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 כ' באב תשע"ט

 2019באוגוסט  21
 4000-0709-2019-0006275סימוכין: 

 לכבוד
 ציבור המשיטים 

 ביה"ס לשייט 
 

 . ת להסכמת משיטיםהממוחשב הזימון תור דרך האפליקציה לבחינ -שירות חדש הנדון : 
 

חל השירות שניתן לציבור המשיטים במסגרת הבחינות העיוניות ,  הבהמשך לתהליך ייעול ושיפור 
 ממוחשב.בימאות א' וב' ייערכו רק בפורמט , הבחינות העיוניות 25.08.2019מיום ראשון ה 

יתאפשר רק דרך אפליקציית זימון תורים  תהממוחשב בימאות א' וב' ם לבחינת העיוניתהרישו

(myVisit.) 
 ימון כפול.חידה אחת, אין צורך לזיבוצע כי (ב' +ימאות א' )למבחן משולב תור ימון ז
 

שני וחמישי בכל  ימי הבחינות הממוחשבות , וכיום ניתן להיבחן בימיםהמשיטים הורחבו לנוחיות 
 שבוע.

 . עד כה ללא כל שינוי נערכו הרישום ליתר הבחינות העיוניות ימשיך להתבצע באותה מתכונת בהן
 
 

 myVisit זימון תור דרך אפליקציית ל המדריך 

 .אייפון -או לאנדרואיד  -ל My visitהורידו את האפליקציה  .1
של ספקי שירות,  < בחלון הראשי --לאחר שהורדתם את האפליקציה למכשיר הפעילו אותה  .2

 .(" )כמתואר בתמונהמשרד התחבורה והבטיחות בדרכים" הקליקו על

 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qnomy.myvisit.app
https://itunes.apple.com/il/app/myvisit-instant-appointment/id757791366?mt=8
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 ספרות(. 9. הקלידו את מספר תעודת הזהות שלכם כולל ספרת ביקורת )3
 

 
 
 
 מספר הטלפון האישי שלכם שאליו תשלח הודעת האישור . . הקלידו את4
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 . בחרו ברספ"ן )רשות הספנות והנמלים(.5
 

 
 
 "רישום לבחינה ממוחשבת"בחרו בשירות  .6
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 <  לאחר מכן, בחרו את השעה הרצויה .--בחרו את תאריך שבו תרצו להגיע לבחינה . 7

 

 
 
< בדקו התאריך והשעה הרצויים הם --אישורכם לקביעת התור כעת יופיע מולכם חלון המבקש את . 8

 " .קבע פגישהאכן נכונים, לאחר מכן הקליקו על "
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 את זימון התור לבחינה הממוחשבת.לסיום תשלח לטלפון שלכם הודעה המאשרת 
 

 .hh:mmבשעה    dd/mm/yy"נקבעה עבורך פגישה לשירות רישום לבחינה ממוחשבת בתאריך 
 .22אגף כלי שיט קטנים ומשיטים בניין הטיל, קומה  –רספ"ן חיפה בסניף : 

 יש להצטייד בתעודה מזהה ואישור תשלום עבור הבחינה".
 

    
                                                                                                       

 בברכה,                                                                                                                     
 עופר בן עזרא  
 א'מנהל אגף  

  ומשיטים קטנים שייטכלי                                                                                                       
 תפוצה:

 הודעה למשיטים
 מנהלי המעגנות 

 ט יס לשי"ביה
 


