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 כ"א באדר ב' תשפ"ב

 2022במרץ  24
 4000-0709-2022-0000157סימוכין: 

     
 לכבוד

 ציבור המשיטים 
 
 

 2022/016הודעה לימאים / )משיטים( מס' 
 8-הפרק ה 1982-בהתאם לסמכותי על פי תקנות הנמלים )בטיחות השיט( התשמ"ג

 
 יט מנמל טבריה לנמל עין גביהעברת פעילות בדיקות כושר ש - 016/2022הודעה למשיטים הנדון : 

 
 

כחלק משיפור השירות, האגף לכלי שייט קטנים ומשיטים מעביר את הבדיקות כושר השייט  .1
מנמל הדייג בטבריה   231.03.202 –החל מיום חמישי  ה השנתיות אשר בסביבת הכנרת, 

 לנמל עין גב.
 סדרת לכל הכלים הנגררים.והמעבר לעין גב מאפשר נגישות גבוהה יותר וחניה מ .2
)מצורפת בחניה הצמודה למסעדת הדייגים בעין גב  תתבצענההבדיקות לכלים העל נגררים  .3

 תמונה(.)מצורפת קרבת המסעדה אשר ברציף בכלים בתוך המים, הבדיקות יבוצעו . תמונה(
 בדיקות כושר השייט תתבצענה רק בהזמנת תור מראש בלבד דרך אפליקציית או אתר .4

MyVisit. 
 :בבוקר יש לפעול לפי הכללים הבאים 08:30בהגעה לאתר הבדיקה ב  .5

מבקש השירות ייגש לעמדת הרישום במעגנה, יציג בפני המפקח אישור על זימון תור  -א
 .SMS כהודעת

 :ים הבאיםיבצע רישום ויציג את הטפס -ב

 .רישיון השייט לאחר ששולם •

 .( תקפה ומקורית14תעודת ביטוח צד ג' )תוספת  •

 חתום. או ייפוי כח תעודה מזהה מקורית של בעלים רשום •

לאחר השלמת הרישום, המפקח יערוך את הבדיקות בהתאם למיקום הכלים  •
  .במעגנה, בעלים של כלי שיט נדרשים להמתין למפקח בכלי השיט שבבעלותם

 תוקף ההודעה מידי. .6
 .על לוח המודעות מנהלי מרינות מתבקשים לפרסם ההודעה .7

 
 בברכה, 
 עופר בן עזרא  
 מנהל אגף א' 
 כלי שייט קטנים ומשיטים 

 העתקים:
 מנהלי מעגנות 

 הודעה למשיטים
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 מעגנת עין גב – 1תמונה 

 
 רציף בדיקות  –2תמונה 
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 חניון לכלים על נגררים  - 3תמונה 

  


