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לצורכי בטיחות בלבד

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  122לחוק).
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' 31-18
תקציר האירוע
ביום רביעי ,בתאריך  ,28.3.2018בשעה  ,06:22שני מטוסי נוסעים התנגשו בזנבותיהם בעת
שנדחפו לאחור ,לנקודות ההתנעה שלהם.
שני המטוסים קיבלו אישור דחיפה לאחור ,משערי היציאה בהם עמדו ,אל נקודות ההתנעה.
המטוס הראשון ,בואינג  767של חב' אל על ,נדחף לעבר נקודת ההתנעה המיועדת ולקראת סוף
הדחיפה ,המטוס השני ,בואינג  737של חברת גרמניה ,קיבל אישור דחיפה לנקודת התנעה אחרת,
ששונתה על ידי פקח ההסעה תוך כדי הדחיפה .בשלב בו נותרו למטוס אל על  14מטרים עד
ההגעה לנקודת ההתנעה ,פגעו זנבו וזנב מטוס חברת גרמניה זה בזה ושני המטוסים נעצרו.
למטוסים נגרם נזק ,אך לא פרצה אש ולא נוצרה בהלה על סיפונם .לא הוכרז מצב חירום או
כוננות לחירום .הנוסעים הורדו מהמטוסים והועברו לטרמינל.
האירוע דווח מידית לחוקר הראשי ע"י ראש אגף אחזקת מטוסים של חברת אל על ובתוך זמן
קצר ,חוקרים ממשרד החוקר הראשי הגיעו לאתר התאונה ופתחו בחקירה.

כלי הטיס אחרי התאונה
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רשימת קיצורים וראשי תיבות
קיצור

4

מונח

תרגום

A-SMGCS

Advanced-Surface Movement Guidance and
Control Systems

מערכת מתקדמת להכוונה וניטור תנועה
קרקעית
מנוע עזר

APU

Auxiliary Power Unit

ATC

Air Traffic Control

BFU

German Federal Bureau of Aircraft Accident
Investigation

CAVOK

Ceiling and Visibility OK

CVR

Cockpit Voice Recorder

DFDR

Digital Flight Data Recorder

EASA

European Aviation Safety Agency

EFS

Electronic Flight Strips

הסוכנות לבטיחות בתעופה של האיחוד
האירופי
מערכת אלקטרונית לניהול עמדת פיקוח

FLARM

Traffic awareness and collision avoidance
technology for General Aviation

מערכת התראה ומניעת תאונות בתעופה
הכללית

FOD

Foreign Object Debris

HS

Hard Stand

IATA

International Air Transport Association

ICAO

International Civil Aviation Organization

IGOM

IATA Ground Operations Manual

ISAGO

IATA Safety Audit for Ground Operations

NIGS

Nose In Guidance System

RAAS

Runway Awareness and Advisory System

RT

Radio Telephony Qualification

SMR

Surface Movement Radar

SMS

Safety Management System

SP

Starting Point

TBL

Towbarless (a tow-truck without a tow-bar)

TCAS

Traffic Collision Avoidance System

שליטה ובקרה על תעבורה אווירית
הרשות הפדרלית לחקירת תאונות אוויריות
של גרמניה
 כתלות,מינוח לציון מזג האוויר טוב בשדה
בתנאי ראות ובסיס ענן מוגדרים
רשמקול תא הטייסים
מערכת דיגיטלית להקלטת נתוני טיסה

סיכוני גופים זרים
עמדת חנייה למטוס שאינה צמודה לטרמינל
התאחדות חברות להובלה אווירית
הארגון הבינלאומי לתעופה אזרחית
IATA המדריך לתפעול קרקעי של
 לתפעול קרקעיIATA סיקור
מערכת הכוונת כניסה לעמדת חניה
מערכת מודעות והתראה מפני חדירה
למסלולים
הרשאה לניהול תקשורת אווירית
מכ"מ למעקב אחרי תנועה קרקעית
מערכת ניהול הבטיחות
עמדת התנעה
גורר ללא מוט גרירה
מערכת למניעת תאונות אוויריות
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 .1מידע עובדתי
 .1.1היסטוריה של התאונה
הערה :הזמנים מקומיים ,מעוגלים לדקה השלמה הקרובה .הזמן המדויק מופיע
בתמליל המצורף להלן.
ביום רביעי ,בתאריך  ,28.3.2018בשעה  ,06:22שני מטוסי נוסעים שהיו במהלך שלב
הדחיפה לאחור ,אל נקודות ההתנעה ,התנגשו בזנבותיהם וניזוקו .בשעת בוקר זו שרר
מזג אוויר גשום ועדיין שררה חשכה ,הרחבות היו רטובות והוארו באמצעות תאורת
הצפה .באותה עת הייתה תנועה ערה של מטוסים יוצאים ,לאחר פתיחת השדה
להמראות ותנועה של מטוסים נכנסים.
המטוסים המעורבים בתאונה חנו בעמדות חניה סמוכות זו לזו בצמוד לטרמינל .3
מטוס  Boeing 767-300של אל על ,בטיסה מספר  385לרומא ,כשעל סיפונו  240נוסעים
ואנשי צוות (להלן" :מטוס ה  ,)"767 -חנה בשער יציאה .C9 -
מטוס  Boeing 737-700של חברת גרמניה ,בטיסה מספר  4915לברלין כשעל סיפונו 127
נוסעים ואנשי צוות( ,להלן" :מטוס ה  ,)"737 -חנה בעמדה הצמודה לו ממערב .C8 -
בשעה  ,06:09צוות מטוס ה  ,767 -קרא לראשונה על ערוץ ההסעה  118.05וביקש מרשה
לעזיבה .פקח ההסעה הפנה אותו לערוץ  129.2לקבלת מרשה .מטוס אל על ירד מערוץ
ההסעה למשך מספר דקות.
בשעה  ,06:13מטוס אל על ,בטיסה  ,314קרא לראשונה אחרי נחיתה ,על הערוץ וקיבל
מרשה להסיע לעמדה ( C7הממוקמת צמוד ממערב לעמדה  )C8ולהמתין לפני מחבר M1
עקב תנועה.
בשעה  ,06:14מטוס ה  737 -קרא וביקש דחיפה והתנעה מעמדת החניה  - C8פקח
ההסעה ביקש ממנו להמתין לאישור עקב תנועה מאחור.
בשעה  ,06:16מטוס אל על ,בטיסה  ,314קיבל אישור להמשיך בהסעה לעמדה ,C7
הצמודה ממערב לעמדה בה חנה מטוס ה  737 -של חברת גרמניה .ההסעה הייתה
מ  1M -על ה  ,M -מאחורי מטוס ה .737
באותה עת ,צוות מטוס ה  ,767קרא וביקש דחיפה מעמדה  - C9פקח ההסעה ביקש
ממנו להמתין לאישור.
בשעה  ,06:17כדקה מאוחר יותר ,מטוס ה  767 -קיבל אישור להידחף מעמדה C9
לנקודת התנעה  ,37עם הפנים מזרחה.
בשעה  ,06:19כאשר מטוס ה  767 -השלים את הפניה עם זנבו ,ממחבר  M1למחבר ,M
עליו ממוקמת עמדת ההתנעה  ,37מטוס ה  737 -קיבל אישור דחיפה משער  C8בו חנה.
האישור ניתן כחמש דקות לאחר הבקשה .הפקח לא ציין את עמדת החנייה בעת מתן
האישור .הטייס אישר ב  .Read back -מטוס ה  737 -קיבל אישור להידחף לנקודת
התנעה  ,48עם הפנים מזרחה.
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כדקה וחצי לאחר קבלת המרשה לדחיפה ,כאשר מטוס ה  737 -כבר התרחק מאזור
עמדת החניה צפונה ,פקח ההסעה החליף למטוס את היעד ,לעמדת התנעה  ,47עם
הפנים מערבה.
תרשים אזור התאונה
שער C7
SP 37
 737בשער C8
SP 47

 767בשער C9

SP 48

מטוס ה  767 -נדחף לאיטו לאחור ,לאורך ה  M -ובו בעת ,מטוס ה  737 -נדחף לאיטו
לאחור ,לכיוון ה  ,M -כדי להתיישר על ה –  ,Mעם הזנב מזרחה ובהמשך להיגרר מערבה,
אל נקודת התנעה  ,47עם הפנים מערבה.
בעת שנותרו למטוס  14 ,767מטר עד לנקודת ההתנעה ,SP 37 ,זנבות שני המטוסים פגעו
זה בזה  -המטוסים נעצרו כאשר זנבותיהם שלובים .מייצב והגה הגובה של ה 767 -
חדרו את מייצב והגה הכיוון של ה .737 -
למטוסים נגרמו נזקים ,אך לא פרצה אש ולא נוצרה בהלה על סיפונם.
כארבעים וחמש שניות לאחר ההתנגשות ,רכב "עקוב אחרי" חש לאתר התאונה .טייס
ה  737 -הודיע לפקח הקרקע ,שהם עצרו את הדחיפה לאחור בגלל מטוס מאחוריהם,
והפקח ענה לו שיש מטוס מזרחית אליהם וביקש מהטייס לאמת שלא ניתן להמשיך
בדחיפה  -טייס ה  737 -אישר .כשתי דקות לאחר ההתנגשות ,אף אחד לא הודיע עדיין
שארעה התנגשות ,אף לא רכב ה"עקוב אחרי" שנכח באתר התאונה ולא צוותי הגרירה.
פקח הקרקע הודיע לטייס ה  737 -שהתנועה מזרחית אליהם אינה פקטור ,אבל אם יש
להם בעיה ,הוא ייתן להם עמדת התנעה אחרת .טייס ה  767 -הודיע לפקח הקרקע,
שהם עדיין לא ממש בעמדה ,וכי עצרו בגלל בעיה בגורר .כשתי דקות וחצי לאחר
ההתנגשות ,פקח הקרקע הנחה את טייס ה  737לעמוד במקום ,טייס ה  737 -אישר
והודיע שהוא ממתין להנחיות הפקח .כשלוש דקות אחרי התאונה ,טייס ה  767 -הודיע,
כי עפ"י צוות הקרקע הם פגעו במטוס אחר .פקח הקרקע לא ענה בקשר ,עד שטייס
ה  737 -הודיע גם הוא על התאונה .הפקח שאל את טייס ה  737 -אם ברצונו לחזור
לעמדה .בהתייעצות טלפונית של המנהל התורן של השדה שנכח במקום ,עם מנהל
השדה ,הוחלט שלא להכריז על מצב חירום .הנוסעים הורדו מהמטוסים באמצעות
מדרגות והועברו לטרמינל באוטובוסים.
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זירת התאונה במבט מכיוון דרום מזרח (מהמגדל המשני)

שניות לפני התאונה

האירוע דווח מידית לחוקר הראשי ע"י ראש אגף אחזקת מטוסים של חברת אל על
ובתוך זמן קצר ,חוקרים ממשרד החוקר הראשי נשלחו והגיעו לאתר לצורך מיפוי
ותיעוד אתר התאונה .עקב היקף הגורמים המעורבים (שני ציוותי טיסה ,שני ציוותי
גרירה ופקחים) תוגבר צוות החקירה בחוקרים נוספים .לאחר השלמת החקירה
הראשונית ,החוקר הראשי אישר לגרור את המטוסים לעמדות חניה שונות.
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שלבי התפתחות האירוע
 .1תחילת הדחיפה של מטוס ה  ,767 -מעמדה  C9לנקודת ההתנעהSP37 ,

 .2תחילת הדחיפה של מטוס ה  737 -מעמדה  C8לנקודת ההתנעה ,SP 47 ,כאשר
מטוס ה  767 -לקראת סיום הדחיפה.

 .3אזור ההתנגשות של זנבות שני המטוסים -מטוס ה  767 -לקראת סיום הדחיפה
ומטוס ה  737 -לקראת תחילת הסיבוב.
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 .1.2נפגעים
לא היו נפגעים.
 .1.3נזק לכלי הטיס
1.3.1

מטוס ה  B737 -של חברת  Germaniaניזוק קשה במכלול הזנב ,הגה ומייצב
הכיוון .החברה נועצה עם יצרנית המטוס לגבי כדאיות התיקון ולבסוף המטוס
תוקן בעלות גבוהה.

1.3.2

מטוס ה  B767 -של חברת אל על ניזוק קשה במכלול הזנב ,הגה ומייצב הגובה.
בעקבות נזקים אלה הוחלט בחברת אל על ,כי אין כדאיות כלכלית לתקנו והוא
הושבת לצמיתות.

 .1.4נזק אחר
לא נגרמו נזקים נוספים.
 .1.5המעורבים
טייסים
קברניט מטוס ה )PIC( 767 -
 גיל .53 -
 ניסיון כללי  15,000 -ש"ט.
 מבחן רמה  -בתוקף ,עד .17.2.2019
 תעודה רפואית  -בתוקף ,עד .5.9.2018
טייס משנה מטוס ה 767 -
הערה :טייס משנה ,קברניט בהסבה.
 גיל – .57
 ניסיון כללי  11,000 -ש"ט ,מתוכן  7ש"ט על הדגם במסגרת הסבה.
 מבחן רמה  -בתוקף ,עד .20.3.2019
 תעודה רפואית  -בתוקף ,עד .24.10.2018
קברניט מטוס ה 737 -
 גיל .32 -
 רישיון  -בתוקף ,עד .30.11.2018
 תעודה רפואית  -בתוקף ,עד .14.11.2018
 ניסיון תעופתי  -סה"כ  4,790שעות טיסה ,מתוכן  4,400על דגם בואינג .737
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פקח הקרקע/הסעה
פקח עמדת הקרקע במגדל הפיקוח (להלן" :פקח הקרקע")
 גיל .35 -
 פקח ברשות שדות התעופה משנת  5.5 ,2010שנים  -פקח במגדל אילת.
 ב  2.5 -השנים האחרונות  -פקח במגדל נתב"ג.
 בעברו קצין פיקוח טיסה בחיל האוויר.
 הסמכות – פקח קרקע ופקח מגדל.
ציוותי הגרירה
אל על
נהג גורר מטוס ה – 767
 גיל – .43
 מועסק  10שנים בחברה ,מתוכן  8שנים במחלקת ציוד קרקע.
 עבר הדרכות בכל סוגי הכלים התפעוליים של החברה .מוסמך ל –  PBולא לגרירת
.RT
מלווה גרירה (להלן" :רמפיסט")
 גיל .24 -
 מכונאי בחיל האוויר ובחברת אל על.
 תחילת עבודה בחברה  -אוקטובר .2016
 משמש כמנהל צוות גרירה.
לאופר
נהג גורר מטוס ה 737 -
 גיל – .51
 מועסק שנה וחצי בחברה.
 נהג גורר לכל סוגי המטוסים .עבר את ההסמכות והמבחנים של נתב"ג.
הערה :במהלך החקירה ,ללא קשר ישיר לתאונה ,הנהג הגורר התפטר.
מלווה גרירה
 גיל .25 -
 תחילת עבודה בחברה – אוגוסט .2017
 משמשת בתפקיד מנהלת רחבה.
 מוסמכת על מטוסים קטנים ומטוסים צרי גוף.
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 .1.6מידע על כלי הטיס והכלים המעורבים
מטוס אל על
 דגם – בואינג .767-300ER
 סימן רישום .4X-EAK -

 כושר טיסה  -בתוקף.

מטוס חברת גרמניה
 דגם – בואינג 737-700W

 סימן רישום .D-ABLB -

הערה :במהלך החקירה החברה פשטה את הרגל ונסגרה.

משרד החוקר הראשי – חקירת תאונות ותקריות אוויר

11

רכב גרירה אל על
 סוג  ,Douglas ,TBL -מס' ( 3035בתצלום כלי דומה)

רכב גרירה לאופר
 סוג Goldhofer ,TBL -

 .1.7מזג האוויר
 ראות  -מוגבלת 5-7 ,ק"מ.
 עננות –  ,8/8בסיס ענן בגובה  11,000רגל ,גשום.
 תאורה  -שעת חשכה ,פנסי רחבות פעלו.
 רוח  -דרום מזרחית עד דרומית ,בעוצמה של  5-10קשר.
 טמפרטורה  18 -מעלות צלסיוס.
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 .1.8מערכות ,תצוגות ועזרי ניווט
 המטוסים הפעילו את מכשיר ה  Transponder -כנדרש בנהלי השדה.
 תצוגות בעמדת הפקח:
 צג רחבות החניה  -צג מואר ועליו סימון העמדות ,נתיבי ההסעה ,עמדות
החניה ,נקודות ההתנעה וכיווניהן.

 מערכת סטריפים אלקטרונית ( )EFSעליה מוצגים כל הנתונים של המטוס,
לרבות עמדת החניה ,אישור דחיפה והתנעה ונקודת ההתנעה

הערה :בתמונה נראים שני הסטריפים של המטוסים שהתנגשו .במסך של פקח
הקרקע היו סטריפים נוספים בזמן התאונה.
 מערכת בקרה קרקעית בשימוש מגדל הפיקוח A-SMGCS -

מערכת מודולרית הכוללת פונקציות שונות לתמיכה בתנועה בטוחה ,מסודרת
ומהירה של מטוסים וכלי רכב בשדות תעופה ,בהתאם לצפיפות התנועה ומורכבות
מבנה שדה התעופה ,ללא תלות בקו ראייה עם המטוס או עם כלי הרכב.
האפיון הכללי של המערכת ,המפורט במסמך  ICAOשמספרו  ,9830מתייחס בסעיף
 1.1.3למרחב התנועה בשלמותו כמרחב המיועד להפעלת המערכת ,כלומר תנועת
כלי הטיס ,מהנחיתה על המסלול ועד להגעתו לעמדת החניה ,ובחזרה למסלול
מעמדת החניה .המערכת עוקבת גם אחרי כלי רכב ,בהם מותקנים משיבים
והמורשים לנוע באזור המבצעי.
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המערכת אוספת מידע מסנסורים שונים ,לרבות סנסורים אופטיים ,מיקרוגל,
מערכות מכ"מ ,משיבים ( )Transponderבמטוסים ועוד .היא כוללת מערכות
טכנולוגיות ,ונהלים משלימים המסייעים לספק את השירות הנדרש ,ברמת אמינות
גבוהה מאד.
המערכת כוללת ארבע פונקציות:
 השגחה
 בקרה
 תכנון
 הנחייה
מוגדרות ארבע רמות ,שתיים מהן כבר אומצו ע"י יורוקונטרול .ארבע הרמות הן:
 רמה  - 1השגחה משופרת
באמצעות מעקב ונהלים משופרים ,מכסה את מרחב התמרון עבור כלי רכב
קרקעיים ואת מרחב התנועה עבור מטוסים .ההליכים עוסקים בזיהוי,
ובמימוש הוראות ה  .ATC -פקחי רחבות החניה מקבלים מידע על מיקום
התנועה וזהותה ,דבר המהווה צעד חשוב קדימה יחסית לתמונה המסורתית
שהתקבלה מהמכ"מ הקרקעי (.)SMR
 רמה  - 2השגחה ורשתות בטיחות
רמה  2מוסיפה רשתות בטיחות שמגינות על המסלולים ועל האזורים שהוכנסו
לתחום המערכת ,באמצעות ההליכים הקשורים .התראות מתאימות נוצרות
עבור פקחי רחבות החניה ,במקרים של מסלולי התנגשות בין כל כלי הרכב ו/או
מטוסים ,ופלישה של מטוסים לאזורים שהוגדרו כאסורים.
 רמה  - 3זיהוי קונפליקטים – כנראה עדיין לא מיושמת
רמה  3מזהה את כל הקונפליקטים במרחב התנועה ,ומוסיפה הנחיה משופרת
ותכנון התנועות על ידי פקחי רחבות החניה.
 רמה  - 4פתרון קונפליקטים ,תכנון אוטומטי והנחיה – כנראה עדיין לא מיושמת
רמה  4תספק פתרון לכל קונפליקט שייווצר ,ותאפשר תכנון אוטומטי והנחיה
אוטומטית עבור הטייסים ,כמו גם לפקחי רחבות החניה.
רמות  1-2של המערכת מיושמות במקומות שונים ,לרבות נתב"ג .יתר הרמות טרם
מיושמות .בהגדרות המערכת נקבע ,כי בטווח של  50מטר מעמדות החניה של
טרמינל  ,3המטוסים וכלי הרכב אינם מופיעים על צג המערכת בעמדת הפקח
ומשכך לא ניתנות התראות במרחב זה.
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תצלום צג מערכת ( A-SMGCSדקה וחצי לפני התאונה)

