16/07/2011
י"דתמוזתשע"א

ראלי לבולגריה – יולי 3122
"והיוםאינוכלה"1
הקדשה
רשימה קצרה זו מוקדשת בראש וראשונה לצוות מארגני המטס המופלאים ,שי פופר וה"אקס
בולגרי" דוד קומפורטי ,שעשו עבודה מצוינת,תוך השקעת מאמץ ומחשבה ,עם ירידה לפרטים
ועם דקדקנות משולבת בנועם פנים ,מאור עיניים ואווירה טובה (רק אהבתי והערכתי לשניים
ואהבתנו המשותפת למטוסים ולטיסה סייעו בעצימת עיניי בנושאים פוליטיים רגישים -
התקבלתי.)...
לשני שותפיי למטוס ולמסע שלולא הם לא היה המטוס כשיר לצאת (פרוט בהמשך) ,לא היה
הטייסבשללצאת,ובכללובפרט;
וכמובן לכל שאר המשתתפים שעמלו והתאמצו (בעיקר אלו שזה לא הולך להם בקלות)להנעים
אתשהייתנוהמשותפתבקוהרוחב42מעלות.

רקע על ראלים ,מטסים וטיסות לחו"ל
אני סומך על עמיתיי המלומדים למסע שיתארו את הרפתקאותינו לפרטי פרטים [ולראייה,מוטי
אקשטייןששייךלצוותהמצומצםש"סבל"בראלימתחילתו ב1.7.2011-ועדסופו המוצלחב-11
(לאותו חודש ובאותה שנה)ואיציק מה-יפית שכמנהגו אינו מאכזב,שכבר פרסמו את רשמיהם],
ולכן אקרא דרור למחשבותיי,2להגיגיי ואוסיף כמה תיאוריים טיסתיים במקום לפרט יומן מסע.
למעןתאביהידעהתעופתיה"עממי",צרפתינספחוןעםמספרלקחים"טכניים"מהמסע.
ביולי  2000טסתי לראשונה לחו"ל מן הארץ ( CGQ– ססנה  .)172  צ"פ (שם מלא שמור
במערכת),ידידי ורעי מעבר לשותפות טיסות רבת שנים שהיה אז טייס צעיר שעות,שכנע אותי
("...הכיצד ייתכן שבעל רישיון טיס כ 25-שנה עדיין לא טס מעל הים התיכון )"...וזאת למרות
טענותיי שטיסה מעל הים משעממת ,ואני לא רוצה להיות "טייס מחטים" ,וגם עשיתי קרוס-
קאנטרי לבד עם רעייתי ובני בארה"ב ,וגם טסתי לאי סנטה קטלינה מול ל"א ,כלומר מעל
האוקיאנוסהשקט....
מאזזרמומיםרבים.שנתייםאחריכן,בדיוק11שנהפחותיוםמיציאתנועכשיולבולגריה,יצאנו
שנינו בשנית למסע הארוך ביותר שלי ,לקטניה אשר בסיציליה אשר באיטליה (ססנה  172–
)CAU(11מטוסיםהשתתפובמסע).
מספר שנים חלפו.מספר הראליים,המטסים המצומצמים,וטיסות סולו לחו"ל כבר עבר את "בר
המצווה",ומטייס "ותיק"אבל חסר ניסיון חול"י שלוקח לו  8שעות להגיע מחיפה למיקונוס אחרי
תדלוקבפפוס,ברודוס ובסנטוריני,עםמטוסאיטי,שכור(ואפשרלקללבמקרה שלתקלות),ללא
טייס אוטמטי וללא הגדר מכשירים; מצאתי עצמי במטוס "מפואר" ש 20%-ממנו בבעלותי ,ורב
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שםספרוהיום איננו כלה.מאת:צ`ינגיסאייטמטוב
2
פרפרזהעלהפיוטהתימנילשבת"דוריקרא"..שלדונשבןלמברטובונאמר"...נוחוושבוביוםהשבת":..וגם
עבורי"...דרושנויואולמי."...
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ניסיון.מה הפלא שבלג מקוס לפלובדיב נופפתי בהתלהבות 3לשדות בסאמוס,בלסבוס (בקושי
רואים),בלימנוסובהתלהבותל"קבלה"לחופההדרומישלצפוןיוון.4
יתרהמכך,לפחותעם2/3מןהמשתתפיםכברטסתילפחותפעםאחתבראליאובמטסלחו"ל..
סוג מעניין של ידידות מבוססת טיסות מעל האוקיאנוס התיכון.יש במסעות אלו משהו מן חווית
המילואים . פתאום יש לך זמן וניתן לשוחח בשקט בלי שהאישה מכתיבה רשימת קניות ,הבן
מתעניין לדעת מתי יוכל לקבל את האוטו ,הבוס מנדנד מה עם הדוח ,והמזכירה מתלוננת
שקבעתארבעהדיוניםבאותויוםבאותהשעה.לצערי,ברובהמקרים,גםמיעוטןשלבנותהמין
הנשי במסעות כאלו 5 תורם להרגשת המילואים ,יחד עם צרורות הבדיחות שנורו מכל עבר.
מעבר לחוויה ,אין לי ספק שתרומת השיחות התעופתיות הבלתי נלאות רבה ומוסיפה  לידע
התעופתי של כל אחד מן המשתתפים ,בכל רמה  שתהיה (ואמור לעיל ,עדיפות על ויכוחים
פוליטיים.)...
הרעיון המרכזי
 .1פתיחתשדהתעופהחדשלתעופהכללית,לסנובו,לידסופיה.
 .2טיסה"חופשית"מעלנופיבולגריההמשגעים.
 .3טיולבבולגריה.
 .4בילוימשותףשל"משוגעים"לתעופה.
 .5אתגרטיסתי(טיסהארוכהמעלים,טיסהגבוההמעלהרים,מזגאווירהפכפך,מטוסים
עמוסיםוכבדים)..
הראלי במספרים
שלב בניית הכוח
כמות

