
(סימולטור)EPIRB-וה .DSC-שידור הודעת מצוקה במערכות ה–התרעה1.

:  קריאת מצוקה–קריאה2.

•1.Mayday3פעמים

.MMSI+ פעמים 3שם הספינה •
OVERלא משדרים •

וניתן להוסיף גם   ,MAYDAYלאחר קריאה זו כל שידורי המצוקה יתחילו במילה •

.  את שם הספינה במצוקה

.תשודר זמן קצר לאחר הקריאה–הודעה3.

1 .MAYDAY
הספינה במצוקהשם . 2

פיקס קווי אורך ורוחב–מיקום . 3

המצוקהסוג . 4

סיוע מידינדרש . 5

מסייעים נוספיםפרטים . 6

7 .OVER

:סדר קריאת מצוקה



:סכמת שידור הודעת מצוקה

Activate epirb asap

Send distress alert dsc ch 70 f.p

Distress סוג המצוקה Update time & pos Distress send

Send distress call vhf ch 16 f.p

Madayשם כלי השייט במצוקה שלוש פעמים x3   this is  

Send distress message vhf ch 16 f.p

MMSI

Mayday blue wave

three two degrees nine minutes north

three four degrees two eight minutes east

Fire on board in danger of sinking

Require immediate assistance

Five persons on board /  Abandoning to a red life raft

over

:במקרה נטישה

•EPIRB במים קשור לאסדה

•SARTמופעל וקשור גבוה ככול הניתן

•VHF נייד מופעלFP  ,לוקח סוללות רזרביות



ערוץ  

קריאה

פירוטהשידורתחנות הרדיו המשדרת

יאכטה תפוז לכל מי 70

ששומע

EIPIRB-שליחת התרעה ב I DSCהתרעה בעזרת מערכת ה-

DSC

יאכטה תפוז לכל כלי 16

שייט

Mayday mayday mayday

This is tapuz tapuz tapuz

MMSI 428994488

קוד מצוקה

שם היאכטה הקוראת

MMSIזיהוי ' מס

בקריאת OVERלא משדרים 

המצוקה

יאכטה תפוז לכל כלי 16

שייט

Mayday

Tapuz

Three four degrees nine minuets north

Five two degrees one three minutes 

east

Fire on board

require immediate assistance

Five persons abandoning to a red 

liferaft.

Over

קוד מצוקה

שם התחנה הקוראת

בקווי אורך ורוחבמיקום 

אופי העזרה הנדרש

פרטים נוספים

סיום שידור

:דוגמא לקריאת מצוקה



ערוץ  

קריאה

תחנות הרדיו 

המשדרת

פירוטהשידור

יאכטה מיכל  ליאכטה 16

תפוז

Mayday

Tapuz

this is Michal

received mayday

Over

MADAY

MICHAL

THIS IS TAPUZ

YOUR POSITION AND ETA

OVER

קוד מצוקה

שם הספינה  

הנקראת

שם התחנה  

הקוראת

אישור מצוקה

סיום שידור

וענתה לנו תחנת  במידה

היא הופכת להיות  –חוף 

המפקחת ואנחנו נבקש  

:הוראות להמשך

MAYDAY

RCC HAIFA

THIS IS TAPUZ TAPUZ

AWHATING YOUR INSTRACTIONS

OVER

:מצוקהאישור 



ערוץ  

קריאה

פירוטהשידורתחנות הרדיו המשדרת

יאכטה מיכל  ליאכטה  16

תפוז

Mayday

Tapuz

this is Michal

I am three miles east of you

Speed seven knots

Eta 25 minutes

Over

קוד מצוקה

שם הספינה הנקראת

שם התחנה הקוראת

מרחק וזמן  –הצעת סיוע 

הגעה משוער

סיום השידור

יאכטה תפוז ליאכטה  16

מיכל

Mayday

Michal

This is tapuz tapuz

Proceed to my assistance

Stand by 16

over

קוד מצוקה

שם הספינה הנקראת

שם התחנה הקוראת

בקשה כי ספינה זו תיגש 

לסייע

השידורסיום 

:הצעת סיוע



ערוץ  

קריאה

תחנות הרדיו  

המשדרת

פירוטהשידור

Maydayיאכטה תפוז16

All stations X3

This is tapuz tapuz tapuz
428994488

Three two two UTC

Tapuz 428994488

Silonce FINI

OUT

קוד מצוקה

קריאה לכל הספינות באזור

שם הספינה הקוראת

mmsi

סיוםשעת 

סיום המצוקה  קוד 

סיום מצב מצוקה

?למי מותר לסיים מצב מצוקה

כלי השייט במצוקה•

התחנה המפקחת•

תחנת חוף•

SILONCE FINIמילת קוד 

PRUDUNCE-סיום זהיר 



אדם בים

:אדם נפל הרגע
ערוץ  

קריאה

תחנות הרדיו  

המשדרת
פירוטהשידור

יאכטה תפוז לכל מי  70

ששומע
EIPIRB-שליחת התרעה ב DSCהתרעה בעזרת מערכת ה-DSC

יאכטה תפוז לכל 16

כלי שייט

Mayday Mayday Mayday

This is Tapuz Tapuz Tapuz

MMSI 428994488

(OVER–ללא )

