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העדכון היחיד שנעשה לנוהל זה אשר נגזר מאוגדן הצלילה 

 הינם תנאי הסף–מודגש בצהוב 

 כללי

ועל פי האמור בתקנות הצלילה  1979סמכותה על פי חוק הצלילה הספורטיבית תשל"ט , בתוקף .1

. להלן יפורטו דרישות הסף סמכויותיו וזכויותיו של המנהל  40הספורטיבית ובכלל זה תקנה 

  המקצועי במרכז צלילה.

ילה קובץ זה מהווה חלק אינטגראלי, בלתי נפרד, מקובץ הוראות לפתיחת מרכז/ בית ספר לצל .2

 ומהתנאים לקבלת הרישיון למרכז הצלילה.

באחריות כל מרכז צלילה להחתים את המנהל המקצועי שלו על מסמך ולתייקו בצמוד לקובץ  .3

 2הוראות הפתיחה כאמור בסעיף 

 

 הגדרות

  ,1979מרכז צלילה: כמשמעו בחוק הצלילה הספורטיבית התשל"ט, 

לילה כמפורט בתקנות הצלילה הספורטיבית התש"מ, מנהל מקצועי: האחראי על כל פעילותו של מרכז הצ

 ובמסמך זה. 1980

 מטרה

מטרת המסמך היא לקבוע תנאים למינויו של מנהל מקצועי, סמכויותיו ומשמעות רמת הסמכתו ביחס למרכז 

 הצלילה שבו הוא מועסק.

 סמכויות

  המנהל המקצועי של בית הספר לצלילה הוא:

 בכל הרמות הניתנות במרכז הצלילה. סמכות מקצועית ביחס לקורסי צלילה .1

סמכות מקצועית היכולה לענות על שאלות ובעיות בנושאי ה"דלפק" )השכרות ציוד, צלילות מודרכות  .2

  וכו'(.

ניהול מדריכי הצלילה והתאמה בין הכשרתם ומיומנותם המקצועית ובין דרישת הלקוח ותפקודם  .3

  בפועל.

  של עובדים לא מקצועיים העובדים במרכז הצלילה(. ניהול כוח אדם לא מקצועי. )הדרכה וחפיפה .4

  מנהל מקצועי במרכז צלילה

  מתאריך 1 מהדורה 5ר"צ  נוהל מס'

 01.03.17 עדכון  3.2 נהלי רשות פרק משנה צלילה מרכז והפעלת פתיחה פרק

 מנהל הרשות –אדם קונסטנטינובסקי  מאשר  
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הפעלת שיקול דעת וארגון בנושא יציאה מאורגנת ו/או מודרכת לאתרי הצלילה מהחוף, ברכב או עם  .5

  כלי שייט.

אחריות בנושא אחזקה וטיפול בציוד מרכז הצלילה )לא רק ציוד צלילה! : מדחסים, כלי רכב , סירות,  .6

  סקוטרים וכו'(.

 .ענונים(יילה. )שמירה על כשירות ורהשתלמויות תקופתיות לצוות מרכז הצלילה ומדריכי הצלניהול  .7

מיון קבלה והדרכת מדריכי צלילה ומובילי קבוצות צוללים חדשים במרכז הצלילה, כולל הדרכתם  .8

  ענון חוק הצלילה ותקנותיו הידועים להם.יבנוהלי מרכז הצלילה החדשים להם ור

תאונות צלילה אשר תאפשר יעוץ ומיון ראשוני של צוללים עם תלונות גופניות  הבנה בסיסית בנושאי .9

  לאחר הצלילה וכן מתן עזרה ראשונה לצוללים עם פגיעות שעקב הצלילה.

