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 אגף לכלי שיט קטנים ומשיטיםבת ולקבלת שיר  מורה נבוכיםהנדון : 
 רשות הספנות והנמלים             

 
שירות איכותי ויעיל לציבור  מתןה ושנגבהרואה חשיבות רבה  האגף לכלי שיט קטנים ומשיטים

 המשיטים ובעלי כלי השיט.
 

 תחומים .ה לכל הודיגיטצישדרוגים  האגף בצעתקופה האחרונה במהלך ה
 

מגוון עבורכם את  רכזנו ,מהפכת השירותמ ליהנותוכלו שציבור המשיטים ובעלי כלי השיט יבכדי 
 .השירותים שמסופקים על ידי האגף

 

 הסמכת משיט .1

 הות השירותמ •
   שירות זה מספק מידע על התהליך הנדרש להוצאת רישיון משיט, לכלי שיט קטנים )עד        
 ה מעשית.מטר( ומאפשר לשלם על השתתפות בבחינה עיונית ובחינ 24       

סירה בשכר  (,13' )(, סירה עוצמה ב12(, סירה עוצמה א' )11אופנוע ים ):  הסמכות  סוגי •
 (.60ל )(, ספינת לשיט בינ"50(, גוררת )40פינה בשכר )ס(, 30ספינה לשיט חופי )(, 20)

 
  תעודת משיטמהם השלבים בהוצאת 

 https://go.gov.il/2ugqg -ת הצילום באחת מתחנו הנפקת טופס כשירות רפואית .1.1

 https://go.gov.il/yyll7 - והגשה באופן מקוון ביצוע בדיקות רפואיות .1.2

 .יש מבחן עיוני שנועד לו - כלי השיט לכל אחד מסוגי- נימבחן עיו .1.3

 .הכשירות הרפואיתתשלום עבור מבחן עיוני מתאפשר רק לאחר אישור              

 :go.gov.il/hu03x//https: םתשלו             

 https://myvisit.com/#!/home/provider/29 - ()מתאפשר רק לאחר תשלום זימון תור             

 לזמן תור לבחינה מעשית דרך ביה"ס לשיט בלבד.ניתן  – מבחן מעשי .1.4

 

 ורישיונות  הנפקת תעודות .2

 .וןולהנפיק תעודת משיט באופן מקניתן  –תעודת משיט  .2.1
תשלח תעודה קשיחה  ימים 60לאחר מכן במהלך  ,"ללדוא לחתש תדיגיטליזמניות  תעודה

 .עם יתרת התוקף

 https://go.gov.il/864o0 - משיט חדשהתעודת  – .א.2.1

 https://go.gov.il/864o0 - (חידוש)תעודת משיט  .ב.2.1

 https://go.gov.il/864o0  - (כפל) תעודת משיט .ג.2.1

https://go.gov.il/2ugqg
https://go.gov.il/yyll7
http://asp.mot.gov.il/he/shipping/opercraft/58-vessel-types
https://go.gov.il/hu03x
https://myvisit.com/#!/home/provider/29
https://go.gov.il/864o0
https://go.gov.il/864o0
https://go.gov.il/864o0
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 רישיונות כלי שיט  .2.2

 - מטר 7כלי שיט שאורכו עד לבקשה לרישום ראשוני ותשלום  .א.2.2

ttps://go.gov.il/7oq3vh 

 https://go.gov.il/5nvnz - ידוש ח .ב.2.2

 https://go.gov.il/5nvnz -מטר  7העברת בעלות עד  .ג.2.2

 https://go.gov.il/5nvnz -הנפקת כפל רישיון  .ד.2.2

 https://go.gov.il/5nvnz -בדיקה ראשונית  .ה.2.2

 l/5nvnzhttps://go.gov.i -אשוני תעודת רישום ר .ו.2.2

  https://go.gov.il/5nvnz- מטר 7רישום משני מעל  / העברת בעלות .ז.2.2

 https://go.gov.il/5nvnz -בדיקה חוזרת  .ח.2.2
  

 וזימון תור . לאחר תשלום אגרה לבצע בדיקת כושר שיט במרינות ניתן  –יקת כושר שיט בד .3

 https://myvisit.com/#!/home/provider/29 -לזימון תור 
 
 

 של האגף לכלי שיט קטנים ומשיטים באתר השירותים הממשלתי ץ דפי שירותים מקב 
 

 . , הכולל קישורים לקבלת השירות פורטניתן לעיין באופן מ
 

 https://go.gov.il/kv3gt  -תעודת משיט בקשה להוצאת  .1

, כפל תעודת משיט או להסמכת משיט בקשה להחזר תשלום עבור מבחן עיוני או מעשי .2

 https://go.gov.il/lvgko -  רישיון כלי שיט

 ttps://go.gov.il/7oq3vh - מטר 7כלי שיט שאורכו עד לבקשה לרישום ראשוני ותשלום  .3

 - הנפקת תעודת משיט חדשה במקרה של אובדן, גניבה או השחתה .4

https://go.gov.il/wtv2j 

 https://go.gov.il/zn41h - חידוש רישיון לכלי שייט .5

 https://go.gov.il/q1ihf - חידוש תעודת משיט .6

 https://go.gov.il/8vuke - קבלת עותק רישיון לכלי שייט )כפל רישיון( .7
 
 
 

 בברכה,                                                                                                               
 אמג'ד אלמן                                                                                                              

 האגף לכלי שיט קטנים ומשיטים

https://go.gov.il/7oq3v
https://go.gov.il/5nvnz
https://go.gov.il/5nvnz
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https://myvisit.com/#!/home/provider/29
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https://go.gov.il/lvgko
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