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 הוראות לפתיחה ולהפעלת מרכז צלילה .
 

 כללי:
ההנחיות וההוראות להכרה בארגון צלילה  ע"י הרשות המוסמכת לצלילה ספורטיבית, 

,  4959ניתנו בהמלצות "ועדת שיק" ובסעיפים הרלוונטיים בחוק הצלילה הספורטיבית 
המידה אינן מבטלות את האמור בחוק ובתקנות, אלא מפרטות ומוסיפות על   תשל'ט אמות

 האמור בו.
 

להסרת הספק יובהר ויודגש כי בכל מקום שבו יש סתירה ו/או אי התאמה בין האמור 
 ידו , יגבר האמור בחוק ובתקנות.-לבין האמור בחוק ו/או בתקנות שעל  בנוסח זה

 
פעלה של מרכז צלילה , המאושרים ע"י הרשות ההנחיות וההוראות לפתיחה וה כללי:

מוסמכת לצלילה ספורטיבית, ניתנו בהתאם לחוק הצלילה והתקנות הנלוות אליו, ואינן 
 מבטלות את האמור בחוק ובתקנות, אלא מפרטות ומוסיפות על האמור בו.

 
 : הגדרות

 
 : רשאי לספק שירותי צלילה למעט שירותי הדרכת צלילה . מרכז צלילה

 
 : הרשות המוסמכת לצלילה ספורטיבית . תרשו

 
 על מפעיל מרכז צלילה, לעמוד ולקיים את התנאים הבאים:

 להציג מקום ) מבנה ( , אשר יוכל לשמש מקום מתאים למתן שרותי צלילה ובכלל זה,  (1

 אכסון ציוד, טיפול ותיקון ציוד ומשרד.

 צלילה.  המנהל המקצועי יהיהלמנות באמצעות מינוי בכתב , מנהל מקצועי למרכז ה  (2

 בעל אישור הדרכה תקף מאת הרשות המוסמכת לצלילה ספורטיבית.

 להציג ציוד צלילה המאפשר ביצוע צלילה בטוחה ובהתאם לדרישות הרשות ) ראה גם  (3

 ציוד צלילה ודרישות טכניות (.

 להציג משרד , חדר תדריכים מקלחות ושירותים.  (4

 וחי מתאים ) ראה להלן , כיסוי ביטוחי (.להציג כיסוי ביט  (5

 להציג ציוד עזרה ראשונה וציוד בטיחות ) ראה להלן , ציוד עזרה ראשונה  ובטיחות (.  (6

 להציג אישור על תשלום אגרת רשיון בתוקף עבור   מרכז צלילה.  (7

חות מנהל המקצועי של מרכז הצלילה מתחייב לדווח לרשות המוסמכת על אירוע בטי  (8

 בצלילה ובכלל זה תאונת צלילה בסמוך ככל שניתן למועד שבו נודע לו על האירוע ולכל

 שעות. 42המאוחר בתוך 

 צלילות המתקיימות בים ובכלל זה צלילות מהחוף תבוצענה בכפוף לחוק, לכל דין  (9

 להנחיות ולנוהלי הבטיחות הרלוונטיות ובכלל זה הצגת דגל צוללים במקום בולט לעין

 ל סיפון סירת הצוללים או על מצוף במידה ולא נעשה שימוש בסירה. הדגל יהיהמע

 במידות הקבועות בחוק.
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 הרשות תפקח ותבדוק שהפעלת מרכז הצלילה נעשית בהתאם להנחיות והתקנות (11

 ובסמכותה להגביל או לבטל את האישור שניתן אם נכחה לדעת שהפעלת   מרכז

 , או שהתנאים הרשומים בפרק זה לא מולאו במלואם.הצלילה הינה בניגוד לתקנות

 תוקף האישור יהיה לפרק הזמן אשר יוגדר וירשם על גבי האישור. (11

-בעל מרכז הצלילה והעובדים אצלו ומטעמו מתחייבים למלא אחר כל חוקי מדינת (12

ישראל ובכלל זה חוק הצלילה הספורטיבית , התקנות שעל ידו והוראות הרשות 

 סמכת כפי שתפורסמנה מעת לעת.המו

 

 מרכז  הצלילה

 במרכז הצלילה יהיה לפחות :  (1

משרד שבו וממנו ינוהל מרכז הצלילה ובו ימצא רישום משתתפי צלילות כולל שם,  .א

 משפחה , מספר ת.ז , מס' טלפון של משתתפי הצלילות בשנה האחרונה.

