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 הנחיות לכניסת כלי שיט למרינות בצל נגיף הקורונה - 013/2020הודעה למשיטים הנדון : 
 

 הנחות יסוד:

 אין אישור לסגירת מעגנות. -נשארות פתוחות לכניסה ויציאת כלי שייט  מעגנותה .1

 רשות האוכלוסין וההגירהמראש של ואישור ת ולפי הנחיאלא  -זרים  לאזרחיםאין כניסה  .2

 .המעודכנות מעת לעת

ועל פי הנחיות משרד  ישראלים יורשו להיכנס לארץ )במגבלות שיובאו בהמשך לנוהל זה( .3

 .הבריאות כפי שמעודכנות מעת לעת

 יממות באתר מתאים. 14של  כל ישראלי הנכנס לארץ נידרש לבידוד  .4

 .י המעגנהיתבצע בידוד על כלי שייט בכל שטח לא .5

 ברציף נפרד כפי שהיה עד כה בשגרה.לי השייט יתבצעו ככל פעילות הבידוק של  .6

 .מיוחד כלי השייט אינו מצריך מיגוןגוף המגע עם  .7

 .משרד הבריאות(טעם )לא קיימת הוראה כזאת מ אין צורך בחיטוי כלי השייט. .8

בהודעה ו בטיפול בכלי השייט יחולו על בעלי כלי השייט כל העלויות הנובעות מהתהליכים .9

 מראש.

 
 נוהל:

על מנהל  ,לכל מעגנה מחו"ל להגיע כלי שייטמרגע קבלת ההודעה הראשונית על כוונתו של  .1

 - המעגנהמעגנה להסביר למשיט את הפרטים הבאים כתנאי לכניסתו של כלי השייט ל

בהמשך ולאחר סיום הליכי ביקורת לדאוג לרכב שיוביל על בעל כלי השיט ו/או הקברניט  .א

 יהיה ממוגן במסכה וכפפותהרכב נהג  .המעגנאל מחוץ ל את כל הצוות והנוסעיםהגבולות 

מספר הנוסעים ברכב יהיה בכפוף  .וכן גם הנוסעים, במצב שלא יהיו קרובים לנהג

 .להנחיות משרד הבריאות
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עם  ממוגנים ונוסעיו להיותכלי השייט, צוותו  טקברנילאזור הבידוק על  ובשהייה בכניסה .ב

  מסכות וכפפות.

ע"י גורם חיצוני  וליווי הצוותללא מגע  הגבולות כל מסמכי הצוות יועברו למשרד בקרי .ג

 .)בעדיפות ע"י הנהג המפנה(

ברציף  להשאיר את כלי השייטהקברניט, צוותו והנוסעים על בסיום תהליך הביקורת  .ד

ללא אתר הבידוד ירות לנו על ידו שיוביל אותם ישהפינוי שהוזמ /יולעבור לרכב  הבידוק

 בדרך. כל עצירה

לבידוד של  על כניסתולדווח באתר משרד הבריאות על כל אחד מצוות ונוסעי כלי השייט  .ה

 .יממות באתר הבידוד 14

   :הליכים לאחר גמר בידוק .2

שהקברניט, הצוות ונוסעי ולאחר עם סיום כל ההליכים מול רשות האוכלוסין וההגירה  .א

צוות המעגנה  את כלי השיט בדרכם לאתר הבידוד, פינו ו את חפציהם ונעל כלי השיט

 לצורך העתקת כלי השייט.במסכה וכפפות יעלה על סיפון כלי השייט לאחר שיתמגן 

מקום עגינה ויקשור אותו באת כלי השייט רות יעתיק יבעזרת סירת השצוות המעגנה  ב. 

 הקבוע ויפנה את רציף הבידוק. 

 למי שיאשר בעל כלי השייט.בהמשך כלי השייט ינעל ואפשרות הגישה אליו תותר  ג. 

 - (של משרד הבריאות.     הנחיות לעולים על כלי השייט ) מתוך נוהל לעליית עובדים לכלי שייט 3

 )הגדרת מגע: שהיה של יותר  ים על כלי השייטיש להימנע ככל הניתן ממגע עם אותם אנש א.              

 .מטר( 2-דקות במרחק של פחות מ 15-מ                   

 דקות 15אם אין אפשרות להימנע ממגע עם אנשי הצוות וקיים סיכוי כי המגע ימשך מעל  ב.             

    מטר, מומלץ להשתמש במסכות וכפפות. 2-במרחק של למטה מ     

   אין סיכון למי שלא בא במגע עם צוות הספינה והם אינם זקוקים למיגון כלשהו. ג.             

לו, לצוותו  פינוי ממוגןרכב ונהג לצורך להביא  יכולת לקברניט ו/או בעל כלי השייטבמידה ואין  .       4

 שהוא מזמין  קברניט ו/או בעל כלי השיטאת הה יתריע המעגנ, מנהל ולנוסעים על כלי השיט 

 העלויות יחולו על בעל כלי השייט.וכל  פינוי  רכבי ונהגי 

 
 

 בברכה, 
 עופר בן עזרא  
 מנהל אגף א' 
 כלי שייט קטנים ומשיטים 

 
 העתקים:

 מנהלי מעגנות 
 הודעה למשיטים 


