
 

 הכנת ספינה להפלגה SART AIS 4שיעור 

 

 SARTמכשיר ה 

שולח  EPIRBגם הוא משואת ביות. בעוד ה  EPIRBבדומה ל  SART ה

, הרי COSPAS SARSATבדבר המצוקה למערכת ה  גלובליתה התרא

הוא  SARTנועד לתת מענה לטווח הקרוב. למעשה, ה  SART שה

. EPIRBולהפעלת משואת ה  DSCת ה התראמכשיר משלים ל

ם / מסוקי חיפוש והצלה לאתר המכשיר מאפשר לספינות / מטוסי

 באמצעות שימוש במכ"מ הימי בלבד.הניצולים את 

 

 

 

 

 (.X-Band)תחום  9Ghzקולט ומשדר בתדר  SARTה  –תדר המכשיר 

 

הסוללה נועדה להפעיל את סוללת ליתיום עם תוקף.  SART, גם ב EPIRBבדומה ל –סוללה 

 ר נוספות.שעות שידו 8-שעות ו 96למשך  Stand Byהמכשיר במצב 

 

נפעיל בצורה ידנית לאחר הנטישה / הכרזת מצב המצוקה. לאחר  SARTאת ה  – אופן הפעולה

ההפעלה נתלה את המכשיר גבוה ככל האפשר )מינימום מטר אחד מעל פני הים(. המכשיר 

 ת(. עם קליטX-Band) 9Ghzקלוט מכ"מ ימי העובד בתדר עד אשר י Stand Byפועל במצב 

נקודות על  12המשדר כ מכ"מ תקבלו ביל לשדר למרחב אותות כך שיתחי SARTהמכ"מ, ה 

 גבי המסך.

 

הנקודות  12מייל. בטווח זה יופיעו  8הינו  SARTלספינת חיפוש והצלה מול ה  הטווח היעיל

הנקודות האחרות מראות את  11בשורה כאשר הנקודה הראשונה היא המשואה המשדרת ו 

 מייל. 40היעיל הינו כ SARTטווח ה  והצלה מול מטוסי חיפושהכיוון למשואה. 

 

 עם תחילת ההתבייתות וככל שנתקרב למשואה המשדרת הנקודות יהפכו לקשתות רחבות

 אחד ומטה הקשתות יהפכו למעגלים.יותר ויותר. בטווח של מייל 

 

 

 

SART = Search and Rescue Transponder 
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בבדיקת המכשיר נבדוק שלמות פיזית, תוקף סוללה וכן נבצע בדיקה על ידי לחיצה  –בדיקה 

אין להפריז בכמות הבדיקות על מנת שלא לפגוע בסוללה  – EPIRB כמו ב .TESTעל כפתור ה 

 .אחת לחודש בלבדשב בביצוע בדיקות אשר תוקפה חושב על ידי היצרן בהתח

  ENTIFICATION SYSTEMAUTOMATIC ID –AIS -מערכת ה

ה על סכנת התרא מערכת זו משמשת כלי שיט ותחנות חוף לזיהוי תנועת כלי שיט בים ולמתן

מחייבת  SOLASאמנת  2002. החל משנת GMDSSהתנגשות. המערכת יחסית חדשה בתקן ה 

לי שיט מסחרי )ללא קשר טון וכן כל כ 300על כל כלי שיט מעל  AISהתקנה של מכשירי ה 

 לגודלו(.

 

הוא למעשה משדר / מקלט אשר מתחבר למכשירים אחרים בספינה.  AISה  – אופן הפעולה

מתחבר  AIS , דגל ועוד(. הMMSIהמכשיר נצרוב את פרטי הזיהוי של הספינה )שם, לתוך 

בכדי 'לשאוב' את נתוני התנועה של כלי השיט )מיקום, מהירות, קורס(.  GPS למכשיר ה

 VHFאת נתונים אלו, בנוסף לנתונים הצרובים במכשיר, באמצעות מכשיר ה המכשיר משדר 

טו נתונים אלו יציגו אותם על גבי בה. מכשירים אשר ייקלנוספים שנמצאים בסבי AISלמקלטי 

 בסירה. Chart Plotterמסך 

 

