תאריך :ז' בסיון ,התשע"ז
 01יוני 2017
סימוכין12248717 :
לידיעת ציבור המשיטים ,

הודעה לימאים ( /משיטים) מס' 012/2017
בהתאם לסמכותי על פי תקנות הנמלים (בטיחות השיט) התשמ"ג 1982-הפרק ה8-
הנדון  :הודעה למשיטים  - 012/2017ביקורת תחנות אלחוט בספינות.

בעקבות אישור ועדת הכספים של הכנסת לתיקון תעריף אגרת רישיון תחנת אלחוט בכלי שייט ,להלן
עדכון והנחיות:
 .1תעריף אגרת רישיון לתחנת אלחוט בכלי שייט (עד  20טון) עודכן ועומד נכון להיום על 100
ש"ח לשנתיים .
תקנה בדבר הסדרת רישיון תחנת אלחוט מחייבת החזקת רישיון בתוקף והסמכה בהתאם
לסוג התחנה .תקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות,תעודות ואגרות)  ,התשע"ה – .2015
. .2התוספת ה 20-לתקנות הנמלים (בטיחות השייט) התשמ"ג  1982 -קובעת חובת הצטיידות
במקמ"ש תג"מ ימי .D.S.C - CH 70. +
 .3במהלך ביקורת כושר שייט לכלי שייט המוגדרים לתחום שייט מעל  4מייל ,תשולב בדיקת
כשירות תחנת האלחוט.
 תיבדק הצגת תעודת רישיון תחנת אלחוט.
 ייבדק מספר .M.M.S.I.
 יבוצע שידור  TEST CALLב D.S.C. -ל R.C.C.חיפה.
 תבוצע שיחת  R/Tלווידוא קשר תקין עם  R.C.C.חיפה ולעדכון כי הקריאה הינה .TEST
 ייבדק חיבור  G.P.S.למקמ"ש.
 .4על מנת לאפשר הסדרת רישיונות תחנת אלחוט טרם ביצוע בדיקות כושר שייט יבוצעו
הבדיקות המפורטות לעיל החל מתאריך .1.9.2017
 .5יצוין כי עדכון תקנת משרד התקשורת שלעיל קובע את חובת החזקת הרישיון ,את סוג
התחנה הנדרש בהתאם לתחום השייט וכן ,עבירה מנהלית ואכיפת קיומה לרבות אמצעים
לענישה במקרה של אי עמידה בדרישות.
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 .6עם ההקלה בתעריף אגרת הרישיון ,וכמובן לצורך הגברת השייט בכלל ובטיחות המשיטים
בפרט,נדרשים בעלי כלי השייט להצטייד בהתאם.
 .7מפקחים מטעם משרד התקשורת יבצעו בדיקות יזומות לאכיפת התקנות באופן יזום או תוך
הצטרפות למפקחי כלי השייט במועדי הביקורת.
 .8נא להיערך בהתאם.
 .9מנהלי מרינות מתבקשים לפרסם הודעה זו על לוח המודעות.
 .10תוקף ההודעה מידי.

בברכה,
עמרם בן ישי
מנהל אגף א'
כלי שייט קטנים ומשיטים
תפוצה :
הודעה למשיטים
מנהלי המעגנות
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