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 א"תרלשימוש 
 

 __________:מספר רישום

 תיקונים ושינויים
מנוע כלי טיסת , כלי טיס(

 )פרופלור או אביזר

  משרד התחבורה-מדינת ישראל 
 אזרחיתהתעופה ה רשות

 כושר אווירי
 :מודל :מספר סידורי :מספר רישום

 
 :יצרן

 
 כלי טייס.1

כפי שרשום בתעודת רישום כלי (ת כתוב
 ):הטיס

 

 ):כפי שרשום בתעודת רישום כלי הטיס(שם 
 
 

  בעלים

   :תיקון /שם השינוי. 2
 :תיקון/תאור השינוי

 
 
 

  אגף כושר אווירי–אזרחית התעופה ה רשותלשימוש . 3
 
 
 
 

   לא כן : א בעת ביצוע ביקורת ההתאמה"תרנדרשת נוכחות מפקח 
 זיהוי הפריט. 4 סוג. 5

תיקון /שינוי
 קטן

יקון ת/שינוי
 פריט יצרן מודל סידורי' מס גדול

 כלי טיס --- כמפורט לעיל ---  

 מנוע כלי טיס     

 פרופלור     
 :סוג

 
    

 :יצרן
 

 אביזר

 הצהרת התאמה. 6
 יצרן הציוד/שם וכתובת מכון הבדק . א מורשה לביצוע בקורת התאמה. ב מספר רשיון. ג

 טכנאי בדק כלי טיס 
 מבקר איכות במכון הבדק

 

  י יצרן הציוד"מבקר יצור מועסק ע 

 

י דרישות "שינוי שבוצע על הפריט המצוין לעיל והמפורט מעבר לדף בוצע עפ/אני מצהיר בזאת שהתיקון.  ד
 ותקנות הטיס של מדינת ישראל וכל המידע המצורף בזה אמיתי ונכון למיטב ידיעתי
 : תאריך : חתימת מורשה החתימה

 
 ותאישור החזרה לשיר. 7

הפריט המפורט להלן נבדק בהתאם לתקנות , אנשים המפורטים מטה/ בהתאם לסמכות שהוקנתה לגופים
 :הטיס של מדינת ישראל ונמצא

  לא מאושר להחזרה לשירות     מאושר להחזרה לשירות        
, יצרן כלי הטייס 

 'פריט וכו
 רשותמפקח כושר אווירי ב 

 אזרחיתהתעופה ה
 )יש צורך לפרט (אחר

מורשה מטעם  
 מכון בדק מאושר

נציג המינהל בתחום כושר  
 אווירי

חתום 
 על ידי

 :תאריך האישור או הדחייה :מספר רשיון :חתימת מורשה החתימה
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 א"תרמוש לשי
 

 __________:מספר רישום

 תיקונים ושינויים
מנוע כלי טיסת , כלי טיס(

 )פרופלור או אביזר

 מדינת ישראל
 משרד התחבורה

 אזרחיתהתעופה ה רשות
 כושר אווירי

 
 :מודל :מספר סידורי :מספר רישום

 
 :יצרן

 
 
 

 ):'ג+ ' לפרטים נוספים ראה נספחים ב(תיקון יתייחס לנושאים הבאים /תיק השינוי: נספחים
 

 Change Affects/Requires Y N Report No/ Document No 
Affected/ Generated 

Approved 
By 

8. Compliance check list with 
regulation     

9. Weight and balance     
10. Strength analysis     
11. Electric Load Analysis     
12. EMI/RFI test     
13. Qualification Test     
14. Laboratory test     
15. Functional Test     
16. Flight Test     
17. Test Equipment     
18. List of special Tools     
19. Spare Parts     
הוראות עבודה .20     
21. Conformity inspection     

 
כל , שינויי משקל ואיזון או שינויי מגבלות הפעלה ירשמו לפי העניין במסמכי התיעוד המתאימים של כלי הטייס(

על מנת להבטיח המשכיות ההתאמה עם דרישות כושר , השינויים חייבים להיות תואמים עם שינויים קודמים
 ) אווירי ישימות

 
 

        Submitted by: 
 Name  Title  Signature  Date 
        

Approval: 
 Name  Title  Signature  Date 
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 א"תרלשימוש 
 

 __________:מספר רישום

 תיקונים ושינויים
מנוע כלי טיסת , כלי טיס(

 )פרופלור או אביזר

 מדינת ישראל
 משרד התחבורה

 אזרחיתהתעופה ה רשות
 כושר אווירי

 
 :מודל :מספר סידורי :מספר רישום

 
 :יצרן

 
 
 
 

 ):'ג+ ' לפרטים נוספים ראה נספחים ב(תיקון /ספרות אחזקה מושפעת בעקבות השינוי
 

  Y N 
22. T.C.D.S   
23. Flight Manual   
24. Maintenance Manual   
25. Airworthiness Limitation Section   
26. Illustrated Parts Catalog   
27. Master Equipment List   
28. Relocation of Components   
29. Marking Ext/Int   
30. Fault Analysis   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

        Submitted by: 
 Name  Title  Signature  Date 
        

Approval: 
 Name  Title  Signature  Date 
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 א"תרלשימוש 
 

 __________:מספר רישום

 תיקונים ושינויים
מנוע כלי טיסת , כלי טיס(

 )פרופלור או אביזר

 מדינת ישראל
 משרד התחבורה

 אזרחיתהתעופה ה רשות
 ר אוויריכוש

 
 :מודל :מספר סידורי :מספר רישום

 
 :יצרן

 
 

 רשימת מסמכים ישימים
 
 

Document No. Description Version 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 

 
        Submitted by: 
 Name  Title  Signature  Date 
        

Approval: 
 Name  Title  Signature  Date 

 


