מרץ  2019חודש הנשים מועדון תלמידים
ראשון

שני

שלישי

4

5

רביעי

חמישי

שישי

1

מודרכת תמרוני
מנוע 07:00-09:00
הפלגת מועדון
12:00-14:00
שיעור קטמנדו 1
12:00-15:00
ה BareBoat -הראשון
שלי 13:30-15:00

3

מודרכת מפרשנות
09:00-11:00

10

מודרכת גישה לאדם
בים 10:00-12:00
שיעור קטמנדו 2
12:00-15:00
תרגול ניווט חופי
19:00-22:00

17

הפלגת מועדון
10:00-12:00

24

מודרכת גישה
לאדם בים
11:00-13:00
שיעור קטמנדו 1
12:00-15:00
מודרכת סינגל
הנדד 16:00-19:00

11

מודרכת עגינה
07:00-10:00

18

מודרכת סינגל
הנדד 16:00-19:00
תרגול ניווט חופי
18:00-21:00
מודרכת תמרוני
מנוע 19:00-21:00

25

מודרכת מפרשנות
10:00-12:00
שיעור קטמנדו 3
15:00-18:00
הפלגת ניווט
17:00-20:00

מודרכת תמרוני
מנוע 19:00-21:00
תרגול ניווט חופי
18:00-21:00

12

מודרכת סינגל
הנדד 15:00-18:00

19

6

מודרכת גישה לאדם
בים 10:00-12:00
מודרכת תמרוני
מנוע 17:00-19:00

13

מודרכת תמרוני
מנוע 09:00-11:00
הפלגת ניווט
17:00-20:00

20

מודרכת עגינה
07:00-10:00

שיעור קטמנדו 4
הסמכה 08:00-11:00
מודרכת מפרשנות
מתקדמת
10:00-12:00
תרגול ניווט חופי
18:00-21:00

26

27

מודרכת תמרוני
מנוע 18:00-20:00
תרגול ניווט חופי
18:00-21:00

7

מודרכת עגינה
07:00-10:00
שיוט הנשים
15:00-18:00

14

שיעור קטמנדו 3
08:00-11:00
מודרכת מפרשנות
14:00-16:00

21

מודרכת גישה לאדם
בים 09:00-11:00
שיעור קטמנדו 1
15:00-18:00

28

מודרכת עגינה
07:00-10:00

8

הפלגת מועדון
07:00-09:00
שיעור קטמנדו 4
הסמכה 12:00-15:00
סדנת פלוטילת
תלמידים 12:00-13:30

15

מודרכת תמרוני
מנוע 07:00-09:00
שיעור קטמנדו 2
08:00-11:00
שיעור קטמנדו 4
הסמכה 11:00-14:00

22

יאכטלאידע -
מסיבת פורים
12:00

29

מודרכת תמרוני
מנוע 07:00-09:00
מודרכת גישה לאדם
בים 13:30-15:30

שבת

2

מודרכת גישה לאדם
בים 10:00-12:00
שיעור קטמנדו 2
11:00-14:00
מפרשנות מתקדמת
12:00-14:00
הפלגת מועדון
14:00-16:00

9

מודרכת מפרשנות
מתקדמת
11:00-13:00
שיעור קטמנדו 3
11:00-14:00
מודרכת גישה לאדם
בים 13:00-15:00

16

הפלגת מועדון
07:00-09:00
שיעור קטמנדו 1
08:00-11:00
מודרכת גישה לאדם
בים 09:00-11:00
מודרכת מפרשנות
מתקדמת 11:00-13:00

23

מודרכת תמרוני
מנוע 08:00-10:00
שיעור קטמנדו 2
08:00-11:00
הפלגת מועדון
10:00-12:00
מודרכת מפרשנות
12:00-14:00

30

שיעור קטמנדו 3
08:00-11:00
מודרכת מפרשנות
מתקדמת 12:00-14:00
הפלגת מועדון
14:00-16:00
שיעור קטמנדו 4
הסמכה 15:00-18:00

31
כולם מוזמנים,
בהרשמה

מרץ  2019חודש הנשים מועדון סקיפרים
ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

1

הBareBoat -
הראשון שלי
13:30-15:00

3

רענון תמרוני מנוע
07:00-09:00
הפלגת חברים
12:00-15:00
רענון תמרוני מנוע
מתקדמים
18:00-20:00

10

הפלגת חברים
07:00-10:00
מודרכת עגינה
07:00-10:00

17

רענון מפרשנות
מתקדמת
14:00-16:00
מודרכת לבנות זוג
16:00-19:00

24

מודרכת סינגל
הנדד 08:00-11:00
רענון תמרוני מנוע
מתקדמים
14:00-16:00
הפלגת חברים
16:00-19:00

4

הפלגת חברים
08:00-11:00

11

רענון מפרשנות
מתקדמת
10:00-12:00
רענון מפרשנות
14:00-16:00
מודרכת לבנות זוג
16:00-19:00

18

רענון תמרוני מנוע
מתקדמים
15:00-17:00
הפלגת חברים
16:00-19:00

25

רענון מפרשנות
מתקדמת
15:00-17:00
הפלגת חברים
17:00-20:00

5

הפלגת חברים
13:00-16:00
מודרכת סינגל
הנדד 16:00-19:00

12

הפלגת חברים
15:00-18:00
רענון תמרוני מנוע
מתקדמים
18:00-20:00

19

הפלגת חברים
07:00-10:00
רענון מפרשנות
10:00-12:00
מודרכת סינגל
הנדד 15:00-18:00
רענון תמרוני מנוע
18:00-20:00

26

הפלגת חברים
14:00-17:00

6

מודרכת עגינה
07:00-10:00
רענון מפרשנות
מתקדמת
15:00-17:00

13

רענון תמרוני מנוע
07:00-09:00
הפלגת חברים
07:00-10:00
רענון מפרשנות
מתקדמת 15:00-17:00
סדנת מטאורולוגיה
17:30-20:30

20

מודרכת עגינה
07:00-10:00
הפלגת חברים
16:00-19:00

27

הפלגת חברים
07:00-10:00
מודרכת לבנות זוג
15:00-18:00

7

הפלגת חברים
07:00-10:00
רענון מפרשנות
10:00-12:00
שיוט הנשים
15:00-18:00

14

הפלגת חברים
13:00-16:00
מודרכת סינגל
הנדד 16:00-19:00

21

רענון תמרוני מנוע
מתקדמים
07:00-09:00
הפלגת חברים
07:00-10:00

28

רענון מפרשנות
10:00-12:00
מודרכת עגינה
15:00-18:00
רענון תמרוני מנוע
18:00-20:00

8

הפלגת חברים
07:00-10:00

15

מודרכת דיג
04:00-10:00
הפלגת חברים
08:00-11:00
מודרכת סינגל
הנדד 09:00-12:00

22

יאכטלאידע -
מסיבת פורים
12:00

29

מודרכת דיג
04:00-10:00
הפלגת חברים
08:00-11:00

שבת

2

הפלגת חברים
08:00-11:00

9

מודרכת לבנות זוג
08:00-11:00
הפלגת חברים
11:00-14:00

16

הפלגת חברים
13:00-16:00

23

הפלגת חברים
14:00-17:00

30

מודרכת לבנות זוג
09:00-12:00
הפלגת חברים
16:00-19:00

31

שיוט האביב ע"ש
רונית קוכמן
16:00-19:00

כולם מוזמנים,
בהרשמה

