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תקנות הטיס )נוהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם( )תיקון(, התשע"ט-2019

בתוקףסמכותילפיסעיף166לחוקהטיס,התשע"א-12011)להלן-החוק(,באותםעניינים 
שלגביהםאנימוסמךלהתקיןתקנותלפיסעיפים51,50,46)א()4(,53)ב(,63,54)ב()ב(ו–168)א(

לחוק,ולפיהצעתהרשותלפיסעיף168)ב(לחוק,אנימתקיןתקנותאלה:
)נוהליתיעודכליטיסוחלקיהם(,התשל"ז-בב219)להלן-1.תיקוןתקנה1 בתקנה1לתקנותהטיס

התקנותהעיקריות(-

במקוםההגדרה"אפ"א"יבוא: )1(

""אפ"א")אישורפריטאווירונאוטי(-אישורהמנהל,לפיהפרקהארבעהעשר,
לתכןולייצור,שניתןליצרןשלפריטשהמנהלמצאלגביוכיהואמקיים

אתהמפרטהטכנילגביאותופריט;";

אחריההגדרה"אפ"א"יבוא: )2(

""ארגוןייצור"-המפעלשמקייםבעלרישיוןייצורלפיהרישיוןשבידיו,לפי
העניין;";

אחריההגדרה"בדיקהכוללתשלמצבותפעול"יבוא: )3(

""ביצועיאנוש"-יכולותומגבלותאנושיותשלהןהשפעהעלבטיחותויעילות
הפעלותתעופתיות;";

אחריההגדרה"הוראותכלליותלתפעולולטיסה"יבוא: )4(

""חלקחילוף"-לרבותתת־מכלולאורכיב,המיועדלהתקנהבמוצראובפריט
בידימישאינובעלרישיוןהייצורלגביאותומוצראופריט,לפיהעניין;";

אחריההגדרה"מנועכליטיס"יבוא: )5(

""מערכתאיכות"-מערכתהמבוססתעלהוראותונהליםכתובים,שמטרתה
להבטיח,באופןמתמשךויסודי,שכלמוצראופריטשבעלרישיוןייצור
מייצרמתאיםלתכןהמאושרשלוובמצבהמאפשרהפעלהבטוחה,לפי

תקנות100,52ו–125ב,לפירישיוןהייצור;";

ההגדרה"מכוןבדק"-בטלה; )6(

אחריההגדרה"מערכתכטמ"מ"יבוא: )ב(

""מפרטטכני"-מפרטטכנישפרסםהמנהללגביפריטמסויםשנועדלשימוש
בכליטיסאזרחי,ובואמותמידהלגביהביצועיםהמזערייםהנדרשים

;)MinimumPerformanceStandard(מאותופריט

"מקובל"-מסמך,נתון,שיטה,טכניקה,מערכת,אמצעיאופעולההמקובליםעל
המנהללפיתקנה138ב;

"נתוניתכןמאושרים"-שרטוטיםומפרטיםהדרושיםכדילהציגאתתצורתהמוצר
אוהפריט,לפיהעניין,וכלהמידעעלמידות,אפיצויות,חומרים,תהליכים
ונהליםהדרושלהגדרתכלתכונותהמוצראוהפריט,רשימתאבלסיכום
שרטוטיםומפרטיםאלה,וכלנתוןאחרהנדרשכדילאפשראתקביעתהיותו
שלהמוצראוהפריטשיוצרמתאיםלנתוניהתכןהמאושריםשלוובמצב
המאפשרהפעלהבטוחהואתאפיוניהרעששלו,אםאלהישימים,ולגבי
פריטהמיוצרלפיאפ"א-גםכלהמידעהנדרשכדילאפשראתקביעת

עמידתתכןהפריטכאמורבדרישותהמפרטהטכני;";

ס"חהתשע"א,עמ'830ועמ'949;התשע"ו,עמ'1263. 1

ק"תהתשל"ז,עמ'6ב15;ק"תהתשע"ז,עמ'1231. 2
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אחרי"סוגמיוחד"יבוא: )8(

""ספק"-כלאדםהמספקמוצר,פריטאושירותהמשמשלייצורשלמוצראו
פריטלפיתקנותאלה,הנצרךבמסגרתייצורכאמור,אוהמותקןבכלמוצר

אופריטכאמור;

"עובדיארגוןהייצור"-צוותעובדיארגוןהייצור,הנהלתארגוןהייצורוכןמי
שאינונמנהעםעובדיארגוןהייצורומשמשבתפקידסוקרבארגוןהייצור;

"עקרונותהגורםהאנושי")HumanFactorsPrinciples(-עקרונותהישימים
לייצור,רישוי,הדרכה,הפעלהואחזקהתעופתייםהמבקשיםלהביאלקיום
ממשקבטוחביןהאדםלביןשאררכיביהמערכת,מתוךהתחשבותהולמת

בביצועיאנוש;";

אחריההגדרה"פנקסהרישום"יבוא: )9(

""פריט"-כלחומר,חלק,רכיבאותהליך,המיועדיםלשימושתעופתי,אוציוד
תעופתי;

"פריטחיוני")Criticalpart(-פריטשנקבעולגביו,בפרקמגבלותכושראווירי
Maintenance(בספרהתחזוקה)Airworthiness limitationssection(
manual(אובמסמךמתאיםאחר,כאמורבסעיף63לחוקהטיס,אובהוראות
Replacement(לשמירהעלכשירותוהאוויריתהנמשכת,מועדיהחלפה
time(,מרווחיביקורת)Inspectioninterval(אוהוראותאחרותשעניינן

אורךחייושלהפריט;";

אחרי"קטגוריה"יבוא: )10(

""רישיוןייצור"-אחדמאלה:תעודתייצור,כמשמעותהבפרקהשביעי,תעודת
יצרןחלקים,כמשמעותהבפרקהעשירי,ואפ"א;

"שינויבארגוןהייצור"-כלשינויבארגוןהייצוראובפעילותו,לרבותשינוי
באופןקיומהשלמערכתהאיכות,שישבוכדילהשפיעעלהיותמוצר
אופריטמתאיםלתכןהמאושרשלוובמצבהמאפשרהפעלהבטוחה,
עליכולתושלבעלרישיוןייצורלקבועכימוצראופריטמתאיםלתכן
המאושרשלוובמצבהמאפשרהפעלהבטוחהאועליכולתושלהמנהל

לפקחעלקביעתבעלרישיוןייצורלענייןזה;

"שינויבקובץ"-שינויבקובץנוהליהייצורשלפיתקנה50א;

"תכניתהדרכה"-תכניתהדרכהלפיתקנה50חשנועדהלהבטיחכיעובדי
ארגוןהייצוריבצעואתתפקידיהםואתהפעולותהמוטלותעליהםברמה

מקצועיתהולמת,ולפיקובץנוהליהייצור;".

בתקנה38)ב(לתקנותהעיקריות,ברישהבמקום"רכיב,ציודאומערכת"יבוא"פריט".2.תיקוןתקנה38

תיקוןכותרתהפרק
השישי

בכותרתהפרקהשישילתקנותהעיקריות,במקום"לפיתעודתסוגבלבד"יבוא"שלא3.
לפירישיוןייצור".

החלפתתקנה43
והוספתתקנות

43אעד43ג

במקוםתקנה43לתקנותהעיקריותיבוא:4.

"ייצורשלאלפי
רישיוןייצור

לאייצראדםמוצראופריטשלאלפירישיוןייצור,אלאאם43.
כןהואבעלתעודתהסוג,אומישהורשהמטעםבעלתעודת
הסוגבהסכםהרשאהלייצרמוצרכאמור)בפרקזה-יצרן(.

אחרי"סוגמיוחד"יבוא: )8(

""ספק"-כלאדםהמספקמוצר,פריטאושירותהמשמשלייצורשלמוצראו
פריטלפיתקנותאלה,הנצרךבמסגרתייצורכאמור,אוהמותקןבכלמוצר

אופריטכאמור;

"עובדיארגוןהייצור"-צוותעובדיארגוןהייצור,הנהלתארגוןהייצורוכןמי
שאינונמנהעםעובדיארגוןהייצורומשמשבתפקידסוקרבארגוןהייצור;

"עקרונותהגורםהאנושי")HumanFactorsPrinciples(-עקרונותהישימים
לייצור,רישוי,הדרכה,הפעלהואחזקהתעופתייםהמבקשיםלהביאלקיום
ממשקבטוחביןהאדםלביןשאררכיביהמערכת,מתוךהתחשבותהולמת

בביצועיאנוש;";

אחריההגדרה"פנקסהרישום"יבוא: )9(

""פריט"-כלחומר,חלק,רכיבאותהליך,המיועדיםלשימושתעופתי,אוציוד
תעופתי;

"פריטחיוני")Criticalpart(-פריטשנקבעולגביו,בפרקמגבלותכושראווירי
Maintenance(בספרהתחזוקה)Airworthiness limitationssection(
manual(אובמסמךמתאיםאחר,כאמורבסעיף63לחוקהטיס,אובהוראות
Replacement(לשמירהעלכשירותוהאוויריתהנמשכת,מועדיהחלפה
time(,מרווחיביקורת)Inspectioninterval(אוהוראותאחרותשעניינן

אורךחייושלהפריט;";

אחרי"קטגוריה"יבוא: )10(

""רישיוןייצור"-אחדמאלה:תעודתייצור,כמשמעותהבפרקהשביעי,תעודת
יצרןחלקים,כמשמעותהבפרקהעשירי,ואפ"א;

"שינויבארגוןהייצור"-כלשינויבארגוןהייצוראובפעילותו,לרבותשינוי
באופןקיומהשלמערכתהאיכות,שישבוכדילהשפיעעלהיותמוצר
אופריטמתאיםלתכןהמאושרשלוובמצבהמאפשרהפעלהבטוחה,
עליכולתושלבעלרישיוןייצורלקבועכימוצראופריטמתאיםלתכן
המאושרשלוובמצבהמאפשרהפעלהבטוחהאועליכולתושלהמנהל

לפקחעלקביעתבעלרישיוןייצורלענייןזה;

"שינויבקובץ"-שינויבקובץנוהליהייצורשלפיתקנה50א;

"תכניתהדרכה"-תכניתהדרכהלפיתקנה50חשנועדהלהבטיחכיעובדי
ארגוןהייצוריבצעואתתפקידיהםואתהפעולותהמוטלותעליהםברמה

מקצועיתהולמת,ולפיקובץנוהליהייצור;".

תיקוןתקנה38בתקנה38)ב(לתקנותהעיקריות,ברישהבמקום"רכיב,ציודאומערכת"יבוא"פריט".2.

בכותרתהפרקהשישילתקנותהעיקריות,במקום"לפיתעודתסוגבלבד"יבוא"שלא3.
לפירישיוןייצור".

תיקוןכותרתהפרק
השישי

החלפתתקנה43במקוםתקנה43לתקנותהעיקריותיבוא:4.
והוספתתקנות

43אעד43ג "ייצורשלאלפי
רישיוןייצור

לאייצראדםמוצראופריטשלאלפירישיוןייצור,אלאאם43.
כןהואבעלתעודתהסוג,אומישהורשהמטעםבעלתעודת
הסוגבהסכםהרשאהלייצרמוצרכאמור)בפרקזה-יצרן(.
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יצרןלפיפרקזה-43א.חובותיצרן )א(

יחזיקבמקוםהייצוראתכלהמידעוהנתונים )1(
המאושריםהמפורטיםבתקנות14ו–19;

יעמידלביקורתהמנהלכלמוצרוכלפריטשהוא )2(
מייצר,לרבותמוצראופריטהמיוצרבמיתקניספקשלו,

ויאפשרביצועביקורתכאמור;

ישמוראתהרשומותהנוגעותלהשלמתהניסויים )3(
והבדיקותהנדרשיםלפיתקנות45עדב4לגבימוצרים
ופריטיםשהואמייצרכאמור,לתקופהשלחמששנים
לפחותמיוםעריכתן,ואםהיהעניינןשלהרשומות
כאמורפריטחיוני-לתקופהשלעשרשניםלפחות

מיוםעריכתן;

יסמןכלמוצראופריטשהואמייצרלפיהפרק )4(
השביעילתקנותהרישום,ובכללזהלענייןפריטחיוני;

יסמןכלחלקשלמוצראופריטשהואמייצר, )5(
לרבותתת־מכלולאורכיב,היוצאמרשותמיתקןייצור
שלובנפרדמהמוצראומהפריטעצמו,במספרהפריט

שלהיצרןובאחדמאלה:

שמושלהיצרן; )א(

סימנוהמסחרישלהיצרן; )ב(

סמלו)Symbol(שלהיצרן; )ג(

כלסימןמזההאחרשאישרהמנהלליצרן. )ד(

אלאאםכןאישרלוהמנהלאחרת,לאייצריצרןמוצר )ב(
אופריטלפיפרקזה,אלאבתוךשישהחודשיםמיוםשניתנה

תעודתהסוגלגביהמוצרשהואמייצר.

מקוםמיתקןייצור
ושינויו

לאייצריצרןמוצראופריטלפיפרקזה,אלאבמיתקן43ב. )א(
ייצורבמקוםשאישרלוהמנהל,לאחרשמצאהמנהלשמקום

הימצאואינוגורםלמעמסתיתרבפיקוחעלהיצרן.

לאישנהיצרןמקוםמיתקןייצור,אלאבאישורהמנהל. )ב(

דיווחעלשינוי
במיתקןייצור

יצרןשלמוצראופריטלפיפרקזהיודיעלמנהלבכתב-43ג. )א(

עלכלשינויבמיתקןייצורשהואמבקשלבצע )1(
-21ימיםלפחותלפניביצועהשינוי;

עלכלשינוישאירעבמיתקןייצור-מידעם )2(
היוודעלועלהדבר.

נודעלמנהלעלשינויבמיתקןייצור,רשאיהואלהתנות )ב(
אתהמשךהייצורבתנאיםובמגבלותשעלהיצרןלקייםעקב

השינויהאמור.
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בתקנהזו- )ג(

"שינויבמיתקןייצור"-כלשינויבמיתקןייצוראובפעילותו
שישבוכדילהשפיעעלהיותמוצראופריטמתאים
לתכןהמאושרשלוובמצבהמאפשרהפעלהבטוחה,
עליכולתושלהיצרןלקבועכימוצראופריטמתאים
לתכןהמאושרשלוובמצבהמאפשרהפעלהבטוחהאו
עליכולתושלהמנהללפקחעלקביעתהיצרןלענייןזה.

תחולהלגבימיתקן
ייצורשלספק

תקנות43בו–43גיחולוגםלגבימיתקןייצורשלספקשל43ד.
היצרן."

