
 

 

 

 

 "מחוברים לים"

 

 

עם מאמין כי בני נוער העוסקים בשייט ואוהבים את הים, אך טבעי הוא שהים  חיל 

 .גיוסם לצה"ל, יגיעו לשרת בחיל הים

 

וברים לים", פרויקט חדש "מח  פרויקטאיגוד השייט יחד עם חיל הים יוצא ב

 ,, תלמידי כיתה י' ועד יב'בני הנוער בישראל וף אתחשל אשר מטרתו ומיוחד 

לחיל הים ולאפשרויות השרות  ,במסגרת איגוד השייטהעוסקים בפעילות ימית 

 .הרלוונטיות בו

 

, תייצר בקרב בני הנוער תחושת "משפחה ובית"שהיא  אופן כזהב תיעשההחשיפה 

. בני נוער אשר ירצו יוכלו לאחר כשיגיע מועד הגיוסלחיל הזדהות ורצון להשתייך 

החשיפה לתקשר עם חיל הים באופן ישיר לגבי שלבי הגיוס הראשונים והגעה לחיל 

 . וההשמה  להם בשלבי המיון ניתן יהיה לסייעובדרך זו 

 

קד בכיר קצין/מפ ,שייט מועדוןכל לטובת  יעמיד חיל הים בכדי לעשות זאת,

יצור קשר מתמשך של נתינה ואשר ילווה את המועדון בתהליך )מנטור(  במילואים

  ואימוץ בין חיל הים לשייטי וגולשי המועדון.

 

 



 

 

 

 

 חיל הים מול המועדונים הנבחרים נציג פעילות

 

 תנהללכל מועדון "יוצמד" מילואימניק )מנטור( אשר יהיה אחראי עליו ישירות וי

 .וילדי המועדון  המועדוןנהלת מול ה

 

למועדון )בשאיפה בימי פעילות משמעותית כמו  /חדשייםיגיע כפעם בחודש  המנטור

 והעמקת ההכרות עם המועדון. נוערשישי ושבת( לצורך יצירת הקשר עם ה

 

פינה קלף ממוסגר המנטור יספק לחיל הים.  קירה/פינבשאיפה  וקםבכל מועדון ת

חתום על  "עם חיל הים "לים חובריםמ"מועדון זה משתתף בפעילות " - עם הכיתוב

 . ידי מח"י וכן עיתוני חיל הים, כובעים, מדבקות למכוניות, מחזיקי מפתחות וכו'

אשר משותפות, ניתן יהיה לארגן ערבי הסברה לבני הנוער והוריהם ועוד פעילויות 

 יאורגנו בתאום בין המנטור והנהלת המועדון.

 

 לחיל הים ולאיגוד השייט משותף לות שנתיפעיתוכן 

 

ביקור פעם בשנה של כל משתתפי הפרויקט בבסיס חיל הים ו/או במוזאון  .1

 חיל הים בהשתתפות נציגים מחיל הים. 

 

מפגש הורים וילדי מועדונים טרם גיוס עם פנל קצינים מחיל הים שיסביר   .2

 ויתאר את אפשרויות השרות בחיל הים ויענה על שאלות. 

 



 

 

 

 

השתתפות המועדון ביום חיל הים במרוץ חיל הים, אשר יעבור  -רוע שיאיא  .3

 בכל מועדון שבמסלול וישאיר דגל.

 

בשייט פעם בשנה, ואף יספקו גביעי  נציגי חיל הים יגיעו לאליפות ישראל  .4

 חיל הים לתחרות.

 

 

איגוד השייט רואה חשיבות ערכית רבה בפרויקט "מחוברים לים", אנו מאמינים 

שפרויקט זה יעודד את הנוער שלנו, כל אחד לפי העדפה ויכולת אישית שלו לכיוון 

, או לכיוון של של שירות יעיל, מספק ובעל תרומה כספורטאי פעיל או מצטיין

 .שירות קרבי

 

בימים הקרובים יצור עמכם קשר נציג חיל הים אשר מונה ללוות אתכם במהלך 

עולה, להצלחת הפרויקט, לטובת בני הנוער הפרויקט. נודה ונשמח אם תשתפו עמו פ

 הפעילים במועדונכם ולטובת החייל.

 

 

 

 בברכה,

 םחיל הי  עם בשיתוף איגוד השייט בישראל   

 

 


