השמאלי ,עם האף כלפי מזרח.
המסוק נמצא ללא מוט הבום האחורי ובסביבתו פיזור ניכר של חפצים ,כגון אוזניות קשר
של הנוסעים ,חלקי מתכת ,חלקי פלסטיק וחלקי להבים ,שהתפזרו למרחק של עד 100
מטר ממקום הנפילה .בנוסף ,נצפתה נזילת דלק מהמסוק.
רוטור הזנב ויחידת הגיר שלו נמצאו במעלה "שביל ישראל" ,בסמוך מאוד למקום שבו
עמדו עובדי חח"י.
חלקי להבי המסוק נמצאו במספר רב של מקומות ,ברדיוס של  50 - 60מטר ממקום
הנפילה ,כשחלקם על השבילים וחלקם נעוצים עמוק בתוך השיחים.
עמוד מס' ( 7להלן" :עמוד התאונה") נמצא בתוך הבור ,מעוקם ונוטה לכיוון צפון מזרח,
ומעליו סלעים גדולים תומכים לייצוב .שקי האדמה למילוי הבור נמצאו בסמוך לבור.
בסמוך למקום עמוד התאונה נמצאו שלושת חלקי העמוד הקודם החתוך ,שהורד ,כשהוא
מוכן לפינוי מתלה מטען בחזרה לבסיס האם ,בנקודת הכינוס התחתונה בהר מירון.

עמוד מס' 7
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 1.7ממצאים נוספים
מבדיקה עם חברת חשמל ושרידי הכבל המחבר בין מתלה המטען למסוק (להלן:
"המענב") נמצא ,כי אורך המענב באירוע התאונה היה  6מטר.
לא התקבלו תשובות חד משמעיות לגבי הגורם האחראי הקובע באילו כבלים יבוצע
שימוש ,בהתאם לסוג העבודה המתבצעת.
צוות החקירה לא הצליח לקבוע בוודאות ,באילו מכשירי קשר השתמשו בעת האירוע,
לא התקבלו תשובות הנוגעות לגורם האחראי על הימצאות מכשירי הקשר ,הטענתם
ובדיקת תקינותם .מהטייס נמסר ,כי הוא הביא מספר מכשירים ,שלא היו טעונים
במלואם ,עקב השימוש בהם ביום שקדם לאירוע התאונה.
 1.8הכשרה תדריכים ונהלים
לצורך כשירות עובדי החברה מול המסוק ,קיימת תכנית הכשרה בחח"י ,שנכתבה
בשיתוף פעולה בין החברה המפעילה לבין חח"י .התכנית פורסמה על ידי אגף שירות
לקוחות ,וכוללת ,בנוסף להכשרה הבסיסית ,הנחיות בנוגע לגורמים המכשירים ורענונים.
בנוסף קיימים פרסומים לגבי שיטות העבודה בסוגי העבודה השונים ,שפורסמו על ידי
חטיבת ארגון ולוגיסטיקה אגף ארגון איכות ובטיחות  -הבטיחות הארצית.
כמו כן ,קיימים נהלי עבודה בספר עזר מבצעי (סע"מ) של החברה המפעילה.
האירוע התרחש במסגרת טיסה להצבה וייצוב עמודי חשמל ,הנמצאת תחת נוהל
העבודה ,שנקרא "מתלה מטען".
הן בחברה המפעילה והן בחח"י ,קיימים נהלים ותדריכים הנוגעים לביצוע כלל העבודות
המבוצעות על ידי המסוק.
בחברת חשמל ,פורסם נוהל ,על ידי אגף שירות לקוחות ,הנקרא:
"הסמכות החזרה לכשרות וריענון של הצוות בעבודת מסוק" ,נוהל זה ,מפרט את דרך
ההסמכה ,הגורם המסמיך והריענונים הנדרשים ,לעוסקים בעבודה עם המסוק.
בנוהל מצוין בין השאר:
 5.4" מתלה מטען
 5.4.1הסמכה
תעשה על ידי מורשה אחראי למתלה מטען כשיר או ע"י הרשות המוסמכת.
תאורטי:
 המסוק ומערכותיו
 הוראות בטיחות
 הוראות עבודה
 מערכות קשר הציוד המוטס והשימוש בהם
 מבחן

משרד החוקר הראשי – חקירת תאונות ותקריות אוויר

9

 ביצוע עבודות מתלה מטען בליווי מדריך  5שעות לפחות (יום עבודה בכל תפקידי
המורשים לעבודה)
 חניכה בעת ביצוע עבודות מתלה מטען (לכל סוג עבודה שטרם התנסה בה העובד)
 5.4.2החזרה לכשירות
תעשה ע"י מורשה אחראי למתלה מטען כשיר או ע"י הרשות המוסמכת.
עובד שלא השתתף בביצוע עבודות מתלה מטען בשנתיים האחרונות חייב לעבור
הדרכה לצורך החזרתו לכשירות.
תיאורטי:
 הוראות עבודה
 הוראות בטיחות
מעשי:
 חניכה בעת ביצוע העבודה הראשונה
 5.4.3ריענון
יעשה ע" מורשה אחראי למתלה מטען כשיר או ע"י הרשות המוסמכת.
אחת לשנה יבצע כל עובד ריענון.
נושאי הריענון:
 הוראות עבודה
 הוראות בטיחות
 ניתוח אירועים שקרו
 תרגול מעשי לפי הצורך".


