
 מבוא לתקשורת 1חוברת שיעור 

 GMDSS -ל מבוא – 1פרק 

GMDSS?מה זה , 

  Global Maritime Distress & Safety System-מערכת לניהול מצבי מצוקה ובטיחות בים 

על  החשבמל ולא עוצרים רגע 60בכדי להוציא רישיון משיט   GMDSSרובנו מגיעים ללמוד

 משמעות ומטרת התחום.

מורס על מנת לתקשר , ספינות בים הסתמכו על קוד 19 - מאז המצאת הרדיו בסוף המאה ה

בעתות מצוקה וחירום. תחילת ההסדרה 

הקשר הימי  והחקיקה הבינלאומית בתחום

 1912ניק ב החלה לאחר טביעת הטיט

וכישלונה באזעקת עזרה בזמן, על אף 

שהייתה מצוידת בציוד הרדיו הנדרש. 

הראשונים לפעול בעניין היו האמריקאים, 

כאשר הקונגרס האמריקאי חוקק חקיקה 

חייבה את כל הספינות האמריקאיות  אשר

 להחזיק בציוד הרדיו והמורס הנדרש

 .במצוקה

, כיום ארגון בתוך האו"ם, המשיך International Telecommunications Union (ITU)ארגון ה 

את הכיוון הזה וחייב את כל הספינות בעולם להחזיק בציוד רדיו ומורס ולהשתמש בו במצוקה. 

ובעשרות שנים שלאחר מכן, שימוש בקוד מורס הציל עשרות רבות של מאז טביעת הטיטניק 

מסיבות של תדירות, רוחב פס ומורכבות שימוש בו, המורס היה מוגבל  חיים בים. אולם

 .בהפלגות בים פתוח

החלה להתפתח מערכת תקשורת לטווחים ארוכים, אשר אפשרה  70-במהלך שנות ה

שיטה זו אפשרה תקשורת בינלאומית עם (. HFגבוה )תקשורת על בסיס טלגרם וטלקס בתדר 

טכנולוגיית הלוויין החלה להתפתח ולהיכנס  80-בשנות ה כמעט כל הספינות המשייטות בעולם.

ותחילת שנות  70עד סוף שנות ה .Ship-to-Shoreלשימוש בתחום הימי ובדגש על תקשורת 

דמות, אך המערכות השונות כל הטכנולוגיות הללו כבר היו מספיק משוכללות ומתק 80-ה

 נות ובכל כלי השיט.והחוקים הבינלאומיים השונים לא היו אחידים בכל המדי

הארגון , International Maritime Organization (IMO)ארגון ה בשל הסיבות הללו, החל 

באו"ם האחראי על בטיחות ומניעת זיהום בים, להתקין מערכת בינלאומית אשר תתמוך 

שהוזכר למעלה,  ITUהארגון, ביחד עם ארגון ה  ש והצלה בים בעתות מצוקה.צי חיפובמאמ

  פיתח את המערכת הימית הגלובלית לבטיחות ומצוקה, או באנגלית

Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS). 

מבוססות על תקשורת ומתבסס על רשת של מערכות לוויין, רדיו ותחנות חוף  GMDSSה  תקן

Ship-to-Shore ,מעבר מהתבססות על קשר בין אניות בזמן חירום להתבססות על , כלומר

מתן אפשרות לספינות  – התקןבבסיס  (.RCCקשר עם תחנות החוף השונות בעת חירום )

ות מצוקה בצורה אוטומטית, במקרים בהם אין להם די זמן לשדר אות מצוקה התראלשלוח 

 ת אצל ספינות אחרות ותחנות חוף.הזה ייקלט בצורה אוטומטיבצורה עצמאית ושאות המצוקה 

-אשר קבעה כי עד ה SOLAS (Safety Of Life At Sea)את אמנת  IMOהתקין ה  1988בשנת 

לעמוד בתקן ה  IMO-על כל המדינות בעולם המעוניינות להיות חלק מה 1999בפברואר  1

GMDSS. 
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עמודים( אשר  1000אחת מהאמנות הבינלאומיות המקיפות ביותר )מעל  – SOLASאמנת 

האמנה קובעת מערכת כללים שלמה  מספר הרב ביותר של מדינות בעולם.התקבלו על ידי ה

החל מחומר הבנייה של הסירות, ציוד הימאות, תקינות החבלים וכלה בציוד  –לבטיחות בים 

 .GMDSSו בתקשורת חירום ויישום תקן ה לאמנה עוסק כול 4פרק התקשורת של הספינה. 

 

 על מי חל התקן ולמה אנחנו כאן?

. טון ומעלה 300אך ורק על כלי שיט במשקל יחול  GMDSSקובעת כי תקן ה  SOLASאמנת 

בה היא מחייבת את מבצעת חקיקה בתחומה אך כל מדינה  ,התקן אם כך לא חל על יאכטות

 לציוד ו/או עקרונות מתוך התקן. כלי השיט הקטנים

 

 לצורך שיט בינלאומי. GMDSS SRCמחייבת את משיטיה להוצאת תעודת  – ישראל

 SRC = Short Range Communication . בשלב זה אנו מבינים כי במהלך הקורס ובמבחן אנו

 החקיקה הבינלאומית מגדירהלטווחים קצרים )יורחב בהמשך( כפי ש GMDSSנלמד על תקן ה 

 EPIRBוה  VHF-DSCנצטרך 'לשכוח' שבישראל חובה להחזיק בסירה רק את מכשיר ה אותו. 

וניכנס לנעליו של האלחוטן באנייה הנדרשת לעמוד בתקן )עליהם כמובן נרחיב בהמשך( 

 המלא.

 

 GMDSS-SRCתקן 

 :ציוד נדרש

. כמו כן המכשיר 70וערוץ  16המסוגל להאזין בו זמנית על ערוץ  VHF-DSCמכשיר  .1

 נרחיב על הערוצים בהמשך.. 06ו  13ידור וקליטה על ערוצים חייב בנוסף ביכולת ש

2. EPIRB  406העובד בתדרMhz. איתור לוויינים שאינם  חשוב לדעת כי ישנם מכשירי

 עובדים בתדר זה ואינם תקניים.

3. SART  9הפועל מול מכ"מים ימיים בתדרGhz. 

4. Portable VHF –  ויכולת שידור וקליטה  16מכשיר נייד אשר חייב ביכולת האזנה לערוץ

 (.06ל ערוץ אחד נוסף )לרוב ערוץ לפחות ע

5. NAVTEX –  לקליטת שידורי בטיחותMSI. 

 

 ?GMDSS SRCעל איזה אזור חל תקן 

כל אזור נדרש ציוד כאשר ב A1, A2, A3, A4 –אזורים  4נהוג לחלק את העולם ל GMDSSב 

 .A1חל על אזור  GMDSS-SRCתקן ה  תקשורת מסוים.

