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 תשפ"ב לול בא ב 
 2022באוגוסט  29

4000-0709-2022-0000482סימוכין: 
     

 לכבוד
 ציבור המשיטים 

 מנהלי תחנות לכלי שיט מסחריים לנהיגה עצמית
 

 2018/039הודעה לימאים / )משיטים( מס' 
  שמיני פרק -1982בהתאם לסמכותי על פי תקנות הנמלים )בטיחות השיט( התשמ"ג 

 
 –רישיון הפעלת תחנות לכלי שייט מסחריים לנהיגה עצמית  - 042/2022הודעה למשיטים הנדון : 
 ריענון.

 
 שנוסחה :. 1982-תקנות הנמלים )בטיחות השיט(, תשמ"ג)א( ב41ף סמכותי לפי תקנה בתוק .1

השיט ולהתנות בו תנאים מטעמי בטיחות השיט, ובעלו  המנהל רשאי להגביל את רשיון"
וקברניטו של כלי השיט שרשיונו הוגבל או שנקבעו בו תנאים כאמור, חייבים למלא אחר אותם 

 ."ההגבלות והתנאים
 שמתקיים שייט –"שייט מבוקר" בתקנות אלה לעניין תוספת העשרים אמור בכמו כן, בהתאם ל

שיש לה  לרבות השטת כלי שייט של תחנת להשכרת כלי שייטלגביו פיקוח של מארגן השייט, 
 .סירת פיקוח

 בכינרת ומפרץ אילת תופעל בתנאים כמפורט להלן:עצמית נהיגה לתחנה להשכרת כלי שייט  .2
 ים.כלי שייט מסחרייירשמו  כ ,ת פיקוחוהמשמשים כסיר כלי שייט .א
 בנוכחות ובשליטת סירת פיקוח שתעמוד תתבצע רקהפעלת כלי שייט המושכר לנהיגה עצמית  .ב

  .בדרישות ובהנחיות המופיעות בנספח הרצ"ב
 סירת פיקוח זו לא תעסוק בכל עיסוק אחר למעט בפיקוח. .ג
 בסמוך לסירות המושכרות ובתחום השייט כמפורט ברישיון כלי סירת הפיקוח תהיה בים, .ד

 .ת ההשכרהבמשך כל שעות הפעילות של תחנזאת השייט ו              
טרם  ,המפליגים בכל הנחיות הבטיחות הרלוונטיות לתדרך ההשכרה באחריות בעלי תחנות .ה

 ביצוע הפעילויות הימיות ובהתאם לאופי הפעילות.
 .הפעלת סירת פיקוחל כנספח הנחיותרצ"ב  .3
 דיתוקף ההודעה מי .4
 .המודעות לוח ג"ע ההודעה תוכן לפרסם מתבקשים המעגנות  מנהלי .5

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

 
 העתקים:

 מנהלי מעגנות 
 הודעה למשיטים 
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 סירת פיקוח לתחנת השכרה  -נספח הנחיות הפעלה  
 
 .   בסירת הפיקוח יותקן מנוע חזק ואמין שיאפשר תמרון ונסיעה מהירים וכן מיכל דלק מתאים1

 לאוטונומית פעילות סבירה.      
 מנועי ימצא בסירת הפיקוח הציוד הנוסף הבא:.   בנוסף לציוד הנדרש מכלי שיט 2

 משקפת. -      
 שמיכת צמר ארוזה בשקית ניילון. -      
 סידור המושבים יהיה כזה שניתן יהיה להשכיב בסירה לפחות אדם אחד.  -      
 (.'קדום )גנצ -      
 מטר. 20חבל זריקה באורך של  -      
      

 ס"מ. מתחת 20 -צבע פס כתום ברוחב של לא פחות מ.   מסביב לשפת סירת הפיקוח י3
 כתב באותיות גדולות וברורות "סירת )או ספינת( פיקוח" בשחור בולטילפס הכתום י      
 ידי הסירה )ספינה(.יובשתי צ      

 
 
 


