
  " בנחיתה והטיפול בהקנגורותופעת ה"
  

של עלולה להתפתח במהירות ולצאת משליטה על המסלול, של המטוס חת או יותר קפיצה א ,תופעת ה"קנגורו" בנחיתה
אה לידי יהבלנית� כיצד ו , כיצד היא מתפתחת לכתוב כמה מילי� על התופעה מצאתי לנכו�כ�  לע .עד לכדי אסו�הטייס 

  .ובטוח סיו� נאות
  

כ� הנסע קוד� כל , בסו� תהלי� ה"הצפה" נוגע ותבמהירות הנכונוית וובגישה מסודרת בזבתהלי� נחיתה מקובל ונכו�, 
  .מסלולגלגל הא� יורד באיטיות ונוגע בלאחר מכ� ע� ירידת המהירות  ,הראשי במסלול

  
מורדי� , מלוא מדפי� לנו בתצורת הנחיתה המוכרת מתרחשת כאשר מטוס מגיע לנחיתה ת ה"קנגורו"תופעבדר� כלל 

מצב הנכו� לביצוע המ במצב א� נמו�בדר� כלל . גבוהה מהדרושהבמהירות גע במסלול ונו  (הגרר גדול) למטה

מקדי� גלגל הא�  כאשר, גרוע יותר או ,במסלול כאשר שלשת הגלגלי� נוגעי� ביחד חה. ונחיתה בט
  במסלול לפני כ� הנסע הראשי.  נוגעו

ולכ�  המהירות עדיי� גבוהה מדי  .במצב נכו� לנחיתה לא מסתיימתפשוט ו נמשכתבזווית הנכונה ול הגלישה למסללמעשה 
 מקביל ,המטוס "הצפת"ב שלא הצליח להגיע מסודר לשללטייס  כי�סתבמ"הצפה", שלב המעבר להשבירת הגלישה ו

  .מעל המסלולו
, כמעט באותה הזווית בה פגע במסלול אוויררה לקופ! בחז ,במהירות גדולה מהדרושבמסלול התוצאה היא שהמטוס פוגע 

, הוא מאבד את רוב האנרגיה הקינטית את המטוס מאט. תהלי� הפגיעה והקפיצה לגובה מדי במצב א� גבוה ר� כללבדו
המטוס נופל למסלול תו�  נמוכה מאד וקשה לשליטה. בהמש�מהירות בומדי מצב א� גבוה ב ,יר"באוו עצרהוא "נו שבו
על סופית עד שהתהלי� מתרס� והמטוס נופל  או יותר,נוספת אחת קפיצה . הנפילה גורמת לתקדמות קדימהה תנועתכדי 

  .יושביוללא נזק או ע� נזק לא גדול למטוס ולזה נגמר המסלול. בדר� כלל 

  
את  "להצי�"ו במשיכת ההגה לאחור באמת לעצור את הגלישה כאשר הטייס מנסהתפתח עלול לה ”קנגורו“של צב אחר מ

וא מבצע ה ,במהירות גבוהה מדישמגיע למצב הזה  ,טייסלא מספקת של העקב מיומנות אלא שמקביל למסלול,  המטוס
גורמת עוד� מהדרוש, כוח עילוי  משיכה כאשר עדיי� קיי� ,העודפת ,המהירות הגבוההבגלל  הדרוש.משיכה חזקה מ

המטוס יגע  ,למצב א� לא מבצעי� תיקו� פזיזמצב זה, ג� א� נקלע הטייס ל עוד לפני שנגע במסלול. רומ�להתמטוס ל
  תמונה למטה)ב(ראה  . Baloon)הש�  למצב זה (באנגלית מקובל לבסו� במסלול בנחיתה סבירה 
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  לעיל ה� מתכו� להסתבכות לטייס בלתי מיומ�.  �שני התיאורי
 
 (או סטיק) הגה דוח�הטייס  .ובלתי מבוקרת מבוהלת  היא ,למצב א� גבוהשל טייס לא מיומ�  מיידיתה תגובהדר� כלל הב

וגע במסלול פ מדי, מטוס מנמי� מהרה, בהפתעה ול השבאנסיקה לעצור את הכדי (לא משחרר בעדינות)  חזק מדי
עקב המהירות המטוס בקו מקביל למסלול ושקיעת ר את ועצמצליח ללא הטייס מדי. ובזווית חדה יותר גבוהה  תבמהירו

חזק מדי הטייס, עדיי� מבוהל, דוח� את ההגה קדימה  .במסלול המטוס מנתר בחזרה לאוויר ""התנגשותהגבוהה של ה
  מסלול וחוזר חלילה.לבלתי נמנעת, "נשיקה" נוספת של גלגל הא� הוהתוצאה 

