
 2014מרץ עדכון 
 BLUE WAVEמועדון שייט 

 חברים יקרים שלום
   !טוב אז אי אפשר להתחיל מבלי להתייחס ליאכטה החדשה שלנו

 :ערב מועדון אפריל
כוסית לחג ולשמוע הרצאה מרתקת על  איתנואנו שמחים להזמינכם להרים , כהרגלנו. חג הפסח ואיתוחודש אפריל מתקרב 

 MARINER 39FT 1981יאכטת  – ה'נג'והגליאת , סיפורם של אסף

והפליגו מהארץ אל הקאריביים   ה'ינג'הגאת אסף וליאת רכשו , סקיפררישיון לאחר השלמת מיד  2010-2011במהלך 

סיפורים  , איך נראים החיים על יאכטה במסע ארוך, הרכישה והשיפוץעל , שעברוהתהליך בהרצאה יספרו על ! ובחזרה

 .השראה לעוד אנשים להגשים חלומותבתקווה שניתן . ואין סוף חוויותשונים 

 
 

 :משיט בסחר  – 40קורס משיט 
הקורס יתקיים  . 40אנו פותחים קבוצה נוספת לקורס משיט , בעקבות בקשות רבות

הכנה למבחן העיוני  , למאי וכולל הסמכות כיבוי אש והצלה 2 -עד ה, לאפריל 29: בתאריכים

 . כל הפרטים בקובץ פרטי הקורס. 'לסאטזשל משרד התחבורה ואפשרות 

 :הפלגות מודרכות

 .מודרכת תמרוני מנוע וגישות מתקדם, 16:00, יום שלישי 18\3

 .ותגובותמודרכת מקרים , 17:00, יום רביעי 26\3
 

 : מיוחדות ומעניינות מאוד, מודרכות נוספות 2
  –מודרכת שימוש בסקסטנט , 09:30 – 14:30, יום שישי – 25\4

 נלמד לחשב  . האסטרונומיטעימה קטנה מהעולם המרתק של הניווט 

 . נייקבהדרכת איתן . מיקום בעזרת מדידה לשמש בצהרי היום

 . ₪ 100השתתפות בעלות של  
 

השתתפות בעלות  . ונוהל הנטישהאליה כניסה , תרגול פתיחת אסדת הצלה –מודרכת נטישה  08:00, , יום שישי – 9\5

       . ₪ 150של 

 .  הרשמה לכל המודרכות דרך יומן המועדון

  :פתוחותהפלגות 
 הפלגות אלו פתוחות לכל חברי המועדון וזו הדרך  , למי שעוד לא מכיר

 ! להכיר חברי מועדון נוספים ולהפליג כמה שאתם רוצים

 .בימי ראשון בשמונה בבוקר –נוספה לנו פתוחה קבועה חדשה 

 ,  09:00חמישי , 06:00רביעי , 08:00שלישי , 08:00ימי ראשון : ההפלגות מתקיימות באופן קבוע

 .  17:00שבת  , 17:00חמישי 

 .  הרשמה דרך היומן !ולהנותלהפליג , מוזמנים מאוד להצטרף
 

 :מה עוד אנחנו מתכננים לתחילת הקיץ
 :  קורס מפרשנות מתקדמת

מתיחה נכונה של  , בטרבלריםשימוש , מקצועי של מפרשיםללמוד על כיוון   ?רוצים לעלות רמה בהפלגה עם מפרשים

. במהלך חודש מאיויתחיל מפגשים  9הקורס יכלול ...  ועוד הפתעותשייט תחרותי , וספינקר ניקר'ג עם הפלגה , מעלנים

 ...פרטים נוספים בקרוב
 

 :ערב ההתרמה להוסטל בן גלים

 ...  ועוד הפתעותאוכל טוב , הופעות, תערוכת צילומי יאכטות, בפתיחת הקיץ, כהרגלנו
 

  !ונסיים בהזמנה חגיגית למסיבת פורים מטורפת של מרינה הרצליה
 (0524626714 -דרך גיא , השתתפות בהרשמה מראש) !כולם מוזמנים וכולם מגיעים      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 !פורים שמח      

 .  יואב וכל הצוות, גיא, נתראה על הרציף  

DOFOUR 405 GRAND LARGE 2010 
אפריל ולעבור במקומות מדהימים לאורך חופי  היאכטה נמצאת כעת באיטליה ומתוכננת לצאת לדרכה לארץ בתחילת 

 .לדליבריכל הפרטים בפרסום הנפרד להצטרפות ! כולם מוזמנים לקחת חלק בהפלגה לארץ. איטליה ויוון

 שינוי שעות הפלגות המועדון :הודעה חשובה
החלטנו לשנות את שעות  , בניסיון ליעל ולרווח את מערכת שעות ההפלגה במועדון ולהתאימה לקיץ המתקרב ובא

 .  ההפלגה הקבועות

  :לאפריל שעות ההפלגה יהיו 1 -מההחל 

19:00-22:00 ,16:00-19:00 ,13:00-16:00 ,10:00-13:00 ,07:00-10:00 
 (הפלגת שקיעה מומלצת בחוםארבע עד שבע זו . יש כבר אור אחרי שש. )מוזמנים להשתבץ בהתאם

 :  GMDSSקורס 

.  4\4 -החל מ, 12:00קורס קשר נוסף יפתח בימי שישי בשעה 

 0524626714 -לפרטים והרשמה מוזמנים לפנות לגיא 

  !הפלגת מועדון נוספת לאשדוד
משמרות לילה  , ניווט חופי, אלכוהול, בישולים !לכל מי שמעוניין בהפלגה מודרכת ארוכה

 ....  ועוד

  !להצטרףמוזמן 
 .  והשתתפות בעלויות דלק₪  100+ או תמורת הפלגה חודשית  . ₪ 600  :השתתפות בעלות

,  הרשמה דרך היומן. 13:00, יום שישי, 4/4/14: חזרה, 14:00,  יום חמישי, 3/4/14: יציאה

  !כולם מוזמנים
 

 !כולם מגיעים, מרינה הרצליה, מועדון השייטים, 19:30, 8/4, יום שלישי