תקנה44לתקנותהעיקריות-בטלה.5.ביטולתקנה44

בתקנה45לתקנותהעיקריות-6.תיקוןתקנה45

במקוםתקנתמשנה)א(יבוא: )1(

יצרןהמייצרלפיפרקזה- ")א(

ייצור לאחר ניסוי טיסות עריכת נוהל המנהל, באישור יקבע, )1(
זו-הנוהל(וטופסבדיקותבטיסות Productionf()בתקנה light test(

ניסוי)Flightcheck-offform()בתקנהזו-הטופס(;

יבצע,לכלכליטיסשהואמייצר,טיסותניסוילפיהנוהלוימלאאת )2(
הטופסלפיהבדיקותהאמורותבפסקה)1(.";

בתקנתמשנה)ב(- )2(

ברישה,במקום"תהליךניסוייטיסהשלייצור"יבוא"הנוהל"; )א(

בפסקה)3(,בתחילתהיבוא"בדיקהלשם". )ב(

בתקנה46לתקנותהעיקריות-ב.תיקוןתקנה46

בתקנתמשנה)א(,במקוםהרישהיבוא"יצרןהמייצרמנועיכליטיסלפיפרקזה, )1(
יבצעבכלמנועניסויהרצה,המקובלעלהמנהל,שיכלולאתאלה:";

אחריתקנתמשנה)א(יבוא: )2(

עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(,יצרןהמייצרמנועירקטהלפיפרקזה ")א1(
)Samplingtechnique(יבצעניסויהרצהבמנועיםכאמורלפישיטתדגימה

המקובליםעלהמנהל.";

בתקנתמשנה)ב(,במקום"תקנתמשנה)א("יבוא"תקנותמשנה)א(ו–)א1(". )3(

בתקנהב4לתקנותהעיקריות-8.תיקוןתקנהב4

במקום"המייצרמדחפיםלפיתעודתסוגבלבד"יבוא"יצרןהמייצרמדחפיםלפי )1(
פרקזה";

אחרי"ניסויתפעולי"יבוא"המקובלעלהמנהל". )2(

בתקנהזו- )ג(

"שינויבמיתקןייצור"-כלשינויבמיתקןייצוראובפעילותו
שישבוכדילהשפיעעלהיותמוצראופריטמתאים
לתכןהמאושרשלוובמצבהמאפשרהפעלהבטוחה,
עליכולתושלהיצרןלקבועכימוצראופריטמתאים
לתכןהמאושרשלוובמצבהמאפשרהפעלהבטוחהאו
עליכולתושלהמנהללפקחעלקביעתהיצרןלענייןזה.

תחולהלגבימיתקן
ייצורשלספק

תקנות43בו–43גיחולוגםלגבימיתקןייצורשלספקשל43ד.
היצרן."

ביטולתקנה44תקנה44לתקנותהעיקריות-בטלה.5.

תיקוןתקנה45בתקנה45לתקנותהעיקריות-6.

במקוםתקנתמשנה)א(יבוא: )1(

יצרןהמייצרלפיפרקזה- ")א(

ייצור לאחר ניסוי טיסות עריכת נוהל המנהל, באישור יקבע, )1(
זו-הנוהל(וטופסבדיקותבטיסות Productionf()בתקנה light test(

ניסוי)Flightcheck-offform()בתקנהזו-הטופס(;

יבצע,לכלכליטיסשהואמייצר,טיסותניסוילפיהנוהלוימלאאת )2(
הטופסלפיהבדיקותהאמורותבפסקה)1(.";

בתקנתמשנה)ב(- )2(

ברישה,במקום"תהליךניסוייטיסהשלייצור"יבוא"הנוהל"; )א(

בפסקה)3(,בתחילתהיבוא"בדיקהלשם". )ב(

תיקוןתקנה46בתקנה46לתקנותהעיקריות-ב.

בתקנתמשנה)א(,במקוםהרישהיבוא"יצרןהמייצרמנועיכליטיסלפיפרקזה, )1(
יבצעבכלמנועניסויהרצה,המקובלעלהמנהל,שיכלולאתאלה:";

אחריתקנתמשנה)א(יבוא: )2(

עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(,יצרןהמייצרמנועירקטהלפיפרקזה ")א1(
)Samplingtechnique(יבצעניסויהרצהבמנועיםכאמורלפישיטתדגימה

המקובליםעלהמנהל.";

בתקנתמשנה)ב(,במקום"תקנתמשנה)א("יבוא"תקנותמשנה)א(ו–)א1(". )3(

תיקוןתקנהב4בתקנהב4לתקנותהעיקריות-8.

במקום"המייצרמדחפיםלפיתעודתסוגבלבד"יבוא"יצרןהמייצרמדחפיםלפי )1(
פרקזה";

אחרי"ניסויתפעולי"יבוא"המקובלעלהמנהל". )2(
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במקוםתקנה48לתקנותהעיקריותיבוא:9.החלפתתקנה48

כליצרןלפיפרקזהיגישלמנהל,באופןובצורהשיורהלו48."הצהרתהתאמה
המנהל,הצהרתהתאמה,ולפיההמוצראוהפריטשהוא
מייצרמתאיםלתכןהמאושרשלוובמצבהמאפשרהפעלה
העברתה בעת תוגש כאמור התאמה הצהרת בטוחה;
לראשונהשלהבעלותעלהמוצר,אובעתהגשתהבקשה
לתעודתכושרטיסהראשוניתלכליטיסאולתגכושראווירי

למנועכליטיס,למדחףאולפריט."
בתקנה49לתקנותהעיקריות-10.תיקוןתקנה49

בכותרתהשוליים,במקום"תעודה"יבוא"תעודתייצור"; )1(

במקוםתקנתמשנה)ב(יבוא: )2(

בקשהלתעודתייצורתוגשבאופןובצורהשיורההמנהללמבקש,ותכלול, ")ב(
ביןהשאר,אתשמוומענושלכלמיתקןייצורשבובכוונתהמבקשלייצרמוצרים
אופריטיםלפיתעודתהייצורהמבוקשתוכןאתקובץנוהליהייצורשלפי

תקנה50א."
הוספתתקנות50א

עד50ח
אחריתקנה50לתקנותהעיקריותיבוא:11.

"קובץנוהלי
הייצור

לאייצרבעלתעודתייצור,בעצמואובאמצעותאחר,50א. )א(
מוצראופריטלפיתעודתהייצור,אלאלפיקובץנוהליהייצור.

הייצור נוהלי קובץ את יעמיד ייצור תעודת בעל )ב(
לשימושעובדיארגוןהייצור,ויוודאכיהםפועליםלפיו.

לאישתמשבעלתעודתייצורבקובץנוהליהייצורולא )ג(
יעמידולשימושכאמורבתקנתמשנה)ב(,אלאאםכןקובץ

נוהליהייצור,וכלשינויבו,מקובליםעלהמנהל,למעט-

מיקוםהמבניםוהמיתקניםבתיאורהכללישל )1(
המבניםוהמיתקניםהעומדיםלרשותארגוןהייצור
יידועהמנהל )ו()6(,הנוהללעניין לפיתקנתמשנה
בדברשינוישחלבארגוןהייצורלפיתקנתמשנה)ו()9(
וכןהוראותמערכתהאיכותונהליהלפיתקנתמשנה
)ו()10(-הטעוניםאתאישורהמנהל,ובעלתעודת
ייצורלאישתמשבהםולאיעמידםלשימוש,אלאאם

כןהמנהלאישראותם,וכלשינויבהם;

שינוייםשביצועםאינוצריךלהיותמקובלעל )2(
המנהלאומאושרעלידו,לפיתקנתמשנה)ו()13(.

בעלתעודתייצוריחזיקאתקובץנוהליהייצורכךיהיה )ד(
קללעדכנוולהחליףאתדפיו,ינהיגשיטהשתאפשרלמי
שלרשותוהועמדלדעתמהיהגרסההמעודכנתביותרשל
הקובץויצייןעלגביכלדףאתתאריךהעדכוןהאחרוןשלו.

בעלתעודתייצורישנהאתקובץנוהליהייצור,לרבות )ה(
בעקבותשינויבתקנות,אםנדרשכדילהבטיחאתהתאמתו
המתמשכתלפעילותארגוןהייצורולתקנות,ישמוראותובמצב

מעודכןבכלעת,ויפיץאתהעדכוניםלמישלרשותוהועמד.
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כדילהבטיחכיבעלתעודתהייצורימלאאתהחובות )ו(
זו,קובץנוהליהייצוריכלול,לכל החלותעליולפיתקנה

הפחות,ענייניםאלה:

הצהרה,חתומהבידמנהלארגוןהייצור,ולפיה )1(
קובץנוהליהייצור,וכלמסמךאחרהמגדיראתהאופן
שבובעלתעודתהייצורמקייםאתתקנותאלה,עומד
ביןהשאר, מעודכן במלואן, אלה תקנות בדרישות
מוקדםככלהאפשרלאחרכלשינוישלהתקנות,כך
שעמידתובהוראותיהןתהיהמתמשכת,והוראותיו

מקוימותבכלזמן;

התפקידים נושאי של פירוט ובה רשימה )2(
האחראייםבהנהלתארגוןהייצור,כמפורטבתקנה50ד;

פירוטהחובותוהאחריויותשלנושאיהתפקידים )3(
)2(,לרבותהענייניםשלגביהםהם כמפורטבפסקה
אותו לייצג הייצור תעודת בעל מטעם מורשים

במישריןמולהמנהל;

תרשיםהמערךהארגונישלארגוןהייצור,באופן )4(
המצייןאתחלוקתהאחריותוהכפיפותבהנהלתו;

תיאורכללישלכוחהאדםהעומדלרשותארגון )5(
הייצור;

תיאורכללישלהמבניםוהמיתקניםהעומדים )6(
זהתיאורשלמיתקני ובכלל לרשותארגוןהייצור,
ארגון את המשמשים הייצור אמצעי ושל הייצור

הייצור,ומיקומם;

התכןהמאושרשלהמוצרשבכוונתבעלתעודת )ב(
הייצורלייצרלפיתעודתהייצור,לפיסעיף53)א()1(

לחוק;

רשימתהספקיםשלארגוןהייצור; )8(

יידועהמנהלבדברשינויבארגון נוהללעניין )9(
הייצור,כדילהבטיחכיבעלתעודתהייצורימלאאת

החובותהחלותעליולפיתקנה54;

הוראותמערכתהאיכותונהליה,שיבטיחוכי )10(
בעלתעודתהייצורימלאאתהחובותהחלותעליולפי

תקנה52;

נוהליהדרכהשיבטיחוכיבעלתעודתהייצור )11(
ימלאאתהחובותהחלותעליולפיתקנה50ח,ובכלל
זהפירוטתכניתההדרכהלעובדיארגוןהייצור,נוהל
לקביעתמועדיעריכתהדרכות,נוהללשינויתכנית
ההדרכהולהגשתהשינוילמנהל,לקבלתו,וכןנוהל

לתיעודביצועהדרכה;

כדילהבטיחכיבעלתעודתהייצורימלאאתהחובות )ו(
זו,קובץנוהליהייצוריכלול,לכל החלותעליולפיתקנה

הפחות,ענייניםאלה:

הצהרה,חתומהבידמנהלארגוןהייצור,ולפיה )1(
קובץנוהליהייצור,וכלמסמךאחרהמגדיראתהאופן
שבובעלתעודתהייצורמקייםאתתקנותאלה,עומד
ביןהשאר, מעודכן במלואן, אלה תקנות בדרישות
מוקדםככלהאפשרלאחרכלשינוישלהתקנות,כך
שעמידתובהוראותיהןתהיהמתמשכת,והוראותיו

מקוימותבכלזמן;

התפקידים נושאי של פירוט ובה רשימה )2(
האחראייםבהנהלתארגוןהייצור,כמפורטבתקנה50ד;

נושאי של האחריות ותחומי החובות פירוט )3(
העניינים לרבות ,)2( בפסקה כמפורט התפקידים
שלגביהםהםמורשיםמטעםבעלתעודתהייצורלייצג

אותובמישריןמולהמנהל;

תרשיםהמערךהארגונישלארגוןהייצור,באופן )4(
המצייןאתחלוקתהאחריותוהכפיפותבהנהלתו;

תיאורכללישלכוחהאדםהעומדלרשותארגון )5(
הייצור;

תיאורכללישלהמבניםוהמיתקניםהעומדים )6(
זהתיאורשלמיתקני ובכלל לרשותארגוןהייצור,
ארגון את המשמשים הייצור אמצעי ושל הייצור

הייצורומיקומם;

התכןהמאושרשלהמוצרשבכוונתבעלתעודת )ב(
הייצורלייצרלפיתעודתהייצור,לפיסעיף53)א()1(

לחוק;

רשימתהספקיםשלארגוןהייצור; )8(

יידועהמנהלבדברשינויבארגון נוהללעניין )9(
הייצור,כדילהבטיחכיבעלתעודתהייצורימלאאת

החובותהחלותעליולפיתקנה54;

הוראותמערכתהאיכותונהליה,שיבטיחוכי )10(
בעלתעודתהייצורימלאאתהחובותהחלותעליולפי

תקנה52;

נוהליהדרכהשיבטיחוכיבעלתעודתהייצור )11(
ימלאאתהחובותהחלותעליולפיתקנה50ח,ובכלל
זהפירוטתכניתההדרכהלעובדיארגוןהייצור,נוהל
לקביעתמועדיעריכתהדרכות,נוהללשינויתכנית
ההדרכהולהגשתהשינוילמנהל,לקבלתו,וכןנוהל

לתיעודביצועהדרכה;
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נוהללבדיקהעיתיתשלקובץנוהליהייצור )12(
במטרהלעמודעלעדכניותוועלהתאמתוהמתמשכת
לתקנותולפעילותארגוןהייצורוקביעתהצורךבביצוע
שינוייםבקובץנוהליהייצורבעקבותבדיקהעיתית

כאמור;

נוהללענייןביצועשינוייםבקובץנוהליהייצור, )13(
ובכללזהקביעתסוגיהשינוייםשביצועםאינוצריך

להיותמקובלעלהמנהלאומאושרעלידו;

לפי האיכות מערכת תוצרי ליישום נוהל )14(
תקנה52שיכלול,ביןהשאר,הוראותבענייניםאלה:

שנמצאו ואי–התאמות ליקויים לימוד )א(
בסיקורים,לרבותליקוייםואי–התאמותבמערכת

האיכותעצמה;

נקיטתפעולותמתקנותאומונעותלתיקון )ב(
ליקוייםואי–התאמותכאמור,ובכללזהקביעת

הצורךבפעולותכאמורועיתוין;

אחריותמנהלארגוןהייצורלניהולתהליך )ג(
תיקוןליקוייםואי–התאמותכאמור;

נוהללהפצתשינוייםבקובץנוהליהייצורלעובדי )15(
ארגוןהייצורולהעברתהשינוילמנהל.

קובץנוהליהייצור,וכלנוהלאוהוראהשלבעלתעודת )ז(
הייצורשקובץנוהליהייצורמפנהאליהם-

יכללוהוראותומידעהדרושיםלעובדיארגון )1(
הייצורלביצועחובותיהםותפקידיהםברמהגבוההשל
בטיחותוברמהמקצועיתראויה,ביןהשאר,בהתחשב

בביצועיאנוש;

לאיסתרו- )2(

הוראותכלדיןהחלבישראל; )א(

תנאימתנאיתעודתהייצור; )ב(

חלקיםאחריםבקובץנוהליהייצור; )ג(

כלהוראתמינהלהנכונהלענייןתעודת )ד(
הייצור;

להוראות החקיקה להוראות הפניות יכלול )3(
המינהלהמתאימות.