  
שתיי� או שלוש פני  לע, כפי שבדר� כלל קורה, בהנחה שהטייס לא יבצע תיקו� מוגז�, התופעה מתמשכת במקרה הטוב

(היו מקרי� שראיתי ג� יותר) לבסו� המטוס מאבד את כל פוטנציאל התנועה שלו ומתיישב סופית על המסלול,  קפיצות
  . נזק קלרק ע� או  נזק למטוס אללבדר� כלל 

  
דחיפה אינסטינקטיבית , בואו נקרא לילד בשמו מוגזמי� מהנדרש,ש, תיקו� או תגובה למצב שתואר, במקרה הלא טוב

עלולי� להביא את המטוס לאובד� שליטה, להזדקרות ולפגישה לא נעימה (בלשו� המעטה) ע�  ,חזקה של ההגה קדימה
  הקרקע.

(Pilot-induced oscillation) הסיבה ל"אוסצילציות" 
1
האלה היא, תגובה מוגזמת בהגה ותגובה מאוחרת למצב  

   .ניסיו�חוסר שנובעת מחוסר מיומנות ו . תגובההרגעי בו נמצא המטוס
  

  עד כדי אבד� שליטה. מצב מסוכ�לג� במהירות תפתח להעלול  עילהמתואר ל מצב כזה
"אפקט  השפעת  המטוס יוצא מתחו� .גובה של כמה מטרי� מעל המסלולב נעצרוכמעט המטוס לאחר הקפיצה, זכרו, 

   .המנוע בסל"ד סרק .די קרוב למהירות ההזדקרותבדר� כלל במצב א� גבוה מהדרוש,  הקרקע",
תו�  תחת לח! נפשי גדול, הביצוע יהיה ."ללכת סביב"תהיה  ,של טייס שמבוהל מהמצב , די טבעיתתינקטיביתגובה אינסט

בתקווה להקפה רגילה מחדש  סלהיכנה חשבבמו ,ככל שנית� במטרה להתרחק מהקרקע מהר ,וע מלאכדי פתיחת כוח מנ
  .מוצלחת נחיתה נוספתתכנ� ל

יכולה  כאשר ההגאי� ביעילות נמוכה  וקשה לשליטהשכזה  יסה לא מבוקרבמצב טלהליכה סביב, פתיחת כוח מנוע מלא 
  . !!! להוביל לאסו�

שלא  ,ועוד "אוברשוט"כל זה מספיק מסוב� ג� מבלי שנכניס גורמי� נוספי� המפריעי� בנחיתה כמו רוח צד, גזירות רוח, 
  בה� במאמר זה.   טפלנ
  

  בואו וניזכר בשעורי ההקפות הראשוני� שלנו. "רוקנגו"ממצב של  תנסה להציע פתרו� להיחלצואלפני ש
  !והפנימו זה חשוב מאד זיכרו

מקריאת מאמר זה.  נכו� כ� ג� לא לומדי� לטוס ולנחות ה ע� מי�אלא רק בבריכ כפי שלא לומדי� שחייה בהתכתבות
כ� תעשו טוב לעצמכ� . על ישבנכ� בכסא הטייס בזמ� התרגול להרגיש את הסטיק ביד ואת תזוזתמתחלי�  קיי�אי� ולא 

לשפר את טכניקת הנחיתה בפרט לתרגל ו ,לרענ� מחדשכדי ולחבריכ� א� מדי פע� תבקשו ממדרי� טיסה שיצטר� עליכ� 
רו� לכ� להיפטר מהרגלי� שגויי� גיישפר את מיומנות כישורי ההטסה שלכ�, יעשה לכ� טוב! וההטסה בכלל. זה רק 
� מדרי� טיסה במבח� הרמה התקופתי כנדרש בחוק. זה לא מספיק !! אל תמתינו למפגש ע שפיתחת� במש� הזמ�.

  בטיחות. בגדול, תרוויחו טסה ותרוויחו היותר בעצמכ� ובשיפור רמת המעט תשקיעו 
  
מסודרת מאורגנת ובגישה ל בהתא� לנסיבות, ו, הכשמתחילהתיאור כללי ביותר של טכניקת הנחיתה הנכונה זכיר כא� א

במצב מלוא המדפי�  . לקראת חציית ס� המסלולמסודר ומוכ� לנחיתהכוח המנוע בהתא�, קוזז, . המטוס מבצלע הסופית
מעל המסלול ובתחילת השליש  בגובה הנכו� ו"הצפה" של שבירת הגלישהשתביא אות� למצב מטה, מהירות נכונה 
 כאשר ,יומעל אחד טרמכ של  בגובהבמקביל למסלול נעשית  המטוס הטסת, מששברת את הגלישה הראשו� של המסלול.
על ידי יש לשמור בעדינות על מצב זה . המנוע בסל"ד סרק, המצערת משוכה עד הסו� לאחור ומלא המדפי� במצב מטה

