
 2014! קיץעדכון 
 BLUE WAVEמועדון שייט 

 שלוםחברים יקרים 

הרמת כוסית לכבוד הגעת   –28\7יולי ערב מועדון חודש 

 :והרצאת מטאורולוגיה באזורנו הנועה

אנו שמחים להזמינכם לערב מועדון חגיגי במיוחד לכבוד הגעת  

מול  , נרים כוסית ברציף האורחים במרינה! לארץ" נועה"ה

נשב להרצאה מרתקת על  , לאחר מכן. הנועההשקיעה ולצד 

מטאורולוגיה בישראל לאורך השנה עם דגש על מצב הים הרוח  

 .  והגלים

  !כולם מגיעים. מועדון השייטים במרינה 19:00יום שני , 28\7

 נתראה על הרציף

 יואב וכל הצוות, גיא

 בנוסף התקיים ערב ההתרמה שלנו להוסטל בן גלים

למסעדת  . זו ההזדמנות להגיד תודה לכל מי שהגיע ותרם למען נערי ההוסטל

אורן אשד , על ההופעות יידבלרועי שפיגלר ושלמה , הקונטיינר על האירוח החם

ומועדון  ( שחלקם יוצגו בכיתה שלנו החל משבוע הבא)וסיגל שגב על הצילומים 

 .  נתראה שוב בשנה הבאה. גלשני סופט לנערי ההוסטל 3הגלישה גלים שתרם 

 :הפלגות ועוד, מודרכות

שימושים  , קשרים מתקדמים, 17:00 -15\7 –מודרכת חבלים מתקדם 

 ...הדרכה שווה למי שעוד לא היה. שונים בחבלים בים

תרגול מקרים   17:00 23\7 -יום שלישי ה  -ותגובות מקרים מודרכת 

 . הדרכה חשובה ומעניינת לכל מי שעוד לא היה. וויבהבלו ותגובות על 

מיומנויות  שיפור , 17:00 11\8 -יום שלישי ה  -מנוע  מודרכת תמרוני 

 .תמרוני מנוע במרינה על יאכטה מרינה

 

  !מודרכת מועדון לעכו
חזרה בשישי  . 08:00יציאה ביום חמישי    !הפלגה מודרכת לעכו 14-15\8

 .  ח"ש 350השתתפות תמורת הפלגה חודשית ותשלום של  .  אחר הצהרים

הגיעה אלינו אחרי מסע ארוך והיא קשורה " נועה"ה

מה שהופך אותנו  . וויבבמקומה החדש לצד הבלו 

  !!יאכטות 4למועדון של 
 .  ודה לכל מי שלקח חלק בהפלגה לארץתאז ראשית 

זה תהליך שעשוי  . כרגע עוד לא ניתן להפליג עליה עד שתקבל כושר שייט מסחרי

אנו נעדכן כמובן ברגע שניתן יהיה להתחיל  לעשות  . לקחת מספר שבועות

 !היא מדהימה. בינתיים מוזמנים להציץ ברציף. הסמכות

 קפריסיןל סיטייםהפלגות 

אנו חוזרים  , הסתובבה בים התיכון שהנועהאחרי חודשיים 

  !למסורת הפלגות קפריסין
 . ימים על יאכטה מרינה 5הפלגות סי טיים של 

  :מוזמנים להצטרף בתאריכים
8\5 – 7\31 

8\25 – 8\21 

 0524626714 –לפרטים נוספים לפנות לגיא 

 

  –משט קפריסין ישראל 
בקפריסין  . משט גדול שיוצא מהארץ בכל שנה לקפריסין בסוכות

 .  יהיו תחרויות מקומיות ולאחר מכן תחרות שייט חזרה לארץ

 .  עם צוות חברי מועדון והנועהיוצאת עם צוות תחרותי  וויבהבלו 

 מוזמנים מאוד להצטרף, 9-16\10

 ...פרטים נוספים בהמשך

  :קורסים והכשרות
GMDSS – 7\25 –  12:00הקורס מתקיים בימי שישי בשעה . 60קורס רדיו טלפון לרישיון משיט  

 .  ₪ 1200עלות הקורס . למשך שישה מפגשים

 

 5-8\8 - 40קורס משיט 

 .  הצלה והכנה למבחן העיוני, הקורס כולל קורס כיבוי אש. קורס להוצאת רישיון משיט בשכר

 :ספיניקרקורס 

ימי  . וויבעל הבלו  ספיניקרמפגשים על הפלגה עם  3קורס של 

 ₪  900השתתפות בעלות של .  29\7 -החל מה 17:00שלישי 

 ...בקרוב הנועההסמכות על 


