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 :לכבוד

  חברי וועדת ההדרכה
  נציגי ארגוני הצלילה

  .מנהלי מרכזי הצלילה/בעלי
   

   תומכות חיים חובה צלילותנוהל : הנדון
    מיידי:הנוהל תחילת תאריך 

  
  נ.ג.א
   

נוהל קיום " ואת 85' בעמהרשות באוגדן הקיים "  צלילות20חובת ביצוע "נוהל זה בא להחליף את הנוהל 
  .23/02/2009ב  אשר פורסם כהוראת שעה" צלילות חובה למסיימי קורס צלילה

  דרגה קורסילמסיימי להציל חיים מיומנויות בסיסיות העשויות שלתרגול נוסף והטמעה נוהל זה הינה מטרת 
  .'ולחניכי קורס דרגה ב' א
  
   

  'צלילות חובה למסיימי קורס דרגה א .1
 בכדי מודרכות ים  צלילות6בביצוע  בנוסף חייב ',לדרגה א צולל אשר סיים קורס צלילה והוסמך

   .פ דרגתו"שיאושר לצלילה ע
  :בהתאם לתנאים הבאים הצלילות תתבצענה

בהדרכת מי  ,ביתבעל רישיון בתוקף מהרשות המוסמכת לצלילה ספורטיבמסגרת מרכז צלילה   .א
  .בהתאם לנהלים הקיימים  לפחות ועל פי יחס מדריך צולליםמדריך עוזר בדרגת ןרישיושבידו 

ממגבלות הדקומפרסיה וזמן  מהווה חריגה לפחות ובתנאי שזמן זה אינו'  דק30 משך כל צלילה   .ב
 .האוויר

: גילים הבאים ויתורגל אחד לפחות מבין התרלתנועה ואיזוןבכל צלילה יוקדש זמן משמעותי   .ג
השלכת חגורת המשקלות ) 3. (ווסת-הנשמת בן זוג בדו) 2. (ריקון מסיכה ומציאת ווסת) 1(

כ במהלך צלילות החובה יבצע הצולל את כל "יש לדאוג שבסה. על מימיבדימוי מצב חירום 
 .ל"שלושת התרגילים הנ

 .כמיומנות תומכת חיים ןל וחשיבות" הנות משמעות התרגוללצולליםיוסבר   .ד
אשר ביצע את מדריך /י המדריך עוזר"בסיום כל צלילה יוחתם יומן הצלילה של הצולל ע  .ה

 .הצלילה וירשמו התרגולות אותם ביצע הצולל לשם מעקב
מלפני "  צלילות20חובת ביצוע "פ נוהל "בצבירת צלילות מודרכות עאשר החל ' צולל דרגה א  .ו

אינו מחויב בצלילות , מסיום הקורסמודרכות  צלילות 6 וסיים לפחות 2009ברואר  בפ23ה 
 .נוספות

מלפני "  צלילות20חובת ביצוע "פ נוהל "אשר החל בצבירת צלילות מודרכות ע' צולל דרגה א  .ז
מחויב להשלים ל , מסיום הקורס מודרכות צלילות 6 וטרם סיים לפחות 2009 בפברואר 23ה 
 .'ג.1פ סעיף " צלילות כאשר אופי הצלילות ע6

   
  

 .מבוטלות' צלילות החובה לאחר קורס דרגה ב .2
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 ' מסגרת קורס דרגה בשינוי  .3
  :יתנהל בהתאם לתנאים הבאים'  קורס דרגה בוהמלצות הרשותבנוסף לנהלים הקיימים             

 . צלילות ים פתוח6יכלול לפחות ' קורס דרגה ב  .א
 התרגילים ויתורגל ולתנועה ואיזוןזמן משמעותי  יוקדש באחת משתי הצלילות האחרונות  .ב

השלכת חגורת ) 3. (ווסת-הנשמת בן זוג בדו) 2. (ריקון מסיכה ומציאת ווסת) 1: (הבאים
 .על מימיהמשקלות בדימוי מצב חירום 

 .כמיומנות תומכת חיים ןל וחשיבות" הנותיוסבר לחניכים בקורס משמעות התרגול  .ג
מלפני "  צלילות20חובת ביצוע "פ נוהל "אשר החל בצבירת צלילות מודרכות ע' בצולל דרגה   .ד

אינו מחויב בצלילות , מסיום הקורסמודרכות   צלילות2   לפחותוסיים 2009ברואר  בפ23ה 
 .נוספות

מלפני "  צלילות20חובת ביצוע "פ נוהל "אשר החל בצבירת צלילות מודרכות ע' בצולל דרגה   .ה
מחויב להשלים , מסיום הקורסמודרכות   צלילות2 סיים לפחות וטרם 2009 בפברואר 23ה 

  'ג.1פ סעיף "ע צלילה אחת 
  
  
  

  ,                                                     בברכה                                                    
  

                                        מודי פילרסדורף                                                                

        

   המוסמכת הרשותראש                                                                                                 

  ת    לצלילה ספורטיבי                                                                                                  

  
   
  
  
  

  לשכה משפטית: העתק
   יועץ רפואי-ר הלפרן"ד          
   בכיר  פקח–  רמי סדנאי         

  ו        טנד-          איימי חסון 
   