  .העילוי ושוקע ונוגע במסלול חכומאבד לחלוטי� את  מטוסעד שה תנועת ההגה לאחור בעדינות,
באמצעות הגדלת א� ורק נעשית   ,בסל"ד סרקיסה י"א של ט ,זהלשמר את המטוס במצב שמירת כוח העילוי הנדרש כדי 

בתנועות  מגיבכאשר הטייס  .באיטיות ובקצב הנכו�  ,הגה לאחורב כאשר הטייס מוש�המטוס, כנ� זווית ההתקפה של 
הכל תו� כדי שמירה על טיסה י"א והקפדה שלא להרוויח  .בהתא� להתנהגות המטוס ומתק�בהגאי� קטנות וזריזות 

  .גובה
כדי שהנגיעה של המטוס במסלול תהיה מוחלטת  הירותלגרו� להקטנת המואת שקיעת המטוס  עכבל כמוב�היא  ההמטר

כ� הנסע הראשי על תעשה בתחילה  ת המטוס במסלולהרצוי הוא שנגיעו הנכו�  המצב ובמהירות הנמוכה ככל האפשר.
  רקע. לספוג את מכת הנגיעה בקכדי מספיק חזק מראש ובנוי מראש אשר מתוכנ� 

 לא�את הגלגל הקדמי ולא לתת באוויר להחזיק כ� ותו� כדי הריצה על המסלול יש להחזיק את ההגה משו� לאחור 
  .מסלולה פל בעדינות אלהגלגל הקדמי נוו אשר המהירות יורדתלשקוע עד המטוס 

בעת הנחיתה. כל  זקות� ולא מיועד מלכתחילה לספוג מכות חנהוא אינו מתוכ .תהוא חלש מבחינה מכאני הגלגל הקדמי
  תפקידו הוא לאפשר שליטה על הכוו� בהסעה על הקרקע.

  
שלאחר שבירת הגלישה, במצב כדי שכל התהלי� הזה יתבצע כפי שמתואר לעיל. אני מלמד את החניכי� שלי שבשלב 

  א: שהולמצב הנכו� לעלות בגובה ולהביאו  מטוס, מבלי לגרו� לאת א� המטוס בעדינותיש להרי� ה"ציפה", 

                                                 
1
 Pilot-induced oscillation occurs when the pilot of an aircraft inadvertently commands an often 

increasing series of corrections in opposite directions, each an attempt to cover the aircraft's reaction 

to the previous input with an overcorrection in the opposite direction. 
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קצה א� המטוס מכסה ומסתיר את כל המסלול בעיניו את עליו לראות  , בצוואר מתוח, מסתכל קדימה טייסכאשר ה
  . המסלולהרחוק של הגדר שבקצה את או  והוא רואה א� ורק את קצה המסלול ,שלפניו ומתחתיו

מתגלגל על שני הגלגלי�  המטוס .כ� הנסע הראשי לעבתחילה  מסלולבלגעת המטוס שמירה על מצב זה מביאה את 
ג� הוא ונוגע  גלגל הא� שוקע באיטיות ,יורד ג� העילוי שהכנ� מייצרת המהירות ירידתזמ�, ע� ולאחר הראשיי�  

   .במסלול
 �מהירות הניתוק. אני מוש� את טר� אני נוהג להדגי� לחניכי את המצב הזה בעת ריצת ההמראה כאשר מרימי� את הא

  של המסלול.  רחוקהנכונה שבה רואי� רק את קצה ה תלזווי ההגה ומרי� את א� המטוס
  

צב מזה  ,את כל המסלול שלפניו ,וקדימה מטרי� מא� המטוס 10עד  5�כממרחק של  ,רואה הטייסשבו בנחיתה מצב 
מזמי� את תופעת שמצב ה וזהמסוכ� !!! , !!! ע� המסלול התנגשותזווית ב !!! א� נמו� מדישל 

  ה"קנגורו" להתפתח !!!
  

 כאשר תהלי� הנחיתה מתפתח לא טוב מתי ללכת סביבמתי לקבל את ההחלטה,  ,הואבתהלי� הנחיתה שלב קריטי ביותר 
זכרו!  הרבה יותר נכו� ופשוט להתחיל את תהלי� "הליכה סביב" מספיק מוקד�, בגובה בטוח,  .לטעמ� והרגשת� כטייס

  . של הטייס וחלטתמ המטוס נמצא בשליטהר שכאעיקר בבמהירות טיסה מתאימה ו
  

  המלצתי:
כתוצאה ממהירות גישה  א�, להרגשת� הסיבהמהי ולא משנה מתפתחת כראוי, שהנחיתה לא מרגיש כטייס  הינ�א� 

ת ינחהאי� כל טע� לנסות ול , עברת את שליש המסלול ועדיי� לא שברת את הגלישה,וגבוה רחוקאו שהינ� גבוהה מדי 

