
 .ביום בהיר אחד הנייד שלי צלצל

 .על הקו היה דוד שמלא

 .דיברנו ארוכות ואז הוא סיפר לי על כוונתו למכור את הצירוס שלו

 .כמה ימים לאחר מכן הוא הודיע לי שהצירוס נמכר לבחור בהולנד ושצריך לבצע טיסת העברה

 . התארגנו לטיסה הזאת

מפות וטיפים , שכבר עשה את המסלול הזה בעבר וקיבל ממנו המלצות שלום סלונים דוד נפגש עם

 .לקראת הטיסה

 ./9059-הטיסה נקבעה ל

 .נפגשנו בנהריה ונסענו יחד לשדה בחיפה

ה וחשש היינו מעט מוטרדים על דיווח מזג בנתיב שהצביע על עננות נמוכ. ההתארגנות הייתה זריזה

התכנון היה לצאת ולראות מה קורה כאשר לקחנו בחשבון את . מייל מחיפה 09-מרחק של כב CB-ל

 .שנאלץ לשובהאפשרות 

ן להתחמק מהעננים וטסנו אך גם ראינו שנית, כשהתרחקנו מקו החוף אכן ראינו שמזג האוויר גשום

 .ובראות מספקת יםפשרה לנו להיות בקשר עין עם הבצורה שא

-ביקשנו לרדת מ .חששנו מהתקרחות . -2ה בחוץ הייתה והטמפרטור, ירד עלינו מבולבאזור פאפוס 

FL080  ל-FL055 מעלות 4-הטמפרטורה קפצה ל, זה שיפר את המצב. וקיבלנו אישור. 

 .וק באי סאמוסתחנה ראשונה לתדל

, היתה רוח חזקה. זאת לא הפעם הראשונה שאני נוחת שם. כ עם רוח צד"הנחיתה בסאמוס היא בדר

 .אבל הנחיתה היתה מעולה

 .דלקנו ויצאנו לדרךת. היה זריז ויעיל ההנדלינג 

 



 

  .הנה תמונת פוזה מהדרך

 

 .סרביה ,בלגרד –התחנה הבאה 

רגל ולהיות  02,999-מדהים לטוס ב. כדי לחצות את ההרים של בולגריה FL120בגובה , IFRיצאנו 

 .ש"רגל מעפ 0999

נו היו שכבות עננים לבנות אך השמיים לא היו מכוסים והנוף היה ימתחת. זג האוויר היה לטובתנומ

 FL100-הנמכנו ל. וביקשנו לאחר כשעתיים להנמיך, מהגובה. קצת כאב לי הראש. פשוט מדהים

 .והתקרבנו לבלגרד



 

 Radarלהכניס אותנו  אבל הבקר החליט STAR-התכוננו ל IFRהגענו . הנחיתה בבלגרד עברה חלק

Vectors ,ל-ILS . לא היה צורך כי היו תנאיVFR מדהים אבל זה היה תרגול נחמד. 

 .שעות טיסה 7-עברנו עד כה כ

 /04קודות שטסנו היו נ. קשר במטוס הזה 0/9של  GSאני רגיל לראות . הרוח כל הדרך היתה נגדנו

 .רכו בכחצי שעה לכל לגזה האט אותנו והלגים התא. /09של  GS-ו, מכשירית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .את הלילה העברנו בבלגרד

 .מצאנו מלון נחמד במרכז והלכנו לאכול

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 .גם בנתיב וגם ביעדים אליהם תכננו להגיע. בבוקר בדקנו מזג אוויר

 .כיה'צ, המראנו מוקדם לכיוון ברנו

 .FL055. אות מדהימהר, ג אוויר נפלאמז. שעות 0טסנו 

 

 . וקנינו משהו לאכול, נחתנו לתדלק

 

 .הולנד, לגרונינגןוהתכוננו ללג האחרון שלנו , בדקנו מזג אוויר

 .מזג האוויר לא נראה טוב

 0999דיבר על עננות בגובה  METAR-ה. 49%ראינו שבשדה היעד מתחילה להיווצר חזית בסיכוי של 

