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נוהל עדכון ספר עזר מבצעי יחידת נת"א
מטרה
מטרת נוהל זה היא לפרט את ההוראות למפקח ממחלקת תעבורה אווירית הנוגעות
לעדכונו של ספר העזר המבצעי ליחידת הנת"א (להלן "הסע"מ") ,על ידי מפעיל
יחידת נת"א.
בנוסף ,יכיר מפעיל יחידת הנת"א ,המבקש לעדכן את סע"מ היחידה ,מהן דרישות
רת"א בהן עליו לעמוד לעניין זה.

עדכון ספר עזר מבצעי יחידת נת"א
 .1תהליך עדכון סע"מ
 .2עדכון סע"מ במקרה דחוף

''''''
תקינה ישימה

טפסים וכלים

ייייימהדורות
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 .1תהליך עדכון סע"מ



מפעיל יחידת הנת"א המבקש לעדכן נוהל בסע"מ ליחידת נת"א קיימת (להלן "המבקש")
יעביר למפקח האחראי על היחידה במחלקת תעבורה אווירית ברת"א (להלן "המפקח")
את העדכונים והשינויים אותם הוא מבקש לבצע (להלן – "העדכון").



נוהל אשר מחייב את אישור רת"א מראש ,כמפורט בפרק  IIIברשימת התיוג ( DOC
 )EVALUATIONבנוהל "הוספת יחידת נת"א כנספח לרישיון למתן שרותי נת"א" (נוהל
 ,)ANS 1.7.008יועבר טרם הטמעת העדכון .נוהל אשר אינו מחייב אישור מראש יועבר
במקביל להטמעתו ביחידה.



עדכון נוהל המחייב ניהול סיכוני בטיחות ,כמוגדר בתקנה [ 9תקנות הטיס (מערכת ניהול
בטיחות) תשע"ח ]2017-יבוצע בהתאם להוראות הנוהל שהמבקש כלל בספר המנ"ב.



העדכון יועבר בפורמט  WORDעם השינויים מסומנים ב"עקוב אחר שינויים".



המפקח יבדוק את השינויים המבוקשים ויעביר את התייחסותו למבקש תוך  10ימי עבודה,
בצירוף הנימוקים במידה וישנם.



במידה והמפקח נדרש למשך זמן בדיקה ארוך יותר יודיע על כך למבקש ויעדכנו בתאריך
המשוער למתן ההתייחסות.



תשובתו של המפקח יכולה להיות:
 אישור התיקונים כלשונם
 אישור התיקונים תוך התניה לביצוע שינויים
 דחיית התיקונים



בהתייחס לנוהל שאינו מחייב אישור רת"א מראש ,במידה ולא תועבר התייחסות למבקש
תוך  10ימי עבודה ,יחשב העדכון כמאושר.



אם התנה המפקח את העדכון בעריכת תיקונים מסוימים יעביר המבקש מסמך מתוקן
טרם הטמעת העדכון.
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בסמכותו של המפקח לדרוש ביצוע הדגמה מבצעית ( )Demonstrationשל הפעילות אותה
מבקשים לעדכן כתנאי לאישור העדכון.



אם לעדכון המבוקש יש השלכות על גורמי הפעלה נוספים (מפעיל שדה התעופה ,מקבל
השרות ,יחידת נת"א אחרת וכו') ,יעביר המפקח את הבקשה למנהל המחלקה הרלוונטית
להתייחסותו.



במקרה בו מצא המפקח ביוזמתו כי נחוץ עדכון בנוהל ,יודיע על כך למפעיל יחידת הנת"א
ויאפשר לו להמציא לו בחוזר מידע והערות ביחס לעדכון הנדרש על ידו ,וזאת בתוך
תקופה שלא תעלה על  30ימים ממסירת ההודעה.



החליט המפקח ,לאחר ששקל את המידע וההערות האמורים ,כי נדרש עדכון הנוהל,
יודיע על כך למפעיל יחידת הנת"א.



על מפעיל יחידת הנת"א לעדכן את המפקח בתוכנית ליישום העדכון.



פרסום מידע תעופתי :באחריות מפעיל יחידת הנת"א לוודא כי קיימת הלימה מלאה בין
הסע"מ ובין המידע המופיע לגביו בפרסומי המידע התעופתי .באחריות המפקח לטפל
בפרסום המידע בהתאם לנוהל "נוהל מידע תעופתי – עדכון ופרסום ."ANS 4.7.125

לתשומת ליבך!
הגשת סע"מ לראשונה לאישור מתבצעת במסגרת תהליך "הוספת יחידת נת"א כנספח
לרישיון להפעלת יחידת נת"א" (נוהל  )ANS 1.7.008כחלק מהשלב השניFormal :
.Application

חזרה למפת הנוהל >
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 .2עדכון סע"מ במקרה דחוף



"דחוף" – מצב מיוחד בו נדרש לעדכן נוהל או לפרסם הוראה בהתראה קצרה ולא ניתן
לעמוד בדרישות הזמן המוגדרות בסעיף .1



היוזמה לעדכון דחוף יכולה להיות של המבקש ו/או של המפקח.



בסמכות המבקש להטמיע עדכון דחוף לנוהל טרם קבלת אישור המפקח.



במקביל להטמעת העדכון בנוהל ,יעדכן המבקש את המפקח במייל וידגיש בכותרת
כי מדובר במקרה דחוף .במקרה שהעדכון משמעותי יעדכן גם בטלפון.



המפקח יבדוק את העדכון בהקדם האפשרי ויתייעץ עם גורמים רלוונטיים אחרים במידת
הצורך.



במידה ולא תועבר התייחסותו למבקש תוך  5ימי עבודה ,יחשב העדכון כמאושר.

חזרה למפת הנוהל >

-סיום התהליך -
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תקינה ישימה


חוק הטיס ,התשע"א – ( , 2011סעיפים  ,27ו)29-



תקנות הטיס (מערכת ניהול בטיחות) תשע"ח - 2017-תקנה 9
חזרה למפת הנוהל >

טפסים וכלים
טפסים:


רשימת התיוג להוספת יחידת נת"א כנספח לרישיון להפעלת יחידות נת"א 1.7.008-
ATMF 2
חזרה למפת הנוהל >
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מהדורות
יש לעדכן אזור זה החל מיצירת המסמך לראשונה וכן לאורך כל חיי המסמך,
במידה ונערכו בו שינויים


שינויים בתוכן הנוהל – יש לעדכן מספר גרסה [לדוגמא :מהדורה  ,1#גרסה ]]4#



שינויים בתפיסת הנוהל /תהליך החקיקה – יש לעדכן מספר מהדורה ולאפס מספר
גרסה [לדוגמא :מהדורה  ,2#גרסה ]1#
מס'

מס'

מהות השינוי

שונה ע"י

אושר ע"י

מהדורה גרסה
1

2

ביטול ההתייחסות ל"אישור"

פופו

מוטי

סע"מ ועדכון הנוהל
חזרה למפת הנוהל >
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