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 .sailing llc Compasroseלכבוד: 
 

 AJ  7433LDמספר רישום:  COMPASS ROSE הנדון: דוח סקר יאכטה 
 

 . הסקר בוצע לפי בקשת הבעלים לצרכי ביטוח. 1
 2017במאי  10-14 תאריך. 2
 : "אולמפיק מרינה" , לבריון, יוון , במים ובהספנה כולל ניסויי ים. מקום הביצוע. 3
 : יאכטת מפרשים עם מנוע עזר. סוג הספינה. 4
 AJ  7433DL: מספר רישום  COMPASS ROSE : שם הספינה. 5
 .DOVER -: ארה"ב דלוואר, נמל רישוםדגל. 6
 :  הים התיכון.אזורי הפלגה. 7
 .7674B202BEY : מספר זיהוי גוף. 8
 : בדיקת מצב כללי והערכה לצורך ביטוח. מטרת הסקר. 9

 הערה: אין לעשות כל שימוש  בסקר זה או להעבירו לידי  צד שלישי או גורם כל שהוא!    
 דולר ארה"ב. )במצבה הנוכחי, היכן שנמצאת(  67000. הערכת שווי הספינה: כ 10

 
  :פרטי הספינה. 11

 Group Pinotצרפת, תיכנון :  BENETEAU: הבונה 11.1
 .2002: שנת בניה 11.2
 קבינות.  4קליפר,  בתצורת  – 411OCEANIS: דגם 11.3
 מטר 12.34: אורך כולל 11.4
 מטר 11.27: אורך קו המים 11.5
 מטר 3.94:  רוחב כולל 11.6
 מטר 1.76: שוקע 11.7
 מטר 19.19: קיל עד קצה התורן גובה כולל 11.8
 גרוס טון. 17.39: דחי 11.9

 לבן.  -)פיברגלס מחוזק(, צבע גוף GRP – חומר בניה 11.10
 fin keel, spade rudder: סוג הגוף 11.11
 + קשר.8: על מנוע: מהירות 11.12
 טון.  2.5: ברזל יצוק במשקל של סוג הקיל 11.13
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 מנוע 11.4
 YANMAR: יצרן 11.4.1
 סל"ד 3650ב    KW 36.8 -סל"ד, מתמשך 3800ב  KW 41.2: מקס הספק 11.4.2
 E25029מספר סידורי :  2002 –, דיזל , שנת בניה: מוערך כ   4JH3E:  דגם 11.4.3
 לי שעון שעות מנוע בלוח השעונים.   3350: שעות מנוע 11.4.4
 : מים מטופלים מקוררים על ידי מי בעזרת מחליף חום. מערכת קרור 11.4.6
 חום מנוע, טעינת מצברים/אלטרנטור, לחץ שמן,  כמות דלק במיכל.: התראות 11.4.7
 . 2.63יפן , ייחס העברה   KANZAKIתוצרת  -תשלובת 11.4.8
 מנוע נבדק בנמל ובהפלגה בסיום ההספנה מתפקד היטב, במצב שמור  -סיכום 11.4.9

 תם ציר פנימי )הידוע מאוד, אין נזילות שמן, אין נזילות מים. בסיסי המנוע תקינים. א           
 גם כאטם וולבו( תקין. תשלובת תקינה ומתפקדת היטב.            

 
    

 הסקר. 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 

  (: bow thruster)מנוע חרטומן 11.5
 ל ידי הרוכש התקנה של מנוע חרטומן Gבוצע  2015עם רכישת הספינה בשנת         
        ( bow thruster )  תוצרתMaxPowr  דגם,,CT80 12v   :4.79, בהספק של Kw  . 
 "החרטומן" נבדק ומתפקד היטב בשני הכיוונים.   סיכום:        

                                              
 
 
 
 
 

 ידית מצערת בעלת פעולה כפולה מחוברת עם כבל אחד לגיר–מצערת  11.6
 וכבל נפרד ולוסת הדלק.         