תצלום צג מערכת ( A-SMGCSבעת התאונה)

הערות :במרכז התצלום צלליות  ELY385ו  GER 4915 -צמודות .עוד ניתן לראות
מטוסים של  ,ELY ,AUSTRIAN ,TURKISH ,IBERIAורכב היחידה למניעת מפגעי חיות
בר (.)BRD3
ניתן להיווכח בתצלום העליון ,כי כלי טיס וכלי רכב בקרבת הטרמינל אינם מוצגים.
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 תקשורת.1.9
 תקשורת בין הטייסים לבין מלווי הגרירה באמצעות אוזניות המחוברות לשקע
. בין הנהגים לבין המלווים תקשורת ישירה מילולית ובסימני ידיים.במטוס
.118.05  בתדרVHF  תקשורת בין פקח הקרקע והמטוסים התקיימה על
 (כולל אך ורק חילופי דברים בעלי118.05 " תמליל התקשורת על ערוץ "הסעה מערב
. מקומיים- חשיבות להבנת תרחיש התאונה) הזמנים
 כי הדבר,הכללת תמליל הקשר המובאת להלן היא עפ"י קביעתו של החוקר הראשי
.או מסקנותיה/חיוני להמחשת ממצאי החקירה הבטיחותית ו
L.T.
06:08:48
06:08:52
06:08:55
06:09:00
06:09:05
06:13:32
06:13:35

06:13:41
06:13:45
06:13:50

06:13:58
06:14:19
06:14:20

06:14:30
06:15:38
06:15:40

06:15:46
06:16:26
06:16:31
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CALL SIGN
ELAL 385
BEN GURION ELAL 385 GOOD MORNING
GND
ELAL 385 BEN GURION GROUND GOOD
MORNING
ELAL 385
ELAL 385 INFORMATION FOX, C9, READY TO
COPY ATC
GND
ELAL 385 CLEARANCE DELIVERY OPERATING
ON 129.2 PLEASE
ELAL 385
129.2 TODA
ELAL 314
GROUND SHALOM ELAL 314
GND
ELAL 314 BEN GURION GROUND GOOD
MORNING, PARKING POSITION C7 TAXI M HOLD
SHORT M1
ELAL 314
C7 VIA M HOLD SHORT M1 ELAL 314
GER 4915
GROUND GOOD MORNING GERMANIA 4915
STAND C8 REQUEST START AND PUSH
GND
GERMANIA 4915 BEN GURION GROUND
STANDBY CALL YOU BACK FOR THE PUSH,
TRAFFIC TAXIING BEHIND.
GER 4915
STANDING BY, GERMANIA 4915.
ELAL 314
ELAL 314 JUST TO CONFIRM HOLD SHORT M1?
GND
ELAL 314 AFFIRM, TRAFFIC PUSHING ON M1,
WHEN CLEARED OF THE TRAFFIC PUSHING
CONTINUE TO THE GATE VIA C7.
ELAL 314
COPIED ELAL 314
ELAL 385
BEN GURION BOKER TOV ELAL 385 HEAVY C9
FULLY READY
GND
ELAL 385 BEN GURION GROUND GOOD
MORNING STANDBY FOR THE PUSH DUE
TRAFFIC TWO MINUTES TRAFFIC BEHIND, LESS
THAN TWO MINUTES.
ELAL 385
STANDING BY
ELAL 314
ELAL 314 WHEN CLEARED FROM THE TRAFFIC
MAY WE PROCEED?
GND
ELAL 314 AFFIRM, CLEARED OF TRAFFIC
CONTINUE TO C7
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06:16:33
06:17:00

ELAL 314
GND

06:17:05

ELAL 385

06:17:07

AUS 860V

06:17:19
06:17:22
06:17:45

GND
ELAL 314
AUS 860V

06:17:50

GND

06:18:53

GND

06:19:00

GER 4915

06:19:07

GND

06:20:34
06:20:38
06:20:40

GND
GER 4915
GND

06:20:47

GER 4915

06:20:50

GND

06:20:55

AUS 860V

06:22:00
06:22:05
06:22:08

GER 4915
GND
GER 4915

06:22:11
06:22:15

GND
GER 4915

06:22:22

GND

06:22:35

GER 4915
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THANK YOU TO C7
ELAL 385 HEAVY C9 PUSHBACK AND STARTUP
APPROVED, RELEASE POINT 37 FACING EAST.
37 EAST CLEARED FOR PUSH AND START ELAL
385 TODA
GROUND GOOD MORNING AUSTRIAN 860V
STAND C4 READY FOR STARTUP AND PUSH
BACK
ELAL 314 FROM C7 VIA M
C7 VIA M ELAL 314
GROUND GOOD MORNING AUSTRIAN 860V
READY AT STAND C4
AUSTRIAN 860V GOOD MORNING, STANDBY
CALL YOU BACK FOR THE PUSH
ELAL… CORRECTION GERMANIA 4915
PUSHBACK AND STARTUP APPROVED,
RELEASE POINT 48 FACING EAST.
GERMANIA 4915 PUSHBACK AND STARTUP
APPROVED, RELEASE POINT 48 FACING EAST.
AUSTRIAN 860V ONE MINUTE FOR THE PUSH,
TRAFFIC PUSHING BEHIND.
GERMANIA 4915 BEN GURION GROUND
BEN GURION GERMANIA 4915 GO AHEAD
GERMANIA 4915 AMEND RELEASE POINT,
RELEASE POINT 47 FACING WEST
RELEASE POINT 47 FACING WEST GERMANIA
4915
AUSTRIAN 860V PUSHBACK AND STARTUP IS
APPROVED RELEASE POINT 48 FACING NORTH
RELEASE POINT 48 FACING NORTH AUSTRIAN
860V PUSHBACK AND STARTUP APPROVED
GROUND GERMANIA 4915
GERMANIA 4915
AT THE END OF OUR PUSHBACK IS THERE AN
AIRCRAFT BEHIND US?
SAY AGAIN GERMANIA 4915
GERMANIA 4915 IS THERE AN AIRCRAFT BEHIND
US BECAUSE WE HAD TO ABORT THE
PUSHBACK
THERE IS TRAFFIC EAST OF YOUR POSITION,
FOR FURTHER PUSHBACK CONFIRM YOU ARE
UNABLE TO CONTINUE PUSH FURTHER OF YOUR
POSITION?
THE PUSHBACK DRIVER JUST STOPPED THE
PUSHBACK BECAUSE OF TRAFFIC CAN WE
PUSHBACK NOW?
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06:22:40

GND

06:22:53

GND

06:23:05
06:23:10
06:23:12

ELAL 385
GND
ELAL 385

06:23:20

GND

06:23:27

GER 4915

06:24:00

GND

06:24:10
06:24:54
06:24:55
06:24:58
06:25:08

GER 4915
ELAL 385
GND
ELAL 385
ELAL 385

06:25:17
06:25:40
06:25:42
06:25:47
06:25:52

GND
GER 4915
GND
GER 4915
GND

GER 4915

GND
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GERMANIA 4915 ASK THE PUSHBACK DRIVER IF
HE CAN PUSH DIRECT NOW FROM THIS
POSITION TO RLEASE POINT 47 FACE WEST, IT
SEEMS LIKE THE TRAFFIC IS NOT A FACTOR BUT
IF IT IS NOT POSSIBLE I WILL GIVE YOU
ANOTHER RELEASE POINT.
OK WE ARE TALKING TO THE PUSHBACK
DRIVER TO CONTINUE WITH THE PUSH, OK?
BEN GURION ELAL 385
ELAL 385
WE ARE HOLDING POSITION NOT YET IN OUR
FINAL STARTUP POSITION, DUE SOME
PROBLEM DOWNSTAIRS WITH OUR TRACTOR,
BE ADVISED
GERMANIA 4915 HOLD POSITION CALL YOU
BACK
HOLDING POSITION WAITING FOR YOUR CALL
GERMANIA 4915
GERMANIA 4915 ASK THE PUSHBACK VEHICLE
IF HE CAN ENTER BACK TO THE STAND FROM
THE CURRENT POSITION
BACK TO THE STAND GERMANIA 4915
TOWER ELAL 385
ELAL 385
BE ADVISED OUR PUSHBACK… STANDBY
FROM ELAL 385 WE WERE INFORMED BY OUR
GROUND STAFF THAT WE HIT ANOTHER
AIRCRAFT ON THE GROUND, NOW HOLDING
POSITION, STANDBY.
ROGER ELAL 385
GROUND GERMANIA 4915
GERMANIA 4915
(UNCLEAR)
ARE YOU ABLE TO PUSH BACK TO THE GATE
BECAUSE YOU PROBABLY HIT TRAFFIC BEHIND
YOU?
THERE WAS TRAFFIC BEHIND US AND THAT
WAS THE REASON WE STOPPED OUR PUSHBACK
AND WE ARE PULLING NOW BACK TO OUR
STAND AGAIN.
ROGER GERMANIA 4915
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 .1.10שדה התעופה
 כללי
 שדה התעופה הבינלאומי בן גוריון ,ליד תל אביב .TLV/LLBG -
 נ.צ .מרכזי ' 32° 00.6צפון 034° 53.1' ,מזרח.
 נטייה מגנטית .4°E
 גובה  134 -רגל מעל פני הים.
 מסלולים  -אספלט (אורך ורוחב במטרים)
 מסלול  2,772 X 60 :03-21מטר.
 מסלול  3,112 X 45 :12-30מטר.
 מסלול  4,062 X 45 :08-26מטר.
 תרשים שדה התעופה
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 תרשים אזור רחבות החניה ומקום התאונה
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 רחבות החניה בנתב"ג
בנתב"ג (נכון למועד התאונה) סך  117עמדות חניה הנחלקות בין  12רחבות חניה.
עמדות חניה שונות מיועדות לכלי טיס מקטגוריה שונה ולעיתים נעשה בהן שימוש
תחת אילוצים תפעוליים המוגדרים בנהלי השדה ,מגדל הפיקוח ומרכז מבצעים.
עמדות "שרוול" ממוקמות אך ורק בזרועות טרמינל .3

רחבות החניה באזור התאונה
הערות

רחבת
חניה
זרוע B

מספר
עמדות
זרוע בטרמינל  ,3חניה  B6מיועדת לA340-600-
8

זרוע C

8

זרוע בטרמינל  ,3חניה  C6מיועדת לA340-600-

זרוע D

8

זרוע בטרמינל 3

זרוע E

8

זרוע בטרמינל 3

9 )WHS( WH

בחלק מהעמדות ישנן כמה חלופות לחניה בהתאם
לקטגוריית כלי הטיס (למשל – )WH2, WH2A, WH2B

)EHS( EH

9

בחלק מהעמדות ישנן כמה חלופות לחניה בהתאם
לקטגוריית כלי הטיס (למשל – )EH2, EH2A, EH2B

H

13

-

J

13

משרת בעיקר את טרמינל 1

L

6

משרת בעיקר את טרמינל 1
כולל  3עמדות תחזוקה של חברת אל על ()K1, K3, K5

BE

10

-

V1

7

בחלק מהעמדות ישנן כמה חלופות לחניה בהתאם
לקטגוריית כלי הטיס

V2

18

מיועד בעיקר למטוסי מנהלים סילוניים

Q

-

אינה בשימוש מובילים אוויריים באופן שוטף

סה"כ

117

-
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 מבנה רחבות המטוסים בנתב"ג:
בנמל התעופה בן גוריון מספר סוגים של רחבות חניה ,כמפורט בטבלה לעיל .לרחבות
הללו מאפיינים שונים זה מזה.
 רחבות  J ,Lהן רחבות ארוכות וישרות הנקראות על שם מסלול ההסעה העובר בתוכן.
עמדות החניה מקבילות זו לזו.
 משני צדי טרמינל  3רחבות חניה  EHS/WHSשגם הן ארוכות וישרות ,המטוסים חונים
במקביל זה לזה כאשר אף המטוסים ,ברחבה המערבית ,מופנה מערבה ואף המטוסים,
ברחבה המזרחית ,מופנה מזרחה.
 רחבה  BEהממוקמת בפינה הדרום מזרחית של השדה ,מול ממ"ן ,כוללת עמדות חניה
מקבילות זו לזו ,בשני צדי הרחבה.
 רחבות  V2 V1מיועדות בעיקר למטוסי מנהלים והמטוסים חונים בהן במקביל זה לזה.
ברחבה  V2משני צדי מסלול ההסעה  VBוברחבה  V1רק בצד המזרחי שלה .מטוסי
מנהלים מניעים לרוב בעמדה ויוצאים בכוחות עצמם ,ללא דחיפה לאחור.
 רחבת  Hמכילה מטוסים החונים בשני צדיה במקביל זה לזה.
 עמדות החניה מסביב לטרמינל  3ממוקמות בזויות שונות ,בהתאם למבנה הכוכב של
הטרמינל.
 מסלולי הגרירה/דחיפה לאחור הם בחלקם ארוכים מאד וכוללים קשתות פנייה.
 ניהול הדחיפה מרחבות המטוסים השונות בנתב"ג (ראה תרשים בהמשך):
 דחיפה לאחור ,לצורך התנעה ,מתבצעת לנקודת התנעה המסומנת על הקרקע.
ברחבות  B/L/J/V2/V1/Hיש נקודות התנעה הממוקמות על מסלול ההסעה שבמרכזן.
התמרון הנדרש ,להגעה לנקודת ההתנעה ,כולל בדרך כלל דחיפה החוצה מהעמדה,
ב  90 -מעלות ,ודחיפה או משיכה לנקודת ההתנעה המיועדת.
 לרחבות  EHS/WHSולעמדות החניה בטרמינל  3יש נקודות התנעה על מסלולי ההסעה
שמסביב לטרמינל .הדחיפה להתנעה ,מהרחבות החיצוניות ,נעשית ברובה בתמרון דומה
  90מעלות ודחיפה או משיכה לעמדת התנעה. במקרים מסוימים ,בכפוף לאילוצי התנועה ,יתכן שהדחיפה מעמדות אלה תהיה מורכבת
יותר  -בין השאר ,מסלולים ארוכים עם פניות.
 הדחיפה לאחור ,מעמדות החניה של טרמינל  ,3כרוכה לרוב בתמרון של יותר
מ  90 -מעלות ,כולל פניות נוספות ,שינויי כיוון ולעיתים אף דחיפה ארוכה.
 ישנן עמדות התנעה הנמצאות בשימוש תדיר וישנן כאלה שכמעט ולא נעשה בהן שימוש,
בד"כ עקב מיקומן.
 לעמדות ההתנעה יש מספר סידורי וכיוון אף הנגזר בעיקר ממבנה השדה.
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 .1.11אמצעי הקלטת טיסה
 מכשירי  DFDRלא פעלו שכן מנועי המטוסים היו כבויים.
 הוחלט לא להוריד את מכשירי ה  CVR -עקב העדר תרומה לפענוח האירוע.
 .1.12שברי המטוסים והפגיעה בקרקע
מדובר בתאונה על הקרקע ,בעת ביצוע דחיפת לאחור.
המטוסים נמצאו באתר התאונה כשזנבותיהם "שלובים" זה בזה .מייצב והגה הגובה
של ה  767 -חדרו את מייצב והגה הגובה של ה  .737 -צוות החקירה לא בחן את מידת
הנזקים והותיר זאת למהנדסי החברות למול יצרנית המטוסים.
זנבות המטוסים משולבים לאחר ההתנגשות

 .1.13מידע רפואי ופתולוגי
לא רלוונטי.
 .1.14אש
לא התפתחה אש כתוצאה מהתאונה.
 .1.15הישרדות
נוסעי המטוסים פונו אל הטרמינל באמצעות מדרגות ואוטובוסים.
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 .1.16אירועים דומים ומחקרים
 אירועי בטיחות בשלב הדחיפה לאחור ,התרחשו במבני רחבות חניה שונים
ובשדות שונים ,והן אינן נחלת נתב"ג בלבד .להלן מספר דוגמאות:
דוגמא 1


בשדה התעופה לונדון :לוטון בינלאומי ,בריטניה 30 ,למאי .2012



מטוסים :שני אירבס .A320



תנאי מז"א :בהיר ,עם שמש נמוכה ,זמן קצר אחרי אור ראשון.

נזק :נפגעו מייצב גובה ימני במטוס הפוגע וקונוס זנב ו  APU -במטוס החונה.

תיאור :מטוס נדחף לאחור ,התחיל סיבוב לכיוון ציר רחבת החנייה ,אולם הנהג הגורר
טעה במיקום הציר ודחף את המטוס מרחק מה מעבר לו .לאחר סיבוב של  40מעלות,
לערך ,הגורר נעצר והתחיל משיכה קדימה ,שבתחילתה פגע מייצב הגובה הימני שלו
בקונוס הזנב וב  APU -של המטוס השני ,מאותו דגם ,שחנה בעמדת חניה.
כל תשומת הלב של הנהג הגורר ,הייתה לקרבה לגדר ,בצד השמאלי של המטוס .הוא
טעה בשיפוט לציר המרכז של רחבת החנייה ,ולא שם לב לצד הימני של המטוס ,שם
חנה המטוס האחר.
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דוגמא 2


בשדה התעופה סאות'המפטון בינלאומי ,בריטניה 16 ,לינואר .2012



מטוסים :שני .DHC - 8



תנאי מז"א :אחרי אור ראשון ,מעט לפני הזריחה.CAVOK ,

 נזק :נפגעו הגה גובה ימני וקונוס זנב (אין פירוט באיזה מהמטוסים).
תיאור :טרמינל טורי שלכאורה מופחת בעיות .מטוס נדחף מעמדת חניה  9לעמדת
התנעה  ,A4התנתק מהגורר והחל בתהליך התנעת המנועים .זאת הייתה דחיפה לא
סטנדרטית ,במטרה לאפשר למטוס ג'טסטרים שחנה בעמדת חנייה  ,11להסיע לעמדת
המתנה  B1ומשם למסלול .בשלב זה ,ביקש הדש  8בעמדה  6רשות לדחיפה לאחור,
ונענה ב"המתן" .הג'טסטרים קיבל אישור הסעה לעמדת המתנה  B1ומשם למסלול ,ואז
הפקח נתן אישור דחיפה לאחור לדש  ,8מעמדה " .6איש האזניות" סימן לנהג הגורר
את כיוון הגרירה ,באמצעות תנועות ידיים ,והציב את מלווה קצה הכנף בצד הדרומי
של המטוס .הפקח שאל את הדש  8הראשון ,שהיה בתהליך התנעת מנועים בעמדת
התנעה  ,A4אם הם מוכנים להסעה ,ונענה שיהיו מוכנים תוך  30שניות ,והפקח ענה
להם שיסיעו בבקשה לעמדת המתנה  B1כשיהיו מוכנים .בשלב זה הדש  8מעמדת חניה
 6התחיל בסיבוב ומלווה קצה הכנף עזב למשימה אחרת .במהלך הסיבוב ,כשכיוון
המטוס היה  220לערך ,המטוס האט ונעצר" .איש האזניות" ביקש מהקברניט לוודא
שבלמי החניה לא מופעלים ,משום שאיש עדיין לא הבין שארעה התנגשות.
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דוגמא 3


בשדה התעופה מלבורן בינלאומי ,אוסטרליה 10 ,לאוגוסט .2013



מטוסים :איירבאס  A320ובואינג .737



תנאי מז"א :בהיר וצלול.