שם פופלרי

סוג מטוס

1

פיפר נאבאחו (דו-
מנועי) )

Piper PA31

4

ססנה
ססנה -מתקדמת

Cessna essna
172RG

3

צירוס

SR22

1

מוני

Moony M20J

1

דיאמונד

Diamond DA40

3

כמומישכברנחתפעםבשדותאלו.
4
קבלההייתהפעםבשלטוןבולגריהולכןשמהבולגריולאיווניהמסתייםעםהאותהבלתינסבלת"סמך".
5
פחותמ11%-במסעהאחרוןכשהיינובהרכבמלא.
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ההכנות לטיסה
לא זה המקום ועדיין לא הזמן לדון באירוע שכמעט חרבש את כל תוכניות המסע .  כארבע
שבועותלפניהמסעהושבתהמטוסשלנווהיהצורךלהחליףלופרופ',לפרקאתהמנועלגורמים,
להוסיף משככי גומי לכן הנסע הקדמי ולטפל באגו הפגוע עד עפר של גורם הנזק.הרבה מאמץ,
המטוס היה מוכן בזמן  הודות להמון סיוע ורצון טוב של מנכלי"ת מונאייר היקרה (נעמה) ושל
מאיר מן המוסך . יתרה מזאת . בארבע טיסות מבחן שעשינו בשבוע שלפני צאתנו ( 3מהן
לראש-פינה)גילינו שמהירות השיוט של המטוס שופרה בכ 10-קשרים וצריכת הדלק ירדה בכ-
 1/2 גלון לשעה (כנראה בגלל איפוס יותר מדויק של ציר המנוע עם ציר המטוס) . ההפרש
בצריכתהדלקמאודמשמחמשום,שאםנבצעכ15-ראליםכמוזהלבולגריההריהחיסכוןבדלק
יכסהכ5%-מהוצאותהאירוע(...סתתתתאם).ואולימעזיצאמתוק.
אפשר לטוס ביום אחד ישירות לפלובדיב ולראייה בדרכנו חזרה עשינו אף יותר ,אבל "לנגזם,
לנגזם",אומריםבעדתנוו"שוויה,שוויה",אומריםבאידישוהחלטנולחנותללילהבקוס.
באוויר ובמעברים (שדות תדלוקים ,כניסות ויצאות)
שדה-דוב – קוס :ללא אירועים . בביקורת דרכונים בש"ד פגשנו איזה איש הנקרא "תשובה"