 
 

 צד ימין של המנוע

מנוע חשמלי של החרטומן  מדחף חרטומן 

 בקבינה הקדמית 

mailto:dror.maor@gmail.com
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 , המנוע מותקן  2015פעימות שנת  4כ"ס  SUZUKI 2.5 תוצרת סוזוקי   -  מנוע חיצון 11.7

 מעקה האחורי  התקן יעודי, כאשר הספינה במעגן  המנוע מאובטח העל                            
 ומנעול תליה.  הירוסטנמ"מ  8על ידי שרשרת                            

 

               
 מנוע חיצון מכוסה בירכתיים,           שרשרת אבטחה כאשר הספינה במעגן         

  
 

  גוף, סיפון ומבנה: 12.1
 :  "ג'ל קוט" מעל שכבות רבות של פיברגלס, גוף וסיפון 12.1.1
 פיברגלס בלתי מחליק על ליבת בלזה. -סיפון 12.1.2
 הקיל מחובר למבנה בעזרת הדבקה וברגי פלדה בלתי מחלידה )נירוסטה( , צלעות  12.1.3

 טפת על ידי יריעות פיברגלס ושרף. רוחב ואורכנים בתחתי הספינה מחוברים למע           
 דיקט ימי  –מחיצות/קירות מתחת לסיפון: עץ טיק  ודיקט ימי עם למינציה.  רצפות  12.1.4

 עם למינציה.            
 עם אטמים  ונועלים   LEWMAR( תוצרת  hatches & ports holes. חלונות, וכוות )12.1.5

            (dogs .) 
 חיבורי הסיפון לגוף: לוחות אופקיים עם מחברים פנימיים, מחוזקים בברגי נירוסטה  12.1.6

 וחומר אטימה.            
 קטן הגוף והספון שלמים ומתוחזקים היטב, לא נראות פגיעות, יש מספר  סיכום: 12.1.7
 , נראה כבלאי סביר.  חלק מהחלונות מעורפלים כתוצאה של "סדקים נימיים" בג'ל קוט          
 מחשיפה לשמש, אין פגיעה בחוזק המיבני  או אטימות,  כל מנגנוני הנעילה של           
 (  תקינים. לזבזת תקינה, אביזרי רתיקה)ברווזים( skylightלייט ) -החלונות והסקיי           
 ( תקינים, כבלי המעקה תקינים.תקינים, עמודי מעקה )ריילינג          

                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הספנה אולמפיק מרינה , לבריון יוון.

mailto:dror.maor@gmail.com
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 :שרטוט סכמטי של הסיפון 12.1.8

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שרטוט סכמטי חלוקה פנימית 
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 מבנה הספינה:  12.2
 

 תאור כללי. 12.2.1
 קבינות ושני חדרי שרותים/ מקלחת. 4בספינה            
 בחרטום קבינה עם מיטה כפולה, מופרדת על ידי דלת, לכוון הירכתיים מצד שמאל            
 דרגשים אחד מעל  2תא שרותים ומקלחת קדמי , מנגד) בצד ימין(  יש קבינה עם            
 השני.  לאחר המחיצה )ללא דלת( לכוון הירכתיים ישנו "הסלון עם מערכת ישיבה            
 מצד ימין, שולחן אוכל באמצע וספסל ישיבה מעט שמאלה ממרכז הספינה מתחת            
 לכל מערכת הישיבה ישנם לוקרים לאחסון, במרכז מערכת הישיבה  בלוקר הימני            

 משאבות מים מתוקים, משאבת שיפולים ומחמם  מים חשמלי, ברזי  האחורי נמצאות           
 הפרדה של מיכלי המים. שולחן האוכל נמצא במצב טוב, ניתן לשנות את גודלו על ידי            
 פתיחתו והוספת מקטע, כמו כן ניתן להסבה למיטה זוגית, )על ידי החלפת רגלי            
 רות".השולחן ברגליים "קצ           
 מצד שמאל ישנו המטבח שכולל, כיור , כירת גז, ומקרר.            
 בהמשך למקרר )לכוון הירכתיים( ישנו תא שרותים/מקלחת אחורי.           
 עמדת הניווט נמצאת בהמשך למערכת הישיבה בדופן ימין, העמדה כוללת : לוח            

 וולט כולל שעות מתח.  220ברים, לוח חשמל וולט כולל שעון מתח מצ 24חשמל            
 תצוגת, גובה מים מתוקים במיכלים, מפסקי הפעלה של המכלולים בספינה.  מכשיר            
 . AIS, שולחן מפות,  מערכת  ןעם תוויי  GPS, צג מובנה DSC +GPSקשר עם            
 מושב שמתחתיו לוקר איכסון.           
 מאחורי עמדת הניווט )לכוון הירכתיים( ישנה קבינה אחורית ימנית עם מיטה כפולה            

 ולוקר לתליית בגדים. הקבינה מופרדת בדלת מהסלון.           
 מאחורי התא שרותים/מקלחת אחורי בדופן שמאל נמצאת קבינה "שמאל אחורית"            

 . הקבינה מופרדת מהסלון על ידי דלת. עם מיטה כפולה  ולוקר לתליית בגדים           
 מדרגות ירידה לסלון נמצאות במרכז בין הקבינות, המנוע נמצא מתחת למדרגות.            

