
 2014עדכון חורף 
 BLUE WAVEמועדון שייט 

 חברים יקרים שלום
 (  ועל עיצובים נוספים)ראשית התחדשנו בעיצוב חדש לעדכוני המועדון ועל כך 

 שבימים אלו מקימה סטודיו לעיצוב  , תלמידה שלנו. מרגוליסתודה גדולה לאולגה 

 . בסגנון ימי

אז לכל מי שלא  . רוחות מזרחיות ושקיעות מדהימות, ים שטוח, אנחנו כבר באמצע ינואר ומחוץ לחלון השמש בשמים

וגם להקת דולפינים שהסתובבה כאן    !אתם מפסידים ימי שייט מדהימים, מפליג בתקופה האחרונה בגלל שזה חורף

 ...בשבועיים האחרונים

לאחרונה אנו עובדים במרץ על כמה פרויקטים מרתקים 

 :מהם בקיץ הקרוב תהנושכולכם 

 .בקרוב שתסגררכישת היאכטה החדשה שאנו מקווים 

  !2014 פלוטילותסגירת 
שהיא ערב ההתרמה להוסטל בן  ! מסיבת פתיחת הקיץ שלנו

 .  גלים

 2014 פלוטילות
שבועות ליוון כבר מלאה   שפלוטילתאנו שמחים לעדכן 

 !יאכטות 9עם  כמעט לגמרי 
 

נותרו  . יאכטות 6אוגוסט לקרואטיה נסגרו כבר  לפלוטילת

 .עוד מספר יאכטות פנויות

 .  מחירי היאכטות עומדים לעלות בסוף החודש, שימו לב

  !כל מי שמעוניין להצטרף לחופשת יאכטות מדהימה
 מוזמן לפנות אלינו בהקדם

 :ערב מועדון פברואר
 חברים והרצאה מרתקת במועדון השייטים , למפגש נוסף של בירות, אנו שמחים להזמינכם כהרגלנו

.  השפעות הדייג המסחרי והספורטיבי על מצב הגים בים התיכון :הפעם הרצאה בנושא רציני וחשוב. במרינה

ומספר עמותות נוספות בקמפיין לרפורמה בכל ענף הדייג  , eco oceanעמותת , לאחרונה יצאו החברה להגנת הטבע

 . אנו הזמנו את החברה להגנת הטבע להציג לנו את הנושא. בארץ להצלת הים התיכון מאסון אקולוגי

  !כולם מגיעים. מועדון השייטים במרינה, 19:30, יום שני, 3/2/14

מתקיימת הרצאה  19:30, יום חמישי, 27/2/14בנוסף ב 

להפליג מהר יותר   –מרתקת בנושא אווירודינמיקה ומפרשים 

לשעבר אלוף העולם בשייט  , שמשון ברוקמן: מרצה. מהרוח

 .  420מפרשיות 

  !כולם מוזמנים. ההרצאה בחסות הפורום לקידום השייט

 :GMDSSקורס 
הקורס מתקיים . 60קורס הנדרש לתעודת משיט   !נפתח השבוע

 .מפגשים 7ומונה  12:00-14:00בימי שישי בשעות 

הקורס עוסק בתקנים בינלאומיים למערכות תקשורת ונהלי חירום  

 .  והצלה בים בכל הקשור לניהול התקשורת מהיאכטה

  !מוזמנים להצטרף. ישנם מספר מקומות

 :הפלגות מודרכות
 . בסוף דצמבר התקיימה הפלגה מודרכת מאוד מוצלחת של חברי מועדון לאשדוד

  !אנו פותחים הפלגה נוספת והפעם לאשקלון, בעקבות ההתלהבות
 .... משמרות לילה ועוד, ניווט חופי, אלכוהול, בישולים !אז לכל מי שמעוניין בהפלגה מודרכת ארוכה

  !מוזמנים להצטרף
 .  והשתתפות בעלויות דלק₪  150+ חודשית  או תמורת הפלגה . ₪ 600  :השתתפות בעלות

  !מוזמניםכולם , היומןהרשמה דרך . 14:00, יום שישי, 14/2/14: חזרה, 11:00,  יום חמישי, 13/2/14: יציאה
 

 .מודרכת שימושים מתקדמים בחבל 08:00, יום שישי 7\2

 מודרכת אחזקה ותפעול תקלות מנוע, 17:00, יום שלישי 25\2

 

 .  הרשמה לכל המודרכות דרך יומן המועדון             

 

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

 ! להכיר חברי מועדון נוספים ולהפליג כמה שאתם רוצים

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

 . הרשמה דרך היומן !מוזמנים מאוד להצטרף ולהפליג. 17:00שבת , 17:00חמישי 

 

 .  יואב וכל הצוות, גיא, נתראה על הרציף

  חיים בלוך :צילום