 נזק :נפגעו כנפון קצה כנף ה  737וקונוס הזנב של ה .A320 -
תיאור :האירבס  A320נכנס לעמדת חניה  D2באמצעות מערכת הכוונה אוטומטית
 ,NIGSשהורתה לו לעצור מעט לפני השער .ה  737 -ביקש אישור דחיפה לאחור ונענה
על ידי הפקח שברגע שה  A320 -שמסיע מאחוריהם לתוך שער  D2יעצור בשער יש להם
אישור להידחף לאחור .הקברניט של ה  737 -העביר מידע זה לנהג הגורר ,והודיע לפקח
שראה את ה  A320 -עובר מאחוריהם ,בהשתקפות שלו בחלונות הטרמינל שלפניהם (!),
הודעה שלא התקבלה עקב שידור כפול בקשר .נהג הגורר הצליח לראות את ה A320 -
והבחין שנעצר ,הניח שהוא כבר בשער ולכן התחיל בדחיפה ,בלי שהיה לו ,למעשה ,שדה
ראיה עם כנף שמאל של ה  ,737 -עד הפגיעה של כנפון קצה הכנף בזנב ה  .A320 -אף
אחד מהמעורבים לא ציין את המיקום שלו בתשדורות השונות.
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צוות החקירה ביקש וקיבל מרשות החקירה הבריטית ( )AAIBנתונים נוספים הנוגעים
לדוגמאות  1ו  ,2 -וכן לאירועי בטיחות נוספים ,בזמן דחיפה לאחור.
מהמידע שהתקבל מהרשות הבריטית הסתבר ,כי רק בבריטניה אירעו ,בין השנים 2007
עד  ,2017שבע תאונות קרקעיות ,בזמן הדחיפה לאחור .הנזק הישיר והעקיף באירועים
אלו היה עצום ,ופוטנציאל הנזק גדול אף יותר :בחלק מהמקרים נפגע ה  ,APU -והסכנה
להתלקחות ,שריפה ,פציעות ואבדות ,בגלל אש ,עשן והיסטריה של הנוסעים ,הייתה
ברורה ומוחשית.


בנתב"ג ,מיד לאחר התאונה הנחקרת ,מספר דיווחי הבטיחות על אירועי דחיפה
עלה באופן דרסטי ,כנראה לא משום שמספר האירועים גדל מהותית ,אלא כנראה
בגלל שיפור המודעות לחובת הדיווח ככלי מניעתי .סביר להניח ,כי שיעור
האירועים ,בפועל ,לא רק שלא השתנה אלא אף פחת ,בגלל הוראת השעה שהוציא
מנהל נתב"ג .מתחילת שנת  2018ועד למועד התאונה ( 3חודשים) דווח על 3
אירועים בעוד שבשמונת החודשים העוקבים דווח על יותר מ  90 -אירועי בטיחות
הנוגעים לדחיפה ולהסעה ברחבות החניה (עלייה לכאורית פי .)10
סה"כ אירועי דחיפה מתחילת השנה עד 12.11.2018



טעות טייס
בהעברת
נקודת הנעה
לגורר

טעות דחיפה
של הגורר
לנקודת הנעה
שגויה

טעות פקח
בהקצאת
נקודת
הנעה

9

66

5

דחיפה
דחיפה והתקרבות
למטוס חונה  -שינוי ויציאה
לנקודת הנעה בזמן ללא
אישור
אמת
כלל
4
13

סיכום
כמו בתאונה הנחקרת ,גם בדוגמאות שפורטו לעיל ,וגם במרבית האירועים
האחרים שמצא צוות החקירה ,צוות הגרירה לא ראה את המטוס האחר ולא עצר
את הדחיפה עד הפגיעה ,לעיתים אף במקרים בהם היה מלווה קצה כנף.
בחלק מהמקרים ,גם פקח הקרקע במגדל לא ראה את הקונפליקט המתהווה,
לפחות בדוגמא אחת הבחין בקונפליקט – אך כשל במניעתו.
מסתמנת התובנה ,כי גם בתנאי ראות מצוינים ,השליטה על הדחיפה לאחור
מאתגרת ומורכבת  -היא מבוצעת מבלי שהקברניט רואה מה קורה ,אינו במודעות
מצבית מלאה ואינו מעורב ,צוותי הגרירה סומכים על גורמים אחרים המעורבים
בתהליך .התשתית הקרקעית ,תנאי הסביבה ,נהלי העבודה והגרירה ,יחד עם
מיומנות ציוותי הגרירה ,לצד הנסיבות הספציפיות של כל תאונה הם מרכיבים
המשפיעים על התרחשות מקרים דומים.
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 .1.17מידע ניהולי וארגוני
תהליך גרירת/דחיפת מטוסים בנתב"ג
שדות תעופה שונים וחברות שונות מגדירות את מנהל משימת הגרירה/דחיפה (להלן:
"מנהל גרירה") באופן שונה .לעיתים זהו הנהג הגורר ולעיתים האיש שנמצא בקשר
עם הקברניט .בנוגע למקרה הנחקר:


נוהל אגף מבצעי קרקע נתב"ג מספר  8-560-01/22מגדיר את תהליך הגרירה
מבחינת חובת הימצאות מנהל גרירה ,מלווי קצה כנף ,כשנדרש ,וכן התנאים
הנדרשים לגרירת מטוס בנתב"ג.



גרירת מטוסים בנתב"ג מתבצעת על ידי חברות שירותי הקרקע/שינוע ו/או
חברת אל על.



למעט חברת אל על ,לחברות האחרות המבצעות דחיפת וגרירת מטוסים ,אין די
עובדים שמוסמכים ל  ,RT -הסמכה המאפשרת להם להפעיל מכשיר קשר
אלחוטי תעופתי ולבצע גרירה בלא נוכחות טייס בתא .במקרים אלה ,מבצעים
נתב"ג מלווים את הגרירה בשטח ,בתיאום מול מגדל נתב"ג ,על תדר  F1ברשת
הטטרה ,תקשורת נפרדת מזאת המשמשת את התקשורת בין המגדל והטייסים.



לחלק מחברות שירותי קרקע יש שני צוותי גרירה נפרדים .האחד שמאושר
לדחוף מטוסים מעמדות החניה לנקודות ההתנעה (לא דורש כשירות )RT
וצוותים שמאושרים לבצע גרירה בין טרמינלים או בין העמדות (דורש .)RT
הפרדה זאת קיימת מאחר שלא כל צוותי העובדים מכירים את השטח המבצעי
על בוריו ,מבחינת מסלולי הסעה ,מסלולי המראה ומפת עמדות החניה ודרכי
ההגעה אליהם ורובם לא מוסמכים לבצע תקשורת רדיו .במצבים אלה ,מבצעים
נתב"ג נדרשים ללוות את הגרירה ולבצע את התקשורת מול מגדל נתב"ג.



כל חברה המבצעת גרירת מטוסים ,מגדירה את זהות מנהל הגרירה באופן שונה.
בחלק מהחברות ,מנהל הגרירה הוא נהג הרכב הגורר ,בחלקן זהו פקח הרחבה
מטעם החברה (רמפיסט) או טכנאי.



לא תמיד מנהל הגרירה הוא זה שמכיר את מפת מסלולי ההסעה ומיקום נקודות
ההתנעה .לעיתים הוא מוגדר כמנהל הגרירה רק מאחר שהוא זה שנמצא בקשר
עם הטייסים.



בעקבות אירוע פגיעת מנוע מטוס בקונטיינר כבודה ,לפני מספר שנים ,בעת
כניסה בגרירה לעמדה  ,C8ניתנה הנחייה ,כי פקח רחבה מטעם מבצעים נתב"ג
יאשר וילווה כניסת כל מטוס נגרר לעמדת שרוול בטרמינל  3בסיום גרירה ,זאת
בנוסף לליווי כניסת כל מטוס מסיע לתוך עמדה בנתב"ג .חברת אל על קיבלה
פטור מאישור כניסה לעמדת שרוול בסיום גרירה.
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תהליך דחיפת מטוסים לצורך יציאה לטיסה בנתב"ג


נוהל אגף מבצעי קרקע נתב"ג מספר  8-560-01/22מגדיר ומפרט את תהליך
דחיפת מטוס מעמדת חניה ואת הדרישות מהמבצע .הנוהל מחייב הימצאות
מנהל גרירה ומלווי קצה כנף ,כשנדרש .בנוגע למקרה הנחקר:



הטייס מבקש אישור דחיפה לאחור ,ופקח הקרקע מאשר דחיפה והתנעת
מנועים ,תוך ציון עמדת התנעה –  ,SPוכיוון האף  .FACINGלדוגמא:
AUSTRIAN 860V PUSHBACK AND STARTUP IS APPROVED RELEASE POINT
48 FACING NORTH



הטייסים מעבירים את ההנחיה למי שנמצא איתם בקשר קווי ,באמצעות אזניות
המחוברות לגוף המטוס .לרוב ,אין זה נהג הגורר ,אלא הרמפיסט  /טכנאי ,והוא
מעביר את המידע לנהג המפעיל .אפשר שמי שמדבר עם הטייסים ,לא מכיר את
נקודות ההתנעה ,אינו מחזיק מפה של הרחבה ובעצם משמש רק כמעביר
ההודעה למפעיל/נהג הגורר.



באחריות מי שמבצע את הדחיפה  /גרירה ,להציב מלווי קצות כנף ,כמוגדר
בנהלי חברת התעופה ונמל התעופה ,במידה שהתנאים מצריכים זאת .הדרישה
למלווי קצה כנף היא לדחיפה באזור צפוף ,אם מטוס חונה בסמוך או מטוסים
בעמדות מנוגדות (סעיפים  6.14.1,2,3בנוהל .)8-560-01/22



לחברת אל על אישור לבצע ליווי קצות הכנף באמצעות כלי רכב ולא רגלית
מתחת לכנף המטוס.



לאחרונה פורסמה הנחיה ,כי ביציאה מעמדת שרוול בטרמינל  ,3להציב בשעות
החשיכה תצפיתן שיהיה בקשר מתמיד עם מנהל הגרירה/דחיפה ורואה ממקומו
את כל מסלול הגרירה עד עמדת ההתנעה ויציאה מתחומי הסיכון הבטיחותיים.

תהליך הכשרת צוותי הגרירה


צוותי הגרירה עוברים הכשרה לגרירה ודחיפה או ניהול רחבה על ידי החברות.



בשנים האחרונות ,מבצעים נתב"ג מעבירים הכשרות להכרת השטח המבצעי
ונקודות ההתנעה לעובדי חברות שירותי הקרקע וחברות התעופה ,לפי בקשת
החברות או לפי מועדים שנקבעים על ידי מנהל מבצעים נתב"ג.



מעת לעת נעשים שינויים במיקום ומספור נקודות ההתנעה .במהלך שנת 2018
נוספו מספר נקודות התנעה .חלק מנקודות ההתנעה אינן בשימוש מאחר שיש
קושי להגיע אליהן או לשוב מהן ,לדוגמא :נקודות .46 ,41 ,40 ,36 ,31 ,30
שימוש בנקודות אלה מחייב את הגורר לחצות מסלולי הסעה ,בלי שיש לו קשר
אלחוטי עם המגדל.

משרד החוקר הראשי – חקירת תאונות ותקריות אוויר

29

מבצעים נתב"ג


עובדי מבצעי קרקע בנתב"ג עובדים כ " -מרשלים" ( )Marshallersבשטח המבצעי
בפרקי זמן של כשלוש שעות במשמרת וכן עובדים במגדל מבצעים ,בתפעול
השטח המבצעי ,כשלוש שעות במשמרת .לכולם רישיון  .RTאלו המוצבים
בעמדות "מגדלון" נמצאים בקשר טטרה מתמיד עם המרשלים שמסיירים
בשטח המבצעי וברחבות החניה ברכבי ה  FOLLOW ME -ומקבלים דיווחים
שוטפים מהשטח באשר לזמינות רחבות החניה ומצב הטיסות על הקרקע ותזמון
פינוי עמדות תפוסות.



מיקום מגדל מבצעים יחד עם הקשר המתמיד עם המרשלים וכן חברות שירותי
הקרקע ,מאפשרים לנציגי מבצעים נתב"ג זווית ראייה ומוטת שליטה רחבה
וזמינה של חלק מהשטח ושל חלק מעמדות החניה של טרמינל .3



בעבר ,אמור היה להתבצע ניסוי תפעול עמדת  APRONעל ידי מבצעים נתב"ג,
שנעצר כשבוע לפני תחילת הניסוי ,נגנז ותהליכיו לא נוסו מעולם.

 .1.18מידע אחר
שיטות ניהול רחבות חנייה
הגדרות
רחבת חניות המטוסים ( - )Apronשטח מוגדר בשדה תעופה המשמש לכלי טיס לחניה,
להעלאת נוסעים או להורדתם ,להעמסה או לפריקה של טובין וציוד ,לתדלוק
ולאחזקה.
שירותי ניהול רחבות חניית המטוסים ( - )Apron Management Servicesשירות הניתן
להסדרת הפעילות וסנכרון תנועת כלי טיס וכלי רכב ברחבות חניית המטוסים.
מרחב התמרון ( - )Maneuvering areaהחלק משדה התעופה המיועד לשימוש עבור
המראה ,נחיתה והסעה של מטוסים ,לא כולל אזורי חניות מטוסים.
מרחב התנועה ( - )Movement areaהחלק משדה התעופה המיועד לשימוש עבור
המראה ,נחיתה והסעה של מטוסים ,כולל "מרחב התמרון" ואזורי חניות מטוסים.
שירותי ניהול תעבורה אווירית (נת"א) – שירות הניתן למטרת מניעת התנגשויות בין
כלי טיס וכן בין כלי טיס לבין מכשולים.
הערה :המשימה של אספקת שירות נת"א ברחבת חניית המטוסים ,יכולה להינתן על
ידי מגדל הפיקוח או על ידי יחידה נפרדת (ראה נספח  ,11פרק  ,3סעיף .))c(3.2
הבהרה :מובאים כאן רק החלקים הרלוונטיים מההגדרה המופיעה ב .Annex 11 -
לפי אסדרת הארגון הבינלאומי לתעופה אזרחית ( ,)ICAOניהול תפעול כלי טיס
ברחבות החניה ,כולל אזור המיועד לפריקה ,העמסה ,תדלוק ותחזוקה למטוסים ,יכול
שיהיה מנוהל על ידי מגדל פיקוח או לחילופין גורם אחר בשדה התעופה .כמובן שאזור
מסלולי ההסעה וההמראה נדרשים להימצא תחת אחריות בלעדית של מגדל הפיקוח.
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אפשרויות שונות לניהול התעבורה ברחבות החניה


ניהול התעבורה ברחבות על ידי פקח ההסעה כמקובל בנתב"ג ובשדות רבים
בעולם (לוס אנג'לס ,לונדון).



ניהול התעבורה ברחבות על ידי יחידת  APRONנפרדת ,פיקוח רחבה ייעודי –
כמקובל בשדות רבים בארה"ב (ניו יורק ,ניו ארק ,מיאמי) ובמספר שדות
מרכזיים באירופה (פאריז ,מינכן).



שיטה מעורבת  -חלק מהרחבות מנוהלות על ידי פקח הסעה וחלקן על ידי פקח
רחבה ייעודי.

 .1.19טכניקת החקירה


התאונה נחקרה בהובלת החוקר הראשי ע"י צוות חוקרים ,בהשתתפות
משקיפים מכל אחד מהגופים הישראליים המעורבים ,קרי; רש"ת/נתב"ג ,חברת
אל על וחברת שירותי הקרקע לאופר ,תוך תיאום ועדכון הגורמים האירופיים:
.GERMANIA ,EASA ,BFU



הקלטות של רשמי הנתונים ( )DFDRלא פעלו טרם התנעת המנועים .הקלטת
השמע ( )CVRבשני המטוסים ,לא היו רלוונטיות.



צוות החקירה השתמש בתמליל הקלטות הקשר של ערוץ "קרקע מערב"
.118.05



צוות החקירה ביצע מספר שחזורים ,באותן שעות ובאותם תנאי מזג אוויר,
לרבות למחרת התאונה ,כדי להתרשם וללמוד את התנאים והנסיבות
האובייקטיביים ,עד כמה שניתן .השחזורים התבססו על קטעי וידאו משתי
מצלמות אבטחה שצילמו משני כיוונים שונים וקלטו את ההתנגשות ואת
ההתרחשויות שקדמו לה.



בוצע שחזור יציאת בואינג  737אקראי מעמדת חניה  C8באותן שעות ,שבוע
לאחר התאונה ,ובוצעה התרשמות אישית של החוקר הראשי מתוך תאי
הגוררים ,בדחיפה לאחור ,של בואינג  737ושל בואינג .767



על בסיס המידע שנאסף ,בוצעו המחשות גרפיות דינמיות של האירוע ,מנקודות
חיצוניות ובעיקר מנקודות המבט של צוותי הגרירה המעורבים.



צוות החקירה ביקר מספר פעמים בסוכת המגדל ,בתנאי סביבה דומים ,בדגש
לעמדת פקח ההסעה והתרשם מזוויות הראיה מהעמדה ומהמכשור העומד
לרשות הפקח לצורך מילוי משימתו.



צוות החקירה סקר את הנהלים הרלוונטיים לניהול רחבות ,תהליכי הסעה
וגרירה ,במישור הבינלאומי ,המדינתי ,נהלי נתב"ג ונהלי החברות וסוכני השינוע
המעורבים.



החוקר הראשי קיים שיחות עם מנהל נתב"ג ועם מנהלים בכירים אחרים בשדה
כדי ללמוד על המדיניות ,הגישות והנורמות הנוגעות לתחומים הנחקרים.
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צוות החקירה התעמק בחקירת האירוע הספציפי ,ושם דגש משמעותי ואפילו
עיקרי במכלול גורמי הרקע והנורמות של תחום הגרירה/דחיפה בנתב"ג,
והשוואתם לקיים בשדות מובילים בעולם .צוות החקירה המורחב הגיע להבנה
ולהפנמה של הצורך לטפל ולקדם את הנושא ,תוך בחינה מקצועית של חלופות
וגישות ,חלקן מופעלות בשדות תעופה אחרים.



הכתובת העיקרית הן חברות התעופה .הן האחראיות על דחיפת המטוסים ,הן
צריכות לוודא שחברות שירותי הקרקע מקיימות את אחריותן של חברות
התעופה .למרות זאת ,הנהלת נתב"ג ,הגם שלא היא הכתובת העיקרית ובוודאי
שלא היחידה ,הבינה שעליה לפעול ,מעבר לאחריותה ,והתחילה לפעול בנושא,
כולל על בסיס התרשמות צוות מטעמה במספר שדות תעופה בחו"ל.



במהלך החקירה התקיים קשר צמוד של שאלות והתייעצויות עם גורמי הנהלת
השדה והגופים המעורבים ,בארץ ובחו"ל .פועל יוצא מכך ,היו ההבנה
וההסכמה ,באשר לגורמי התאונה ,ובעיקר לגבי כיווני הטיפול והתיקון
הנדרשים מן המצב ,לצורך הגברת הבטיחות ,הן בטווח הקצר והמידי והן בטווח
הארוך ,בנתב"ג וגם בשדות אחרים ,הנובעים מהפוטנציאל המובנה והנורמות
הנהוגות שם צריכים להיות במוקד הטיפול עפ"י הגישה הבטיחותית.



בתאריך  ,18.4.2018החוקר הראשי פרסם דוח ראשוני ,בתפוצה פנימית ,שכלל
המלצות בטיחות לביצוע ע"י הנהלת נתב"ג .הקשר המקצועי השוטף שהתקיים
עם נתב"ג תרם למיקוד התובנות וההמלצות ולביצוע צעדי בטיחות כבר במהלך
החקירה.



