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 לכבוד
 ציבור המשיטים 

 
 

 2020/230הודעה לימאים / )משיטים( מס' 
 8הפרק ה  -1982בהתאם לסמכותי על פי תקנות הנמלים )בטיחות השיט( התשמ"ג 

 
 נוסעים בשכר - " בכלי שיט קטניםהוראות "תו סגול - 023/2020הודעה למשיטים הנדון : 

 
שיטי הספנות )מ תקנות כמפורט בהגדרות מסחרייםלכלי שיט ם של מסמך זה, להגדיר כללימטרתו 

 .בהתאם להנחיות משרד הבריאות "תו סגול", לקבלת 1998כלי שיט קטנים(, התשנ"ח 
 המחייבים ולתנאים להוראות בכפוף זאת, קטנים שיט כלי של מסחרית לפעילות חזרה יאפשרדבר ש

 ."סגולהתו ב" עמידהל
 

 התו הסגול  כללי

 מתנאי הרישיון  50% היותר לכל תהיהלשהות ע"ג הסירה/ספינה  מותרת מרבית מפליגים כמות
ע"פ הנחיות משרד הבריאות  בו זמנית לשהייה מרבי אנשים למספר ובהתאם /ספינההסירה של

 .שבתוקף

 לא (ובוחנים נבחנים, מדריכים) מפליגיםה מספר –)בתי ספר לשיט(  למשיטים מעשיים םמבחני 
 מהמותר ברישיון הספינה. %50 -על יעלה

 הכללים קיוםתפקידו להשגיח על  אשרהמסחרי  בארגון קורונה ממונה מינוי . 

  שילוט מנחה לשמירה על הכלליםו השוהים המותרת במקוםיש להציב שלט לעניין כמות 

 הבאים הכללים על לשמור ישהעלייה של הנוסעים לסירה/ ספינה כשהם ממתינים על הכבש  לפני: 
 יש לסמן ע"ג רצפת הכבש/הרחבה את המרחקים  –מ'  2מרחק בין אדם לאדם של  שמירת

 הנ"ל
 מסיכה עטיתלא יעלה אדם על הסירה/ספינה ללא  -מסיכה תעטי 
 שיש לו אחד  אדםלא תתאפשר כניסה של  -בריאותם  לגביש לבצע תשאול של הנכנסים י

מתסמיני הקורונה )שיעול, קושי בנשימה או כל תסמין נשימתי אחר שאינו נובע ממחלה 
 .נשימתית כרונית(  ואדם שהיה במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים

 שם ומשפחה. ת.ז. מס'  -במידה ויתגלה חולה תאפידמיולוגי החקיר לצרכי רישום לבצע יש
 .יום 14-ל לפחות יישמר זה מידע -טלפון

 ספינהלסירהמעלות, לא יורשה להיכנס  38בצע מדידת חום לכל אדם. אדם עם חום מעל ל יש/ 

 וללקוחות לעובדים ומסכה כפפות. 

 מונגש להיות שיוכל'ל אלכוגמספר עמדות  הימצאותש להקפיד על י – ההיגיינה כללי על הקפדה 
 .חיטוי, ממחטות , נייר לניגוב ידייםלנוסעים

 באמצעות  -שולחנות, מעקות, חלונות )מבפנים( –לפני כל עלייה של קבוצת נוסעים  משטחים חיטוי
 אחוז, באמצעות ניגוב או התזה עד לייבוש 70תמיסת אלכוהול בריכוז של לפחות 
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 ספינההסירה"ג עהתנהגות  כללי/: 
 השולחנות בין מטר 2 של מרחקיש לוודא  –השולחנות מקובעים לרצפה  –שולחנות  הצבת 

 .מהמותר צפופה ישיבה היוצרים לשולחנות גישה למנוע/ שולחנות על"דלג" ל הצורך)במידת 
 הגשה באמצעות אריזות סגורות בלבד )פחיות/בקבוקים, מזון  -שתיה/דברי מזון הגשת

 באריזה סגורה( 
 מטר בין אדם לאדם. 2שמירת מרחק  לוודאיש  –ו/או עומדים  ספסלים עלויושבים  במידה 
 זרים אנשים עם"ערבב" ל אין -רק משפחה גרעינית –השולחנות  מסביב ישיבה 
 לשולחן משולחן לעבור אין. 
 שבתוקף. מקילותאו ע"פ הנחיות  – /ספינההסירה"ג ע השהייה מהלך בכל -מסיכה עטית 
 ככל שהדבר אפשרי מבחינת  – חלונות פתיחת לוודא יש -הסגור(  בחלק) התחתון בסיפון

 אטימות הספינה ובטיחות השיט.
 מ 2 של מרחק שמירת לוודא יש -במעברים'. 

 

  אכיפה

 בעלי הספינה –וההנחיות  כלליםה למילוי אחריות 

 הספינה בעלי"י ע שימונה קורונה ממונה -הכללים על לפקח אחריות 

 אכיפה ויבצע ימי שיטור 

 לרבות, הבריאות משרדיש לדווח מידית ללשכת  -מקום אשר יתגלה בו חולה מאומת לקורונה 
 .להנחייתם, ולפעול בהתאם בספינה הנוסעים אודות מידע אספקת

 
 

 ההודעה ע"ג לוחות המודעות.מנהלי המעגנות מתבקשים לפרסם תוכן 
 

 בברכה, 
 עופר בן עזרא  

 
 מנהל אגף א' 
 כלי שייט קטנים ומשיטים 

 
 העתקים:

 מנהלי מעגנות 
 הודעה למשיטים 

     
 
 


