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 ה"התשע, בחשון ד"כתאריך:                   

 4172 נובמבר 71   
 41715172סימוכין:   

    
  

 
 

 800//880הודעה לימאים / )משיטים( מס' 

 9-הפרק ה 7894-בהתאם לסמכותי על פי תקנות הנמלים )בטיחות השיט( התשמ"ג 
 

 .בתקנות קבועבהתאם ל בתהליך שינוי –תעודת משיט  תטופס בקשה לקבל הנדון: 
 
 

הסמכה או המבקש להיבחן לדרגה  לקבל תעודת משיט חדשה ,המבקש   00./0.0 מתאריךהחל 
כלל אין בידנו שאו , חלפו יותר משנתיים הוגשו אלינוש רפואיותהבדיקות ה / הבקשה ממועדשנוספת ו

 ,ארץבאתרים שונים ברחבי תחנות הצילום הפזורות מן יפנה לאחת , בדיקות רפואיות /בקשה   טופס
כפי ,פרטיו האישיים של המבקש שמוטבעת בו תמונת הפנים בצירוף ,לצורך הפקת טופס בקשה 

 שרשומים במרשם האוכלוסין.
 רפואיות.עיניים ובדיקות  בדיקות תיעוד רישום וטופס לצורך כ משמש גםפס הבקשה טו 

 במלואו. ו יק במדולמלא נדרש  הטופס את
וחתימת הרופאים כנדרש ,יש בכל הסעיפים הנדרשים  ת המבקשחתימבצירוף  את  הטופס המקורי,

טרם הרישום וזאת להיבחן להוצאת תעודה ,או בבקשה עדכון הזכאות ,לצורך למשרדנו להעביר 
 למבחן.

 
עליו ממאגר הנהגים,  או מתנגד לשימוש בתמונתו ,ון נהיגה שיירבאינו מחזיק והמבקש במידה 

 הרצ"ב. בארץ . בהתאם לפירוט צילום  הפזורות  אותן תחנותבאחת מ ,להצטלם צילום פנים
 

 לא יוכל ,במידה ולא תהיה קיימת תמונת פנים של המבקש במחשבי משרד התחבורה 
 לקבל תעודת משיט קבועה.המבקש 

 
 .שלא הונפקו  באחת  מתחנות הצילום לא יתקבלו יותר טופסי בקשה  802/בינואר  0מ החל 

 .בתשלום חייביםהצילום והוצאת הטופס אינם  
 :בלבד יש להצטייד באחת מן התעודות הבאות  לצורך זיהוי 
 .שיון נהיגה מפלסטיקיבר,  או  בתעודת חוגר, או   בדרכון , או בתעודת זהות 

 
 :רצ"ב

 רשימת ופרטי תחנות הצילום 
 :המורשות החברות של הצילום בתחנות מתבצע ותעודת משיט נהיגה לרישיון צילום
 10-1599721 - פרמיום פמי, 7811-144-444 - טלדור

. 
 

 בברכה,      
  

 אגף המנהל      נוימן  עמוס                                                                                                          
 ומשיטיםקטנים כלי שיט ל                                                                                                          
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 רשימת תחנות צילום
   ראשי כביש 5 מספר כיכר, האיא אופטיקה - פחם אל אום  7
   41 עברונה בית בחזית, ראיה זוית אופטיקה - אילת  4
   8 רוגוזין, סנטר אופטיקה - אשדוד  0
   0178 כהן אלי", משקפיים" - אשקלון  2
   47 חברון דרך", ביג" מרכז, מרקוביץ אופטיקה - שבע באר  1
   הנגב קניון 4 צבי בן יצחק, אופטיקנה - שבע באר  5

   BIG מתחם, הלפרין אופטיקה - שמש בית  1
   91 הגיבורים' מרקוביץ אופטיקה - חדרה  9
   סאדאב מסחרי מרכז 77 רבינוביץ אונגר אופטיקה - חולון  8

   4 הנביאים, אופטיקלאב אופטיקה - חיפה  71
   המפרץ לב קניון, זיגי שאול אופטיקה - חיפה  77
   8 הבנים, אברמוב אופטיקה - טבריה  74
   41 חי עבדול טארק', וינצי דה אופטיקה - טירה  70
   מלחה קניון, 7 ר"בית ספורט אגודת, מרקוביץ אופטיקה - םירושלי  72
   העיר שערי בנין, עיניים אופטיקה - ירושלים  71

   G קניון, השלישי הדור אופטיקה - סבא כפר  75
   העיר כיכר קניון, ארבע אבו אופטיקה - כרמיאל  71
   סנטר מודיעין, 47 צאלון, אופטקליק - מודיעין  79
   4 מיכוור הר", שש שש רואים" אופטיקה - אדומים מעלה  78
   41 קוק הרב, נביל סמעאן אופטיקה - מעלות  41
   11 הרצל, סי.אי אופטיקה - נהריה  47
   אלאנדלוס בניין, 97 השישי פאולוס רחוב, נסיר ואיל אופטיקה - נצרת  44
   78 יצחק מעלה רחוב, אופטיקה לה - עילית נצרת  40
   74 ירושלים שדרות, מסחרי מרכז, אחרת מסגרת אופטיקה - נתיבות  42
   הדרים קניון, 4 הקדר, בעין עין אופטיקה - נתניה  41
   הנוצרים שכונת, חורי אופטיקה - סכנין  45
   44 בית, 4' מס רחוב, הכרמל אופטיקה -( כרמל אל דלית) הכרמל עיר  41
   עזריאלי קניון 4 החרושת, אופטיקנה - עכו  49

   One מתחם, 45 ציון קהילת" אופטיקה לה" - עפולה  48
   מרכזית תחנה,14 אורלוב,  בורכוב אופטיקה - תקווה פתח  01
   771 ם-י רחוב, אופטיטופ אופטיקה - צפת  07
   21 קוק הרב' רח יק'מג אופטיקה - מוצקין קריית  04
   44771 בוטינסקי'ז, אחרת מסגרת אופטיקה - מלאכי קריית  00
   710 חי תל רסקו מרכז, צפון אופטיקה - שמונה קריית  02
   08 שלמה המלך, ריינד אופטיקה - אונו קרית  01
   1 פז כיכר, רונן אופטיק - גת קרית  05
   קונים חונים מתחם, 8 לישנסקי, בליסימה אופטיקה - לציון ראשון  01
   שרונה מרכז, 4 ירושלים דרך, מאיר אופטיק - רחובות  09
   4 העיברי הגדוד, סי.אי אופטיקה - רמלה  08
   איילון קניון, פרינס אופטיקה - גן רמת  21
   00 אוסישקין - אופטיקלאסה, השרון רמת  27

   715 אחוזה(, COHENS) כוהנס אופטיקה - רעננה  24
   2 הנשיא כיכר, אופטיגת אופטיקה - שדרות  20
   סנטר דיזינגוף, שקוף רואים. א - אביב תל  22
   80 גבירול אבן, הלפרין אופטיקה - אביב תל  21
 

 