בנוסף ,בחברת חשמל פורסמו מסמכים המתייחסים לשיטת העבודה עם מסוק
בהתאם לסוג העבודה המבוצעת ,במקרה דנן ,מתלה מטען .המסמך הנוגע לאירוע
פורסם תחת הכותר" ,קובץ מסמכים והוראות בטיחות"" :הוראות בטיחות
לעבודות מתלה מטען עם מסוק".
במסמך מצוין בין השאר:


פרק  ,3סעיף " 3.5מורשה לעבודות מתלה מטען עם מסוק – מכוון טייס
המסוק:

יוודא כי ברשותו הציוד הנדרש לעבודה יכוון את טייס המסוק בזמן העמסה
או פריקה או הטיסה בתיאום עם המורשים האחרים והמורשה האחראי
לעבודות".




נספח מס'" :2הוראות לתובלה אווירית והקמת עמודי מ"ג מ"נ" ,הנוגע
לנושא הצבת העמודים ,אולם ללא פירוט והנחיות ,הנוגעות לנושא הכוונה,
תקשורת ועבודת המכוון מול טייס המסוק.

בחברה המפעילה הנהלים מפורטים בסע"מ ,תאריך עדכון אחרון 29.10.2018
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 1.9סרטון ווידאו
צוות חח"י ,שהיה על הקרקע בעת התאונה ,צילם סרטון וידאו של התאונה.
להלן תמונות מהסרטון בציון זמן יחסי לתחילת הצילום.

תמונות מתוך סרטון הוידאו
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 1.10החקירה
עם קבלת הדיווח אודות האירוע ,החוקר הראשי ,שלח חוקרים לאתר התאונה וכן לבית
החולים ,אליו פונה הטייס ,ונגבו עדויות מהמעורבים באירוע.
כבר מתחילת החקירה ,לאחר תשאול הטייס והמעורבים ,כולל צפייה בסרט הווידאו
הסתמן ,כי הסבירות לתקלה טכנית שיכלה לגרום למסוק להנמיך ולפגוע בעמוד ,נמוכה.
על כן כוונה החקירה לגורם האנושי ,במקביל להמשך בדיקות ושלילת תקלה טכנית.
בבדיקת הגורם האנושי ,צוות החקירה בדק שני נושאים עיקריים:


הטייס – כשירותו ,קבלת החלטות לקראת התאונה ,עייפות וכו'.

 גורמי ניהול – נהלי החברות המפעילות וחח"י.
תחילה בוצעו שתי חקירות נפרדות ,הן של החוקר הראשי והן בדיקה פנימית של חח"י.
בהמשך ,לאחר שגובשה טיוטת חקירה בסיסית ,החוקר הראשי תאם עם מנהל בכיר
בחח"י ,כי הצוותים ייפגשו ,יחליפו ביניהם מידע וממצאים וינסו לגבש הבנות והסכמות
באשר למנגנון התאונה.
בנוסף ,נבדקו האמצעים שעמדו לרשות הטייס וצוות העובדים בשטח ,אופן השימוש בהם
וגורמי הרקע והסביבה.
החקירה התנהלה תוך שתוף פעולה מלא ורצוף ,עם הטייס ,החברה המפעילה וחח"י -
תושאלו בעלי תפקידים בחברה המפעילה ,עובדים בחח"י ,מנהלי עבודה והמכוון
הקרקעי .כמו כן נפגש צוות החקירה עם האחראים על החקירה בחח"י להבהרת נקודות
שעלו בחקירה.
צוות החקירה בחר להתמקד בנהלים הקשורים לאירוע הספציפי :עבודות ייצוב
עמודים/מתלה מטען ,ולא לכלל נהלי העבודה ,הקשורים לכל העבודות המבוצעות על ידי
החברות המפעילות מול חברת החשמל.
יצוין כי החקירה בוצעה בשיתוף פעולה עניני ומלא עם הגורמים המעורבים.
שרידי המסוק נבדקו לשלילת כשל טכני.

