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 רקע כללי .1

, שעניינה 'הפחתת הנטל הרגולטורי', נדרשים כלל 22.10.14, מתאריך 2118מס' בעקבות החלטת ממשלה 

משרדי הממשלה לבצע תכניות להפחתת הנטל הרגולטורי. מסמך זה מהווה סיכום של המידע שהצטבר 

מתן תעודות סוג לכלי בתחום  מחלקת הנדסת כלי טייס ברת"אהתחבורה, במסגרת הפעילות של  במשרד

 .טייס

טה מבוסס על 'המדריך להפחתת נטל רגולטורי'. בבסיס המדריך, עומדת ההבחנה בין איסוף יישום ההחל

מיפוי של העומסים בשני צירים מקבילים: אצל הרגולטור ע"י המידע לגיבוש התכנית. איסוף המידע מתבצע 

תבצעת ואנשי המקצוע במשרד בציר אחד, ובשיח עם בעלי עניין בציר השני. במקביל למיפוי העומסים, מ

 ו במיפוי העומסים האיכותני.עומסים שייתכן ולא על זיהוי שלמדידת הנטל הרגולטורי הקיים המאפשרת 

מיפוי העומסים המשרדי, מיפוי העומסים בשיח עם  :כך למעשה, שלושה צירים מזינים את גיבוש התכנית

 העלויות בפועל.דה שמאפשרת מדידת בעלי אשר חווים את העומסים 'על בשרם', וציר המדי

מסמך זה נועד לסכם את תהליך מיפוי העומסים כפי שהתבצע בציר השיח עם הרגולטור ואנשי המקצוע 

 סיכום המדידה של הנטל הרגולטורי.במשרד, יחד עם 

 

 פעילות הרגולטור: הסבר כללי ונתונים בסיסיים .2

 הנבדק הרגולטור בתחום פעילות תיאוראינטרס ציבורי ו .2.1

. , בעיקר בתעופה המסחריתפקידו העיקרי של הרגולטור הוא לשמור על בטיחותם של הטסיםת .1.1

לשם כך, מבצע  .בהיבט כלכלי ותחרותי -היבט נוסף הוא הבטחת הסחירות הבינ"ל של המוצרים

 הרגולטור את התהליכים הרגולטוריים הבאים:

 -מתן תעודות סוג .1.2

חוק הטייס מגדיר מי יכול לייצר כלי טיס לשם מכירתם. ככלל, )למעט לגבי כלי טיס קטנים  .1.2.1

ד( כדי שמישהו יוכל לייצר מטוס, ולמכור אותו הוא צריך המיועדים לשימוש ספורטיבי בלב

(. יש מסלולים designלעשות זאת על בסיס תעודת סוג. תעודת הסוג ניתנת לדגם, לתכן סוג )

 .ליבת הפעילותאינם באחרים, חריגים לתחומים לא מסחריים )ייצור ע"י חובב(, אבל הם 

עשוי לקחת מעל חמש שנים. לי טיס בשלמותו הוא תהליך ארוך, וכתהליך מתן תעודת סוג ל .1.2.2

. כקנה מיליון ש"ח רק כתשלום אגרות לרת"א 20למבקש יש הוצאות גבוהות, בסדר גודל של 

 מיליון דולר. 200-מידה, תקציב פיתוח של מטוס מנהלים קטן יכול להגיע ל

 נמכרים לשימוש לגורמים מחוץ לישראל. -רוב המטוסים שמיוצרים בארץ מיוצאים .1.2.3

בתהליך הוא להראות שהמטוס עומד בכללי הכושר האווירי. תקנות התיעוד תפקיד המפוקח  .1.2.4

 FAA (Federal Aviation -הישראליות אימצו את כללי הכושר האווירי של ה

Administration) לתקנות התעופה הפדרליות האמריקניות. זהו ספר עב  35עד  23: חלקים

הנדסיות לכל סוגי כלי הטייס, כאלף תקנות לסוג. הדרך להראות -כרס של תקנות טכניות

לא  מהניסויים חלקידה היא באמצעות חישובים או ניסויים קרקעיים/מוטסים. עמ

הוכחת  למשל,) אלא במדינות בהם התנאים מתאימים לצורכי הניסוי מבוצעים בישראל

המפוקחים  (.או המראה משדה בגובה רביכולת המראה בתנאי מזג אוויר קשים כגון שלג, 

לוודא שהבדיקות  -דוק אותם ולאשר אותםמגישים "דוחות הצדקה", ותפקיד המחלקה לב

 נעשו לפי התקנה ועומדות בדרישות התקנה.

