מדינת ישראל
משרד התחבורה
רשות הספנות והנמלים

STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF TRANSPORT
ADMINISTRATION OF SHIPPING & PORTS

י"א בכסלו ,התשס"ט
 08דצמבר 2008
סימוכין12082108 :

הודעה לימאים)/משיטים( מס' 009/2008
בהתאם לסמכותי בתקנות הנמלים )בטיחות השייט( התשמ"ג  1982הפרק ה.8-

הנדון :מועדי בדיקות כושר שייט ומבחנים עיוניים – תחזית לשנת 2009
 .1רצ"ב טבלאות המפרטות כדלקמן:
נספח א( את מועדי המבחנים העיוניים.
נספח ב( את המקומות והמועדים בהם יבוצעו בדיקות כושר שייט.
 .2בנוסף למפורט בטבלה שבנספח ב'  ,בדיקות כושר שייט מיוחדות או חריגות ,יתואמו מול עם משרדנו ,לפחות שבוע ימים
לפני המועד המבוקש ,בצרוף רשימת מספרי רישוי כלי השייט המתוכננים לבדיקה.
 .3מנהלי נמלים והמעגנות מתבקשים לפרסם על לוחות המודעות את הנספחים להודעה . ,
 .4את פירוט נושאי המבחנים ואת פרוט הדרישות לבדיקות כושר שייט ,ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד התחבורה
שכתובתו  www.mot.gov.il :בשדה ,ספנות \ כלי שייט קטנים

תפוצה:
הודעות לימאים

קריית הממשלה המחוזית חיפה
ע"ש יצחק רבין – בניין ב'
שד' פל-ים 15א ,ת.ד ,806 .חיפה 31999

טלפוןTEL: 04-8632227 :
פקסFAX: 04-8632220 :

HAIFA DISTRICT GOVERNMENT CENTER
'NAMED AFTER YITZHAK RABIN – BUILDING B
15A PAL-YAM ST. B.O.X. 806, HAIFA 31999
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מבחנים עיוניים למשיטים תשס"ט -תש"ע 2009
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אוגוסט

מועדי המבחנים ומקום עריכתם עשויים להשתנות!
יש להתעדכן בתחילת כל חודש אזרחי לגבי שינויים אפשריים
בערבי חג וימי שישי לא יקויימו מבחנים עיוניים.
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הערות
* מועדי בדיקות כשר שייט עשויים להשתנות ,יש להתעדכן בתחילת כל חודש אזרחי לגבי שינויים אפשריים.
* באיזורים אחרים שאינם נחשבים לנקודות בדיקה באופן רישמי -יתקיימו בדיקות כושר שייט עפ"י תאום מוקדם של שבעה ימי עבודה מראש לפחות ,עפ"י
רשימה של מינימום  5כלי שייט) .העברות בעלות יבוצעו ע"י הבודקים ,בנוסף למינימום  5כלי שייט(.
* בערבי חג לא יתקיימו בדיקות כושר שייט.
* בחול המועד סוכות וחול המועד פסח לא יבוצעו בדיקות כושר שייט.
* פרטים נוספים בנושא הדרישות לכושר שייט ניתן למצא באתר האינטרנט של משרדנו www.mot.gov.il

יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר

מרץ
אפריל
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יוני

פברואר

ינואר

שעות בדיקה

מקום בדיקה

מעגן דייג קישון

מרינה הרצליה

מרינה
עכו

מרינה
אשדוד

מרינה
אשקלון

להלן מועדים ואתרי בדיקה לכושר שייט לשנת 2009
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