סמכותהמנהל
להורותעלשינוי

בקובץ

המנהלרשאי,בכלעת,להורותלבעלתעודתייצורלבצע50ב. )א(
כלשינויבקובץ,לרבותהוספתהוראותבענייניםשיורה.

ראההמנהלכינחוץשינויבקובץ,יודיעעלכךלבעל )ב(
תעודתהייצורויאפשרלולהמציאלומידעוהערותבתוך
תקופהשעליהיורה,שלאתפחתמ–21ימיםמיוםשקיבלבעל

תעודתהייצוראתההודעה.
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)ב(, קיבלהמנהלמידעוהערותכאמורבתקנתמשנה )ג(
ישקולאותםויודיעלבעלתעודתהייצורעלהחלטתו.

בעלתעודתהייצוריבצעאתהשינויבקובץ,בתוך )ד(
ימיםמיוםשקיבלאתהודעתהמנהלכאמורבתקנת 60
משנה)ב(,אובתוךתקופהארוכהיותרשעליההורההמנהל
)ג(ויודיע לאחרקבלתמידעוהערותכאמורבתקנתמשנה
למנהלבכתבעלהשלמתהביצועמוקדםככלהאפשרלאחר

השלמתהביצועולאיאוחרמ–2בשעותלאחריה.

נדרשתפעולהמיידית,רשאיהוא, כי ראההמנהל )ה(
בהחלטהמנומקת,להורותעלהכנסתשינויבקובץ,ובלבד
מידע לו להמציא הזדמנות הייצור תעודת לבעל שייתן
והערותכאמורבתקנתמשנה)ב(בהקדםהאפשרי,ולאיאוחר
מתום21ימיםממתןההוראהכאמור;בעלתעודתהייצור
יבצעאתהנדרשמידעםקבלתההוראה,ואםהומצאומידע

והערותכאמור,תחולתקנתמשנה)ג(.

צוותעובדיארגון
הייצור

לאייצרבעלתעודתייצורמוצראופריטלפיתעודתהייצור50ג.
אלאלאחרשהבטיחכיצוותעובדיארגוןהייצורהואבמספר
וברמהמקצועית,לרבותידעוניסיון,המספיקיםלפעילותארגון
הייצורלפיתעודתהייצור,ובכללזהלבקרהולפיקוחעליה
וליישוםדרישותמערכתהאיכות;ידעוניסיוןכאמוריתבססו,
ביןהשאר,עלותקבעבודהמעשיתהנדרשתלפעילותארגון
הייצורלפיתעודתהייצור,ועלהדרכהמתאימההמקובלת

עלהמנהל,כמפורטבתקנה50ח.

לאייצרבעלתעודתייצורמוצראופריטלפיתעודת50ד.הנהלתארגוןייצור )א(
הייצוראלאלאחרשמינה-

הסמכות בעל שיהיה - הייצור ארגון מנהל )1(
הארגוניתהנדרשתלהבטיחכיארגוןהייצורעומד
פעולות ביצוע בעת אלה בתקנות מתמשך באופן

הייצורשהואמורשהלבצעלפיתעודתהייצור;

מנהלייצור,אחדאויותר,הכפוףישירותלמנהל )2(
ארגוןהייצור-שיהיהאחראימטעמושלבעלתעודת
הייצור,לכךשפעולותהייצורהמבוצעותבארגוןהייצור
מבוצעותלפיתקנותאלה,תעודתהייצורותנאיהולפי
קובץנוהליהייצור;מינהבעלתעודתהייצורכמה
מנהליייצור,יקבעלגביכלמנהלייצורשמונהכאמור,
אתהפעולותהמתקיימותבארגוןהייצורשעליהןהוא

מופקד;

מנהלמערכתאיכות,הכפוףישירותלמנהלארגון )3(
הייצור-שיהיהאחראילניהולמערכתהאיכותולמתן
דוחותלמנהלארגוןהייצור,לפיתקנה52,בדגשעל

הצורךלנקוטפעולותמתקנות,אםישצורך.
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נדרשתפעולהמיידית,רשאיהוא, כי ראההמנהל )ה(
בהחלטהמנומקת,להורותעלהכנסתשינויבקובץ,ובלבד
מידע לו להמציא הזדמנות הייצור תעודת לבעל שייתן
והערותכאמורבתקנתמשנה)ב(בהקדםהאפשרי,ולאיאוחר
מתום21ימיםממתןההוראהכאמור;בעלתעודתהייצור
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לאייצרבעלתעודתייצורמוצראופריטלפיתעודתהייצור50ג.
אלאלאחרשהבטיחכיצוותעובדיארגוןהייצורהואבמספר
וברמהמקצועית,לרבותידעוניסיון,המספיקיםלפעילותארגון
הייצורלפיתעודתהייצור,ובכללזהלבקרהולפיקוחעליה
וליישוםדרישותמערכתהאיכות;ידעוניסיוןכאמוריתבססו,
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לאייצרבעלתעודתייצורמוצראופריטלפיתעודת50ד.הנהלתארגוןייצור )א(
הייצוראלאלאחרשמינה-

הסמכות בעל שיהיה - הייצור ארגון מנהל )1(
הארגוניתהנדרשתלהבטיחכיארגוןהייצורעומד
פעולות ביצוע בעת אלה בתקנות מתמשך באופן

הייצורשהואמורשהלבצעלפיתעודתהייצור;

מנהלייצור,אחדאויותר,הכפוףישירותלמנהל )2(
ארגוןהייצור-שיהיהאחראימטעמושלבעלתעודת
הייצור,לכךשפעולותהייצורהמבוצעותבארגוןהייצור
מבוצעותלפיתקנותאלה,לפיתעודתהייצורותנאיה
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אתהפעולותהמתקיימותבארגוןהייצורשעליהןהוא

מופקד;

מנהלמערכתאיכות,הכפוףישירותלמנהלארגון )3(
הייצור-שיהיהאחראילניהולמערכתהאיכותולמתן
דוחותלמנהלארגוןהייצור,לפיתקנה52,בדגשעל

הצורךלנקוטפעולותמתקנות,אםישצורך.
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בעלתעודתייצור- )ב(

יודיע  איכות, מערכת מנהל למנות המבקש )1(
למנהלעלכוונתולעשותכןעשרהימיםלפחותלפני
המינוי,ויצרףלהודעתואתשמוומספרהזהותשל
מישהואמבקשלמנותלתפקידוכןאתקביעתובדבר

התאמתולתפקידלפיתקנה50ה)2(;

יודיעלמנהל- )2(

עלהפסקתמינויושלמנהלמערכתאיכות )א(
בנסיבותשבהןלאניתןלמנותבעלתפקידחדש
48שעות במקומולפניהפסקתהמינויבתוך

מהפסקתהמינוי;

כאמור לתפקיד אדם של מינוי כל על )ב(
ו–)2(עשרהימיםלפחות )א()1( בתקנתמשנה
מי של כהונה הפסקת כל ועל המינוי, לפני
שמונהכאמור-בתוךעשרהימיםמיוםהפסקת

הכהונה.

ראההמנהלכיאדםשמבקשיםלמנותולתפקידמנהל )ג(
מתאים אינו כאמור, לתפקיד שמונה או איכות מערכת
לתפקידו,רשאיהוא,לאחרשנתןלבעלתעודתהייצורולאותו
אדם,הזדמנותלהביאלפניואתטענותיהםלענייןהתאמת

אותואדםלתפקידו-

להורות,בהחלטהמנומקת,כיאותואדםאינו )1(
מתאיםלתפקידוולהורותלבעלהרישיוןשלאלמנותו
אולהפסיקאתמינויו,ולמנותאדםמתאיםבמקומו,
לפיהעניין;בעלהרישיוןימנהאדםמתאיםלתפקיד
בתוךשלושיםימיםמיוםשהורההמנהלכאמור,או
בתוךתקופהארוכהיותרשהתירלוהמנהל,בהחלטה

מנומקת,ותקנהזותחוללגביו;

לתתלבעלהרישיוןהוראותלענייןפעילותארגון )2(
הייצורבתקופהשעדמינויאדםמתאיםלתפקידכאמור.

פסקמינויושלמנהלמערכתאיכותבנסיבותשבהןלא )ד(
ניתןלמנותבעלתפקידחדשבמקומולפניהפסקתהמינוי
בתוך48שעותמהפסקתהמינויכאמורבתקנתמשנה)ב()2()א(,
רשאיהמנהללתתלבעלהרישיוןהוראותלענייןפעילותארגון

הייצורבתקופהשעדמינויאדםמתאיםלתפקידכאמור.

כשירותלשמש
בתפקידמנהל

איכות

ייצוראדםבתפקידמנהלמערכת50ה. לאיעסיקבעלתעודת
איכותאלאאםכןהתקיימושניאלה:

אותואדם- )1(

הואבעלניסיוןשלשלוששניםלפחותבתחום )א(
האיכות,מתוכןשנהאחתלפחותבתפקידניהולי;

DoCenter Id:801-02-2019-000178, received on -25/02/2019 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



2905 קובץהתקנות9ב81,כ'באדרא'התשע"ט,25.2.2019

מכירויודעאתהוראותקובץנוהליהייצורובכלל )ב(
זהאתהוראותמערכתהאיכותונוהלימערכתהאיכות
שלבעלתעודתהייצורהעומדלהעסיקואוהמעסיקו,
וכןאתתקנותהטיסוהוראותהמינהלהנוגעותלעניין

הפעלתארגוןהייצורלפיתעודתהייצור;

בעלתעודתהייצורהחליט,לאחרששקלאתכישוריו, )2(
אתניסיונושלאותואדםבתחוםהאיכות,ובכללזהניסיונו
בניהולבתחוםזה,ואתהרקעוהידעהמקצועייםשלו,כי
מתקיימותבוהוראותפסקה)1(וכיהואמתאיםלתפקידמנהל
מערכתאיכות,בשיםלבלמאפייניארגוןהייצורולפעילותו.

מבניםומיתקנים
בשימושארגון

הייצור

לאייצרבעלתעודתייצורמוצראופריטלפיתעודתייצור50ו.
אלאאםכןעומדיםלרשותוכלאלה:

של נאות לאחסון המתאימים ומיתקנים מבנים )1(
מכשירי בדיקה, מיתקני ציוד, חלפים, חלקים, חומרים,
בדיקהוכליעבודהולהגנהעליהם,במטרהלהבטיח,בין
השאר,שמאפייניהםותכונותיהםלאייפגעוכתוצאהמתנאי
האחסון;סדריהאחסנהיבטיחוהפרדהברורהומוחלטתבין

חלקיםשמישיםלביןחלקיםבלתישמישים;

מבנימשרדיםהמתאימיםלניהולהעבודה,ובכללזה )2(
לתכנוןהעבודה,לניהולמערכתהאיכותולשמירהעלקבצים,

רשימותאותיעודכאמורבתקנותאלה;

מבנים,מיתקניםוסידוריםהולמיםלאחסוןנאותשל )3(
פריטיםבכלשלביהייצור,והגנהעליהםמפניאבק,חום,גופים
זרים,לחותופגעיםסביבתייםאחרים;במבניםובמיתקניםיהיו
גגות,תאורה,אוורורוניקוזומיתקניבקרהעלטמפרטורה,
אבקולחותכנדרשלביצוענאותשלהעבודהולשמירהעל
בטיחותם,בריאותם,ערנותםויעילותםשלעובדיארגוןהייצור.

לאייצרבעלתעודתייצורמוצראופריטלפיתעודת50ז.ציודארגוןהייצור )א(
הייצוראלאאםכןעומדיםלרשותו,דרךקבע,חומרים,ציוד,
עבודההמתאימים וכלי בדיקה בדיקה,מכשירי מיתקני

והמספיקיםלייצורלפיתעודתהייצור,כךשיובטח-

ייצורהדיר; )1(

כיכלמוצראופריטמתאיםלתכןהמאושרשלו )2(
ובמצבהמאפשרהפעלהבטוחה.

בעלתעודתייצוריוודאשציודארגוןהייצורכאמור )ב(
בתקנתמשנה)א(,המשמשלביקורת,למדידהולניסויייבדק
ויכוילכךשדיוקהכיולשלויתאיםלהוראותיצרןציודארגון

הייצורכאמור.

תכניתלהדרכת
עובדיארגון

הייצור

בעלתעודתייצוריקייםתכניתהדרכה.50ח. )א(

בעלתעודתייצוריערוךהדרכותלעובדיארגוןהייצור )ב(
ויסמיכםלפיתכניתההדרכה,ובכללזהמועדיהותכניה.

מכירויודעאתהוראותקובץנוהליהייצורובכלל )ב(
זהאתהוראותמערכתהאיכותונוהלימערכתהאיכות
שלבעלתעודתהייצורהעומדלהעסיקואוהמעסיקו,
וכןאתתקנותהטיסוהוראותהמינהלהנוגעותלעניין

הפעלתארגוןהייצורלפיתעודתהייצור;

בעלתעודתהייצורהחליט,לאחרששקלאתכישוריו, )2(
אתניסיונושלאותואדםבתחוםהאיכות,ובכללזהניסיונו
בניהולבתחוםזה,ואתהרקעוהידעהמקצועייםשלו,כי
מתקיימותבוהוראותפסקה)1(וכיהואמתאיםלתפקידמנהל
מערכתאיכות,בשיםלבלמאפייניארגוןהייצורולפעילותו.

מבניםומיתקנים
בשימושארגון

הייצור

לאייצרבעלתעודתייצורמוצראופריטלפיתעודתייצור50ו.
אלאאםכןעומדיםלרשותוכלאלה:

של נאות לאחסון המתאימים ומיתקנים מבנים )1(
מכשירי בדיקה, מיתקני ציוד, חלפים, חלקים, חומרים,
בדיקהוכליעבודהולהגנהעליהם,במטרהלהבטיח,בין
השאר,שמאפייניהםותכונותיהםלאייפגעוכתוצאהמתנאי
האחסון;סדריהאחסנהיבטיחוהפרדהברורהומוחלטתבין

חלקיםשמישיםלביןחלקיםבלתישמישים;

מבנימשרדיםהמתאימיםלניהולהעבודה,ובכללזה )2(
לתכנוןהעבודה,לניהולמערכתהאיכותולשמירהעלקבצים,

רשימותאותיעודכאמורבתקנותאלה;

מבנים,מיתקניםוסידוריםהולמיםלאחסוןנאותשל )3(
פריטיםבכלשלביהייצור,והגנהעליהםמפניאבק,חום,גופים
זרים,לחותופגעיםסביבתייםאחרים;במבניםובמיתקניםיהיו
גגות,תאורה,אוורורוניקוזומיתקניבקרהעלטמפרטורה,
אבקולחותכנדרשלביצוענאותשלהעבודהולשמירהעל
בטיחותם,בריאותם,ערנותםויעילותםשלעובדיארגוןהייצור.