ָּמא
ועוד שר בכנסת   -לנדאו ,בדרכם לאיזו אסדת קידוח פופולארית . שרדנו . וכך  ֵמ ִאיגָּרָּא ר ָּ
תא .6 בקוס אמרו לנו ,בתרגום לרוסית ,"אטברוט פברוט" שמשמעו ,קח את
יק ָּ
ֲמ ְ
ְלבֵירָּא ע ִ
הרגליים ותחפף .  "רד מאיתנו ,יש מלא מטוסים .או שתעזבו עכשיו או מחרתיים" . התמקחנו
וסגרנו על התייצבות ב 06:30-(מה זה?! גיבוש?!) . הנאבחו שהגיע לפנינו סגר על 08:00
המראה...
לא מספיק?!  ארגנו לנו מלון בעיר הכי רחוקה משדה התעופה ,בעיר קוס שבצפון האי .ואבוי,
"אללי,מהקרה?"7.למרותהוואוצ'ראיןמקומותבמלון.שרכנורגלנועםכלהציוד....
למחרת הפכה יורשתה של קסנטיפה 8לקצת יותר נחמדה אחרי שהערנו אותה מתנומתה על
הספה במשרד ואחרי שהתגברנו על הפסקת חשמל כללית בכל האי (בחמש וחצי בבוקר תרגלנו
עזיבת מכשירים את המלון .)... המראנו למרות ה"עומס" שבשדה ( 2מטוסים בשעה ומחצה)
באיחורבשלציפורמסכנהשקיפדהחייהעלהמסלול.
בפלובדיב קבלת פנים חמה למעט ההמתנה לרכב ,אבל העזיבה ללסובו (אחרי  3ימים
בפלובדיב)הייתה מזעזעת.מאחר והנאבאחו ואנחנו היינו ראשונים,"תרגלו עלינו".שעה וחצי

 6משל לנפילה של אדם משיא הגדולה וההצלחה אל שפל המדרגה.
7מתוך שיר הזקנקן ,להקת פיקוד מרכז ,מילים :דן אלמגור; לחן :מאיר נוי:
"אך סוף סוף נמצאה נערת דמיוני
וברטט נשקנו שפתיים
 אללי! מה קרה? סנטרה דוקרני,זקנקנה משלי רב כפליים!"
8קסנטיפה – אשתו של סוקרטס שהייתה צעירה ממנו בכ 44-שנה ופרוש שמה הוא סוס בלונדיני .שמה
מהווה סמל למרשעת ולקליפה...
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סידורים .יוצאים מהשדה וחוזרים ,עולים למגדל ויורדים . לפחות חזינו בהצנחות של כ100-
צנחניםבארבענגלותמשניהרקולסים(אשראמרתי,איןרעבליטוב).
בדרך חזרה בפלובדיב הלך חלק.היינו מטוס בודד בשדה (הגענו והספקנו לראות את הנאבאחו
עוזב).הבחורה מרשות שדות התעופה המקומית עטויהבמכנסיי המדים הקצרים שחשפו רגליים
באורךקילומטר,כמעטגרמהלנולהישאר,אבל"..גםזלמןשתפסאותיבצווארון.9"..