המהירות  ללכת סביב סביר להניח שא� קבלת מוקד� את ההחלטהפע� נוספת.  ונסה!!!   ל� סביב. את המטוס בכוח
  טובה במטוס.אווירודינמית עדיי� מספיק גבוהה, המאזנות עדיי� יעילות ויש ל� שליטה 

כוח המנוע, שא� הוא מתבצע תו� הקפדה על מאוד הליכה סביב במצב של שליטה מלאה במטוס היא תהלי� נכו� 
זכרו המטוס מסוגל לבצע הליכה  אי� בו כל סיכו�.ו לגמריבטוח תהלי� הוא  ,ומצב הא� הנכו� �, מצב המדפיירותההמ

  מעלות  מדפי� ואפילו א� שכחנו אוויר למאייד במצב "ח�". השאלה היא א� הטייס מסוגל לבצע. 30סביב בכוח מלא ע� 
  
     :להימנע מלי!ממה אני מ

ו"אייזיק  כל הזמ� זכרו שה"פיזיקה" עובדת  .לאחר קפיצת "קנגורו"צר נויותר א� הלכת סביב במצב שהרבה המצב גרוע 
  . לא נית� לשנות את חוקי הפיזיקה ולהתגבר עליה�.ניוטו�" מנוחתו עד�, משקי� מלמעלה

מחו! לטווח השפעת "אפקט  כשלמעשה הוא יצא אלבגובה של כמה מטרי�, נעצר  ,ניתר לאווירבו המטוס שבמצב 
קרוב  ,לזווית ההזדקרות הקרובבזווית הכנפיי� ללא מהירות מספקת,  ,מצב א� גבוהב, בחו! "רגר"ע� כל ההקרקע", 

המהירות הנמוכה  לבגל בזווית א� כזו . וקרבה מסוכנת לזווית הקריטית עקב נפילת המהירות לאבד� העילוימאד 
  זו� הכנפיי�.גדולות יותר כדי לשמור על איגסות והמאזנות אינ� יעילות ויש להפעיל� בתנועות 

גישה בצלע הסופית, כוח העילוי המהירות המומלצת בספר המטוס לפתיחת מנוע במצב שבו המהירות עדיי� גבוהה, ב
שהכנ� מייצרת יתגבר על מומנט הפיתול של המנוע ולכ� כמעט ולא תורגש השפעת מומנט הפיתול בטיסה במהירות 

� כמעט ולא מייצרת כוח עילוי ועל כ� מומנט הפיתול יכול בגישה. אול� במהירות שקרובה להזדקרות הכנהמומלצת 
�  .ואשר מתנגד למומנט הפיתול. שיתגבר על הכוח שמייצרת הכנ

    
לנפילת כנ� ושמאלה  , לסבסוב חזקשמאלהחרי� לגלגול במצב זה עלולה להביא כדי ללכת סביב  לכוח מלא פתיחת מנוע

  בגלל:  שמאל

 של הפרופלר.מומנט הפיתול החזק תגובת המטוס ל .1

 שמתחזקת ככל שסל"ד המנוע גדל וככל שזווית ההתקפה גדלה.בפרופלר " Pתרומת "אפקט  .2

 .השפעת זר� הפרופלר החזק עקב פתיחה לכוח מלא שמסבסב את המטוס שמאלה .3

 יציאה מטווח השפעת "אפקט הקרקע". .4

 .השפעת הפרצסיה .5
  
לצור� הא� למצב של טיסה ישרה ואופקית מצב את ה ונשנל הפרופלר תקרה רק א� נדחו� ע "פרצסיה"השפעת ההערה: (

של הפלת כנ� במצב סבסוב שמאלה וכגור� תור� לבמצב זה נחשבת  הפרצסיהעל כ� איסו� מהירות לקראת הליכה סביב. 
  ).דחיפת הא� לי"א

  
יפה של הטיה חר היאנפילת כנ� שמאל הטייס לשל ת מבוהל תיאינסטינקטיב תגובהכשהמנוע בכוח מלא, במצב כזה, 
אבד� שליטה אווירודינמית במטוס לגרו� לה עלול זומוגזמת תנועה אלא ש. של טייס תגובה טבעית לחלוטי�. ההגה ימינה
   שמאלה !!. התחלתי כניסה לסחרורולפתח מעי� 

לה התוצאה יכו ירגל אז 30ממצב זה. אול� א� אנו נמצאי� בגובה  !להיחלבקלות רגל נית�  2000א� אנו נמצאי� בגובה 
  להיות טראגית.

  
העילוי והגרר על שתי הכנפיי� בעת הטיה חריפה של  השתנותבתמונה שלמטה המתארת את התרכזו  מדוע זה קורה ??