בתאריך  ,7.3.2019החוקר הראשי שלח את טיוטת הדוח הסופי לגורמי חו"ל
הבאים :רשות החקירה הגרמנית ( ,)BFUרשות החקירה האמריקאית (,(NTSB
חברת גרמניה (באמצעות חברת השינוע) ,חברת בואינג והאיחוד האירופאי
(.)EASA



לאחר קבלת כל התגובות שנשלחו לחוקר הראשי ,נכתב נוסח הדוח הסופי
המוגש.
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 .2ניתוח
שדה התעופה בן גוריון ,מופעל ע"י רשות שדות התעופה (רש"ת).
בנתב"ג פועלות חברות תעופה שונות ,ביניהן ישראליות ,כמו אל על ,ארקיע ,ישראייר ,ק.א.ל,
ולמעלה ממאה חברות תעופה זרות .לאל על יש מערך שירותי קרקע ואילו מרבית החברות
האחרות משתמשות בשירות הניתן ע"י חברות שירותי קרקע ,דוגמת לאופר,QAS ,
ואירוהנדלינג.
האחריות הכוללת על מה שקורה בנתב"ג ,היא של הנהלת נתב"ג ,ויצוין ,כי הנהלת נתב"ג
מתייחסת לכך ברצינות ובכובד ראש ,ונוטלת אחריות ,אף מעבר לנדרש בכתובים.
קיימת אי בהירות ,כמעט אצל כל המעורבים ,בנוגע לאחריות בתחום תפעול רחבות חניית
המטוסים .ברור לחלוטין שמי שמסיע את המטוס ברחבת החניה ,הטייס ,הוא באחריותה
המלאה של חברת התעופה  -היא מכשירה את הטייסים ומפקחת על רמתם המקצועית .יש
בהירות מלאה בנושא ואין מי שתוהה אם הנהלת נתב"ג או כל שדה אחר בעולם ,צריכה
להיות מעורבת בהכשרת הטייסים ,כתיבת רשימות תיוג עבורם או בדיקת רמתם
המקצועית.
נהגי הגוררים והרמפיסטים ,דומים באחריותם ,לפחות לכאורה ,לטייסים ,והם משנעים את
המטוסים ברחבות החניה .יחד עם זאת ,במהלך החקירה הובהר שקיימת אי בהירות לגבי
אחריותם .מתן הנחיות לטייס על ידי הפקח ,לא יוצרת תחושה שהאחריות נלקחת מהטייס
ומועברת לפקח ,או למי שמעסיק אותו ,קרי רש"ת .כך גם מתן הנחייה לנהג הגורר
ולרמפיסט ,ע"י הפקח או ע"י הטייס ,אינה מעבירה את האחריות מהנהג הגורר ומהרמפיסט,
לטייס או לפקח ,או למי שמעסיק אותם.
האחריות על טייס שמפגין רמת טיסה נמוכה ,היא של חברת התעופה .כך גם לגבי נהג גורר
ורמפיסט שמפגינים רמה נמוכה .חברת תעופה שמשתמשת בשירותים של חברת שירותי
קרקע ,כקבלן משנה ,חייבת לוודא שאחריותה מתיישמת גם על ידי קבלן המשנה.
הנהלת נתב"ג יכולה ,ותעשה זאת ,למנוע או להגביל חברת תעופה ,שטייסיה מפגינים רמת
טיסה נמוכה ומייצרים אירועי בטיחות ,בלי שהחברה מנסה לתקן זאת ,לפעול בנתב"ג .כך
יכולה הנהלת נתב"ג לפעול ,לגבי חברת תעופה שצוותי הקרקע שלה ,או מי מטעמה ,מייצר
אירועי בטיחות ולא מטפל בהן .כאמור ,הנהלת נתב"ג עושה את המירב ,מתוך הבנה של
מנהליה הבכירים ,את אחריותם המובנית לגבי הבטיחות בשדה .יחד עם זאת ,אין בכך כדי
להטיל עליה אחריות למה שאינו מוגדר כאחריותה.
 ניתוח התאונה מחולק למספר חלקים:
 נסיבות ותנאים שהובילו לתאונה.
 הגורם האנושי.
 תשתיות רחבות המטוסים ,הרגולציה ,נורמות וצורת העבודה ,נהלים.
 פתרונות נוהליים וטכנולוגיים.
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 2.1נסיבות ותנאים שהובילו לתאונה


זירת האירוע
עמדות החניה בטרמינל  3בנתב"ג (רחבות  ,)E ,D ,C ,Bנמצאות במרחב שבין
זרועות צורת הכוכב של הטרמינל ,מצב המייצר מורכבות בעמדות החניה
הפנימיות (אלו הקרובות לנקודת החיבור של זרוע הכוכב למרכזו) ,שם המרווחים
בין עמדות חניה קטנים בהשוואה לרחבות חניה אחרות והזוויות ,בינן לבין עמדות
שכנות ,מגביל לעיתים את שדה הראיה של מי שפועלים בעמדות החניה .בנוסף,
במקרים מסוימים ,מרחקי הדחיפה מעמדות אלו לנקודות ההתנעה ,ארוכים
יחסית ,לעיתים עד כדי מהלך של מאות מטרים ,עם מסלולי דחיפה מורכבים.
זרוע  Cבטרמינל  3כוללת בקצה הצפוני שלה מספר עמדות חניה המסומנות,
ממזרח למערב C9 ,עד  .C6עמדות ההתנעה המשרתות מטוסים הנדחפים מעמדות
אלו ,הן לרוב SP37 :ו  ,SP47 -הנמצאות על מסלול הסעה  Mולעיתים ,עמדות
התנעה סמוכות ,דוגמת  .SP48עמדת התנעה  ,SP37מוגדרת כעמדה בה ההתנעה
מבוצעת כשפני כלי הטיס הם לכיוון מזרח ואילו עמדת התנעה  SP47מוגדרת
כעמדה בה ההתנעה מבוצעת כשאף כלי הטיס הוא לכיוון מערב.

נקודות ההתנעה המסומנות על התרשים מציינות את מיקום גלגל האף של המטוס.
מכאן שגוף מטוס המניע בעמדה ( 37לדוגמא) חוסם למעשה את נקודת הסיבוב
שבה אמור לעבור מטוס נדחף מעמדה  ,C8ללא קשר לעמדת ההתנעה אליה הוא
נדחף.
באופן דומה ,דחיפת מטוס מעמדה  C8לעמדת התנעה  ,SP47מחייבת עלייה על
מסלול הסעה  ,Mדחיפה עם הזנב מזרחה ,עד התיישרות על ציר ה –  ,Mואז משיכה
מערבה ,עד עמדת התנעה  .SP47בזמן ההתיישרות על ה –  ,Mהמטוס הנדחף נמצא
בתוך שטח עמדת ההתנעה .SP37
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קונפליקט אפשרי בעת דחיפה מ  C8 -לעמדת התנעה 47

ניתן להיווכח מהתרשים ,כי דחיפה מעמדה  C8לעמדה  47יוצרת קונפליקט עם עמדת
התנעה  ,37אם יש בה מטוס ,שכן זנב המטוס בכל מקרה חודר לעומק עמדה זו,
כאשר המטוס המניע בנקודה ההתנעה  37חוסם את נקודת שינוי הכיוון.
קונפליקט אפשרי בעת דחיפה מ  C8 -לעמדת התנעה 48

דחיפה לעמדת התנעה  ,48שאיננה דורשת שינוי כיוון ,אלא דחיפה וסיבוב בלבד,
עלולה להביא את המטוס הנדחף לקרבה מסוכנת למטוס המניע בעמדה .37
מסלולי ההסעה ונתיבי הכניסה לעמדות מסומנים בקווים צהובים .לאורך ציר
מסלול הסעה  ,Mכמו גם במסלולי ההסעה האחרים ,יש תאורת ציר מסלול ירוקה
הנשלטת על ידי המגדל .לאורך צירי הכניסה והיציאה לעמדות החניה אין תאורת
ציר .הקו הצהוב נראה בצורה טובה בשעות התאורה ,במזג אוויר יבש .בלילה קצת
יותר קשה לראות אותו וכשיורד גשם בלילה ,הנהג הגורר מאמץ את עיניו ומרוכז כל
כולו בעקיבה אחרי הקווים שבקושי נראים ,וכמעט לא נשארת לו יכולת להקדיש
תשומת לב לחיפוש מכשולים אפשריים ו/או מטוסים אחרים בנתיב הדחיפה.
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הימנעות ממכשולים היא משימתו העיקרית של מנהל הדחיפה ,אך הנהג ,הן כחלק
מצוות הדחיפה והן כמי שבפועל דוחף את המטוס ,הוא זוג עיניים נוסף בחיפוש
מכשולים ווידוא שציר הדחיפה פנוי .כאשר הוא מתאמץ עד קצה גבול יכולתו
במשימת הנהיגה ,לא נשארת לו יכולת משמעותית להיות זוג עיניים נוסף זה.
התאורות בשדה התעופה מיועדות בעיקר לשימוש צוותי כלי הטיס ומכאן נגזר
מיקומם ,עוצמת וכיוון ההארה ,צבעם וכו' .תאורת ההצפה של הרחבות ,מאפשרת
ראייה טובה גם בתנאי חשיכה או מז"א ,אולם גורמת גם להשתקפויות ,וסימוני ציר
מסלול בצבע ,שאינם מוארים ,נראים בקושי לנהג הרכב הגורר.
במקרי תאורות הנחייה או תאורות לעמדות חניה ,אלו מוזכרות בנספח  14כרך  Iשל
הארגון הבינלאומי לתעופה אזרחית בסעיף  .5.3.27שם מפורטת המלצה להתקין
תאורות מסוג זה בעמדות שבהן ייעשה שימוש בתנאי ראות מוגבלים .התאורות
מוגדרות כתאורות צהובות קבועות ,הממוקמות על גבי הסימון של ציר התמרון.
הרווחים בין התאורות הם לכל היותר  7.5מ' בפניה ו  15 -מ' בקטעים ישרים .עמדות
החנייה בנתב"ג אינן עונות לקריטריון זה ולפיכך אין חובה בהתקנת תאורת ציר.
 תנאי הסביבה
בבוקר התאונה ,טרם אור ראשון ,היה גשום וחשוך .תנאי הראות היו סבירים
להפעלה תעופתית ,אך לא הוצבו מלווי קצה כנף באף אחד מהמטוסים הנדחפים.
הגשם גרם לכך שהמלווים בשני צוותי הגרירה ,הצטופפו בתאים יחד עם הנהגים
הגוררים .הראות הייתה סבירה ,אך לאנשים שהיו בתוך הגוררים ,כשטיפות הגשם
על החלונות ואולי אף אד ,ברמה מסוימת ,מבפנים  -הראות הייתה מוגבלת .לנהגים
היה קשה לזהות את הסימונים על המשטחים הרטובים ,שלעיתים קשים לזיהוי גם
בצהרי יום שמש ,והמלווים ,למעשה ,לא ראו כמעט כלום.

ממגדל הפיקוח קשה היה לראות גוף מטוס העומד בעמדת חניה דוגמת  C8או ,C7
אף בצהרי יום קיצי .ניתן לראות את החלק האחורי של מטוס גדול ,ובמטוסים
קטנים יחסית ,דוגמת  ,737נראה חלק קטן יחסית מקצה הזנב .את המטוס ניתן
לראות בבירור רק לאחר שנדחף לאחור ,מרחק רב יחסית .בתנאי חשיכה המצב גרוע
בהרבה ובמאמץ רב ניתן לזהות את מנורת קצה הזנב של המטוס בעמדת החניה.
בתנאי חשיכה וגשם ,ובוודאי בערפל ,לא ניתן כמעט לראות מטוס בעמדות חניה אלו.
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מבט ממגדל הפיקוח קומה 18
בתנאי תאורה דומים לאירוע
אולם ללא גשם שהיה באירוע

העובדה שהמטוסים החונים בקצה הזרוע הם עם הפנים לכיוון המגדל ,מסתירה
למעשה את האפשרות להבחין בחלונות הנוסעים שבצדי המטוסים.
קשר עין של הפקח עם המטוסים המסיעים איננו תנאי לתפעול השדה .מטוסים
יכולים לצאת או לנוע ברחבות מרוחקות או מוסתרות מהמגדל .במקרים מסוימים,
של בסיס ענן נמוך או ראות לקויה ,השדה יכול לתפקד בעזרת מערכות העזר
ותקשורת הרדיו.
בנוגע למערכת  ,A-SMGCSעקב המגבלות המוגדרות ,אשר איננה מציגה לפקח
תנועות בקרבת הטרמינל ,כאשר אותו אזור למעשה אינו נראה בבירור על ידי הפקח
מעמדתו ,על הפקח לבנות תמונה פרוצדורלית-מנטלית לצורך ניהול התעבורה
הקרקעית.
 שדה הראיה של צוות הגרירה בדחיפה לאחור
שדה הראייה של נהגי הגוררים מוגבל :הגורר מתחבר אל כן הנסע הקדמי ,באמצעות
מוט גורר או בלפיתה והרמה שלו ( .)TBLכך או כך ,המרחק בין הגורר לבין כן הנסע
הקדמי קרוב מאד ולכן כן הנסע חוסם גזרה מסוימת ולעיתים משמעותית מתוך שדה
הראייה של המפעיל .במטוסים נמוכים ,כמו ה  ,737 -המנועים וגחון המטוס
מצמצמים עוד את שדה הראיה של המפעיל .במטוסים גבוהים יותר ,דוגמת ה ,767 -
שדה הראיה יותר רחב .בכדי להתגבר על המגבלה ,המפעיל דוחף ,לעיתים ,תוך ביצוע
תנועות בצורת  Sכדי לראות קדימה את ציר הדחיפה .המלווה אמור במקביל
להתרחק הצידה כדי לקבל שדה ראיה רחב של האזור אליו נדחף המטוס ,וכדי להיות
בקשר עין מתמיד עם מלווי קצה כנף ,אם נמצאים ,בפרט כשיש מכשולים מצדי
המטוס.
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הדמיה של שדות הראיה משני תאי הגוררים  -לקראת ההתנגשות

 ניהול צוותי הגרירה
הכלל
מהרגע שמפקד המטוס (הקברניט) ,לאחר שקיבל אישור מפקח ההסעה ,נותן לצוות
הגרירה אישור לדחיפה לאחור ואישר שהבלמים משוחררים ,האחראי על הדחיפה
כולה ,הוא מנהל הגרירה מצוות הקרקע .סעיף ) 4.12.9.3.(aבמסמך
)Supplement to Airport Handling Manual ,IATA Ground Operations Manual (IGOM
מציין :אחראי צוות הקרקע ,לעזיבה ,יהיה האחראי על כל הדחיפה לאחור ,מהרגע
שהמרשה לדחיפה לאחור ניתן על ידי צוות הטיסה.
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צוות הדחיפה של ה 737 -
הצוות נוהל ע"י מפעיל הגורר (על פי נוהל חברת "לאופר") .העובדה שבגלל הגשם
הצטופפו שני אנשי צוות הדחיפה ,בתוך תא הנהג הגורר ,אפשרה להם לתקשר
ישירות ,ולא בתנועות ידיים .הרמפיסט" ,איש האזניות" עפ"י הגדרות לאופר ,היה
בקשר ישיר עם הקברניט ,באמצעות אזניות המחוברות לשקע בגוף המטוס .הוא היה
צריך ללוות את הדחיפה ,מנקודה בה יש לו שליטה על התהליך ,על שדה הראיה
הכולל את אזור הדחיפה ועל קצות כנף ונהג הגורר.
כאמור ,מצד אחד ,עקב הגשם הצטופפו שניהם בתוך תא הנהג ,והדבר אפשר העברת
המידע על החלפת נקודת ההתנעה ,באופן מהיר ,ואף השאיר זמן לבדוק שוב אל מול
הקברניט ולאשר את ההחלפה ,לאחר ששניהם הביעו תמיהה עליה .לעומת זאת ,מצד
שני ,ההצטופפות בתא הקשתה מאד את הראיה החוצה מהתא ,לשני חברי צוות
הדחיפה.
צוות הדחיפה של ה 767 -
הצוות נוהל על ידי הטכנאי של אל על ,והוא זה שהיה בקשר אזניות עם הקברניט.
הוא העביר את המידע לנהג הגורר .מנהל הגרירה ישב גם הוא בתא הגורר.
באל על נמצא לעיתים רכב מלווה נוסף ,ובו טכנאי שעיקר תפקידו מתן מענה לבעיות
טכניות קלות המתעוררות במהלך ההתנעה ,אך הוא משמש גם כזוג עיניים נוסף,
במקום מלווי קצה כנף ,ביציאה מאזורים צפופים .בתאונה הנחקרת ,הרכב המלווה
עזב באמצע הדחיפה ,כשהמטוס יצא מאזור השרוול.
ניהול צוותי הגרירה ,כאשר שני אנשי הצוות יושבים בתוך תא הגורר ,מגביל מאד
את היכולת של הצוות לזהות סיכונים או מכשולים בנתיב הדחיפה .צוות הגרירה
מתרכז במשימה הטכנית של דחיפת המטוס לנקודת ההתנעה ולא נותרת תשומת לב
מספיקה לשמירה על הבטיחות בתהליך הדחיפה .הצוות מניח ,כי הוראות הפקח,
שהועברו אליו באמצעות הטייס ,הועברו במדויק והן מבוססות על תמונה קרקעית
אמינה ,ושהפקח רואה הכל ויש לו תמונת מצב מהימנה ומדויקת כל הזמן.
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סיכום
אבן יסוד של הבטיחות בתעופה היא בקרה צולבת/כפולה.
סעיפים עיקריים בנוהל חברה ( )8-560-01/22לא קוימו באירוע הנחקר ,ואפשר
שכנראה כמעט שלא מבוצעים בכלל .תדריך לתהליך הדחיפה הוא חובה על פי הנוהל.
גם אם נערך תדריך על ידי צוות ה  ,737 -הרי שעצם העובדה שהפקח שינה את נקודת
ההתנעה ,תוך כדי התהליך ,למעשה ביטל את חלקו הארי של התדריך.
הנהלים הקיימים ,מחייבים ביצוע תדריך לרבות אזכור הסיכונים האפשריים ,לפני
כל גרירה .האפשרות להחלפת נקודת ההתנעה במהלך הגרירה קיימת ולא אסורה,
ואם נעשה בה שימוש – סביר שהייתה חיונית .לא ישים כמעט ,שבמצב כזה של
החלפת נקודת ההתנעה במהלך הגרירה ,ייעצר כל התהליך ,ויבוצע שוב תדריך .ולכן,
נדרש במהלך התדריך שלפני הגרירה ,לסקור את החלופות האפשריות ,הן אינן רבות,
ועל צוות הגרירה להיות מוכן לא רק לבצען ,אלא להכיר את הסיכונים הקיימים
בהן .בכל מצב ,אחריותו המרכזית של צוות הגרירה הינה לבטיחות הגרירה בדגש על
הימנעות מפגיעה במכשולים.
בנוהל הגרירה של חברת לאופר "ביצוע שינוע מטוס מעמדה" ישנה סתירה בכך
שמוגדר ,בסעיף  5.4לנוהל ,מיהו מנהל הגרירה ומהם תפקידיו ,ביניהם קיום
תקשורת תקינה ודו-סטרית עם צוות המטוס .בפועל ,כמו גם באירוע ,התקשורת
בוצעה על ידי הרמפיסט " -איש האזניות" בלשון לאופר ,שאינו מוגדר כאחראי
הגרירה .על פי הנוהל ,על "איש האזניות" להיות ממוקם במרחק בטחון מהגורר
ומהמטוס .במקרים מסוימים מותר לו לעמוד על הגורר ,במקום המיועד לכך,
ולאחוז במעקה הבטיחות לצד הנהג (סעיף  .)26באירוע" ,איש האזניות" ישב בתוך
תא הגורר יחד עם הנהג ,זאת בניגוד לנוהל.
דוגמא להתנהלות נכונה של צוות גרירה

שני אנשי צוות הגרירה מצטופפים בתא
מחוץ הגורר בהמתנה לתחילת הדחיפה

לקראת הדחיפה הרמפיסט יוצא ונעמד
לתא הגורר ,לראות מקסימלית
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 ניהול התעבורה הקרקעית מהמגדל
התעבורה הקרקעית בשדה התעופה בן גוריון ,לרבות התנועה ברחבות החנייה,
מנוהלת ומפוקחת על ידי פקח הקרקע היושב בסוכת המגדל .הקשר מתבצע על שני
ערוצים -קרקע מזרח  129.2וקרקע מערב  .118.05התנועה באזור טרמינל  3כולה
מתנהלת על תדר קרקע מערב .תדר קרקע מזרח משמש גם לקבלת מרשה לעזיבה,
למטוסים שאינם יכולים לקבל מרשה בתשדורת נתונים.
תפקידו של הפקח הינו לווסת את התנועה של המטוסים הנכנסים והיוצאים ,תוך
שמירה והקפדה על הבטיחות ,כך שלא ייווצרו קונפליקטים או מצבי סיכון בין
מטוסים נדחפים /נגררים לבין מטוסים מסיעים.
על פקח הקרקע לתת אישור דחיפה רק כאשר השטח אליו נדחף המטוס נקי וניתן
להשלים את המהלך בבטחה .לעיתים פקחי הקרקע נותנים "מרשה מותנה"
( ,)Conditional Clearanceלהידחף אחרי תנועה חולפת .במצב כזה ,האחריות מועברת
למנהל צוות הגרירה שעליו לוודא ,כי התנאי לביצוע הדחיפה מתקיים.
הפקחים מעדכנים בדרך כלל את כלי הטיס לגבי כלי טיס אחרים בסביבתם,
שעלולים להוות סיכון .בכל מצב ,למרות שעל הפקח לוודא ,כי מרשה שהוא נותן
עומד בכללי הבטיחות ,על צוות הגרירה או צוות הטיסה ,לפי העניין ,ליצור תמונה
משל עצמם ולא להסתמך רק על הנחיות הפקח .בתהליך הדחיפה לאחור ,צוות
הטייסים מוגבל אד ביכולתו לזהות מכשולים ולא ניתן לצפות זאת ממנו .עם זאת,
ישנם מצבים ונסיבות בהם צוות טיסה ערני עשוי לזהות ,כי המרשה שניתן לו ,לא
היה לנקודה נכונה או שצוות הגרירה דחף אותו לנקודה שגוייה וכד'.
באירוע ,הגורם שניהל את הפעילות הקרקעית באזור טרמינל  3היה הפקח שישב על
ערוץ קרקע מערב .118.05 ,אליו קראו מטוסים לדחיפה ,לאחר שקיבלו מרשה
לעזיבה ,באמצעות תשדורת נתונים או מערוץ קרקע מזרח.129.2 ,
לפקח היושב בעמדת הקרקע ,יש מערכת סטריפים אלקטרוניים  :EFS -לכל מטוס
על הערוץ ,יש סטריפ ,הכולל מידע לגבי הטיסה ,בין היתר את עמדת החנייה.

