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 ז"התשע, בתשרי' חתאריך:                   

 6102 אוקטובר 01   
 66085102סימוכין:   

     

 102/620/הודעה לימאים / )משיטים( מס' 
 9-הפרק ה 2891-בהתאם לסמכותי על פי תקנות הנמלים )בטיחות השיט( התשמ"ג

 
 1026 בכנרת הבינלאומיספידו  משחה - 026/1026 למשיטים הודעההנדון : 

 

בכנרת בהשתתפות  צולחים מכל  01-08.016.6102ידו הבינלאומי יערך בתאריכים משחה ספ .0
 רחבי הארץ וכלי שיט שילוו את המשחה.

 :שבת  במסלולים  הבאים –בשישי  תתקיימנה  ות ויהתחר .6
 2102001026יום שישי ה              

 מחמי טבריה אל חוף גיא. -מטר    0,811מסלול עממי  .א
  2/02001026שבת ה יום              

 ק"מ מחוף השקמים אל חוף גיא. 3מסלול תחרותי + עממי  .א

 מטר מחמי טבריה אל חוף גיא.  0,811מסלול תחרותי + עממי  .ב

 ק"מ מחוף לבנון אל חוף גיא. 01מסלול תחרותי  .ג

שבין חוף גיא עד חוף  נות נאותה ומשחה שקט ובטוח , ייסגרו השטחיםכדי לאפשר התארג .3
שבת  01:11עד שעה  01.01.6102יום שישי   18:11שעה  -החל מ  (0)מצ"ב מפה  השקמים

 ,  לפי הנקודות להלן:08.01.6102

 .זרחית לחוף גיאמ' צפונית מ 0,111נקודה א' :  .א

 מזרחית מ חוף השקמים .מ'  0,111נקודה ב' :  .ב

ק"מ(  מחוף לבנון אל חוף גיא , כלי שיט נדרשים  01המשחה התחרותי הארוך )בעת קיום  .1
 (  6להפליג במשנה זהירות ולהימנע מהתקרבות למשחה )מצ"ב מפה 

מטר מהשטחים  311בטווח  בשעות אלה אסורה כל פעילות כלי שייט ו/או הנעת מנועי כלי שיט .8
 .דו משחה ספילמעט כלי שייט שנקבעו לפיקוח על לעיל,  3המפורטים בסעיף 

 ידי אחראי בטיחות בסיוע כלי שיט מטעם המארגנים. פעילות תפוקח עלה .2

 באחריות המארגנים לתאם את הפעילות אל מול משטרת ישראל, השיטור הימי. .0

 לבירורים ותיאומים ניתן לפנות למנהל נמל טבריה , מר עופר בן עזרא. .5

 מנהלי המרינות מתבקשים  לפרסם תוכן ההודעה ע"ג לוח המודעות. .9

 . 6102דו משחה ספיהשטח הסגור לרגל  תיחום ה עםמפ -  ב"רצ .01

                                                                                                                  
 בברכה,                                                                                                                                                                                                                       

 רם בן ישי עמ                                                                                                                               
 מנהל אגף א'                                                                                                                    



 

2 

 

                  לרישוי כלי שייט קטנים ומשיטיםאגף 
 kashk@mot.gov.il 04-8632220פקס.  04-8632234/5טל.  31007, חיפה 806א', תד. 15ים -רחוב פל קריית הממשלה המחוזית חיפה

 

 כלי שייט קטנים ומשיטים                                                                                       

 תפוצה:
 הודעה למשיטים

   מנהלי המעגנות
 

  0 1026דו השטח הסגור לרגל משחה ספי תיחום עם 2 מפה
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  0 ק"מ מחוף לבנון אל חוף גיא 20 –מסלול תחרותי ארוך  -  1מפה

 