 

A1 –  תחום השידור והקליטה בין ספינה לתחנת חוף במכשיר הDSC. 

A2 –  הפועל בתחום ה  במכשיר קשרתחום השידור והקליטה בין ספינה לתחנת חוףMF. 

A3 –  תחום כיסוי מערכת לווייניINMARSAT . המכסים את כדור  נייחיםאלו לווייני תקשורת

 דרום. 70⁰צפון לקו רוחב  70⁰הארץ בין קו רוחב 

4A –  כל מה שמחוץ לאזוריםA1, A2, A3  הקטבים. –כלומר 

: ישנם אזורים גדולים לדוגמאהקרבה לחוף לא קובעת באיזה אזור אנו נמצאים. הערה! 

סים על ידי תחנות שכן אינם מכו A3באפריקה לאורך החוף אשר נחשבים חלק מאזור 

 .MF או ב VHFחוף ב 
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 ופרסומים חשוביםספרות 

 

הספרות הרלוונטית הן לכלי שיט הכלולים בתקן והן לכלי שיט קטנים הינה סדרת הפרסומים 

של האדמירליות הבריטית. האדמירליות מפרסמת מספר רב של סדרות ספרים בתחום השיט 

והספנות בדגש על בטיחות, הוראות שיט, מזג אויר ונהלי חיפוש והצלה. הסדרה הרלוונטית 

 כרכים: 6המכילה  List of Radio Signalsינה סדרה בשם לתחום התקשורת הימית ה

 

Volume 1 – Maritime Radio Stations – .רשימת כל סוגי תחנות הרדיו הימי בעולם 

 

Volume 2 – Radio Aids to Navigation –  מידע על מערכת הGPS  וכן מידע על תחנותDGPS 

 הפזורות בעולם.

 

Volume 3 – Maritime Safety Information Services –  מידע

בעולם )ראה פרק  MSIות שירותי קעל כל תחנות המידע המספ

NAVTEX.) 

 

Volume 4 – Meteorological Observation Stations –  מידע על

 תחנות ושירותי מזג אויר בעולם.

 

Volume 5 – Global Maritime Distress and Safety System 

(GMDSS) –  הספר הרלוונטי לקורס זה. מכיל מידע על כל שירותי

 עולם, תחנות חוף, נהלים ותקנים.ב GMDSSה 

 

Volume 6 – Pilot Services, Vessel Traffic Services and Port 

Operations – ל שירותי הניתוב והנמלים בעולם.מידע ע 

 

 

 ITUפרסום של ה 

List of Coast Stations –  זהו פרסום חשוב נוסף של ארגון הITU  המכיל מידע על כל תחנות

 שמו המלא של הפרסום: .GMDSSבעולם וכן מידע רלוונטי על נהלי ה  RCCה 

List IV – List of Coast Stations and Special Service Stations 

 

 Radio Log –יומן רדיו 

ן הרדיו תירשמנה כל ההודעות הרלוונטיות בתור אלחוטנים בספינה עלינו לנהל יומן רדיו. ביומ

אלינו )אזהרות בטיחות, תעבורת מצוקה ודחיפות וכן תקשורת שגרה הקשורה בספינתנו(. כמו 

 השונות למכשירי התחנה ומצבריה. כן באמצעות היומן נבצע מעקב אחר הבדיקות
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 גלי רדיו, תדרים, ערוצים ומה שביניהם - 2פרק 
 

היא תקשורת בין כלי שייט, בין כלי שייט לתחנות   GMDSS-מהות מערכת ה כי ניתן כבר להבין

ית, כמו במכשיר הקשר, . התקשורת יכולה להיות מילולבין כלי שייט למטוסי חיפוש והצלהחוף ו

ת התראמערכות לכן ו DSC ,NAVTEX במערכות המעבירות טקסטים כגון)דיגיטלית( ספרתית 

 .EPIRB מצוקה ומיקום בלבד כגון

אלו  .בעזרת גלי רדיותיים, נעים במרחב מסרי התקשורת שאנו מעבירים, מילוליים או ספר

. הגל המתפשט יוצר 'הפרעה' במרחב והפרעה זו מגנטיים המתפשטים במרחב-אלקטרו גלים

 יקלט על ידי אנטנה של מכשיר אחר.ת

 

 ?מהו גל

 .(Hzץ )הנמדד בהר בתדרו (W) הנמדדת בוואט עוצמהגל רדיו מאופיין ב

)חשמל( ליחידת זמן. ככל שהספק השידור גבוה יותר כך כמות האנרגיה  – )הספק( עוצמה

 יגדל טווח ההתפשטות של הגל.

 

פעמים בשנייה, יהיה גל  1000בשנייה. גל המתהפך  'מתהפך'הפעמים שהגל  מספר - תדר

 קילו הרץ שווים לאחד מגה הרץ 1000קילו הרץ.  1-הרץ שווים גם ל 1000הרץ.  1000בתדר 

 מגה הרץ שווים לאחת ג'יגה הרץ. 1000 ואילו

 

1000 HZ = 1 KHz 

1000 KHZ = 1 MHz 

1000 MHZ = 1 GHz 

 

 טווח השידור שלו יקטן.אך  חדירותוככל שתדר הגל גבוה יותר כך תגדל 

 

 :באופן הבאאת ספקטרום התדרים נהוג לחלק 

 

3 – 30 KHz Very low frequency VLF 

 

30 – 300 KHz Low frequency LF 

 

300 – 3000 KHz Medium frequency MF 

 

3 – 30 MHz High frequency HF 

 

30 – 300 MHz Very high frequency VHF 

 

300 – 3000 MHz Ultra high frequency UHF 

 

3 – 30 GHz Super high frequency SHF 

 

30 – 300 GHz Extremely high frequency EHF 
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 כיצד גל מתפשט במרחב?

אופי התפשטות הגל תלוי בתדר שלו. ספקטרום התדרים מחולק לשלושה סוגי גלים ושיטות 

 התפשטות:

 

 :(KHz 3000 – 3)גל קרקע 

כאשר הוא מתקדם הוא משרה זרם בקרקע, השראה חשמלית זו הינו גל הנע לאורך הקרקע. 

הגל הולך ונחלש עד שבמרחק  עם ההתפשטות במרחב, גוזלת אנרגיה מהגל. כתוצאה מכך

 השידור ידעך תלוי בהספקש אותו יעבור הגל לפנימסוים הוא יפסיק להיות ברור. המרחק 

שכבה  – הסטרטוספרהבמרחב, תלויה גם בפעילות  קרקע גלהתפשטות ובגודל אנטנה. 