טרם ירידתם לביצוע צלילה. החדר תדריכים : שבו יתקיימו תדריכים לצוללים  .ב

החדר יכלול לוח מחיק , טושים ללוח מחיק , אמצעי המחשה רלוונטיים למהלך 

הצלילה  טבלת צלילה ללא דקומפרסיה זמינה לכל באי מרכז הצלילה כך שיוכלו 

 לתכנן את צלילותיהם באמצעותה.

  מקלחת ושירותים המאפשרים רחצה ועשיית צרכים בהתאמה תוך שמירה על .ג

 צנעת הפרט. 

נקודה לשתיית מים . על מרכז הצלילה מוטלת החובה לוודא כי הצוללים ישתו  .ד

 לרוויה כדבעי טרם תחילת הצלילה. 

בעל מרכז הצלילה מתחייב כי ימלא את מכלי הצלילה אצלו רק בתחנה למילוי אוויר  (2

 אשר הוכרה ואשר פעילותה אושרה בכתב על ידי הרשות המוסמכת לצלילה

 ספורטיבית.

בעל מרכז הצלילה מתחייב כי העובדים אצלו יתנו שירותי צלילה על פי הכשרתם  (3

המקצועית ועל פי הוראות ונהלי ארגון הצלילה המוכר בארץ שעל פי שיטתו הוכשרו 

והוסמכו. מובהר ומודגש כי האמור בסעיף זה מתייחס לכל שירותי הצלילה אותם 

ציוד צלילה  וביצוע צלילות מודרכות לצוללים רשאי המרכז לספק והם: השכרת 

 מוסמכים.
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 כיסוי ביטוחי 

שהוא  מרכז הצלילה יחזיק ברשותו פוליסת ביטוח בתוקף המכסה אותו בגין חבות    (1

 עלול לחוב עקב כל נזק לצד ג' כל שהוא שארע בשטח ה  מרכז הצלילה.

יות   מרכז צלילה כלפי צד פוליסת הביטוח תתייחס במפורש לתנאים הבאים : אחר (2

שלישי ואחריות מקצועית בהיותם בעלי ומפעילי צלילה, המקיימים סיורי צלילה 

)גבולות האזור של הכיסוי הביטוחי יוגדרו בפוליסה ( משכירים, מתקנים ומוכרים ציוד 

 צלילה.

 

 דרישות מקצועיות. -איוש מרכז  הצלילה 

י למרכז הצלילה. יובהר כי בעל המרכז יכול בעל   מרכז הצלילה ימנה מנהל מקצוע  (1

לשמש כמנהל המקצועי בעצמו. מינוי המנהל המקצועי  יבוצע בכתב תוך הגדרת 

תפקידו , יעדיו  וסמכויותיו. מבלי לגרוע מאחריותו של בעל מרכז הצלילה , המנהל 

המקצועי יהיה האחראי הישיר לקיום הנהלים והתקנות בהתייחס לנושאים הבאים : 

ן שירותי צלילה, השכרת ציוד, סיווג תעודות ורמת צוללים, פיקוח על צוות   מקצועי מת

לפעילויות הצלילה השונות המתנהלות במקום וציוד עזרה ראשונה  ובטיחות. בנוסף 

יהיה המנהל המקצועי אחראי על עמידה של מרכז הצלילה בכל תיקני הבטיחות 

כל פריטי ציוד הצלילה מטופלים בזמן על הרלוונטיים , העדכניים ויהיה אחראי לכך ש

ידי מי שהוסמך לכך על ידי יצרן הפריט או מי שהוסמך על ידו להסמיך בארץ ,על פי 

תקן היצרן או הוראות הרשות המוסמכת לצלילה ספורטיבית , הכל לפי המוקדם מבין 

 השנים.

עולו ה "שוטף " להסרת הספק יובהר ויודגש כי בעל מרכז הצלילה יהיה אחראי לתפ    (2

של המקום בהתאם לחוק הצלילה הספורטיבית והתקנות, ובכלל זה יהיה אחראי 

ישירות לתשלום חובות ה  מרכז הצלילה בגין אגרת רשיון שנתית, חומר עזר המסופק 

ע"י הרשות מוסמכת לצלילה ספורטיבית ושלמות הכיסוי הביטוחי הנדרש לפעילות 

 הצלילה המתבצעת במקום.