 גישה למנוע אפשרית משתי הקבינות האחוריות , כמו כן ניתן "להרים" את המדרגות            
 כדי להגיע לקדמת המנוע.            
 יתוק מצברים, מנגנון הדממת חירום)ניתוק דלק( ומפסק חצי אוטומטי של מפסקי נ           

 בקבינה "אחורית שמאלית".  יםכננת העוגן נמצא           
 

         
 חורית ימניתא       סלון                                קבינה קדמית        אחורית שמאלית     מדרגות   
    
   
 

    
                                                           

 
 
 

 תא שרותים
 אחורי

mailto:dror.maor@gmail.com
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  :מצב כללי 12.3
 : אופן הבדיקה 12.3.1

 גוף הספינה החיצוני, לוח ההגה, תעלת המדחף, תעלת מדחף החרטומן, הסיפון,            
 קוקפיט, מבנה פנימי, מחיצות עץ וצילוע פנימי  נבדקו באופן חזותי , רמת הלחות            
  300ועל ידי "פטיש נקישה"  PROTIMETER -בגוף נבדקה  בעזרת מכשיר מדידה           
 (.  sounding hammerגרם )           
 . לא פורקו מכלולים או ערכות. (NDT)כל הבדיקות נעשו בשיטת "בדיקות ללא הרס"            

 " לאיתור נזילות ורטיבות. FLIR ONEנעשה שימוש במצלמה תרמית מסוג "           

קשר, מעט עננות ,  25מזג האוויר במהלך הבדיקה: רוח צפונית כ 
 .מעלות צלזיוס, בשעות הערב לחות גבוהה 24טמפרטורה כ 

 : סיכום 12.3.2
 ( . לא נמצאו כלל בועות delaminationללא סימני הפרדות, )נמצא חלק ו הגוףא.          

 (.ערכי  מדידת הלחות מראים osmotic blistersהמעידות על  "אוסמוזיס" )              
 תחתית יבשה. החלק העליון של הגוף, )מעל קו המים(, נקי, ככלל הג'ל קוט שלם,              
 מספר שריטות קלות  שטופלו היטב.              
 '. 1נספח  –טבלת מדידות לחות              

 נראה שלם , ללא סימני הפרדה/ קילוף של פיברגלס מציר ההגה, אין  -לוח הגהב.          
 בועות אוסמוזיס ואין הפרדת שכבות. ככל לוח ההגה ייבש, נראה כי בעבר בוצע              
 ון של לוח ההגה בחלקו התחתון, התיקון נראה תקין ונעשה באופן מיקצועי. תיק             

 נראה שלם ונקי, אין סימני התרוממות או הפרדת שכבות, מעט מאוד  הסיפוןג.          
 מתאים לגיל הספינה. מכסה תא שרשרת תקין, כל  -סידקונים נימיים בג'ל קוט            
 ( תקינים. לזבזת בשתי הדפנות שלמה ותקינה. skylights)הפתחים העליונים             
 ברווזים ואביזרים תקינים ומהודקים היטב לגוף.             

 מחיצות העף תקינות , צבע לק )וורניש( תקין ושלם, פיולים  -, בחלק הפנימיד.          
 )תואם את גיל הספינה()ריצפות( שלמות, מעט שריטות ופגיעות בציפי הלמינציה.             

 מתחת לרצפות וחיבורי הקיל לגוף תקינות, מעברי מים פתוחים ונקיים, גומת  צלעותה.         
 איסוף נוזלים יבשה ונקיה.             

 של הקיל נקיים, ללא חלודה. נבדקו חזותית, לא נראה שיש/הייתה  ברגי חיבורו.          
 ברגים מסומנים בצבע כדי לוודא אי תזוזה(התזוזה כל שהיא.              

  הספינה נמצאה במצב כללי  טוב מאוד.ז.          

  
 
 

                                                                        
                                                                                

 
 
 
 
 
 
 

מכשיר מדידת לחות 

 בגוף הספינה 

דוגמה לצילום תרמי של לוח 

ההגה ניתן להבחין בציר המתכת 

 מעבר לשכבות הפיברגלס

mailto:dror.maor@gmail.com
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ומחיצות  ברגי חיבור קייל קדמיים    מדרגות ירידה ופיולים       שולחן אוכל, מערכת ישיבה

 עץ 
 

                 
כיור מטבח                                                                               הכניסה לספינה במצב 

 סגור.
 
