
שאלות נפוצות:
למה דווקא עכשיו?

האביב בפתח וזה הזמן להתכונן לקיץ ולעבור את המבחנים. אין לחץ, 
ככה כבר בתחילת העונה, אחרי פסח, תוכלו ליהנות ולצאת איתנו 

בזמן החופשי שלכם, לקחת איתכם חברים ולשתף אותם בחוויה בלתי 
נשכחת. כל הקיץ לפניכם!

האם הנהיגה המהירה בים משפיעה על אופי הנהיגה ברכב?
מחקרים שנעשו בחו"ל הוכיחו שחובבי אופנוע נוהגים על הכביש ברוגע, 
אין להם הדחף ללחוץ על הדוושה מכיוון שהם  איפשרו לעצמם לפרוק 

את האדרנלין שלהם בצורה חיובית ולא מסוכנת בספורט הימי.
מה אחר כך?

לימודי נהיגה על אופנועי ים הוא הדלת הראשונה בתחום השייט. לאחר 
מכן נוכל לפתוח לכם דלתות חדשות של נהיגה לכלי שייט אחרים. 

 היעדים של ההרפתקה שאנחנו מציעים לכם הם רבים.
אנחנו משוכנעים שבתום הקורס הבלעדי הזה תוכלו לגלות הכוחות 
הטמונים בכם וכך להקנות לעצמכם כלים חדשים להגשים את כל 

חלומותיכם הגשמיים והרוחניים גם יחד.

בברכת הצלחה וברוכים הבאים לעולם הים הקסום

בס"ד

קרה לכם שהסתכלתם על בעל אופנוע ים בקנאה מוסתרת "איזה כיף לו שהוא יכול להרשות לעצמו"..?
זקוקים לנופש? יציאה מהשגרה? חוויית אקסטרים שתיקח אתכם לגבהים חדשים?

חוששים שכל החוויות האלה לא מתחברות עם ההלכה?
עכשיו זה אפשרי! 

ספורט אתגרי בים ברוח היהדות ושמירה על ההלכה 
והכל במחירים שווים לכל נפש!

"ַוִּיְקָרא ֱאֹלִהים ַלַּיָּבָׁשה ֶאֶרץ, ּוְלִמְקֵוה ַהַּמִים ָקָרא ַיִּמים; ַוַּיְרא ֱאֹלִהים, ִּכי-טֹוב"

בורא עולם ברא את הים ביום השלישי, 
ובו אנחנו מברכים פעמיים כי טוב

בואו לגלות את הטוב שבים!

חולמים על אקשן בים?

מבצע פתיחת העונה:
הכשרה לרישיון על אופנוע ים + לינה 3 לילות
רביעי מ 20:00 בערב, חמישי - ששי - שבת.

ארוחות פנסיון מלא הכול כלול. 
כשרות למהדרין. 

במקום 2,550 ₪ 

מבצע רק 2,190 ₪ 

מתנה ל-10 הנרשמים הראשונים
אחרי שתקבלו את הרישיון 

שעה וחצי יציאה לים עם אופנועים - חינם
)עלות שעת השכרה מקובלת בשוק  ₪650 - ₪550(

מגיל 16 ומעלה. קבוצות נפרדות בנים ובנות. מספר המקומות מוגבל!

חייגו 058-6130699



למה דווקא אצלנו:
אנחנו מועדון השייט היחיד ששומר על ההלכה	 
יש לנו גישה יהודית חינוכית כדי לדחוף אתכם קדימה.	 
ניסיון של יותר מ 20 שנה בתחום גם בחו"ל וגם בארץ 	 
יש הרבה בתי ספר אבל אף אחד לא מציע את מה שאנחנו מציעים: 	 

אנו מלווים את רוכשי הרישיון על מנת שיוכלו להמשיך בספורט הזה 
גם בלי לרכוש אופנוע! 

 אצלנו תעברו קורס מזורז. 48 שעות של הכנה והרישיון ביד, 	 
אחרי שתיבחנו בע"ה.

כולנו עסוקים כל השבוע. לכן מנצלים את סוף השבוע להתנתק 	 
לגמרי מהשגרה לאתגר את הגוף ואת הנפש.