כאשר המכשיר יזהה קורס התנגשות עם כלי שיט נוסף,  AISבמרבית מכשירי ה  – יחותבט

ה ו'תקפוץ' חלונית על גבי המסך. כמו כן, לרוב, ניתן ללחוץ בכל עת על כל כלי התראתישמע 

 ת המרחק המינימלי שיחלוף אותנו.פרטיו ונתוני התנועה שלו לרבו שיט על מנת לראות את

הינו מכשיר משלים למכ"מ ואינו מהווה לו תחליף! המכשיר יודע לזהות  AIS חשוב! ה

 .מכשירים משדרים בלבד ולא עצמים דוממים / מכשולי ניווט

 

 

  –תצוגה 

כלי שיט בתנועה יופיעו על גבי 

 .כמשולשהמסך 

 .כריבועופיע כלי שיט עוגן י

)הרחבה  AIS-SARTמשואת 

כעיגול עם בעמוד הבא( תופיע 

X. 

 

 

על מנת לשדר / לקלוט את נתוניו ולכן  VHFהמכשיר כאמור עושה שימוש ב  – טווח המכשיר

-15 -כטווח העבודה שלו תלוי בטווח מכשיר הקשר שלנו )אשר בעיקר תלוי בגובה האנטנה(. 

 מיילים באניות. 25
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 .88B -ו  87Bמשדר וקולט נתונים על גבי ערוצים AIS ה –ה ערוצי עבוד

AIS SART 

הרגיל.   SART-כתחליף ל  AIS SART-השימוש ב  GMDSS-ה בתקןאושר  2010החל משנת 

על . זיהוי כלי השייט יעשה AISומשדר מצוקה עם מיקום מדויק למערכות   GPSהמכשיר משולב

קוד  –, שתי ספרות הבאות 972או  970 תמיד –ת ספרות ראשונו 3ייחודי למכשיר.   MMSIידי

 סידורי של המכשיר. מספר –זיהוי היצרן, ארבע ספרות אחרונות 

 תראה כך:  AIS-ההודעה המתקבלת בתחנות ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מסמן את מיקום כלי השייט במצוקה.במקביל על המפה יופיע צלב ה

 

 
 

 

 מכשיר קשר נייד

 ספינה. תכונות המכשיר הנדרשות:כשיר קשר נייד בדורש הימצאות מ GMDSS-SRCתקן ה 

AIS SART EMMISSION 

ID: 970990004 

UTC: 13:22:34 

LAT: 32° 24.5' N 

LONG: 31° 55'  E  

לאור  AISעל אף שאינו חובה בכלי שיט קטנים, יותר ויותר יאכטונרים בוחרים לעשות שימוש ב 

מאוד נוחה למשתמש  AISיעילותו, פעולתו הפשוטה ומחירו הנוח. בשונה מהמכ"מ, התצוגה של ה 

קיימת סכנת התנגשות.  ונותנת נתוני זמן אמת אשר לא דורשים מיומנות גבוהה כדי להבין האם

היום פשוט מאוד לחבר את המכשיר לתקשורת לוויינית וכך באפשרותנו לשדר את מיקומנו  בנוסף,

 יעיל מאוד בהפלגות בינלאומיות!למחשב / סמארטפון של מכר בחוף. 
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 (.156MHz – 174MHzהימי ) VHFעבודה בתחום תדרי ה  •

על  6ולפחות ערוץ אחד נוסף. לרוב נבחר בערוץ  16יכולת שידור וקליטה על ערוץ  •

 צלה.מטוסי חיפוש והצלה מאסדת הה מנת לאפשר תקשורת עם

 .5Wשל ומקסימלית  0.25Wעוצמת שידור מינימלית של  •

 סוללות נטענות + סוללה רזרבית. •

 .G3Eאו  F3Eשיטת קרינה:  •
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 ובדיקות שגרה נספח א: הכנת הספינה להפלגה
 בדיקות כלליות

לפני הגעה לספינה, נכין לעצמנו רישום של כל מידע הקשר הרלוונטי למסלול ההפלגה  •

להוציא ע נוכל את המידוכו'.   NAVTEXחוף, ערוצי עבודה מקומיים, תחנותשלנו: תחנות 

 List of Radio Signals – Volume 5פרסום האדמירליות: ,מתוך הספרות הרלוונטית ובדגש

אחד  NAVTEXשעות לפני ההפלגה )בכדי להבטיח קליטת מחזור שידור  6הגעה לסירה כ  •

של  את זמני השידור  VOLUME 5לבדוק ב לחילופין, ניתן לפחות של תחנה קרובה(. 