 

 .. מערכות עזר מיכניות13
 מים מטופלים )מתוקים( מקוררים על ידי מי ים בעזרת מחליף  -מערכת קירור מנוע  13.1  

 ( , פליטה של מי הים לדופן דרך מפלט מושתק רטוב. coolerחום )          
 וולט מונע על ידי רצועה , )רצועה מניעה גם את משאבת המים(  12 -אלטרנטור  13.2 

 הרצועה תקינה ומתוחה כנדרש.           
 בתצורת "אטם וולבו" נראה תקין וללא נזילות.  – אטם ציר 13.3

         
 תקינה ומטופלת. הדממת המנוע על ידי כבל הנמצא קוקפיט.  -יחידה מכנית   -מצערת 13.4
 להבים, נמצא תקין , נקי וללא פגיעות, 3 -מדחף 13.5

         
 ג קטלס )גומי מ"מ קוטר עשוי פלדה בלתי מחלידה, מיסב ציר  מסו 30 -ציר מדחף 13.6
 ברונזה( בקצה תעלת הציר. מיסב חדש.       

 
 
 

חיבור הרקה לבסיס 

 ונטה ימנית
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 חדשים. האבצים הישנים נבדקו   -בקצה המדחף ועל הציר -רבהאבצים כאנודות הק 13.7
 ונמצא כי רמת האיכול מתאימה למשך זמן שהיית הספינה במים.         

 

                 
   

 גלגל הגה מרכזי עשוי מנירוסטה, כבלי היגוי מציר ההגה לאסל שמותן  -מערכת הגה 13.8
 בקצה העליון של ציר ההגה, לוח הגה תלוי, מיסב ציר הגה נמצא תקין, מרווחים          
 תקינים.         

   

                                                 
 
 .2015( הוחלף ב (quadrant -אסל         

 ( המתחברת על ציר לוח ההגה tiller) םהיגוי חירום על ידי ידית אלומיניו –היגוי חירום  13.9
 דרך מעבר בריצפת הקוקפיט. נבדק נמצא תקין.         

 
 משאבות שיפוליים, 2נמצאות  -משאבות שיפוליים 13.10

 וולט עם מצוף ניפרד. נבדק נמצא תקין, המצוף מחובר  12 -משאבה חשמליתא.           
 להתראה  קולית. )זמזם(              

 

                
 , נמצאת בקוקפיט, ידית נמצאת בתא )לוקר ימני אחורי(   -משאבת שיפוליים ידניתב. 
 המשאבה נבדקה לשאיבה  מגומת האיסוף )שפכנו מים מתוקים לגומה( נמצאה תקינה.     

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ציר הגה 

מפורק 

 לבדיקה

 אבץ על הציר   חדש אבץ אבץ ישן

 כבלי ההגה

משאבת שיפוליים 

 חשמלית

משאבת מים מתוקים 

 ואקומולטור

 איסוף מי שיפוליים" גומת"

 בורג חיבור קיל לגוף

צינור יניקת שיפוליים 

 משאבה חשמלית

מסנן גס יניקת 

 חשמלית שיפוליים

צינור יניקת שיפוליים 

 משאבה ידנית
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 : מערכת מים מתוקים 13.11

 המערכת מורכבת מ:              
 א( שני מיכלי ים מתוקים, האחד מתחת למיטה בקבינה האחורית שמאלית, המיכל השני 

 נמצא מתחת למיטה בקבינה הקדמית.    
 

      
 

 ליטר. לכל מיכל יש מדיד חשמלי ותצוגה בלוח חשמל בעמדת הניווט.  150ב( נפח כל מיכל 
 פתח מילוי ואוורר.     

 ג( צנרת מחברת, סעפת ברזים שנמצאת מתחת למושב בסלון, מאפשרת חיבור או הפרדת 
 מיכלים למבוא המשאבה.     

 ור במטבח. ד( משאבת מים מתוקים ידנית/ הפעלה על ידי דוושת רגל בכי
 וולט( ואקומולטור . 12ה( משאבת מים מתוקים  חשמלית )

 למערכת מי הקרור של המנוע.גם ו(  מחמים מים )בוילר( חשמלי שמחובר 
 ז( ברזים מים קרים חמים: בכיור מטבח, מקלחת קדמית, מקלחת אחורית ומקלחת סיפון. 

 ברז בודד למשאבה הידנית.    
 