טבלה עם רשימת התקנות ואיך תוכח  -בתחילת התהליך מגיש המבקש תוכנית עבודה .1.2.5

לאחר אישור . לעיתים לאחר תיקון והערותהעמידה בהן. רת"א מאשרת את התוכנית, 



התוצאה הסופית של עמידה בכל התקנות . מתחיל בפיתוח האבטיפוס המבקשהמתווה, 

 שבטבלה היא מתן תעודת סוג, שמאשרת את התכן.

 מבקשבות, כאשר ירשימת התקנות מתעדכנת בערך פעמיים בשנה. כדי להבטיח ודאות ויצ .1.2.6

מגיש בקשה לתעודת סוג, יש "הקפאה" של כללי הכושר האווירי לחמש שנים. המבקש לא 

יש גם נוהל למקרה  .ווירי שעודכנו במהלך חמש השניםצריך להוכיח עמידה בכללי כושר א

, ובמקום להסתיים 2010 בתחילתפיתוח שהחל במקרה של  ,למשלשל חריגה מתקופה זו. 

המפוקח יצטרך להוכיח עמידה בכל התקנות שנוספו  ,2016 בתחילתהסתיים  2015 בתחילת

 .2011שנת עד 

)אישור תכן סוג לכלי טיס בשלמותו אין הרבה פרויקטים גדולים שרצים במקביל במחלקה  .1.2.7

 זמן נתון, לכל היותר.כל או שינוי גדול(, אחד או שניים ב

יש לאגף גם סמכות להורות על פעולות מתקנות ברמת התכן לאחר הייצור.  -פעולות מתקנות .1.3

לבעל תעודת הסוג יש אחריות על מתן מידע תחזוקתי לכל כלי הטיס מאותו סוג. לשם כך הוא 

מידע לגבי תקלות תפעוליות שקורות בצי העולמי של כלי הטיס מאותו סוג ולנתח  נדרש לאגור

את המידע. רת"א מקיימת ישיבה רבעונית עם בעל התעודה בה עוברים על כל התקלות והבעיות 

ובודקים אם יש בעיות חוזרות. אם יש כאלו מוציאים הוראת תיקון. אפשרות אחת היא שבעל 

ון שירות. אפשרות אחרת היא שרת"א תעשה זאת כהוראת כושר תעודת הסוג יעשה זאת כעל

 לחוק הטיס(. 69)לפי סעיף  אווירי מחייבת

בין אם ע"י מחזיק תעודת הסוג/היצרן, ובין אם ע"י צד שלישי )למשל,  -שינוי בתכן סוג מאושר .1.4

האווירי, מפעיל אווירי(. זוהי "תעודת סוג תוספת", שינוי למוצר קיים. מתוך סט כללי הכושר 

בו מתנהל התהליך דומה למתן האופן  .בוחנים על מה השפיע השינוי, ואת זה בודקים מחדש

 תעודת סוג, אך הוא מצומצם בהיקפו.

מאשרים גם שינויים זמניים, בד"כ לניסויים. יש גם תעודה לשימוש ניסיוני  -שינויים זמניים .1.5

 בקשות כאלו בשנה. 15-לאבטיפוס או לכלי טייס שהוא פלטפורמה לניסוי מוטס. כ

ס. למדינות יש הסכמים בילטרליים כך שתעודת כלי טיי מדינות בהן מתוכננים 14יש  -ולידציה .1.6

כי יש התאמה  מוודאיםסוג שהוציאה מדינה אחת, תתקבל גם במדינה באחרת. הסכמים אלה 

בין כללי הכושר האווירי המחייבים בשתי המדינות, וכן בנהלים לרישוי הכשירות האווירית 

במדינה זרה. כשמגיע לארץ  הראשונית. ולידציה היא אישור תכן סוג שקיבל תעודת סוג מרשות

דגם חדש של כלי טיס )שטרם נרשם כמוהו במרשם הישראלי לכלי טיס( היצרן מגיש בקשה 

בואינג לשם ביצוע הולידציה, שלראשונה יגיע לארץ.  787על קנתה בואינג -לאישור. למשל, אל

לא שגרתיים . בתהליך הבדיקה עוברים על הסעיפים המול רת"א ולידציה לתעודת הסוג תבצע

בתהליך אישור תכן הסוג המקורי. חלק מההליך הוא גם אישור של הספרות שבאה עם הכלי )ספר 

-הטיס וספר האחזקה(. אין לרת"א הסכמים בילטרליים עם כל המדינות המייצרות, למשל ניו

לא עלה הצורך. יש לרת"א הסכם סטנדרטי מוכן לחתימה, אם עולה  משום שמעולםזילנד, 

 הצורך.