את שדה התעופה של לסנובו כמעט פספסנו ורק כשהיינו קצת אחריו בכיוון צפון ,במבט לכיוון
163גילינואותותחתהזנב.פניהימינהשל270מעלותונחתנוישר.
טיסות בבולגריה
"חופשי – חופשי" . רק הגד מראש ,הגש תוכנית טיסה והופ אתה מעל הרים קסומים ,אגמים
מדליקים ,כפרים אדומי גגות (חיפשנו את היידי בת ההרים למרות שאינה מקומית) ,נחלים
ונהרותהמתפתליםביןהריםנישאים,והרבההרבהעמקיזרעאלאחריגשםחורפיכבד.
על החברותא ובית הספר בחוג האינטימי של המטוס
עם חנן כבר טסתי רבות יחד לחו"ל במטוסנו,ועם אברהם וחנן יחד זו לי הפעם השנייה בלבד.
"עשו לי בית-ספר" בעגת הדיבור המקובלת . הוותק של אברהם ( 17שנה על המטוס והוא גם
הביא אותו מחו"ל)יחד עם הוותק והידע הטכני המקיף של חנן,מהווים אלמנט לימודי סינרגטי
בל ישוער . דיללנו והעשרנו את התערובת ,פתחנו וסגרנו את מדפי הקאולינג ,שינינו גבהים
בהתאם למהירות הקרקעית ושיחקנו אותה בשני ניווטי שטח (שמ"ש – שעון ,מפה ,שטח)....
מרהיבי עין ומדויקים מעל בולגריה . המחשב של אברהם (למרות משקלו והזזת מרכז הכובד)
תרם לתמונה הכללית ולהנאת הטיסה.נוסיף לזה גם את החברה הנעימה,אהבת האכילה ומה
עודצריךבןהאדם.המחלוקותהכירציניותשנתגלעובינינוהםעלבסיס"אמנותתפלותבטיסה"
או בלשון אנשי המדע וחוקרי הפולקלור ,"אמונות עממיות" . בניגוד לאברהם ולי ,חנן לא רק
שאינו מאמין בהן ,הוא גם בז להן ,מלגלג עליהן ואפילו אינו מתפלל תפילת הדרך בכל בד"ח
המראה,בד"חעםהרוחוהכנותלפיינל.לולאהתנגדותםהנחרצתוהבלתימתפשרתלעישוןבלג
קוס–שדה-דובהייתיאומרשהםצוותמושלם(הםמנעוממניאתהנאתהעישוןבמשך3שעות,
22דקותו40-שניות.)...
מחשבות וסטטיסטיקות על משתתפי המטס ומטוסי המטס
בפלובדיב היינו שלושה מטוסים עם  12אנשים.מיניבוס קצר.אווירה אינטימית וקרובה והרבה
טיולים ובילויים . לא הכרתי שניים מהמשתתפים לפני כן ,והיה כיף לפגוש אנשים חדשים.
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מתוךהשירהיידישעפיראטעןשליורםטהרלבודרורהחבקין:

"...בנאפוליהיינו
ושיקסעסשםראינו
אלוהיםניסהאותנואיזהניסיון
אחתהושיטהידלי
אזרקהאלעמדלי
וגםזלמןשתפסאותיבצווארון".
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בלסנובו ,בסופיה הצטרפו שלושת הסירוסים . משב רוח מרענן ,הרבה בזכות כושר יריית
הבדיחות של ה"דוקטור"ושל אלעד אדום השער.לראשונה טיילתי בחברתם וזו הייתה הפתעה
נעימה . כל כך נעימה ,שדוד שמלא לקח אותי לסבוב בסירוס החדש שלו בפרימורסקו (מספר
הקפות שקולות וארוכות באזור השדה).חוויה בפני עצמה בעיקר לאור העובדה שמפאת חוסר
זמן לא הספקתי לטוס עם צור בזמנו,כשעוד היה פנוי להשקיע בנושאים כאלה.לא אפרט על
המטוס ,אבל זו חוויה שונה ,נעימה ומרתקת (למרות שלא הייתי מחליף את רעייתי גם לא
באנג'לינה ג'ולי.)...ולסיום הצטרפו אלינו בסופיה ארבעת הססנות.פה הוותק כברמדבר ועם
חלקם אני מעופף ראלים כמעט תריסר שנים . הצמד הצעיר ורב התושייה אלפרד את איציק
לחובר מהווים אצלי דוגמא למשתתפי ראלי אמיתיים . למרות ה"עגלה" שהם טסים עליה הם
מגיעים עליזים ומאושרים ולדעתי יש לי בחברתם הנעימה מספר לא מבוטל של ראלים ומסעות
לחו"ל (למרות שלפני שנה הם טסו לגאורגיה בלעדיי .)... עפר דגן ושאבו הוכיחו פעם נוספת
שדבקות במטרה משתלמת ושהחזרה שלהם לארץ מאזור "אפלון" היא כבר מסורת . עלילות
השלישייה  שבססנה החדשה ומפוארת יחסית של מונאייר הרי הן מפורטות בתיאורי איציק.
אחרונים סגרו את הרשימה ישראל וערן.עם ישראל דק ומטוסו חילקתי מסע של ארבע מטוסים
לאיייווןהפחותידועיםבקיץשעברוגםטסנויחדלסיציליהלפני11שנה.
כמו שציינתי כבר פעמיים ,אין לי ספק שהאהבה המשותפת לתעופה היא גורם מלכד ,מאחד
ותורםלחברותא.פשוטנעימותונעימותונעימות.
מחשבות נוגות על פתיחת ש"ת לסנובו ועל הניסיונות לסגור את ש"ת הרצליה
הפתיחה של ש"ת לסנובו הייתה מרשימה . ברכות (ראש העיר והפטריאך שזימר ממושכות).
להקות מפזזים בסגנונות בלקניים :החל  בריקודי רועים בלבוש אופייני ,דרך ריקודי עם
בתלבושות ססגוניות וכלה בריקודי "מעודדות" עם ריקוד אמנותי עם מוטות ניצוח . תזמורות
בוגרים ובני נוער ,נשפנים ,כלי הקשה וכלי קשת הילכו על מסלול ההסעה והנעימו את מטעמי
האוכלואתהשתייהשנשפכהכמים.המוןאנשיםמהעיירהומהסביבהשרכודרכםוהגיעולחנוך
את שדה התעופה לתעופה הכללית שגודלו בדיוק כגודלו של שדה התעופה הבינלאומי של
הרצליה . כשהחלו זיקוקי הדינור המרשימים ,בעוד כולי התפעמות והשתאות ,חלפה בראשי
המחשבה השלילית :איפה ראש עיריית הרצליה יעל גרמן ואיפה לסנובו . איש נטול קנאות אני
ומיום שעמדתי על דעתי אני מרכיב משקפיים ורודים ואופטימיים ,אבל פה חדר ללבי שמץ של
קנאהוהשביתאתמנוחתי.עצוב.
סיכומון
התכוונתי לכתוב לא יותר משלושה עמודים בפונט  23ורווח של שורה ומחצה ,ותראו מה
קרה?! וזאת למה?! כי החוויות חזקות ממעצורי .כי היה מסע קסום ,יפה ,מעניין ומאלף וכי
ביליתי בחברת אנשים מופלאים במכונות מעופפות( .מצורף נספחון תעופתי)
ואידך ,זיל גמור.10
10