משרד החוקר הראשי – חקירת תאונות ותקריות אוויר

12

 .2ניתוח
כללי
צוות החקירה התמקד בבדיקת הסוגיות ,שתרמו להתרחשות האירוע הספציפי ,כולל ההטסה,
פעולות צוות הקרקע ,נהלי העבודה הקשורים למשימת הצבת עמודי חשמל ,התקשורת והציוד
הנדרש .הצוות לא התפרש לבדיקת תחומים נוספים.
בסיסו של האירוע ,הינו פגיעת חלקו האחורי של המסוק בעמוד החשמל ,אותו העביר הטייס
לנקודת ההצבה ,בשלב הייצוב הסופי בנקודת ההצבה .התאונה ארעה לקראת סוף המשימה,
לאחר כעשר שעות עבודה של הטייס .המסוק שהה זמן רב יחסית בריחוף מעל העמוד .לקראת
סוף הריחוף ,המסוק הנמיך עד להגעתו לגובה בו כבלי הנשיאה רפויים לחלוטין .המסוק הגיע
לגובה זהה ומקביל לגובה חלקו העליון של העמוד המוצב ולבסוף לאחר תנועה על ציר
הסיבסוב ,הוא פגע בעמוד .בנוסף לבדיקת נסיבות האירוע הישירות ,צוות החקירה בדק את
גורמי הרקע מבחינת נהלים ,הדרכות ,רענונים ,ציוד וקשר.

דוגמא לעמוד בהטסת מתלה מטען
 2.1תרחיש התאונה
מסרטון ,המתעד את האירוע ,ניתן לאבחן את תנועת המסוק האיטית קדימה ,מלווה
בשקיעה קלה (תמונות בדקות  .)00:52 ,00:29 ,00:25 ,00:04 ,00:00בדקה  1:07ניתן
להבחין בפגיעת הבום בתפס הכבל השמאלי של ראש העמוד ו  3 -שניות לאחר מכן ,פגיעת
רוטור זנב בעמוד ונפילה .במהלך השלב הסופי של ההצבה ,המסוק החל להנמיך ולשנות
כיוון על ציר הסבסוב ,מבלי שהטייס הבחין בהנמכה ומבלי ששמע את קריאות המכוון
לשחרר מטען ולטפס.
הפגיעה התרחשה לאחר ריחוף של כעשר דקות מעל נקודת ההצבה של העמוד ,כשהעמוד
מחובר למסוק והטייס מבצע תיקוני מיקום ,בהתאם להנחיות המכוון.
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יצוין ,כי אין במכשירי המסוק מחוון ,המציין בפני הטייס את המרחק ו/או הגובה בין
המסוק לבין המטען ו/או הקרקע ,אלא רק מד גובה ,המכויל על פי לחץ ברומטרי .מד
גובה זה ,לכשעצמו ,אינו מאפשר אבחנה מדויקת דיה לביצוע העבודה באופן בטוח.
הכוונת המסוק ומיקומו ,יחסית למטען ו/או לקרקע ,נעשית באמצעות הנחיות מהמכוון
הקרקעי ו/או הוצאת גוף הטייס החוצה ובדיקתו את מיקום המתלה בראייה.
הנחיות המכוון נמסרו לטייס על ידי מנהל העבודה ,ששימש כתחנת ממסר ,זאת מאחר
ולדברי הטייס ,הקשר עם המכוון דעך קודם לאירוע .תהליך זה עיכב את העברת המידע
לטייס ועלול לגרום לתגובה מאוחרת ואף הפוכה לנדרש .בריחוף כה מדויק ,כפי שנדרש
במשימה שכזו ,הטייס חייב לקבל הנחיות מדויקות בקצב גבוה ,על מנת לתקן את מיקום
העמוד באופן מיטבי .יש להדגיש ,כי קיימת חשיבות רבה לכך שהמכוון יהיה בקשר עין
רציף עם המסוק ,העמוד התלוי במתלה מטען והבור אליו מוכנס העמוד .בסרטון הווידאו
של האירוע ,המכוון נצפה עומד בנקודה קרקעית ,בה אין קשר עין בינו לבין הטייס.
כיוון שכאמור ,אין בכלי הטיס מחוון ,המאפשר לטייס לדעת את גובהו ,הן מעל העמוד
להצבה והן גובה מדויק מעל הקרקע ,בדגש על תוואי קרקע הררי ,אפשרות נוספת
כאמור ,העומדת בפני הטייס ,לקבל נתונים אודות מיקומו ,יחסית לנקודת ההצבה
והעמוד ,הינה הוצאת גופו החוצה ,לצדי המסוק ובדיקה בראיה .פעולה זו מקשה על
פעולת ההטסה עצמה ,מעמיסה את הטייס ואינה מאפשרת מעקב בו בזמן על שאר מחווני
המסוק.
בסרטון הווידאו של האירוע הטייס נצפה ,בשנייה שקדמה לתאונה מוציא את ראשו
למבט מחוץ לכלי הטיס .מכאן עולה ,ששילוב של ירידה הדרגתית בגובה ,התקדמות כלי
הטיס עד למצב בו חלקו האחורי נמוך ובקרבת העמוד ,ובסופו של דבר ,תנועת יד הצידה,
על מוט ההיגוי ,שנגרמה כתוצאה מהוצאת ראש הטייס החוצה לבדיקה ("אפקט העור
המתוח") וסיבסוב כלי הטיס ימינה היוו את גורמי ההטסה העיקריים לתאונה.
ניתן להניח ,שאמצעי עזר לקביעת מיקומו ,יחסית למטען ולקרקע ,כגון :מד לייזר ,מד
גובה אלקטרוני ,מראות או מצלמות המכסות את תחתית המטוס ואת מתלה המטען,
היה מסייע לטייס בהבנת מיקומו ,ללא צורך בהוצאת ראש החוצה ,ואפשר ,שהיה מונע
את התאונה.
לחילופין ,הטסת משימה זו ע"י שני אנשי צוות במסוק ,עשויה להקטין את הסיכוי
להיפגעות מהמטען התלוי ,או מהקרקע ,כיוון שיש עוד זוג עיניים ,המכווין את הטייס
ומתריע בפני סכנות אלו .הטסת המשימה ע"י שני אנשי צוות משפיעה על המטען המועיל,
אותו ניתן להטיס וכן יש לה משמעויות כלכליות .עלות-תועלת של פתרון שכזה חייבת
להילקח בחשבון ,אל מול הסיכון ,שהתממש בטיסה נשואת דוח זה.
מאחר שלא היה קשר רדיו רציף ודו כיווני בין הטייס לבין המכוון ,הביצוע בפועל ,קרי
תקשורת באמצעות שימוש במנהל העבודה כמתווך בקשר ,גזל זמן ואפשר שהטייס כלל
לא הספיק לשמוע את ההנחייה לטפס ,טרם הפגיעה בעמוד.
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ראש
הטייס