כלי שהיה בשירות הצבא, ועכשיו רוצים להעביר אותו עם  -ורה צבאית לאזרחית"גיור" מתצ .1.7

נדרש לעבור דרך רת"א ולקבל את  התעודות שלו לגורם אזרחי או למכור למדינה אחרת

 .האישורים המתאימים

תהליך שבו ניתנת לעובדי תעשיות, שיש לרת"א הרבה ניסיון בעבודה מולם,  -(DERנציגי המנהל ) .1.8

צג את רת"א בנקודות מסוימות בתהליך אישור תכן הסוג, למשל לניסוי בחו"ל. סמכות ליי



בשל קשיים משפטיים. יש  שלא קיים ברת"אים שהם פרילנסרים, מודל DERלאמריקאים יש גם 

בכירים מאוד צריכים לעמוד וקורס. למשל, בעלי תפקידים קריטריונים שקופים בהם הנציגים 

. כל נציג מחויב בהגשת ש שיהיו להם גם שיקולי תקציב או לו"ז, מחשלא יכולים להיות נציגים

נציגים פעילים כיום,  30-35-כאם לנציג לא הייתה פעילות, הסמכות נשללת ממנו.  דו"ח שנתי.

 בתע"א,. כיום שוקלים לתת גם לאנשים באלביט. םלוכרובם כ

 

 הבסיס החוקי לפעילות .2.2

 לחוק הטיס 69 -ו 64, 63, 54, 51-49עיפים ס .1

 (20.07.12)עדכון אחרון מתאריך  1977 -תקנות הטיס )נהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם(, תשל"ז  .2

 1977 –, תשל"ז תקנות הטיס )רעש כלי טיס( .3

 1981 -, התשמ"א תקנות הטיס )נציגי המנהל( .4

 .לי מחלקת הנדסהנה .5

 

 היתרים ורשיונות הניתנים על ידי הרגולטור .2.3

 מופרט לעיל, הרשיונות וההיתרים הניתנים ע"י הרגולטור הם:כ

 תעודת סוג .1

 תעודת סוג תוספת .2

 שינויים זמניים .3

 ולידציה .4

 הסמכת נציג המנהל .5

 

 רגולציה ורגולטורים משיקים .2.4

האירופית  EASAקיימים מספר רגולטורים מקבילים בעולם, בעיקר  .מחוץ לרת"אמשיקים רגולטורים  לאל

 .ICAOהאמריקאי. כמו כן, כל הנושא מוסדר ע"י רגולציה בינ"ל של ארגון התעופה העולמי  FAA-וה

 

 סיכום השיח מול בעלי העניין .3

 תהליך השיחסיכום  .3.1

שלב ראשון הרגולטור הצביע על שלושה שחקנים מרכזיים בענף: החטיבה האזרחית בתעשייה האווירית ב

)תע"א(, חטיבת הבדק בתע"א וחברת אלאופ. לאור מיעוט השחקנים הוחלט לפנות ישירות אליהם. בשלב 

וק שיש הבא, נערכו שיחות גישוש עם שלושת השחקנים. חברת אלאופ בחרה שלא להמשיך בתהליך, בנימ

לה מעט מאוד ניסיון במתן תעודות סוג לכלי טייס, וממעט הניסיון הזה היא לא מזהה עומסים ברי הפחתה. 

 לפיכך, מסמך זה מבוסס על פגישות והתכתבות עם נציגי תע"א, שהיא השחקן המרכזי בענף.

 

 רשימת העומסים שמופו על ידי בעלי העניין .3.2

 סים מרכזיים, שלושתם במישור הבירוקרטיה:עומ 3מסגרת השיח עם בעלי העניין עלו ב

 (.DERהיעדר מנגנון מוסדר להכשרה ולעדכון נציגי המנהל ) .1

 צוואר בקבוק שנוצר לעיתים ברת"א, המוביל להתמשכות הזמן עד אישור דוחות. .2

 פוגע ביכולת שלה להתחרות בשוק הבינ"ל., מה שDOAהסמכת היעדר  .3

http://caa.gov.il/index.php?option=com_docman&view=download&alias=5307-1927-2016&category_slug=2015-10-13-06-39-02-8&Itemid=669&lang=he
http://caa.gov.il/index.php?option=com_docman&view=download&alias=5307-1927-2016&category_slug=2015-10-13-06-39-02-8&Itemid=669&lang=he
http://caa.gov.il/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2391&Itemid=
http://caa.gov.il/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1712&Itemid=
http://caa.gov.il/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=2015-10-13-06-39-02-8&alias=1710-539&Itemid=669&lang=he
http://caa.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&id=1085&Itemid=497&lang=he