קוד מצוקה

שם היאכטה הקוראת

MMSIזיהוי ' מס

לא משדרים עובר בקריאת  

המצוקה

יאכטה תפוז לכל 16

כלי שייט

Mayday

Tapuz

MOB IN POSITION _______

AT TIME____________

מידע נוסף רלוונטי

VESSELS IN THE VACINITY PLEASE 

REPORT AND ASSISST

over

קוד מצוקה

שם התחנה הקוראת

מיקום בקווי אורך ורוחב



:אדם נפל בזמן לא ידוע

ערוץ  

קריאה

פירוטהשידורתחנות הרדיו המשדרת

יאכטה תפוז לכל מי  70

ששומע
EIPIRB-שליחת התרעה ב

DSC

-התרעה בעזרת מערכת ה

DSC

יאכטה תפוז לכל כלי 16

שייט

Mayday Mayday Mayday

This is Tapuz Tapuz Tapuz

MMSI 428994488

(OVER–ללא )

קוד מצוקה

שם היאכטה הקוראת

MMSIזיהוי ' מס

לא משדרים עובר  

בקריאת המצוקה

יאכטה תפוז לכל כלי 16

שייט

Mayday

Tapuz

MOB

BETWEEN POS_______

TO POS__________

LAST SEEN AT

מידע נוסף רלוונטי

VESSELS IN THE VACINITY PLEASE 

REPORT AND ASSISST

Over

קוד מצוקה

שם התחנה הקוראת

מיקום בקווי אורך ורוחב



ערוץ  

קריאה

תחנות הרדיו  

המשדרת

פירוטהשידור

Maydayיאכטה תפוז16

All stations

Silonce mayday

קוד מצוקה

קריאה לכל הספינות באזור

בקשה לשקט בערוץ זה בעכבות  

מצב מצוקה  

בקשרהשתקות
המפקחת/ התחנה במצוקה 

כאשר לא כלי השייט הנמצא במצוקה מבקש את פינוי  

SILONCE DISTRESSהינו  הקוד , הערוץ

ערוץ  

קריאה

תחנות הרדיו  

המשדרת

פירוטהשידור

Maydayיאכטה תפוז16

All stations

THIS IS MICHAL

Silonce distress

קוד מצוקה

קריאה לכל הספינות באזור

בקשה לשקט בערוץ זה  

בעכבות מצב מצוקה  

 OUTאו OVER-לא מסיימים ב



– mayday relayממסר מצוקה
:מתי נבצע

קלטנו הודעת מצוקה ואף אחד אינו מאשר או עונה1.

זיהוי כלי שייט במצוקה ולא מתנהל נוהל מצוקה בקשר2.

כלי השייט במצוקה מבקש לקרוא לעזרה נוספת3.

אני החלטתי שדרושה עזרה נוספת4.

כך כולם ישמעו אך אני לא , 16אני מפנה את ההודעה לתחנת חוף הערוץ 

.  הופך להיות המפקח

תחנות הרדיו ערוץ קריאה

המשדרת

פירוטהשידור

Mayday relay x3יאכטה אופק16

This is Ofek Ofek Ofek

Following mayday received 

from Tapuz on channel 

one six quot:

המצוקה כפי  פרטי הודעת 

שקיבלתי אותם

Unquot

שאני רוצה להוסיףפרטים

OVER

קוד ממסר מצוקה

שם הספינה הקוראת

שם התחנה ששדרה מצוקה

תוכן ההודעה

הממסרסיום 

.  השידורסיום 



:DSCביטול התרעת שווא ב 

ערוץ  

קריאה

תחנות  

הרדיו 

המשדרת

פירוטהשידור

יאכטה תפוז  16

לכל כלי 

שייט

All stations all stations all stations

This is Tapuz Tapuz Tapuz

MMSI 428994488

______POSֹֹֹֹ

Cancel my DSC distress false alert of

ושעה  שידור המצוקהתאריך

SKIPPER GUY MMSI

שעה נוכחית

OUT

.תתבצע מול תחנת חוףEPIRB-ביטול התרעת שב ב



:ROUTINE-תקשורת שגרה 

:שיחת רדיו טלפון



–העברת פרטי מסע לתחנת חוף 
TANGO ROMEO –TRANSIT REPORT:

נמלעזיבת •

לנמלכניסה •

חוףמעבר בקרבת •

על פי בקשת תחנת החוף•

השייטזיהוי כלי •
LEAVING–נמל המוצא •
BOUND–נמל היעד •
 VIA–מסלול מתוכנן •





:  מילת קוד– SAFTY–תקשורת בטיחות 

SECURITE SECURITE SECURITE:



:  מילת קוד– urgency–דחיפות תקשורת 

PANPAN PANPAN PANPAN:



:MEDICO (panpan)–מצבי דחיפות רפואיים 

•need urgent medical advice
•Medical assistance
•Medical evacuation