ראש הטייס מחוץ לתא בשניה שקדמה לתאונה
סיכום
מפענוח סרטון הוידאו וגרסאות המעורבים עולה ,כי האירוע התרחש לאחר שעות רבות
של הטסה מאומצת ,בתוואי קרקע בעייתי ,ללא קשר רדיו דו כיווני רציף ותקין ,ללא
הכשרה ו/או רענון מספק לצוות הקרקע וללא הנחיות ברורות לטייס הקשורות לנסיבות
בהן יש לבטל ו/או להפסיק את העבודה.
הפגיעה בעמוד התרחשה במהלך הנמכה הדרגתית של המסוק ,תוך כדי ייצוב העמוד על
ידי צוות הקרקע ,ייצוב שנמשך זמן רב .הטייס לא הבחין בתהליך ההנמכה ,לא הוזהר
על ידי צוות הקרקע במהלך תהליך ההנמכה ,ואין ספק ,למרות ההבדלים בין גרסאות
צוות הקרקע לטייס ,אודות התקשורת  -שהטייס לא שמע ברגע האחרון את ההנחיה
לטפס.
בשנייה שקדמה לפגיעת המסוק בעמוד ,הטייס נצפה בסרטון המתעד את האירוע ,מוציא
את ראשו החוצה .סביר להניח ,שפעולה זו ,כשהמסוק בפועל בגובה העמוד ובהתחשב
בשעות העבודה הרבות של הטייס ,גרמה לתנועת היד על מול ההיגוי ,שהסיטה את
המסוק על ציר הסיבוב והיוותה את הגורם הסופי לפגיעת זנב המסוק בעמוד.
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 2.2נהלים ,הדרכות וציוד – בחברה המפעילה וחח"י


הנהלים ,הן בחח"י והן בחברה המפעילה ,עוסקים בהטסת מתלה מטען באופן כללי,
ללא התייחסות מוגדרת למשימה של ייצוב עמודים ,לאחר העברתם לנקודת ההצבה.
בסע"מ החברה ,מפעילת המסוק קיים פרק המתייחס לביצוע עבודות מיוחדות ,ללא
פירוט ספציפי של הנדרש בעת טיסה לייצוב עמוד .יצוין ,כי בעבודת ייצוב עמודים,
נדרש הטייס לבצע ריחוף למשך  3-4דקות בדרך כלל ולעתים ,למשך זמן ארוך יותר,
זאת בכדי לבצע תיקונים עדינים של מיקום העמוד ולהתייצב בגובה נמוך יחסית,
המ אפשר לצוות הקרקע לבצע את עבודת קיבוע העמוד ,במיקום ובאופן המבוקש.
הסיכון הקיים ,בעת ריחוף נמוך עם מתלה מטען ,הינו פגיעה בציוד המוטס ,קרי עמוד
החשמל באירוע נשוא דוח זה .הסיכון מתעצם ככל שמשך הגיחה בכלל ומשך הריחוף
בפרט ,עולים .בטיסת התאונה ,הטייס ריחף זמן ארוך יחסית ,לדברי עובדי חח"י בין
עשר לעשרים דקות ,מעל נקודת הצבת העמוד ,עד אשר הצליח צוות הקרקע לייצב את
העמוד וזאת לאחר כעשר שעות עבודה באותו יום.



