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כולם רוצים להגיע הביתה בשלום
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חשיבות התקנות



International Maritime Origination

הארגון הבין לאומי לספנות  

UN-תחת  ה 

IMO-ארגון ה 



:תחולה–1תקנה 

,בוהקשוריםובמיםהפתוחביםהנמצאיםהשייטכליכלעליחולואלהתקנות".א

".בהםלהלךעשוייםימייםשייטכליואשר

כללי-של התקנות ' חלק א



המיוחדותהתקנותכלשלבהפעלתןיפריעלאאלהבתקנותהאמורדברשום".ב

"...נמלים,מעגניםלגבימתאימהרשותשהתקינה

המיוחדותהתקנותכלשלבהפעלתןיפריעלאאלהבתקנותהאמורדברשום".ג

"...איתותאורות,עמדהלאורותבזיקהמדינהכלשלממשלתהשהתקינה



."הארגון רשאי לאמץ מערכות להפרדת התעבורה למטרות תקנות אלו.  "ד

או,מיוחדמבנהבעלשייטכליכי,מחליטהבדברהנוגעתשהממשלהאימתכל".ה

התקנותמןשלתקנההוראותאחרבשלמותלמלאיכולאינו,מיוחדתמטרהשלו

"...מקומם,מספרםלענייןהללו



:אחריות–2תקנה 

,צוותואוקברניטו,בעליואו,שייטכליכליפטורלאאלובתקנותדברשום".א

רשלנותשלאו,אלותקנותשלבמילוייןרשלנותשללתוצאותיהמאחריות

שנסיבותיוזהירותאמצעיבנקיטתאומקובליםימייםזהירותאמצעיבנקיטת

."נקיטתםאתדורשותיהיוהמקרהשלהמיוחדות



שייטסכנותלכלראויהלבתשומתתינתןאלותקנותשלובמילוייןבפירושן".ב

השייטכלישלמגבלותיהםלרבות,מיוחדותנסיבותלכלוכןהתנגשותוסכנות

."מיידיתסכנהלמנועכדיהללוהתקנותמןסטייהלחייבהעשויות,המעורבים



הגדרות כלליות–3תקנה 

...לרבות, כולל כלי שייט מכל סוג שהוא–"כלי שייט".  א

.פירושו כל כלי שייט המונע בכוח מכונה–"כלי שייט ממוכן".  ב



אם,להנעתושמכונהובלבד,המפריששייטכליכלפירושה–"מפרשית".ג

.בהמשתמשיםאין,הותקנה

,בחכות,ברשתותהדגשייטכליכלפירושו–"בדייגהעוסקשייטכלי".ד

...אחריםדיגמכשיריבכלאובמכמורת



.המיםפניעללתמרןשתוכנןטיסכליכלכולל–"יםמטוס".ה

יוצאתנסיבהאיזושמחמתשייטכליפירושו–"שליטהעליושאיןשייטכלי".ו

לכלידרךלפנותיכולאינוולפיכך,אלהבתקנותכנדרשלתמרןיכולאיננומהכלל

.אחרשייט



עבודתואופישמחמתשייטכליפירושו-"לתמרןבכושרוהמוגבלשייטכלי".ז
דרךלפנותיכולאינוולפיכך,אלהבתקנותכנדרשלתמרןבכושרומוגבלהוא

."אחרשייטלכלי



.כלי שייט העוסק בפינוי מוקשים5.

כלי שייט העוסק בגרירה המגבילה  6.

.אותו

כלי שייט המוגבל בשל השוקע  7.

.שלו

:כלי השייט המוגבלים יכללו

...כלי שייט העוסק בהנחת ציוד ימי1.

...מדידה, כלי שייט העוסק בחפירה2.

...כלי שייט העוסק בהצטיידות3.

כלי שייט העוסק בשילוח או 4.

