תקנות הטיס )נהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם( ,תשל"ז–1977

תקנות הטיס )נהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם(,
תשל"ז–1977
תוכן העניינים
שם התקנה
מס' התקנה
פרק ראשון :הגדרות
 .1הגדרות
פרק שני :תעודת סוג
 .2בקשה
 .3צרופות לבקשה
 .4דרישות מיוחדות
 .5כללי כושר אוירי הישימים לבקשה
 .6תוקף הבקשה
 .7שינויים המצריכים בקשה חדשה
 .8תעודת סוג למוצר
 .9תעודת סוג לדאון
9א .תעודת סוג לאוירון זעיר
9ב .מתן אישור כשירות לטיסה בגלישון
9ג .מתן אישור כשירות לטיסה במצנח
ממונע
 .10תעודת סוג לכלי טיס בקטגוריה
"מוגבל"
 .11שימושים מיוחדים
 .12תעודת סוג לכלי טיס מעודפי צבא
 .13תעודת סוג למוצרי יבוא
 .14תכן סוג
 .15בדיקות וניסויים
 .16נסויי טיסה
 .17טייס ניסויי טיסה
 .18כיול מכשירים והתאמת תוצאות
 .19תכולת תעודת סוג
 .20מקום מיתקני הייצור
 .21זכויות המחזיק
 .22העברת התעודה
 .23הצגת התעודה
 .24העברת מידע למפעילים אחרים
 .25תוקף התעודה
 .26הצהרת התאמה
פרק שלישי :תעודת סוג זמנית
 .27תעודת סוג זמנית
 .28בקשה לתעודת סוג זמנית
* 465תוקף התעודה
.29

הוצאת גדעון

מס' התקנה
 .30איסור העברה
 .31תעודת סוג זמנית מטיפוס א'
 .32תעודת סוג זמנית מטיפוס ב'
 .33תיקון זמני בתעודת סוג
פרק רביעי :שינויים בתעודת סוג
 .34סיווג השינויים בתכן סוג
 .35שינוי זעיר בתכן סוג
 .36שינוי גדול בתכן הסוג
 .37שינויי תכן נדרשים
 .38כללי כושר אוירי הישימים לבקשה
פרק חמישי :תעודת סוג — תוספת
 .39בקשה לתעודה
 .40דרישות כושר אוירי
 .41התעודה
 .42זכויות מחזיק התעודה
פרק שישי :ייצור לפי תעודת סוג בלבד
 .43דרישות כלליות מיצרן
 .44ביקורת ייצור — סקר חמרים
 .45ניסויי כלי טיס
 .46ניסויי מנועים
 .47ניסוי פרופלרים
 .48הצהרת התאמה
פרק שביעי :תעודת ייצור
 .49בקשה לקבלת תעודה
 .50תנאים לקבלת תעודה
 .51מקומם של מיתקני הייצור
 .52פיקוח איכות
 .53דרישות פיקוח איכות
 .54שינויים בפיקוח איכות
 .55תעודה אחת למספר מוצרים
 .56גליון הגבלת ייצור
 .57תיקון בתעודה
 .58איסור העברת התעודה
 .59ביקורת על־ידי המנהל
 .60תוקף התעודה
 .61הצגת התעודה
 .62זכויות מחזיק התעודה
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שם התקנה
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טיס
שם התקנה
מס' התקנה
 .63חובות מחזיק התעודה
פרק שמיני :דיווח תקלות
 .64חובת דיווח
 .65פטור מחובת דיווח
 .66נוהל דיווח
פרק תשיעי :תעודות כושר טיסה
סימן א' :כללי

שם התקנה
מס' התקנה
 .92תעודת כושר טיסה זמנית
מטיפוס א'
 .93תעודת כושר טיסה זמנית
מטיפוס ב'
 .94תעודה לפי תיקון לתעודת סוג
סימן ז' :תעודת כושר טיסה לאוירון
זעיר