מושפעת מהשמש ומשתנה בין היום והלילה.  הסטרטוספרהמסוימת באטמוספירה. פעילות 

 .מאשר במשך היום התוצאה הינה שבלילה לגלי קרקע טווח גדול הרבה יותר

בשל המוליכות  טווח הגל תלוי גם במוליכות וסוג הקרקע. מעל הים הטווח הוא הגדול ביותר

 -ביום לבעוצמות השידור בהן התקשורת הימית עובדת, טווח גלי הקרקע מגיע . הטובה במים

  NAVTEX-ה מבין המכשירים שאנו לומדים עליהם בקורס זהמייל.  400-למייל ובלילה  200

 משדר בתחום גלי הקרקע.

 

 (:MHz 30 – 3גל רקיע )

וחוזר  ספרהוליונוחוזר חזרה. מהקרקע הוא מוחזר חזרה  ספרהוהיונהינו גל המשוגר לעבר 

, עד ליונוספרהחלילה. כל מחזור כזה נקרע דילוג. ככל שהתדר גבוה יותר הוא חודר יותר 

שבתדר מסוים הגל כבר חודר לגמרי את השכבה וממשיך לחלל החיצון. טווחי השידור של גלי 

עליו נלמד הוא  NAVTEXאחד מתדרי העבודה של מכשיר ה מייל ומעלה.  200רקיע הם 

 יע.בספקטרום גלי הרק

 (:MHz – 300 GHz 30גל ישיר )  /י גל מרחב

. מכיוון שאינו נע לאורך הקרקע או מוחזר בצורה מרחבית וישירההינו גל המתפשט במרחב 

חייב להיות "קו ראייה" ישיר בין אנטנת  מהאטמוספירה, בכדי לקיים תקשורת בגלים מרחביים

קימור כדור  על ידימוגבל בטווח  זהניתן להסיק כי גל  מסיבה זו השידור לאנטנת הקליטה.

נה בשל הינו גובה האנטהמשפיע העיקרי על טווח השידור והקליטה  ,בשל הגבלה זוהארץ. 

 נוסחת "טווח אופק צופה".

 .EPIRB –ו  VHF-DSC ,SART ,AIS –מכשירים בספקטרום הגלים הישירים 
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התפשטות הגלים, והמכשירים עת נוכל להשלים את טבלת התדרים על פי אופי כ

 :המשדרים בגלים אלו

 

 אנלוגי הופך לגל תדר המתפשט במרחב? / כיצד מסר מילולי

 

האות הקולי או האנלוגי . בתהליך זה (modulation) פעולה זו מתרחשת בתהליך הנקרא אפנון

מועבר גל הנושא הלל התדרים. משם גל הנושא הנוצר במחוה"מורכב" על שאנו רוצים להעביר 

 לאנטנה המשדרת אותו למרחב.

 

הגל עובר גל הנושא באנטנה, הבצד הקולט צריך להתרחש התהליך ההפוך. לאחר קליטת 

מועבר למגבר שמע גל הנושא וה( בו מופרד המסר המילולי מdemodulationתהליך גילוי )

 ולשידור ברמקול.

 

 קיימות שתי שיטות נפוצות לאפנון

 

FM – Frequency Modulation  כלומר, שינוי תדר

 התאם לאות אשר אנו רוצים להעביר.גל הנושא בה

 

AM – Amplitude Modulation  כלומר, שינוי

תאם גל הנושא בהההאמפליטודה )גובה הגל( של 

 לאות אשר אנו רוצים להעביר.

  

 סוג הגל תחום  טווח תדרים מכשירים בשימוש

 3 – 30 KHz Very low frequency VLF 

 

 
 
 גל

 קרקע
 30 – 300 KHz low frequency LF 

 

NAVTEX (518 KHz & 490 KHz) 300 – 3000 KHz Medium frequency MF 

 

NAVTEX 
(4209.25 KHz) 

3 – 30 MHz High frequency HF 

 

 גל רקיע

VHF, DSC 
(156 MHz – 174 MHz) 

EPIRB (121.5 MHz) 

30 – 300 MHz Very high frequency VHF 

 

 
 
 
 גל

 מרחבי
EPIRB (406 MHz) 300 – 3000 MHz Ultra-high frequency UHF 

 

X-BAND SART (9 GHz) 3 – 30 GHz Super high frequency SHF 

 

 30 – 300 GHZ Extremely high frequency EHF 
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 תחום התדרים של הקשר הימי

 

. תחום זה VHF -מכשיר הקשר המשמש אותנו בכלי שייט קטנים הוא מכשיר העובד בתחום ה

תחומים רבים, צבא, משטרה, רדיו, כלי שייט ועוד. בכדי שלא נקלוט במשמש מערכות קשר 

וכל אחד אחר  ביאכטה את סדרן המוניות השכונתי)ערוץ הקריאה והמצוקה(  16בערוץ 

 דרים מוגדרת בין התחומים השונים.הפרדת ת , נקבעהVHFשמשתמש במכשיר 

 

טווח הוא הארגון העולמי האחראי בין השאר על חלוקת תחומי התדרים בעולם.  ITUארגון ה 

ערוצים  59 -. טווח זה חולק לMHz 174 –MHz  156לתעבורה ימית הינו שיועד התדרים 

ושימוש מוגדר מראש.  מתוך הטווח הימי קבועתדר הצרובים מראש במכשיר הקשר. לכל ערוץ 

 תדרכלומר במכשיר הקשר ביאכטה, אנו בוררים ערוצים על פי השימוש הרצוי ולכל ערוץ 

הן  ץמכוונות לאותו ערו כאשר שתי תחנות רדיו .כל המכשיריםאופן זהה בהנצרב מראש ב

 רים ויוכלו לקלוט אחת את השנייה.בהכרח עובדות על אותו פס התד
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 קשרהמערכת  – 3פרק 

DSC Transceiver-VHF 

קריאת מערכת  – DSC - DIGITAL SELECTIVE CALLמקלט, משולב מערכת /: משדרפירוש השם

 , העובדת בתחום התדר גבוה מאוד.ברירה ספרתית

 

מקלט, משדר ואנטנה  - כוללמכשיר קשר תקני 

 משולבת.

 16המכשיר חייב ביכולת האזנה בו זמנית לערוץ 

יוסבר בהמשך(. כמו כן חייב  – DSC) 70ולערוץ 

לכל  13ו  06ף על ערוצים לקלוט ולשדר בנוס

 הפחות.

