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 י"ד בשבט תשע"ט

 2019בינואר  20
 4000-0709-2019-0005881סימוכין: 

 
     

 
 לכבוד

 ציבור המשיטים שלום, 
 
 

  2019/050הודעה לימאים / )משיטים( מס' 
 8-הפרק ה 1982-בהתאם לסמכותי על פי תקנות הנמלים )בטיחות השיט( התשמ"ג

 
 
 
 

 הפעלת מנחת ימי )כנרת, אילת( - 005/2019הודעה למשיטים הנדון : 
 
 
 

בכנרת ובאילת  (4X-CWDמטוס ימי מתעתד לפעול במסגרת "חברת רוי ריטר" )מספר רישום  .1
 כאטרקציה תעופתית ימית שיביא ויחזיר נופשים ממרכז הארץ.

כלי טיס וכללי טיסה(  א לתקנות הטיס )הפעלת411מצויד לפי כל דרישות תקנה  המטוס  .2
 .1981תשמ"ב 

 ובאופן הבא:  1975תהיה בהתאם לתקנות הטיס )מנחתים(, תשל"ה  ועבור הפעלת המנחת .3
 
בכל זמן פעילות המנחת, ימצא בתחום המנחת מפעיל שקיבל את אישור המנהל לכך, על  .א

 סירה הנמצאת במים.
מנחתים(, כאשר על במנחת ימצא בכל רגע נתון הציוד הנדרש בתוספת לתקנות הטיס ) .ב

הסירה יימצא הציוד הנדרש לתת מענה ראשוני לאירוע בתחומי המנחת, ועל החוף יימצא 
 שאר הציוד הנדרש, מוכן לנשיאה והפעלה מידית.

באחריות מפעיל המנחת הנמצא בסירה לוודא כי אזור הנחיתה כשיר להמראה ולנחיתה  .ג
 לתקנות הטיס )מנחתים((. 32בהתאם לתקנה )

יימצא מכשיר כריזה )מגפון( ומשקפת, על מנת לאפשר למפעיל המנחת לוודא  על הסירה .ד
 / בני אדם.  כי אזור הנחיתה נקי מכלי שיט

וחים לפעילות כלי שיט באופן שוטף ללא כל הגבלה. היו פתיהמנחת באילת ובכנרת טחי ש .ה
הודעה של מפעילי סירת הפיקוח לבעלי כלי המנחת יבוצע ב ישטחמט יש יכלשל  יםפינוי

 .של המטוסההמראה ו /או הנחתהרק לאחר פינוי השטח תבוצע , על כן טיהש

לבצע יעף נוסף ולוודא עם מפעיל סירת , על המפעיל מדיה והשטח לא פנוינחיתה בבעת  .ו
 הפיקוח פנוי שטח המנחת.
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 הכנרת.בטיחות ומקום המנחת הימי  .4

מצופים לסמן את המנחת הימי סטאי בכנרת. אחד בחלק הצפוני ואחד בחלק  2יהיו   .א
 הדרומי כמפורט בנספח א' המצ"ב להודעה.

 המנחת :  ציוןנקודות  .ב
                  '13.380503E     '750.1023N         

                  '13.380503E     '49.44023N        

 הנחיתות על וקבלת אישור  לשיטור הימי בכנרת מפעילי המטוס חלה חובת דיווחעל  .ג
 מטוס הימי.ה ההמראותו

לפני נחיתת המטוס תהיה סירת בטיחות שתפקידה לוודא שהמנחת הימי נקי מכלי  .ד
 שייט לפני נחיתת המטוס הימי.

 אווירי.סירה יהיה מכשיר קשר ימי ומכשיר קשר ב .ה

 מטר מערבית לחוף מלון סטאי כנרת.  300 -המנחת יהיה כ .ו
 .בטיחות ומקום המנחת הימי באילת.5

 נספח ב'( -)מצ"ב תמונה המנחת :  נקודות ציון .א
                  '26.580340E     '732.2029N         

                  '13.580340E     '32.00029N        

 הנחיתות על וקבלת אישור  אילתלשיטור הימי ב מפעילי המטוס חלה חובת דיווחעל  .ב
 מטוס הימי.ה ההמראותו

תהיה סירת בטיחות שתפקידה לוודא שהמנחת הימי נקי מכלי  לפני נחיתת המטוס .ג
 שייט לפני נחיתת המטוס הימי.

 בסירה יהיה מכשיר קשר ימי ומכשיר קשר אווירי. .ד
 

 נא לעדכן בסימוניכם ולהפליג בזהירות תוך תצפית נאותה.  .6

 .מתבקשים לפרסם הודעה זו על לוח המודעות המעגנותמנהלי  .7

    .יתוקף ההודעה מידי .8
 
 
 
 

 בברכה, 
 

 עופר בן עזרא  
 מנהל אגף א' 
 כלי שייט קטנים ומשיטים 

 
  

 תפוצה:
 הודעה למשיטים

  מרינות מנהלי 
 ימייטור ש
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 המנחת הימי סטאי בכנרת  –נספח א 
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  באילתהמנחת  – בנספח 
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 המטוס הימי 
 

 
      

 
 