צוות מטוס ה  767 -קרא לראשונה לקרקע מערב לקבלת מרשה והופנה לערוץ קרקע
מזרח לשם כך .לאחר שקיבל מרשה עזיבה ,פקח קרקע מזרח העביר אותו חזרה
לקשר עם ערוץ קרקע מערב ,לקבלת מרשה לדחיפה והתנעה .לאחר המתנה קצרה,
פקח קרקע מערב נתן למטוס ה  767 -אישור דחיפה ,אל עמדת התנעה  ,SP37פנים
מזרחה .יודגש ,כי הטייס ציין בבקשתו את עמדת החניה .באישור הדחיפה ,הפקח
חזר על עמדת החניה והטייס חזר על המרשה ועל שם העמדה (כנדרש).
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טייס ה  737 -ציין את עמדת החניה שלו בעת בקשת הדחיפה לאחור ,והפקח הורה
לו להמתין לאישור ,משום שידע שמטוס אל על עומד לחלוף מאחריו כדי להיכנס
לעמדת חנייה  .C7מעל  5דקות מאוחר יותר ,ולאחר הרבה תשדורות עם מטוסים
אחרים ,הפקח קרא ל  737 -ונתן לו אישור דחיפה לאחור והתנעה ,מבלי שציין את
עמדת החניה .בעת ביצוע החזרה על המרשה ,טייס ה  737 -לא ציין גם הוא את עמדת
החניה ממנה הוא נדחף .לגרסת הפקח ,הוא היה מקובע ,לכל אורך התהליך ,על כך
שה  737 -חונה בעמדת חניה  C7ולא  ,C8זאת ,חרף העובדה שדקות ספורות קודם
לכן קיבל מטוס  737של אל על בטיסה  314אישור להיכנס לעמדה .C7
יודגש ,כי תחקור מערכת הסטריפים האלקטרוניים ( )EFSמלמדת שה  737 -סומן
כראוי ,משך כל מהלך התקרית ,בעמדה .C8
בתחילה ,הפקח הנחה את ה  737 -להידחף לעמדת התנעה  SP48שהיא מרוחקת יותר
ומיועדת להתנעה כשכיוון אף כלי הטיס הוא מזרח ,על מחבר .M2
 30שניות לערך ,לפני ההתנגשות ,תוך כדי הדחיפה לאחור ,הפקח שינה את ההנחיה
והחליף את יעד הדחיפה  -לעמדת התנעה  ,SP47בה כיוון כלי הטיס הוא למערב ,כדי
לאפשר דחיפת מטוס נוסף שבינתיים קרא וביקש דחיפה.
כפי שהוצג לעיל ,כל דחיפה מעמדה  ,C8הן לעמדה  SP47והן לעמדה  ,SP48יוצרת
למעשה קונפליקט עם המטוס המניע בעמדה  SP37ולפיכך היא בלתי נכונה לביצוע
במקביל .ניתן להסיק ,כי הקיבעון של הפקח שסבר ,כי המטוס חונה ב  ,C7 -אפשר
זאת.
עוד ייאמר ,כי שינוי עמדת ההתנעה ,בשלב מאוחר יחסית ,באמצע הדחיפה ,לא
אפשר לתדרך את צוות הגרירה ,לגבי תיקון הנתיב שיש לבצע והזמן ,ובקושי
שהספיק להעביר את המידע מהטייס למנהל הגרירה.
על מנת לייצר תמונה שלמה ,של מיקום כלי הטיס ,פקח הקרקע משלב בעבודתו
הסתכלות החוצה ,לעבר הרחבה ומסלולי ההסעה ,הסתכלות על מערכת המכ"ם
הקרקעי –  ,A-SMGCSעם צפייה במערכת הסטריפים האלקטרונית .כאמור ,שימוש
במערכת  A-SMGCSבאזור טרמינל  3מוגבל עקב הגדרות המערכת .על הפקח לזכור
את המרשים שנתן למטוסים ,ובהתאם ,לספק מרשה מתאים לכל תנועה נוספת.
כאשר עומס התנועה גבוה מאוד ,קיים לעיתים קושי לעקוב אחר כל התנועות
ברחבה .פקחים משתמשים בדרכים שונות ע"מ להקל על עצמם את התפעול ,כמו:
מעבר בזמן אמת על כל הסטריפים הפעילים על העמדה ווידוא מיקום המטוס,
סריקה חיצונית של אזור המסלולים ורחבות החנייה שבשליטת הפקח ,רישום
המרשה האחרון שקיבל המטוס על הסטריפ קלירנס ,רישום נקודת ההמתנה שקיבל
המטוס לפני מסלול הסעה ,שימוש במרשה מותנה  "WHEN CLEAR OF" -ועוד.
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 2.2תרחיש התאונה
תיאור רצף ההתרחשויות:
1
מטוס של אל על
קיבל אישור כניסה
ל C7 -

3
מטוס ה  767ביקש
דחיפה מ  .C9 -אחרי
מעבר אל על ל ,C7 -
הפקח אישר

2
מטוס ה  737 -ביקש דחיפה
משער  .C8הפקח ידע שאל על
יעבור מאחריו כדי להיכנס ל C7
ואמר לו להמתין.

5
אוסטריאן ביקש
אישור דחיפה מ
 C4והפקח הורה
לו להמתין

4
הפקח פנה ל
 737ללא
אזכור עמדת
החניה,
ואישר לו
דחיפה ל
SP48
6
הפקח
החליף ל
 737באמצע
הדחיפה את
המרשה ל
SP47
ואז אישר
לאוסטריאן
דחיפה ל
SP48

ביום רביעי ,בתאריך  ,28.3.2018לקראת הבוקר ,היה עדיין חשוך וירד גשם.
בואינג  737של חברת גרמניה שחנה בעמדת חניה  C8ביקש דחיפה לאחור והתנעה ,תוך
ציון עמדת החניה בה הוא נמצא .הפקח נתן קודם לכן אישור למטוס  737של אל על
להיכנס לעמדת חניה  ,C7תוך שהוא הסיע מאחורי ה  ,737 -ולכן הפקח הורה למטוס ה
 737להמתין .לאחר זמן מה ,בואינג  767של אל על שחנה בעמדת חניה  C9שביקש קודם
אישור לדחיפה תוך שציין את עמדת החניה בה נמצא ,ונאמר לו להמתין ,קיבל ,אישור
דחיפה לעמדת התנעה  ,37פנים מזרחה .טייס ה  767 -ציין את עמדת החניה והפקח חזר
עליה בעת שנתן את האישור ,למרות שחלפו כשתי דקות בין התשדורות .כחמש דקות,
לאחר ההנחיה למטוס ה  737 -להמתין ,ותוך שהתקיימו בזמן זה תשדורות רבות
אחרות ,הפקח פנה למטוס ה  737 -ואישר לו דחיפה לאחור ,ללא שציין את עמדת החניה
בה חנה .הטייס ביצע  .Read backהאישור היה בתחילה לעמדת התנעה  ,48אף בכיוון
מזרח  -דחיפה שלא מחייבת שינוי כיוון על ה .M -
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בזמן זה ביקש מטוס של חברת אוסטריאן ,דחיפה מעמדה  .C4בזמן זה מטוס ה 737 -
היה במהלך הדחיפה לאחור ,והפקח שינה את ההנחיה ,והורה ל  737 -להידחף לעמדת
התנעה  ,47אף מערבה  -שינוי שמחייב את דחיפת המטוס על ציר ה  ,M -תחילה מזרחה,
לכיוון עמדת התנעה  ,37ואז משיכתו מערבה ,אל עמדת התנעה .47
מתחילת התהליך ,הפקח היה למעשה מקובע מחשבתית ,מסיבה לא ברורה ,על כך
שמטוס ה  737 -חונה בעמדה  .C7זה הגורם שמסביר את ההיגיון בהנחיה שהפקח נתן
למטוס ,להידחף לעמדה  48ולאחר מכן לשנות לעמדה  - 47שתי ההנחיות אינן אפשריות
למעשה כאשר מטוס מצוי בעמדה  37לצורך הנעה.
צוות הגרירה של אל על שהיה מורכב מנהג גורר וטכנאי אחראי גרירה הצטופפו ,בגלל
הגשם ,בתוך התא של הרכב הגורר ,בנוסף למכונאי שישב ברכב נפרד .לא הוצבו מלווי
קצה כנף .הראות מתוך תא הרכב הגורר הייתה מוגבלת.
באמצע הגרירה ,כשהמטוס יצא מאזור הצפיפות ונראה שהגרירה עומדת להסתיים
בקרוב ,עזב הרכב עם המכונאי .נהג הגורר ,התאמץ לעקוב אחרי הקווים המסומנים על
הקרקע ,שכמעט ואינם נראים בחשיכה ובגשם.
כאשר ה  767 -נדחף כבר לאורך ה  ,M -לכיוון מערב ,כשאף המטוס לכיוון מזרח ,התחיל
ה  737 -להידחף לאחור לכיוון ה  .M -גם בתא של הגורר של מטוס ה  737 -הצטופפו,
בגלל הגשם ,נהג הגורר והרמפיסט ,כשלשניהם שדה ראיה מוגבל .לנהג הגורר הראות
מוגבלת מאד ,לא רק בגלל תנאי התאורה והגשם ,אלא גם בגלל המטוס הנמוך וכן הנסע
הקדמי שלפניו.
באמצע הדחיפה לאחור של ה  ,737 -הפקח החליף את ההנחיה ,ושינה את עמדת
ההתנעה ,מעמדה  48לעמדה  .47המשמעות המידית הייתה  -הצורך בהיפוך כיוון
המטוס בעת ההגעה למסלול הסעה  ,Mקרי :במקום לדחוף את המטוס עם אף לכיוון
מערב ,היה צורך לדחוף אותו עם אף לכיוון מזרח ,לכיוון עמדת התנעה  ,37ואז להתחיל
לגרור אותו מערבה ,על ה  ,M -לכיוון עמדה  .47הטייס הספיק בקושי להעביר את
המידע לצוות הגרירה ,מבלי שמנהל הגרירה יכול היה ,מעשית ,להספיק ולתדרך את
הנהג הגורר או לבחון היטב את מסלול הדחיפה .התדריך מראש היה צריך לכלול את
החלופות השונות האפשריות ,כחלק מניהול הסיכונים ,משום שבמהלך הדחיפה קשה
מאד לעצור ,להתכנס שוב ולבצע תדרוך מחודש ,אף אם לא יורד גשם.
מהירות הדחיפה הייתה איטית מאד :בשחזורים ובתצפיות שביצע צוות החקירה,
נמדדו זמנים אופייניים לנתיבים דומים ,של  26שניות בממוצע ,בעוד שבאירוע הנחקר,
הדחיפה ארכה  58שניות ,קרי מהירות איטית ,ביותר מחצי מאשר מהירות רגילה.
המהירות האיטית ,נבעה קרוב לוודאי ,בגלל הקושי של הנהגים הגוררים לזהות את
הסימנים על הקרקע ולדחוף בהתאם.
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כשלמטוס ה  767 -נותרו  14מטרים של דחיפה עד ההגעה לעמדת ההתנעה ועצירה בה,
כשמטוס ה  737 -לקראת הפנייה להתיישרות ,כשזנבו חדר למסלול ה  ,M -הרמפיסט
ברכב הגורר של מטוס ה  737 -הבחין ,להרף עין ,בצללית לבנה.
הרמפיסט שהבחין במטוס האחר ,כשתי שניות לפני שהתנגשות ארעה ,לא הבין את
מלוא המשמעת וכל שהספיק בשנייה האחרונה היה להגיד" :מטוס".
ברכב הגורר של ה  767 -לא הבחינו עד ההתנגשות בדבר .זנבות המטוסים התנגשו,
למעשה מבלי שאיש ,בשני צוותי הגרירה ,הבין ,כי ארעה התנגשות.
יודגש ,כי אם מטוס  767של חברת אל על היה מספר מטרים אחורה (מתוך ה – 14
מטרים שנותרו לדחוף) ,עלולה הייתה להתרחש תאונה קשה בהרבה עקב האפשרות
שזנב ה –  737היה פוגע בגוף מטוס אל על או בכנף הימנית.
המחשה גרפית של השלב הסופי של האירוע

טייס ה  767 -הרגיש במעין תנועה קלה ,ושאל את הגורר מה קרה .הטכנאי שגם הוא
חש בכך ,חשב שהם החליקו קלות בגלל הגשם ,ובהתאם השיב לטייס .בפועל ,הוא לא
ראה דבר מהתא ,ולכן יצא מהרכב הגורר ורק אז גילה והבחין במטוס שבו הם התנגשו.
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רכב של מרכז תיאום הגיע לזירה 45 ,שניות אחרי התאונה אולם לא דיווח עליה ,אם
בגלל שלא הפנים את שאירע או בגלל סיבה אחרת.
מניתוח תמליל הקשר ועדויות המעורבים עולה ,כי זמן יחסית ממושך ,כשתי דקות
אחרי הפגיעה ,עובדת ההתנגשות שארעה עדיין לא הופנמה אצל המעורבים:
 טייס ה  737 -הודיע שהם עצרו את הגרירה עקב מטוס מאחוריהם.
 הפקח ,בשלב זה ,כבר יכול היה לראות ששני המטוסים עומדים קרוב מאד זה לזה
ולהתחיל להפנים שהתרחשה תאונה .הפקח ענה לצוות מטוס ה  737 -שיש מטוס
מזרחית אליהם ,אולם הוא "לא פקטור" .הוא אף הציע להם עמדת התנעה אחרת,
כל זאת לאחר שהתאונה כבר התרחשה.
 טייס ה  767 -גם הוא הודיע כי הגרירה נעצרה ,עקב בעיה בגורר.
כשתי דקות אחרי התאונה ,הפקח הנחה את צוות ה  737 -לעמוד במקום .גם לאחר
שטייס ה  767 -ציין ,כי על פי צוות הקרקע ארעה תאונה ,לא הופנם הנושא אצל הפקח,
והוא לא ענה בקשר לזמן מה .בהמשך ,הפקח שאל את טייס ה –  ,737אם ברצונו להיגרר
חזרה לעמדה.
הדגשה :האמור ממחיש את משך הזמן שנדרש לפקח לעדכן את תמונת המצב שלו.
סיכום
תרחיש התאונה מצייר תמונה של קיבעון מחשבתי אצל פקח ההסעה ,החל ממתן
המרשה לדחיפה ועד לסוף התהליך ואפילו לאחר מספר דקות שההתנגשות ארעה.
קיבעון זה הוא שגרם לו לתת מרשה לדחיפה אשר נתיבו מהווה קונפליקט מובנה עם
מרשה שנתן קודם לכן למטוס אחר .את מרשה הדחיפה למטוס ה  737 -נתן חמש דקות
אחרי בקשתו ,כאשר הוא אינו מציין את עמדת החנייה .במהלך זמן זה ביצע מספר
תשדורות מידע למטוסים ,המעידות על רצון לתת שירות טוב .גם לאחר שהתרחשה
התאונה ,הפקח לא הצליח לבנות מודעות מצבית מדויקת ,והמשיך לתת הוראות ומידע
לא מדויק ולא יעיל.
צוותי האוויר במטוסים פעלו באופן סביר ולא הייתה להם אפשרות אמתית למנוע את
התאונה ,לא באמצעות בניית תמונה קרקעית מורכבת וכמובן שלא באמצעות קשר עין,
שכן הדחיפות היו לאחור ,לכיוון זנבות המטוסים  -שדות ראיה שלא קיימים עבורם.
צוותי הגרירה פעלו באופן שלא תואם ואפילו סותר את נוהלי השדה ,נהלי החברות,
והנדרש לצורך שמירה על הבטיחות בדחיפה ,בכך ששני אנשי הצוות הצטופפו בתאי
הגוררים .בכך הם הקטינו משמעותית את שדות הראיה שלהם ,שהיו מוגבלים גם כך,
בנוסף לתנאים הסביבתיים המגבילים.
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למעשה ,הצוותים התרכזו בביצוע הטכני של הדחיפות אולם לא הקדישו את הדרוש
בכדי לוודא ,כי נתיבי הדחיפה נקיים ממכשולים .הצוותים הניחו ,כי המרשים שניתנו
להם ,מהמגדל ,באמצעות הטייסים ,מעידים על כך שהדרכים נקיות ולא כך! נכון לציין,
כי שינוי עמדת ההתנעה לצוות ה  737 -יצר קושי נוסף על הצוות בכך שבמצב זה לא
ניתן היה ,מעשית ,לבצע תדריך מלא .במצב בו נעשה שינוי ,חזקה על צוות גרירה ,כי
יקצה קשב לצפייה לכיוון נתיב הדחיפה.
בשניות שקדמו להתנגשות ,שני המטוסים נדחפו ישר לאחור ,סביב  75מטרים כל אחד,
זה לכיוון זנבו של האחר ,בזווית קבועה יחסית  -של  125מעלות ,משך  48שניות ,לערך,
כשאיש מבין שני הצוותים ,לא הבחין בסכנה המתקרבת.
הצוותים יכלו והיו צריכים לזהות את הקונפליקט המתהווה ,משום שהזווית של 125
ממקמת כל מטוס בגזרת הראייה הברורה של צוותי הגרירה .המהירות הייתה איטית
מאד והיה זמן רב יחסית לזהות את הקונפליקט ,לעצור ולמנוע את התאונה.
כשתי שניות לפני ההתנגשות ,הבחין הרמפיסט של מטוס ה  737 -בסכנה והצליח להגיד
משהו ,אך היה זה כבר מאוחר והתאונה התרחשה.
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 2.3הגורם האנושי
 ניתוח על פי מודל "הגבינה השוויצרית"
 מודל מקובל על ידי  ICAOלחקירה של הגורם האנושי בתאונות ותקריות
טיסה ,הוצג לראשונה בשנת  1990על ידי  ,James Reasonsמאוניברסיטת
מנצ'סטר .על פי המודל ,המתאר את הסיבות להתרחשות תאונה ,ישנן מספר
שכבות של כשלים ,חלקם חבויים ( ,)Latent Failuresחלקם פעילים )Active

 )Failuresוחלקם פעילים וחבויים ( .)Active and Latent Failuresכל אחד מהם
מדומה על ידי לוח עם חורים.
 בכדי שתאונה תתרחש צריכים כל הכשלים ,או החורים שבדימוי ,להיות בקוו
אחד ,בו תינתן לתאונה אפשרות לקרות – מכאן הכינוי "מודל הגבינה
השוויצרית".
 כשל פעיל הינו הפעולה הישירה שעשה איש הצוות והביאה לתוצאה חמורה.
דוגמא לכשל פעיל  -איש צוות המקפל את המדפים במקום את הגלגלים ובשל
כך המטוס מזדקר מיד אחרי המראה.
 כשל חבוי הינו גורם הנמצא ברקע ,כגון לוח זמנים צפוף הגורם ללחץ זמן ,נהלי
עבודה לקויים ,איוש לא מתאים וכיוצא באלה .אלה גורמים הנמצאים ברקע
כל הזמן אולם רק בהזדמנות מסוימת אחת הם מתחברים עם כשל פעיל ,למשל
של איש צוות ,ומתממשים לכדי תקרית חמורה או תאונה.
 תאונה לעולם איננה תוצאה של גורם אחד.


