
ימיות מערכות
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מקצוע השאלוןשם סמל השאלון  שם

חובלות — 801101ימאות ספינות ימאות

מקצוע סמל

לימודים) (תכנית

תכנית הלימודים מהדורהכיתהשם

י', י"א, י"בימאות26.70

 סילבוס

 2001 אוגוסט

ב' מהדורה

הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה בבחינה26.70 שייכללו שייכללו הנושאים פירוט

ציר  על ומהפך, השפעת מיקום המפרש מפרשנות: סיבוב

נטיית הספינה הסיבוב ועל

תחזיות,  מזג–אוויר: על מידע לקבלת מטאורולוגיה: מקורות

וקשר רדיו ספרות,

ספינה, תמרון נוהלים, להפלגה, הכנות הספינה, חלקי הכרת

על תמרון והמהירות הרוח השפעת והמדחף, השפעות ההגה

הספינה

קשה אוויר במזג והפלגה הכנות

ניהול יומן ספינה

והיגררות לגרירה הכנות

משקל  העוגן, נעיצת על הקרקע סוג ועגינה: השפעת עוגנים

החבל/השרשרת אורך הספינה, גודל של כפונקציה נדרש

ים עגינה עוגנים, בשני ועומק, עגינה אוויר מזג של כפונקציה

תיכונית במעגנות

משתמשים ומתי "דרוג": איך צף, עוגן

בחבלים הסתייעות החבלים השונים, שמות ספינה, רתיקת

לתמרון

כיצד  מתנפחת: הישרדות, רפסודת הצלה בים, נטישה: אדם

היכן שצריכה לכלול, הציוד מה כיצד הופכים,  מופעלת,

תדירות, ובאיזו בסדר שהיא בודקים כיצד בים,  מאחסנים

מסוק בעזרת מספינה היחלצות

והפלגה בין–לאומית: מהן חופים בספינה במימי  ציוד חובה

מרעננים תדירות באיזו מופעל, וכיצד הכלליות תכונותיו

בים חיים הצלת חובת
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הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה בבחינה26.70 שייכללו שייכללו הנושאים פירוט

אזורים שיט, כושר נדרשות, תעודות סוגי ביטוח, תקנות:

התקרבות איסור רחצה, ולחופי לחוף התקרבות איסור סגורים,

ההודעות הכרת וכימיקלים, דלק ולאניות ישראליים לנמלים

ספינה רישום חובת צוללים, לספינות התקרבות איסור לימאים,

למספ"ן תאונות דיווח וסימונה,

בים התנגשות למניעת הבין–לאומיות התקנות

מסמכים בין–לאומית, בהפלגה והליכות נימוסים  נהלים,

נדרשים וכדומה

וזיהוי משמעויות — Q, O, N, C, B, A :דגלי קוד

ומשמרות עגינה בים ביצוע משמרות

באזורנו ומגדלורים מיצוף
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מקצוע השאלוןשם סמל השאלון  שם

חובלות — 801201ימאות מכשירים ניווט

מקצוע סמל

לימודים) (תכנית

תכנית הלימודים מהדורהכיתהשם

י', י"א, י"בימאות26.70

 סילבוס

 2001 אוגוסט

ב' מהדורה

הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה בבחינה26.70 שייכללו שייכללו הנושאים פירוט

ורוחב1 אורך קטן, ומעגל גדול מעגל הגאוגרפית: הרשת

המשווה וקו גריניץ' אורך קו גאוגרפי,

אלקטרוני2 מגנטי, המצפן: של עיקריות  תכונות

המצפנים השונים, ג'ירו, שגיאות ,(COMPASS FLUX GATE)

ואלקטרוני) (ידני, מגנטי למדידת תכווינים מצפן הכרת

הזמן3 אזור חישוב אזורי, זמן ,(UTC) גריניץ' זמן

הכוכבים4 קבוצות מיקום השמש, של השנתית  תנועתה

על–פי אוריון, הצפון כוכב מציאת ברקיע, העיקריות ואיתורן

הצפון כוכב של מיקומו הגדולה, והעגלה קסיופיאה

הירח5 של החודשית תנועתו

יחידות 6 באילו בסיסית, הפעלה דיוק, הפעולה, ממ"ג: עקרונות

הגדרת ממ"ג, שבשימוש הקיצורים פירוש הנתונים, מתקבלים

ושימושים נוספים והתקנת דאטום

איזה עצמים 7 ומגבלות, יכולות דיוקים, מכ"ם: עקרון הפעולה,

עליהן, והאמצעים להתגברות מכ"ם לא, הפרעות ואיזה מתגלים

נתוני וניתוח התנגשות סכנת איתור לניווט, במכ"ם שימוש

למעלה ואמיתית, צפון יחסית תמונה על–פי המכ"ם, תנועה

(הבקרים) בלחיצים שימוש למעלה, צפון ללא אמיתיים וכיוונים

השונים

מהם ובטווח. דיוקים בכיוון גילוי, על טווח המשפיעים הגורמים

   BRILLIANCE , GAIN , STANDBY  המושגים הבאים:

, RANGE RINGS , VRM , SEACLUTTER , RAINCLUTTER

מזעק אוטומטי , DIMMER , TUNING , CURSER

איזה עומק8 ויתרונות, חסרונות עקרון הפעולה, הדי: עומק מד

מודד הוא
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הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה בבחינה26.70 שייכללו שייכללו הנושאים פירוט

בהסתייעות9 השיט תנועת כלי והבנת עקרונות יחסית: תנועה

במכ"ם

עקרון הפעולה10 : NAVTEX — נווטקס

אוטומטי: חשמלי, הידרולי והגה רוח, עקרונות פעולה, 11 הגה

וחסרונות יתרונות

דופלר, 12 ממ"ג, חשמלי, מהירות מד מהירות: פיטומטר, מד

וחסרונות יתרונות הפעולה, עקרונות

שבהם פועל, עקרון 13 התדרים למה משמש, מהם : E.P.I.R.B. 

הפעולה, התקנות הנדרשות

מי 14 על–ידי התצוגות, מתקבלות כיצד פועל, כיצד : S.A.R.T.

ובאילו טווחים

אחד15 בכל למצוא ניתן מה המגדלורים, ספר בניווט, עזר ספרות

מהם

16, DSC מהו מכשיר המכשיר, פקדי תכונות עיקריות, ימי:  תג"מ

ימי  במכשיר ההספקים מהם , "DUAL WATCH" שיטת מהי

למטרות קשר ערוצי בתג"מ, הקשר טווח את קובע מה קבוע,

נמל שירותי ספינות, בין מיוחדות:

השונות:17 הדחיפות רמות  הכרת

MAYDAY , PANPAN , SECURITE

18MEDICO הנוהל הכרת

בחופי ישראל19 נדרש מה בתג"מ, הים וחיל רדיו עם חיפה קשר

התקנות על–פי

ישראל20 לחופי הגעה בעת דיווח חובת — I.M.O.T נוהל

16 וערוץ 2170 ערוץ הגדרות לשידורים, מהפרעות הימנעות
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מקצוע השאלוןשם סמל השאלון  שם

הים 844101מדעי יסודות — הים מדעי

מקצוע סמל

לימודים) (תכנית

תכנית הלימודים מהדורהכיתהשם

הים י'מדעי
מהדורת ניסוי

2003

הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה בבחינהשייכללו שייכללו הנושאים פירוט

1

מבוא כללי

התפתחות המחקר,  — האוקיאנוגרפי תולדות המחקר  1.2

ומכשירים אמצעים ותגליות, מסעות

2

האוקיאנוסים התהוות

לטקטוניקת  — התאוריה ועדויות הלוחות טקטוניקת  2.2

הלוחות בין והמגע התנועה צורת הלוחות,

האוקיאנוסים אגני של ומותם לידתם 2.3

3

יסודות באוקיאנוגרפיה כימית

ופיזיקלית

המים מולקולות ואפיון מבנה 3.1

חום  סגולי, חום ורתיחה, היתוך נקודות — המים תכונות  3.2

כממס, המים המים, של האנומליה פנים, מתח כמוס,

טמפרטורה מליחות,

4

באוקיאנוסים החיים

חיים  צורות של מיון וסיווג וטקסונומיה — סיסטמטיקה  4.1 

אצות של סיסטמטיקה כולל: לא

מארג המזון 4.2

במים לחיים הסתגלות 4.3

6

ימיות תרבויות

ומהי ארכאולוגיה ימית,  מהי ארכאולוגיה — שיטות מחקר  6.1

 שיטות מחקר

הצלילה תולדות כולל: לא
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מקצוע השאלוןשם סמל השאלון  שם

הים 844203מדעי הרחבה הים — מדעי

מקצוע סמל

לימודים) (תכנית

תכנית הלימודים מהדורהכיתהשם

הים י"במדעי
מהדורת ניסוי

2003

הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה בבחינהשייכללו שייכללו הנושאים פירוט

 13  

— השלישי באלף וים  אדם

שמירת הסביבה הימית

פרקים 5.2 , 5.3) רילוב: (גיל אקולוגית כמערכת הים  13.1.1

על המערכת: השפעות האדם 13.1.2 

ים, זיהום יתר), פלישות ביולוגיות, (דיִג יתר ניצול

רילוב: גיל (מתוך התיכון מהים דוגמאות  שילוב

ישראל). ובחופי התיכון בים הסביבה איכות — 5.2.3 פרק

הימית. הסביבה על והשפעתה עולמית התחממות

והים הרדוד, שוניות מלאכותיות, החוף הנושאים: כלולים לא

בתי גידול, הרס סוף, מים או התיכון מהים דוגמאות שאינן

הים ופיתוח ושיקום שימור קונפליקטים של

אילת במפרץ האלמוגים שונית,שונית בוני אלמוגים שונית, להיווצרות סביבתיים  תנאים

סימביוזה שומנה ואלמוגי שש, מבנה הפוליפ, אלמוגי — האלמוג

תחרות ההלבנה, אלמוג, תזונה, רבייה, תופעת — זואוקסנטלות

ותוקפנות

השונית היווצרות כולל: לא