לאייצרבעלתעודתייצורמוצראופריטלפיתעודת50ז.ציודארגוןהייצור )א(
הייצוראלאאםכןעומדיםלרשותו,דרךקבע,חומרים,ציוד,
עבודההמתאימים וכלי בדיקה בדיקה,מכשירי מיתקני

והמספיקיםלייצורלפיתעודתהייצור,כךשיובטח-

ייצורהדיר; )1(

כיכלמוצראופריטמתאיםלתכןהמאושרשלו )2(
ובמצבהמאפשרהפעלהבטוחה.

בעלתעודתייצוריוודאשציודארגוןהייצורכאמור )ב(
בתקנתמשנה)א(,המשמשלביקורת,למדידהולניסויייבדק
ויכוילכךשדיוקהכיולשלויתאיםלהוראותיצרןציודארגון

הייצורכאמור.

תכניתלהדרכת
עובדיארגון

הייצור

בעלתעודתייצוריקייםתכניתהדרכה.50ח. )א(

בעלתעודתייצוריערוךהדרכותלעובדיארגוןהייצור )ב(
ויסמיכםלפיתכניתההדרכה,ובכללזהמועדיהותכניה.
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תכניתההדרכהתכלולפרקיםנפרדיםלפיפירוטזה )ג(
ולפיתקנהזו:

הדרכתהיכרותעםארגוןהייצור; )1(

הדרכהראשונית; )2(

הדרכהתקופתית; )3(

הדרכהמיוחדת; )4(

בתקנת כאמור מתקנת הדרכה בדבר נוהל )5(
משנה)ט(,שיכלול,ביןהשאר,אתהנסיבותהמצריכות

הדרכהמתקנתואתאופןקביעתמועדנתינתה;

נוהללענייןהערכתכשירותעובדיארגוןהייצור, )6(
כאמורבתקנתמשנה)י(.

בעלתעודתייצוריפרטבצדכלהדרכהשהואמגיש )ד(
לקבלתהמנהלאתמשכההצפויוכןאתהדרישותלעניין
הידעוהכישוריםשיידרשוממישעתידלערוךאתההדרכה.

הדרכתההיכרותעםארגוןהייצורתכלולנושאיםאלה )ה(
לפחות:

ובפרטתקנות החוקוהתקנותשהותקנולפיו )1(
אלה;

הקשורים אלה לרבות הייצור, ארגון נוהלי )2(
למערכתהאיכות;

ביצועיאנושבייצור; )3(

מערכתהמחשובשלארגוןהייצורוהתוכנות )4(
המשמשותאותו.

ההדרכההראשוניתתכלולנושאיםאלהלפחות: )ו(

ההוראותלפיהפרקהשביעי; )1(

סקירהכלליתשלפעולותהייצורלפיהרישיון, )2(
ובכללזהתכנוןהפעולות,ביצוען,בקרתן,הפיקוח

עליהן,סיומןוהבטחתהאיכותלגביפעולותאלה;

הדרכהלגביתפקידעובדארגוןהייצורככלל, )3(
והתפקידשיוטלעלהעובדבמסגרתארגוןהייצור

בפרט;

תיעודהעבודהושמירתהתיעוד; )4(

חומרים,חלקיםוחלפים; )5(

ציוד ומכשיריבדיקה,לרבות מיתקניבדיקה )6(
קרקע;

כליעבודה; )ב(
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ביצועיאנושבמילויתפקידעובדארגוןייצור )8(
אוהפעולההמסוימתהמוטלתעליו,ובכללזהתיאום

ושיתוףפעולהעםאחריםהמעורביםבייצור;

תעודת לבעל המנהל אחרשהורה נושא כל )9(
הייצור.

לגבי רענון תכלול )Recurrent( תקופתית הדרכה )ז(
הנושאיםהאמוריםבתקנותמשנה)ה(ו–)ו(,נושאיםחדשים
שהתעוררומאזקבלתההדרכההראשוניתוכלנושאאחר

שהורההמנהללבעלתעודתהייצור.

הדרכה ראשונית, הדרכה תכלול מיוחדת הדרכה )ח(
תקופתיתוהסמכה,המותאמותלנושאיםהנובעיםמתפקידים

אומפעולותשביצועםדורשמומחיותמיוחדת,לרבות-

זה:התזתפלזמה, ובכלל תהליכיםמיוחדים, )1(
;)NDI(תהליכיציפויוביקורתבלאהרס

פעולותעיבודמיוחדות; )2(

פעולותריתוך; )3(

פעולותנוספותשהורההמנהללבעלתעודת )4(
הייצור.

הדרכהמתקנת- )ט(

ידע תינתןלעובדארגוןהייצורהראהחוסר )1(
מקצועיאוחוסרמיומנותבביצועתפקידו,ותכלול
בענייןשבו והמיומנותשלו הידע לשיפור הדרכה

הראההעובדחוסרידעאוחוסרמיומנותכאמור;

יכולשתינתןגםלקבוצתעובדיארגוןהייצור,אם )2(
ראהבעלהרישיוןכיחוסרהידעאוחוסרהמיומנות

שהראההעובדכאמורמחייביםזאת;

תינתןבסמוך,ככלהאפשר,לאירועשבוהראה )3(
העובדחוסרידעאוחוסרמיומנותכאמור,ולאיאוחר
מ–2בשעותמאותואירוע,אלאאםכןאישרהמנהל

לבעלתעודתהייצוראחרת.

בעלתעודתייצוריעריךאתכשירותעובדיארגוןהייצור )י(
לביצועפעולותיהםותפקידיהםלאחרשהשלימוהדרכהמן
)ג(; ההדרכותלפיתכניתההדרכהכאמורבתקנתמשנה
הערכהכאמוריכולשתיעשהבדרךשלמבחןבכתב,מבחן
מיומנות,מבחןבעלפהאותרגולקבוצתי,במהלךההדרכה

אובסיומה.

בעלתעודתייצוריתעדאתההדרכותשעברעובדארגון )יא(
הייצורלפיתכניתההדרכהכאמורבתקנתמשנה)ג(,ובכלל
זהאתמועדעריכתןואתתכולותיהן,ואתההערכהכאמור
בתקנתמשנה)י(,וישמוראתהתיעודלתקופהשלשנתיים

לפחותמיוםביצועההדרכהאוההערכה,לפיהעניין.".

ביצועיאנושבמילויתפקידעובדארגוןייצור )8(
אוהפעולההמסוימתהמוטלתעליו,ובכללזהתיאום

ושיתוףפעולהעםאחריםהמעורביםבייצור;

תעודת לבעל המנהל אחרשהורה נושא כל )9(
הייצור.

לגבי רענון תכלול )Recurrent( תקופתית הדרכה )ז(
הנושאיםהאמוריםבתקנותמשנה)ה(ו–)ו(,נושאיםחדשים
שהתעוררומאזקבלתההדרכההראשוניתוכלנושאאחר

שהורההמנהללבעלתעודתהייצור.

הדרכה ראשונית, הדרכה תכלול מיוחדת הדרכה )ח(
תקופתיתוהסמכה,המותאמותלנושאיםהנובעיםמתפקידים

אומפעולותשביצועםדורשמומחיותמיוחדת,לרבות-

זה:התזתפלזמה, ובכלל תהליכיםמיוחדים, )1(
;)NDI(תהליכיציפויוביקורתבלאהרס

פעולותעיבודמיוחדות; )2(

פעולותריתוך; )3(

פעולותנוספותשהורההמנהללבעלתעודת )4(
הייצור.

הדרכהמתקנת- )ט(

תינתןלעובדארגוןהייצורשהראהחוסרידע )1(
מקצועיאוחוסרמיומנותבביצועתפקידו,ותכלול
בענייןשבו והמיומנותשלו הידע לשיפור הדרכה

הראההעובדחוסרידעאוחוסרמיומנותכאמור;

יכולשתינתןגםלקבוצתעובדיארגוןהייצור,אם )2(
ראהבעלהרישיוןכיחוסרהידעאוחוסרהמיומנות

שהראההעובדכאמורמחייביםזאת;

תינתןבסמוך,ככלהאפשר,לאירועשבוהראה )3(
העובדחוסרידעאוחוסרמיומנותכאמור,ולאיאוחר
מ–2בשעותמאותואירוע,אלאאםכןאישרהמנהל

לבעלתעודתהייצוראחרת.

בעלתעודתייצוריעריךאתכשירותעובדיארגוןהייצור )י(
לביצועפעולותיהםותפקידיהםלאחרשהשלימוהדרכהמן
)ג(; ההדרכותלפיתכניתההדרכהכאמורבתקנתמשנה
הערכהכאמוריכולשתיעשהבדרךשלמבחןבכתב,מבחן
מיומנות,מבחןבעלפהאותרגולקבוצתי,במהלךההדרכה

אובסיומה.

בעלתעודתייצוריתעדאתההדרכותשעברעובדארגון )יא(
הייצורלפיתכניתההדרכהכאמורבתקנתמשנה)ג(,ובכלל
זהאתמועדעריכתןואתתכולותיהן,ואתההערכהכאמור
בתקנתמשנה)י(,וישמוראתהתיעודלתקופהשלשנתיים

לפחותמיוםביצועההדרכהאוההערכה,לפיהעניין."
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במקוםתקנה51לתקנותהעיקריותיבוא:12.החלפתתקנה51

"מקוםמיתקןייצור
ושינויו

לאייצרבעלתעודתייצורמוצראופריט,אלאבמיתקן51. )א(
ייצורבמקוםשאישרלוהמנהל,לאחרשמצאהמנהלשמקום
הימצאואינוגורםלמעמסתיתרבפיקוחעלבעלתעודת

הייצור.

לאישנהבעלתעודתייצורמקוםמיתקןייצור,אלא )ב(
באישורהמנהל."

במקוםתקנה52לתקנותהעיקריותיבוא:13.החלפתתקנה52

לאייצרבעלתעודתייצורמוצראופריט,אלאאםכן52."מערכתאיכות )א(
הואמקייםמערכתאיכותלפיתקנהזו,שהמנהלאישראותה

וכלשינויבה.

מערכתהאיכותתכלול,לכלהפחות- )ב(

תיאורשלמדיניותניהולהאיכותוהבטיחותשל )1(
ארגוןהייצור,ובכללזה-

הצהרהכיבטיחותהטיסההיאהשיקול )א(
המכריעבפעולותייצורלפיתעודתהייצור;

עקרונות ושל אנוש ביצועי של יישום )ב(
תעודת לפי ייצור בפעולות האנושי הגורם

הייצור;

על לדווח הייצור ארגון עובדי עידוד )ג(
טעויותועלתקלותבפעולותייצורלפיתעודת

הייצור;

בארגון עובד כל חובת בדבר הצהרה )ד(
הייצורלצייתלנהלים,להוראותולתקנותאלה,

ובכללזהלענייןמערכתהאיכות;

הצהרהבדברהצורךשכלעובדבארגון )ה(
בביצוע הסוקרים עם פעולה ישתף הייצור

תפקידם;

עידודעובדיארגוןהייצורללמודמליקויים )ו(
ואי־התאמותבמטרהלטייבאתפעילותארגון

הייצור,ובכללזהמערכתהאיכות;

נוהללהבטחתעצמאותהשלמערכתהאיכות )2(
ועצמאותםשלהפועליםבמסגרתה,במסגרתפעילות
שבו מצב מניעת לעניין זה ובכלל הייצור, ארגון
המשמשיםבארגוןהייצורכסוקריםמשמשיםבוגם

בפעולותייצורשעלסיקורןהםאמונים;

אתכלאלה: )3(

נוהללהבטחתשימושבנתוניתכןמאושרים )א(
עדכנייםונכוניםבלבדבפעולותהייצור;
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האיכות מערכת מסמכי לבקרת נוהל )ב(
ונתוניה,ובקרתכלשינויבהם,שיבטיחשנעשה
שימושרקבמסמכיםובנתוניםעדכניים,נכונים

ומאושרים;

של ובקרה סיקור הערכה, לעניין נוהל )ג(
ספקיםובוהוראותלגביכלאחדמאלה:

הבטחהשכלמוצראופריטשהתקבל )1(
מידיספק,מתאיםלדרישותבעלתעודת

הייצור;

דרישהמכלספקלדווחלבעלתעודת )2(
הייצורעלכלמוצראופריטשהתקבל
מידיאותוספקונמצא,לאחרשנמסר,לא

מתאיםלדרישותבעלתעודתהייצור;

נוהללבקרהעלתהליכיהייצורשיבטיח )ד(
שכלמוצראופריטמתאיםלתכןהמאושר;

וניסוייםשנועדו נוהללעריכתביקורות )ה(
לתכן מתאים פריט או מוצר שכל להבטיח
המאושר,שיכלול,ביןהשאר,הוראותבעניינים

האלה,לפיהעניין:

טיסתניסוישלכלכליטיסמיוצר, )1(
ייוצאככליטיס אלאאםכןכליהטיס

;)Unassembled(שאינומורכב

ניסויתפקודי)Functionaltest(של )2(
כלמנועכליטיסומדחףמיוצרים;

נוהללהבטחתכיולובקרהשלכלציודהמשמש )ו(
לביקורת,למדידהולניסוי,במסגרתבחינתהתאמתו
לתכןהמאושרשלכלמוצראופריט;תקניהכיול
שלהציודכאמוריהיוכאלהשניתןלהתחקותאחר

התאמתםלאמתמידהשאישרהמנהל;

נוהללתיעודמצבהביקורותוהניסוייםשנערכו )ז(
לשםקביעתהתאמתושלכלמוצראופריט,מסופקאו

מיוצר,לתכןהמאושרשלו;

נוהללענייןבקרהעלמוצראופריטשאינומתאים )ח(
לתכןהמאושר,ובוהוראותלגביכלאחדמאלה:

הבטחהשבמוצרשניתנהלגביותעודתסוג )1(
מותקניםרקמוצריםאופריטיםהמתאימיםלתכן

המאושרשלהם;

וקביעת הפרדה הערכה תיעוד, זיהוי, )2(
שמישותשלמוצראופריטשנמצאלאמתאים

לתכןהמאושרשלו;

האיכות מערכת מסמכי לבקרת נוהל )ב(
ונתוניה,ובקרתכלשינויבהם,שיבטיחשנעשה
שימושרקבמסמכיםובנתוניםעדכניים,נכונים

ומאושרים;

של ובקרה סיקור הערכה, לעניין נוהל )ג(
ספקיםובוהוראותלגביכלאחדמאלה:

הבטחהשכלמוצראופריטשהתקבל )1(
מידיספק,מתאיםלדרישותבעלתעודת

הייצור;

דרישהמכלספקלדווחלבעלתעודת )2(
הייצורעלכלמוצראופריטשהתקבל
מידיאותוספקונמצא,לאחרשנמסר,לא

מתאיםלדרישותבעלתעודתהייצור;

נוהללבקרהעלתהליכיהייצורשיבטיח )ד(
שכלמוצראופריטמתאיםלתכןהמאושר;

וניסוייםשנועדו נוהללעריכתביקורות )ה(
לתכן מתאים פריט או מוצר שכל להבטיח
המאושר,שיכלול,ביןהשאר,הוראותבעניינים

האלה,לפיהעניין:

טיסתניסוישלכלכליטיסמיוצר, )1(
ייוצאככליטיס אלאאםכןכליהטיס

;)Unassembled(שאינומורכב

ניסויתפקודי)Functionaltest(של )2(
כלמנועכליטיסומדחףמיוצרים;

נוהללהבטחתכיולובקרהשלכלציודהמשמש )ו(
לביקורת,למדידהולניסוי,במסגרתבחינתהתאמתו
לתכןהמאושרשלכלמוצראופריט;תקניהכיול
שלהציודכאמוריהיוכאלהשניתןלהתחקותאחר

התאמתםלאמתמידהשאישרהמנהל;

נוהללתיעודמצבהביקורותוהניסוייםשנערכו )ז(
לשםקביעתהתאמתושלכלמוצראופריט,מסופקאו

מיוצר,לתכןהמאושרשלו;

נוהללענייןבקרהעלמוצראופריטשאינומתאים )ח(
לתכןהמאושר,ובוהוראותלגביכלאחדמאלה:

הבטחהשבמוצרשניתנהלגביותעודתסוג )1(
מותקניםרקמוצריםאופריטיםהמתאימיםלתכן

המאושרשלהם;

וקביעת הפרדה הערכה תיעוד, זיהוי, )2(
שמישותשלמוצראופריטשנמצאלאמתאים

לתכןהמאושרשלו;
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קבלתהחלטותלגביקביעתשמישותשל )3(
מוצראופריטשנמצאלאמתאיםלתכןהמאושר
בעל בידי לכך שהוסמכו עובדים בידי שלו

תעודתהייצורבלבד;

הבאתמוצראופריטשנקבעלגביוכיאינו )4(
שמיש)Discarded(למצבשבולאיהיהניתן

לעשותבושימוש;

נוהלליישוםפעולותמתקנותאומונעות,שמטרתן )ט(
איוןהגורמים,המממשיםאוהמאפשרים,אי־התאמה
שלמוצראופריטלתכןהמאושרשלואוסטייהמנוהלי

מערכתהאיכות;

נזקלמוצראולפריטאו נוהללמניעתגרימת )י(
שינוילרעהבמצבו,כתוצאהמפעולתשינוע,אחסנה,

שימורואריזה;

נוהללבקרהעלרשומותאיכותובוהוראותלגבי )יא(
זיהוירשומותאיכות,עריכתן,אחסונן,הגנתן,אחזורן
זו,"רשומותאיכות"-כל ושמירתן;בפסקתמשנה
מסמךהמוכיחעמידהבדרישותהאיכותלגבימוצר
אופריט,אוהמספקהוכחהלפעילותמערכתהאיכות;

נוהללהכשרהומינוישלסוקריםשיכלול,בין )יב(
השאר,הוראותבענייניםהאלה:

הכשרהומינוישלסוקריםמקרבעובדי )1(
ארגוןהייצור;

)ג(, משנה תקנת לפי סיקורים ביצוע )2(
ארגון עובדי עם נמנה שאינו מי באמצעות
בפסקת־ המפורטים בעניינים לרבות הייצור,
משנה)יג(ולגביאופןפיקוחבעלתעודתהייצור

עלביצועסיקוריםכאמור;

נוהללתכנון,ביצועותיעודשלסיקוריםשיכלול, )יג(
ביןהשאר,הוראותבענייניםהאלה:

קביעתתכניתסיקוריםעיתית,ובכללזה )1(
המועדיםלביצועסיקורים,לעריכתדיןוחשבון
הסיקור, ממצאי בדבר משוב למתן מפורט,
או מתקנות פעולות לנקיטת תכנית להגשת

מונעותולקביעתסיקורחוזר,אםנדרש;

בפעילות ואי־התאמות ליקויים איתור )2(
ארגוןהייצורותיעודם;

עריכתדיןוחשבוןמפורטכתובבסיוםכל )3(
פרטיהסיקור,הענייניםשנסקרו סיקורבדבר
והממצאיםשהתגלובמהלכוודיווחתוצאות
הסיקורלמנהלארגוןהייצור,האחראיעלנקיטת

פעולותמתקנותאומונעות;
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ביצועסיקורחוזרלאחרמציאתליקויאו )4(
אי־התאמה,לבחינתתהליךתיקונם;

נוהללקבלתדיווחיםעלכשל,תקלהאופגם )יד(
שהתגלובמוצראופריטשהואמייצרבמהלךהשימוש
ועיבודקבלתדיווחיםכאמור.נוהלכאמוריכלול,בין
התכן, אישור לבעל סיוע שמטרתו תהליך השאר,

בתחוםהכשירותהאווירית-

כאמור פגם או תקלה כשל, לכל בנוגע )1(
המחייביםשינויבתכן;

כלשהם שינויים נדרשים אם בקביעה )2(
בהוראותלשמירהעלכשירותאוויריתנמשכת

לגביהמוצראוהפריטהשייךלעניין;

בפסקתמשנהזו,"אישורהתכן"-תעודתסוג,לרבות
תעודתסוגתוספת,אוהתכןהמאושרלפיתעודתיצרן

חלקיםאואפ"א,לפיהעניין;

נוהללזיהוימוצראופריטשהוחלטלגביובשגגה )טו(
שהואמתאיםלתכןהמאושראושיושמולגביודרישות
מערכתהאיכות,אףשאינוכזה,ולניתוחוייזוםפעולות

מתקנותמתאימותלגביו;

נוהללזיהויכלמוצראופריטולהבטחתהיכולת )טז(
להתחקותעלכלשלבבתהליךהייצורשלו;

הסכםהרשאהכתוב,ביןבעלתעודתהייצורלבין )יז(
בעלתעודתהסוג,המעגןאתהזכויותוהחובותשלכל
אחדמהצדדיםלענייןשימושבתכןלמטרותייצורכל

מוצראופריט;

סוג"-לרבותבעל "בעלתעודת זו, בפסקתמשנה
תעודתסוג-תוספת;

לאחר טיס בכלי פעולות ביצוע לעניין נוהל )יח(
השלמתייצורוולפנימסירתוללקוח,לשםשמירתו

במצבמתאיםלהפעלהבטוחה;

נהליםבכלענייןאחרשהורהלוהמנהל. )יט(

בעלתעודתייצוריבצעאתהסיקוריםהנדרשיםלפי )ג(
תקנהזובאמצעותעובדיארגוןהייצור,אלאאםכןאישרלו

המנהללבצעםבצורהאחרת.

בעלתעודתייצורישמוראתרשומותהאיכותשלפי )ד(
תקנהזו,לתקופהשלחמששניםלפחותמיוםעריכתן,ואם
היהעניינןשלרשומותהאיכותפריטחיוני-לתקופהשל

עשרשניםלפחותמיוםעריכתן."

תקנה53לתקנותהעיקריות-בטלה.14.ביטולתקנה53

ביצועסיקורחוזרלאחרמציאתליקויאו )4(
אי־התאמה,לבחינתתהליךתיקונם;

נוהללקבלתדיווחיםעלכשל,תקלהאופגם )יד(
שהתגלובמוצראופריטשהואמייצרבמהלךהשימוש
יכלול, כאמור נוהל כאמור; דיווחים קבלת ועיבוד
ביןהשאר,תהליךשמטרתוסיועלבעלאישורהתכן,

בתחוםהכשירותהאווירית-

כאמור פגם או תקלה כשל, לכל בנוגע )1(
המחייביםשינויבתכן;

כלשהם שינויים נדרשים אם בקביעה )2(
בהוראותלשמירהעלכשירותאוויריתנמשכת

לגביהמוצראוהפריטהשייךלעניין;

בפסקתמשנהזו,"אישורהתכן"-תעודתסוג,לרבות
תעודתסוגתוספת,אוהתכןהמאושרלפיתעודתיצרן

חלקיםאואפ"א,לפיהעניין;

נוהללזיהוימוצראופריטשהוחלטלגביובשגגה )טו(
שהואמתאיםלתכןהמאושראושיושמולגביודרישות
מערכתהאיכות,אףשאינוכזה,ולניתוחוייזוםפעולות

מתקנותמתאימותלגביו;

נוהללזיהויכלמוצראופריטולהבטחתהיכולת )טז(
להתחקותעלכלשלבבתהליךהייצורשלו;

הסכםהרשאהכתוב,ביןבעלתעודתהייצורלבין )יז(
בעלתעודתהסוג,המעגןאתהזכויותוהחובותשלכל
אחדמהצדדיםלענייןשימושבתכןלמטרותייצורכל
מוצראופריט;בפסקתמשנהזו,"בעלתעודתסוג"-

לרבותבעלתעודתסוג-תוספת;

לאחר טיס בכלי פעולות ביצוע לעניין נוהל )יח(
השלמתייצורוולפנימסירתוללקוח,לשםשמירתו

במצבמתאיםלהפעלהבטוחה;

נהליםבכלענייןאחרשהורהלוהמנהל. )יט(

בעלתעודתייצוריבצעאתהסיקוריםהנדרשיםלפי )ג(
תקנהזובאמצעותעובדיארגוןהייצור,אלאאםכןאישרלו

המנהללבצעםבצורהאחרת.

בעלתעודתייצורישמוראתרשומותהאיכותשלפי )ד(
תקנהזו,לתקופהשלחמששניםלפחותמיוםעריכתן,ואם
היהעניינןשלרשומותהאיכותפריטחיוני-לתקופהשל

עשרשניםלפחותמיוםעריכתן."

ביטולתקנה53תקנה53לתקנותהעיקריות-בטלה.14.
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במקוםתקנה54לתקנותהעיקריותיבוא:15.החלפתתקנה54

"דיווחעלשינוי
בארגוןהייצור

בלילגרועמהחובהשפרטלפיתקנותאלהאושינויו54. )א(
יהיהמקובלעלהמנהלאומאושרעלידו,לפיהעניין,בעל

תעודתייצוריודיעלמנהלבכתב-

עלכלשינויבארגוןהייצורשהואמבקשלבצע )1(
-45ימיםלפחותלפניביצועהשינוי;

עלכלשינוישאירעבארגוןהייצור-מידעם )2(
היוודעלועלהדבר.

נודעלמנהלעלשינויבארגוןהייצורשבעלתעודת )ב(
הייצורמבקשלבצעאושאירע,רשאיהוא-

להורותעלתיקוןתעודתהייצור; )1(

להתנותאתהמשךהייצורבתנאיםובמגבלות )2(
שעלבעלתעודתהייצורלקייםעקבהשינויהאמור."

בתקנהב5לתקנותהעיקריות,במקום"מחזיקבתעודתייצור"יבוא"בעלתעודתייצור".16.תיקוןתקנהב5

תקנה59לתקנותהעיקריות-בטלה.ב1.תיקוןתקנה59

בתקנה61לתקנותהעיקריות,במקום"המחזיקבתעודתייצור"יבוא"בעלתעודתייצור".18.תיקוןתקנה61

בתקנה62לתקנותהעיקריות-19.תיקוןתקנה62

בכותרתהשוליים,במקום"מחזיק"יבוא"בעל"; )1(

במקום"המחזיקבתעודתייצור"יבוא"בעלתעודתייצור". )2(

במקוםתקנה63לתקנותהעיקריותיבוא:20.החלפתתקנה63

"חובותנוספותשל
בעלתעודתייצור

בעלתעודתייצור-63.

יוודאשכלמוצרגמורשעליוהוגשהבקשהלקבלת )1(
תעודתכושרטיסהאולקבלתאישוראחר,מתאיםלתכן

המאושרשלוובמצבהמאפשרהפעלהבטוחה;

יסמןכלמוצראופריטשהואמייצרלפיהוראותהפרק )2(
השביעילתקנותהרישום,לרבותלענייןפריטחיוני;

היוצא מייצר מוצרשהוא חילוףשל כלחלק יסמן )3(
מרשותארגוןהייצור,במספרהפריטשלוובאחדמאלה:

שמושלבעלתעודתהייצור; )א(

סימנוהמסחרישלבעלתעודתהייצור; )ב(

סמלו)Symbol(שלבעלתעודתהייצור; )ג(

כלסימןמזההאחרשאישרהמנהללבעלתעודת )ד(
הייצור;

יהיהבעלגישהלנתוניהתכןהמאושריםלכלמוצראו )4(
פריטשהואמייצר;

לאיקבלמוצר,פריטאושירותמספק,אלאאםכןהספק )5(
שלאותומוצר,פריטאושירותמופיעברשימתהספקיםשלו

לגביאותומוצר,פריטאושירות;
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יוודאשכלמוצראופריטשהואמקבלמספקמתאים )6(
לדרישותשדרשמהספק,ואולםהוארשאי,באישורהמנהל,
להסמיךספקשלמוצראופריטלוודאמטעמואתההתאמה
שלאותומוצראופריטלדרישותיוכאמור,וזאתבלילגרוע
מאחריותולווידואלהתאמהכאמור;הסמכתספקכאמור

תצויןברשימתהספקים;

יאפשרלמנהללערוךכלפיקוחלגבימערכתהאיכות )ב(
שלו,מיתקניהייצורשלו,נתוניהתכןשלווכלמוצראופריט
שהואמייצרוכןיבטיחאתיכולתושלהמנהללערוךכל
פיקוחכאמורלגביספקיםשלו,אםנדרשלשםקביעתעמידתו

בתקנותאלה."
בתקנה64)א(לתקנותהעיקריות-21.תיקוןתקנה64

בפסקה)1(,במקום"חלק"יבוא"פריט"; )1(

בפסקה)2(,במקום"בחלק"יבוא"בפריט". )2(

בתקנה65)2(לתקנותהעיקריות,במקום"בחלק"יבוא"בפריט".22.תיקוןתקנה65

בתקנה66)3(,במקוםפסקתמשנה)ג(יבוא:23.תיקוןתקנה66

זיהויהפריטאוהמערכתהכרוכיםבאירוע,לרבותמספרהפריט;". ")ג(

בתקנהב6לתקנותהעיקריות-24.תיקוןתקנהב6

בתקנתמשנה)ג(- )1(

בפסקה6- )א(

בפסקתמשנה)א(,במקום"ספרהעזרלתחזוקה"יבוא"ספרהתחזוקה"; )1(

בפסקתמשנה)ב(,במקום"חלקים"יבוא"פריטים"; )2(

בפסקתמשנה)ז(,במקום"מגבלותאורךהחייםלחלקים"יבוא"ספר )3(
;")ServiceLifeandTimeLimitsManual(מגבלותאורךחייםלפריטים

בפסקה)11(,בכלמקום,במקום"וחלקים"יבוא"ופריטים"; )ב(

בתקנתמשנה)ד()4(,במקום"רכיבים"יבוא"פריטים". )2(

במקוםתקנה3בלתקנותהעיקריותיבוא:25.החלפתתקנה3ב

יוכיח,3ב."זיהויכליטיס מבקשתעודתכושרטיסהלכליטיסאוחידושה,
להנחתדעתהמנהל,כיכליהטיסמסומןלפיהפרקהשביעי
לתקנותהרישוםאולפינהליםמוסכמיםביןהרשותובין
הרשותהמוסמכתבאותהמדינתחוץ,לענייןסימוןכליטיס

כאמור,אלאאםכןהואמבקשאחדמאלה:

הרשאהמיוחדתלטיסה; )1(

לצורך ניסיוני,שאינה טיסהלשימוש כושר תעודת )2(
הפעלתכליטיסשנבנהעלידיחובב,לפיתקנה84)ב(;

שינוישלסוגתעודתכושרטיסה,לגביכליטיסשסימונו )3(
כברהוכחלמנהלכאמורברישה."