 W25הספק השידור המקסימלי צריך שיהיה 

סוג הקרינה של המכשיר התקני . W1והמינימלי 

 .G3Eאו  F3Eהינה 

 

Push to Talk -  עליה  שידור ששידרתי,בכדי שתחנה נוספת תקלוט

. לכן כדי לנהל דיאלוג בקשר, על שתי היות בהאזנה לתדר זהה לתדר השידורל

ר בהמשך(. מצב זה יוציוסבר  –התחנות לשדר ולקלוט את אותו התדר )למעט בערוצי דופלקס 

אם המכשיר ישדר ויקלוט באותו הזמן, המקלט יישרף מפני שעוצמת השידור היוצא  בעיה,

מהאנטנה גדולה בהרבה מהעוצמות שהמקלט מיועד לקלוט. בכדי למנוע מצב זה מכשיר 

 PTT-PUSH-לשם כך קיים כפתור ההקשר שברשותנו אינו יכול לשדר ולקלוט באותה העת. 

TO TALKשידור, המקלט מושבת.ם על כפתור ה. כאשר אנו לוחצי 

 

 במכשירחשובים כפתורי שליטה 

 

ע לכל , עם טווח תדרים קבובמכשיר צרובים מראשהכאמור בורר בין ערוצים  – בורר ערוצים

 ערוץ ושימוש ציבורי מוגדר.

HI/LO אפשרויות להספק שידור  2בקשר הימי יש  - בורר הספק– W1  וW25. 

SQUELCH –  משקט הפרעות. את המשקט יש לכוון מחדש בכל הפעלה למצב בו המשקט

נמצא בעוצמה הנמוכה ביותר בה אין הפרעות בקשר. זאת בכדי שלא נפספס מידע שאנו כן 

, אנו נקלוט רעשים סטטיים הנמוכהמכוון לעוצמתו  SQUELCHכאשר ה מעוניינים לקלוט. 

ט מחדש בשל שינויי טמפרטורה ותנאים הקיימים במרחב. מדי פעם צריך לכוון את המשק

 אטמוספריים.

DUAL WATCH –  וערוץ עבודה  16במקביל. ערוץ  ערוצים - 2אופציה זו מאפשרת האזנה על

כל  תעבורהמערכת  - DWבמידה ואנו נמצאים על ערוץ עבודה כלשהו ונפעיל את ה  נבחר.

. במידה ונקלט שידור הוא יתפרץ ונקלוט אותו. 16שניות לבדיקה האם יש שידור בערוץ  0.15

ולא בכל מעבר כאשר אנו בהאזנה ממושכת על ערוץ עבודה היא רק  DW החובה לשימוש ב

 קצר לערוץ עבודה.

QUICK 16 - כפתור זה מאפשר לנו מעבר מהיר למצב האזנה16חובת ההאזנה על ערוץ  בשל , 

 .משנה באיזה תפריט / ערוץ אנו נמצאים במכשיר ולא - 16לערוץ 
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 SIMPLEX  / DUPLEX–שיטות שידור 

SIMPLEX – נה אחת יכולה לשדר בכל השידור והקליטה מתבצעים על אותו התדר, לכן רק תח

 זמן נתון.

 

 ערוצי דופלקס:

אלו ערוצים בהם השידור והקליטה מתבצעים כל אחד בתדר שונה. כך ניתן לשדר ולקלוט 

במצב זה חייב להיות תיאום בין שני הגורמים אך באותו הזמן מבלי שהמקלט יישרף. 

השידור להיות הפוכים בניהם. התדר שגוף תדר על תדר הקליטה וש מפני ,המתקשרים בניהם

דר צריך להיות התדר מש 2קולט ואילו התדר השונה שגוף  2שגוף משדר צריך להיות התדר  1

 קולט. 1שגוף 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כך ערוצי דופלקס משמשים לתקשורת עם תחנות חוף בלבד ולא לתקשורת בין כלי שייט.  שםל

קבועים בכל כלי השייט ואילו בתדרים  נקבע מראש שערוץ מסוים עובד בתדרי שידור וקליטה

ת החוף. כך כלי השייט יכולים לתקשר עם תחנות חוף בשידור דופלקס. כלי הפוכים בכל תחנו

שייט אחרים אשר יאזינו לשיחה יוכלו לקלוט ולשדר מול תחנת החוף אך לא יקלטו כלי שייט 

 הפוכים.קליטה ולא על תדרים ואחרים מפני שהם עובדים על אותם תדרי שידור 

 

. זאת ו מסוגל לתקשורת דופלקס מלאהחשוב לדעת כי מכשיר הקשר שלנו ביאכטה אינ

משביתה את המקלט באופן אוטומטי.   PTT-כתוצאה ממבנה המכשיר והעובדה כי לחיצה על ה

תדר אחר בעת שימוש בערוצי מכשיר הקשר שלנו יודע לקלוט תדר אחד ולשדר  מסיבה זו,

למרות שבערוצי דופלקס תדרי  אך הוא לעולם אינו יכול לקלוט ולשדר באותו הזמן דופלקס,

 שידור שונים והמקלט לא היה נשרף.הקליטה וה

כלומר בתקשורת עם תחנת חוף בערוץ דופלקס, עדיין תהיה הפרדה בין השידור לקליטה בכלי 

ופן מלא ולשדר ולקלוט השייט. בתחנת החוף לעומת זו, ניתן יהיה לנצל את ערוצי הדופלקס בא

 .SEMIDUPLEXמצב זה מכונה באותו הזמן. 

 

 59ועל תחום זה הוגדרו  156MHz – 174MHzהימי הינו  VHFלמדנו שתחום ה  2בפרק 

ערוצים כאשר לכל ערוץ לפחות תדר עבודה אחד. כאמור, לכל ערוץ יש ייעוד ותפקיד. 

. בעמוד הבא 67דייגים על  בעוד תקשורת 13תקשורת בנושא בטיחות תתנהל על ערוץ 

 מפורטת טבלת הערוצים החשובים למבחן ובכלל...
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 ערוצי תקשורתטבלת 

 /Simplex שימוש ערוץ תחום
duplex 

 הערות

צי ערו
חירום: 

דחיפות, 
בטיחות, 

חיפוש 
 והצלה. 

16 
 

אזנה בכל זמן. ניהול חובת ה SIM ערוץ קריאה ומצוקה. 
 מצבי מצוקה.

70 
 

קריאה, מצוקה, דחיפות ערוץ 
 ובטיחות

SIM .חובת האזנה בכל זמן 
 DSC -משמש את מכשיר ה

06 
 

בין ספינות  ערוץ תקשורת
 למטוסי חיפוש והצלה.

