פרטים אישיים עבור היתר זמני להורדת כלי שייט (עד  7מטר) לחוף חדרה 2019
שם.__________________________ :
ת.ז .___________________________ :תאריך._____________________:
כתובת.______________________________________ :
עיר .______________________ :מיקוד.___________________ :
טלפון ________________________ :נייד.____________________________ :
דוא"ל._________________________________________________ :
פרטי כלי השיט להיתר:
סוג כלי השייט__________________________________________________ :
מספר כלי שייט__________________________________________________:
תוקף רישיון כלי השייט____________________________________________ :
רישיון משיט___________________________________________________ :
ת וקף רישיון המשיט______________________________________________ :
הערות מיוחדות__________________________________________________ :
מס' פוליסה_____________________________________________________ :
בתוקף עד______________________________________________________ :
•
•
•
•
•
•

תמונות פספורט בעל/ת כלי השייט.
צילום כלי השייט אשר מראה את מספר הכלי באופן ברור.
צילום רישיון משיט/ה בתוקף.
צילום תעודת ביטוח בתוקף.
צילום רישיון כלי השייט בתוקף.
צילום ת"ז כולל נספח עם כתובת עדכנית.

הנני מצהיר/ה בזאת כי הפרטים שמולאו לעיל נכונים ומדויקים .כמו כן ,יובהר ,כי ההיתר לכלי השייט הוא אישי
ומתייחס אך ורק לכלי השייט שמספר הרישוי מופיע בהיתר.
הנני מסכים שעיריית חדרה תבצע בדיקת רישיונות לכלי השייט עם מנהל הספנות והמשטרה הימית.
לאחר שקראתי את הנוהל ומילאתי את הפרטים המפורטים לעיל ,חותם אני על מסמך זה ומתחייב/ת לפעול
בהתאם להוראות הנוהל וכן בהתאם להוראות עיריית חדרה (להלן" :העירייה") וחברת נחלים החברה לתיירות
חדרה בע"מ (להלן" :החברה").
ידוע לי כי יש בסמכותה של העירייה ו/או החברה לחלט את התעודה במידה ולא אפעל כמחייב בהנחיות שעליהן
חתמתי.

מחיר אגרה שנתית:
תושב חדרה.₪ 650 :
תושב חוץ( ₪ 1300 :מספר המקומות מוגבל).
ההרשמה תסתיים בתאריך 01/07/2017
שם החותם ______________ :חתימה ______________ :תאריך_______________ :

כתב התחייבות עבור היתר זמני להורדת כלי שייט עד (עד  7מטר) לחוף חדרה 2017
לצורך קבלת היתר להורדת כלי שייט לחוף הים בחדרה הנני מצהיר כדלקמן:
•
•

אני בעל/ת כלי השייט ,אופנוע – ים /סירה ואני מחזיק בכל הרישיונות וההיתרים לכלי השייט.
אני בעל/ת רישיון משיט בתוקף המתאים לכלי השייט.

•
•

אני בעל/ת רישיון בתוקף לכלי השייט.
אני בעל/ת ביטוח צד ג' של כלי השייט בתוקף.