  :בד� הבא ועקבו בדריכות אחר ההסבר . קראו באיטיות כל מילהההגה ימינה
  .התהלי� לפי ההסבר ולעקוב ולבצע על הדג� את ביד דג� של מטוס מומל! להחזיק 
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  .(כמו בציור לעיל) של ההגה לכיוו� הנגדי. זריזה היהטיהיא  ,להרי� כנ� שנפלה ,כטייסי�האינסטינקטיבית שלנו  הייהנט
ה חריפה יהטירבי� הסיכויי� שכנ� שמאל תיפול.  , פתיחת מנוע מבוהלת ללא חשיבה,לעילבמצב המתואר  ,כפי שציינתי

הפו�  .חרי� שמאלה וסבסובשמאל  כנ�ת החרפת נפיללתגרו� במקרי� רבי�  כדי להרי� את כנ� שמאל, ימינה ההגה של
  � הטייס לבצע.לחלוטי� ממה שהתכוו

את זווית ההתקפה על הכנ� מיידית  להגדיל  ,המאזנת היורדת, גורמת למאזנת כנ� שמאלהטייה חריפה של ההגה ימינה 
כנ� שמאל להביא את עלולה נוספת זו של זווית ההתקפה  הגדלה ,תקפה גבוהההשמאלית. מאחר והמטוס נמצא בזווית ה

מייצרת ולהגדיל משמעותית את  כנ� השמאליתעילוי שהאת הבחט� . כלומר לאבד !!! ותלהזדקר מעבר לזווית הקריטית,
  הגרר שעליה.

 להקטי�כלומר  זנת ימי� לעלותלמאבאותו הזמ� , תגרו� שנפלה והזדקרה הטיית ההגה ימינה, כדי להרי� את כנ� שמאל
אמנ� קט� במעט אבל   כנ� ימי� העילוי על, הזדקרותהאת זווית ההתקפה של כנ� ימי� ועל ידי כ� להרחיק אותה מזווית 

בגלל הקטנת קט�  כנ� ימי� הגרר על .כנ� שמאל ב על� לגמרינבהשוואה לעילוי שיותר הרבה וגדול עדיי� נותר עילוי חיובי 
 על כג� שמאל.    גדלש רמשמעותית מהגרעליה, קט�  זווית ההתקפה

ועד מכא� שמאלה, סבסוב חזק ולשמאלה  גלגול חרי� של המטוסהפרש הכוחות הגדול שנוצר בי� שתי הכנפיי� גור� ל
  והתוצאה הבלתי נמנעת בגובה נמו� היא פגישה טראגית ע� הקרקע.הדר� קצרה לסחרור התחלתי שמאלה כניסה 

  
  

  
  

:�  בנוס
 קיי�. כזכור אפקט זה מסלולתור� לריכו� השקיעה אל הבדר� כלל בנחיתה אל לנו לשכוח את השפעת אפקט הקרקע, ש

   .מעל המסלולשל כחצי מוטת כנ� עד גובה  �בער
כנפיי� שמתחת ל האויר"כרית לו  תואז "נגמר השפעת אפקט הקרקע טווחמאת צעלול המטוס לבעת הניתור לגובה 

  , תופעה שמחמירה את הנפילה אל המסלול."עילויוכמוב� "נגמר לו ה
  

שעלולה לקרות הרמת מדפי� מהירה ובלתי מבוקרת אל הקרקע היא מהירה מדי לשקיעה שיכולה לגרו� סיבה נוספת 
  סביב.מבוהלת הליכה של במצב 

דרגה אחת למעלה כדי  ולהרי� מדפי�את כל כוח המנוע למטוס  ספקלמדנו בשיעורי ההקפות שבהליכה סביב יש ל
  , אלא שיש לעשות זאת בצורה מבוקרת. בשליטה ולא בפאניקה. להקטי� משמעותית את הגרר

. בגלל לשקיעת המטוסו ,נחיתהשלב הסו� של במצב אינו גדול כבר ממילא ש ,מביאה להקטנת העילויכל הרמת מדפי� 
כוח העילוי קט� מאד והסבירות לשקיעה חריפה  הקפיצה,  של א� גבוה עקב המהירות הנמוכה של המטוס במצב זה

  .להקפיד להרי� את המדפי� בשלבי�לזכור ויש  . על כ� יותר ולפגישתו ע� הקרקע היא גדולה
בזוויות מדפי�  אול�, הורדת מדפי� גורמת להגדלת העילוי והגדלת הגרר.בשיעורי התיאוריה: מזמ� זיכרו את שלמדנו 