SIM  

13 
 

 תקשורת בטיחות בין ספינות
  המכונה

Bridge to Bridge 

SIM  טון חייבים  300כלי שיט מעל
 בהאזנה לערוץ זה

תקשורת 
בין כלי 

 שייט

06 
 

  SIM עדיפות ראשונה

08 
 

  SIM עדיפות שנייה

תקשורת 
בין כלי 

שייט 
 לנמל

12 
 

  SIM עדיפות ראשונה

14 
 

  SIM עדיפות שנייה

20 
 

  DUPLEX עדיפות ראשונה בדופלקס

תקשורת 
פנים 

 ספינתית

15 
 

 אנייהלשימוש לתקשורת בתוך 
 –או לטווחים מאוד קטנים 

 . 'וכודינגי, מכווין ברציף 

SIM 1 -משדר בW בלבד 

17 
 

 אנייהלשימוש לתקשורת בתוך 
 –או לטווחים מאוד קטנים 

 דינגי, מכווין ברציף וכו'. 

SIM 1 -משדר בW בלבד 

תקשורת 
ציבורית 

כלי  –
שייט 

לתחנות 
 חוף

בצד כלי השייט השידור  DUPLEX תקשורת עם תחנת חוף 24
 SEMIDUPLEXוהקליטה הם 

 DUPLEX תקשורת עם תחנת חוף 25

 DUPLEX תקשורת עם תחנת חוף 26

 DUPLEX תקשורת עם תחנת חוף 27

פסי 
 /הגנה

GUARD 
BANDS 

75 
 

 הסמוכיםערוצים בתדרים 
ואסורים לשימוש.  16לערוץ 

 16בכך שומרים על ערוץ 
 מהפרעות. 

SIM  מותרים לשימוש רק לתחנות
וכאשר אין  W1חוף בהספק 

 SIM 76 .16תקשורת מצוקה בערוץ 

  SIM בעדיפות ראשונה  67 דייגים 

  SIM בעדיפות שנייה  73

פיקוח 
על 

תנועת 
כלי שייט 

 קטנים

חיל הים מבצע את  –בארץ  11
הפיקוח.  בכל מדינה גוף אחר 
אחראי על כך או כל מרינה 

 בתחומה. 

SIM  

79 DUPLEX  

AIS 87B  ערוצים לשימוש מערכת הAIS SIM  

88B SIM  
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 DIGITAL SELECTIVE CALL – DSC -מערכת ה

לתחנות רלוונטיות  קריאהמצוקה דיגיטליות ובנוסף ביצוע  ותהתראשליחת  –מטרת המערכת 

 (.16ך פינוי ערוץ הקריאה )ערוץ לצור

 

 כתובות מראשובאמצעות תפריט הודעות  שלנו  VHF-מוטמעת בתוך מכשיר ה DSCמערכת ה 

פועל  DSCבטווח השידור והקליטה. ה DSCניתן לשלוח דרכה הודעות דיגיטליות למכשירי 

מכיוון שמדובר בתקשורת דיגיטלית, טווח . 70בתחום התג"מ הימי ועושה שימוש בערוץ 

כאמור, קיימת חובת האזנה לערך.  25%מזה של מכשיר הקשר ב  גבוה DSCהעבודה של ה 

 (.16עת שאנו בים )בנוסף לערוץ  בכל 70על ערוץ 

 

ת נתון המיקום והזמן של כך שהמערכת תקבל בכל עת א GPSיש לחבר למכשיר ה  DSCאת ה 

 הספינה.

 

 באמצעות הסימולטור DSCבשלב זה בלימוד נבקש כי תתנסו במערכת ה 

 

 סוגי הודעות

ת מצוקה באמצעות התרא: המערכת מאפשרת שליחה 'מהירה' של ות מצוקההתרא .1

שניות על כפתור המצוקה במכשיר. המערכת תשלח מצוקה מסוג  5לחיצה של 

“undesignated” בטווח קליטתה עם נתוני הזיהוי של כלי השייט )מספר  לכל המכשירים

MMSI  עליו נרחיב בהמשך( וכן המיקום העדכני על פי הGPS. 

ה בה אנו מגדירים את סוג ת מצוקהתרא, במידה והזמן מאפשר ניתן לשלוח בנוסף

 צוקה מתוך רשימה הנמצאת במכשיר.המ

: ניתן לשלוח הודעות אלו לתחנה מסוימת )לרבות כלי שיט( הודעות בטיחות ודחיפות .2

 כל התחנות בטווח השידור והקליטה.לקבוצת כלי שיט או ל

: הכוונה להודעה לצורך יצירת קשר. על פי החוק, כל יצירת קשר בין שתי הודעת שגרה .3

. מטרת החוק היא הורדת עומס DSCתחנות, במידת האפשר, תתחיל באמצעות קריאה ב 

והשארתו 'נקי' מרעשים. בשליחת ההודעה נגדיר למכשיר על איזה  16העבודה מערוץ 

שור ההודעה על ידי הצד המקבל, ערוץ עבודה המשכי אנו מעוניינים לשוחח. לאחר אי

 ן אוטומטי לערוץ העבודה ההמשכי.המכשירים של שתי התחנות יעברו באופ

חשוב לציין כי אם שלחנו הודעה לתחנת חוף עם ערוץ עבודה המשכי מסוים, לתחנת החוף 

 היכולת להעביר אותנו לערוץ עבודה אחר לפי רצונה.

 Allבעדיפות "שגרה" לכל התחנות ) שימו לב! אסור ולרוב לא ניתן לשלוח קריאה

Stations.) 

 

 אופן פעולה

הסיבה לכך היא כדי  .שניות 0.65המכשיר ישדר את תוכנה בתוך  DSCלאחר שידור הודעה ב 

ר יהיה תפוס ואחד מהם לא למנוע מצב שבו שני מכשירים ישדרו בדיוק באותו הזמן, התד

 ייקלט.

 

תגרום את קבלת ההודעה מהמכשיר  תאשרת מצוקה, תחנה אשר התראב שימו לב!

כאשר  רק במקרי שגרה. על כן, בכלי שייט קטנים נאשר את קבלת ההודעה להפסקת השידור

תחנה אחרת פונה אלינו. בכל שאר המקרים נשתיק את הצפצוף ונרשום את ההודעה ביומן 
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של  DSCמצוקה ממכשיר ת התראהקשר של הספינה. רק תחנת חוף מוסמכת לאשר קבלת 

 ספינה.

פעמים רצוף ולכן עלינו  5המכשיר ישדר את ההודעה הראשונה  ת מצוקההתראבשידור 

רצון לוודא שההודעה תתקבל ללא  –הסיבה לכך שניות.  3.25לצפות כי השידור יסתיים בתום 

 ביב כלי השייט אשר מצוי במצוקה.שגיאות אצל תחנות אחרות ס

שניות בצורה רנדומלית וזאת כדי  3-4את ההודעה כל  ישדרשיר המכלאחר השידור הראשוני 

 ד מהם ייקלט בגלל שהתדר 'תפוס'.למנוע מצב בו שני מכשירים שידרו בו זמנית ורק אח

 

נצטרך לכבות ולהדליק את בספינה  DSCאם נרצה להפסיק את שידור הודעת ה  – כיבוי יזום

 הודעה עד אשר תאושר בתחנה אחרת.את האחרת כאמור המכשיר ימשיך לשדר המכשיר. 