 גיע בהתאם.התחנה הקרובה ולה

עם ההגעה לספינה ננתק מתח חוף על מנת שבדיקות המכשירים והמצברים לא תהיינה  •

 תלויות במקור מתח חיצוני.

-ו VHF ,NAVTEXאנטנת  -נבצע בדיקה ויזואלית של האנטנות השונות על סיפון הסירה  •

GPSצאות של אנטנה + כבל חליפיים ל . כמו כן נוודא הימVHF. 

מאווררים, הגה  אורות ניווט, ,קבינה אורות –בספינה, לרבות  הדלקת כל המכשירים •

 ים".אוטומטי ושאר צרכנים "כבד

 

 מצברים

ל( אין צורך ובה תמיסה, ניקיון וחיבור מגעים. שימו לב כי אם מדובר במצבר מוצק )ג'ג •

 בבדיקת גובה תמיסה.

זמן שידור בדיקת מתח: באמצעות מד המתח )קבוע או ידני( נבדוק את מתח המצברים ב •

VHF לחיצה על ה(PTT( מתח המצבר הסטנדרטי .)12V צריך להיות בין )וולט  12-13.2

 .PTTלאחר טעינה ממושכת וללא נפילת מתח משמעותית בלחיצה על ה 

ובחינה  PTTעל ידי לחיצה על ה במידה ומד המתח לא תקין ניתן ללמוד על מתח המצברים  •

 האם יש נפילת מתח בתאורת הסירה.

 

NAVTEX 

 (.518KhZבחירת תדר העבודה הרצוי ) •

ת תחנות וסוגי הודעות בחיר –שינוי הגדרות המכשיר על פי צורך ומסלול ההפלגה  •

 .A,B,D,Lלא ניתן לדחות את הודעות  –תזכורת  רלוונטיות.

 .TESTביצוע  •

 .STATUS –בדיקת הגדרות המכשיר במסך  •

 

 VHF-DSC  -מערכת ה

     DSC :MENU                  SET UP                TEST -ב TESTביצוע  •

 -אינו מקבל זמן ומיקום עדכניים מה  DSC-. במידה והGPS -וידוא זמן ומיקום מעודכנים מה

GPSל ההפלגה.לאורך כ )לפחות( , עלינו לעדכן ידנית אחת לשעה 

דה ולאחר מכן בערוץ עבו DSCנשלח קריאה ליאכטה קרובה / תחנת חוף ב  –בדיקת קשר  •

 – 16פועל. אם הבדיקה נעשית על ערוץ  DSCיקה. כך נבדוק כי ה מתאים נבצע את הבד

 שניות. 10לא יותר מ 

 סביבתיים.ון מחדש לאור שינויים במהלך ההפלגה יש לבצע כיו – SQUELCHכיוון  •

רבית וכן אשי. בדיקת הימצאות סוללה רזקליטה מול הקשר הר/שידור -נייד   VHFבדיקת •

 ללות תקין.כי מטען הסו
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EPIRB 

 בדיקת תוקף סוללת הליתיום של המכשיר )מדבקה על המכשיר(. •

 ההידרוסטטי )מדבקה על המכשיר(. בדיקת תוקף המשחרר •

 למות האנטנה.ת המכשיר בדגש על שבדיקה ויזואלית לשלמו •

יוצא שידור  TESTבמכשירים ישנים יותר בביצוע  –לפי הוראות היצרן. תזכורת  TESTבדיקת  •

 דקות הראשונות של כל שעה עגולה.בדיקה זו בחמש יחיד. על כן, נבצע 

 

SART 

 בדיקת תוקף סוללה. •

 .בדיקה ויזואלית •

 על פי הוראות היצרן. TESTביצוע  •

 

 

 בדיקות שגרה

אנו נדרשים לביצוע בדיקות תקופתיות לתחנת הרדיו בספינה. הבדיקות  GMDSSלפי נהלי ה 

 :)יש לבצע רישום ביומן הרדיו( אהתעשנה בתדירות הב

 

 חודשי שבועי הפלגה(ב) יומי 

  בדיקת מתח מצברי הספינה
בדיקה יסודית: 
תמיסה, מגעים 

 וניקיון.