94א .תעודת כושר טיסה לאוירון זעיר
 .67בקשה לתעודה
פרק עשירי :תעודת יצרן חלקים
 .68סוגי תעודות כושר טיסה
 .95חובת תעודה
 .69תיקון או שינוי תעודה
 .96תנאים להוצאת תעודה
 .70העברת התעודה
 .97ייצור מחוץ לישראל
 .71שקף התעודה
 .98בקשה לתעודה
 .72חובת הצגת התעודה
 .99בדיקות וניסויים על ידי המנהל
 .73זיהוי כלי הטיס
סימן ב' :תעודת כושר טיסה סטנדרטית  .100מערכת ביקורת ייצור
 .101איסור העברה
 .74כלי טיס חדש המיוצר לפי תעודת
 .102תוקף התעודה
ייצור
 .103העתקת מען
 .75כלי טיס חדש המיוצר לפי תעודת
 .104חובת מחזיק התעודה
סוג בלבד
 .105אישור חמרים ,חלקים ,תהליכים
 .76כלי טיס מיובא
וציוד
 .77כלי טיס אחרים
פרק אחד־עשר :אישור כושר אוירי ליצוא
 .78דרישות לגבי רעש
סימן ג' :תעודת כושר טיסה בקטגוריה  .106סיווג מוצרים
"מוגבל"
 .107מוצרים לייצוא
 .79יצור לפי תעודת ייצור או תעודת
 .108אישור למוצר מקבוצה א'
סוג
 .109מסמכי הבקשה לאישור למוצר
 .80כלי טיס אחרים
מקבוצה א'
 .81תעודה לכלי טיס מיובא
 .110תג ליצוא מוצר מקבוצה ב'
 .82תנאים מיוחדים
 .111תג ליצוא מוצר מקבוצה ג'
 .83תעודת כושר טיסה ביותר מקטגוריה  .112תג ליצוא מוצר מקבוצה ג' שלא
אחת
על־ידדי המנהל
סימן ד' :תעודת כושר טיסה לשימוש
 .113בקשה לאישור מוצר
נסיוני
 .114הצהרת המדינה המייבאת
 .84מטרות התעודה
 .115חובות היצואן
 .85בקשה לתעודה
 .116ביצוע בדיקות ושיפוצים
 .117אישור מיוחד של כושר אוירי ליצוא
 .86תעודה לצרכי שיווק
פרק שנים־עשר :יבוא כלי טיס ,מנועים,
סימן ה' :הרשאה מיוחדת לטיסה
פרופלרים ,חמרים ,חלקים וציוד תעופתי
 .87הרשאה מיוחדת לטיסה
 .118יבוא כלי טיס ,מנועים או פרופלרים
 .88הרשאה מיוחדת קבועה לטיסה
 .119ייבוא חמרים ,חלקים וציוד
סימן ו' :תעודת כושר טיסה זמנית
פרק שלושה־עשר :הוראות כושר אוירי
 .89כשירות לקבלת תעודה
 .120הוצאת הוראות כושר אוירי
 .90תוקף התעודה
 .121חובת ציות להוראות
* 466העברת תעודה
.91
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חוקי מדינת ישראל

תקנות הטיס )נהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם( ,תשל"ז–1977
שם התקנה
מס' התקנה
פרק ארבעה־עשר :אישור פריט אוירונוטי
 .122הגדרות
 .123קביעת אותיות אפ"א
 .124בקשה לאפ"א
 .125סמכויות המנהל
 .126אישור פריט אוירונוטי
 .127פריט אוירונוטי מיובא
 .128חובות יצרן המחזיק באפ"א
 .129אישור לסטיות
 .130שינוי זעיר
* 467שינוי גדול
.131

הוצאת גדעון

מס' התקנה
 .132שמירת מסמכים
 .133בקורת על ידי המנהל
 .134דיווח תקלות
 .135תוקף אפ"א ואיסור העברתו
פרק חמשה־עשר :הוראות שונות
 .136סמכות המנהל ליתן פטור
 .137ביטול
 .138תחילה
138א .עונשין
 .139השם
ת וספת רא שונה
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