מודל הגבינה השוויצרית מקובל בחקירת הגורם האנושי ומופיע בספרות ICAO

  ,HUMAN FACTORS DIGESTבהנחיות לחקירת הגורם האנושי. רשימת הכשלים שניתן לזהות בתרחיש תאונה זו:
כשל פעיל 1
פקח ההסעה כשל כשנתן לשני המטוסים אישור דחיפה לאחור בנתיב התנגשות או
קירבה להתנגשות.
הפקח סבר בטעות שמטוס ה  737 -עומד בעמדת חניה  C7בעוד שזה עמד בעמדה .C8
הפקח נתן למטוס ה  737 -מרשה לדחיפה לעמדת התנעה  ,48פנים מזרחה ושינה את
המרשה לאחר תחילת הדחיפה לעמדת התנעה  ,47עם הפנים מערבה .פקח ההסעה
לא היה ער לקונפליקט בין המטוסים הנדחפים .כמו כן ,הפקח לא היה מודע לכך
שעל צוות הגרירה לבצע ניהול סיכונים ותדריך וכי שינוי ההנחיה ,תוך כדי הביצוע,
גרם לעומס על צוות הגרירה ומנע ממנו למעשה לקיים תדריך מחודש.
נשאלת השאלה מה הביא לאותו קיבעון אצל הפקח ,שחשב שמטוס ה  737 -נמצא
בעמדה אחרת ,למרות שכל האמצעים והסימנים היו זמינים לו.
תשובות אפשריות הן :עייפות ,שגרה ,חלוקת קשב לקויה ,גורמים סביבתיים.
ההנחיה השגויה ,שנבעה מאותו קיבעון של הפקח ,היא זו שהתחילה את שרשרת
הכשלים והתנאים שהסתיימה בתאונה.
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כשל פעיל 2
פקח ההסעה לא ציין את עמדת החנייה כאשר נתן מרשה לדחיפה למטוס הגרמני,
כמו גם במספר מרשים לדחיפה שנתן קודם לכן .אי אזכור עמדת החניה גורם לכך
שמקבל המרשה או מטוסים אחרים בסביבה ,אינם יכולים לבנות תמונה נכונה או
לגלות קונפליקט כאשר הוא מתרחש .מתן המרשה ,ללא ציון העמדה ,הביא לכך שגם
הטייס לא חזר ולא ציין את העמדה ומנע בכך אפשרות לגלות את הטעות מבעוד
מועד ,וגם טייס ה  767 -לא יכל לתהות על ההנחיה ולהתריע.
מדוע לא הזכיר פקח ההסעה את העמדה בעת מתן המרשה?
סיבות אפשריות הן :עומס עבודה ,רמה מקצועית לא נאותה ,חוסר ההבנה של
חשיבות הציון של עמדת החניה או היעדר הכרח לציין את עמדת החניה בנהלים.
כשל פעיל 3
מנהלי צוותי הגרירה ,לא הקדישו די קשב לניקוי נתיב הדחיפה ממכשולים .הם לא
ביצעו ניהול סיכונים כראוי וכמתחייב ,תהליך שהיה צריך לכלול "מה יבוצע אם"
לדוגמא תשונה עמדת ההתנעה .צוותי הגרירה לא צפו לכיוון אליו נדחף המטוס ולא
זיהו ,כי המטוס אותו הם דוחפים עומד להתנגש עם מטוס אחר ,אף כי נעו בזווית
קבועה לכיוונו.
סביר להניח ,כי לא בוצע ניהול סיכונים מכיוון שפעולת הדחיפה היא פעולה שגרתית.
לאחר היציאה מאזור הרחבה הצפוף ,הסיכוי להיתקל במכשול בהמשך הדרך נמוך,
מה שככל הנראה גרם לשאננות מסוימת אצל הצוותים .בנוסף לכך ,תנאי הראות
ומסלולי ההסעה הרטובים שהקשו על זיהוי התוואי ,שדה הראייה המוגבל מתא
הנהג והחלפת נקודת ההתנעה תוך כדי הדחיפה הקשו על צוות ה  ,737 -והם התמקדו
בעיקר בזיהוי הקו שעל האספלט שעליו הם דוחפים.
שני אנשי צוות הגרירה ישבו בצוותא בתאי הגורר ,דבר המנוגד לנוהל הדחיפה,
הקטין את שדה הראייה של הצוותים ואפשר שמנע אפשרות לראות את המתרחש
מבעוד מועד .יתכן ששאננות ושגרה הביאו לכך שהצוותים פעלו כפי שפעלו.
בנוסף ,תחושת הצוותים הייתה שהפקח רואה הכל ,משגיח מלמעלה ,יש לו תמונת
מצב מדויקת ולא ייתכן שייתן הנחיה הכוללת קונפליקט עם מטוס אחר .הצוותים
התרכזו בניקיון נתיב הגרירה ממכשולים אחרים.
כשל חבוי 1
שדה ראיה מוגבל מעמדת פקח הקרקע שבסוכת המגדל .הדבר מקשה עליו לשלוט
בנעשה ברחבות .אין אמצעי סיוע לפקח ביצירת תמונה של רחבות החנייה ונתיבי
הדחיפה .אין אמצעי טכנולוגי שייתן התראה מוקדמת על קונפליקט.
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כשל חבוי 2
סוגית ההתמקצעות של פקחים בעמדות .כל עמדה במגדל הפיקוח הינה בעלת אופי
שונה .דילוג פקח במהלך משמרת או יום עבודה ,בין העמדות עלול ליצור אצלו זמן
הסתגלות או שליטה מופחתת רגעית או קבועה בעמדה .יתכן שעמדת פקח ההסעה
נחשבת פחות מורכבת מעמדת פקח המגדל ,כך שהפקחים עלולים להתייחס אליה
בקלות ראש מסוימת.
כשל חבוי 3
סעיף  6.17בנוהל הדחיפה לאחור בנתב"ג ,כולל בתוכו סתירות ואי התאמות
שעלולות להביא לכך שהוא לא ישים ולא מיושם ,כפי שקרה בתאונה זו .הנוהל
מחייב מחד ,שימוש במלווי קצה כנף ,באזורים צפופים ואף דורש תגבור במקרים
מסוימים .מאידך ,הוא מאפשר לצאת ללא מלווי קצה כנף בנקודות חנייה מסוימות,
כאשר אין מטוסים בעמדות הצמודות .הנוהל מגדיר מי מרכיב את צוות הגרירה,
אולם בסעיף שלאחר מכן משתמש במינוח "מכוונים" שאינו מופיע כלל ברשימת
חברי צוות הגרירה .בהמשך מוגדר שמלווי קצה הכנף ילוו את המטוס עד התיישרותו
על נתיב ההסעה ,עליו ממוקמת עמדת ההתנעה .הדבר מציב קושי ,שכן בנתב"ג
לעיתים מדובר במסלולי הסעה פעילים ואף ראשיים ,כגון :מסלול  ,Mשלא רצוי
שינועו עליו הולכי רגל כלל ,בוודאי כשהם ללא קשר עם איש .יתרה מזו ,עיקר
הסיכון ,שעבורו קיימים מלווי קצה הכנף ,הינו ביציאה או בכניסה לרחבה ,בנוכחות
מכשולים ולראיה ה"פטור" שניתן בעמדות מסוימות ,כאשר אין מטוסים בעמדות
צמודות .הם כלל לא מיועדים לקטע הדחיפה שמחוץ לאזור עמדות החנייה .קיום
סתירות ומינוחים מטעים בנוהל מביא לכך שהוא למעשה אינו ישים ואינו מיושם,
כפי שהיה גם בתאונה זו .הדבר גם עלול להביא למצב של "זילות" קיום נהלים בכלל.
ייתכן ,כי הצמיחה המהירה של נתב"ג בעשור האחרון ,לצד עדכון נהלים ,לא תמיד
תוך מחשבה והקפדה על כל הסעיפים ,הביא לנוהל ,הכולל מספר סתירות וסעיפים
שלא ניתנים לביצוע בפועל .נוהל שדה צריך להיות בר יישום ויש לאכוף את ביצועו
בפועל .במידה וישנם סעיפים שאינם ישימים ,חובה לבצע בהם שינויים כך שניתן
יהיה לבצעם ,תוך שמירה על רמת בטיחות נאותה.
כשל חבוי 4
חברות התעופה הן האחראיות הבלעדיות על גרירת ודחיפת המטוסים ברחבות ועל
הכשרת ושמירת כשירות של צוותי וציוד הגרירה .הן אחראיות על הכשרת ותפעול
עובדיהן ,באותה מידה שהן אחראיות על הכשרת ותפעול טייסיהן ,אם הן מפעילות
קבלני משנה ,כמו חברות לשירותי קרקע .חברות התעופה מחויבות ליישם את
אחריותן ,על ידי דרישה ובקרה על חברות שירותי הקרקע.
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הנהלת נתב"ג מחויבת לקבוע מסגרות וכללים כלליים ,על פיהן יפעלו חברות
התעופה .כך נכתב ופורסם הנוהל הקיים .למרות שהנהלת נתב"ג אינה אחראית על
צוותי וציוד הגרירה ,כמי שיש לה אחריות על כל הנעשה בנתב"ג ,היא עדיין עלולה
להיפגע מכשלים.
הנהלת נתב"ג נוטלת אחריות ,מעבר למוגדר לגביה ,ומכתיבה לחברות התעופה
ולחברות שירותי הקרקע ,דרישות וכללי חובה .הנהלת נתב"ג החליטה כי תגבש
אסטרטגיה לניהול רחבות החניה ,כדי להפוך את הנוהל ,שנכתב במהלך השנים ,ללא
שהייתה אסטרטגיה ותפישה מוגדרות מראש ,ליעיל ,מתאים והולם.
על פי ,הנוהל ,על "איש האזניות" להיות ממוקם במרחק ביטחון מהגורר ומהמטוס.
במקרים מסוימים מותר לו לעמוד על הגורר ,במקום המיועד לכך ,ולאחוז במעקה
הבטיחות לצד הנהג (סעיף  .)26במקרה דנן" ,איש האזניות" ישב בתוך תא הגורר,
יחד עם הנהג ,בניגוד לנוהל.
מה הסיבה שבגינה פעל הצוות בניגוד לנוהל?
מהתשאולים הובן ,כי לא מדובר במקרה חד פעמי וכי הדבר מעיד על תרבות של אי
קיום נהלים או אי הכרה בחשיבותם הבטיחותית של סעיפים אלה.
כשל חבוי 5
התקשורת בין נהג הגורר ,לבין האדם הנמצא בקשר עם צוות המטוס ,הינה
באמצעות צעקות או סימני ידיים .הדבר מחייב אותם להיות קרובים זה לזה ואף
בקשר עין .לעיתים ,הדבר עלול לעודד ישיבה של שני אלה בתא הגורר ,מצב שעלול
לפגוע בשדה הראיה וביכולת שלהם לבצע סריקה של המרחב ושל נתיב הדחיפה.
כשל חבוי 6
מבנה רחבות חניה בנתב"ג מורכב ,וכמעט כל דחיפה לאחור מחייבת תמרון .הדבר
יוצר תמונה מורכבת הן לפקח המאשר דחיפות והן למבצעים .לנהג הגורר אמורה
להיות מפה של רחבות החנייה ,רצוי שגם למנהל הגרירה תהיה מפה .הנהג נדרש
לבצע ניווט ,לעיתים מורכב ,והסימונים על הקרקע שמתוחזקים היטב ,קשים לזיהוי
מגובה הנהג הגורר ,בתנאי ראות קשים ובגשם .אין כיום בנמצא מערכת ניווט
שתאפשר לנהג לקבל הנחיה להגעה לעמדה הרצויה ובכך תקל עליו ותיתן לו אפשרות
אמתית לצפות אל כיוון הנסיעה ולהבטיח את בטיחותה.
כשל חבוי 7
אפיון נקודות ההתנעה ומיקומן גוזר לעיתים צורך להיכנס עם זנב המטוס לתחום
עמדת התנעה אחת כאשר הגרירה מכוונת לעמדה אחרת .שינוי כיוון העמדות ,באופן
קבוע או חד פעמי ,יכול למנוע או לצמצם את התמרון ואת הקונפליקט.
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כשל חבוי 8
שגרה ושאננות .מספר רב של דחיפות לאחור מבוצעות בכל משמרת ,בכל יום ובמהלך
פעילות השדה ,רובן הגדול ללא אירועי בטיחות .הדבר עלול להביא את המבצעים
לכלל שאננות .התחושה שהפקח שנתן מרשה בוודאי דאג לכך שלא יהיה קונפליקט,
שיש לו תמונת מצב ברורה והוא רואה הכול ומשגיח מלמעלה ,מביאה לשאננות והיא
שגויה לחלוטין.
כשל חבוי 9
האחריות הכוללת של הקברניט ,לבטיחות המטוס ונוסעיו ,מתחילה בסגירת
הדלתות לצורך יציאה לטיסה .בעת הדחיפה לאחור ,הקברניט אחראי פורמלית
אולם אין לו כל יכולת לדעת מהם הסיכונים האורבים מאחור ולמעשה בטיחות
המטוס נשענת על מבצעי הדחיפה .אין לצוות הטייסים אמצעים ,כמו :מצלמה,
לצפות בנתיב הדחיפה לאחור.
כשל חבוי 10
העדר ו/או חוסר ברגולציה ופיקוח על ידי רשות התעופה האזרחית ,על התחום של
התפעול הקרקעי בשדות התעופה ,לרבות פעולות גרירה ודחיפה ,מהווה קרקע
פורייה לטעויות ולהתפתחותן של נורמות פעולה לקויות ו/או בלתי אחידות.
 ניתוח על פי תאוריית חסמי הכשל
 כדי למנוע תאונה ובהסתמך על הניסיון ועל דוחות חקירה ,בונים מערכות
חסמים שאמורות לפעול ,כל חסם בפני עצמו וכן במסגרת המערכת .בד"כ
מספיק שחסם אחד יפעל ,כדי שהתאונה תימנע או שחומרתה תפחת .בלשון
"מודל הגבינה השוויצרית" :סגירת אחד החורים באחד הלוחות ,לא יאפשר את
הקו הישר של החורים המוביל לתאונה.
החסם הרגולטורי
העדר רגולציה מספקת של  ICAOושל רשות התעופה האזרחית ,בתחום התפעול
הקרקעי ,תרם לכך שהרישיון שיינתן ע"י נתב"ג לחברות שירותי הקרקע ,לא היה
בהתאם לרגולציה מפורטת ומחייבת ,דבר שהביא לכך שחברת שירותי הקרקע
פיתחה ,במקרה הטוב ,נהלים שאינם מושלמים ואינם מכילים מענה לכל סוגיות
הבטיחות והתפעול ,ובמקרה הפחות טוב ,לא קיימים כלל .לא היה לחברות שירותי
הקרקע ,הכרח לעמוד בתקנות ספציפיות ובתקני בטיחות מחייבים.
בנתב"ג לא הייתה "תפישה מגובשת ומודל מחייב לניהול רחבות החניה" .הפיתוח
המואץ ויוצא הדופן של השדה השאיר "חורים" עליהם לא בוצעו מספיק חשיבה
ופיקוח.
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החסם הטכנולוגי
לא הייתה טכנולוגיה מכל סוג שהוא ,למניעת התנגשות ברחבות החניה .מערכת
המכ"מ הקרקעי  ,A-SMGCSהפועלת בשדה ,חסומה בקרבת טרמינל  ,3כך שאין
לפקח בעמדת הקרקע תמונה של המתרחש בזמן אמת ,אלא רק כשהמטוסים
מתרחקים מהשרוולים .מערכות התראה בין מטוסים אינן מיועדות לשימוש קרקעי.
תהליכים ונהלים
הנהלים שהיו קיימים ,לא היו מספיקים ,ולא קוימו בחלקם  -לא בוצע תדרוך של
צוות הגרירה ולא בוצעה סקירה של נתיב הגרירה לפני שהחל הביצוע.
עפ"י הנהלים הקיימים ,לא היה הכרח להציב מלווי קצה כנף ,ולכן נמנעה האפשרות
שמלווה קצה כנף יבחין בקונפליקט המתהווה (אין באמירה זו כדי לקבוע שיש חובה
להציב מלווי קצה כנף בכל מצב ,בכל דחיפה ולכל אורכה).
לא היה נוהל טוב לפעולה בתנאי ראות פחותים .עפ"י הנוהל הקיים ,אפילו הצבתם
של מלווי קצה כנף לא נדרש בתנאים אלו.
חלק מהסעיפים ,בנהלים הרלוונטיים ,אינם ישימים ובכך עולים לתרום לתרבות של
זילות ואי קיום נהלים.
סיכום
ניתוח חומרי החקירה מלמד ,כי הגורמים הישירים להתפתחות תהליך החקירה ,בתנאים
הסביבתיים שלה ובנסיבות הקונקרטיות ,הם בעיקרם בתחום של הגורם האנושי ,הן של
פקח הקרקע ושני צוותי הגרירה והן בתחום הארגוני-תפעולי של השדה ושני המפעילים
המעורבים ,עם אחריות עקיפה של רגולציה חסרה.
בחינת ההתנהלות והתפקוד של אותם גורמי אנוש ישירים מצביעה על טעויות בתכנון
ובביצוע ,שלא נמנעו לאורך זמן ארוך יחסית ע"י מעגלי הבטיחות המובנים  -עצם העובדה
שהתרחשה תאונה קרקעית ,בתנועה יחסית קבועה מצד שני צוותי הגרירה מעידה על כך
שאף לא אחד מהחסמים פעל והכשלים ,הפעילים והחבויים ,התממשו.
יודגש ,כי הגם שבתחומים מסוימים לא היו החסמים יעילים ובחלקם הם לא פעלו
כראוי ,מצופה היה שמעגל האבטחה האחרון ,של הגילוי בעין ,חייב היה להתקיים ולמנוע
את התאונה ,בדומה לתאונות דרכים שגרתיות.
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 2.4תשתיות ,נהלים ודוגמאות לניהול רחבות חניה
בנפרד מניתוח גורמי התאונה הישירים ,נכון באירוע הנחקר להתמקד גם בעקיפים.
 סוגית ניהול רחבת החניה עולה לעיתים קרובות לדיון ,על שולחנו של החוקר
הראשי ,עקב ריבוי אירועים ,בעלי מאפיינים דומים ,ונושאי השליטה והניהול של
רחבות החניה ,נהגים גוררים ועוד ,המשולבים ,כחוט השני ,באירועים רבים.
דוחות חקירה לא מעטים מהתקופה האחרונה ,התייחסו לאירועי בטיחות ברחבות
החניה .לדוגמא דוח  ,17-17העוסק בניהול ושליטה על רחבת החניה של מטוסי
המנהלים בנתב"ג .אחרים עסקו בניהול ושליטה על רחבות החניה למטוסי נוסעים
בנתב"ג .להלן מספר דוחות לדוגמא מהשנים האחרונות,22-14 ,155-13 ,154-13 :
.11-17 ,34-16 ,85-15
 ניהול רחבות החניה בנתב"ג מצוי ,היסטורית ,באחריות מגדל הפיקוח .עפ"י
ההגדרות של  ,ICAOכמפורט ב  ,Annex11 -שמופיעות גם ב "כללי רשות שדות
התעופה (תנועה בשטח המבצעי בנמל התעופה בן גוריון ,התשמ"ד –  ,)"1984המצב
לא חייב להיות כך ,מאחר שמגדל הפיקוח מפקח על תנועת המטוסים בשדה,
"למעט ברחבות החניה שבנמל".
 Annex11קובע ,שהמשימה של אספקת שירותים ברחבת חניית המטוסים ,יכולה
להינתן על ידי מגדל הפיקוח או על ידי יחידה נפרדת.
 כפי שצוין בפרק המידע העובדתי ,יש שלוש אופציות עיקריות לניהול רחבות חנייה:


ניהול כל התעבורה הקרקעית ,לרבות הרחבות ,על ידי פקחי ההסעה.