 

 .רק לאזור מסויםוקריאות בקשר  DSCיש לציין כי לתחנת חוף היכולת לשלוח הודעות 
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 תקשורת ימית – 4פרק 
 אותות קריאה

על כולם להיות  ראשית ,בצורה מובנת בכדי שכלי שייט ותחנות חוף יוכלו לתקשר ממרחקים

. לשם כך יש לכל תחנת מולם מתנהלת תקשורתמסוגלים להזדהות בקשר ולזהות את התחנות 

 אותות זיהוי.פר רדיו מס

 

בשילוב שם הכלי או המקום. למשל "יאכטה אות הזיהוי הנפוץ ביותר בקשר הוא סוג התחנה 

 כדומה.ו" PORT ASHDOD" או "RCC HAIFAבלו וויב" או "

 

 ITUאותות קריאה של ה 

 

התקשורת בתוך  משרד ידי-רדיו יש אות קריאה רשמי, שניתן עלבנוסף לשמות אלו, לכל תחנת 

 (.ITU-)אשר מפוקחת על ידי ה המדינה, והוא חלק ממערכת של אותות קריאה בינלאומית

 .מספריםהאות מורכב משילוב אותיות ו

זיהוי  .הספציפית וההמשך את תחנת הרדיו הספרות הראשונות מייצגות את המדינה 2

אות. ספרות  –ספרה, ספרה  –אות, אות  –המדינה יכול להיות מורכב מהשילובים הבאים: אות 

 .Z4 -ו X4 הזיהוי של ישראל הן:

 

 זיהוי התחנה על פי אות הקריאה:

 

להוסיף ספרות זיהוי המדינה + אות אחת נוספת. לאחר האות הנוספת ניתן  2 חנות חוף:ת

 .4XO –לדוגמה: רדיו חיפה  .1או  0מספרים, כאשר המספר הראשון אינו  3עד 

  

 0שאינו  אחד ניתן להוסיף עוד מספר. 4XSQ :המדינה + שתי אותיות. לדוגמה זיהוי כלי שייט:

 .1או 

 

 מספרים. 2ה המלא של כלי השייט + אות הקריאסירת הצלה: 

 

 אותיות.מדינה + שלוש ה זיהוי :כלי טייס
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MMSI – Maritime Mobile Service Identity  

 

 :DSC -זיהוי כלי שייט במערכת ה

היא דיגיטלית, המכשיר זקוק לאות זיהוי דיגיטלי  DSC  -מכיוון שהתקשורת והקידוד במערכת ה

 .MMSI בלבד. לשם כך נבנתה מערכת מספרי זיהוי בינלאומית המכונה ספרותהמכיל 

ספרות. שלוש הספרות הראשונות מייצגות את מדינת  9 -של כל תחנה, מורכב מ  MMSI-ה

הזיהוי של ישראל  פרמס. MID – MARITIME IDENTIFICATION DIGITS ומכונותכלי השייט 

 של כלי שיט ישראלי. MMSI פרהינו מס 428123123לדוגמא:  .428הוא 

ניתן להגדיר גם קבוצות כלי שייט, למשל כל כלי השייט של צים, או כל כלי   DSC-במכשיר ה

 ספרות 5 ואחריו  MID- , אחריו ה0 -של קבוצה יתחיל ב MMSI. של חיל הים הישראליהשייט 

 דוגמאות:נוספות המייצגות את הקבוצה. 

 

כל כלי השייט 
 הישראלים:

042811111 

 ניות צים:כל א
 

042822222 

 כל ספינות חיל הים:
 

042844444 

 

 

MMSI  אחריו הבשני אפסיםשל תחנת חוף יתחיל ,-MID  שאר הספרות. ואחריו 

 דוגמאות:

 

 אות קריאה: :MMSI תחנה:

 RCC HAIFA 004280001 4XO /רדיו חיפה

 ANTALYA RADIO 002713000 TAL /רדיו אנטליה

 CYPRUS RADIO 002091000 5BA /רדיו קפריסין 

 

 

 :2011 -חדשים אשר נכנסו לתוקף ב  MMSIישנם מספר שילובי

 111 -מטוסי חיפוש והצלה: מתחיל ב •

 99 -ניות מגדלור: מתחיל בכגון אמתקנים המשמשים כעזרי ניווט בים,  •

 -מתחיל ב –( AIS-SART ,AIS EPIRB)משדר אישי,  AIS -מערכות שידור מצוקה ל •

, לאחר מכן שתי ספרות זיהוי של היצרן וארבע ספרות נוספות של 970/972/974

 .MIDהמכשיר. ללא 

וסוף  MID -ולאחר מכן ה 98 -מתחילים ב – DSCמכשירי קשר ניידים עם מערכת  •

 המספר של היאכטה.

  



 

15 
 

 דיבור בקשר  נהלימבוא ל

 נהלים כלליים 

ע יש להימנה, מצוקה, דחיפות ובטיחות בלבד. ישמש לתקשורת קריא 16ערוץ  .1

 מתקשורת בין כלי שיט בערוץ זה.

 .16שידור של מעל דקה אחת בערוץ  אין לבצע .2

 .16שניות בערוץ  10דיקת קשר מעל אין לבצע ב .3

 (.DSC) 70( ו VHF) 16על כלי השיט להיות בהאזנה לערוצים  .4

 (.Bridge to Bridge) 13ץ טון ומעלה חייבים בהאזנה גם לערו 300כלי שיט במשקל  .5

 דקות עד לקריאה הבאה. 2, נמתין 16אם קריאתנו לא נענתה בערוץ  .6

 דקות לקריאה הבאה. 3, נמתין DSCאם קריאתנו לא נענתה ב  .7

 סה ברשת הקשר.אין להשמיע מוסיקה ו/או להשתמש בשפה ג .8

 

 עדיפויות תקשורת

למטרות רבות. מסיבה זו חולקו סוגי הקשר הוא אמצעי התקשורת העיקרי שלנו בים ומשמש 

כך לדוגמא, אין  .התקשורת השונים לכמה קטגוריות על פי סדר עדיפויות לשימוש בערוץ פנוי

 :לבצע תקשורת שגרה כאשר משודרת הודעת בטיחות

 