אנחנו מלמדים טריקים שבשום מקום לא ילמדו אתכם, הידע הזה 	 
יהפוך אתכם למקצוענים של ממש!

למה דווקא ספורט ימי:
רוצים להתנתק? להשתחרר קצת מהמרוץ הבלתי פוסק של החיים? 	 

במקום לבזבז הון ביציאה לחו"ל אפשר פשוט לצאת לים! זה קרוב, 
וזה זול יותר! והתחושה היא מעל הטבע! 

הים משדר גם רוגע וגם עוצמה ומשלב את שניהם. 	 
ספורט! בריאות הנפש ובריאות הגוף. תתכוננו להשתזף!	 
היציאה לים פעם בשבוע תאפשר לכם להטעין את הבטריות שלכם 	 

באנרגיה שתלווה אתכם כל השבוע!

המטרה שלנו 
לא במקרה תחום כלי השייט נחשב שייך עד היום לקהילה מצומצמת 

של בעלי אמצעים. הים מתאים לאנשים שהם בעלי כריזמה ויוזמה עם 
מנטאליות של כושר מנהיגות. 

אנחנו באים מהצד ההפוך: כדי שתהיה לכם יכולת להתחבר לשייט אנו 
מאמינים כי הכניסה לים והשליטה בכלי השייט תפתח אצלכם כושר 

מנהיגות וכושר יזמות שטמון בכם!
הנהיגה בים תעניק לכם עוצמות ובטחון עצמי שילוו אתכם 

בכל תחום שתרצו לכבוש בחיים.
לא במקרה קומנדו ימי וטייס הם החילות החזקים ביותר.

הקרקע הוא המקום הטבעי לאדם. הים והאוויר הם מעל הטבע.
על כן להתחבר עם העל טבעי - הים והאוויר - הוא סימן של 

כוח. עוצמה. ביטחון עצמי.
ואלו היעדים שאנחנו רוצים להקנות לכם.

התחום של השייט נשאר עד היום לוקסוס ומטרתנו היא להביא  אותו 
להישג יד של כולם. ולכן הקמנו במקביל את המועדון

כך שתוכלו להשיג כלי שייט אחרי קבלת הרישיון. 
אנחנו מקימים בעצם משפחה של מקצוענים בתחום.

ומעכשיו והלאה.. השמיים הם הגבול...

תכנית הקורס:
רביעי ב 20:00: מתאספים, כדי שנוכל להתחיל בשטח על הבוקר למחרת 

 חמישי - שישי: יציאה חווייתית לשטח
קורס תיאוריה – הכנה למבחן העיוני   

                     אחרי 48 השעות האלה תוכלו לגשת לטסט. 100% הצלחה!   
שבת:              חוויה רוחנית באווירה מיוחדת 10 דקות מהים. 

                     כולל לינה וארוחות. 

אנו מציעים לכם נופש חלומי! 
סופשבוע אתגרי בוילה ליד הים 

שבו תעברו הכשרה 
לרישיון נהיגה על אופנוע ים 

כלומר גם נופש אקזוטי בחוף הים וגם הכנה לרישיון!

בואו לחוות עוצמות שלא הכרתם! בואו לאתגר את עצמכם עד קצה גבול היכולת!

כל הפעילות מותאמת לשומרי מצוות:
קבוצות נפרדות לבנות ולבנים. חוף נפרד לחלוטין.

ארוחות כשרות למהדרין.

הקורס כולל למידת מיומנות נסיעה עם ג'יפ 4 על 4 עם גרירת האופנוע, 
תחזוקת האופנוע, הכניסה והחזרה מהמים עם עוד הרבה טיפים וסודות מקצועיים

כך שתוכלו לצאת לים באופן עצמאי. 
עם קבלת הרישיון תעברו הסמכה על האופנועים שלנו ותוכלו להצטרף ל- 

מועדון החברים שלנו,
זהו מועדון חברים אקסקלוסיבי שבו רק חברי המועדון יכולים לשאול 

אופנוע כדי לצאת עם המשפחה והחברים. 

כי אנחנו סומכים עליכם!