 
 
 
 
 
 
 

 -מערכת סניטרית 13.12
 בסירה שני תאי שרותים            
 עם משאבת שרותים ידנית עם שאיבה ופליטה לדופן   Jabscoאסלה של   -תא קדמי          

 (. משאבה חדשה, הוחלפה בשלמותה,  sea cocksדרך מגופי גוף )                          
 מגופי גוף תקינים ואוטמים.                          

 
 עם משאבה ידנית ומיכל אגירה, יש מגוף בורר בין   JABSCOאסלה של  -תא אחורי          

 holdingפליטה לדופן ) דרך מגוף גוף( לבין העברה למיכל האגירה )                          
tank                            ,) ריקון מיכל האגירה על ידי מגוף גוף נפרד. מגוף זה הוחלף 

 בשלמותו . מגופי הגוף תקינים.                           
 למיכל האגירה אפשרות שטיפה /שאיבה מפתח בסיפון. המערכת תקינה.                           
 האסלות בשני התאים תקינות.                           

 
 : לשתי המקלחות בתאי השרותים משאבות ניקוז חשמליות, המשאבה ניקוז מקלחות          

 של המקלחת האחורית משמשת גם לניקוז המקרר על ידי ברז בורר נמצא                         
 מתחת לכיור במקלחת האחורית.                         

 
 

מיכל מים 

 מתוקים קדמי

 מחמם מים חשמלי

תא שרותים 

 ומקלחת קדמיים
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 . דלקהמערכת  13.13
 . סולרסוג הדלק:           
  במערכת מיכל דלק הנמצא מתחת למיטה בקבינה שמאל אחורית, בחלק הקרוב           
   אורכי של הסירה. למיכל פתח מילוי בדופן ימין בירכתיים, אוורר, מדיד גובה הלמרכז           
 דלק עם תצוגה בלוח השעונים של המנוע)בעמדת ההיגוי(.           
 ערכת מפריד מים המשמש כמסנן ראשוני גס ומסנן נוסף על המנוע. במ          
 צנרת הדלק עשויה מצנרת משוריינת.           

 
  בסירה מותקן מחמם מרכזי העובד על סולר, המחמם מקבל דלק  -:מחמם  מרכזי 13.14

 ממיכל הסולר של הספינה, צנרת הזרמת אויר חם מותקנת בספינה בצד ימין .           
 המחמם עובד ותקין.           

 
 וולט: 12מערכת  13.15 

 סטים של מצברים, מטען מצברים שמחובר  3וולט מורכבת מ  12מערכת            
 לאלטרנטור על המנוע.            
 שנמצא מקדמת המנוע, אינו מחובר ליתר המצברים.  1מצבר  -א( סט מצברי התנעה           
   140a/hמצברים של  2הסט נמצא בקינה אחורית ימנית.) -צברי שרותב( סט מ           

 פריקה עמוקה(               
  הסט נמצא בקבינה הקדמית מתחת למיטה בחלק  -ג( סט מצברי מנוע חרטומן           

 האחורי.               
 ד( מטען המצברים ובקר הטעינה נמצאים בתא המנוע.            
 ה( בלוח החשמל בעמדת הניווט יש תצוגה של קיבולת המצברים וצריכת הזרם.            

 וולט, כל הנורות בספינה  כולל תאורת  12עובדת על  -תאורה בתוך הספינה               
 חסכוניות.     LEDנורות  הניווט הן                

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :וולט 220מערכת  13.16
   המערכת מורכבת מ שקע מתח חוף הנמצא בדופן ימין בירכתיים, ממסר פחת ראשי,           
  הנמצא ליד לוח החשמל . שעון תצוגה בלוח החשמל, שקעים מעל שולחן הניווט מעל           
 המקרר ובכול אחת מהקבינות, בנוסף מחובר מען המצברים.           
 ראה  -)כאשר המנוע לא עובדהוא מחמם המים  220הצרכן היחידי שמחייב מתח           
 ו( שלמעלה(. 13.133סעיף           
 מטר.  20 סירה כבל מתח חוף תיקני ימי באורךב          

  .נה: מערכת החשמל עובדת ותקיסיכום          
 

             

 בקבינה קדמיתוולט  12מאוור 
 לוח חשמל ראשי

 מצברי שרות
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 להבות ותנור אפיה על גז, יש מקום יעודי  2: בספינה כיריים מערכת גז בישול  13.17
 לאחסון מיכלי הגז, הלוקר נמצא בקוקפיט בדופן שמאל מאחור. על מיכל הגז יש            
 ברז ווסת לחץ.  במטבח מתחת לכיור ישנו ברז גז נוסף אשר מנתק את            
 מיקום הברז מסומן וברור.האספקה לכיריים.            

