
 THE ISRAELI DIVING FEDERATIONההתאחדות הישראלית לצלילה          

 Wingate Institute   42902, מכון וינגייט 

 :Fax 09 -8866849 :פקס  :Tel  09-8866848 :טל.

E-mail: tidf@diving.org.il 

 
20.4.20 

 

 יוסי שרעבי מר  עבור: 
 מנכ"ל משרד התרבות והספורט 

 

 
 לפעילותחזרה  –ענף הצלילה הנדון: 

 
 שלום רב,

 

האחרונים פורסמו שורה של הקלות בסגר, שנועדו לאפשר חזרה הדרגתית בימים 
חזרה  תקין, ביניהן פתיחה של עסקים קטנים בתחומים שונים, ומהלך החיים הל

 לעיסוק בפעילות ספורטיבית הנעשית ביחידים או בזוגות.

  בתעודת צולל מוסמך, כשבכל איש המחזיקים  300,000 -בישראל מצויים קרוב ל
חלק מרכזי  הצלילה  מהווהעבור רבים מהם  מהם אף צוללים בפועל. 10% -שנה כ

 אי שלהם.מפעילות הפנ

הפזורים בכל רחבי הארץ, רובם ככולם   צלילה  ועדוני מ 50 -יש בישראל ככמו כן, 
ותלויים לחלוטין במחזור   דות כספיות גדולותעסקים קטנים, שאינם מחזיקים בעתו

הפעילות שלהם, שמטבע הדברים הוא עונתי. הפסד ההכנסות מחופשת הפסח  

 מהווה מכה קשה עבורם ועבור הענף כולו.
 

ית לפעילות בתחום הצלילה, העומד להציע מתווה של חזרה הדרגתברצוני 

 בדרישות "התקן הסגול" למניעת התפשטות מגפת הקורונה.
 

   מוסמכים היתר צלילה לצולליםשלב א': 

  קשר לא או חלקי, ולכן נזקקים לרוב הצוללים מחזיקים בבעלותם ציוד צלילה מ 
. פעולות אלו  יכלכרה של משמינימלי בלבד עם מועדון הצלילה, כגון דחיסה או ה

 בין נותן השירות ללקוח. או קרבה  יכולות להתבצע ללא מגע

אם תוחרג מהאיסור  , דיתימיהתחיל הצלילה מתבצעת בזוגות, ופעילות זו יכולה ל
 .ללכת לים

 
   קיום קורסים מתקדמים והתמחויות לצוללים מוסמכיםשלב ב': 
. ניתן לקיימה באמצעות למידת  מתבצעת בד"כ בקבוצות קטנותממילא פעילות זו 

החומר התיאורטי בצורה מקוונת ו/או בשטח פתוח תוך שמירת מרחק נאות. החלק 
המעשי יכול להתבצע כשהמדריך והחניכים חובשים את מסכת הצלילה ווסת  

דרשים להימצא קרוב זה לזה, כך שלא  כשהם נ פני המיםמעל בחוף והנשימה גם 

 בהינתן, 1.5.20 -לקיים פעילות זו החל מלהערכתנו ניתן שר הדבקה. תתאפ
 עד אז. לא יוחמרו הנוכחיות ההנחיות ש

 

  קיום קורסים בסיסיים לצוללים חדשיםשלב ג':  
ך, בהמשילות זו, הדורשת מגע קרוב בין המדריך לחניכים, תוכל להתבצע פע

ה על סטריליזציה של הציוד  אנשים, תוך הקפד 5כאשר תותר התקהלות של 

   במועדון הצלילה.ושמירת מרחק נאות 
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לפעילויות   מתאים מלצותלהוצאת קובץ ה ות הישראלית לצלילה תדאגדחההתא

 א חשש הדבקה של נותני השירות והלקוחות.לל ןיאפשר את ביצועיישומו , שאלו
 

יכול לסייע למועדוני הצלילה להחזיק מעמד   אנו סבורים כי אישור מתווה זה

 ענף הצלילה.ולמנוע קריסה מוחלטת של  בתקופה זו, 
 
 

כך  , ולליםלצ החרגה/אודה לאישור המתווה המוצע ולעזרתך במתן היתר 
 תתאפשר ההגעה לים.ש

 

 

 בברכה,    

 
 

 לירון תירוש    

 מנכ"ל    
 ההתאחדות הישראלית לצלילה.    

 

 
 

 :העתקים
 

 ונסטנטינובסקי, ראש הרשות לצלילה ספורטיבית.מר אדם ק
 פרופ' פנחס הלפרן, רופא הרשות לצלילה ספורטיבית.

 הנהלת ההתאחדות הישראלית לצלילה. 
 מועדוני הצלילה בישראל.

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