גידול הגרר גדול יותר מגידול קצב בזוויות מדפי� גדולות הגרר.   לוי גדול יותר מאשר קצב גידולקטנות קצב גידול העי
תגרו� מידית להקטנה משמעותית ) 172ו  152(ססנה , מעלות 20של מצב מעלות ל 30ממצב הרמת מדפי�  ,העילוי. על כ�
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ותתרו�  בהקטנת הגרר בצורה משמעותית של העילוי אבל תסייע מאד , כמעט אפסית, גרר שתלווה בירידה קטנהשל ה
כל זאת  .מצב זה מאפשר להגיע מייד למהירות בטוחה יותר ולשליטה יותר טובה במטוסהגדלת המהירות. ל משמעותית

אפשר  ..איבוד מינימאלי לא נורא..  נמצא. מטוסבגובה הנמו� בו ה הוא קריטי . זכור איבוד גובהימינימאלבאיבוד גובה 
  � בגובה נמו�.לחיות ע� זה ג

מעלות נאבד עילוי רב ולכ� תהיה במצב זה שקיעה גדולה יותר של המטוס.  0מעלות ל  10לעומת זאת, בהרמת מדפי� מ 
ע�  !!מיד מעלות 20מעלות ל  30הרמת מדפי� מ  –מאיד� הגרר לא יקט� משמעותית. לפיכ� זכרו: בכל הליכה סביב 

 . ש"מעפ רגל 300מעל בטוח, בגובה המש� הרמת המדפי� רק  ,ח מנוע מלאופתיחת כ
  

בבירור שחלק הארי של התאונות  למודנית� למו עקב "קנגורו", בדוחות תחקיר של תאונות ותקריות בעבר שנגרמעיו� 
  לבצע הליכה סביב ממצב של חוסר אפשרות מעשית לביצוע מוצלח.כושל הסתיי� לא טוב בגלל ניסיו� 

  
מצב היחלצות מלהכניס תרגול  :המלצותובאו הראשי של משרד התחבורה  העל ידי אנשי החוקר שנותחו בקפידה בדוחות 

  לתכנית האימוני� לטייס פרטי. .קנגורו והשתלטות עליו
את המטוס לפגיעה בקרקע במהירות ולפתח מצב בכוונה תחילה תירגול מכוו� ע� מדרי�, להביא  , ל"דעתי האישית"

  מצטברי� שיגרמו למטוס. . שלא לדבר על הנזקי� ה�מסוכתרגול א וקנגורו ה
אדירי�  �בשיעור הקפות מספר תרגולי "קנגורו"  איזה מאמצי� מכאניישוו בנפשכ� שכל מדרי� יבצע ע� כל חני� שלו 

המטוסי� הטובי� הללו שמשרתי� אותנו בנאמנות שני� רבות לא יחזיקו מעמד.  ולא מתוכנני� יאלצו המטוסי� לספוג.
מראש  מי� שבעלי בתי הספר יסכימו וירשו לנו המדריכי� להרוס לה� בכוונה מוצהרתה� פשוט יתפרקו. אני ג� לא מא

   את מטוסיה�.  
את  לא צרי� להתאמ! מראש ולהביא את המטוס בכוח למצב כזה. סביר מאד להניח שבשיעורי ההקפות תביאו בעצמכ�

  את הנכו� לביצוע.� חניע� התרגל צר ולנצל את המצב שנול יוכל המדרי� מספר פעמי� למצב של "קנגורו", וכא�  טוסמה
  

  א� כ�, מה עלינו לעשות כדי לצאת ממצב ה"קנגורו" ולהביא את הטיסה לידי סיו� נאות ??
  

, לא להיכנס זכרו ג� א� את� בלח! מכל סיבה שהיאלא להיכנס למצב הזה. כמוב� חכמה היא ראשית אני חוזר ומזכיר: 
  .ופוג� ביכולת לבצע נפשי פוג� קשות בכושר השיפוט של כולנוח! ל .לנחיתה בלח!

  :.דוגמא ..רוצי�  
טוס לשדה דב ?? אל! ללא תהיה לי ברירה!! אני א והול� סביב אז וא� אני לא נוחת עכשיו 14:00שעה רצליה נסגר ב"ה

אנחת ש� ?? מי יעביר את המטוס ? אי� אגיע לרכב שלי בהרצליה ? עכשיו לחכות שעתיי� בשדה דב עד שהרצליה ייפתח 
 ???  

  אווה עצמית וכל השאר. אל תיכנע ללחצי�. וותר.זכור ! בטיחות הנחיתה חשובה יותר משיקולי לח! זמ� או שיקולי ג
  

במהירות ובגובה בטוחי�. זכרו את כאשר את� עדיי�  .ללכת סביב את ההחלטהמספיק בשלב מוקד� קבלו  !טייסי�
  המשפט העתיק:

  סביב"תמיד "מי שהול� פע� אחת סביב יל� 
במצב בטוח, רק מספיק מוקד� וש לעשות זאת י אבל ,ללכת סביבאפשרות קיימת התמיד  ...אני חוזר ומדגיש !!  נכו�

שקלל את כל לכרו ז , גובה צפיפותי, טמפרטורה בשדה ועוד.גובה השדה :לאחר ששוקללו כל הגורמי� הסביבתיי� כמו
  את עצמ� מראש למצב בו תאל! ללכת סביב.י� כת אלה עוד לפני הטיסה ולהתכונ� עליה� מראש.

