מדינת ישראל
משרד התחבורה
רשות הספנות והנמלים
המחלקה לכלי שייט קטנים
ת.ד 806 .מיקוד  31999חיפה

מידע לציבור בעלי כלי שייט קטנים
הנחיות לקראת ביצוע בדיקות כושר שייט תקופתי.
לכלי שייט פרטיים ,תבוצע הבדיקה התקופתית אחת לשנתיים.
לכלי שייט מסחריים ,תבוצע הבדיקה התקופתית אחת לשנה.
אתרים לבדיקת כלי שייט ומועדם הכללי:
שעות הבדיקה
יום בשבוע
אתר הבדיקה
כל שבוע
12:30 – 09:00
א'
חיפה – קישון
כל שבוע
12:30 – 08:30
ב'
מרינה הרצליה
אחת לחודש
13:00 – 10:00
ג'
מרינה עכו
אחת לחודש
13:00 – 09:00
ג'
מרינה אשדוד
פעמיים בחודש
13:00 – 09:00
ג'
מרינה אשקלון
בקיץ כל שבוע/בחורף פעמיים בחודש
12:30 – 08:30
ד'
מרינה תל אביב
כל שבוע
12:30 – 08:30
ה'
נמל יפו
בקיץ כל שבוע/בחורף פעמיים בחודש
13:00 – 09:00
ו'
טבריה
כל שבוע
12:00 – 10:00
ב' ו-ג'
מרינה אילת
פירוט מדויק של המועדים ,ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד התחבורה.
)בערבי חג ובחול המועד פסח וסוכות ,לא יתקיימו בדיקות כלי שייט(
הערות

לקראת הבדיקה יש להכין:
א .רשיון השייט לאחר ששולם ונחתם בבנק הדואר .אין לתלוש את הספח העליון.
ב .תעודת ביטוח צד ג' )תוספת  (14תקפה ומקורית.
ג .תעודת רישום לכלי שייט ,שאורכו מעל  7מטר.
ד .בדיקת מערכות כלי שייט.
ה .ציוד בטיחות מלא ) פרטים באתר אינטרנט של משרד התחבורה(.
שים לב :מומלץ לבצע את בדיקת כושר השייט לפני מועד פקיעת תוקף הרשיון הקודם.
לידיעתך :בגין בדיקה חוזרת ,תחויב בתשלום אגרת בדיקה חוזרת.
העברת בעלות לכלי שייט:
להעברת הבעלות לכלי שייט עד  7מטר ,נדרש למלא טופס העברת בעלות שניתן לקבלו במשרדנו או אצל מפקח כלי שייט
במרינות) ,במועדי בדיקות כושר השייט( .על הטופס הנ"ל יחתמו המוכרים והקונים במעמד מפקח ימי או עובדי משרדנו
בחיפה ,שיאשרו חתימתכם ,לאחר זיהוי מתעודת זהות \ דרכון\ רשיון נהיגה  .יש להקפיד על מלוי פרטים מעודכנים
ומלאים ,בכתב יד ברור.
טופס העברת הבעלות יועבר למשרדנו בצירוף רשיון השייט המקורי לפיו יונפק וישלח רשיון שייט חדש ,על שם הבעלים
ובהתאם לכתובת שצוינה בטופס העברת הבעלות.
לכלי שייט מעל  7מטר העברת הבעלות תתבצע במשרדנו מול רשם כלי השייט.
יש לתאם העברת הבעלות בטלפון  ,04- 8632136ההעברה תבוצע בנוכחות המוכרים והקונים.
הודעות לימאים )משיטים(:
מדי פעם מתפרסמות הודעות לימאים המודיעות על עדכונים בנהלים ,תקנות,אזהרות נווט ,או מידע חשוב לציבור בעלי
כלי שייט ומשיטים .את ההודעות ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרדנו ,או על לוחות המודעות במרינות.
המעונינים לקבל הודעות לימאים )משיטים(בדואר אלקטרוני,יפנו ,אלינו בבקשה ,בצרוף כתובת הדאר האלקטרוני.
הנחיות כלליות:
במהלך הפלגתכם עליכם לוודא שרשיון השייט ,תעודת רישום )לספינה(,רשיון המשיט ,תעודת הביטוח ותעודת הזהות או
הדרכון שלכם נמצאים אתכם.
לפני הפלגה :באחריותכם לוודא שכלי השייט כשיר ,מערכותיו תקינות וציוד בטיחות נמצא במקומו בשלמות ומוכן
לשימוש מיידי .מומלץ להתעדכן בתחזית מזג האויר של השרות המטאורולוגי בטל'  03-9668855או .03-9682121
אל תוותרו לעצמכם בנושא.
שעות פעילות המשרד:
ימים א – ה
שירות טלפוני
ימים א – ה
קבלת קהל
טלפונים לבירורים:
פקס:
כתובתנו באינטרנט:

15:30 – 08:30
13:30 – 08:30
04-8632216/34/5
04-8632129
www.mot.gov.il
בכבוד רב,
עמוס נוימן
ממונה כלי שייט קטנים ומשיטים

