
הצהרת הבנה של כללי התנהגות לצלילה בטוחה

לשני המינים כאחד( בלשון זכר אך מתייחסכתוב  טופסה) בעיון לפני החתימה אנא קרא  

 ואלנהלים  וצלילת סקובה. צלילה חופשית עבור בטוחה צלילהלביצוע  מבוססיםם הלנהלי מיודע אתה זוהי הצהרה שבה
 נדרשת הצהרה זו על החתימה שלך בצלילה. שלך הנוחות והבטיחות ונועדו להגביר את שלך ולהכרה סקירהנאספו ל

, אתה קטיןבמידה ו. בהצהרה לפני שאתה חותם עליה קרא ודון לו.א הבטוח צלילה לנהלי שאתה מודע כהוכחה לכך
 הורה או אפוטרופוס. על ידיגם  להיות חתום חייב טופס זה

___ מבין שכצולל אני אמור:_____________________________________אני  
(המשתתף)שם 

 אלכוהול או סמים מסוכנים בזמן צלילה. ה שללשמור על כושר גופני ונפשי טוב לצלילה. להימנע מלהיות תחת השפע. 1

לחזור עליהם בסביבה מוגנת לאחר ,להגדילם באמצעות המשך הכשרהוחתור , ללשמור על בקיאות במיומנויות צלילה    

מידע חשוב. תקופה של חוסר פעילות צלילה, ולעיין בחומרי הלימוד שלי כדי להישאר מעודכן ולרענן את עצמי על 

הצלילהתנאי  אם. ידע מקומימ ממקור רשמית צלילה הכוונת לקבל, אם לא. שלי אתרי הצלילהבלהיות בקיא . 2

 לעסוק רקר. עם תנאים טובים יות אתר חלופי לבחור צלילה אואת ה  לדחות, אני מנוסה מאלה שבהם גרועים 

טכנית אלא אם כן או צלילה מערותבצלילת  עסוקת אלשלי.  ניסיוןהההכשרה ו בקנה מידה עםאשר צלילה  בפעילות 

 לבצע זאת. הוכשרת במיוחד 

. לפני כל צלילה תקין ותפקוד נכונה התאמהל אותו , לבדוקשאני מכיראמין , מתוחזק היטב, מלא השתמש בציודל .3

 אמצעיו חלופי אוויר מקור אוויר, מד לחץלשליטה בציפה,  , מערכת ניפוח לחץ נמוךציפהב השליט מכשיר יל שיהיה 

כאשר אני מה שהוכשרת להשתמש(  -טבלאות צלילהמתכנן הצלילה הספורטיבי//תכנון צלילה )מחשב צלילה, הלבקר 

 .בלתי מוסמכים לצוללים שלי שימוש בציוד. למנוע מבצע צלילת סקובה 

 של אלו שמפקחים על פעילויות הצלילה שלי. להכיר םצלילה ולכבד את עצתההקשיב היטב לתדריכי והוראות . ל4

תקופות של מיוחדות, באזורים גיאוגרפיים אחרים ולאחרשהכשרה נוספת מומלצת להשתתפות בפעילויות צלילה     

שישה חודשים.של יותר מ חוסר פעילות 

ונהלי חירוםהיפרדות  במקרה לאיחוד נהלים, תקשורת כולל  - ן צלילותוכניכל צלילה. ת לאורך בני הזוג בשיטת לדבוק. 5

זוג שלי.הבן  עם  

 ללא לילותכצ הצלילות את כל בצעל .או שימוש בטבלאות צלילה(כנון צלילה )מחשב צלילה תב . להיות בקיא6

 מרביההעומק  ל אתיהגבלם. וזמן מתחת למי עומקשיהיה לי אמצעי לבקרת  ולאפשר טווח בטיחות. קומפרסיהד    

 מכל לאט לעלות -ל בטוח צול להיות. דקהב מטר 18יותר מ  לא של קצבב לעלות .והניסיון שלי הכשרההלרמת  

 .דקות או יותר שלושמשך ל מטר 5עומק בדרך כלל , בנוספת כאמצעי זהירות בטיחות עצירתלבצע ה. צליל 

לשמור על ציפה נכונה. לכוון כמות משקולות על פני המים לציפה ניטראלית ללא אוויר במכשיר השליטה בציפה.. 7

 דא שניתן להסירלוות לשחייה על פני המים או מנוחה. בציפה חיובי להיות .לשמור על ציפה ניטראלית מתחת למים 

לפחות מכשיר אחד לסימון על פני המים )כגון  תשאל .צלילהמהלך ס ציפה בזמן מצוקה בסבלו ,את המשקולות בקלות 

 סימון, משרוקית, מראה(. מצוף 

מנשימת אוויר דחוס. להימנע בעת נשימת על נשימה או לדלג את הנשימה חזיקלה לעולם לאה. צלילב לנשום כראוי. 8

.שלי מגבלותמסגרת הב ולצלול .ומתחת למים כשאני בתוך ממאמץ יתר ימנעצלילה חופשית, ולה יתר כשאני צולל 

.בכל אפשרות על פני המים אחרת תמיכה או תחנתמצוף  ,בסירה . להשתמש9

.צלילה-דגל וחוקיכולל דיג  מקומיות ה ולתקנות צלילההולציית לחוקי  . לדעת10

 וכי ה שלירווחלו לביטחון שהם אני מזהה. ומבוססות אל של שיטות מטרותהו אני מבין את החשיבות

 .צלילה מהלךב בסכנה עמיד אותיעלול לה םהחוסר ציות ל
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