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 8201הודעה ללקוחות בדבר חידוש רישיונות כניסה לנמל אשדוד לשנת 
 באופן מקוון 

לחברות תובלה אשר חידשו בשנה שעברה חידוש דו  הודעה זו אינה רלונטית -הבהרה
 שנתי

, עוברת חברת נמל אשדוד למערכת חידוש רישיונות כניסה  2018 החל מעונת החידוש הקרובה לשנת

דבר שיקצר  ,לרבות קבלנים הנותנים שירות למחלקות הנמל השונות הנמללכל באי  מקוונת

 .ויחסוך לכלל לקוחותינו זמן , כסף ומשאבים משמעותית את הליך חידוש רישיון הכניסה לנמל

 לקוחות נכבדים,

חברת .מהיום אתר תס"ק ים פתוח לכלל הלקוחות, עם מנגנון לחידוש מקוון אנו שמחים לבשר כי החל 

כבר   לקחתו באתר תס"ק ים להרשם לשירות החידוש המקוון  הלקוחות נמל אשדוד מזמינה את כלל

 בקישור הבא :  נמל אשדוד -ע"י בחירת נמל חידוש החדש במנגנון בשימוש פעיל חלקכעת 

https://taskyam.israports.co.il/loginmanager/ 

 רת הנחיות לשימוש בחידוש המקוון ומדריך להרשמה בתס"ק יםחובלנוחיותכם מצ"ב בהודעה זו 

 . למשתמשים חדשים

 שימו לב להנחיות לחידוש הבאות !!!

 ים נותן מענה לעדכון רשימות החידוש לכלל החברות הרשומות בתס"ק ים. השימוש באתר תס"ק

להוריד את  בנוסף לעדכון המקוון  הנ"ל, על כל נציג מורשה חתימה מטעם החברות המחדשות ,

, לסרוק ולתייגם באתר תס"ק ים תחת השמות כנדרש ולחתום עליהם הטפסים הבאים מאתר הנמל

את הטפסים ניתן להוריד מאתר חברת נמל אשדוד בקישור  טת .כפי שהם מופייעים ברשימה המפור

permit-https://www.ashdodport.co.il/serviceslist/docs/pages/entry- -המצורף 

documents.aspx 

 

 .טופס פרטי חברה .1

 .טופס הצהרת בטיחות  .2

 .טופס הצהרת בטיחות בתעבורה .3

יש לצרף כמסמך סרוק את טופס ניכוי מס במקור של החברה -טופס ניכוי מס במקור  .4

 .המבקשת בחידוש 
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מיועד לקבלני נמל בלבד ויש לשגרו לאחר  –טופס בקשה לאישורי כניסה פטורי תשלום  .5

 .המפעיל את הקבלן חתם עליו הרמ"ח הרלונטי מילא וש

נדרשים לצרף אישור המשך ה בלבד קבלנים של כי"ל דשניםמתייחס ל–אישור רמ"ח תפזורת  .6

 .רלוונטי.  עבודה במתקני רותם חתום ע"י רמ"ח תפזורת

במידה וישנה בקשה לחידוש רישיונות כניסה למשאיות/ עגלות יש לצרף -רישיון מוביל כללי  .7

 .את רישיונות המוביל 

 הבא:בקישור  כבכול שנה המבקשים בחידוש לבצע הדרכת בטיחות מקוונתעל כל  .8

-https://www.ashdodport.co.il/serviceslist/safty/pages/safty

guidance.aspx 

רם באופן סרוק דרך אתר תסק דרך הקישור של " הוסף מסמך בסיום החתימה על המסמכים יש לשג

 צירוף המסמך. –( 1-7) לפי רשימת המסמכים שצויינו בסעיפים בחירת שם המסמך  -"

ולקבל  088517263להמשך תהליך תשלום בגין חידוש הרשיונות ניתן לפנות למשרד הרישוי בטלפון 

 קופת הנמל או להגיע פיזית למשרד הרישוי .אסמכתא לתשלום טלפוני באמצעות כרטיס אשראי מול 

 שימו לב !

וחשוב לבצעה לפני שיגור הנה תנאי לחידוש  לכלל העובדים בחברה  ביצוע הדרכת הבטיחות הנ"ל

 !רשימות החידוש באופן מקוון 

אך  ,ן סרוק דרך אתר תס"ק יםפטופס הצהרת בטיחות וטופס הצהרת בטיחות בתעבורה ישוגרו באו

 :למשרדי האחראים הנמליים לנושא להעביר במקביל את טופסי המקורבאחריות החברה המחדשת 

 088517213 לברורים. טל להממונה על הבטיחות בנמ -טופס הצהרת בטיחות יועבר למאיר עמר

קצין הבטיחות בתעבורה של הנמל טל טופס הצהרת בטיחות בתעבורה יועבר לאלברט אמסלם 

 . 088517447  לברורים

 הגעת טפסי המקור למקומות הללו הן תנאי לחידוש .

 

 050-5640111בטלפון   שאלה לכלאנו מודים לכם על שיתוף הפעולה ונשמח לתת מענה והבהרה 

 משרד הרישוי בחברת נמל אשדוד. - 08-8517263מת"ל חנ"י, או  

 

 

 בברכה,

 ברנרד בן ישי

 מנב"ו חנ"א
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