מניעה שאדם אחד ימלא יותר מתפקיד אחד מבין אלו המוזכרים בסעיפים קטנים  אין  (3

לעיל ובלבד שאותו אדם עומד בכל הדרישות שנקבעו בחוק ובתקנות ושאין בכך כדי  1-3

 לפגוע בנהלי הפעלת ה  מרכז הצלילה ודרישות הבטיחות.
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 ציוד צלילה 

: מיכל המותאם לשימוש באוויר  מרכז / הצלילה יהיה מצויד בפרטי הציוד הבאים  (1

דחוס וכולל ברז מתאים, וסת צלילה הכולל דרגה שניה נוספת " אוקטופוס " ומד לחץ, 

מד עומק ) מכני או דיגיטאלי ( מד העומק אפשר שיהיה מחובר לווסת ) קומבו ( או 

כיחידה נפרדת, חגורת משקולת הכוללת אבזם שחרור מהיר, משקולות ) בחלוקות 

ות ( מאזן ציפה הכולל  ריתמות מתאימות, מתקן ניפוח מהיר הניזון מלחץ משקל שונ

הביניים של הווסת ושסתום פריקת לחץ, חליפת צלילה ) המתאימה לטמפ' המים 

 במקום בהתאם לעונות הפעילות (, קנה, מסיכה, וסנפירים.

וטפת, הכל בנוסף על האמור לעיל יחזיק  מרכז הצלילה ציוד עזר לפעילות הצלילה הש  (2

מימיים, חבלים, מצופי סימון, -לפי העניין. ציוד זה יכלול מצפנים ופנסים תת

 סינקרים, טבעות, דגלי צלילה אמצעי הצפה וכן ציוד  נוסף כפי שתקבע הרשות.

 

 דרישות טכניות  

מכלי הצלילה יהיו מכלים המותאמים ללחץ גבוה ולגז לנשימה, המיובאים לארץ ע"י   (1

בדיקה טיפול וסימון המכלים והברזים   ועברו אישור של מכון תקנים מוכר. יבואן מוכר

 יעשו ע"פ הוראות היצרן ובהתאם להנחיות המופיעות בנספח המצ"ב.

מרכז הצלילה ידאג לאכסון המכלים במקום מוגן מהשפעות מזג האוויר ומגישת   (2

 הציבור.

ציג חלפים לתחזוקת הוסתים וסתי הצלילה יהיו של יצרן מוכר ומרכז הצלילה י (3

המקור   שממנו יקבל את החלפים בשעת הצורך. מרכז  שברשותו, לחילופין יציג את 

הצלילה יחזיק מקום או ישתמש בשירותים של מקום המאפשר טיפול ותחזוקה 

שוטפת של ציוד הצלילה ובכלל זה מכשיר לבדיקת לחץ ביניים בווסת, כלי עבודה 

ם של הציוד המוחזק / מטופל במקום. בדיקות וטיפול מתאימים ותרשימים טכניי

בציוד הצלילה יערכו ע"פ הוראות היצרן ועל ידי טכנאי ציוד אשר הוסמך בכתב לטפל 

  בפריטי הציוד הרלוונטיים על ידי נציגו המוסמך בארץ, של יצרן הציוד .

פה יהיו במרכז לגבי כל פריט ציוד "תומך חיים" ובכלל זה: מכלים, ווסתים ומאזני צי (4

הצלילה כרטיס טיפול בתצורה אשר נקבעה בנהלי הרשות המוסמכת לצלילה 

ספורטיבית. כרטיסים אלה יהיו זמינים לביקורת ועדכניים ובם תפורט היסטורית 

הטיפולים התקופתיים, התקלות  ,התיקונים וטיפולי השירות של כל אחד מפריטי 

 הציוד בנפרד.
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  עזרה ראשונה ובטיחות

חמצן  מרכז הצלילה יחזיק ציוד עזרה ראשונה הכולל : חומרי חבישה וחיטוי, מערכת   (1

הכוללת וסת ומד זרימה ומאפשרת מתן חמצן. מיכל החמצן יאפשר אספקת חמצן 

לפרק זמן מחושב של חמש דקות ועוד משך ההגעה מאתר הצלילה הרחוק ביותר בו 

דקות  33 -כל מקרה לא פחות מ מקיים בית הספר פעילות ועד לנקודת העגינה וב

ליטר / דקה (. יש להצמיד לכל מערכת חמצן מסיכת  11לפחות )בדרישה מרבית של 

 כיס להעשרה ו " נתיב אויר " בגודל בינוני.

מיכל החמצן יעמוד בכל דרישות הבטיחות למכלי לחץ גבוה ובנוסף לכך יותאם לשימוש  (2

( יופיעו  34בלבד ותאריך המילוי וסוג הגז ) בחמצן. מיכל  החמצן ימולא בחמצן רפואי 

 ע"ג המיכל , בסימון בולט.