DSC  ביצועTEST   

EPIRB  
בדיקה ויזואלית 

 ף סוללהוקות

ובדיקת  TESTביצוע 

תוקף ותקינות 
המשחרר 

 ההידרוסטטי.

SART  
בדיקה ויזואלית 

 הותוקף סולל
 TESTביצוע 

VHF נייד  

בדיקת קשר מול 
מכשיר הקשר 

)לא בערוץ  הראשי
16.) 

 

  

של  ביומן הרדיובמהלך הכנת התחנה להפלגה נבצע רישום של כל הבדיקות ותוצאותיהן 

מול תחנת  Tango Romeoנוהל השלמת ההכנה ובטרם היציאה להפלגה נבצע הספינה. לאחר 

החוף הקרובה. במהלך ההפלגה נבצע רישום דקדקני של סטטוס המכשירים בתחנה, לרבות 

 ל כל הודעה רלוונטית ברשת הקשר.שמתח מצברים. כמו כן נבצע רישום 
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 ב': סיכום ראשי תיבות שיש להכיר נספח
 

International maritime organization IMO 

International telecommunication union ITU 

Global maritime distress and safety system GMDSS 

Search and rescue SAR 

Very high frequency VHF 

Medium frequency MF 

Digital selective calling DSC 

Mobile maritime service identity code MMSI 

Maritime identification digits MID 

Dual watch DW 

Emergency positioning indicating radio beacon EPIRB 

GPS positioning indicating radio beacon GPIRB 

Search and rescue satellites SARSAT 

Geostationary earth orbiting search and rescue 
satellites 

GEOSAR 

Low altitude earth orbiting search and rescue 
satellites 

LEOSAR 

Local user terminal LUT 

Mission control center MCC 

Rescue coordination center RCC 

Maritime rescue coordination center MRCC 

On scene commander OSC 

Search and rescue radar transponder SART 

Maritime safety information MSI 

Automatic identification system AIS 
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 ': אלף בית פונטיגנספח 

 

November N 

 

Alpha A 
Oscar O Bravo B 

Papa P Charlie C 

Quebec Q Delta D 
Romeo R Echo E 

Sierra S Foxtrot F 
Tango T Golf G 

Uniform U Hotel H 
Victor V India I 

Whiskey W Juliet J 

X-ray X Kilo K 
Yankee Y Lima L 

Zulu Z Mike M 
 

 

 

 מספרים:

SETTESEVEN 7 
 

NADAZERO 
 

0 

OKTOEIGHT 8 
 

UNAONE 1 
 

NOVENINE 9 BISSOTOW 2 
 

  TERRATHREE 3 
 

  KARTEFOUR 4 
 

  PANTAFIVE 5 
 

  SOXISIX 6 
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 בודה של מכשירים: סיכום תדרי עדנספח 

 

 סוג גל תחום תדר מכשיר
 הערות

 מרחבי VHF DSC MHz156-174 VHFקשר 
 על פי חלוקת ערוצים.

EPIRB 406MHz 

 

UHF מרחבי 
 הלווייניתערכת למ

LEOSAR 

121.5MHz VHF  
 

GPIRB 406MHz UHF  
 

MHz121.5 VHF מרחבי 
למערכת הלוויינית 

GEOSAR למטוסי חיפוש ו
 והצלה

SART 9GHz X-BAND  

SHF 

 מרחבי
 משדר למכ"ם

NAVTEX – 

 ראשי

518KHz MF קרקע 
 

 קרקע KHz MF 490 שפה מקומית
 

 רקיע KHz4209.5 HF  אזור
 

 

 

 י קרינה:סוג

 וג הקרינה מושפע בדרך אפנון הגל.ס

• NAVTEX - F1B 

 G3E / F3E –רדיו טלפון  •

• DSC – G2B 
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 NAVTEX: מפות הנספח 