 .ונקבל החלטות בדרך VFR-והחלטנו שאם צריך נרד ל



 .IFR. יצאנו לדרך

 .מזג אוויר מדהים. הכל היה מושלם

 .מייל לפני היעד התחילה החגיגה 89-כ

 .מזג אוויר מדהים ומלפנים קיר. פשוט קיר. ראינו קיר ענק ושחור לפנינו

 .יר הזה המצב סבירראינו שמתחת לק. התקרבנו בזהירות

 .ומעלה FL050מגובה  IFR. הבקר לא אישר. FL045ביקשנו להנמיך לגובה 

 .IFRו ביטלנ

 :לשאלתנו באיזה גובה הפקח רוצה אותנו קיבלנו את התשובה הבאה 

Sir, You are at VFR. You can fly wherever you want at any altitude you want… 

 

אין . הכל שטוח. בגבול הולנד גרמניה. מייל מהיעד 09היינו כבר . 2999ירדנו מתחת לעננים לגובה 

 .פחד מלטוס נמוך

זה כבר לא  VFRהרגשנו שבקרוב . ראות מגבלתית ביותר. גשם זלעפות, דקות מהיעד הכול נסגר /0

 .המצב בישר שהדברים ילכו וידרדרו. 0/99-כבר היינו ב. יהיה

 .טה לא להגיע ליעדקיבלנו החל

 .האלטרנטיבה הייתה אחורה פנה בלבד. שלנו היה באזור שבו המזג גם היה גרוע Alternate-שדה ה

המסלול . אבל אין מגדל. מסלול ענק. טסנו אליו. מייל מאיתנו 2בשלב ראשון הגרמין הראה לנו מסלול 

 .סגור

 .ביצענו הקפות סביב המסלול וביקשנו מהפקח אלטרנטיבות

 0999ביקשנו שדה של  מעל . הסכמנו לא. 899-ל 099ר שדות באורכים של בין נתן לנו מספ הפקח

 .מטר

, (MUNSTER)שדה תעופה בינלאומי של מינסטר , מייל מאחור /0. הפקח עשה לנו אחורה פנה

 .גרמניה

 .אחלה נחיתה. ILS. לולאורות מס. אליו. טסנו

 .מצאנו מלון באזור השדה והלכנו לישון

 .התיישבנו בחדר של ההנדלינג והתחלנו לבדוק את העניינים. למחרת בבוקר הגענו לשדה

 .מייל מאיתנו 79בראש ובראשונה ראינו ששדה היעד נמצא 

 458. 0/99בגובה  058. אים מוגבליםאך בתנ VFRשל השדה הנוכחי ושדה היעד איפשר  METAR-ה

 .2/99-ב CB-ו, 2999גובה 

 . מייל 29החלטנו שאנחנו מתכננים לפגוש שדה כל 



והתקשרנו לוודא שיש . אורכי מסלול. בדקנו את התנאים. שדות על הנתיב 0חיפשנו במפות ומצאנו 

 .VFRתנאי 

 

 .קיבלנו החלטה לצאת

אמנם היה גשום אך הראות הייתה טובה ונהנינו . ההחלטה היתה נכונה. דקות 24הטיסה ארכה 

 .מהטיסה

 . והסתיימה המשימה. נחתנו בהולנד

 

 :תובנות שלי 

כאשר נדרש להתארגן ולקחת החלטות שלא !!!!! לא יוצאים לטיסה כזאת בלי טייס אוטומאטי .0

 !יס האוטומטי מפחית את העומס בתא באופו דרמטיהטי, תוכננו מראש

לא להתבייש לבטל את . להאמין להם! מדייקים METAR-וה TAF-ה. בדיקות מזג אוויר .2

 .דקות ממנו 09ההגעה ליעד גם אם נמצאים 

כל איזה , כל הדרך מבלגרד. ומצד שני כנראה מלוכלך. דלק זול ביותר! לא לתדלק בבלגרד .0

ונעלמה , התופעה לא היתה עד בלגרד. זה מפחיד ומבהיל. למטוסרבע שעה היה שיעול קטן 

 .לאחר התידלוק בתחנה הבאה

יש המון עומס (. בלי לזלזל)זאת לא טיסה ללרנקה . מאוד. מומל. שני טייסים בקוקפיט .4

 .חלוקת העבודה בתא מפחיתה את העומס. ופרמטרים

 .יורו 099שדדו לנו . להיזהר מנהגי מוניות בסרביה ./

 



 
 

 

 
 

תודה כמובן לחברי הטוב והיקר 

שתמיד בוחר בי להיות , דוד שמלא

 !לצידו ומלמד אותי כל כך הרבה