 .DISTRESS –תקשורת מצוקה  .1

 .URGENCY –תקשורת דחיפות  .2

 .SAFETY –תקשורת בטיחות  .3

 עוסקים בחיפוש והצלהתקשורת הקשורה למטוסים ה .4

 ט, בטיחות ותצפיות מטאורולוגיות.תקשורת ניוו .5

 .ROUTINE -תקשורת שגרה  .6

 
 תקשורת בקשרהניהול 

ובחירת ערוץ העבודה  התקשורת עדיפותפי  על DSC, תהתראכאמור כל תקשורת תחל ב

 המתנה לאישור.לאחר מכן ו

 שם התחנה הנקראת -נקרא לתחנה המבוקשת קריאה מקוצרת  DSC -לאחר קבלת אישור ב

 ום נציין את מטרת הקריאה.תמיד לסי התחנה הקוראת פעמיים. םולאחר מכן ש פעם אחת

 :אלדוגמ
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 קריאה ראשונית

 קריאה ארוכהעלינו לבצע  16על ערוץ כלי שיט אחרת /ביצירת קשר בפעם הראשונה עם תחנה

 . לדוגמא:X 3ושם התחנה הקוראת  X 3שם התחנה הנקראת  –

Bluewave Bluewave Bluewave 

This is Noa Noa Noa 

How do you read me? 

Over.  
 

שם התחנה  – בקריאה מקוצרתנסתפק  DSCאם הקמת הקשר כבר בוצעה באמצעות ה 

 . לדוגמא:X 2ושם התחנה הקוראת  X 1הנקראת 

Bluewave 

This is Noa Noa 

How do you read me?   

Over. 

 

לאחר ביסוס הקשר הראשוני, המשך התקשורת תתבצע כאשר כל הודעה מתחילה בשם 

באופן  Bluewaveהתחנה הנקראת ושם התחנה הקוראת. לדוגמא, להודעה שלמעלה תגיב 

 הבא:

Noa 

This is Bluewave  

I read you loud and clear. 

Out. 

 

 אפשריותסיומות קשר 

Over - .סיימתי את הודעתי ואני ממתין לתשובה 

Out –  .סיימתי את הודעתי ובזה הסתיימה התקשורת 

Stand by – ( הנך מתבקש להמתין.  לרוב נציין על איזה ערוץ להמתיןStand by on Channel 

16.) 

Up/Down –  כאשר התבקשתי לעבור לערוץ אחר אז אאשר על ידי חזרה של מספר הערוץ

 .UPוהמילה 

 

 פיקוח על הקשר

 

תוגדר תחנה שהיא המפקחת בכדי 'לשמור על סדר' בזמן התקשורת במערכת הקשר תמיד 

(, לאיזה ערוץ עבודה outהתחנה המפקחת תחליט מתי לסיים את ההתקשרות ) על הקשר.

 'זכות הדיבור'. המשכי נעבור וכן במקרה של תקשורת רבת משתתפים תחליט למי

 

 היא התחנה המפקחת. נקראתהתחנה ה - בשגרה

זה משנה אם היא הקוראת  בתקשורת מול תחנת חוף, תחנת חוף היא התחנה המפקחת ואין

 או הנקראת.

 )את קריאת המצוקה( היא המפקחת. התחנה הקוראת - במצוקה
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 MAYDAYמילת קוד  istressD –תקשורת מצוקה 

 

ואנו זקוקים לעזרה מצב מצוקה מתקיים כאשר ישנה סכנה לכלי השיט ו/או לאנשי הצוות 

 .מידית

זאת מכיוון שהכרזת מצב מצוקה תקשורת מצוקה היא מעט שונה מכל שאר העדיפויות. 

מחייבת בחוק כל כלי שייט המקבל אותה להציע סיוע במידת האפשר. ברגע שקריאת המצוקה 

, אשר בסופו של GMDSS-תגיע לתחנת החוף, ההודעה תניע שרשרת תגובות שהיא מהות ה

ראש תהליך תביא לחילוץ המהיר והיעיל ביותר האפשרי בתנאים הקיימים. לכן נשקול בכובד 

שידור הודעת מצוקה. הסמכות להכרזת מצב מצוקה היא של הסקיפר בלבד. למעט כמובן מצב 

 בו הסקיפר נעדר, או אינו מתפקד.

 

, הכרזת מצב מצוקה מתחילה ב"התראת" מצוקה בשני מכשירים,  GMDSS-על פי הגדרות ה

 קריטריונים להגדרתה: 3בלתי תלויים בעלי מקורות כוח נפרדים. להתראה יש 

 מופעלת אוטומטית או בלחיצת כפתור. .1

ההודעה המתקבלת תכיל בתוכה אות זיהוי של כלי השייט ומיקומו בעת שליחת  .2

 ההודעה.

ההודעה תהיה דיגיטלית, כך שמחשב יכול לפענח אותה ואין צורך במאזין אנושי בצד  .3

 המקבל.

 

 .EPIRB -ובמכשיר ה  DSC-לכן כל הודעת מצוקה תוקדם בשליחת התראות ב

EPIRB יורחב בהמשך( יהוא מכשיר המשדר הודעת מצוקה דרך ממסר לוויינ( 

 

 כיצד משדרים מצוקה?

 

ה, קריאה והודעה. נרחיב על התראהודעת מצוקה רשמית ומלאה, מורכבת משלושה חלקים: 

 שלושתם:

 

 ה:התרא

• EPIRB -  תפריטים או מופעל על ידי לחיצת כפתור או במגע ממושך עם מים. אין

בחירות. המכשיר משדר אות מצוקה, עם אות זיהוי של המכשיר ופרטים מזהים של 

 כלי השייט והמערכת מזהה את מיקומו )יורחב בפרק הבא(

• DSC –  במכשיר זה יש לנו כבר יותר אופציות בחירה ושליטה. )את החלק הבא מומלץ

 לקרוא תוך כדי התנסות עם המכשיר בסימולטור(.

באפשרות זו נבחר כאשר אין לנו זמן לתפעל את המכשיר ואנו לפני  - רהשליחה מהי

נטישה מידית, או מצב המצריך את תשומת הלב המידית שלנו כגון שריפה או הצפה. 