ניהול ישיבות צוות ובכלל זה מדריכים דלפקיסטים וכל כיוצא בזה, בעלי תפקידים במרכז הצלילה.  .10

  קבוע. ישיבות הצוות כאמור תתקיימנה על בסיס

  קיום קשר ישיר ועדכני עם הרשות המוסמכת לצלילה ספורטיבית ופקחיה. .11

 שיונות הפעלה ,ביטוחי צלילה ואישורי הדרכה תקפים.יקיומם של ר .12

 תנאי סף למינוי מנהל מקצועי למרכז צלילה

  מדריך צלילה פעיל בעל אישור הדרכה תקף מאת הרשות המוסמכת לצלילה ספורטיבית. .1

  תר, בהתמחות בצלילה מסירה, צלילת ניווט, צלילת לילה, חיפוש והסובב הימי.הוסמך בין הי .2

שיון הדרכה מאת הרשות המוסמכת לצלילה ספורטיבית בשנתיים שקדמו למינויו כמנהל יבעל ר .3

   מקצועי.

צוללים מטעם אחד או יותר מארגוני הצלילה הפועלים בארץ ועל פי  150הכשיר והסמיך לפחות  .4

  :לפחות , כאשררשות לצלילה ספורטיביתהעל ידי  ואושרש מערכי הדרכה

 .לרמת מים פתוחים )דרגה א( הוכשרוחניכים  60 .א

 .לרמת צולל מתקדם )דרגה ב (הוכשרו חניכים  60 .ב

 מוביל קבוצה או מאסטר סקובה דייבר :דרגה ג'רמת הוכשרו לחניכים  10 .ג

 

רגון צלילה אחד המוכר בישראל בעל דרגה מנמלית לפחות בצוות הדרכה של קורסי מדריכים )בא .5

 לפחות(.

 

 .כז הצלילה את פעילות ההדרכה שלובעל ניסיון בהכשרת צוללים בים ובאתרים בהם מקיים מר .6

 שיון ההדרכה שלו מטעם הרשות המוסמכת לצלילה ספורטיבית ו/או תעודת ההדרכה שלו מטעם יר .7

דמו למועד מינויו כמנהל מי מארגוני הצלילה בארץ ובעולם לא נשלל ממנו בחמש השנים שק

  מקצועי.

  עבר קורס מגישי עזרה ראשונה. .8

  השתתף בהשתלמויות מקצועיות למדריכים של הרשות המוסמכת לצלילה ספורטיבית. .9

 השתתף בהשתלמויות מקצועיות למדריכים של מי מארגוני הצלילה מטעמם הוא מוסמך להדריך. .10
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 המנהל המקצועיביאורים הבהרות ודגשים ביחס לסמכויות ותפקידי 

 סמכות מקצועית ביחס לקורסי צלילה בכל הרמות הניתנות במרכז הצלילה. .1

על דרגת מדריך תהייה מתאימה לרמת הקורסים המתנהלים במרכז הצלילה. מובהר ומודגש כי 

  כנית להכשרת צלילה צריכים להתקיים התנאים הבאים:מנת שבית הספר לצלילה יקיים ת

  תו הישראלית של הארגון.לבית הספר הסכם עם נציגו .א

 כנית הלימודים.הלימוד, ההכשרה והתמיכה במערך ת לבית הספר עזרי .ב

כנית ולהסמיך צוללים לרמה זו על פי ת המדריך המכשיר מוסמך מטעם הארגון להכשיר .ג

 ההכשרה.

 

אחריותו של המנהל המקצועי היא אחריות כוללת. זכותו של המנהל המקצועי לסרב לקיים קורס צלילה 

, באם יתגלו ליקויים בהכשרה, כי אינו לעשות כן לא תעמוד לו זכות טיעוןחת אחריותו ואולם משהסכים ת

  בקיא במערך ההכשרה הרלוונטי.

 

  במקרים בהם קיים באורח קבע מנהל בית ספר אזי ישמש האחרון כמנהל המקצועי.

  הספר.במקרה זה תחום האחריות לגבי ניהול קורסי הצלילה יעבור למנהל בית 

 

סמכות מקצועית היכולה לענות על שאלות ובעיות בנושאי ה"דלפק" )השכרות ציוד, צלילות מודרכות  .2

  וכו'(.