וכאשר כל  )השפעת אפקט הקרקעגובה מעל בטוח (רצוי בגובה  מצב של מהירות מספקת ונשלטת.ב סביב יש לבצעהליכה 
  ההגאי� בשליטה מלאה.

כאשר המטוס טס , לאחר קפיצת ה"קנגורו" הראשונהבהולה הליכה סביב ולא לבצע ושקולה לקבל החלטה מחושבת  יש
לח! הנפשי האת  ג�לכ� ס� הו .במהירות קרובה להזדקרות, ללא פוטנציאל מספיקע� א� גבוה, , "אפקט הקרקעתו� "ב

  .מתפתחתוהנה הבעיה  הטייס בו נמצא
לא ללכת לפיכ�, לטייס לא מנוסה, מבוהל... שאינו מסוגל לבצע פתיחת מנוע קלה ושיכו� הנפילה השניה... אני ממלי! 

  המצב הקיי� ! החזק בהגאי� במצב כמו שה�, ות� למטוס ליפול על המסלול.  אחרי קפיצת קנגורו קשה. שמר את סביב
  

היא חוסר האפשרות לטייס להערי�  ,קנגורו קפיצתללכת סביב מ כדאיתמיד לא מסוכ� מאד ועל כ� סיבה נוספת שבגינה 
י� קפיצות שספג המטוס בתהלהמכניי� מהמאמצי� ממכת הנחיתה ואת חומרת הנזק המכני שנגר� למטוס כתוצאה 

  הקנגורו.
בכל מיני  למטוסמשמעותי צה / נפילה הכבדה נגר� נזק הסתבר בדיעבד, שעקב הקפי ,עדויות של טייסי� שהתנסו בכ�מ

 להיות מודע להיק� הנזקבעת ההליכה סביב הטייס לא מסוגל פרופלר וכ� נסע.   י�מכלולי�. בדר� כלל ( לא תמיד) נפגע
  .!! המצב מסוכ�הטיסה של המטוס.  נפג� כושרשנגר� למטוס ועד כמה 

רופלר. ברור שהליכה סביב במצב של בלהבי הפ בכ� הנסע, פגיעותדווחו פגיעות  במספר דוחות חקירה של נחיתות כבדות 
הנזק על ביצועי  להשפעתו נזק שנגר�היק� הטייס לא מסוגל להיות מודע ל .פרופלר פגוע יכולה להסתיי� לא טוב..

ביצוע "הליכה סביב" ולפתח את הכוח הדרוש ל להמשי� ו מסוגל להערי� את יכולת המטוסאינ יס המטוס.  כמו כ� הטי
  א� ג� נגרמה פגיעה בפרופלר או במנוע. בטוחה

  יכולה להתפתח לאסו� !! בנתוני� אלה  "הליכה סביב" קיי� סיכו� ש
  

תהלי�  .הביא את המטוס לנחיתה בטוחהוללתק� מצב של "קנגורו" טייס בעל ניסיו� יכול ומסוגל לדעתי ומניסיוני, 
  :מתואר כא� ההטסה אותו יש לבצע

קפצת� גלגלי�,  "דפקת�"שאו  Baloon"הצפה" הגעת� למצב של ה, בשלב התחלת בתהלי� הנחיתהו ,קרהזה אכ� א� 
אמ� מצב זה יאפשר למדרי� להדגי� ולכ� להת .. גובה של כמה מטרי�, במצב א� גבוה מצאת� את עצמכ� במהמסלול ו

 �  .נפילה למסלולהנפילה תו� שליטה בבשיכו
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התיקו� תכננו את תופעה והתגובה ל מראש של ותכנו�בחשיבה מראש, עוד על הקרקע לפני הטיסה, עצמכ� ל שננוותתדרכו 
  אסור! אסור ! לדחו� סטיק / הגה בבהלה קדימה. להימנע מתגובה אינסטינקטיבית ! הנכו�. הפנימו לעצמכ�....

