
1 
אגף לרישוי כלי שייט קטנים ומשיטים 

kashak@mot.gov.il |  04-8632220  קריית הממשלה המחוזית חיפה | רח' פל-ים 15א  תד 806 חיפה 31007 | טל  04-8632235  | פקס

 
ט' בטבת תשפ"ג 
02 בינואר 2023 

סימוכין: 4000-0709-2023-0000003 
     

 
לכבוד 

ציבור המשיטים  
 

הודעה לימאים / (משיטים) מס' 001/2023 
בהתאם לסמכותי על פי תקנות הנמלים (בטיחות השיט) התשמ"ג-1982 הפרק ה-8 

 
 

הנדון : הודעה למשיטים 001/2023 - הליך כניסה מקוצר למדינה ישראל ליאכטות בבעלות 
ישראלית 

 
1. מטרת ההודעה, היא הבהרת דרך הגשת בקשה לבקשת קוד אסמכתא, קוד המאפשר ליאכטות 

ישראליות הליך כניסה מקוצר למדינת ישראל לבעלי יאכטות ישראלים. 
 

2. מדריך לבקשת קוד אסמכתא 

 
א. מהו קוד אסמכתא? 

      קוד "אסמכתא" הוא קוד שיונפק עבור יאכטה העומדת בדרישות ונהלי חיל הים, אשר יאפשר לה      
      להיכנס למים הריבוניים של מדינת ישראל ללא מעבר תשאול מלא ב- VHF ע"י חיל הים. 

 
ב. מי זכאי לקוד אסמכתא? 

 יאכטה שדגלה ישראל, הינה בבעלות אזרח ישראלי, וכלל מפליגיה בעלי אזרחות 
ישראלית. 

 יאכטה הנושאת דגל זר, הנמצאת בבעלות אזרח ישראלי (בצירוף טפסי ייפוי כוח) וכלל 
מפליגים בעלי אזרחות ישראלית. 

 
ג. תהליך הגשת בקשה לקוד אסמכתא 

 שליחת פרטי היאכטה ופרטי הנוסעים אל מרכז בקרת השייט האזרחי, דרך המייל, או 
אתר תס"קים.  ניתן לפנות למרכז על מנת לקבל פורמט המכיל את כלל הפרטים שיש 

למלא. 

 יש לשלוח את תצלומי הדרכונים של כלל המפליגים למייל או ל - WhatsApp של מרכז 
בקרת השייט האזרחי. 

 יש לשלוח תעודת רישום של היאכטה / רישיון שייט / ייפוי כוח אל כתובת המייל או ה-
WhatsApp  של מרכז בקרת השייט האזרחי. 

 על כל המסמכים הנ"ל להיות בתוקף משפטי - הן מבחינת תאריך והן מבחינת חתימה. 
 

לאחר קבלת כלל הפרטים הנדרשים ואימותם במרכז בקרת השייט האזרחי ישלח טופס 
המכיל את קוד ה"אסמכתא", בו תוכלו להשתמש לצורך כניסה מהירה למים ריבוניים. 
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3. דרכי התקשרות אל מרכז בקרת השייט האזרחי ניתן לפנות:  
 

 SHIPPING@MAIL.IDF.IL
 OORANGE62@GMAIL.COM

 מספר הטלפון ב - WhatsApp בלבד 9484030 (052) 972+ 
 

      
4. מנהלי מרינות מתבקשים לפרסם הודעה זו על לוח המודעות . 

 
  

                                                                                                          בברכה, 
                                                                                                       עופר בן עזרא  
                                                                                                        מנהל אגף א' 

                                                                                                כלי שייט קטנים ומשיטים 
העתקים: 

מנהלי מעגנות  
הודעה למשיטים 
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