סמכות זו יכולה להיות מדריך צלילה פעיל שהדריך בפועל באזורים בהם מתבצעת פעילות מרכז 

  הצלילה או את כל הפעילויות המתבצעות דרכו.

ניהול מדריכי הצלילה והתאמה בין הכשרתם ומיומנותם המקצועית ובין דרישת וצורכי הלקוח  .3

  בפועל.

המנהל המקצועי צריך להיות בקיא בחוק הצלילה ותקנותיו ותכניות ההדרכה הקיימות בבית הספר 

על פי הארגון שעל פיו מלמד בית הספר. מדריך זה צריך שיהיה בקיא בכל הסטנדרטים, כללי 

יחות והתנאים המתחייבים של הפעילויות המתבצעות במרכז הצלילה: מספר חניכים למדריך, בט

  ם, איזה רמת צוללים מתאימה לכל פעילות וכו'.יתנאי ים/ בריכה מינימלי

 

בנוסף לאמור מעלה בריא לכל כי נדרשת בדיקה אישית בפועל והכרות אישית בין מדריכי הצלילה 

ז הצלילה. להסרת הספק מובהר ומודגש בזה כי המנהל חייב לבצע לבין המנהל המקצועי של מרכ

השתלמויות ועדכונים על פי  ענונייהכרות, מעקב וביקורת על המדריכים במרכז הצלילה, ולבצע ר

  הצורך.

 

  ניהול כוח אדם לא מקצועי. )הדרכה וחפיפה של עובדים לא מקצועיים העובדים במרכז הצלילה(. .4

לה קיימים עובדים לא מקצועיים כגון דוחסי גז לנשימה, נהגים, אנשי ניקיון מכוון שבמועדוני הצלי

וכו'. יצטרך מנהל מרכז הצלילה לתדרך ולהכשיר אנשים לתפקידים איילו עם כל המשתמע מכך. 

ההכשרה הניתנת על ידי מנהל מרכז הצלילה לא תפתור אותו מכל אחריות לגבי תפקודם. לדוגמא: 

ס מכלים ללא בדיקה תקופתית, נהג ששכח צוללים בשטח ועוד צרות דוחס גז לנשימה שיידח
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נוספות שעלולות לקרות כאשר אין פיקוח ובקרה על העובדים הלא מקצועיים. המנהל יקיים מעקב 

באחריות לגבי תפקודם של העובדים  איישוביקורות שימנעו תקלות אילו ובכל מקרה הוא בלבד! 

  ילה.הלא מקצועיים המועסקים במרכז הצל

 

הפעלת שיקול דעת וארגון בנושא יציאה מאורגנת ו/או מודרכת לאתרי הצלילה מהחוף, ברכב או עם  .5

  כלי שייט.

להיות בעל ניסיון בהדרכה המתבצעת במרכז הצלילה מהחוף,  2המנהל חייב בדומה לסעיף 

ההגבלות של מהרכב או דרך כלי שייט. כמו כן חייב לדעת לגבי כלי הרכב המסיעים, את ההיתרים ו

כל כלי רכב המתייחסים למס' הנוסעים, סוג רישיון הנהג, ביטוח ורישוי בתוקף. דרושה בעיקר 

הכרות מעולה עם תנאי הים המאפשרים צלילה בטוחה ובאיזה מצבים ותנאי ים צריך לבטל צלילות 

ת כלי ביחס לכלי שייט, כדאי שתהייה לפחות הסמכה של משיט כלי שייט קטן או השתלמות בימאו

שייט קטנים הקיימת בארגוני הצלילה. התמצאות טובה עם תנאי הים המשפיעים על ניהוג כלי 

השייט וניהול צלילות מכלי השייט המתייחסים לאזורים בהם מתבצעות הצלילות. המנהל לאחר 

התייעצות והסכמה עם משיט כלי השייט יהיה בעל הסמכות לאשר או לבטל צלילות מכלי שייט. בכל 

ה של אי הסכמה מכל סיבה בין המשיט לבין המנהל, יבוטלו הצלילות מכלי השייט. כלומר מקר

במידה ויתגלו חילוקי דעות בין המנהל לבין המשיט, וכאשר אחד מהם יצדד בביטול הצלילה, תבוטל 

היציאה בסירה. באחריות המנהל המקצועי להתאים בין הצוללים לבין אתרי הצלילה ביום הצלילה. 