כמו כן ,הנני מתחייב/ת לפעול בהתאם להוראות כדלקמן:
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לקיים את הוראות החוק והצווים של מדינת ישראל בכלל וחוקי העזר העירוניים בפרט.
ידוע לי כי רק בעל/ת כלי השייט ורישיון השייט רשאים להוריד את כלי השייט לחוף ואף אדם
אחר אינו רשאי לעשות זאת במקומי.
הכניסה לחוף ברכב הינה אך ורק לצורך הורדת כלי השייט והוצאתו מהחוף .במידה ולא אפעל
כמתבקש ,ידוע לי כי אהיה צפוי/ה לקנס איסור נסיעה בחופים אשר נקבע ע"י משרד הפנים ,וכן
ההיתר לכלי שיט שהוענק לי יבוטל.
כניסה ויציאה מהחוף עם הרכב תעשה בזהירות ,באמצעות מכוון בלבד.
חל איסור מוחלט על הצבת הרכב על החוף בקיץ ו/או בחורף .הכניסה עם הרכב לחוף תותר
למשך עד  10דקות בלבד לצורך הורדת /העלת כלי השייט.
חלה החובה על משתמשי ובאי החוף לשמור על ניקיון החוף.
חל איסור על הבערת אש ,הקמת אוהלים ,הכנסת מערכת הגברה ורמקולים לשטח החוף.
יודע/ת אני כי ההיתר הינו אישי ולא ניתן להעברה .כמו כן ,אני מסכים ומתחייב כי ככל ועביר
את כלי השייט לבעלים אחר אדאג לעדכן את החברה בשינוי זה.
אני מצהיר כי ידוע לי שההיתר שניתן הוא עבור כלי שייט מסוים שפרטיו מפורטים לעיל ,ככל
שיהא בבעלותי כלי שייט אחר ו/או נוסף עליי להנפיק היתר נוסף.
ידוע לי כי לא ניתן לעשות מנוי על יותר מכלי שייט אחד.
אני מסכים ומתחייב לא לאפשר לאף גורם  /אדם אשר לא מחזיק ברישיון לשיט להשתמש בכלי
השייט שברשותי ,היה וכלי השייט שברשותי הועבר לגורם /אדם אחר שיש ברשותו רישיון
לשיט אני מצהיר ומתחייב כי אני אשא בכל האחריות ככל ויגרם נזק .לחברה ו/או לעירייה לא
יהא כל אחריות בגין גרימת נזק ו/או חבלה ו/או תאונה מכל סיבה שהיא כתוצאה משימוש בכלי
השיט.
כניסה ויציאה מהחוף על גבי כלי השייט תעשה במהירות שאינה עולה על  5קשר ובתחום האזור
המסומן במצופים.
באזור הורדת כלי שייט בחוף אין להישאר ו/או לשהות במקום ,אזור זה מוגדר אך ורק לכלי
השייט ומקום זה מותר אך ורק לכניסה ויציאה לחוף הים.
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יובהר ,כי אזור הספורט הימי בחוף הינו אסור לרחצה ועל כן יש להימנע מהגעה של אנשים
אחרים ו/או נוספים לאזור למעט בעל כלי השייט.
כמו כן ,ידוע לי כי אין להשיט כלי שייט בסמיכות לחוף ובפרט באזור חוף רחצה מוכרז.
אני יודע ומתחייב כי עליי להשיט את כלי השייט במרחק של  300מ' מהחוף .כמו כן ,אני יודע
כי מתקיים באזור החוף מועדון צלילה בחדרה ,כאשר צוללנים רבים נמצאים בקרבת החוף ועל
כן יש לפעול בהתאם להוראות המפורטות לעיל.
אני מצהיר ומתחייב לשמוע להוראות הסדרנים והפיקוח בחוף ולפעול בהתאם להנחיות.
ידוע/ה לי כי אגרת כלי השייט אינה פוטרת אותי מתשלום עבור כניסה לחניון החוף.
ידוע/ה לי כי התעודה  /אישור לכלי השייט הינו בתוקף רק לאחר תשלום האגרה.
כמו כן ,ידוע לי כי לא ניתן להיכנס לחוף עם כלי שייט ללא קבלת היתר בתוקף.
אני מצהיר ומתחייב כי ככל ויבוצעו שינויים בבעלות כלי השייט ו/או האישורים ו/או הביטוחים
לכלי השייט עליי לעדכן את החברה ו/או העירייה בהקדם האפשרי.
הנני מתחייב/ת לפעול על פי ההנחיות וההוראות המפורטות לעיל .ככל ולא אפעל בהתאם לחוק
ולהנחיות ,יבוטל היתר זה ולא אהיה באפשרותי להיכנס לחוף .כמו כן ,ידוע לי כי עלות אגרת
ההיתר לא תוחזר בשום מקרה.
ידוע לי כי החוף מצולם ומתועד וכל עבירה שמצולמת נשלחת לשיטור הימי על פי הנחיות
משטרת ישראל ,וגורמי האכיפה הנוספים.
יובהר ויודגש ,כל אירוע שבו ירשם דו"ח משטרתי על עבירה חמורה לרבות :נסיעה בחופים
מוכרזים ,נסיעה מהירה בתחום ה 300 -מ' ללא אפודת ציפה .תאונה .נסיעה על ידי אדם אחר
ללא רישיון משיט ,תגרום ללקיחת ההיתר ולמניעת כניסה לחופי חדרה למשך כל העונה והכל
בהתאם להחלטות העירייה והחברה.
ידוע לי כי יש איסור כניסה למעגן הסירות.
מובהר בזאת כי לעיריית חדרה ואו מי מטעמה לא תהיה אחריות על כלי הרכב ואו השייט.
בעלי כלי השיט לא תהיה טענה ואו תלונה כלפי עיריית חדרה ואו מי מטעמה.
ידוע לי כי היתר זה היינו היתר זמני למשך תקופת ההרצה.
בימי עומס תוגבל הכניסה לחוף לפי שיקול דעת המפעיל בחוף.
ידוע לי כי תאריך פתיחת החוף הוא __________:ותאריך סגירת החוף הוא___________:

מאשר ומסכים עם נוהל זה :

שם החותם ____________________ :חתימה ______________ :תאריך_____________ :
שם החותם ____________________ :חתימה ______________ :תאריך_____________ :