.החזרת כלי טיס



הנהגת כלי שייט בכל מצב של ראות–1סימן 

:תחולה–4תקנה 

.התקנות בסימן זה חלות בכל מצב של ראות

תקנות נהיגה ושייט–של התקנות ' חלק ב



:תצפית–5תקנה 

.תצפית תעשה בכל האמצעים הקיימים. כל כלי שייט יקיים בכל עת תצפית נאותה



:מהירות בטוחה–6תקנה 

ויעילהמתאימהבפעולהלנקוטשיוכל,עתבכלבטוחהבמהירותיתנהלשייטכליכל
...התנגשותלמנוע

:הבאיםהגורמיםבחשבוןיילקחובטוחהמהירותבקביעת

:שייטכליכל.א

.הראותמצב.1

...התעבורהצפיפות.2

.השייטכלישלהתמרוןכושר.3



.רקעאורותמציאת,בלילה.4

.ים,הרוחמצב.5

.המצוילעומקביחסהשוקע.6

:תפעולים"מכבעלשייטבכלי,בנוסף.ב

.'וכוקטניםשייטכלי,היםמצב,סביבתייםתנאים,תכונותיו



:סכנת התנגשות–7תקנה 

השורריםולתנאיםלנסיבותהמתאימיםהמצוייםבאמצעיםישתמששייטכליכל

.כקיימתזוסכנהיראה,שהואכלספקהיה:התנגשותסכנתקיימתאםלקבועכדי



:פעולה למניעת התנגשות–8תקנה 

מוקדם ככל האפשר  , ללא היסוס, כל פעולה שנוקטים למניעת התנגשות תעשה.  א

.וכראוי לימאות תקינה

תעשה בצורה מספיק ברורה  , או מהירות על מנת לפנות דרך/כל שינוי של קורס ו.  ב

.שכלי השייט שמפנים לו יראה זאת בבירור



.הפינוי המומלץ הוא שינוי קורס, כאשר קיים מרחב ים גדול.  ג

תהיה כך שהמעבר בין כלי השייט יהיה  , כל פעולה שננקטה על מנת לפנות דרך.  ד

.בטוח

יקטין כלי , אם יש איזה שהוא ספק בפעולה שיש לנקוט כדי למנוע התנגשות.  ה

.  השייט את מהירותו או יעצור עד שיתבהר לו המצב



(נתיב שייט)תעלות צרות –9תקנה 

. ישוט סמוך לשפתה החיצונית מצד ימין, כלי שייט הנע בתעלה צרה. א

מטר לא יעכב את מעברו של  כלי היכול לשוט בבטחה רק  20-כלי שייט קטן מ.  ב
.בתוך התעלה

.כלי שייט של דייג לא יעכב כלי שייט הנע בתעלה.  ג

.כלי שייט לא יחצה תעלה צרה אם חציה זו תעכב כלי הנע בה.  ד

.יש לנקוט פעולה מתאימה על פי התקנות, כאשר ניתן לעקוף בתעלה צרה.  ה

.יש לשוט בזהירות ולפעול על פי התקנות, כאשר מתקרבים לסיבוב בתעלה צרה. ו

.יש להימנע מלעגון בתעלה צרה.  ז



מערכת להפרדת התעבורה–10תקנה 



:תחולה–11תקנה 

.התקנות בסימן זה חלות על כל כלי השייט היכולים לראות זה את זה

הנהגת כלי שייט היכולים לראות זה את זה-2סימן 



מפרשיות–12תקנה 



עקיפה–13תקנה 

.כלי שייט עוקף תמיד מפנה, למרות כל האמור בתקנות אלה.  א

כאשר הוא מתקרב לכלי שייט אחר כדי יותר מ , כלי שייט יראה עצמו כעוקף.  ב

מעלות אחרי הרוחבית ובלילה יכול לראות את אור הירכתיים של הכלי 22.5

.הנעקף בלבד

.יראה את עצמו ככך, במידה וכלי השייט שרוי בספק האם הוא עוקף.  ג

.כל שינוי לאחר מכן לא יעשה את כלי השייט העוקף לחוצה.  ד



מצב של חרטום מול חרטום–14תקנה 



מצב של חציה –15תקנה 



לפנותהחייבשייטכלישלפעולתו–16תקנה

פעולה,האפשרככלינקוט,אחרשייטכלישלדרכואתלפנותהנדרששייטכליכל

.לרווחהלפנותכדיממשיתמוקדמת



בדרכוהממשיךהשייטכלישלפעולתו–17תקנה

השניהשייטכלייהיה,לשנידרךלפנותחייבהשייטכלימשנישאחדמקום.1(א)

.ומהירותואורחועללשמורחייב

התנגשותלמנועכדיפעולהלנקוטהאחרוןהשייטכלירשאיכןפיעלאף.2

אתלפנותהנדרשהשייטכליכי,ברורלוונעשהיד,בלבדהואבתמרונו

.אלותקנותשלבמילויןמתאימהבפעולהנוקטאינוהדרך



אורחועללשמורהנדרשהשייטכליעצמואתמוצא,שהיאסיבהמאיזו,אם(ב)

שלבלבדשפעולתו,דרךלפנותהחייבהשייטלכליסמוךכך-כלומהירותו

פעולהלנקוטהשייטכליחייב,התנגשותלמנועתצליחלאהמפנההשייטכלי

.ההתנגשותאתלמנועמתאימה

(2)(א)משנהלפסקתבהתאםחציהשלבמצבבפעולההנוקטממוכןשייטכלי(ג)

אורחואתישנהלא,אחרממוכןשייטכליעםהתנגשותלמנועכדי,זולתקנה

.זאתמרשתהמקרהנסיבותאם,השמאליצידושעלשייטכלילמעןלשמאל

.תקנה זו אינה פוטרת את כלי השייט החייב לפנות דרך מחובתו זו(  ד)



אחריות ההדדית של כלי שייט–18תקנה 

סוג כלי שייט

...יפנה ל

ללא שליטה

מוגבל בכושר תמרון

העוסק בדייג

מפרשית

מוגבלעוסק בדייגמפרשיתממוכן בדרך

X

X

X

X

X

X

X

X

XX