 

                     
    

      
 בלוקר היעודי יש פתח איוורור ופתח ניקוז מים. מכסה הלוקר אטום .            

 
  בקרת מנוע ותצוגות בעמדת ההיגוי 13.18

. נבדק נמצא תקין ,  B-2מדגם   YANMARבקרת מנוע:   פנל בקרה מקורי של  13.18.1
פרט ללחצן הדממה חשמלי. הדממת המנוע נעשית על ידי כבל הנמצא בדופן ימין של עמדת 

 ההיגוי מתחת למצערת. נבדק ונמצא תקין. 
 הפנל מציג : סל"ד מנוע, טמפ' מי קרור, לחץ שמן נמוך, טעינת אלטרנטור. 

 
 
 
 

 תצוגת הגה אוטומטי. פנל הפעלה ו 13.18.2
 , עובד תקין, נתון כיוון מתקבל ממצפן חשמלי הנמצא    RAYMARINEתוצרת              

     לקבינה.  בסלון בלוקר מתחת לספסל הקדמי בצמוד למחיצה בין הסלון             
 ההגה האוטומטי נבדק בהפלגה ונמצא תקין.               

 
 
 
 
 
 

 תצוגת מד רוח, כיוון ועוצמה. 13.18.4
 הצג מחובר למד רוח הנמצא בקצה התורן.             
 נמצא תקין             

 
 
 

 תצוגת מד מהירות ומד עומק.  13.18.5
 צג מד המהירות והעומק, הינו הצג המקורי, הצג             
 במרכז הצג.  LCDמתפקד, יש סימני "צריבה" ב             
 יש לשקול להחליפו בקרוב.              

 
 

 מתחת לכיור ברז גז 

 לוקר יעודי למיכלי גז
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 תורן וחיבל  13.18  
 

 
 

 : תורן 13.18.1
 Diffusion (z spars international) ( תוצרת  Z480Eומנור )דגם:  Z600E) )דגם:            

 מצרפת. מקוריים.             
 התורן נבדק לכל אורכו כולל מצליבים על ידי טיפוס לתורן בעזרת כבא רב מלחים. 13.18.2
 ( LEDתאורת עבודה, אור נווט קדמי ואור עגינה חדשים )נורות  13.18.3
 ( RIGGINGחיבל: ) 13.18.4

 וונטות נירוסטה כמופיע בשרטוט שלמעלה.  8חזק למקומו על ידי התורן מו             
 על ידי חברת  2012על פי דיווח המוכר )בעלי הסירה הקודמים וונטות הוחלפו ב             
 הצ'ארטרים שהפעילה את הסירה.              
 מ"מ נמצאת בתוך המוט של גלילת מפרש החלוץ וניתן  8הוונטה הקדמית בקוטר              
 לראות רק את החיבורים למערכת המגלול.              
 הוונטות כפי שניתן לראות ולגעת במצב טוב מאוד, ללא סימני חלודה או גדילים              
 קרועים.              
 .נמצא התאמה  LOOS PT 3Mנבדק מתח הוונטות על ידי מכשיר מדידה מדגם:              
 בין הצדדים.            
 מצליבים 13.18.5

 מצליבים , נבדקו )ללא פרוק התורן( נראים תקין, מסמרות החיבור נראות  2בתורן              
 תקינות.              
  ראש התורן. 13.18.6

 של מערכת הקשר,  VHFבראש התורן יש מד כוון ומהירות רוח, תקין, אנטנת              
 גלגלות למעלנים וחיבורי וונטות , נראה תקין ומטופל.  תאורת עגינה.             
  ( halyardsמעלנים ) 13.18.7
 , בעלי מקדם התארכות קטן. םהמעלנים עשויים מחבלים סינטטיי            
 המעלנים נבדקו ונמצאו תקינים. קוטר המעלנים תואם את הוראות ייצרן             
 הספינה.              
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 בסיס התורן 

חיבור המפרש 

הראשי 

 tack)פק"מ( 

למערכת  

הגלילה בתוך 

 התורן

 (goose neckהמנור לתורן  )חיבור 

  סימני שחיקה מהמנור צד על ה 

GOOSE NECK   בצד התורן 

 ראש התורן לאחר החלפת אור עגינה 
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 כננות מפרשים.  

