
 פירסום לפני עוד הוועדה הוקמה כיצד
בתק אחרת, ארץ בכל ? בעיתון הכתבה

 פונה עצמה החברה היתה זה, מסוג רית
 על לו מודיעה האזרחית, התעופה למינהל

אוירובט. חברת אצל כן לא התרחש. אשר
 ראש רבץ, יהודה של ללישכתו טילפנתי

 המקרה. על תגובה וביקשתי המינהל,
חמי ביום היה זה בלישכתו. היד. לא רבץ

הצהריים. לפני 11 בשעה האחרון, שי
 את לרבין להעביר מהמזכירה ביקשתי

לשוחח. ברצוני עליו הנושא
 התקשר השיחה, לאחר משעתיים פחות

 מחלקת ראש אלוף, ארי עם רבץ יהודה
ול האזרחי התעופה במינהל המיבצעים

 אליהו ד״ר ועם באל־טל, קברניט שעבר
 המחלקה ואיש למשפטים מרצה מרגליות,

 אותם מינה התחבורה, במשרד המשפטית
הא אמיתות את שתחקור כוועדת־חקירה

.,שמות
ה מינה,ל ראש מונתה'על־ידי הוועדה-

 ב. 10 סעיף חקירה ועדות חוק לפי תעופה
 חשד יש כאשר ממנים זו מעין חקירה

מת לחוק, בהתאם ״תקרית״, תקרית. של
מפ רשיון שבעל חשד יש כאשר רחשת

כראוי. פעל לא עיל

*
ה לוועדת נודע ההפתעה, מרכה 1ך
ה (הנחקר מפי רק לראשונה חקירה /

 לי שמסר הטייס כנען, שמעון היה ראשון
ב רישומים שני ערכתי כי המטוס) את

ה בספר האחד — אוירובט חברת ספרי
 המטוס בספר והשני החברה, של פעילות

ההתנעה. לפני
להע החקירה, בתום הוועדה, בסמכות

לשלול למשטרה, שלד, המימצאים את ביר

 תנ3 שר העיתונאי מיבצעו לאחו סבווות שעות
ועדת־חקיוה התחבורה, משרד מיש הזה״, .,העולם

 שהתרסק ״אוירובט״, חברת של ה״ססנה״ מטוס זהוהמטוס עוות
 נהרגו וו אחרונה בתאונה יהודה. בהרי שעבר בשבוע

חקירה. ועדת הוקמה התאונה בעיקבות טופרובר. ויחיאל טייס שמואל הטייסים, שני

ה את לקרקע החברה של׳ הראשי טייס
 בחברות אך הצורך. במידת מטוסים,
הרא הטייס של זה, תפקיד קיים הקטנות

בלבד. הנייר על רבה במידה שי,
מאח להתנער לוי מיכה ניסה בתחילה,

שלמע בטענה אוירובט חברת של ריותה
ש הטייסים לשני שייך המטוס היה שה

 רק שלא הוכיחה קלה בדיקה אולם נהרגו.
 אלא אוירובט, שם על רשום היה שהמטוס
 לתת נהגו אף החברה של הטייס שמדריכי

זה. במטוס שיעורי־טייס

*
התעו חברות של התקלות 73 א ף)
לכותרות. להגיע זכו הפרטיות פה /

 של מטוס נאלץ חודשים כמה לפני
 כביש על אונם נחיתת לנחות אוירובט
 מתבצעת הטיסה היתה לוא סיני. במדבר
להס עלולה הטיסה היתד, הלילה, בשעות

 באותה הטייס הולנדר, דני באסון. תיים
זהי כנחיתת הנחיתה את הגדיר — טיסה
 חשש לי ״היה :הולנדר לי סיפר רות.
 הדלק כמות עם לאילת להגיע אוכל שלא

 איננו שמד־הדלק נדמה היה לי. שהיתה
.״,נחתת לכן נכון.