   .וללכת סביב בבהלה כ� לפתוח מנוע מלאמסוכ� ! מסו
  ב ע ד י נ ו תקדימה  קלות את ההגה  "לשחרר"משולבת. יש היא למצב התגובה הנכונה   ,שלא איבד שליטה ,לטייס מיומ�

   קדימה!!  קצתהמצערת   את פתוחלו ,ובזריזות
  .ובזריזות ב ע ד י נ ו תו  סטיק ומצערת � את שניה� מעטלדחו� 

כל כל תיקו� ליש להתאי� ו של עניי�  לגופוייחודי כי כל מצב שנוצר הוא  � מספריי�נתוניה איני מצטט כא� בכוונה תחיל
  .שנוצר "קנגורו" מצב

שירכ� את שיעור  ,משיכה קדימה )כוחוקטור (ועל ידי כ� לספק למטוס  ד"את הסלבעדינות הגדיל להיא כא� הכוונה 
פחות תלול ועל ידי כ� ירכ� את את נתיב הנפילה יותר ו נהמתובזווית  שיעשה את נתיב השקיעה של המטוסהשקיעה ו

  . מכת הנגיעה
אבל תרגלו את  לא לנסות לבד !!!! המדרי� שבחרת�.במטוס שבחרת� וע� כמה כוח ?? לאיזה סל"ד ??? תרגלו זאת 

  המצב. התרגול הזה יכול להציל אתכ� בעתיד.
  

  . תו עלולה להיות מבוהלת ולא מידתיתבכי תגו לדחו� את ההגה קדימה מסוכ� מדי ,לטייס לא מיומ� ,וב המקרי�בר

 לשמר את רק !! לא לעשות כלו�  .אינו יודע מה לעשות הוא מבוהל וא�  לטייס לא מיומ�,יהיה עדי� לדעתי כ�  לע

 !!! וזהו הנוכחי ושמור את ההגה במצבולסרק משו� מצערת  – ?? המטוס קפ!. אליו הוא הגיעבמצב  המטוס
ייתכ� ורוח צד תסיט אותו מהמסלול אל . הוא נמצאבו בה ווהגהמטוס ייפול על המסלול מהמצב יותר אל תעשה כלו�!! 

תמיד קיי� בנוס� לנפילה כלפי מטה ייתכ� כי ייגר� נזק קל למטוס מנפילה כזו אלא שיש לזכור שהשוליי� או מעבר לה�. 
תו� כדי תנועה  נפילה אלא  נפילה כזו לא תהיה בניצב לקרקע ג� וקטור משיכה קדימה של המטוס עקב ההתמדה ולכ�

  קדימה.
הליכה סביב ניסיו� נפל בעקב בלתי נשלט כניסה לסחרור התחלתי סיכו� של אשר מ על המסלולנפילה  לדעתי עדיפה

אבד� ע� סיכויי� גדולי� להתפתחות אסו� כתוצאה מ ובתו� תחו� השפעת אפקט הקרקע. ההזדקרותמהירות במבוהלת, 
  שליטה מוחלט על המצב.

  
כדי  השקיעה  תעציר בזריזותוומיד ניסיו� בטיסה יוכל טייס מיומ� לבצע דחיפה קלה של ההגה מיומנות וע� צבירת 

  הגלגלי� במסלול וקפיצת "קנגורו" נוספת. ”דפיקת”להימנע מ
זכור כי עלולי� להצטר� לתרגיל לבצע עבודת רגליי� זריזה ובכמות נכונה בעת ההטסה וכמוב� יש לשיש ר לשכוח ואס

רוח צד, משבי�, גזירות רוח ועוד. מצבי� שמשפיעי� ועלולי� לסב� את המצב כגו�, שאינ� בשליטתנו וגורמי� נוספי� 
  שלא התייחסתי אליה� במאמר זה ודורשי� כמוב� התייחסות נוספת.

  
  המלצה למדריכי�:

בהנחה שעדיי� יש לפניכ� מסלול ארו� מספיק ורוח  .ורה פשוטהנית� לתרגול תו� כדי נחיתה רגילה בצ תהלי� הטסה זה
למנוע ומיד תרגישו אי� המטוס  חכווסיפו קצת על ידי שת של המטוס עיצרו את השקיעה ממש לפני הנגיעה  א� סבירה.

   לול.ע� נגיעה רכה יותר במסו על פני מרחק גדול יותרוית שטוחה יותר, ובזממשי� בתהלי� השקיעה אלא שיעשה זאת 
  הנגיעה במסלול. רק לאחרסגירת המנוע לסרק תבוצע 

  
  
  

  נחיתות בטוחות לכולנו
  

  יהודה ביי�
  
  
  

  : הערות
1. �   172 ו  152בעיקר לססנה ו ,המאמר נכתב להתנהגות בנחיתה במטוסי� בעלי גלגל א

כאשר הנחיתה  .גלגל זנב טוסי� בעליוג� למ גלגל א�� בעלי מטוסיהשאר  התנהגותג� להכתוב במאמר מתאי�  .2
שימוש בטכניקת  ., שני ראשיי� וזנבנקודות שלושנחיתה על תהיה במצב של  במטוס ע� גלגל זנב במצב המתואר

  זנב לנחיתה נכונה.מטוס בעל גלגל ג� יא תבבעת ובעונה אחת, הגלגלי�  שלשתנגיעה בהנחיתה המתוארת לעיל, 
  

 


