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 כנס צלילה באילת –בנובמבר  17-15
 

תערוך כנס שנתי בסימן העצמת נשים בשיתוף עם עיריית אילת הרשות לצלילה ספורטיבית 

 .צוללות והגברת הבטיחות בצלילה

עודכן  ךלא יוכל להשתתף בכנס. לפיכ, N.A.D, מייסד ונשיא ארגון ד"ר מארוני אלחנדרו עקב מצב בריאותי

הרצאה על החידושים תעביר  פרי קיארהמושב הצוללים וזכינו לשתי נציגות בכירות בארגון, ד"ר ללו"ז 

, ולאורה מארוני תשתף את עבודתה בתחום המחקרים האחרוניםשבחקר רפואת הצלילה בהתבסס על 

 . לילהבנושא נשים בקהילת הצ

 במהלך שלושת ימי הכנס נציע סדנאות  לצוללים בכול הרמות, אשר יתקיימו בשעות הבוקר:

 או  שעות ייעודית לסביבה ימית, שתועבר על ידי רופא 4:תוכנית של רענון החייאה ועזרה ראשונה לצוללים

וחשובה לכל צולל בעל ניסיון כמדריך צלילה. התוכנית מוכרת לצורך כשירות של מדריכי צלילה  פארמדיק

 הקשר הימי.בשמעוניין להיזכר במושגים בסיסים בהחייאה ועזרה ראשונה 

 מדריך צלילה בכיר במספר ארגוניםומדריך  –עם פליקס לוטן  רענון בהצלה תת ימיתERDIק , פארמדי

 סופרווייזר ומדריך בכיר במד"א.

 בצלילה עם אילן ברקוביץ, פקח הרשות לצלילה וניהול זירת תאונה ואירוע בטיחות –תרגול מצבי מצוקה ימיים

 רי המדריכים הטכניים בישראל.יומבכ

 .בלינקים הקהילה חברותהרשמה להדולפינים".  ףרב העצמת נשים ב"רינערוך ע 15.11.18ביום חמישי 

 18:00-17:00 התכנסות וכיבוד קל. 

 19:00-18:00 סגנית נשיאת *לאורה מרוני ,D.A.N  עם מידע עדכני על רפואת צלילה בתחום המגדרי, תוצאות

 .כמדריכת צלילה ומנהלת בכירה בענף הוניסיונ סקר שאלונים שהופץ בקרב נשים צוללות

 20:00-19:00  בחוףמפנקת ארוחת ערב. 

 23:00-20:00 " במתחם המים כולל הדרכה של הצוות  שימוש חופשי" לבט על המיםתסכניסה למתחם

 .המקומי, כיבוד קל ויין )יש להצטייד בבגד ים, מגבת אישית תסופק במקום(

התבססות על מחקרים מדעיים תוך  ,נערוך מושב צוללים בסימן רפואת צלילה ומניעת תאונות 16.11.18ביום שישי 

 בתחום והצגת מקרים נלמדים מתאונות צלילה בישראל.

 18:30-18:00 התכנסות וכיבוד קל. 

 19:00-18:30 ותאונות קטלניות בישראל לבטיחות הרשות לצלילה תרומת - אדם קונסטנטינובסקי 

 19:30-19:00 פרופ' פיני הלפרין רופא )צלילה בכיר( הרשות לצלילה ספורטיבית 

 20:00-19:30  2018, תאונות צלילה מנהל היחידה ההיפרברית בביה"ח יוספטל אילת –ד"ר זמר וואנג 

 20:40-20:00 וארוחה קלה הפסקה 

 21:15-20:45 לאורה מרוני סגנית נשיא, D.A.N  נשים בקהילת הצלילה. –אירופה 

 22:15-21:30  והתגובהמערך החירום מנהלת ד"ר קיארה פרי,D.A.N  :אירופה 

‘Advances in diving research: latest publications and findings’ 

 .דיוןלשאלות ולדקות  10נאפשר  ןדקות בסיומ 20כ  משכו*הרצאות מקומיות י

http://www.eubs2017.org/en/2017/09/06/security-and-prevention-interviewing-dr-alessandro-marroni/
http://www.eubs2017.org/en/2017/09/06/security-and-prevention-interviewing-dr-alessandro-marroni/
https://www.diversalertnetwork.org/about/
https://www.diversalertnetwork.org/research/studies/
https://www.diversalertnetwork.org/research/studies/
http://hebrew.dolphinreef.co.il/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%A1%D7%AA%D7%9C%D7%91%D7%98.aspx
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 ב)היפר( קישורים שבהזמנה זו: DANמוזמנים לקרוא עוד על האורחים וארגון 

רכה דהחל מתפקידי ה ,בתעשיית הצלילה העולמית והתקדמה במעלה הסולם במשך שנים רבות צמחה לאורה מרוני*

בדגש רב על קידום נשים , תוך מתן  21למאה ה DANרה מצעידה את ולא, DANחטיבה בארגון  מנהלת וניהול וכיום 

 בתעשיית הצלילה.

