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 שלום רב, 
 
 
 

הכשרה שיזמה הרשות ול שעודכן השנה, כלים צלילההל זיהוי וטיפול ברזים ומנואליכם בזאת בהמשך ל הנני פונה
 הנני להדגיש ולהבהיר כדלקמן: .טכנאים ויזואלייםל
 

 המרכזים והמדריכים נדרשים לפעול בהתאם להוראות חוק הצלילה, התקנות והנהלים שהוציאה הרשות .1
שעודכן ביום  שהוציאה הרשות, כפי 11.5ברזים ומכלי צלילה, מספר  –בכלל ובהתאם לנהלי זיהוי וטיפול 

 וכפי שיתעדכן מעת לעת. 1.3.2017

 , ולמען הסדר הטוב בלבד, הנני להזכיר ולהדגיש כי:כחלק מקיום הוראות החוק .2

כמו גם שירותי דחיסת  לרבות בדיקה ויזואלית, אספקת שירותי טיפול ובדיקה של מכלי צלילה, .א
( לתקנות הצלילה הספורטיבית )שירותי 9)א()1כהגדרתם בסעיף  שירותי צלילה מכלים מהווה

וחובה על מי שמעוניין לעסוק בכך לקבל רישיון מאת הרשות לספק , 1980-צלילה(, תש"ם
, בין אם מדובר במרכז צלילה שהוא גם בית ספר או במרכז שאיננו בית ספר לצלילה שירותים אלו

 יון יינתן במסגרת רישיון של תחנת דחיסה כאמור.הריש כמו תחנת דחיסה למשל.

ציוד כל העוסק באספקת שירותי צלילה נדרש לבטח את עצמו ואת המועסקים על ידו וכן את  .ב
שירותי טיפול פעילות של , לרבות הצלילה או כל ציוד אחר המשמש אותו למתן שירותי צלילה

לרבות שירותים כאמור ה עקב מתן מפני כל חבות שהוא עלול לחוב ב ובדיקה של מכלי צלילה,
  וחבות בגין נזקים שנגרמו למועסקים על ידו ולצד ג'. חבות הנובעת מרשלנות

ביצוע הביקורת על ידי הרשות באמצעות הפקחים איננו פוטר את מרכזי לעניין זה מודגש כי 
הצלילה מאחריות לדאוג לביטוח מלא ומכסה על פי דין. פקחי הרשות בודקים את תוקף הביטוח 

  .אך אין זו אחריותם או מיומנותם לוודא שאין בו סייגים ושהוא כולל ומקיף כנדרש
מבצע עבירה על התקנות וככל דרש וכאמור לעיל, שימו לב כי מי שלא מבטח את פעילותו כנ

 שיקרה מקרה בטיחות שאיננו מכוסה יהיה חייב לשלם בעצמו את ההוצאות והפיצויים שיפסקו
 . כנגדו

לאחרונה עלו מספר שאלות בנוגע למדבקות על גבי מכלי צלילה  -בדיקות ויזואליות למכלי צלילה פרטיים  .3
חה לביצוע טיפול. יש לבקש מהבעלים של המכל את כרטיס הטיפול מודגש כי מדבקה אינה הוכ –פרטיים 

של המכל, המעיד על ביצוע הטיפול. מאחר והטפסים נשמרים ומועברים באופן דיגיטלי, מומלץ לבקש 
 של מרכז הצלילה, למקרה של אירוע בטיחות שבו יהיה מעורב מכל פרטי.  עותק למייל

של הטופס המעיד על הליך הטיפול, בנוסף לעותק אותו  לשמור עותק ישטיפולים למרכזים שמבצעים  .4
תקין של המרכז וכדי שיהיה בידי המרכז אמצעי הוכחה לטיפול שביצע  מקבל ממכם הלקוח, כחלק מניהול

 במידה ויידרש לכך.
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