קורס סקיפרים בשיטת ISP
שיטת )International Skipper Program( ISP
היא תכנית לימודים ייחודית המקנה את כל
המיומנויות והידע הנדרשים למשיט יאכטה.
במסגרת קורס מקיף ויסודי זוכים התלמידים
להדרכה מקצועית והסמכה לקראת קבלת רישיון
שייט ישראלי ורשיונות שייט מתקדמים לצד
צבירת נסיון  -זמן ים.
שיטת  ISPמתבססת על התפתחות הדרגתית בקושי ובמורכבות
של חומרי הלימוד והמשימות הימיות כך שהשליטה בידע העיוני
והמעשי נבנים צעד אחר צעד ובמקביל.
הקורס מורכב מחלק עיוני וחלק מעשי השלובים זה בזה.
החלק העיוני מורכב מארבעה קורסים:
ימאות ,מכונה ,ניווט מכשירים וניווט חופי.
קורס ימאות  -במהלכו נלמדים מגוון נושאים ביניהם :מבוא לעולם
השייט ,מבנה ספינות ,עקרונות תאורטים של ימאות ,מפרשנות,
תמרוני מנוע ,עגינה ,מקרים ותגובות :עליה על שרטון ,אדם בים,
מצבי חירום ומצוקה ,חוקי הדרך בים ויסודות המטראולוגיה.
במהלך קורס ימאות ,עוברים התלמידים הסמכת DAY SKIPPER
המזכה אותם ברישיון להשיט יאכטה שאורכה עד  10מ'.
קורס מכונה  -במהלך הקורס לומדים על מבנה מערכות המנוע,
הדלק ,המים והחשמל בנוסף לאיתור תקלות והטיפול בהן.
ניתן להצטרף להפלגה לימודית בחו"ל אשר בסופה מקבלים
רישיון  BAREBOAT SKIPPERהמאפשר השכרת יאכטה שאורכה
עד  24מ' בכל העולם.
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קורס ניווט מכשירים  -בסיס תאורטי לקראת קורס ניווט חופי
והכרה ושימוש במכשירי הניווט השונים ,GPS :מפות אלקטרוניות,
מכ"ם ,מד-עומק ומערכת הקשר הימית .GMDSS
בסיום החלק התאורטי יתקיים קורס ניווט חופי בו התלמידים
לומדים איך בעזרת מפה ומצפן ניתן למצוא את דרכינו בים.
ההכשרה המעשית מתקיימת במקביל לקורסים העיוניים וכוללת
תרגול של כל המיומנויות הנדרשות להשטת יאכטות וכלי שייט
נוספים :עבודה עם חבלים ,שימוש נכון במפרשים ,עגינה ,הפלגה
בתנאי ים שונים ותפעול שוטף של כל מערכות הספינה .בנוסף,
נלמדות ומתורגלות התקנות הבינלאומיות למניעת התנגשות ונהלי
חירום שונים .השיעורים מתקיימים בכיתות בית הספר לשייט
של דרך הים ועל צי הספינות החדישות של המועדון .ההכשרה
המעשית יכולה להתבצע במסגרת קורס בליווי אישי או בקורס
מרוכז  - LIVE ON BOARDהפלגה בת שבוע במהלכה צוברים נסיון
ומתרגלים את כל נושאי הלימוד .בסיומו של הקורס יוענקו לבוגרים
רישיון משיט  30הישראלי .בהמשך מוסמכים התלמידים לקבלת
רישיונות נוספים YACHT MASTER COSTAL :המאפשר להפליג
בכל העולם ,ורישיון  ICCהמתקדם של האיחוד האירופאי.

מועדון השייטים של דרך הים
תלמידי קורס הסקיפרים בשיטת  ISPמצטרפים למועדון דרך
הים מיד עם תחילתו של הקורס .החברות במועדון כוללת
השתתפות בהפלגות מעשיות ,הפלגות חברים אליהן ניתן
לצרף גם אורחים ובעיקר להיות חלק מקהילת השייטים
התוססת של דרך הים.

בוגרי קורס ISP
מצויידים בכלים
המתאימים ובידע
הנדרש ליציאה
לשייט מהנה ובטוח

 5רשיונות השייט להם זכאים בוגרי שיטת :ISP
ICC - INTERNATIONAL
CERTIFICATE OF COMPETENCE 5

קורס מעשי מסכם

רישיון סקיפר בינלאומי מתקדם,
מאסטר מטעם  ,IYTיום  +לילה במימי
החופים.

תרגול כל המיומנויות הנדרשות להשטת 		
יאכטות :תמרוני מנוע ,עגינה ,מפרשנות		 ,
מקרים ותגובות ,אדם בים ,הכרת מערכות
ספינה ,תפקוד כאיש צוות בספינה ,הובלת
ופיקוד צוות הספינה.

IYT YACHT MASTER COSTAL 4
רישיון האיחוד האירופי להשטת יאכטה
למטרות לא מסחריות ,להפלגה בסירה
מפרש  24מ' מנועית עד  10מ' ,יום  +לילה,
עד  60מייל מהחוף ()Costal Water
ולמנועית עד  60מייל מהחוף.

 3רישיון סקיפר משיט  30ישראלי

קורס ניווט חופי

מוכר מטעם משרד התחבורה הישראלי,
להשטת ספינה עד  24מטרים (עד משקל
 100טון) וכן לסירות מנוע בכל הספק,
בשייט חופי בארץ ,עד  12מייל מהחוף,
יום  +לילה.

לימוד בעזרת מפה ומצפן כיצד ניתן למצוא
את דרכינו בים.

קורס ניווט מכשירים
• הכרה ושימוש במכשירי הניווט השונים:
 ,GPSמפות אלקטרוניות ,מכ"ם ,מד-עומק
ומערכת הקשר הימית GMDSS
• הקניית בסיס תאורטי לקראת קורס ניווט חופי

2

קורס מכונה

IYT BAREBOAT SKIPPER
רישיון סקיפר בינלאומי ,הסמכה להפלגה
עצמאית ביאכטה עד  24מטר ,במרחק 20
מייל מהחוף ,בשעות היום.

• הכרות עם מערכות הספינה :מנוע ,דלק ,המים
חשמל ושופכין
• איתור תקלות והטיפול בהן ,מניעת תקלות
תחזוקה מונעת ותחזוקת שבר

קורס ימאות

1

• מבוא לעולם השייט
• מבנה ספינות
• עקרונות תאורטים של ימאות ,מפרשנות,
2תמרוני מנוע ,עגינה
• מקרים ותגובות :עליה על שרטון ,אדם
2בים ,מצבי חירום ומצוקה
• חוקי הדרך בים

DAY SKIPPER
הסמכת משיט להפלגה על יאכטה עד
 10מטרים בטווח של עד  5מייל מהחוף,
בשעות היום .מותנה בהשתתפות בהפלגה
לימודית של דרך הים בחו"ל.
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טל / 09-9578811 .פקס09-9517533 .
יורדי הים  ,1מרינה הרצליה 4676401
school@yamonline.co.il

www.yamonline.co.il

