מדינת ישראל
משרד התחבורה
רשות הספנות והנמלים

STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF TRANSPORT
ADMINISTRATION OF SHIPPING & PORTS

כ"ט באייר ,התשע"א
 02יוני 2011
סימוכין15144311 :

הודעה לימאים)/משיטים( מס' 004\2011
בהתאם לסמכותי בתקנות הנמלים )בטיחות השייט( התשמ"ג  1982הפרק ה.8-

הנדון :שינויים במועדי פעילות האגף לכלי שייט קטנים
ומשיטים
 .1החל מתאריך  15/6/2011יחולו שינויים במועדי קבלת קהל ובמועדי מענה
טלפוני באגף לכלי שייט קטנים ומשיטים ,שבמשרדנו בחיפה .במקביל תופעל
מערכת מידע ומערכת לניתוב שיחות טלפון.
 .2פירוט המועדים כדלקמן:
א .מועדי קבלת קהל:
בימי א  -בין השעות  8:30עד 13:30
בימי ג  -בין השעות  8:30עד 13:30
בימי ה  -בין השעות  8:30עד 13:30

בימים ב ,ו-ד

אין קבלת קהל.

במועדי קבלת קהל לא יהיה מענה טלפוני !
ב .מועדי מענה טלפוני בניתוב שיחות:
בימי א -
בימי ב -
בימי ג -
בימי ד -
בימי ה -

בין השעות  13:30ל 15:30
בין השעות  8:30עד 13:30
בין השעות  13:30ל 15:30
אין מענה טלפוני
בין השעות  13:30ל 15:30

ג .מערכת המיידע הטלפוני ,תופעל בכל ימות השבוע ובכל שעות היממה.

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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לידיעתכם ,הורדת טפסים ומידע מפורט בנושאי כלי שייט ומשיטים ,ניתן
למצוא באתרנו באינטרנט בכתובת . WWW.SPA.MOT.GOV.IL
 .3היערכותכם בהתאם.
 .4מנהלי מרינות וגופים אחרים הנותנים שירות לציבור בעלי כלי השייט והמשיטים
,מתבקשים לפרסם הודעה זו על מעל גבי לוחות המודעות .

ב ב ר כ ה,

תפוצה:
מנהלי מרינות
תפוצת הודעה למשיטים
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