לא נמצאו בנהלים הגדרות מדויקות לגבי הציוד ,הנדרש לחיבור העמוד לייצוב לכלי
הטיס ,הכוללים מרחק מוגדר קבוע ,או מרחקים מומלצים .אורך המענב באירוע
התאונה היה שישה מטר ,על אף שאורך המענב אינו הגורם הישיר לתאונה ,סביר
להניח שמענב מעט ארוך יותר ,היה מאפשר מרווח תנועה גדול יותר ,במרווח האנכי
ומצמצם את פוטנציאל הסכנה.



אין בנהלים התייחסות מספקת לביצוע העבודה בהיבטים שונים ,ביניהם :הגדרת
בדיקות ציוד הקשר הנדרש ,קביעת אחראי לבדיקת ציוד הקשר ,הנחיות לפרזיולוגיה
(נדב"ר) מוגדרת וקבועה מראש לאירועי חירום ,הפסקת עבודה מידית במקרה של
אובדן קשר ,זמן עבודה מירבי בעת עבודת ייצוב בריחוף ,הגדרת אמצעי עזר לטייס
לאבחון מיקומו הקרקעי והיחסי לעמוד והקרקע ,הגדרה מדויקת של הכבלים
הנדרשים לביצוע העבודה בהתאם למשקל המטען ולמרחק הרצוי בין כלי הטיס
למתלה המטען וכד'.



הנהלים אינם מפרטים דיים את מיקומו של המכוון הקרקעי יחסית למסוק ואין בהם
דגש מספק לחובת הימצאות המכוון ,לאורך כל זמן העבודה ,בקשר עין עם טייס
המסוק והעמוד .במקרה הנוכחי ,בעת האירוע ,לא היה למכוון המסוק קשר עין עם
הטייס ואף הקשר לא פעל .יצוין ,כי תפקיד המכוון אינו תפקידו היחיד של עובד חברת
החשמל באירוע ,ואין זו התמחותו המקצועית ,אלא חלק מתפקידיו באתר העבודה.
יתרה מזאת ,לכל עמוד באתר האירוע ,הוצב מכוון אחר ,שהכוונת המסוק הייתה חלק
מתפקידיו באתר העבודה.



אין בנהלים הגדרת זמן לביצוע חובת ריענון למכוון בעבודת הטסת מתלה מטען,
ובחברה רואים השתתפות בביצוע עבודה כריענון .בנוסף ,אין הגדרה מדויקת לגבי מי
הוא "הגורם המורשה" לביצוע הרענונים.



יצוין ,כי קיימות חברות בהן בנהלי החברה מוגדר ,כי בביצוע עבודה ,כדוגמת משימת
האירוע ,יש לשבץ שני טייסים למשימה.
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הדרכות וריענונים
בבדיקה עם המכוון הקרקעי בעת האירוע ,האחרון ציין ,כי את ההכשרה לביצוע עבודות
עם מסוק עבר לפני כעשרים שנים ,והיא כללה את הנושאים מתלה מטען ופריסה
מהאוויר.
לדבריו ,ריענונים מבוצעים תוך כדי העבודה עצמה – קרי עבודת מתלה מטען מסוג
כלשהו נחשבת כרענון לצורך כשירות העובד לביצוע העבודה .לגרסתו ,גם אין בידיו את
נוהל עבודת מתלה מטען והנוהל נמצא בידי מנהל העבודה ,שמעביר להם את תדריך
הבטיחות ,כפי שגם בוצע ביום האירוע .לדבריו ,אין נוהל מוגדר לעבודות ייצוב עמודים,
או ייצוב מתלה מטען.
ציוד וקשר
בבדיקת צוות החקירה עלה ,כי מכשירי הקשר ,אותם הביא הטייס עמו מבסיס החברה
המפעילה ,לא היו טעונים במלואם ,כתוצאה מהשימוש בהם ביום העבודה שקדם
לאירוע.
מחח"י לא התקבלו תשובות לגבי נושא הטענה ומסירת מכשירי הקשר למכוונים.
לא ניתן לקבוע אילו מכשירים נמסרו לאילו מכוונים .לא נמצאה בנהלים כל הנחיה,
הנוגעת לבדיקת טעינת מכשירי הקשר.
נמצאו אי התאמות ,בין גרסת הטייס ,לפיה בשני העמודים האחרונים התגלו בעיות
בקשר ,שהתבטאו בדעיכת הקשר ומעבר לקשר עם מנהל העבודה ולא עם המכוון ,לבין
גרסת המכוון ,שלפיה התקיים קשר דו כיווני רציף בינו לבין הטייס ,עד לזמן קצר לפני
האירוע.
כבלי החיבור בין העמוד לייצוב והמסוק באירוע היו באורך של  6מטר .לא נמצאו
טבלאות ו/או הגדרות ברורות לגבי אורך כבל רצוי וחוזקו ,בהתחשב בסוג מטען ומשקלו.
בפועל ,אובדן גובה הדרגתי ,שאינו בתנועה חדה ,של שישה מטר ,קשה מאד לזיהוי על
סמך מחווני המסוק.
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 2.3הגורם האנושי
הטייס
בבדיקת הגורם האנושי ,צוות החקירה בדק שני נושאים עיקריים:


הטייס – כשירותו ,קבלת החלטות לקראת התאונה ,עייפות

 גורמי ניהול – נהלי החברות המפעילות וחח"י
מסרט הווידאו ומהעדויות השונות ,הטייס הנמיך את כל המרווח של  6המטרים שבין
גובהו כשהמענב – כבל נשיאת המטען – מתוח .משנשללה תקלה טכנית ,ברור שההנמכה
הייתה הטסתית ,ונבחנו האפשרויות מדוע בוצעה .העובדה שזו הייתה ההצבה האחרונה,
ולאחר כעשר שעות הטסה ,הביאה לבדיקה אם עייפות הטייס היוותה גורם משמעותי.
במקביל ,חלק מהציוד הפסיק לפעול ,וגם ההשפעה של עובדה זאת נבחנה.
החקירה בחנה והתעמקה בגורמי הניהול ברבדים השונים.
בבדיקת התנהלות הטייס באירוע ,ניכרת "חובת השלמת המשימה" .למרות שנתקל כבר
מתחילת העבודה בבעיות שונות :מטענים במשקל שאינו תקין ,בעיה עם מיקום
המכוונים ,ובעיות בתקשורת ,הטייס בחר להמשיך את ביצוע העבודה.
הטייס החליט להמשיך בביצוע המשימה גם לאחר שהבחין בתקלת הקשר ,בינו לבין
המכוונים ,בשני העמודים האחרונים .תקלה שהתבטאה בדעיכת קשר דו כיווני ,עד
להפסקתו כליל וביצוע תקשורת באמצעות ממסור.
ניתן להניח ,שכל אלה נבעו משילוב של ניסיונו הרב של הטייס בביצוע העבודה ,העובדה
שטיסת העבודה נדחתה קודם לכן עקב מז"א ,יחד עם העובדה ,כי טיסת העבודה שבוצעה
ביום שקדם לאירוע ,הגבירה את בטחונו של הטייס ביכולתו לבצע את העבודה ותחושת
מחויבות לעמידה במשימה ,שמנעה ממנו לקבל את ההחלטה להפסיק את ביצוע העבודה.
לא מן הנמנע ,שהעובדה שהאירוע התרחש בסיום עבודת ההצבה של העמוד האחרון
באתר ,קרי זמן קצר לפני השלמת המשימה ,תרמה להחלטתו להמשיך בביצוע.
בבדיקת שעות הפעילות של הטייס ביום האירוע ניתן להיווכח ,כי הטייס התעורר בשעה
 05:05בבוקר ,ביצע המראה ראשונה בשעה  ,07:00החל בביצוע משימת העבודה באתר
בשעה  ,10:30ולמעט הפסקה בת חצי שעה ,המשיך בביצוע רציף של יעפי מטען וייצוב עד
לשעה  ,16:35שעת האירוע.
על אף שהטייס עמד ,לכאורה ,במגבלות שעות טיסה ומנוחה ,לא מן הנמנע ,שהעומס
ושיטת העבודה בביצוע המשימה ,תרמו לעייפות מצטברת ,שסביר שפגעה במודעות
המצבית שלו באשר למיקומו יחסית לעמוד ואשר השפיעה ,הן על החלטתו להמשיך
בביצוע המשימה בעת אובדן הקשר בעמוד האחרון והן על יכולת הריכוז וההטסה שלו.
בכך תרמו הם לאובדן הגובה ההדרגתי ,שבסיומו ,כאשר הטייס הוציא ראש מחוץ לתא,
התרחשה התאונה .יודגש ,כי לצורך ביצוע המשימה ,על הטייס לבצע ריחוף סטטי בגובה
נמוך ,סמוך לקרקע ולמתלה המטען  -פרופיל טיסה המגביל את יכולת הטייס להגיב
למצבי חירום.
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המכוון הקרקעי
לגרסת הטייס ,לאורך כל יום העבודה ,מלבד במקרה של מכוון אחד ,התנהלות המכוונים
לא הייתה מקצועית ויעילה ,הן בהיבט מיקומם בעת העבודה ,והן בהיבט התקשורת.
הטייס אף העלה נושא זה במהלך הטיסות ובשיחה עם מנהל העבודה ,בזמן ההפסקה ,לאחר
סיום חלקו הראשון של יום העבודה.
מהחקירה עולה ,שתפקיד המכוון אינו תפקיד ייעודי ,אלא חלק מתפקידיו של עובד חח"י
באתר .המכוון באירוע עצמו ,הן לדברי הטייס והן מבדיקת הקלטת הווידאו של האירוע,
היה במיקום קרקעי ,שלא איפשר קשר עין עם הטייס ,ולא היה לו קשר רדיו דו כיווני
עמו.
במהלך החקירה התגלתה אי התאמה ,בין גרסאות הטייס לבין המכוון ,לגבי תקשורת
הרדיו .ללא ספק בסיום העבודה ולקראת התאונה ,הטייס לא ענה לקריאות המכוון ,והם
תיקשרו דרך מנהל העבודה .העובדה שהמכוון תיפקד ,הן כמכוון קרקעי והן כמנהל העבודה
המקומי בנקודת ההצבה ,פגמה ביכולתו להתמקד בפעולת ההכוונה עצמה ,באשר היה עליו
גם להנחות את העובדים בנקודת ההצבה.
בנוסף ,לדבריו של המכוון ,הכשרתו בעבודה מול המסוק התקיימה לפני כעשרים שנה ,ולא
היה צורך בריענון תקופתי לביצוע עבודות מתלה מטען .העבודה עצמה מוגדרת כריענון.
גורמי ניהול
הן בחברה המפעילה והן בחח"י ,קיימים נהלים הקשורים לביצוע עבודות המסוק עבור
חברת חשמל .נהלים הקשורים להדרכת צוות העובדים ,הן צוות אויר והן צוות קרקע,
נהלים הקשורים לסוגי העבודות השונים ,רענונים ,ושיטות עבודה.
מהחקירה עולה ,כי נהלים אלו אינם מספקים .בנהלי העבודה "במתלה מטען" אין
התייחסות ממוקדת ,המפרטת את ייחודיות העבודה הקשורה בהצבת עמודי חשמל.
בפועל ,החוסר בהתייחסות הממוקדת בא לידי ביטוי בנושאים שונים ,ביניהם :הפסקת
עבודה מידית – פירוט מדויק של תנאים ונסיבות בהם יש להפסיק מידית את העבודה ,כגון
אובדן קשר דו כיווני .הוצפה החובה לכתיבת נוהל מוגדר לעבודת ייצוב  -שמהותה שונה
מהעברת מתלה מטען ,ביצוע ריענונים שוטפים ומעשיים לעובדים וכד' .למרות שברור היה
לכלל גורמי הניהול המעורבים באירוע ,הן בחברה המפעילה והן בחח"י ,שמשימת הצבת
העמודים באירוע ,אינה משימת מתלה מטען רגילה ,הן מבחינת תוואי הקרקע ,סוגי
העמודים ומשקלם ,מורכבות העבודה מבחינת כמות הסבבים הרבה הנדרשת לביצוע
העבודה ,ועבודת הייצוב עצמה ,לא מצאו גורמים אלה לבחון ,טרם ביצוע העבודה ,באם
הנהלים הקיימים אכן מתאימים למשימה הנדרשת.