  EPIRBרפסודת הצלה + פירוטכניקה+  13.19
 רפסודת הצלה מתנפחת: 13.19.1         
 מסין, במארז   YOULONGבספינה רפסודת המלה מתנפחת תוצרת חברת          
 פיברגלס.         
 מיועדת ליאכטות וכלי שייט קטנים.  KHYסוג:  0361מספר סידורי:          
 10מספר אנשים:          
 .2010שנת ייצור:          
 . 2019מועד בדיקה הבא: אוקטובר          
 רפסודה מותקנת על הסיפון מאחורי התורן במקום נוח לגישה. ה         

 
 
 

         13.19.2 EPIRB – תמשואת מצוקה לווייני . 
 Smartfind G5, דגם  MCMURDOתוצרת  תבספינה מותקנת משואת מצוקה לווייני         

plus          .המשואה נבדקה במצב "בדיקה" תקינה  , 
 .2019תאריך בדיקה הבא במעבדה : מאי          
 המשואה מותקנת במחיצה שמאחורי שולחן הניווט, במקום נגיש ומסומן היטב.          

 
 : ציוד פירוטכני 13.19.3         
 בספינה יש את הציוד הפירוטכני הבא:          
 רקטות מצנח  4         
 לפידי יד  6         

 נרות עשן .   2         
 , מחלקים לשני מארזים, אחד נמצא בתיק חירום 2021כולם בתוקף עד          
         (GRAB BAG) 

 
 :מפרשים   13.20        

 . שני המפרשים  2010משנת   NORTH SAILמפרשים , ראשי וחלוץ )גנואה( תוצרת         
 במצב טוב, המפרשים מתגלגלים סביב עצמם , החלוץ על הוונטה הקדמית והראשי         
 בתוך התורן.         
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 .קשר וניווט 13.21
   IC-M423Gדגם:    ICOMתוצרת   DSCעם  VHF בספינה מותקן מכשיר קשר           
 מובנה.  GPS שכולל           
 המכשיר צף. IC-35דגם     ICOM, תוצרת  VHFבנוסף יש מכשיר קשר נייד           

 
 משדר ומקלט  NAIS-400 CLASS Bדגם   Bרמה    AISבספינה מותקנת מערכת           
  GPSלמערכת הזו .  NSPL-400דרך מפצל אנטנה  מדגם :  VHFשמחובר לאנטנת           
 מובנה.           

 
  HDS-8דגם:   LOWRANCE( תוצרת plotter) ןותווייבספינה מותקנת מערכת ניווט           
 .NAVIONICSמובנה. במערכת מותקנות מפות אלקטרוניות של  GPS עם   2דור           
    MCMURDOתוצרת  (EPIRB) משואת מצוקה לוינית          
 . 2019, הבדיקה באה במעבדה בסוף  Smartfind 406 G5 plusדגם:           

   
 מותקנת על קצה התורן )כבל אנטנה ואנטנה חדשים לחלוטין(  VHFאנטנת           
 מטר לחירום.  15כבל באורך ובספינה אנטנה           
  MMSI ( ו FCCלספינה רישיון תחנת אלחוט של משרד התיקשורת האמריקאי )          
 בהתאם.           
 כל הציוד נבדק ונמצא תקין.           

 
 
 

 ח"ח וכלי עבודה 13.22
 בספינה יש חלקי חילוף לטיפול במנוע הדיזל, כנדרש.           
 . היטבכנדרש, ארגזי הכלים מסומנים  בספינה כלי עבודה           
 ( נמצאים בלוקר ימין  בקוקפיט, יחד עם העוגן הנוסף וידית Wire cuter) תילמגזרי           
 הגה חירום.           

 
 .פנדרים 13.23
 פנדרים מתנפחים.  10בספינה           

 
 . סולם עליה מהמים 13.24

 .סולם נירוסטה נמצא בירכתיים  בצד ימין. הסולם תקין          
  

 :וכננת עוגן עוגנים 13.25
 מותקן ק"ג  18 ( Bruce/clawציפורניים ) -ראשי מסוגעוגן  -:עוגנים 2בספינה           
 מטר. 70אורך מ"מ וב 10קוטר ב בחרטום עם שרשרת           

 
 
 
 
  
 
 
 

 עוגן 

כננת עוגן 

 חשמלית 

 ומכשיר קשר  ןתוויי
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 נמצא בלוקר ימין בקוקפיט יחיד עם מקטע שרשרת  ק"ג  Danforth  10 עוגן משני         
  .וחבל עגינה         

