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Issued to :

סנונית שירותי תעופה בע"מ

Snunit Aviation Services Ltd

Hatzerim Air Force Base
Mahane Yaffa

בסיס ח"א חצרים – מחנה יפה

לאחר שמכון זה נמצא עונה על דרישות תקנות
.2013 -  התשע"ג,)הטיס (מכוני בדק

Upon finding that its organization complies with
the requirements of the Aviation Regulations (AMO)
– 2013.
This license is granted under the provisions of the Air
Navigation Law, 2011, and under its relevant
regulations.
This license does not exempt its holder from his
obligation to obtain another license in accordance
with other laws, as may be required, in order to
perform the activities of this license holder.
This license is limited to the ratings detailed in
the appendix.
This appendix is an integral part of the license.

Signature
For the Administrator
Civil Aviation Authority

חתימה
המנהל ישראל אקריש/ב
רשות התעופה האזרחית

,רישיון זה ניתן לפי הוראות חוק הטיס
. ולצורך דיני הטיס2011-התשע"א
רישיון זה אינו פוטר את המחזיק בו מחובתו
 ככל,לקבל רישיון מתאים אחר לפי דינים אחרים
שאלה דורשים רישיון לשם ביצוע פעילותו של
.מחזיק הרישיון
,רשיון זה מוגבל להגדרים המפורטים בנספח
.המהווה חלק בלתי נפרד מהרשיון

Date Of Issue:

19/10/2014 :תאריך הוצאת הרשיון
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Rating

Airframe

1

GROB: G120A-I

X

X

Date of
acceptance/
update
19.10.2014

Airframe

1

CESSNA: H206, H206T

X

X

19.10.2014

X

19.10.2014

Powerplant:
Reciprocating
Engines

Class

1  מתוך1 נספח – הגדרים דף

1,2

Limitation

Maintenance (excluding overhaul) is limited
to engines installed on aircraft listed in the
airframe rating and further limited to those
maintenance functions as authorized by the
current manufacturers maintenance
manuals or other approved data

חתימה
For the Administrator
המנהל ישראל אקריש/ב
Civil Aviation Authority רשות התעופה האזרחית
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