 הו־ נענש שלו הזהירות נחיתת בגלל
 האזרחית. התעופה מינהל על־ידי לנדר

 להגדיר מוכן הולנדר פורסם. לא העונש
קטן״. כ״עונש אותו

 בגלל ד,ולנדר נחת אחרים, טייסים לדברי
 מצי־ רשלנות בגלל כלומר — דלק חוסר

 מכן? לאחר להמריא הצליח וכיצד דו.
 שאל ד,ולנדר כי טוענים, טייסים אותם
 שאסור למרות — שם שעבר מרכב דלק

ד,ו מכוניות. בדלק במטוסים להשתמש
זו. גירסה מכחישים אוירובט ואנשי לנדר
 על ההודעה נמסרה שבו המועד גם

 היה האזרחית התעופה למינהל המקרה
בחוק. לנדרש מעבר

 שבה היחידה החברה איננה אוירובט
כי מוכיחה, הסטטיסטיקה תאונות. קורות

 בהדרכה גם עוסקות החברות כל כמעט
 מאפשר איננו שלהן הרווחים מתח אך —

 התוצאה: גדול. כה צוות להחזיק להן
 קציני של שמות למינהל מסרו החברות

רא ומדריכים ראשיים טייסים מיבצעים,
להלכה. רק אצלן המשרתים שיים
 החברות אחת העסיקה לאחרונה, עד

חס פקידה בהרצליה שלה המשרד בראש
אח היתד, זו פקידה בטיס: מושג כל רת

הב כי לווידוא מטוסים, להשכרת ראית
ועוד. מתבצעת, היומית דיקה

 אשמות התעופה חברות רק לא אולם
ה האזרחית בתעופה נסבל הבלתי במצב

פרטית.
ב שדד,־התעופה של קירבתו בגלל
 בית־המשפט הוציא לכפר־שמריהו, הרצליה
כי האוסר צו התושבים, לבקשת העליון,

 מיתקנים כל ובניית באספלט המסלול סוי
 בעלי טוענים זו, הוראה עקב בשדה. שהם

 בל נזק למטוסים נגרם והטייסים, החברות
הבטיחותי. הצד על לדבר שלא ישוער,

 :חלקו את תורם התעופה מינהל גם
 ושדד. לוד אחרי בחשיבותו השלישי בשדה

 אחד, אמנם קנה המינהל מד־רוח. אין דוב
 שוכב הוא מאז אך — וחצי שנה לפני

הפק מודדים הרוח עוצמת את בארגזים.
עין. טביעת לפי בשדה חים

 תור, הילל מד־רוח? הורכב לא דוע **
 מחיל- מזמן לא שהשתחרר סגן־אלוף (■ו

 ב־ התעופה שדות למפקח ומונה האוויר
 הרכבת ״לצורך האזרחי: התעופה מינה,ל

ש תעלה בחפירת צורך היה המד־רוח,
להכ יוכלו ושלתוכה השדה את תחצה

ה את להפסיק צורך היה צינורות. ניס
 נמשכה לכן השדה, של השוטפת פעילות
 נסגר אשר עד חיכינו רב. כה זמן העבודה

 וחצי. חודש לפני שיפוצים, לצורך השדה
ה את והעברנו החפירה את ביצענו אז

צינור.״
 בלילות, לחפור היה אפשר אי ״מדוע
 עורק לסגור אפשר אי כאשר כמקובל

?״ היום בשעות תנועה

 הקודם) מהעמוד (המשך
 )50( טייס ושמואל כסף, סכום אוירובט

מרמת־גן.
שמונ החקירה, שוועדת הנקודות אחת

 תחקור, האחרונה, התאונה בעקבות תה
 כה במזג־אוויר המטוס יצא זה כיצד היא:
? סוער

הגדו הפרטיות התעופה הברות שתי
 יום באותו כי טוענות ויעף כנף — לות
 כן אם כיצד המטוסים. את קירקעו הן

 מיכה לדברי אוירובט של המטוס המריא
מטוסיה. את קירקעה לא חברה אף לוי,

ה מהשירות שמתקבלים לאחר כרגיל,
ה־ מחליט מזג־האוויר, נתוני מטאורולוגי

 מחזיקות יותר, הקטנות החברות דווקא
 יחסי, באופן רק לא התאונות. בשיא
מוחלטים. במספרים גם אלא

*
 בכוח מחסור לכך: הסיכות חת 14̂

 דורש האזרחית התעופה מינהל אדם.
 מיבצעים, קצין ראשי, טייס יהיה שלחברה

 — בהדרכה גם עוסקת והחברה ובמידה
ו הראשי שהטייס אסור ראשי. מדריך גם

אדם. אותו יהיו הראשי המדריך

 תל- עיריית כדוגמת כח־אדם, לנו ״אץ
לע אותם להכריח שנוכל על־מנת אביב,

בלילה.״ בוד
שד,צ לאחר וחצי חודש כעת, ״ומדוע

 מ־ המד־רוח הוצא לא — כבר הונחה נרת
?״ הארגזים
 לגמור יוכל שהמסגר ״ממתינים תור:

מד־הרוח.״ יותקן שעליו העמוד, את

*
 הרצליה בשדה אי־פעם שנחת מי ל *4

 השדה הנוראיות. הקפיצות את זוכר *־>
שו בגדלים אבנים ומשובץ כורכר, מכוסה

 כמו — אחרים זרים וגופים פח חתיכות נים,
ב להנאתם המסתובבים הכלבים, כלבים.

