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לכבוד
ציבור המשיטים

הודעה לימאים(/משיטים) מס' 027/2020

בהתאם לסמכותי בתקנות הנמלים (בטיחות השיט) התשמ"ג  1982 -הפרק ה.8-
הנדון :הודעה למשיטים  - 027/2020ריענון סדרי כניסה ויציאה של כלי שייט שאינו עוגן במעגנה
דרך קבע מהמרינות  /מעגנות .
בעקבות דיווחים שקבלתי אודות מספר אירועים חריגים בתקופה האחרונה ,ברצוני להזכיר את נוהלי
הכניסה /יציאה מהמרינות והמעגנות (להלן יחד – המעגנות) לכלי שיט אשר אינו עוגן באותה מעגנה
דרך קבע.
כידוע בהתאם לתקנות הנמלים (מעגנות) ,התשע"א – ( 2010להלן – תקנות המעגנות) ,משיט כלי שיט
אשר אינו עוגן באותה מעגנה דרך קבע לא ישיט את כלי השיט שבפיקודו לתחום המעגנה אלא אם
התקיים אחד מאלה:
( )1לפני כניסתו למעגנה קבל אישור מנהל המעגנה לכך
( ) 2לדעתו מצב חירום מחייבו להיכנס למעגנה בלא הודעה מראש.
עוד בהתאם לתקנות המעגנות ,מנהל המעגנה רשאי לאסור על כניסה ויציאה של כלי שייט מהמעגנה,
אם הדבר דרוש מטעמי בטיחות השייט וכל עוד הדבר דרוש כאמור.
לפיכך נקבעו סדרי כניסת כלי שיט שאינו עוגן באותה מעגנה כדלקמ
 -1לצורך קבלת אישור מנהל המעגנה נדרש בעל כלי השיט או משיטו להגיש בקשה מראש שלא
תפחת מ  48שעות משעת הכניסה המתוכננת ,במייל למשרדי המעגנה הרלוונטית לביקור,
בצירוף כושר -שייט ,ביטוח ופירוט זמני ביקור .רק לאחר שיתקבל האישור ניתן להיכנס
למעגנה בהתאם לתנאי האישור.
 -2באם מדובר בבקשת אישור לכניסה מידית ,נדרש בעל כלי השיט או משיטו ליצור קשר עם
משרדי המעגנה אליה הוא מבקש להיכנס ,באמצעות הטלפון ו/או במכשיר קשר בערוץ  .10רק
לאחר שיתקבל האישור ניתן להיכנס למעגנה בהתאם לתנאיו.
למען הסדר ספק יובהר כי כל כניסה למעגנה או עגינה בה לרבות זמנית ,מחייבת קבלת אישור מפורש
בכתב או בע"פ ממשרדי המעגנה למעט במצב חירום המחייב זאת בלבד ,אז ניתן להיכנס למעגנה בלא
הודעה מראש.
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