משרד החוקר הראשי – חקירת תאונות ותקריות אוויר

19

 .3מסקנות
 3.1תאונה חמורה שעלולה הייתה להסתיים בצורה חמורה בהרבה ובעיקרה היא אירוע
משולב אישי  -צוות אויר ,צוות קרקע וניהולי ,הן בחברה מזמינת העבודה והן בחברה
המפעילה את כלי הטיס.
3.2

הגורם הישיר לתאונה בה המסוק פגע בעמוד הינה הטסת כלי הטיס ,בהנמכה לא
מודעת ,ללא הכוונה יעילה ,עם מודעות מצבית חלקית ,עד לפגיעת חלקו האחורי של
המסוק בעמוד להצבה והתרסקות המסוק על צלע ההר ,סמוך לצוות הקרקעי.

3.3

העובדה שלא הייתה תקשורת רדיו דו כיוונית בין הטייס לבין המכוון הקרקעי ,ושלא
היה קשר עין ביניהם ,מנעה ,למעשה את האפשרות של הטייס לדעת את מיקומו
יחסית לעמוד להצבה ,בעת ההנמכה ,אלא שמצב זה לא הביא אותו להפסיק את
המשימה.

3.4

העדר אמצעי אחר לאבחנה מדויקת ,של מיקום כלי הטיס יחסית למטען ולקרקע,
מנעה מהטייס אפשרות לאבחן את מצבו היחסי למכשול ואולי גם למנוע את התאונה.