ניהול כל הרחבות על ידי יחידות פיקוח ייעודיות (.)RAMP/APRON



ניהול מעורב  -חלק מהרחבות על ידי פקח ההסעה וחלקן על ידי יחידות
ייעודיות.

 דוגמאות לניהול רחבות חנייה על ידי יחידות פיקוח ייעודיות


שדה התעופה קנדי בניו יורק כולל מספר גדול של רחבות חנייה שונות .לכל
רחבת חניה ( )RAMPיש יחידת פיקוח ייעודית .הפקח האחראי על ההסעות,
אל ומהמסלולים ,איננו יודע כלל לאיזו עמדת חנייה המטוס מיועד ומאיזה
מחבר המטוס אמור להיכנס לרחבה .צוות נוחת מתקשר עם פקח הרחבה (על
 ,)VHF 2מקבל עמדה ,מקבל נתיב כניסה ומעביר את המידע לפקח ההסעה
שמתכנן את נתיב ההסעה בהתאם .הצוות עובד במקביל על שני ערוצי רדיו.
עם ההגעה לנתיב הכניסה לרחבה ,האחריות עוברת לפקח הרחבה בלבד.
שיטה דומה פועלת גם בשדות התעופה של מיאמי ,ניו ארק ועוד.



בשדה התעופה של יוהנסבורג ,על צוות מטוס נוחת לברר את נקודת החנייה
טרם נחיתתו ,להעביר את המידע לפקח ההסעה אחרי נחיתה ולקבל בהתאם
הוראות הסעה .בשדה יש ערוץ  ,APRONאולם לעיתים מתבצעת התנועה
בשדה ,לרבות קבלת מרשים ,הסעה והמראה ,על ערוץ רדיו אחד.
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בשדה התעופה של מינכן שלוש יחידות של בקרת רחבה ( APRON 1,2,3 -ראה
תרשים למטה) .בשדה ישנה הפרדה פיזית מובנית בין מסלולי ההסעה
הראשיים לבין הרחבות (ראה תרשימים בהמשך) .אחרי נחיתה ,פקח ההסעה
יודע לאיזו עמדת חניה המטוס מיועד ,באיזו רחבה ומאיזה נתיב המטוס
ייכנס לרחבה .עם ההגעה לנקודת המעבר ,המטוס עובר לתדר הרחבה ומקבל
הנחיות נוספות .הצוות עובד על ערוץ רדיו אחד בכל פעם .שיטה זו פועלת
באופן דומה בשדה התעופה של פאריז ,ציריך ועוד.
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 ניהול התנועה הקרקעית עפ"י השיטות השונות
 ניתן לומר בכלליות ,כי מורכבות המבנה של שדה התעופה ונפח התנועה בו ,לצד
תנאים ואילוצים ,גוזרים את המבנה הרצוי של ניהול ההסעות והרחבות.
 שליטה על ידי פקח אחד ,או פקח אזור (לדוגמא קרקע מזרח ,קרקע מערב)
מהווה יתרון בכך שהטייס מדבר בכל פעם עם גורם אחד השולט בתעבורה.
מאידך ,בשדות עמוסים או בעלי רחבות מורכבות ,הדבר עלול ליצור עומס על
הפקח.
 ישנם שדות עצומים בגודלם ,להם נפח תנועה גדול ,רחבות מורכבות ועמוסות
שבהן יש יתרון לניהול רחבה על ידי פקח ייעודי שהתמחותו ברחבה בלבד.
 התמחות בניהול רחבת חנייה לא גוזרת מתוכה בהכרח את החובה לקיים יחידת
שליטה נפרדת.
 רחבות חניה יכולות להיות מנוהלות על ידי המגדל ,על ידי סוכן שינוע או על ידי
חברת תעופה ,לפי העניין של התפישה והתנאים.
 השיטה הנמצאת בשימוש בשדות ,כגון מינכן ופאריז ,פשוטה ושקופה לטייס
המשתמש .מתבצעת העברת מקל ,תדר אחד בכל פעם ,בנקודות צפויות וידועות
מראש ולתדרים ידועים .מבחינת הטייס ,אין זה משנה האם מדובר ביחידה
נפרדת או לא ומה אמצעי השליטה העומדים לרשותה  -הוא בכל מקרה מדבר
עם פקח ששולט באזור עליו הוא ממונה.
 השיטה הנהוגה בשדות מרכזיים בארה"ב ,כגון ניו יורק ,מאבחנת ,באופן
מובהק ,בין הרחבה לבין מסלולי ההסעה הראשיים .השיטה יוצרת עומס עבודה
על צוות הטייסים המסיע את המטוס ,בנקודה קריטית ,מיד עם פינוי המסלול,
בכך שהצוות צריך לתקשר על שני ערוצים עמוסים ,תוך פרק זמן קצר .הדבר
עלול לגרום לאי הבנות ולטעויות הסעה שיש בהן גם פוטנציאל בטיחותי וגם
אפשרות ליצירת קונפליקטים ועיכובים .יחד עם זאת ,תהליך היציאה לטיסה
פשוט יותר והעברת המקל מתבצעת על מכשיר רדיו אחד בלבד.
 מבחינת מבצעי הדחיפה לאחור ,אין הדבר משנה מי מנחה אותם ונותן להם את
ההוראות ,ממילא ההוראות ניתנות לטייס ובאמצעותו לאחראי הגרירה.
 בביצוע גרירת מטוס ריק ,מרחבה אחת לרחבה אחרת ,בכל מקרה צריך להיות
טכנאי מוסמך  RTבתא הטייסים או בגורר והוא פועל בצורה דומה לטייס
המסיע מנקודה לנקודה.
ניהול רחבות החניה דורש התמקצעות ויכולת שליטה ברחבה .ניתן לקיים זאת על
ידי יחידת שליטה נפרדת שאיננה חלק מהמגדל ,תדר נפרד במגדל או בשליטה ישירה
של פקח ההסעה .כך או כך ,הדבר צריך להיות חלק מאסטרטגיה מגובשת ,מבוססת
על ניהול סיכונים מקיף ,הנגזר מגודל השדה ,מורכבותו ,נפח התנועה ועוד מספר רב
של מרכיבים ותנאים ייחודים .יודגש ,כי במהלך החקירה ,צוות מקצועי בראשות
מנהל נתב"ג ,יצא למספר שדות בח"ל כדי ללמוד על אופן התמודדותם עם המשימה.
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 אופני ניהול הרחבות השונים בעולם ,בהשלכה על נתב"ג
 בנתב"ג נהוגה השיטה בה פקח ההסעה שולט בכל התנועה הקרקעית בשדה,
מעמדות החניה ועד אזור המסלולים.
 התנועה מחולקת לשני ערוצי קשר ,קרקע מזרח ( )129.2וקרקע מערב ()118.05
לפי העניין .מרבית התנועה מתנהלת על ערוץ קרקע מערב .הדבר מטיל עומס
עבודה ,לעיתים גבוה ,על הפקח.
 היתרון של שיטת ניהול רחבה נפרדת הינו בשדות מורכבים ובמקומות בהם יש
הפרדה מבנית ברורה בין אזור הרחבות לבין מסלולי ההסעה הראשיים .בנתב"ג,
חלק מעמדות ההתנעה ממוקמות על מסלול הסעה ראשי  ,Mכך שקרוב לוודאי
שהפרדה שכזו אינה מעשית.
 ביצוע הפרדה של רחבות טרמינל  3לתדר נוסף ,או ליחידת פיקוח נפרדת ,עשויה
מחד ,להוריד עומס מפקח ההסעה ,אולם מאידך ,עלולה ליצור מצב של העברת
מקל בין יחידות שונות ,במרווחים קצרים.
 התמקצעות הפקח בעמדתו ,יחד עם פיתוח והצבה של מערכות ואמצעים
טכנולוגיים משופרים לשליטה ,תשפר את הבטיחות ברחבות ואת ניהול התנועה
הקרקעית  -השגת מטרה אינה מחייבת ,בהכרח ,הקמה של יחידה נפרדת.
 רחבות החניה המרוחקות והטוריות ,הן פחות מורכבות ומתקיימת בהן הפרדה
מובנית ממסלולי ההסעה הראשיים  -הפעלתן ע"י עמדת ניהול נפרדת קלה ,נוחה
ואפשרית .הדבר מצריך אמצעי שליטה ובקרה שימוקמו ברחבות עצמן.
 בשדות גדולים ,המהווים  HUBלחברות גדולות ,לעיתים מנוהלות רחבות חניה
שלמות ,המשרתות בעיקר את החברות הללו ,על ידיהן .בנתב"ג פועלות מספר
גדול מאד של חברות .חברת אל על ,שלה נפח התנועה הגדול ביותר בשדה,
מוסמכת להפעיל פיזית את השרוולים בקונקורס  Dאולם באזור זה ,במסלולי
ההסעה הסמוכים ובעמדות ההתנעה משתמשות גם חברות נוספות.
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 ניהול רחבות חניית המטוסים בנתב"ג
 בשני העשורים האחרונים לקיומו חל גידול עצום בשדה ,נבנה טרמינל חדש
ומורכב ,התווספו מסלולי הסעה ,עמדות חניה והתנעה והתנועה גדלה באופן
משמעותי .יחד עם זאת ,תפישת ההפעלה הקרקעית של השדה לא הותאמה
לגידול זה.
 הרגולטורים בעולם לא מתעלמים מהנושא והוא מטופל באופן ישיר אל מול
חברות התעופה ודרכן לחברות שירותי הקרקע ,ו/או ברגולציה ודרך הנהלות
שדות התעופה.
 חברות שירותי הקרקע בישראל ,עומדות בתקני  ,ISAGOאך אינן מחויבות
ישירות בתהליכי  ,SMSבניגוד למקובל בחלק ממדינות העולם ,שם חברות
שירותי הקרקע ,מכשירות ומדריכות את כח האדם המקצועי שלהם .לעיתים,
הנהלות שדות התעופה מעורבות בתהליך ,ולעיתים רק בוחנות את המוכשרים
בסוף ההכשרה וברענונים העיתיים.
 כמות ומורכבות עמדות ההתנעה בנתב"ג ,למול פיזורן יחסית לעמדות החניה
והמסלולים מלמדת ,כי שבנתב"ג יש יותר מדי עמדות התנעה ,או שפיזורן
ומיקומן אינו אידאלי .יתכן ששינוי במיקומן או גמישות בהפעלתן תשפר את
התנועה ותפחית קונפליקטים קרקעיים.
 לנושא ניהול רחבות חניית המטוסים ,ניתן בעבר ,מטבע הדברים והיקף
הפעילות ,תשומת לב מופחתת :עיקר תשומת הלב ניתנה לתנועת המטוסים
באוויר ,במסלולי ההמראה ולאחר מכן במסלולי ההסעה .בפועל ,לא פותחו
כלים טכנולוגיים מספקים ,על ידי השדה ,כדי לנטר את התנועה ברחבות .יצוין,
כי כלים קיימים ,כגון A-SMGCS :מנוטרלים בקרבת הטרמינל ,בנימוק של
הפחתת התראות שווא.
 נהלי הפעלת רחבות החניה ,נבנו במהלך השנים ,מבלי שהוקדשה לנושא חשיבה
מעמיקה ו/או פיתוח אסטרטגיה המבוססת על חיזוק היעילות לצד ניהול
סיכונים מקצועי .בצפיפות הקיימת בשדה כיום ,כל טעות בדחיפת מטוס לאחור,
עלולה להסתיים בתאונה ,כפי שקרה באירוע הנחקר .יצוין ,כי הנהלת נתב"ג
הפנימה ,כי נדרשת פעולה יסודית על אף שהדבר איננו באחריותה הבלעדית.
 בדיונים שנערכו במהלך החקירה ,עם הנהלת השדה ,עלו התובנות הבאות:


קיים צורך בהגדרת תפישה ומודל לניהול .APRON



קיים צורך בתפישה כוללת ,לניהול ,שליטה ובקרה.



נדרשת מעורבות של הרגולטור בתהליך.



ראוי ונכון להגיע למצב בו חברות שירותי הקרקע יחויבו לקיים מערכת
ניהול בטיחות .SMS -
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קיימת הצדקה ,רעיונית ומעשית ,למעורבות של הנהלת נתב"ג בפיקוח על
תהליך ההכשרה והאימון של כח האדם המקצועי של חברות התעופה
וחברות שירותי הקרקע ,ע"י בדיקת מערכי ההכשרה של חברות התעופה
וחברות שירותי הקרקע ,בדיקת תהליך ההכשרה ובדיקה אם חברות
התעופה וחברות שירותי הקרקע מבצעות מעקב תקופתי אחרי הצוותים.



נכון לשקול הגבלת מספר חברות שירותי הקרקע בשדה ,גם על בסיס
בחינת יכולתן לקיים את התנועה הקרקעית ברמת הבטיחות הנדרשת.



נכון וחשוב לבחון את מספר עמדות ההתנעה בשדה ,מיקומן וכיוון העמדת
המטוסים ,למו האילוצים והמגבלות שנגזרים מכך.



ראוי לבחון מחדש את מדיניות השימוש ברכבי "עקוב אחרי" בכניסה
לעמדות החניה למול הפניית משאבים אלו לשמירה על הבטיחות ברחבות.



הוחלט על הכשרת עובדי יחידה  170ואחרים ,באמצעות קורסי ניהול
בטיחות של  ,IATAכדוגמת  ,IATA Inspector Courseכדי לאפשר את
הפעלתם לצורך הגברת הבטיחות ברחבות  -הנושא כבר בביצוע.



שימוש במודלים מקובלים בעולם לניהול רחבות והתאמתם לאופי השדה.

סיכום
המבנה המורכב של נתב"ג ,בדגש על אזור טרמינל  ,3מחייב גיבוש אסטרטגיה שתיתן
מענה למצב הקיים ולמגמות הפיתוח של השדה ,שתתורגם לתכנית מקיפה על ידי
חברות שירותי הקרקע .האסטרטגיה והתכנית צריכות לתת פתרון נוהלי וטכנולוגי,
יחד עם לימוד היתרונות והחסרונות של שיטות הניהול השונות ,כפי שהן מיושמות
בשדות שונים בעולם.
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 2.5אמצעים טכנולוגיים למניעת תאונות בהסעה ובדחיפה  /גרירה
טכנולוגיה ,שלא כמו בני אדם ,אינה סובלת מעייפות או ממצבי רוח ,ואם הוגדרה
ונבנתה נכון ,כמעט שאינה טועה ואינה מופתעת .למול האמור ,בתחומי הניהול והפיקוח
על התנועה ברחבות החניה ,האמצעים דלים ,אם בכלל.


אמצעי הבטיחות בתנועה קרקעית השתפרו באופן משמעותי בכל הקשור בכלי
רכב הנעים בכבישים .בין האמצעים בשימוש ניתן למנות מצלמות היקפיות
ואחוריות ,חיישני נסיעה לאחור ,התראות על סטייה מנתיב ,מערכות שליטה
והגנה אקטיביות ועד כלי רכב אוטונומיים.



עלות אמצעי הניווט בכלי הרכב הקיימים כיום היא נמוכה ,רמת הדיוק שלהם
גבוהה ויש בהם כדי לסייע לנהגים לנהל את הנסיעה ביעילות ,להגיע ליעדם בזמן
הקצר ביותר ואף לחסוך בדלק .יתרה מכך ,הם מסייעים בהורדת העומס מהקשב
של הנהג ,שבעבר נאלץ לנווט בכוחות עצמו ,לעיתים בעזרת מפות .ישנם גם
יישומים המסוגלים "לתקשר" ביניהם ולהקטין את הסיכון לתאונות.



במטוסים קיימות מערכות שקשה לשער איך אפשר היה בלעדיהן .מערכת TCAS

המבוססת על תקשורת בין משיבים במטוסים מונעת תאונות בין מטוסים באוויר.
מערכות  EGPWSמקנה התראות מבוססות על מד גובה אלקטרוני מצד אחד,
והתראות מפני קרבה צפויה לקרקע על בסיס מיקום המטוס מול בסיס נתונים.
מערכת  RAASואחרות מבוססות מיקום ובסיס נתונים מתריעות על חדירה
למסלול פעיל.


קיימות מערכות תעופתיות וכן מערכות אחרות שניתן להתאים אותן למטרה של
ניהול ובקרה של תנועת מטוסים וכלי רכב ברחבות חניית המטוסים ,כמו:
 בנתב"ג קיימת מערכת  ,A-SMGCSלטובת מסלולי הטיסה וההסעה .למערכת
זאת מוגדרות פונקציות מצוינות נוספות ,ברמת ההגדרה בלבד ,רמות שלא
מיושמות עדיין ,כנראה ,כלל .כפי שצוין לעיל ,המערכת באזור השרוולים
בטרמינל  ,3אינה פועלת בסמוך למבנה הטרמינל ,כנראה בגלל מיסוך ,ואינה
מציגה את התנועות על מסך הבקרה של הפקח ,בגלל חוסר יכולת שלה לזהות
תנועות באזור זה.
 ניתן להתקין בגוררים מערכת דמוית  FLARMשתתריע כאשר הגוררים
נמצאים במסלול התנגשות .אלו מכשירים פשוטים יחסית הפועלים
באמצעות  GPSומתקשרים עם המכשירים שבסביבתם ,ובודקים קירבה
ומסלול התנגשות ביניהם.
 התקנת מערכות הכוונה בגוררים  -מערכת המזהה את מיקום הגורר באופן
מדויק ,נהג הגורר יזין לה את נקודת ההתנעה ויקבל הכוונה מדויקת קולית
וויזואלית .מערכת שכזו עשויה להוריד את עומס העבודה מהנהג ,להפחית
סיכון לטעויות ולפנות את הקשב של הנהג להסתכלות סביב.
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 התקנת מצלמות היקפיות על גוף המטוס  -האחריות של בטיחות הטיסה
מרגע סגירת הדלתות הינה של הקברניט ,אולם בכל שלב הדחיפה לאחור אין
לו יכולת לממש את אחריותו שכן הוא לא רואה כלל את נתיב הדחיפה.
התקנת מצלמות היקפיות ,המופנות בין היתר לאחור ,עם תצוגה בתא
הטייסים ,יכולה להקנות לקברניט יכולת התערבות במקרה של קונפליקט.
התקנה שכזו דורשת תקינה ויש לבצעה רק לאחר ביצוע ניהול סיכונים ,שכן
לעיתים קרובות הטייסים מניעים את המנועים במהלך הדחיפה ואסור
שאמצעי שכזה יגרור הסחת דעת מצדם ממשימתם העיקרית.
.

