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 ספורט השייט בישראל בעידן של אסטרטגיית היציאה מקורונה. : הנדון

כלי   300-קהילת שייטי הכרמל המרכזים את פעילות השייט באזור הצפון, מונים למעלה מאנו חברי 

 משתמשים.  1500-שייטי וסך של כ

אנחנו דרים במעגן שביט שהינו בבעלות המדינה דרך חברת נמלי ישראל. השייט באזור הצפון  

לו אנו, קהילת שייטי הכרמל, המרכזים  טרות רווח, וכאד בארגונים וולנטריים ועמותות שאינן למתמקמ

את הפעילות לספינות ותורמים מיכולותינו וסיפונינו לארגוני הנער, לאתגרים, לבית הלוחם, ולכל  

 דורש באזורנו הצריך סיוע מאיתנו. 

בשונה מהמרינות במרכז שהינן בבעלות חברות ציבוריות  מרינה בבעלות חברה ממשלתית . כ

לנו את הלובי והפה כלפי מקבלי   האבא והאמא שלנו הם אתם, ממשלת ישראל. אין ,למטרות רווח  

ההחלטות ואנו מבינים היטב שתקופת סערה חולפת על העולם כולו ועלינו גם. כימאים אנו יודעים  

כעת בהפוגה ובדיונים על   שבעת סערה, מרכינים ראש, מתכנסים וממתינים למעבר הגל. לדעתנו, 

ס  זאת העת להרים ראש להביט לצדדים ולבחור את הקור אסטרטגיית היציאה מהגבלות הקורונה

אפשר לכלי השייט לחזור לפעילות פנאי ומסחרית במגבלות התו  הנכון לשלב היציאה מהקורונה ול 

 מהתקהלויות וכל כלל שמשרד הבריאות משית.  תהימנעוהסגול, ריחוק חברתי, מיעוט משתתפים, 

   

חזרה לשגרה,  שיקול דעת ופתיחת השערים לים חיונית בהיבטים שונים של ל נבקש להדגיש שהצורך 

  וספורט  , חינוך ימי לתרפיה שמתלווה לפעילות הימית וביצירת מנגנון   המנוע הכלכלי התנעת ומינוף 

 . מבלי לפגוע ולסכן את הציבור לסכנות הקורונה של המשתמשים בים 



  

 

 טובה מאין כמותה. יחידת בידוד סירה בים כקפסולה הינה ה

באשר ליכולתנו לתחזק ולשמר את מצבו הדינמי של כלי השייט, נחוצה לנו האפשרות לגישה רצופה  

לכלי השייט על מנת למנוע נזקים הנגרמים משהיית הספינה ללא השגחה בסביבה מאתגרת של מי  

 ים. 

בבקשה לפעול לקבלת אישור ממשלת ישראל לביצוע הפלגות פנאי פרטיות   פונים אליך   אנו 

בכלי שייט, מאחר ואין בפעילות זו משום התקהלות ו/או כל סיכון להדבקה בנגיף הקורונה  

, חידוש וחיזוק  ומצד שני יש בהן משום תרומה רבה לבריאות העוסקים בספורט הימי 

וגם לתחושה הכללית בציבור של השבת החיים למסלולם,   ,הפעילות הכלכלית בעלת הזיקה 

 .ניתןהיכן ש

למותר לציין כי אם מתעוררות שאלות בעניין נשמח לספק את כל המידע הדרוש מצידו של ציבור  

 .השייטים שאותו אנו מייצגים

 בברכת הים. 
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