יוודאשכלמוצראופריטשהואמקבלמספקמתאים )6(
לדרישותשדרשמהספק,ואולםהוארשאי,באישורהמנהל,
להסמיךספקשלמוצראופריטלוודאמטעמואתההתאמה
שלאותומוצראופריטלדרישותיוכאמור,וזאתבלילגרוע
מאחריותולווידואלהתאמהכאמור;הסמכתספקכאמור

תצויןברשימתהספקים;

יאפשרלמנהללערוךכלפיקוחלגבימערכתהאיכות )ב(
שלו,מיתקניהייצורשלו,נתוניהתכןשלווכלמוצראופריט
שהואמייצרוכןיבטיחאתיכולתושלהמנהללערוךכל
פיקוחכאמורלגביספקיםשלו,אםנדרשלשםקביעתעמידתו

בתקנותאלה."

תיקוןתקנה64בתקנה64)א(לתקנותהעיקריות-21.

בפסקה)1(,במקום"חלק"יבוא"פריט"; )1(

בפסקה)2(,במקום"בחלק"יבוא"בפריט". )2(

תיקוןתקנה65בתקנה65)2(לתקנותהעיקריות,במקום"בחלק"יבוא"בפריט".22.

תיקוןתקנה66בתקנה66)3(,במקוםפסקתמשנה)ג(יבוא:23.

זיהויהפריטאוהמערכתהכרוכיםבאירוע,לרבותמספרהפריט;". ")ג(

תיקוןתקנהב6בתקנהב6לתקנותהעיקריות-24.

בתקנתמשנה)ג(- )1(

בפסקה6- )א(

בפסקתמשנה)א(,במקום"ספרהעזרלתחזוקה"יבוא"ספרהתחזוקה"; )1(

בפסקתמשנה)ב(,במקום"חלקים"יבוא"פריטים"; )2(

בפסקתמשנה)ז(,במקום"מגבלותאורךהחייםלחלקים"יבוא"ספר )3(
;")ServiceLifeandTimeLimitsManual(מגבלותאורךחייםלפריטים

בפסקה)11(,בכלמקום,במקום"וחלקים"יבוא"ופריטים"; )ב(

בתקנתמשנה)ד()4(,במקום"רכיבים"יבוא"פריטים". )2(

החלפתתקנה3בבמקוםתקנה3בלתקנותהעיקריותיבוא:25.

יוכיח,3ב."זיהויכליטיס מבקשתעודתכושרטיסהלכליטיסאוחידושה,
להנחתדעתהמנהל,כיכליהטיסמסומןלפיהפרקהשביעי
לתקנותהרישוםאולפינהליםמוסכמיםביןהרשותובין
הרשותהמוסמכתבאותהמדינתחוץ,לענייןסימוןכליטיס

כאמור,אלאאםכןהואמבקשאחדמאלה:

הרשאהמיוחדתלטיסה; )1(

לצורך ניסיוני,שאינה טיסהלשימוש כושר תעודת )2(
הפעלתכליטיסשנבנהעלידיחובב,לפיתקנה84)ב(;

שינוישלסוגתעודתכושרטיסה,לגביכליטיסשסימונו )3(
כברהוכחלמנהלכאמורברישה."
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בתקנה5בלתקנותהעיקריות-26.תיקוןתקנה5ב

בכותרתהשוליים,במקום"לפיתעודתסוגבלבד"יבוא"לפיהפרקהשישי"; )1(

ברישה,במקום"לפיתעודתסוגבלבד"יבוא"לפיהפרקהשישי". )2(

בתקנה9בלתקנותהעיקריות-ב2.תיקוןתקנה9ב

בכותרתהשוליים,במקום"תעודתסוג"יבוא"לפיהפרקהשישי"; )1(

במקום"לפיתעודתסוג"יבוא"לפיהפרקהשישי". )2(

בתקנהב8)א()3(לתקנותהעיקריות,במקום"טיסתניסוישלייצור"יבוא"טיסתניסוי28.תיקוןתקנהב8
.")Productionflighttesting(לאחרייצור

במקוםתקנה95לתקנותהעיקריותיבוא:29.החלפתתקנה95

לאייצראדםלשםשיווקפריטלמטרתהתקנתובמוצר95."חובתתעודה )א(
שהוצאהעליותעודתסוגאלאאםכןבידיותעודתיצרן

חלקיםלייצורו,שניתנהלולפיתקנותאלה.

הוראתתקנתמשנה)א(לאתחולעלאלה: )ב(

פריטיםהמיוצריםעלפיתעודתסוגאותעודתייצור; )1(

פריטיםהמיוצריםבידיהבעלאובידיהמפעיל )2(
שינוי להכנסת או לאחזקה והמיועדים מוצר של
במוצרשבבעלותו,כלעודהפריטיםהאמוריםמיוצרים

בהתאםלכלליכושראווירי;

ואומים, ברגים כגון סטנדרטיים, פריטים )3(
בין־לאומיים או ישראליים למפרטים המתאימים
מקובליםכגוןתקןישראלי,תקןS.A.Eוכיוצאבאלה;

פריטיםהמיוצריםלפיאפ"א." )4(

במקוםתקנה96לתקנותהעיקריותיבוא:30.החלפתתקנה96

"תנאיםלמתן
תעודתיצרןחלקים

המנהלרשאילתתלמבקשתעודתיצרןחלקיםאםהתקיימו96.
כלאלה:

עומד הוא כי דעתו להנחת למנהל הוכיח המבקש )1(
בהוראותפרקזה;

וביצוע המוצע התכן בדיקת לאחר אישר, המנהל )2(
הניסוייםוהבדיקותהדרושים,כיהתכןשלהפריטעומד
בדרישותכלליכושראוויריהישימותלגביהמוצרשלהתקנה

בוהואמיועד."
בתקנהב9לתקנותהעיקריות,במקום"החלקים"יבוא"הפריטים".31.תיקוןתקנהב9

בתקנהב9אלתקנותהעיקריותבמקום"חלק"יבוא"פריט".32.תיקוןתקנהב9א

במקוםתקנה98לתקנותהעיקריותיבוא:33.החלפתתקנה98

"בקשהלתעודת
יצרןחלקים

בקשהלתעודתיצרןחלקיםתוגשלמנהלותכלולאתכלאלה:98.

זיהויהמוצרשבשבילומיועדהפריט; )1(

שמוומענושלכלמיתקןייצורשבובכוונתהמבקש )2(
לייצרפריטיםלפיתעודתיצרןהחלקיםהמבוקשת;

קובץנוהליהייצור,לפיתקנה98א; )3(
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תכןהפריטלרבותשרטוטיםומפרטיםהמתאריםאת )4(
צורתהפריט,מידעעלממדים,חומריםותהליכיייצור;

דוחותניסויוחישוביםהדרושיםכדילהראותשתכן )5(
הפריטתואםאתדרישותכלליכושראוויריהישימותלמוצר
שבשבילומיועדהפריט,אלאאםכןהמבקשהראהכיתכן
הפריטזההלתכןפריטהמפורטבתעודתסוג;הושגתכןהפריט
לפיהסכםהרשאה,ימציאהמבקשלמנהלהוכחהעלקיומו.

לגבימבקשתעודתיצרןחלקיםהמתבססעלדוחות )6(
)5(-הצהרההמאשרתכי ניסויוחישוביםכאמורבפסקה
תכןהפריטשלגביוהואמבקשתעודתיצרןחלקיםתואםאת

דרישותכלליכושראוויריהישימות."
הוספתתקנות98א

עד98ג
אחריתקנה98לתקנותהעיקריותיבוא:34.

"קובץנוהלי
הייצור

לאייצרבעלתעודתיצרןחלקים,בעצמואובאמצעות98א. )א(
אחר,פריטאלאלפיקובץנוהליהייצור.

ו–50ביחולולגביקובץנוהלי )ח( תקנות50א)ב(עד )ב(
הייצורלפיתקנהזוולגביבעלתעודתיצרןחלקים,בשינויים
אלה:בכלמקום,במקום"בעלתעודתייצור"או"בעלתעודת
הייצור"יבוא"בעלתעודתיצרןחלקים"או"בעלתעודת
יצרןהחלקים",בהתאמהובמקום"תעודתייצור"או"תעודת
הייצור"יבוא"תעודתיצרןחלקים"או"תעודתיצרןהחלקים",

בהתאמה.
עריכתביקורות

וניסויים
הביקורות98ב. את יערוך חלקים יצרן תעודת מבקש )א(

והניסוייםהנדרשיםלשםהקביעהכי-

תכןהפריטעומדבדרישותכלליכושראווירי )1(
הישימות;

כלחומרשהואעושהבושימושלייצורהפריט )2(
מתאיםלתכן;

מתאימים וההרכבה הבנייה הייצור, תהליכי )3(
לאלההמפורטיםבתכן;

הפריטתואםלתכןהמאושרשלו. )4(

)א(,הושגתכןהפריט עלאףהאמורבתקנתמשנה )ב(
לפיהסכםהרשאה,יידרשמבקשתעודתיצרןחלקיםלפיו
לערוךביקורותוניסוייםכאמורבתקנתמשנה)א()4(בלבד.

אלאאםכןאישרלוהמנהלאחרת,מבקשתעודת )ג(
יצרןחלקים-

יציגלביקורתהמנהלפריטשהואמבקשלגביו )1(
תעודתיצרןחלקיםרקלאחרשווידאכימתקיימות

לגביותקנותמשנה)א()2(עד)4(,לפיהעניין;

לאיערוךכלשינויבפריטביןהזמןשבוווידאכי )2(
מתקיימותלגביותקנותמשנה)א()2(עד)4(,לפיהעניין,

לביןהזמןשבוהציגולביקורתהמנהל.

תכןהפריטלרבותשרטוטיםומפרטיםהמתאריםאת )4(
צורתהפריט,מידעעלממדים,חומריםותהליכיייצור;

דוחותניסויוחישוביםהדרושיםכדילהראותשתכן )5(
הפריטתואםאתדרישותכלליכושראוויריהישימותלמוצר
שבשבילומיועדהפריט,אלאאםכןהמבקשהראהכיתכן
הפריטזההלתכןפריטהמפורטבתעודתסוג;הושגתכןהפריט
לפיהסכםהרשאה,ימציאהמבקשלמנהלהוכחהעלקיומו.

לגבימבקשתעודתיצרןחלקיםהמתבססעלדוחות )6(
)5(-הצהרההמאשרתכי ניסויוחישוביםכאמורבפסקה
תכןהפריטשלגביוהואמבקשתעודתיצרןחלקיםתואםאת

דרישותכלליכושראוויריהישימות."

הוספתתקנותאחריתקנה98לתקנותהעיקריותיבוא:34.
98אעד98ג

"קובץנוהלי
הייצור

לאייצרבעלתעודתיצרןחלקים,בעצמואובאמצעות98א. )א(
אחר,פריטאלאלפיקובץנוהליהייצור.

ו–50ביחולולגביקובץנוהלי )ח( תקנות50א)ב(עד )ב(
הייצורלפיתקנהזוולגביבעלתעודתיצרןחלקים,בשינויים
אלה:בכלמקום,במקום"בעלתעודתייצור"או"בעלתעודת
הייצור"יבוא"בעלתעודתיצרןחלקים"או"בעלתעודת
יצרןהחלקים",בהתאמהובמקום"תעודתייצור"או"תעודת
הייצור"יבוא"תעודתיצרןחלקים"או"תעודתיצרןהחלקים",

בהתאמה.
עריכתביקורות

וניסויים
הביקורות98ב. את יערוך חלקים יצרן תעודת מבקש )א(

והניסוייםהנדרשיםלשםהקביעהכי-

תכןהפריטעומדבדרישותכלליכושראווירי )1(
הישימות;

כלחומרשהואעושהבושימושלייצורהפריט )2(
מתאיםלתכן;

מתאימים וההרכבה הבנייה הייצור, תהליכי )3(
לאלההמפורטיםבתכן;

הפריטתואםלתכןהמאושרשלו. )4(

)א(,הושגתכןהפריט עלאףהאמורבתקנתמשנה )ב(
לפיהסכםהרשאה,יידרשמבקשתעודתיצרןחלקיםלפיו
לערוךביקורותוניסוייםכאמורבתקנתמשנה)א()4(בלבד.

אלאאםכןאישרלוהמנהלאחרת,מבקשתעודת )ג(
יצרןחלקים-

יציגלביקורתהמנהלפריטשהואמבקשלגביו )1(
תעודתיצרןחלקיםרקלאחרשווידאכימתקיימות

לגביותקנותמשנה)א()2(עד)4(,לפיהעניין;

לאיערוךכלשינויבפריטביןהזמןשבוווידאכי )2(
מתקיימותלגביותקנותמשנה)א()2(עד)4(,לפיהעניין,

לביןהזמןשבוהציגולביקורתהמנהל.
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תחולתהוראות
שונותלענייןארגון

הייצור

תקנות50געד50ח,51ו–54יחולועלבעלתעודתיצרןחלקים98ג.
בשינוייםאלה:בכלמקום,במקום"בעלתעודתייצור"או
"בעלתעודתהייצור"יבוא"בעלתעודתיצרןחלקים"או"בעל
תעודתיצרןהחלקים",בהתאמהובמקום"תעודתייצור"או
"תעודתהייצור"יבוא"תעודתיצרןחלקים"או"תעודתיצרן

החלקים",בהתאמה."
בתקנה99לתקנותהעיקריות-35.תיקוןתקנה99

בתקנתמשנה)ב(- )1(

ברישה,במקום"חלק"יבוא"פריט"; )א(

בפסקה)2(,במקום"החלקים"יבוא"הפריטים"; )ב(

בתקנתמשנה)ג(,במקום"בחלק"יבוא"בפריט"ובמקום"החלק"יבוא"הפריט". )2(

במקוםתקנה100לתקנותהעיקריותיבוא:36.החלפתתקנה100

לאייצרבעלתעודתיצרןחלקיםפריט,אלאאםכןהוא100."מערכתאיכות )א(
מקייםמערכתאיכותלפיתקנהזו,שהמנהלאישראותהוכל

שינויבה.

)ד(תחולעלמערכתהאיכותכאמור תקנה52)ב(עד )ב(
בתקנתמשנה)א(ועלבעלתעודתיצרןחלקים,בשינויים
אלה:בכלמקום,במקום"בעלתעודתייצור"או"בעלתעודת
הייצור"יבוא"בעלתעודתיצרןחלקים"או"בעלתעודת
יצרןהחלקים",בהתאמהובמקום"תעודתייצור"או"תעודת
יצרן "תעודת או החלקים" יצרן "תעודת יבוא הייצור"

החלקים",בהתאמה."
תקנה103לתקנותהעיקריות-בטלה.ב3.ביטולתקנה103

החלפתתקנה104
והוספתתקנה

104א

במקוםתקנה104לתקנותהעיקריותיבוא:38.