דוגמא למסך מצלמות בבואינג  .777ניתן להוסיף מצלמות
המכוונות לאחור ,בזנב ובקצות הכנפיים
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 .3מסקנות
הסיבות העיקריות לתאונה
 3.1האירוע הבטיחותי החמור החל בהנחיה שגויה של פקח הקרקע ,במרשה הדחיפה שנתן
למטוס ה  ,737 -דחיפה שהתפתחה ,בתנאי הראות והסביבה של אותו האזור ,לכדי
תאונה ,כתוצאה מכישלון מנהלי הגרירה של שני המטוסים הנדחפים לאחור ,לבצע
דחיפה בטוחה ,ולזהות סיכונים ומכשולים ,בנתיבי הדחיפה לאחור של המטוסים.

הגורמים התורמים להתרחשות התאונה
 3.2גורם תורם ראשוני ועיקרי לתאונה ,היה טעותו של פקח הקרקע ,אשר נתן מרשה
דחיפה למטוס ה  ,737 -שהיווה קונפליקט מובנה עם המרשה שנתן למטוס ה 767 -
קודם לכן ועם מיקומו של מטוס זה .טעות זו ,בסבירות גבוהה ,לא זוהתה ע"י הפקח
משך כל התהליך ,עקב קיבעון ומודעות מצבית חלקית ,כי מטוס ה  737 -חונה בעמדה
 C7בעוד שהמטוס חנה בפועל בעמדה  C8ונדחף ממנה אל התאונה.

 3.3פקח הקרקע לא בנה תמונת מצב של מיקום המטוסים שתחת אחריותו ,לא באמצעים
הטכניים שברשותו ואף לא בראיה ,גם כאשר הדבר היה אפשרי .גם לאחר שהמטוסים
פגעו זה בזה ,והאזור בו האירוע התרחש ,נראה בבירור מהמגדל ,הפקח לא ראה או
לא הבין את התמונה והוא המשיך לתת הנחיות שגויות.
 3.4פקח הקרקע לא ציין את עמדת החניה ,בעת שנתן מרשה דחיפה למטוס ה  ,737 -בפרט
כשהתקשורת הקודמת מול צוות המטוס ,בבקשת המרשה ,נערכה חמש דקות קודם
לכן .משניתן המרשה ,ללא ציון העמדה ,גם הטייסים ,כאשר חזרו עליו ,לא ציינו את
העמדה ובכך נמנעה אפשרות נוספת למנוע את המצב המסוכן שהתפתח לבסוף
לתאונה.
 3.5צוות הגרירה של מטוס ה  ,737 -לא ביצע ניהול סיכונים וגם לא תדריך ראוי בטרם
החל בדחיפה לאחור .מצופה היה מצוות הגרירה לקחת בחשבון את מיקומו וכיוון
תנועתו של מטוס ה  767 -של אל על שיצא ,מעט קודם לכן ,מהעמדה הסמוכה ,הן לפני
תחילת הדחיפה והן במהלכה.
 3.6שינוי נקודת ההתנעה למטוס ה  ,737 -תוך כדי הדחיפה ,על ידי פקח הקרקע לא צפה
את הקונפליקט שהתפתח ובכך היקשה על צוות הגרירה להתארגן כראוי לנתיב
הדחיפה החדש  -צוות הגרירה ,מצדו ,לא עצר רגעית כדי לבחון את הסיכונים הנלווים
ולבצע תדריך בהתאם.
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 3.7בעת התאונה שררה חשיכה ,ירד גשם ,הרחבות היו רטובות ומוארות בפנסים ,מצב
שהקשה מאד על הראות מתוך תאי הגוררים .כתוצאה מהגשם ,מלווי הגרירה של שני
המטוסים נכנסו וישבו בתאי הגוררים ,יחד עם הנהגים המפעילים ,בניגוד לנהלים
ולכללי הבטיחות .תנאי הראות ברחבות הרטובות הביאו את הנהגים להתמקד
בחיפוש הסימונים הצהובים בנתיב והקשו עליהם להסתכל סביב ולכיוון הדחיפה.

 3.8מעבר לאחריותו התורמת של פקח הקרקע ,ביצירת הרקע לתאונה ,עיקר האחריות
להתרחשות התאונה נופלת על שני ציוותי הגרירה שהתרגלו לסמוך על הנחיות
הפקחים ,חשו שהפקח רואה הכל ויש לו תמונת מצב מדויקת תמיד ,מבלי שצפו את
האפשרות לפגוש מטוסים ,באזור בו נמצאו .השגרה מצד אחד והקשיים באותו בוקר,
מצד שני ,הביאו לכך שצוותי הגרירה נכשלו במימוש אחריותם המלאה לביצוע דחיפה
בטוחה לאחור ,תוך גילוי מוקדם האחד את השני.
 3.9בעמדת פקח הקרקע במגדל ובכלל ,אין די אמצעים טכנולוגיים לקבלת תמונת מצב
מתעדכנת של מיקום המטוסים והתראה מפני קונפליקטים קרקעיים ברחבות.
הערה :מערכת  A-SMGCSאינה מציגה תמונת מצב ,באזור הטרמינל והשרוולים,
ואינה נותנת התראות מפני מצבי התנגשות שמתהווים.
 3.10המורכבות והשונות בניהול עמדות הפיקוח במגדל ,לסוגיהן ,מחייבת את הפקחים
להתמקצעות גבוהה ,מיומנות והכרה טובה יותר של ניהול כל סוג של עמדות פיקוח.
במצב הנוכחי ,כל שכן בעתיד ,עקב גידול התנועות בשדה ,עבודת פקחי המגדל על מרב
סוגי העמדות ,עלולה לתרום לשליטה פחותה ולביצוע יותר טעויות.
 3.11מורכבות מבנה טרמינל  3והתשתית הקרקעית ברחבות החניה ונתיבי ההתחברות
למסלולי ההסעה ,בדגש לזרועות ,תורמת לכך שהדחיפה לאחור כרוכה בד"כ בתמרון
ארוך ,מורכב ,בין מכשולים ,המקשה על יצירת תמונת מצב ומקשה על הנהגים
והמלווים של צוותי הגרירה לעקוב מתוך תאיהם אחר הסימונים של נתיב הדחיפה.
בתנאי חשיכה וכאשר הרחבות רטובות פוטנציאל הטעויות גדל משמעותית .יודגש ,כי
לא היו בידי צוותי הגרירה אמצעים טכנולוגיים לניווט קרקעי ולהתראה כנגד
התנגשויות.
 3.12אין אמצעי תקשורת יעיל בין נהגי הגוררים לבין המלווים הנמצאים בקשר עם
הטייסים וזו נעשית ,בעיקר ,בסימני ידיים וצעקות .בפועל ,המצב מצריך קרבה
ביניהם ,המקטינה את היכולת של צוות הגרירה לצפות לכיוון ההתקדמות.
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 3.13בנתב"ג לא הופעלה למעשה תפישה כוללת ומודל הולם ,לניהול רחבות החניה .הפיתוח
המואץ של השדה והגידול המשמעותי בנפח התנועה ,תוך תוספת רחבות חניה ונקודות
התנעה ,לא לוו בהתאמת תפישת ההפעלה הקרקעית למאפייני הגודל והפעילות.

 3.14הנהלת נתב"ג לא ביצעה בקרה מספקת על חברות התעופה וחברות שירותי הקרקע
לגבי מימוש אחריותן הבלעדית לרמתם המקצועית של עובדיהן ,ויכולתם של העובדים
לבצע דחיפת מטוסים בטוחה .בין השאר התברר ,כי נוהלי גרירת כלי טיס של החברות
השונות בנתב"ג אינו קוהרנטי ,והוא מכיל בתוכו מספר אי התאמות וסתירות ,סעיפים
שאינן ישימים או שאינם נאכפים  -מצב התורם לזילות ולתרבות של אי קיום נהלים.
הערה :חברות שירותי הקרקע אינן מחויבות בקיום תכנית לניהול הבטיחות .SMS

 3.15הרגולציה הבינלאומית והארצית ,בתחום שירותי הקרקע וניהול התעבורה הקרקעית,
עדיין אינה מספקת ,הגם שבשנים האחרונות קיימת מודעות מוגברת לצורך בתיקון.

 3.16לצוותי האוויר אין יכולת לבקר את תהליך הדחיפה לאחור ,מתוך תאיהם ,בהעדר
אמצעים לכך (כדוגמת מצלמות).
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 .4המלצות
בדוח הראשוני שהחוקר הראשי פרסם בתאריך  ,18.4.2018הוגשו למנהל נתב"ג שש
המלצות בטיחות דחופות ,לביצוע במקביל להמשך החקירה .חלק מההמלצות של הדוח
הראשוני תוקנו ועודכנו בהתאם למידע ולתובנות שעלו בהמשך החקירה.
המלצות בדוח הראשוני
 4.1הוראת שעה
מבדיקה ראשונית של האירוע עולה ,כי לצוות הגרירה קשה לראות קדימה ,בדחיפה
לאחור ,לכיוון המשך הדחיפה ,בפרט בלילה ו/או בתנאי ראות מוגבלת .כך אבד
בתאונה מעגל הגנה קריטי ואולי אחרון ,שעשוי היה למנוע את התאונה ואירועים
מסוג זה בעתיד.
המלצה :עד לגמר החקירה ,ופרסום המסקנות וההמלצות הסופיות ,להמשיך
במתכונת העבודה שהוגדרה בהוראת השעה של נתב"ג ,בלילה ובתנאי ראות מוגבלת.
מועד מומלץ לביצוע :בוצע
באחריות :רש"ת/נתב"ג

 4.2הגדרת אחריות וצוות הגרירה ,הכשרה והדרכה
יש שונות גדולה והבדלים בפרשנות הכשירויות לתפקידיהם של מנהל וצוות הגרירה.
בפרט ,לא ברור מי אחראי לבטיחות תהליך הגרירה ,ואם מוגדר  -לא בהכרח ההגדרה
היא המיטבית .בניגוד לנהג הגורר ,המרוכז בנהיגה ושמירת הציר ,הרמפיסט פנוי יותר
להסתכל במבט רחב על הגרירה ,ויכול לזהות קונפליקטים ולהתריע מבעוד מועד,
והוא זה שצריך להיות מוגדר כמנהל הגרירה .החשיבה והדיון צריכים לכלול את
הגדרות התפקידים של צוות הגרירה ,מיקומם ,ואופן התקשורת בין חברי הצוות,
בנוסף למוגדר לקברניט ולפקח.
המלצה :במסגרת גיבוש התפישה והמודל של ניהול רחבות חניית המטוסים בנתב"ג,
להגדיר בנהלי השדה ,ובנהלי החברות בהתאם ,את התפקידים השונים ותחומי
האחריות של צוות הגרירה ,אמצעי ואופן הקשר בין הגורמים המעורבים .תדריכים,
הכרת מסלול הדחיפה ,מלווי קצות כנף ,בדגש על האחראי לבטיחות התהליך.
מועד מומלץ לביצוע :סוף 2019
באחריות :רש"ת/נתב"ג
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 4.3אזכור עמדת החניה בבקשה ובאישור לגרירה/דחיפה לאחור
המסמכים השונים של  ICAOואחרים (לדוגמא מסמך  4444פרק  12סעיף )12.3.4.4
מנחים את הטייס לציין את מיקום המטוס ,בתקשורת הרדיו הראשונה עם הפקח,
ואין חובה של הפקח לחזור על ציון עמדת החניה בתשדורת חזרה .במקרים בהם מורה
הפקח לטייס להמתין ,והוא קורא לטייס זמן מה לאחר מכן ,סביר והגיוני שהפקח
יציין את עמדת החניה ,גם אם אינו נדרש לכך עפ"י התקנות הקיימים .בתשדורות
שהתקיימו בזמן ובסמוך לתאונה ,ציינו תמיד הטייסים את עמדת החניה ,והפקח לא
עשה זאת בשתיים מתוך שלוש התשדורות הרלוונטיות.
המלצה :לחייב ולהנחות להקפדה מצד הפקחים ,לציין את עמדת החניה במענה
לבקשות הטייס .אם הטייס לא עשה כך ,על הפקח לדרוש ממנו לעשות זאת.
מועד מומלץ לביצוע :מידי
באחריות :רש"ת/נתב"ג
המלצה נוספת :להמליץ ל  ICAOול  IATAלשנות בהנחיותיהם ,ולחייב את הפקחים
בציון עמדת החניה ,בעת תשדורת לטייסים ,בעיקר אם חלף זמן מה מאז התשדורת
בה פנה הטייס בבקשה ,וציין את עמדת החניה.
הערה :ההמלצה הנוספת אינה כלולה בדוח הראשוני ,אך קשורה באותו הנושא.
מועד מומלץ לביצוע :סוף 2019
באחריות :רת"א
 4.4בחינת עמדות ההתנעה ,מספור מחדש ,ביטול אלו שלא בשימוש והזזת נתיבי כניסה
ויציאה מעמדות החניה
המלצה :לבחון את נקודות ההתנעה הקיימות :שימוש ,נחיצות ומיקום ,ולבטל
נקודות שאינן בשימוש ,למקם נקודות התנעה באופן שיאפשר גישה אליהן וחזרה
בצורה בטוחה .לבצע שינויים בנתיבי הכניסה והיציאה מעמדות החניה כך שיוקטנו
ההתניות והקונפליקטים במהלך הכניסה והיציאה מהעמדות.
מועד מומלץ לביצוע :סוף 2019
באחריות :רש"ת/נתב"ג
4.5

הקמת עמדה לתכנון ,ניהול ופיקוח APRON

כחלק מעבודת צוות לגיבוש תפישת ומודל ניהול רחבות חניות המטוסים ,מומלץ
לבחון העברת הניהול של רחבות חניית המטוסים ליחידה נפרדת מקצועית שזאת
התמחותה ,או לחילופין לבחון התמקדות פקחי העמדות השונות בסוג אחד של עמדה
(רחבות החניה ,קרקע ,מגדל ,גישה).
המלצה :לבחון את האפשרות להעביר את ניהול הרחבות ,מאחריות פקח הקרקע
במגדל ,לגורם ייעודי ,במתכונת  ,Apron Controlאו מתכונת אחרת ,המייצרת שליטה
ממוקדת ומקצועית יותר בתנועת המטוסים ברחבות ,משלב תכנון התנועות ועד
לשחרורן לפקח המגדל.
להגדיר את הממשקים ,הן הפיזיים והן הנוהליים ,עם מבצעי קרקע נתב"ג ועם פקח
הקרקע ,בדרך של נהלים ,כתבי הסכמה ובפיקוח ואישור הרגולטור.
מועד מומלץ לביצוע :סוף 2019
באחריות :רש"ת/נתב"ג
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המלצות נוספות
 4.6מערכות ממוחשבות למניעת התנגשויות ברחבות
מנתוני הבדיקה עולה ,כי מעבר לפקחי המגדל ולצוותי הגרירה ,אין מעגלי הגנה
נוספים היכולים למנוע תאונות דומות .בפרט ,אין מערכת ממוחשבת היכולה להתריע
על קונפליקטים קרקעיים.
המלצה :לנסות לאתר מערכות התראה שיכולות למנוע תאונות קרקעיות ,כאלו
הפועלות בשדות תעופה בעולם ,וגם כאלו שניתן להתאים לפעולה בשדה תעופה,
ללמוד עליהן ולהצטייד במערכת מתאימה.
מועד מומלץ לביצוע :סוף 2020
באחריות :רש"ת/נתב"ג

4.7

הקמת צוות לגיבוש תפישת ומודל לניהול Apron

המלצה :להקים צוות שיבחן את הנושאים השונים הכלולים בניהול רחבות חניות
המטוסים ,ירכז את כל המידע הנאסף והשיטות השונות ויגבש הצעות חלופיות לצורך
דיון והחלטה בנוגע לתפישת ניהול רחבות החניה עפ"י מודל מתקדם ויעיל ,המתאים
ליישום בנתב"ג.
מועד מומלץ לביצוע :סוף 2019
באחריות :רש"ת/נתב"ג

4.8

הקמת Apron Safety Team

מהנתונים הראשוניים עולה ,כי אין פלטפורמה קבועה ומוסדרת להעברת מידע
בטיחותי בין הגורמים השונים הפועלים בעיקר ברחבות חניית המטוסים .עדכוני
בטיחות ,תחקירים ולקחים מועברים לרוב ,בעיקר בעקבות אירועי בטיחות ולא
בהליכים יזומים שוטפים.
המלצה :להקים צוות בטיחות רחבות ( ,)Apron Safety Teamבהובלת נתב"ג
ובהשתתפות נציגי חברות התעופה הישראליות ,נציגי חברות שירותי הקרקע ,נציג
החוקר הראשי ,אשר ייפגש באופן קבוע (פעם פעמיים בשנה ,לפחות)  ,ובו יוחלפו דעות
וידונו מקצועית נושאי בטיחות שוטפים.
מועד מומלץ לביצוע :סוף 2019
באחריות :רש"ת/נתב"ג
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4.9

עבודה בשיטת ניהול סיכונים ועקרונות SMS

נהלי הפעלת רחבות החניה ,נבנו במהלך השנים ,מבלי שהוקדשה לנושא חשיבה
מעמיקה ו/או פיתוח אסטרטגיה שתחייב את חברות שירותי הקרקע לפתח ,להטמיע,
ולבצע תכנית ניהול בטיחות ,לרבות חיובן לבצע ניהול סיכונים מקצועי ועמידה
בסטנדרטים מחייבים.
המלצה :לקיים תכנית מלאה ומקיפה לניהול הבטיחות עפ"י עקרונות ה  ,SMS -תוך
ביצוע הכשרות מקצועיות ומבחנים לעובדים ובחינת המשימות ויישומן עפ"י כללי
שיטת ניהול הסיכונים.
מועד מומלץ לביצוע :סוף 2019
באחריות :חברות השינוע בנתב"ג
 4.10ביצוע מבדקים לחברות שירותי הקרקע
בשדות תעופה מובילים בעולם מקובל לבצע פיקוח אחר חברות השינוע ולהיעזר
בארגונים דוגמת ) ,IATA Safety Audit for Ground Operations (ISAGOהמבצעים
מבדקים מקיפים לחברות שירותי קרקע.
המלצה :להתקשר עם אחד הארגונים העוסקים בכך ,ולבצע מבדק מקיף לחברות
שירותי הקרקע בנתב"ג.
מועד מומלץ לביצוע :סוף 2019
באחריות :רש"ת/נתב"ג
 4.11שיתוף הקברניט בשלב הדחיפה לאחור
עפ"י ההגדרות ,הן של  ICAOוהן של נתב"ג ,לטייסים אין אחריות כנגד התנגשות
מטוסים ברחבת חניית המטוסים .השלב היחידי במהלך תפעול המטוס ,בו הקברניט
לא שולט ולא יודע מה קורה ,הוא שלב הדחיפה לאחור .בשלב הדחיפה ,האחריות
מוטלת על צוותי הגרירה ,שהכשרתם נמוכה מאלו של הפקח ושל הקברניט .כבר מזמן
קיימים אמצעים פשוטים ,דוגמת מצלמות נסיעה לאחור ,בכל מכונית שעלותה חלקיק
מעלות המטוס ,ופוטנציאל הנזק קטן בהרבה מפוטנציאל הנזק במטוס ,אמצעים
שיכולים בנקל להראות לקברניט מה קורה מאחור ובסביבת המטוס ,לאפשר לו להיות
מעורב ואף במקרים חריגים ,לקחת שליטה ,כדי למנוע תאונה בשלב הדחיפה לאחור.
המלצה :להציע ליצרניות המטוסים הגדולים להוסיף מצלמות בזנב ובקצות כנפיים,
המכוונות לאחור ,ומצלמות נוספות שיוגדרו ,והצגתן במסכי הקברניט ,בכדי לאפשר
לו לראות ולדעת מה קורה ,ואף לקחת שליטה ,במצבי קיצון ,כדי למנוע תאונה בשלב
הדחיפה לאחור.
מועד מומלץ לביצוע :סוף 2019
באחריות :החוקר הראשי
ב ב ר כ ה,

תאריך25.6.2019 :

סימוכין4000-0098-2019-0014484 :

עו"ד רז יצחק (רזצ'יק)
הראשי
החוקר

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 .בקש ה 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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