לשליחה מהירה נלחץ לחיצה ארוכה על כפתור המצוקה )לרוב כפתור בצבע אדום 

ות אחרות עם במכשיר(. כאשר נבצע שליחה מהירה התראת המצוקה תתקבל בתחנ

( וכן סוג GPSשל כלי השיט, מיקומו )במידה ומכשיר הקשר מחובר ל  MMSIמספר ה 

 )לא ידוע(. UNDESIGNATEDמצוקה 

יש לנו זמן לתפעל את המכשיר ולשלוח התראה מלאה, נבחר  כאשר - התראה מלאה

את סוג המצוקה מתוך תפריט מוגדר במכשיר, נוודא שהמיקום והזמן שהמכשיר מקבל 

 נכונים ונשלח.  GPS -המ
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 :אפשרויות סוגי המצוקה המתוכנתים במכשיר

 UNDESIGNATED מצוקה לא מוגדרת
 SINKING הספינה טובעת

 COLLISION התנגשות בין כלי שייט

 FIRE & EXPLOSION שריפה ופיצוצים

 DISABLE & ADRIFT ללא שליטה ונסחף בים

 LISTING & CAPSIZING הספינה נוטה על צידה ועומדת להתהפך
 FLOODING הצפה

 GROUNDING עלייה על שרטון

 PIRACY התקלות עם שודדי ים
 ABANDONING SHIP אנו נוטשים את הספינה

 MAN OVERBOARD אדם בים
 

: ספינתך עלתה על שרטון, מים חודרים אלדוגמ - כאשר יש חפיפה בין מצבי המצוקה

עלינו לבחור במצב ? SINKINGאו  GROUNDING ,FLOODINGוהספינה טובעת. מה נשדר? 

עלייה על שיביא למידע היעיל ביותר לכלי שיט / תחנת חוף הנענים לעזרתנו. במקרה של 

לי השיט שכן חשוב להתריע על השרטון בפני כ GROUNDINGומצב מצוקה נוסף נדווח  שרטון

על מנת להתריע  COLLISIONומצב מצוקה נוסף נדווח  התנגשותהמגיעים לסיוע. במקרה של 

 נטישהעל כך שיש כלי שיט נוסף שיכול להיות במצוקה / מהווה מכשול ניווט. במקרה של 

על מנת שצוותי חיפוש והצלה יידעו כי הם מחפשים אסדת הצלה ולא  ABANDONINGנדווח 

 עלינו להפעיל שיקול דעת ולדווח על המצוקה הרלוונטית ביותר לאירוע.ספינה. בכל מקרה 

 

וכותב לנו להמתין לאישור.  16ה, המכשיר עובר אוטומטית לערוץ בסוף פעולת ההתרא :הערה

 ר את הודעת המצוקה לכל מי ששומע.אנו כמובן לא ממתינים לאישור ומתחילים לשד

 

 :DSCה ב סדר פעולות שליחת התרא

 

 :DSC -ת מצוקה בהתראקבלת 

ועל הצג יופיעו נתוני ההודעה:   DSC-כלי השייט המקבל את ההודעה, ישמע את צפצוף מכשיר ה

. במקביל הוא יתבקש לאשר או לבטל כלי השייט MMSI -מצוקה, סוג המצוקה, שעה, מיקום ו

יא . הסיבה הDSC -ות מצוקה בהתראמאשרים  לאכלי שייט קטנים את ההודעה. בתור 

המכשיר משדר את ההודעה שוב ושוב במחזוריות כל   DSC-שכאשר מופעלת הודעת מצוקה ב

דקות )בממוצע(, עד שתחנה כלשהי תאשר את ההודעה. כאשר המכשיר קולט אישור הוא  4

מפסיק לשדר את ההודעה. מכיוון שלנו בכלי שייט קטנים אין את האמצעים והיכולות לנהל את 

ו הלאה לטווחים גדולים, אנו לא נאשר את הודעת המצוקה. זאת בכדי מצב המצוקה או להעביר

דקות, עד אשר תתקבל על ידי תחנת חוף  4שההודעה תמשיך להיות משודרת במחזוריות כל 

או כלי שיט מוסמך שיאשרו את ההודעה. לתחנות אלו האמצעים והיכולות לתת מענה טוב 

או להגיש סיוע, /ולא פוטר אותנו מלהציע  הדבריותר למצבי מצוקה מאשר כלי שייט קטנים. 

 .DSC -אלא אך ורק מאישור ההודעה במערכת ה
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 קריאה:

בקשר לכל כלי השייט כי  לקרואמשמעות הקריאה היא 

הקריאה מיד תשודר הודעת מצוקה ויש להיות בהאזנה. 

מכיוון שאנו לא מצפים לתגובה אלא   OVERמסתיימת ללא

 ממשיכים לשדר לאחר כמה שניות:

 

 

 הודעה:

לאחר הקריאה נמתין מספר שניות ונמשיך לשידור ההודעה עצמה. להודעה יש מספר מרכיבי 

 ברזל קבועים:

1. MAYDAY 

 במצוקה הספינה שם .2

 אורךו רוחב קווי פיקס – מיקום .3

 המצוקה סוג .4

 מידי סיוע נדרש .5

 נוספים מסייעים פרטים .6

7. OVER 

 

 לדוגמה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

במידה ואנו נוטשים חשוב מאוד להודיע על כך בקשר, שכן על כלי החיפוש וההצלה לחפש את 

 אסדת ההצלה ולא את כלי השייט. לכן נסיים את ההודעה כך:

 Five persons intend to abandon to a red life raft out 

 .five persons on board overבמקום: 

  

VHF Ch. 16 f.p 

Mayday Mayday Mayday 

This is Perach Perach Perach 

428123456 

 (OVER)ללא 

Vhf Ch. 16 f.p 

Mayday 

Perach 

Three four degrees nine minutes north 

Zero Five two degrees one three minutes east 

Fire on board and in danger of sinking 

Require immediate assistance 

Five persons on board 

Over 
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לאחר שידור הודעת המצוקה אנו ממתינים לתגובות מכלי שייט בסביבה או בעדיפות לתחנת 

 -נבצע שליחה מהירה של התראות ב החוף. במידה ואין באפשרותנו לבצע את כל התהליך

EPIRB  ו- DSC ד ואת ההמשך נבצע כבר באסדת ההצלה בעזרת מכשיר הבלב- VHF .הנייד 

 

 מלאה: מבנה הודעה

 

 

 

 

 

 

 MAYDAYדגשים חשובים בשליחת הודעת 

לדוג'(  MMSIאת פורמט ההודעה, כולל את פרטי כלי השיט ) להדפיס ולניילןמומלץ •

ולתלות במקום גלוי לעין בעמדת הניווט ובסמוך למכשיר הקשר. בזמן מצוקה נוכל 
 יא את הפורמט ללא מאמץ מיותר.פשוט להקר

עלינו לצאת מנקודת הנחה שהתשדורת עלולה להיקטע  סדר ההודעה חשוב ביותר!•
 מיקום קודם לכל. –בכל רגע. על כן נעביר את הפרטים על פי סדר חשיבותם 

עלינו להקריא "ספרה... ספרה...".  לדוגמא: לא אומרים  – ר מקריאים מיקוםכאש•
Thirty Four  אלאThree Fourדא כי המיקום ייקלט בצורה נכונה.. זאת בכדי לוו 

•Require Immediate Assistance –  המשפט הזה הוא המשפט המחייב את כלי השיט

 המצוקה.חנות חוף להיענות לקריאת שסביבי וכן ת


