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.1

מטרה )(purpose
.1.1

.2

AP 2.1.224A
DEFECT LOG/ FLIGHT LOG

הודעה זו באה להדגיש את חשיבות ניהול תקין ומדויק של יומן הטיסה
) ,(DEFECT LOG/FLIGHT LOGוהצורך ברישום וסימוכין מלאים של תיקון תקלות
טיסה על ידי טכבכ"ט המבצע את תיקוני התקלות..

חומר יחוס )(Reference Material
.2.1

חוקים ותקנות )(Regulatory Requirements
.2.1.1

.3

על תקנות הטיס  31, 30 -:א'  31,ב' ) ,136 , 133 127 (2)(3)(4),ב( 252
לתקנות הפעלת כלי טיס וכללי טיסה . 1981

.2.2

חומר עזר ) - (Reference Materialאין

.2.3

טפסים ) - (Formsאין

הנחיות )(Guidance and Procedures
.3.1

.3.2

פרוט ביצוע האחזקה  -תיקוני תקלות טיסה
.3.1.1

פרוט ורישום תיקוני תקלות ביומן הטיסה יכלול את כל הפרטים להלן :

.3.1.2

פרוט מלא של העבודה שבוצעה ורישום התייחסות מלאה לנתונים שאושרו על ידי
המנהל )לספרות אחזקה( כולל זיהוי החלקים שהוחלפו או שונו.

.3.1.3

תאריך השלמת העבודה.

.3.1.4

החתימה ומספר הרישיון ,או זיהוי אחר ,של האדם המאשר את כושר הטיסה של
כלי הטיס.

שיטה
.3.2.1

רישום תקלות ותיקונן ביומן הטיסה/תקלות יעשו בכתב יד ברור ,בעט כדורי כחול
או שחור תוך ציון פרטי רושם התקלה )שם ומספר זיהוי(.

.3.2.2

רישום פרטי התיקון.
 .3.2.2.1ברישום פעולת התיקון שבוצעה יש לפרט:


פעולת אתור התקלה שנעשתה.



פרוט מלא של כל העבודה שבוצעה לתיקון התקלה  ,וסימוכין
מלאים

טכנאי בדק כלי טיס הרושם את פרטי התיקון ,נדרש לוודא שהעבודה ,בדיקה או
ביקורת ,נעשו בהתאם לספר עזר אחזקה ,הוראות ונהלי מפעיל כלי הטיס.
.3.2.3

דחיית ביצוע תיקון תקלה
 .3.2.3.1דחיית ביצוע תיקון תקלה מותרת בכפיפות לרשימת ציוד מזערי
מאושרת ) (MELלאחר שנרשם מספר סעיף ה MEL -וננקטו כל פעולות
האחזקה הנדרשות כנגד סעיף זה ב.MEL -
 .3.2.3.2דחיית ביצוע תיקון תקלה תעשה אך ורק ע"י טכנאי בדק כלי טיס מוסמך
לכך ע"י מכון הבדק המתחזק את כלי הטיס ובהתאם לנהלי המכון
ולאחר שהטכנאי בדק שלא ניתנה דחייה אחרת שהשילוב בין השתיים
עלול להשפיע על הפעלה בטוחה של כלי הטיס.
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.3.3
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איסור רישומים
תקנות הטיס של מדינת ישראל דורשות דווח מלא של פעולת התיקון שננקטה לתיקון
התקלה ,ובהתאם לאיזה סימוכין .לכן ,בשום פנים ואופן אין להרשות רישומים כגון" :תוקן",
"בוצע"" ,הוחלף"" ,סודר" וכדומה.

.3.4

תקלות שלא אותרו
כאשר במהלך אתור התקלה לא ניתן היה לשחזר את הליקוי הרשום ולאתרו ,יש לציין ביומן
הטיסה:
"המערכת נבדקה ,בוצעה בדיקה תפעולית ונמצא משביע רצון  /תקין .תשומת לב מיוחדת
מתבקשת מצד טייס כלי הטיס ודווח ממצאים חוזר בטיסה הבאה".
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