 NAVEREA 3, ישראל נמצאת ב NAVTEX -מפת אזורי ה

 

 פת התחנות באזורנו:מ
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 :3טבלת התחנות באזור 

490 KHz NAVTEX Stations in Area 3 

Area Country Station Operational Latitude Longitude ID Range 

3 Turkey (Black Sea Coast) Samsun (Turkish) yes 41° 23'N 36° 11'E A 400 

3 Turkey (Marmara Denizi) Istanbul (Turkish) yes 41° 4'N 28° 57'E B 400 

3 Turkey (Aegean Sea) Izmir (Turkish) yes 38° 16'N 26° 16'E C 400 

3 Turkey (Mediterranean Coast) Antalya (Turkish) yes 36° 9'N 32° 26'E D 400 

3 Italy Mondolfo (Italian) yes 43° 44'N 13° 8'E E 320 

3 Italy La Maddalena (Sardegna) (Italian) yes 41° 13'N 9° 23'E I 320 

3 Iran (Caspian Sea) Fereydoon Kenar (Farsi) yes 36° 42'N 52° 33'E J 250 

3 Romania Constanta (Romanian) yes 44° 6'N 28° 38'E L 400 

3 France (Mediterranean Coast) Ouessant (French) yes 43° 6'N 5° 59'E S 250 

3 Ukraine Kerch (English) yes 45° 22'N 36° 29'E U 120 

3 Algeria Bordj-El-Kiffan (French) yes 36° 46'N 3° 15'E V 200 

3 Italy Sellia Marina (Italian) yes 38° 52'N 16° 43'E W 320 

3 Ukraine Odesa (English) yes 46° 29'N 30° 44'E X 280 

 

518 KHz NAVTEX Stations in Area 3 

Area Country Station Operational Latitude Longitude ID Range 

3 Russia (Black Sea Coast) Novorossiysk yes 44° 36'N 37° 58'E A 300 

3 Algeria Bordj-El-Kiffan yes 36° 46'N 3° 15'E B 200 

3 Ukraine Odessa yes 46° 29'N 30° 44'E C 280 

3 Turkey (Marmara Denizi) Istanbul yes 41° 4'N 28° 57'E D 400 

3 Turkey (Black Sea Coast) Samsun yes 41° 23'N 36° 11'E E 400 

3 Turkey (Mediterranean Coast) Antalya yes 36° 9'N 32° 26'E F 400 

3 Ukraine Kerch yes 45° 22'N 36° 29'E G 120 

3 Iran (Caspian Sea) Fereydoon Kenar yes 36° 42'N 52° 33'E G 250 

3 Greece Iraklion Kritis yes 35° 20'N 25° 7'E H 400 

3 Turkey (Aegean Sea) Izmir yes 38° 16'N 26° 16'E I 400 

3 Bulgaria Varna yes 43° 4'N 27° 47'E J 350 

3 Greece Kerkyra yes 39° 37'N 19° 55'E K 400 

3 Greece Limnos yes 39° 52'N 25° 4'E L 400 

3 Cyprus Cyprus yes 35° 3'N 33° 17'E M 200 

3 Egypt (Mediterranean Coast) El Iskandariyah (Alexandria) yes 31° 12'N 29° 52'E N 350 

3 Malta Malta yes 35° 51'N 14° 29'E O 400 

3 Israel (Mediterranean Coast) Hefa (Haifa) yes 32° 55'N 35° 7'E P 200 

3 Croatia Split yes 43° 30'N 16° 29'E Q 85 

3 Italy La Maddalena (Sardegna) yes 41° 13'N 9° 23'E R 320 

3 Tunisia Kelibia yes 36° 48'N 11° 2'E T 270 

3 Italy Mondolfo yes 43° 44'N 13° 8'E U 320 

3 Italy Sellia Marina yes 38° 52'N 16° 43'E V 320 

3 France (Mediterranean Coast) Ouessant yes 43° 6'N 5° 59'E W 250 

3 Spain (Mediterranean Coast) Valencia yes 38° 43'N 0° 9'E X 300 

 

 


