
 האויר בחיל מוסטאנג מטוסי ואיבוד תאונות
 תודה דור עמוס :מאת

 עזרתו על שגב לאמיר
 אחרת צוין אם אלא פרטי אוסף דור עמוס - תמונות

 
 
 

 תאריך מספר מטוס טייס טייסת המקרה תיאור הטייס גורל
 3/8/1951 15 שלום רקיר מ"סג 101 מצלילה יצא לא ניספה

 19/1/1951 ? יואל קוסטה 105 בזנב נתפס המצנח בנטישה נהרג,במנוע אש ניספה

 14/12/1952 ? צבי בלט 101 יזרעאל לעמק מזרחית ,נמוכה בטיסה בקרקע פגע ניספה

 2/1/1953 ? אריה רזניק 101 הגליל הרי-מצלילה יצא לא ניספה

 3/1953 ? דולינסקי אהוד 101 רובין נבי בחולות אונס נחיתת ביצע חולץ

7423 אברהם יודפת 101 זוגות א"בק במטאור התנגש ניספה  3/6/1954 

 24/6/1954 ? דולינסקי אהוד 101 יזרעאל עמק באיזור בלילה לורטיגו נכנס ניספה

2323 מרדכי לבון 107 מנוע כבע הטייס ביצע נחיתת אונס בשדות קיבוץ כברי חולץ  5/8/1954 

והתרסק באזור כפר בזמן ביצוע אירובטיקה עם זלינגר, התנגשו  ניספה
 יהושוע

6023 עמרי אריאב 101  18/8/1954 

בזמן ביצוע אירובטיקה עם עמרי, התנגשו והתרסק באזור כפר  ניספה
 יהושוע

6523 יצחק זלינגר 101  18/8/1954 

 28/9/1955 ? אמיר שפירא 105  ניספה

עקב התפוצצות צינור קירור במנוע בזמן שגרר מטרת ירי חדר עשן  חולץ
מעל הים בחוף חדרה. לתא הטייס והוא נטשרב   

5523 אדם צבעוני 107  17/4/1956 

 המטוס סטה נוף מתל העברה בטיסת דוד ברמת נחיתה לאחר ניספה
 זה במדור נפרדת כתבה ראה - באש ועלה מהמסלול

 13/6/1956 2361 נבון צבי 116

 4/9/1956 2371 אלדד פז 116 קט מנוע בטיסת אימונים, ביצע נחיתת אונס באזור ירוחם. חולץ

 7/10/1956 2327 פז אלדד 116 יבנאל ליד אונס נחיתת ביצע במנוע תקלה עקב חולץ

 איבוד עקב מנוע תקלת להתפתח החלה למטווח אימונים טיסת בעת חולץ
 קשה. ונפצע אפק קיבוץ ליד אונס נחיתת נחת אוריר קירו נוזל

 14/10/1956 2334 לבנטל אורי 116

 גובה לאבד המטוס החל מכשירים אימון לטייסת המראה לאחר מיד ניספה
 .באש ועלה בקרקע פגע

 25/10/1956 2344 יקובס'ג סנדי 116

 במיכל ל"מנק נפגע חמה לביר לבני בל'ג בין 1 מ"צח תקיפת בעת חולץ
 של סיור י"ע וחולץ המטוס את שרף - אונס נחיתת נחת הדלק

 4 חטיבה

 31/10/1956 2320 רפאל יעקב 116

 מטווח לאזור להגיע הצליח חמה לביר מזרחית מ"נ מאש נפגע ניספה
 המטוס עלה בקרקע הפגיעה ובעת אונס נחיתת בביצוע החל חלוצה

 .באש

 31/10/1956 2306 שלזינגר אורי 116

 שם ניצנה לאזור להגיע הצליח כתף אום מעל תקיפה בעת נפגע ניספה
 באש המטוס עלה בקרקע הפגיעה ובעת אונס נחיתת ביצע

 31/10/1956 ? תדמור משה 105

 31/10/1956 2319 פז אלדד 116 חמה ביר ליד אונס נחיתת נחת 1 מ"צח בתקיפת נפגע חולץ

 1/11/1956 2340 יטה'צ- כהן אליעזר 116 אונס נחיתת נחת 1 מ"צח בתקיפת נפגע חולץ

 1/11/1956 2332 קרצנשטיין הארי 116 אורים קיבוץ ליד אונס נחיתת נחת רפיח באיזור נפגע חולץ

  של אויר פקח י"ע וחולץ אונס נחיתת נחת כתף אום באיזור נפגע חולץ
    10חטיבה 

 1/11/1965 2351 גלברד שלמה 116

בשבי  ונלקח הים בחוף אונס נחיתת נחת נצרני ראס בתקיפת נפגע נשבה
 המצרי.

 2/11/1956 2373 אטקס יונתן 116

 לטיסת המראה לפני בלוך אמנון בידי שהוטס 2340 'מס מטוסנפגע  נחלץ
 . המסלול על בהתייצבות אימונים

 21/7/1959 2363 מלמד עמוס 116



 .פז אלדד של 2319 מטוס פרטי אוסף פז אלדד - התמונה על לתאריך לב שימו - פז אלדד של 2319 מטוס

 מוסטאנג על פז אלדד
 נחיתת לאחר מיד 71

 ומימין משמאל האונס
 .הנחיתה תוצאות

 פרטי אוסף פז אלדד

 המטוס את שמצאו חיילים י"ע ארצה "הופל"ש לאחר אטקס יונתן של מטוסו .הימים ששת מלחמת לאחר שנמצא כפי אטקס יונתן של מטוסו
 .הימים ששת מלחמת לאחר



 .נוף בתל המסלול על 2363 מוסטאנג של השאריות

 עלומות תאונות
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