 
  .מחמם מרכזי13.26
 בספינה מותקן מחמם )אוויר( מרכזי המיועד לחימום הספינה במזג אוויר קר.        
 המחמם נמצא בדופן שמאל בירכתיים, הגעה אליו דרך מכסה הלוקר הימני האחורי.         
   המחמם מופעל על ידי סולר שנלקח ממיכל הדלק הראשי, לאורך הסירה  מותקן שרוול         
 בכול הקבינות . מתג הפעלה נמצא בלוח החשמל הראשי. אוויר משורשר עם יציאות        

 
 .מטפים ושמיכת כיבוי 13.27
 . היטבק"ג תקינים ובתוקף, המטפים נגישים ומסומנים  2.5מטפי אבקה  2בספינה          
 אחד נמצא מתחת לכיור והשני ליד המעבר לקבינה הקדמית.          
 שמיכת כיבוי נמצאת במטבחון בהשיג יד.          

 
 ציוד עזרה ראשונה. 13.28

 ובנוסף ציוד עזרה ראשונה לשימוש  3 הספינה תיק עזרה ראשונה תיקני מספר          
 שוטף. הציוד תקין ובתוקף.           

        
 דינגי 13.29
 עם ריצפה מתנפחת.   Hercules 240יוון דגם   LALIZASתוצרת  2018 דינגי חדשה         
 הסירה מאובטחת על סיפון חרטום לפני התורן.          

 
  רשימת ציוד נישא 13. 30

           

EQUIPMENT QUANTITY Remarks  
boat keys 1 set  

Genoa 2  

Main sail 1  

Windlass (anchor) 1  

Anchor with chain 1  

secondary anchor 1  

fenders 10  

mooring ropes 6  

bow thruster  1 max power ct-80 

inboard engine  1 Yanmar 4JH3E 56 H.P 

Swimming ladder 1  

Bimini top  1  

Sprayhood 1  

compass 2  

winch handles 3  

sails control winch  4  

dinge  1 RIB, complete  

outboard engine 4hp 1 Suzuki 2.5 hp 4 stroke 

water hose 2  

deck brush 1  

plastic buckets 2  
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full funnel 1  

Gas bottles 3  

bilge pump handle 1  

manual bilge pump 1  

gangway 1  

stern cockpit shower 1 hot/cold 

cockpit cushions 8  

life jackets 10  

life belts 8  

life raft10 person  1 (inflatable) 

horseshoe life buoy 1  

first aid kit No 2 1  

fire extinguishers 2  

fog horn 1  

tool box 1  

repair kit  1 impeller, engine belt 

spare gear cable 1  

automatic bilge pump 1 operate by float, electric 

sea anchor 1  

axe 1  

flares 6  

rocket parachute 4  

smoke signals 2  

termo suits 2  

motoring cone 1  

anchor ball  1  

emergence tiler 1  

radar reflector 2  

wooden plugs kit  

blankets 10  

sheets 10  

pillows & pillow cases 10  

portable VHF icome M 35 1  

GO FREE WIFI 1  

VHF radio telephone 1 icom -ic-M423G DSC + GPS  

AIS 1 nais-400 class b ais system 

Charts plotter LOWRANCE 1 HDS-8 - GEN 2  

EPIRB MCMURDO G5M 1  

VHF Antenna 2  

GPS Antenna 3  

speedometer 1  

echo sunder 1  

wind indicator 1  

barometer 1  

ship clock 1  

mailto:dror.maor@gmail.com


 

  086712560; פקס:  0528832460; טלפון:  78744אשקלון  16/4רח' דיזראעלי 

      Disraeli St’ 16/4 Ashkelon 78744 ISRAEL. Tel: 972528832460. Fax: 

97286712560 

 Email:        dror.maor@gmail.com      :דוא"ל 

Website: www.dmmaritime.com :אתר אינטרנט 

  18   

 ייעוץ ימי בע"מדי. אם 
 515791671ח.פ. 

D. M Maritime Consultant ltd 
I. d No: 515791671 

 

autopilot 1  

GPS with card 2 e map plotter 

cd player 1  

binoculars 1  

navigation triangles set  

nautical ploter 1  

divider 2  

avigation parallel rulers 1  

pilot book 2  

sea charts 10  

yacht's documents full  

shower 2  

wc pumps 2  

shower pumps 2  

toilets 2  

ice box 1  

referigerator  1  

gas cooker oven  1  

berths 8+2  

mattress  8 + salon cushions 

salon table 1  

led flashlights 3  

cockpit light 1  

wire cutter 12mm 1  

cutlery set 10 person set 

Bos'n chair 1  
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