ציוד עזרה ראשונה וחמצן יהיו זמינים ותקינים תמיד ומיקומם יהיה ידוע לכל אנשי  (3

הצוות המקצועי. מרכז צלילה המקיים סיורי צלילה בין אם ברכב ובין אם בספינה, 

ות צלילה מודרכת המתקיימת באזורים יחזיק מערכות נוספות ע"פ צורך לכל פעיל

 מרוחקים. מערכת חמצן וע"ר המיועדים לשימוש בים יארזו באריזה אטומה למים.

קשר  מרכז הצלילה /  יחזיק טלפון ואם הוא מקיים סיורי צלילה מכלי שייט, מכשיר  (4

או כל אמצעי אחר המאפשר דיווח במקרה חירום , לשביעות רצונה של הרשות 

 לצלילה ספורטיבית.המוסמכת 

מרכז הצלילה יחזיק במקום בולט רשימת טלפונים ותדרים רלוונטיים של מד"א,  (5

משטרה, חיל הים, מר"י ובית החולים הקרוב וכן נוהל פינוי עדכני . מובהר ומודגש כי 

נוהל הפינוי התקף במדינת ישראל הוא נוהל הפינוי כפי שמפורסם על ידי הרשות 

 פורטיבית.המוסמכת לצלילה ס

 

  הוראות הפעלת  מרכז צלילה והוראות בטיחות

מרכז הצלילה ינקוט בכל אמצעי סביר על מנת להבטיח את בטיחותם של מקבלי   (1

 שירותי הצלילה.

כל שירותי הצלילה הניתנים  יהיו בהתאם לחוק הצלילה הספורטיבית , התקנות   (2

 צלילה ספורטיבית.הנספחים לתקנות והנחיותיה של הרשות המוסמכת ל

פעילות צלילה של מרכז  צלילה המתקיימת בים פתוח מכלי שייט, מחייבת מפעיל   (3

מורשה לכלי השייט. כלי השייט והמפעיל יעמדו בכל הדרישות של משרד התחבורה / 

הספנות והנמלים. בנוסף לכך יהיו ע"ג כלי השייט מערכת חמצן, מכשיר קשר  אגף 

עם מרכז הצלילה / משטרת החופים / חיל הים, דגל  המאפשר הקמת קשר מידי

 צוללים, אמצעי עגינה המתאים לתנאי השטח, וע"פ צורך חבלים ומצופי סימון.
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 בתנאי ים קשים או קושי בזיהוי וחזרה לא תבוצענה צלילות.  (4

מרכז הצלילה יפעל  לשמירה על החי והצומח התת מימי, ולשמירה על  אתרים        (5

 -ועתיקות אם בפעילותו ואם בפעילות מקבלי השירותים הניתנים על   יאולוגייםארכ

 ידו.

 טים הנוגעים לפעילותו.מרכז הצלילה יציג לרשות בכל עת שיידרש את כל הפר ( 6

 

 הצהרות כלליות

בעל/ת המרכז לצלילה יודע כי האמור בנוסח זה , בהוראות החוק והתקנות שעל ידו  ( 1

ת המוסמכת לצלילה ספורטיבית , כפי שתתפרסמנה מעת לעת  הינן והוראות הרשו

תנאי יסודי ובסיסי למתן היתר ההפעלה מרכז צלילה וכי חריגה מההוראות עשויה 

 לגרור לשלילת ההיתר .

 

 שם מרכז הצלילה בעברית : ____________________________________________ 

 ________________________________שם מרכז הצלילה בלועזית : ___________

 כתובת : __________________________________________________________

 טלפון : __________________________    פקס' : _________________________

 

 מצ"ב כנספח א' עותק פוליסת ביטוח בתוקף.

ירה/ות המופעלות על ידי מרכז וכיסוי ביטוחי של הס רישיוןמצ"ב כנספח ב' עותק 

 הצלילה  במסגרת  שירותי הצלילה הניתנים על ידו.

( שעות על  42הנני מתחייב לעדכן בכתב את מנהל הרשות המוסמכת בתוך עשרים וארבע ) 

 שינוי בפוליסת הביטוח של בית הספר לצלילה.

 

                                             __________________        ____________ 

 אדם קונסטנטינובסקי                                מורשה החתימה                               

 המוסמכת לצלילה ספורטיבית הרשות מנהל                           צלילהה מטעם מרכז            

   

 
 

 
 