 

 

 פירוט העומסים הרגולטוריים: .3.3

 DER- Designated Engineeringיעדר מנגנון מוסדר להכשרה ולעדכון נציגי המנהל )ה .1

Representative)- 

( בשלבים DERרת"א מאפשרת לבעלי תפקידים יחודיים בתעשייה לשמש כנציגי מנהל רת"א ) .1.1

רת"א בבדיקות קריטיות או יחודיות, וממליץ שונים של תהליך תכנון המטוס. הנציג מייצג את 

האם אב הטיפוס עמד או לא עמד בדרישות אותה בדיקה. הרשות הגדירה כי התנאי לקבלת מינוי 

DER  הוא מעבר הסמכה, שעיקרה הכרת נהלים ותקנות. ואולם, לטענת תע"א, רת"א לא הגדירה

קר שת"פ עם אוניברסיטת קנזס, מנגנון הסמכה מפורש. בתע"א מוצאים לכך דרכים עוקפות, בעי

לאדם, לא כולל עלויות הטיסה והאש"ל. במקרה אחד, בו הצטברו מועמדים רבים  2000$-שעלותו כ

, אך בכל זאת רת"א מכירה DER -. זהו אינו קורס מסמיך ל40,725$התקיים הקורס בארץ, בעלות 

 FARטמעה של תקנות בו. בנוסף, עלתה ציפייה שהרשות תעשה השתלמויות או הדרכות לשם ה

שהתעדכנו. כיום התקנות החדשות מופצות בלשון משפטית כמות שהן. בעיני תע"א יש ערך מוסף 

 בהטמעת התיקונים ובמתן הנחיות כיצד ליישם בפועל את התקנה.

סיבת העומס היא בהירות בהנחיות וביישום. העומס מתבטא בעלויות  -ניתוח העומס )בירוקרטיה( .1.2

 ת.ישירות ובאי ודאו

 -התמשכות הזמן עד אישור דוחות .2

יש לאשר אצל מלווי הפרויקט ברת"א.  DERכל דו"ח של ניסוי או בדיקה, גם אם נכתב ע"י  .2.1

לעיתים, בגלל הצטברות עומסים ודוחות נוצר צוואר בקבוק באישור הדוחות, אשר מעכב את כלל 

 הפרויקט, ועשוי אף לפגוע בכלל התקדמותו.

סדרי גודל משתנים לא ניתן להצביע על דפוס קבוע. כדוגמא נקודתית מאחר ומדובר בפרויקטים ב

מנוסעים  737-700ניתן לראות את פרויקט הסבה נוכחי שמתבצע בחטיבת הבדק )הסבת בואינג 

דוחות לצורך השלמת הפרויקט.  110-דוחות לאישור, ובסה"כ כ 10-למטען(: מדי שבוע נשלחים כ

דים ודורשים עיון מדוקדק של מומחי חוזק, עומסים חלק מהדוחות האלה כוללים מאות עמו

והתעייפות, כאשר ברת"א מומחים בודדים העוסקים בנושא. חלק מהדוחות מוחזר להבהרות 

 ותיקונים.

חשוב לציין כי ברת"א קיים מאגר של מומחים חיצוניים הזמין לשימוש תחום הנדסה בתקופות של 

בים לא קרה מקרה בו בגלל עיכובים מצד רת"א עומס. לטענת מנהל האגף, גם אם דוחות מתעכ

 התעכב תאריך היעד הסופי של פרויקט.

 מידת העומס קטגוריה

 בירוקרטיה

 

 ללא דרישות

DERהכשרת 

אישור דוחות

DOAהסמכת 



סיבת העומס היא זמינות הרגולטור. העומס מתבטא בעיכובים  -ניתוח העומס )בירוקרטיה( .2.2

 בפעילות העסקית ובאי ודאות הפוגעת ביכולת התכנון.