  רה הנושא באחריות להחלטה יהיה המנהל המקצועי.בכל מק

 

אחריות בנושא אחזקה וטיפול בציוד מרכז הצלילה )לא רק ציוד צלילה! מדחסים, כלי רכב, סירות,  .6

  סקוטרים וכו'(.

המנהל המקצועי של מרכז הצלילה אחראי לתקינותו המלאה של ציוד הצלילה, ציוד ההחייאה, 

היא לביצוע הטיפולים השוטפים והתקופתיים על  ובזה. אחריותכיוצא סירות הצוללים, מדחסים, וכל 

. המנהל מבניהםל לפי החמור ופי הוראות היצרן או הרשות המוסמכת לצלילה ספורטיבית הכ

המקצועי אחראי לקיומם של כרטיסי טיפול וכרטיסי מעקב כאמור בסכמי הפעלת מרכז/ בית ספר 

  לצלילה.

 

  לצוות מרכז הצלילה ומדריכי הצלילה. )שמירה על כשירות ורענונים( ניהול השתלמויות תקופתיות .7

באחריות המנהל להעביר השתלמויות תקופתיות לגבי חידושים ועדכונים המתחדשים בענף, 

בארגונים ובתוכניות ההדרכה. מנהל בית ספר שאינו בעל כישורים להעביר השתלמויות כאילו יכול 

  להביא בעל מקצוע שיעשה זאת.

 

יון וקבלת מדריכי צלילה חדשים למרכז הצלילה, כולל הדרכתם בנוהלי מרכז הצלילה החדשים מ .8

  ענון חוק הצלילה ותקנותיו הידועים להם.ילהם ור

אחריות מנהל לגבי מיונם וקבלת מדריכי צלילה חדשים והיכרותם עם נוהלי מרכז הצלילה יכולה 

תהייה חלוקת תחומי אחריות ברורה וקבועה לעבור למנהל בית הספר אם קיים. בכל מקרה צריך ש

  מראש בין מנהל מרכז הצלילה ומנהל בית הספר.
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 מנהל הספורט 
  הרשות לצלילה ספורטיבית

Division of Sport 
Israel Diving authority  

 ת ישראלמדינ 
STATE OF ISRAEL  

 

 
 הרשות לצלילה ספורטיבית

 ,  49130תקוה -פתח 3963תל אביב, כתובת למשלוח דואר:ת.ד.  12רח' יד חרוצים  
 03-9230668,   פקס':  03-9222370טל': 

באינטרנט:             ו  .http://www.mcs.govכתובתנ i l 
 

אשר תאפשר יעוץ ומיון ראשוני של צוללים עם תלונות גופניות , בנה בסיסית בנושאי תאונות צלילהה .9

  לאחר הצלילה וכן מתן עזרה ראשונה לצוללים עם פגיעות שעקב הצלילה.

 

  ני/ ממלא מקוםמינוי מנהל מקצועי זמ .10

ממלא מקום למנהל המקצועי ימונה אם נבצר מהמנהל המקצועי למלא את תפקידו מכל סיבה 

 שהיא. מרכז הצלילה יודיע לרשות המוסמכת לצלילה ספורטיבית, על מינוי, ויבקש אישורה לכך.

 

 

 
 

 __________________________________  מורשה חתימה מטעם מרכז הצלילה

 __________________________________   המקצועי חתימת המנהל

 __________________________________      תאריך