"חובותנוספותשל
בעלתעודתיצרן

חלקים

בעלתעודתיצרןחלקים-104.

יבטיחשכלפריטשהואמייצרמתאיםלתכןהמאושר )1(
שלוובמצבהמאפשרהפעלהבטוחה;

יסמןכלפריטשהואמייצרלפיהפרקהשביעילתקנות )2(
הרישום,ובכללזהלענייןפריטחיוני;

היוצא מייצר, פריטשהוא חילוףשל כלחלק יסמן )3(
מרשותארגוןהייצור,במספרהפריטשלוובאחדמאלה:

שמושלבעלתעודתיצרןהחלקים; )א(

סימנוהמסחרישלבעלתעודתיצרןהחלקים; )ב(

סמלו)symbol(שלבעלתעודתיצרןהחלקים; )ג(

כלסימןמזההאחרשאישרהמנהללבעלתעודת )ד(
יצרןהחלקים;

יהיהבעלגישהלנתוניהתכןהמאושרים; )4(

לאיקבלפריטאושירותמספק,אלאאםכןהספקשל )5(
אותומוצר,פריטאושירותמופיעברשימתהספקיםשלולגבי

אותומוצר,פריטאושירות;
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יוודאשכלמוצראופריטשהואמקבלמספקמתאים )6(
לדרישותשדרשמהספק,ואולםהוארשאי,באישורהמנהל,
להסמיךספקשלמוצראופריטלוודאמטעמואתההתאמה
שלאותומוצראופריטלדרישותיוכאמור,וזאתבלילגרוע
מאחריותולווידואלהתאמהכאמור;הסמכתספקכאמור

תצויןברשימתהספקים;

יאפשרלמנהללערוךכלפיקוחלגבימערכתהאיכות )ב(
שלו,מיתקניהייצורשלו,נתוניהתכןשלווכלמוצראופריט
שהואמייצרוכןיבטיחאתיכולתושלהמנהללערוךכל
פיקוחכאמורלגביספקיםשלו,אםנדרשלשםקביעתעמידתו

בתקנותאלה.
בעלתעודתיצרןחלקיםהמבוססתעלהסכםהרשאה104א.שינויבתכן )א(

בינולביןבעלהתכןהמאושרשלהמוצרשהפריטשהוא
מייצרמיועדלהרכבהבו,לאיבצעשינויבתכןהמאושרשל

הפריטכאמור.

בעלתעודתיצרןחלקיםשאינהמבוססתעלהסכם )ב(
הרשאהכאמורבתקנתמשנה)א(,לאיבצע-

שינויגדול-אלאבאישורהמנהל; )1(

שינויזעיר-אלאלפישיטהשפורטהבנוהל )2(
שקבעלכךבעלתעודתיצרןהחלקים)בתקנהזו-נוהל

שינויזעיר(.

בעלתעודתיצרןחלקים- )ג(

לאיבצעשינויזעירלפינוהלשינויזעיר,אלאאם )1(
כןהנוהל,וכלשינויבו,מקובלעלהמנהל;

יצרףאתנוהלשינויזעירלקובץנוהליהייצור )2(
שלוותקנה98אתחוללגביהנוהלהאמור.

בתקנהזו- )ד(

"שינויגדול"-שינוישאינושינויזעיר;

"שינויזעיר"-שינוישאיןלוהשפעהעלעמידתתכןהפריט
בדרישותכלליכושראוויריהישימותלגביהמוצר

שלהתקנהבוהואמיועד."
בתקנה105לתקנותהעיקריות,ברישהבמקום"חמרים,חלקים,תהליכיםאוציוד39.תיקוןתקנה105

תעופתי"יבוא"פריט".
בתקנהב10לתקנותהעיקריות,בכלמקום,במקום"לציודתעופתי"יבוא"לפריט"40.תיקוןתקנהב10

ובמקום"הציודהתעופתי"יבוא"הפריט".
בתקנה109לתקנותהעיקריות,בכלמקום,במקום"ציודתעופתי"יבוא"פריט",במקום41.תיקוןתקנה109

"הציודהתעופתי"יבוא"הפריט"ובמקום"בציודהתעופתי"יבוא"בפריט".
בתקנה113לתקנותהעיקריות,בכלמקום,במקום"הציודהתעופתי"יבוא"הפריט".42.תיקוןתקנה113

בתקנה115לתקנותהעיקריות,בכלמקום,במקום"ציודתעופתי"יבוא"פריט".43.תיקוןתקנה115

תיקוןכותרתהפרק
השניםעשר

בכותרתלפרקהשניםעשר,במקום"חמרים,חלקיםוציודתעופתי"יבוא"ופריטים".44.

יוודאשכלמוצראופריטשהואמקבלמספקמתאים )6(
לדרישותשדרשמהספק,ואולםהוארשאי,באישורהמנהל,
להסמיךספקשלמוצראופריטלוודאמטעמואתההתאמה
שלאותומוצראופריטלדרישותיוכאמור,וזאתבלילגרוע
מאחריותולווידואלהתאמהכאמור;הסמכתספקכאמור

תצויןברשימתהספקים;

יאפשרלמנהללערוךכלפיקוחלגבימערכתהאיכות )ב(
שלו,מיתקניהייצורשלו,נתוניהתכןשלווכלמוצראופריט
שהואמייצרוכןיבטיחאתיכולתושלהמנהללערוךכל
פיקוחכאמורלגביספקיםשלו,אםנדרשלשםקביעתעמידתו

בתקנותאלה.
בעלתעודתיצרןחלקיםהמבוססתעלהסכםהרשאה104א.שינויבתכן )א(

בינולביןבעלהתכןהמאושרשלהמוצרשהפריטשהוא
מייצרמיועדלהרכבהבו,לאיבצעשינויבתכןהמאושרשל

הפריטכאמור.

בעלתעודתיצרןחלקיםשאינהמבוססתעלהסכם )ב(
הרשאהכאמורבתקנתמשנה)א(,לאיבצע-

שינויגדול-אלאבאישורהמנהל; )1(

שינויזעיר-אלאלפישיטהשפורטהבנוהל )2(
שקבעלכךבעלתעודתיצרןהחלקים)בתקנהזו-נוהל

שינויזעיר(.

בעלתעודתיצרןחלקים- )ג(

לאיבצעשינויזעירלפינוהלשינויזעיר,אלאאם )1(
כןהנוהל,וכלשינויבו,מקובלעלהמנהל;

יצרףאתנוהלשינויזעירלקובץנוהליהייצור )2(
שלוותקנה98אתחוללגביהנוהלהאמור.

בתקנהזו- )ד(

"שינויגדול"-שינוישאינושינויזעיר;

"שינויזעיר"-שינוישאיןלוהשפעהעלעמידתתכןהפריט
בדרישותכלליכושראוויריהישימותלגביהמוצר

שלהתקנהבוהואמיועד."

בתקנה105לתקנותהעיקריות,ברישהבמקום"חמרים,חלקים,תהליכיםאוציוד39.
תעופתי"יבוא"פריט".

תיקוןתקנה105

בתקנהב10לתקנותהעיקריות,בכלמקום,במקום"לציודתעופתי"יבוא"לפריט"40.
ובמקום"הציודהתעופתי"יבוא"הפריט".

תיקוןתקנהב10

בתקנה109לתקנותהעיקריות,בכלמקום,במקום"ציודתעופתי"יבוא"פריט",במקום41.
"הציודהתעופתי"יבוא"הפריט"ובמקום"בציודהתעופתי"יבוא"בפריט".

תיקוןתקנה109

תיקוןתקנה113בתקנה113לתקנותהעיקריות,בכלמקום,במקום"הציודהתעופתי"יבוא"הפריט".42.

תיקוןתקנה115בתקנה115לתקנותהעיקריות,בכלמקום,במקום"ציודתעופתי"יבוא"פריט".43.

תיקוןכותרתהפרקבכותרתלפרקהשניםעשר,במקום"חמרים,חלקיםוציודתעופתי"יבוא"ופריטים".44.
השניםעשר
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בתקנה118אלתקנותהעיקריות,במקוםפסקה)2(יבוא:45.תיקוןתקנה118א

המנועאוהמדחףמסומןלפיהפרקהשביעילתקנותהרישוםאולפינהליםמוסכמים )2("
ביןהרשותוביןהרשותהמוסמכתבאותהמדינתחוץ,לענייןסימוןמוצרכאמור;"

בתקנה119לתקנותהעיקריות-46.תיקוןתקנה119

בכותרתהשוליים,במקום"ציודתעופתי,חלקאוחומר"יבוא"פריט"; )1(

תקנתמשנה)א(-בטלה; )2(

בתקנתמשנה)ב(- )3(

במקוםפסקה)2(יבוא: )א(

הפריטמסומןלפיהפרקהשביעילתקנותהרישוםאולפינהלים )2("
מוסכמיםביןהרשותוביןהרשותהמוסמכתבאותהמדינתחוץ,לעניין

סימוןפריטכאמור,ובכללזהלענייןפריטחיוני;";

בפסקה)3()ב(- )ב(

במקום"בספר"יבוא"ברשימת"; )1(

במקום"כליטיס,חלקיםאוציודתעופתי"יבוא"מוצראופריט"; )2(

המילה"פיקוח"-תימחק. )3(

במקוםתקנה122לתקנותהעיקריותיבוא:ב4.החלפתתקנה122

בפרקזה-122."הגדרות

"שינויגדול"-שינוישאינושינויזעיר;

"שינויזעיר"-שינוישאיןלוהשפעהעלהתאמתהפריט
לדרישותכלליכושראוויריהישימותלגביהמוצר

שלהתקנהבוהואמיועד."
תקנה123לתקנותהעיקריות-בטלה.48.ביטולתקנה123

במקוםתקנה124לתקנותהעיקריותיבוא:49.החלפתתקנה124

מבקשאפ"איצרףלבקשהאתהמסמכיםהאלה:124."בקשהלאפ"א )א(

האפ"א מבקש ביד חתומה התאמה הצהרת )1(
המאשרתכימילאאחרדרישותפרקזהוכיהפריט
עומדבדרישותהמפרטהטכניהמתאיםלפריטשלגביו

הואמבקשאפ"א,כפישהואביוםהגשתהבקשה;

העתקיםשלרשימתהנתוניםהטכנייםכנדרש )2(
במפרטהטכניהמתאיםלפריטשלגביוהואמבקשאפ"א;

קובץנוהליהייצור,לפיתקנה125א; )3(

מבקשאפ"אהצופהשורהשלשינוייםזעיריםלפיתקנה )ב(
130)ב(רשאילצייןבבקשתואתציוןהדגםהבסיסישלהפריט
)basicmodelnumber(,ולגבידגםבסיסישלפריטהכוללגם
partnumberofthe(רכיבים-גםאתמספרהחלקשלהרכיב
component(שאתהשינוילגביוהואצופה,בתוספתסוגריים
שביניהםחללריק,לאחריו,כדילסמןכיסיומותייחודיותהמציינות

אתהשינוייםהזעיריםכאמוריכולשייווספומזמןלזמן."
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בתקנה125לתקנותהעיקריות-50.תיקוןתקנה125

בפסקה)1(- )1(

בכלמקום- )א(

במקום"ליצרן"יבוא"למבקשאפ"א"; )1(

במקום"היצרן"יבוא"מבקשהאפ"א"; )2(

ברישה,במקום"מפעל"יבוא"ארגוןהייצורשל"ובמקום"שנייםמאלה" )ב(
יבוא"כלאלה";

בפסקתמשנה)א(- )ג(

במקום"מילאאחרדרישות"יבוא"עומדבדרישות"; )1(

הטכני "ובדרישותהמפרט יבוא ביצוע" רמת "ודרישות במקום )2(
המתאיםלפריט."

פסקאות)2(עד)4(-יימחקו. )2(

הוספתתקנות
125אעד125ג

אחריתקנה125לתקנותהעיקריותיבוא:51.

"קובץנוהלי
הייצור

לאייצרבעלאפ"א,בעצמואובאמצעותאחר,פריטלפי125א. )א(
אפ"אאלאלפיקובץנוהליהייצור.

תקנות50א)ב(עד)ח(ו–50ביחולולגביקובץנוהליהייצור )ב(
לפיתקנהזוולגביבעלאפ"אבשינוייםאלה:בכלמקום,במקום
"בעלתעודתייצור"או"בעלתעודתהייצור"יבוא"בעלאפ"א"
או"בעלהאפ"א",בהתאמהובמקום"תעודתייצור"או"תעודת

הייצור"יבוא"אפ"א"או"האפ"א",בהתאמה.
לאייצרבעלאפ"אפריט,אלאאםכןהואמקייםמערכת125ב.מערכתאיכות )א(

איכותשהמנהלאישראותהוכלשינויבה.

תקנה52)ב(עד)ד(תחולעלמערכתהאיכותכאמור )ב(
בתקנתמשנה)א(ועלבעלאפ"אבשינוייםאלה:בכלמקום,
במקום"בעלתעודתייצור"או"בעלתעודתהייצור"יבוא"בעל
אפ"א"או"בעלהאפ"א",בהתאמהובמקום"תעודתייצור"או

"תעודתהייצור"יבוא"אפ"א"או"האפ"א",בהתאמה.
תחולתהוראות

שונותלענייןארגון
הייצור

הוראותתקנות50געד50ח,51ו–54יחולועלבעלאפ"א125ג.
בשינוייםאלה:בכלמקום,במקום"בעלתעודתייצור"או
"בעלתעודתהייצור"יבוא"בעלאפ"א"או"בעלהאפ"א"
בהתאמה,ובמקום"תעודתייצור"או"תעודתהייצור"יבוא

"אפ"א"או"האפ"א",בהתאמה."
תקנה126לתקנותהעיקריות-בטלה.52.ביטולתקנה126

במקוםתקנה128לתקנותהעיקריותיבוא:53.החלפתתקנה128

"חובותנוספותשל
בעלאפ"א

בעלאפ"א-128.

יבטיחשכלפריטשהואמייצרמתאיםלתכןהמאושר )1(
שלוובמצבהמאפשרהפעלהבטוחהועומדבדרישותהמפרט

הטכניהמתאיםלו;

יסמןכלפריטשהואמייצרלפיהפרקהשביעילתקנות )2(
הרישום,ובכללזהלענייןפריטחיוני;

תיקוןתקנה125בתקנה125לתקנותהעיקריות-50.

בפסקה)1(- )1(

בכלמקום- )א(

במקום"ליצרן"יבוא"למבקשאפ"א"; )1(

במקום"היצרן"יבוא"מבקשהאפ"א"; )2(

ברישה,במקום"מפעל"יבוא"ארגוןהייצורשל"ובמקום"שנייםמאלה" )ב(
יבוא"כלאלה";

בפסקתמשנה)א(- )ג(

במקום"מילאאחרדרישות"יבוא"עומדבדרישות"; )1(

הטכני "ובדרישותהמפרט יבוא ביצוע" רמת "ודרישות במקום )2(
המתאיםלפריט."