 -DOA (Design Organisation Approval) היעדר הסמכת .3

מקבילות לרת"א בעולם מעניקות למתכננים, אשר מקבלים על עצמם סט של כללים ונהלי רשויות  .3.1

אבטחת איכות, את האפשרות לאשר בעצמם את התכן של מטוסים חדשים, ללא צורך בליווי צמוד 

". כיום, הסמכה DOAשל תהליך תכנון המטוס. יצרן, שעמד בקריטריונים אלה מקבל "הסמכת 

(, ODA, שם ההסמכה מכונה FAA( והן ע"י האמריקאים )EASAהאירופאים )כזו ניתנת הן ע"י 

אך לא ניתנת ע"י רת"א. מעבר לכך שללא ההסמכה, המתכנן מחויב להעביר כל דו"ח לאישור 

רת"א, כפי שתואר לעיל, יש בה גם משום פגיעה בכושר התחרות. ישנם לקוחות, בעיקר אירופאים, 

 עיתים אף קריטריון סף, בבואם להתקשר עם חברה מתכננת.היא שיקול חשוב, ול DOAשהסמכת 

לפי עדותם של נציגי תע"א, בשנה שקדמה לבחינת הנטל הרגולטורי שלושה לקוחות ביקשו לדעת 

 . שלושתם בחרו שלא לחתום על חוזה עם החברה.DOAהאם יש לחברה הסכמת 

וגיה המוגדרת במדריך זהו אינו עומס "קלאסי" עפ"י המתודול -ניתוח העומס )בירוקרטיה( .3.2

 עקיפות למפוקחים )אובדן לקוחות(.הממשלתי, היות ומדובר בעומס שמתבטא בעלויות 

  



 תכנית המשרד להפחתת הנטל .4

 )כולל לו"ז( פרטי התכנית המשרדית .4.1

 "  בשינויים הבאים:Designated Engineering Representatives" 1.4.020נוהל יעודכן  -DERהסמכת  .1

 Kansas Universityכך שיאפשר הכרה בקורס מקביל שניתן ע"י  .1.1

 פתיחת קורס.הגדרת מס' משתתפים מינימלי ל .1.2

 התייחסות למועדי עדכון נציגי המנהל . .1.3

 אין מבחן בסיום הקורס. –בהתייחס לסעיף ה'  .1.4

 2017יולי  :ביצועיעד ל

 הבחנה בין דוחות שהם תנאי להתקדמות לדוחות רגילים: בוצעה -יצור הזמן עד אישור דוחותק .2

ח כזה יטופל בהכרח דוח שהוא תנאי הוא דוח שעיכובו יביא לדחייה של השלב הבא בפרויקט. דו .2.1

כתנאי דוחות שזוהו  יהיה צורך בשימוש במיקור חוץ.אם , גם תוך זמן מוסכם מראש עם המבקש

 :להתקדמות

 Project Specific Certification Plan (PSCP) –תכנית רישוי  .2.1.1

 Compliance Checklist (CCL) –טבלת שיטת הוכחת עמידה בתקנות  .2.1.2

 סה(תכניות ניסוי )קרקע ו/או טי .2.1.3

 יעד לביצוע: בוצע

 וחות שאינם תנאי להתקדמות יטופלו תוך התחייבות לסיימם בזמן סביר לפני סוף הפרויקט.ד .2.2

מתוך הבנה שמדובר במצב שיוצר לתעשייה חיסרון תחרותי, בעיקר ביחס לשוק  -DOAהסמכת  .3

אינו . הדבר (EASAופאית )הרשות האיר של DOAאת האפשרות לעבור הסמכת  נתנההאירופאי, רת"א 

 מצריך תיקון תקנות.

 יעד לביצוע: בוצע

 

 ניתוח השפעות .4.2

הנובעים מתכנית זו אינם תואמים בהכרח להבחנה המקובלת במתודולוגיה בין דרישות  שינוייםה

מעלות הנטל הבירוקרטי.  25%לבירוקרטיה, וכן קיים קושי אובייקטיבי במדידת העמידה ביעד של הפחתת 

תע"א להתחרות בשוק הבינ"ל. השווי של הסרת החסרונות התחרותיים ואולם, יישום התכנית יקל על 

 .רו עשוי להגיע למאות מיליוני דולרים לפרויקטשתוא

 

 מסקנות מרכזיות -מדידה .5

 תיאור התהליך .5.1

 תודולוגיית המדידה בעייתית בתחום זה, משני טעמים:מ

מטיל עלות עקיפה, ולא ישירה.  DOAהעומס בעל ההשלכה הכלכלית המרכזית, היעדר הסמכת  .1

 עלות זה הינה משמעותית, אך לא ניתנת למדידה בכלים הקיימים כיום.

 ליתר העלויות אופי פרטני ומשתנה, אשר לא מאפשר חישוב ממוצע תחת הנחות סבירות. .2

 