3.5

תחושת צורך ב"עמידה במשימה" ,למרות כשלים שהתגלו במהלך יום העבודה ואובדן
קשר הרדיו הדו כיווני ,תרמה להחלטתו השגויה של הטייס להמשיך בביצוע הטיסה.

3.6

בסבירות גבוהה ,כי זמן העבודה הארוך ,בביצוע סוג עבודה שהטייס אינו רגיל לבצע
לאורך זמן ,גרמו לעייפות שתרמה את חלקה להתרחשות האירוע.

3.7

העדר כיסוי בנהלים מוגדרים לביצוע עבודת ייצוב עמודים ,הן בחח"י והן בחברה
המפעילה ,בנושאים כגון :חוסר בהגדרת פעולות לביצוע בעת אובדן קשר ,העובדה
שלמכוונים מספר תפקידים באתר ההצבה ,תרמו להתרחשות האירוע.

3.8

אורך המענב (כבל חיבור המטען למסוק) באירוע היה  6מטר .הנמכה הדרגתית של
שישה מטר קשה לאבחון באמצעות מחווני המסוק .אפשר שהארכת הכבל הייתה
מסייעת למניעת האירוע.
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 .4המלצות
4.1

לבחון את הנהלים הקיימים לביצוע עבודות מתלה מטען ,בדגש על בחינת צורך
בכתיבת נוהל מוגדר לייצוב עמודים ,שיכלול בין היתר:
 ציוד ובדיקתו טרם הטיסה,
 תקשורת בין צוות הקרקע לטייס,
 פעולות במקרה של אובדן תקשורת,
 מיקום המכוון הקרקעי יחסית לכלי הטיס,
 הפרדת תפקיד המכוון הקרקעי מתפקידים נוספים בעת ביצוע הצבת העמוד.
מועד ביצוע מומלץ31.12.2019 :
אחריות :החברות המפעילות וחח"י

4.2

לבחון ולשקול הגדרת מקרים ,תנאים ונסיבות ,המחייבים הפסקה מיידית של
העבודה ,ואלו המחייבים שינוי בביצוע העבודה.
מועד ביצוע מומלץ31.12.2019 :
אחריות :החברות המפעילות וחח"י

4.3

לבחון תכנים ומועדי ההדרכות והריענונים למשימת מתלה מטען בכלל ומשימת ייצוב
עמודים בפרט ועיגונם בנהלים לקיים במקביל מפגשים ומקצועיים מפרים בין הגופים.
מועד ביצוע מומלץ31.12.2019 :
אחריות :החברות המפעילות וחח"י

4.4

לבחון היתכנות להתקנת כלי עזר לטייס לקביעת מיקומו יחסית למתלה המטען ו/או
לקרקע ,באמצעות מד ייעודי ו/או מצלמות בתחתית כלי הטיס ו/או כל עזר אחר,
שיסיעו לטייס בעת ההטסה בסמוך למתלה ולקרקע.
מועד ביצוע מומלץ31.12.2019 :
אחריות :החברות המפעילות

4.5

לשקול ביצוע המשימה באמצעות שני טייסים ,בעיקר במשימות מורכבות בתנאי
קרקע או מזג אוויר מגבלתיים ,למרות הפגיעה במשקל המועיל .במקביל ,ניתן לשקול
הצבת טייס נוסף כמכוון קרקעי במשימות מורכבות בתנאים מגבלתיים.
מועד ביצוע מומלץ31.12.2019 :
אחריות :החברות המפעילות

4.6

לבחון את זמני העבודה בביצוע משימות עבודה שאינו רגילות ומחייבות זמן ריחוף רב
עם מטענים שונים ,ולבדוק אפשרות פיצול עבודות כגון אלה למספר ימי עבודה.
מועד ביצוע מומלץ31.12.2019 :
אחריות :החברות המפעילות

ב ב ר כ ה,
ארנון
גיל
ממלא מקום החוקר הראשי
תאריך15.9.2019 :

סימוכין4000-0098-2019-0014662 :

החזרת חפצים שנתפסו במהלך חקירה בטיחותית
בהתאם לסעיף (114ב)( )7( – )5לחוק הטיס ,התשע"א –  ,2011החוקר הראשי יחזיר חפצים שנתפסו ,למעט שברי כלי טיס ,תוך  45ימים ממועד פרסום דו"ח
החקירה הסופי .החפצים יוחזרו לידי מי שמידיו נתפסו החפצים ,או לידי בעליהם .שברי כלי טיס לא יוחזרו אלא לבקשת בעליו של כלי הטיס ועל חשבונו .בקשה
להשבתם יש להגיש לחוקר הראשי ,לא יאוחר מ –  45ימים ממועד פרסום הדוח.
אדם המעוניין ,כי חפצים שנתפסו לא יוחזרו לידי בעליהם ,רשאי להגיש בקשה מתאימה לבית משפט השלום ,שבתחום שיפוטו נתפס החפץ.
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