ואתהשאר,צאולמד.
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נספח תעופתי
 .1דלק במים : בפלובדיב מצאנו מים בכמות גדולה באחד המיכלים . היו מצבים שהכוסית
נראתה זכה (וטהורה) אבל היא הייתה מלאה ,וחוש הריח כבר הותש לפני כן ואיבד
מרגישותו . איך יודעים אם זה דלק או מים . חנן מנקז מהמיכל השני ורואה האם הם
מתערבבים.קונץ!למעןהדיוקרוקנוכ8-כוסיותעדשחדלוהמיםלהעכיראתפניהדלק..
 .2דפיות פלובדיב וסופיה להנמכות :במסגרתההתארגנותעברתיעלדפיותפלובדיבוסופיה
(כשדהמשני)להנמכות.מרתק.בפלובדיב,מעברלהנמכותILS–DMEהרגילות(אחתמהן
תירגלתי כשהגענו) הרי שיש שם הנמכה עם שני  NDB–ים ו DME-לשני המסלולים . גם
לשדה של גורמה (עוד אלטרנט') יש הנמכות של  2 NDBאו  NDBו ,DME-ולתומי חשבתי
שזה רק המצאות בסימולטור בבחינות . הטייס היווני בטרינידד עם רישוי אמרקאי שהגיע
לאירוע אמר לי שהוא טס מעל אירופה בעיקר עם ה NDB-וכך גם הוא נוחת...כל אחד
ושריטתוהוא.
 .3קליטת  VORרודוס במרחק של  :NM 241זה מה שקורה כשטסים בגובה  .9.5 מאחר
ותמיד נגמרה לי הקליטה ב 50-מייל בערך ,הרי שמסתבר שחוק הגובה עובד . גם זו
לראשונה.
 .4אמנות הדילול :כאמוראמנות.אפשרלהרוויחבטיסהארוכהכזוהרבהדלק.שווהללמוד
ולתרגל.
 .5שינויים ואילתורים : כשטסים  VFRבארץ לא מוגבלת אז ה GPS-יורד מחשיבותו העליונה.
בנופים שטסנו כל שנייה שלא היית עם הראש בחוץ ,אכלת אותה . צריך לשלוט בGPS-
בנושאאילתוריםושינוייםלאצפויים (למשלאםאתהעושהבאמצע הנתיב,בתנאירוחלא
מבוטלת,שני-360ים,אחדימינה,לצלםמחלוןימין,והשנישמאלה,לחלוןשמאל,ולאחוזר
לאותוהמקום.)...

אתשארהתובנותוהלקחיםארכזלאיזהמאמרשאכתוב,אינשאללה,ביוםמןהימים.
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