פסקאות)2(עד)4(-יימחקו. )2(

הוספתתקנותאחריתקנה125לתקנותהעיקריותיבוא:51.
125אעד125ג

"קובץנוהלי
הייצור

לאייצרבעלאפ"א,בעצמואובאמצעותאחר,פריטלפי125א. )א(
אפ"אאלאלפיקובץנוהליהייצור.

תקנות50א)ב(עד)ח(ו–50ביחולולגביקובץנוהליהייצור )ב(
לפיתקנהזוולגביבעלאפ"אבשינוייםאלה:בכלמקום,במקום
"בעלתעודתייצור"או"בעלתעודתהייצור"יבוא"בעלאפ"א"
או"בעלהאפ"א",בהתאמהובמקום"תעודתייצור"או"תעודת

הייצור"יבוא"אפ"א"או"האפ"א",בהתאמה.
לאייצרבעלאפ"אפריט,אלאאםכןהואמקייםמערכת125ב.מערכתאיכות )א(

איכותשהמנהלאישראותהוכלשינויבה.

תקנה52)ב(עד)ד(תחולעלמערכתהאיכותכאמור )ב(
בתקנתמשנה)א(ועלבעלאפ"אבשינוייםאלה:בכלמקום,
במקום"בעלתעודתייצור"או"בעלתעודתהייצור"יבוא"בעל
אפ"א"או"בעלהאפ"א",בהתאמהובמקום"תעודתייצור"או

"תעודתהייצור"יבוא"אפ"א"או"האפ"א",בהתאמה.
תחולתהוראות

שונותלענייןארגון
הייצור

הוראותתקנות50געד50ח,51ו–54יחולועלבעלאפ"א125ג.
בשינוייםאלה:בכלמקום,במקום"בעלתעודתייצור"או
"בעלתעודתהייצור"יבוא"בעלאפ"א"או"בעלהאפ"א"
בהתאמהובמקום"תעודתייצור"או"תעודתהייצור"יבוא

"אפ"א"או"האפ"א",בהתאמה."

ביטולתקנה126תקנה126לתקנותהעיקריות-בטלה.52.

החלפתתקנה128במקוםתקנה128לתקנותהעיקריותיבוא:53.

"חובותנוספותשל
בעלאפ"א

בעלאפ"א-128.

יבטיחשכלפריטשהואמייצרמתאיםלתכןהמאושר )1(
שלוובמצבהמאפשרהפעלהבטוחהועומדבדרישותהמפרט

הטכניהמתאיםלו;

יסמןכלפריטשהואמייצרלפיהפרקהשביעילתקנות )2(
הרישום,ובכללזהלענייןפריטחיוני;
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היוצא מייצר פריטשהוא חילוףשל חלק כל יסמן )3(
מרשותארגוןהייצור,במספרהפריטשלוובאחדמאלה:

שמושלבעלהאפ"א; )א(

סימנוהמסחרישלבעלהאפ"א; )ב(

סמלו)symbol(שלבעלהאפ"א; )ג(

כלסימןמזההאחרשאישרהמנהללבעלהאפ"א; )ד(

ישמוראתנתוניהתכןהמאושריםעדשיפסיקלייצראת )4(
הפריטשאליוהםנוגעים,ויעביראותםלמנהלעםהפסקת

ייצורהפריטכאמור;

לאיקבלפריטאושירותמספק,אלאאםכןהספקשל )5(
אותופריטאושירותמופיעברשימתהספקיםשלולגביאותו

מוצר,פריטאושירות;

יוודאשכלמוצראופריטשהואמקבלמספקמתאים )6(
לדרישותשדרשמהספק,ואולםהוארשאי,באישורהמנהל,
להסמיךספקשלמוצראופריטלוודאמטעמואתההתאמה
שלאותומוצראופריטלדרישותיוכאמור,וזאתבלילגרוע
מאחריותולווידואלהתאמהכאמור;הסמכתספקכאמור

תצויןברשימתהספקים;

יאפשרלמנהללערוךכלפיקוחלגבימערכתהאיכות )ב(
שלו,מיתקניהייצורשלו,נתוניהתכןשלווכלפריטשהוא
מייצרוכןיבטיחאתיכולתושלהמנהללערוךכלפיקוח
כאמורלגביספקיםשלו,אםנדרשלשםקביעתעמידתו

בתקנותאלה."
בתקנה129לתקנותהעיקריות-54.תיקוןתקנה129

במקום"כליצרן"יבוא"בעלאפ"א"; )1(

במקום"שלרמתביצועהנדרשבמפרטאפ"אהמתאיםאובתת־חלקOבחלק21 )2(
לפ.א.ר."יבוא"במפרטהטכני".

במקוםתקנה130לתקנותהעיקריותיבוא:55.החלפתתקנה130

"ביצועשינוי
בפריט

לאיבצעאדםשינויזעיראושינויגדולבפריט,אלאאם130. )א(
כןהואבעלאפ"אלגביאותופריט,ולפיתקנהזו.

בעלאפ"ארשאילבצעשינויזעירבפריטבלאאישור )ב(
המנהל;ביצעבעלאפ"אשינויזעיר-

ישלחלמנהל,עםביצועהשינויהזעיר,נתונים )1(
טכנייםכאמורבתקנה124)א()2(,כפיעדכונםבעקבות

השינויהזעיר;

יחליט,לגביפריטהמיוצרלאחרביצועהשינוי )2(
הזעיר,מספרפריטשיורכבמציוןהדגםהבסיסישל
הפריטלפיהאפ"א,בתוספתסיומתייחודיתלאותו
פריטכפיששונה,ואםמתקיימתלגביותקנה124)ב(-

תיקבעהסיומתהייחודיתבסוגרייםכאמורשם.
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לאיבצעבעלאפ"אשינויגדול,אלאאםכןהתקיימו )ג(
כלאלה:

השינוי נערך שבו הפריט לגבי החליט הוא )1(
New typeormodel( סוגחדש ציון או דגם ציון

;)designation

הואביקשוקיבלאפ"אחדשלגביהפריטכאמור; )2(
תקנה124תחולעלהגשתבקשהכאמור."

תקנה131לתקנותהעיקריות-בטלה.56.ביטולתקנה131

תקנה132לתקנותהעיקריות-בטלה.ב5.ביטולתקנה132

תקנה133לתקנותהעיקריות-בטלה.58.ביטולתקנה133

בתקנה134לתקנותהעיקריות-59.תיקוןתקנה134

בתקנתמשנה)א(- )1(

במקום"יצרןהמחזיקבאפ"א"יבוא"בעלאפ"א"; )א(

במקום"היצרן"יבוא"בעלהאפ"א"; )ב(

בתקנתמשנה)ב(,בכלמקום,במקום"היצרן"יבוא"בעלהאפ"א". )2(

בתקנה135לתקנותהעיקריות-60.תיקוןתקנה135

בתקנתמשנה)א(,אחרי"למנהל"יבוא"הותלה"; )1(

אחריתקנתמשנה)ב(יבוא: )2(

שינההמנהלאוביטלמפרטטכני,רשאיבעלאפ"אשהמפרטהטכניהאמור ")ג(
נוגעלאפ"אשבידיולהמשיךלייצראתהפריטלפיהאפ"אשבידיו,בלילקבל

אפ"אחדש,ובלבדשהואעומדבהוראותפרקזה."
הוספתתקנות

138בו–138ג
אחריתקנה138אלתקנותהעיקריותיבוא:61.

"המונח"מקובלעל
המנהל"

המבקשכימסמך,נתון,שיטה,טכניקה,מערכת,אמצעי138ב. )א(
אופעולה,אוכלשינויבהם,הצריךלפיתקנותאלהלהיות
מקובלעלהמנהל)להלן,בתקנהזו-מסמך(,יהיהמקובלעל
המנהל,ימציאלביקורתהמנהלאתהמסמךאותיאורשלו,
לפיהעניין,אוכלתיקוןשלו,45ימיםלפחותלפניהמועד

המתוכנןלכניסתולתוקף.

המנהלרשאישלאלקבלמסמךשהועמדלביקורתו )ב(
אותיקוןשלו,אולהורותלמבקשלתקנו,לשםקבלתו,או
45ימיםמהיום להודיעלמבקש,בהחלטהמנומקת,בתוך
שבוהועמדלביקורתו,כידרושהלותקופהנוספתשל45
ימיםלבחינתו;המנהלרשאי,בהחלטהמנומקת,להאריךאת
התקופההנוספתלבחינתהמסמךלשלושתקופותנוספות

שלאיעלועל45ימיםכלאחת.

עברו45ימיםמןהמועדשבוהעמידהמבקשלביקורת )ג(
המנהלמסמךכאמור,והמנהללאהודיעלוכיהמסמךאינו
מקובלעליו,אוכידרושהלותקופהנוספתשהורהעליה
לבחינתו,ולאהורהלולתקנו,יראואתהמסמךכמקובלעל

המנהל.

לאיבצעבעלאפ"אשינויגדול,אלאאםכןהתקיימו )ג(
כלאלה:

השינוי נערך שבו הפריט לגבי החליט הוא )1(
New typeormodel( סוגחדש ציון או דגם ציון

;)designation

הואביקשוקיבלאפ"אחדשלגביהפריטכאמור; )2(
תקנה124תחולעלהגשתבקשהכאמור."

ביטולתקנה131תקנה131לתקנותהעיקריות-בטלה.56.

ביטולתקנה132תקנה132לתקנותהעיקריות-בטלה.ב5.

ביטולתקנה133תקנה133לתקנותהעיקריות-בטלה.58.

תיקוןתקנה134בתקנה134לתקנותהעיקריות-59.

בתקנתמשנה)א(- )1(

במקום"יצרןהמחזיקבאפ"א"יבוא"בעלאפ"א"; )א(

במקום"היצרן"יבוא"בעלהאפ"א"; )ב(

בתקנתמשנה)ב(,בכלמקום,במקום"היצרן"יבוא"בעלהאפ"א". )2(

תיקוןתקנה135בתקנה135לתקנותהעיקריות-60.

בתקנתמשנה)א(,אחרי"למנהל"יבוא"הותלה"; )1(

אחריתקנתמשנה)ב(יבוא: )2(

שינההמנהלאוביטלמפרטטכני,רשאיבעלאפ"אשהמפרטהטכניהאמור ")ג(
נוגעלאפ"אשבידיולהמשיךלייצראתהפריטלפיהאפ"אשבידיו,בלילקבל

אפ"אחדש,ובלבדשהואעומדבהוראותפרקזה."

הוספתתקנותאחריתקנה138אלתקנותהעיקריותיבוא:61.
138בו–138ג

"המונח"מקובלעל
המנהל"

המבקשכימסמך,נתון,שיטה,טכניקה,מערכת,אמצעי138ב. )א(
אופעולה,אוכלשינויבהם,הצריךלפיתקנותאלהלהיות
מקובלעלהמנהל)להלן,בתקנהזו-מסמך(,יהיהמקובלעל
המנהל,ימציאלביקורתהמנהלאתהמסמךאותיאורשלו,
לפיהעניין,אוכלתיקוןשלו,45ימיםלפחותלפניהמועד

המתוכנןלכניסתולתוקף.

המנהלרשאישלאלקבלמסמךשהועמדלביקורתו )ב(
אותיקוןשלו,אולהורותלמבקשלתקנו,לשםקבלתו,או
45ימיםמהיום להודיעלמבקש,בהחלטהמנומקת,בתוך
שבוהועמדלביקורתו,כידרושהלותקופהנוספתשל45
ימיםלבחינתו;המנהלרשאי,בהחלטהמנומקת,להאריךאת
התקופההנוספתלבחינתהמסמךלשלושתקופותנוספות

שלאיעלועל45ימיםכלאחת.

עברו45ימיםמןהמועדשבוהעמידהמבקשלביקורת )ג(
המנהלמסמךכאמור,והמנהללאהודיעלוכיהמסמךאינו
מקובלעליו,אוכידרושהלותקופהנוספתשהורהעליה
לבחינתו,ולאהורהלולתקנו,יראואתהמסמךכמקובלעל

המנהל.
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נדרשתיקון ראהמבקשכימטעמיבטיחותהטיסה )ד(
שלמסמךבאופןשאינומאפשרעמידהבהוראותתקנת
)ב(,רשאיהואלתקנועלאתר;מבקששתיקןמסמך משנה
יודיעעלדברהתיקוןועלתוכנולמנהלבאופןמיידי,ותקנת

משנה)ב(תחול.
תקנותשהותקנו

לפיסעיף166לחוק
תקנות43עד43ג,45)א(,50,48אעד50ח,138,63,54,52,51ג. )א(

3ב,98,96,95אעד98ג,104,104,100א,125,122אעד125ג,
135,130,128)ג(ו–138בהותקנולפיסעיף166לחוק.

יראואתתקנות46,ב49,4)ב(,118,98א)2(,119)ב()2(,124 )ב(
ו–125כאילוהותקנולפיסעיף166לחוק."

תחילהוהוראת
מעבר

תחילתןשלתקנותאלה,למעטהאמורבתקנתמשנה)ב(ו–)ג(-62. )א(

ייצורשבקשתוהיתהתלויהועומדתביוםפרסום לגבימבקשרישיון )1(
התקנות)להלן-יוםהפרסום(ולגבימבקשרישיוןייצורשהגישבקשהביום

הפרסוםאולאחריו-ביוםהפרסום;

לגבימישערביוםהפרסוםייצרמוצרלפיתעודתסוגבלבד,ולגבימי )2(
שמבקשלייצרמוצרלפיתעודתסוגבלבדמיוםהפרסוםאולאחריו-ארבעים

וחמישהימיםמיוםהפרסום;

לגבימישביוםהפרסוםהיהבעלתעודתייצור-שמונהעשרחודשים )3(
מיוםהפרסום;

לגבימישביוםהפרסוםהיהבעלתעודתיצרןחלקים-עשריםוארבעה )4(
חודשיםמיוםהפרסום;

לגבימישביוםהפרסוםהיהבעלאפ"א-שלושיםחודשיםמיוםהפרסום; )5(

לגביבעלרישיוןייצורכאמורבתקנתמשנה)א()3(עד)5(שקיבלרישיוןייצור )ב(
חדש,בתוךהתקופההנקובהבאותןפסקאותמשנה,לפיהעניין,תהיהתחילתןשל

תקנותאלהביוםקבלתהרישיון.

בעלרישיוןייצורכאמורבתקנתמשנה)א()3(עד)5(- )ג(

יידרשלקבלרישיוןייצורחדש; )1(

יגישבקשהלקבלתרישיוןייצורחדש,שישהחודשיםלפחותלפנימועד )2(
תחילתהתקנותלגביולפיתקנתמשנה)א()3(עד)5(,לפיהעניין.

זו,"רישיוןייצורחדש"-רישיוןייצורשניתןלפיהתקנותהעיקריות בתקנה )ד(
כתיקונןבתקנותאלה,כנוסחןלאחריוםפרסומןשלתקנותאלה."

ו'באדרא'התשע"ט)11בפברואר2019(
ץ כ" ישראל   )חמ3-204-ת1(

שרהתחבורהוהבטיחותבדרכים  
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