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לכבוד
ציבור המשיטים

הודעה לימאים ( /משיטים) מס' 030/2018
בהתאם לסמכותי על פי תקנות הנמלים (בטיחות השיט) התשמ"ג 1982-הפרק ה8-
הנדון  :הודעה למשיטים  - 030/2018הישט יום העצמאות
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ביום חמישי ,ה 19-באפריל  2018יתקיים הישט ראווה של ספינות חיל הים ליום העצמאות
ה 70-למדינת ישראל מערבית לחופי חיפה ,הרצליה  ,תל אביב –יפו ,אשדוד ואשקלון.
במקביל יתקיים משט הצדעה של כלי שייט אזרחיים (המשתתפים במשט של הפורום
לקידום השייט).
ההישט הצבאי והמשט האזרחי יתנהלו בשני נתיבים נפרדים.
נתיב כלי השייט של חיל הים הינו בקירוב ,כפי שמוצע בנספח א' בטווחים –  800יארד
מערבית לחופי הרצליה ות"א.
ספינות חיל הים יבצעו משטים באזורים הנ"ל :
א .מערבית לחופי חיפה במרחק  1000-1300יארד מהחוף מכיוון צפון לדרום בשעה
.10:20
ב .מערבית לחופי הרצליה במרחק  1000יארד מהחוף בשעה .12:30
ג .מערבית לחופי תל אביב -יפו ובת ים במרחק בין  1000-1300יארד מהחוף מכיוון
צפון לדרום החל מהשעה  13:15ועד השעה .13:30
ד .מערבית לחופי אשדוד במרחק  1000יארד מהחוף בשעה .15:00
ה .מערבית לחופי אשקלון במרחק  1000יארד מהחוף בשעה .15:30

 .6ספינות חיל הים יפליגו במסדר אשר מוגבל בכושרו לתמרן למניעת התנגשות ולשם בטיחות
השייט.
 .7כלי השייט אחרים מתבקשים להימנע מכניסה למסלול ההישט הצבאי ולפנות דרך.
 .8מצופי הסימון ימוקמו על ידי חיל הים בטווח  800יארד מחוף .כל מצוף הינו עמוד בעל מצוף
כתום/אדום ,המצופים מסומנים בדגלי חיל הים .קו המצופים מסמן את קו ההפרדה של
נתיב ספינות חיל הים מנתיב כלי שיט האזרחיים.
בברכת חג עצמאות שמח,
עופר בן עזרא
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