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STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF TRANSPORT
NATIONAL INFRASTRUCTURES AND ROAD SAFETY
ADMINISTRATION OF SHIPPING & PORTS

י"א בטבת ,התשע"ג
 60דצמבר 6056
סימוכין69000356 :

הודעה לימאים ( /משיטים) מס' 020//02/
בהתאם לסמכותי בתקנות הנמלים (בטיחות השיט) ,התשמ"ג  ,5366הפרק ה6 -

הנדון :הכרזת "נמל חדרה – מצוף הגז".
 .5בתאריך  55.55.6056פורסם צו הנמלים (הכרזת נמל חדרה) התשע"ג – .6056
במסגרת הצו הוכרז נמל חדש שייקרא "נמל חדרה – מצוף הגז".
 .6תחום הנמל החדש המוכרז הינו ריבוע שצלעותיו באורך  9מייל ,הממוקם כ 8 -מייל
מערבית לגבעת אולגה .במרכזו של הריבוע ובעומק של כ 60 -מ' מוצב מצוף גז.
(אתר.)90° 01' 96.36" E 96° 68'08.50 " N :
המצוף מעוגן לקרקעית ע"י  6כבלים  +שרשראות.
למצוף מחובל חבל  MESSENGERבאורך כ 510 -מ' אשר צף על פני הים ומסומן
באמצעות מצוף מנצנץ ומחזיר הד מכ"ם.
 .9תחום הנמל אסור לדייג ולעגינת כלי שייט.
 .0יודגש כי האזור סביב למצוף ברדיוס של  0.1מייל הוכרז כשטח סגור במסגרת צו
"סגירת שטחים בים  ,68256תשע"ג –  "6056החתום ע"י מפקד חיל הים.
 .1כלי השייט המפליגים בקרבת נמל – הגז מתבקשים ליצור קשר עם נמל חדרה בערוץ 50
באמצעות מכשיר קשר בתחום התג"מ הימי ( )V.H.Fאו בטלפון .00-8600600
 .8רצ"ב מפה של מיקום המצוף ותחום נמל – הגז.
 .8תוקף ההודעה מיידית.
בברכה,
עמוס נוימן – מנהל אגף
כלי שיט קטנים ומשיטים
תפוצה:
מנהלי מרינות
תפוצת הודעה למשיטים
קריית הממשלה המחוזית חיפה
ע"ש יצחק רבין – בניין ב'
שד' פל-ים 51א ,ת.ד ,608 .חיפה 95333

טלפוןTEL: 00-6896668 :
פקסFAX: 00-6896660 :
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