, בנוסף לעבודת מחקר ואחריות על מחלקת ההדרכה D.A.N  החירום והתגובה של ךאת מער תלמנה ד"ר קיארה פרי

 היפרברית. הובעלת ניסיון רב כרופאלצוללים מרחבי העולם במצבי חירום הרפואית של הארגון, קיארה נותנת מענה 

מודלים של צלילה ושימוש בנתונים  עלמחקר  .הצגתובטיחות בצלילה DANשל ד"ר מארוני על מאוד  הרצאה טובה

מצוללים, מה נחשב על ידי צוללים בטוח ומה מלמד אותנו ניתוח הנתונים? האם מחשב צלילה יכול לחזות בצורה טובה 

 .בקישוראת מחלת הדקומפרסיה? לא להחמיץ את שלב השאלות בסיום ההרצאה. 

ללא תשלום אך מותנית ברישום  -ההשתתפות בכנס, בסדנאות, בערב העצמת נשים ובמושב הצוללים

 הלינקים. דרך הרשמה  –*מראש. שימו לב, מספר המשתתפים מוגבל

 לינקים להרשמה:

 https://goo.gl/forms/MyGVlXoUJtJ1QR8a2 - ערב העצמת נשים 15.11.18יום חמישי  .1

 https://goo.gl/forms/BTWuMT2eJty0cmql1 –מושב צוללים 16.11.18יום שישי  .2

 https://goo.gl/forms/LQY3f8aZGnQG7pst1–הסדנאותהרשמה מרוכזת לכול  .3

 

ה , תישלח הודעומושב מאחר ומספר המקומות מוגבל לגודל כיתה או קבוצה, עם סגירת ההרשמה לכול סדנה*

קלטה( אינה מבטיחה את מקום המאשרת שמקומכם מובטח. ההרשמה בלבד )וקבלת הודעה/מייל שההרשמה נ

 השתתפות עד לקבלת מייל אישור. 

  יתקיים בכיתת הלימוד של מרכז הצלילה  אלעד צביד"ר עם  לצולליםריענון החייאה ועזרה ראשונה

 להרשמה. 09:30. נא להגיע בשעה 14:30-10:00 "מנטה" בימים שישי ושבת בשעות  

  יתקיים בכיתת הלימוד של מרכז הצלילה  אריאל אוסלנדרלצוללים עם ריענון החייאה ועזרה ראשונה

 להרשמה. 09:30. נא להגיע בשעה 14:30-10:00 "דיפ" ביום חמשי בשעות  

 יתקיים בכיתת הלימוד של מרכז הצלילה "דיפ סיאם" בימים שישי ושבת  - ריענון הצלה עם פליקס לוטן

להגיע חצי שעה לפני תחילת ההכשרה  . נא13:00-16:00ובשעות  12:00-09:00בשני מועדים: בשעות

 להרשמה.

 יתקיים בכיתת הלימוד של מרכז הצלילה "אקווה ספורט" בימים חמישי,  - מצבי חירום עם אילן ברקוביץ

 להרשמה. 09:30. נא להגיע בשעה 13:30-10:00 שישי ושבת בשעות  

 ירת טבע במפרץ אילת בעידן יערוך הרצאה בנושא "אתגרים בשמ - קולוג מפרץ אילת, ד"ר אסף זבולוניא

 .שמורת חוף האלמוגים באילתב 10:00 יום חמישי בשעהשל התחממות גלובאלית", ב

https://www.diversalertnetwork.org/about/history
https://www.youtube.com/watch?v=BQSfvm_3Hg0
https://www.youtube.com/watch?v=BQSfvm_3Hg0
https://www.youtube.com/watch?v=BQSfvm_3Hg0
https://goo.gl/forms/MyGVlXoUJtJ1QR8a2
https://goo.gl/forms/BTWuMT2eJty0cmql1
https://goo.gl/forms/LQY3f8aZGnQG7pst1