ה לעובדי בחלקם שייכים המסלול, מרכז
 כאשר ונחיתה, המראה כל לפני שדה.

 הוא המסלול, על כלב רואה פקח־־הטיסה
לגרשו. כדי האמבולנס את שולח

של התקציב את לנו יש תור: מסביר
 של הזיפות את לבצע כדי ל״י 300,000
 מונע בית־המשפט של הצו אבל המסלול.
 מה כל עשינו העבודה. את לבצע מאיתנו

ה את הרחבנו וחצי חודש לפני שיכולנו
מסלול.״
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 נחת האחרונה, בתאונה :אחר מחדל
 כשלושה במרחק מושביץ דני של מטוסו
 מותקן המגדל ליד הפיקוח. ממגדל מטרים

 של המוסך ולידו, מטוסים, דלק מיכל
ה־ משרדי — למגדל מתחת יעף. חברת

מעיד, מזוקן) (במרבז, לגיא אריק הזה״ ״העולם כתבמעיו הנתב
 משרד שמינה החקירה ועדת בפני המערכת, במשרדי

 משמאל, :הוועדה חברי לידיו. מטוס רשיון חסר אדם קיבל כיצד לברר כדי התחבורה
אלוף. ארי התעופה, במינהל מחלקת־מיבצעים ראש מימין מרגליות, אליהו ד״ר עו״ד

 מושביץ דני של מטוסו היה לוא מינהלה.
 היה מה לתאר קשה — ד,מיכל על נופל

קורה.
 לנחוץ מצאו לא התעופה מינהל אנשי
 יהודה הדלק. מיכל של מקומו את להחליף

 השינוי את לבצע שאי-אפשר טוען למל
 לדעת אולם הרצליה. עיריית של הצו בגלל

 איננה אחר למקום המיכל העברת אחרים,
הצו. דובר שעליה במשמעות ״בנייד,״
 הופך שבת ביום אחר: חמור מחדל

 ילדי לכל משחקים מגרש להיות השדה
 אינם השדה אנשי הסמוכות. השכונות
הי הילדים. את להרחיק עצמם מטריחים

ה של לאפם מתחת ממש משחקים לדים
 טוענים המינהל אנשי הממריאים. מטוסים
 שהיה מי כל אך כך, בדיוק איננו שהדבר

עי במו הסכנה את ראה בשדה, ־פעם אי
ניו.

 שכר־ כיצד הסיפור נודע כאשר יד **
 הקים אוירובט, חברת מטוס את תי (־•/

האזר התעופה מינהל ראש רבץ, יהודה
העניין. לבדיקת חקירה ועדת חית,

 להגיע או החברה של המפעיל רשיון את
 לתת גם הוועדה על אחרת. מסקנה כל אל

מימצאיה. לאחר המינהל, לראש המלצות
וב ביקורי, מאז רבות שעות עברו לא
 חרום. משטר הוטל הרצליה שדה שטח
 היה הימים ששת מלחמת בעת אם ספק
 לאחר שהיה כפי סגור כה הרצליה שדה

בשדה. ביקורי
 הישן השער דרך הועברה התנועה כל

 שנפתח השני, השער דרך השדה. של
 לעבור הורשה לא בשדה, השיפוצים לאחר
 שרק הוראה ניתנה מורים לשומר איש.
 נהג להיכנס. יורשו מיוחדים תגים בעלי

 הכלבים. אחרי לרדוף הפסיק האמבולנס
 שבת ביום לי שהסביר כפי החדש, תפקידו

 בשדה וחזור הלוך ,-להסתובב האחרון:
 עובדי על ייכנס.״ לא אחד שאף ולדאוג
 חשד שיש זרים, עם לשוחח נאסר השדה

 הרצליה ילדי עיתונאים. שהם לגביהם
 בשדה, לשחק כהרגלם שבוא והסביבה,

 רק במטוסים להתבונן יכולים שהם גילו
לגדרות. מבעד

 הקרוב, בעתיד לפחות כי היה, נראה
 לפחות, לטוס. פרייאר כל עוד יוכל לא
רשיון. בלי לא


