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.1

מטרה )(purpose
.1.1

.2

פרסום זה בא להבהיר לציבור את משמעות תקנה מס'  25מתוך תקנות הטיס )מכון בדק ,מכון
הסמכה ואחזקה עצמית(  -הוצאת עבודת תחזוקה לגורם חוץ ,והגורמים המאושרים לביצוע
תחזוקה על פי תקנה ) 128הפעלת כלי טיס וכללי טיסה(.

חומר יחוס )(Reference Material
.2.1

.3
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חוקים ותקנות )(Regulatory Requirements
.2.1.1

תקנה  25בתקנות מכוני הבדק.

.2.1.2

תקנה  128בתקנות הפעלת כלי טיס וכללי טיסה.

.2.2

חומר עזר ) - (Reference Materialאין

.2.3

טפסים ) – (Formsאין.

הנחיות )(Guidance and Procedures
.3.1

תקנת הטיס סעיף ) 128הפעלת כלי טיס וכללי טיסה(
הגוף המוסמך לביצוע אחזקה:
לא יתוחזק כלי טיס אלא על ידי אחד מאלה:
 .3.1.1מכון בדק בעל הגדר מתאים.
 .3.1.2יצרן כלי הטיס המחזיק בתעודת סוג לכלי הטיס.
 .3.1.3בעל רישיון אחזקה עצמית לפי תקנות מכוני בדק שהינו בעל הגדר מתאים.

.3.2

תקנת הטיס סעיף ) 25מכון בדק ,מכון הסמכה ואחזקה עצמית(:
ביצוע העבודה על ידי גורם חוץ
"המחזיק ברישיון יהא אחראי לבדיקת שמישותו של פריט שביצוע העבודה בו או חלק ממנה נמסר
על ידי המחזיק ברישיון לגורם חוץ ,אלא אם גורם החוץ מחזיק אף הוא ברישיון ובו הגדר מתאים
או מחזיק ברישיון מכון בדק שניתן על ידי הרשות המתאימה במדינת חוץ והוכר על ידי המנהל או
אם נחתם הסכם להכרה הדדית במכוני בדק בין מדינת ישראל לבין אותה מדינת חוץ".

.3.3

הגדרות
"פריט"
"הוכר על ידי המנהל" -

 כולל כל אלה – כלי טיס ,מנועי כלי טיס ,פרופלרים ,אביזרים ,רכיביםוחלקיהם ,תתי הרכבות והרכבות.
"קבלת המנהל" במסגרת נהלי מחזיק הרישיון ,את הנהלים המפרטים
את השיטה להעברת אחזקתם של פריטי כלי טיס לביצוע על ידי גורם
חוץ.
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נהלים אלה יכללו:

.3.4



הסמכות המאושרת של גורם החוץ" ,המקובלת" על ידי מחזיק
הרישיון לבדיקת ואישור שמישותו של פריט שבוצעה עליו
תחזוקה ע"י גורם החוץ.



מסמכי השמישות הנדרשים להוכחת שמישותו של הפריט
שבוצעה עליו תחזוקה ע"י גורם החוץ.



רישומי תחזוקה הנדרשים להתלוות לפריט המתוחזק.

גורמי חוץ המאושרים לביצוע עבודה
 .3.4.1גורם ישראלי אחר המחזיק ברישיון ובהגדר מתאים.
 .3.4.2גורם מחוץ למדינת ישראל ,המחזיק ברישיון מכון שניתן לו על ידי הרשות המתאימה
במדינת חוץ והוכר על ידי המנהל.
 .3.4.3גורם חוץ במדינה שנחתם איתה הסכם להכרה הדדית במכוני בדק.
מחזיק ברישיון המבצע עבודה באמצעות גורם ישראלי אחר במדינת ישראל ,שאינו מחזיק
ברישיון מכון בדק ,יהא אחראי לבדיקת העבודה ושמישותו של הפריט שביצוע העבודה בו
או חלק ממנה נמסר על ידי מחזיק הרישיון לגוף זה.
בדיקת העבודה ,שמישותו של הפריט והחזרתו לשרות של הפריט תתבצע בכל מקרה
בהתאם לנוהלי הבטחת איכות של מחזיק הרישיון.

.3.5

עדכון נהלי הבטחת איכות של מחזיק הרישיון
מחזיקי רישיון מכון בדק מאושר מתבקשים להציג בפני רת"א ,עדכון לנוהלי המכון בהם תפורט
השיטה של העברת ביצוע עבודה לגורם חוץ
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