
 

 

 

 

  

 צולל חיפוש, חילוץ והצלה

PSD - Public Safety Diving 

 

מבצעים אשר קורס צולל חיפוש, חילוץ והצלה נועד עבור צוללים המשתייכים או חפצים להשתייך לארגוני אכיפה או הצלה 

 ימית למטרות דומות.-פעילות של איתור נעדרים, איתור ראיות או כל משימה אחרת הדורשת פעילות תת

חיפוש, חילוץ והצלה איננה עוד צלילה ספורטיבית לטיול נינוח בשמורת  צלילת

אלמוגים ואפילו לא צלילה טכנית רבת אתגרים לאיתור ספינה טבועה בעומק רב.   

עם המראות והתנאים שהמשימה מצריכה מוכנות פיסית ומנטלית להתמודדות היא 

 פעילות בצורה בטוחה. ה יאפשרו ביצועש, ציוד מתאים ואימון ייעודי מחייבת

 :בעיקר בנושאים הבאיםתהליך ההכשרה מתמקד 

 הכרות עם ציוד לצלילת חיפש, חילוץ והצלה. 

 מים בדגש על ספציפי, למקווה המים  ןוהתאמת שווחיפ שיטות סריקה

  .(Black water divingללא ראות )

  התמודדות עם מצבי חירום בהם הצולל נידרש לקור רוח, שליטה עצמית

 .עד להגעת צולל הגיבוי מיומנות על מנת לפתור את הבעיה בכוחות עצמוו

  עבודה עםTender תקשורת חבלים ותקשורת מגע.()פקח שטח , 

  ,ניהול ניהול זירת אירוע והערכת סיכוניםמענה לאירוע וארגון השטח ,

 .צלילה, פעולות לאחר צלילה, טיהור ותיעוד

  הצפהמיומנויות תיעוד ראיות ו, ניווטפעילות מתחת לפני המים, כולל. 

 

הקורסים . ERDIבוגרי הקורסים מקבלים תעודות הסמכה של ארגון הצלילה הבינלאומי 

 .ישראל, המיוצגים על ידי דיפ תיירות צלילה בע"מ ERDI מתבצעים תחת מסגרת 

המדריך את הקורסים הנו מדריך צלילה בכיר )מאמן ובוחן מדריכי צלילה  פליקס לוטן

 (, קצין חילוץ ביחידת החילוץ הארצית ופרמדיק במגן דוד אדום. TDIשל   Trimix, מדריךSSI ,ACUC ,NAUIבארגוני  

 פליקס לוטןלמידע נוסף וקבלת הצעת מחיר, יש לפנות ל

 felix@divepro.co.il                             www.divepro.co.il                      5098316-160טל. נייד 

 

mailto:felix@divepro.co.il
http://www.divepro.co.il/


 

 פרטי ההכשרה

 עם קורס   ERD I -היש לשלב את קורס  ראשונית עצמאיתעל מנת לייצר יכולת  .שרת הצוללים מורכבת ממספר שלביםהכ

 . Tender-ה

 .למד את עקרונות הבסיס לתחום החיפוש, חילוץ והצלהמקורס ה. PSDקורס המבוא לצלילת  - ERD I קורס 

 דרישות מוקדמות:

  לפחות 08גיל. 

 (.צולל מים פתוחים מתקדם לפחות  )שני כוכבים 

 ניתן לבצע כשלב מכין לקראת הקורס( תעודת צולל הצלה(. 

  בהכשרה מוכחת-CPR   ועזרה ראשונה מהשנתיים האחרונות )ניתן להשלים

 .במסגרת הקורס(

 צלילה( מחייב הצהרת בריאות או אישור מרופא) בעל בריאות תקינה. 

  הקורס(במסגרת מבחני מים מסוגל לעבור )כושר גופני סביר. 

 ציוד ייעודי לפעילות .ציוד צלילה ספורטיבי ברמה טובה הנו מספק לשלב זה 

 .סגרת הקורסבמיסופק 

 

  ₪ 5500עלות         ימים  5משך הקורס 

 ₪. 061קורס. עלות כל התמחות המומלץ לשלב התמחות במסכת פנים מלאה ו/ או התמחות בחליפה צלילה יבשה כחלק מ

 

  Tender ERDI קורס

למד את עקרונות העבודה של פקח השטח. הקורס מתמקד בניהול הצולל מתחת מ

. PSDעקרונות לתכנון צלילת ו , קשרים ועבודת חבליםותיעודלמים, שיטות סריקה 

קורס זה הינו כיוון שהוא מכריע בהצלחת הצוות ובטיחות הצולל.  Tender -תפקיד ה

 . ERD Iוהוא לרוב משולב עם קורס  PSDידע של צולל בסיס החלק מרכזי בבניית 

 

 דרישות מוקדמות:

  לפחות 08גיל. 

 הכשרה מוכחת ב-CPR   ועזרה ראשונה מהשנתיים האחרונות )ניתן

 .להשלים במסגרת הקורס(

 

 ₪ 1500עלות     ימים       4משך הקורס 

 

 ימים.  6 בת  למסגרת זמן אחת משותפת ERDI Tender-ו ERD Iניתן לשלב את הקורסים 

  



 

  ERD II  רסקו

 , חילוץ והצלה.חיפושמאפשר לחניך לפתח ידע מעמיק ומיומנויות מתקדמות בצלילות 

לפעול במשימות ופעילויות  רשאים ERD IIלאחר השלמה מוצלחת של קורס זה צוללי 

הישירה של צוות חירום המבצע את הפעילות,  ו, חילוץ והצלה תחת סמכותחיפוששל 

בתנאי שהפעילות אינה חורגת מהתנאים הגיאוגרפיים והסביבתיים בהם התקיימה 

 קורס מחייב שימוש בחליפות יבשות ומסכות פנים.הההכשרה. 

 

 :, נדרשERD Iנוסף על הדרישות של קורס 

  הסמכה כצוללERD I  או דרגה מקבילה. 

 הסמכה כ-Tender. 

  חילוץ והצלה )אימון או מבצעי( חיפושצלילות רשומות של  01לפחות ביצע ,

או במסגרת הכנה ייעודית  עם צוות חירום  מוכר ERD I  בנוסף לקורס צולל

 .PSDעם מדריך 

  .ציוד צלילה מתאים לתנאים בהם מתבצע האימון; חליפה יבשה 

 

 ₪  5500עלות         ימים 6משך הקורס 

 

 

 פרטים נוספים

 זמנים ולוח מיקום

המטרה בקורס הנה לחשוף את הצולל למגוון רחב ככל שניתן של תרחישים אפשריים לפעילות חיפוש, חילוץ והצלה )כנרת, ים 

 . הים האדום ועוד( ,תיכון, מאגרים

באתרים לצרכי הצוות או דרישות הלקוח. יחידת צוללים שהמתאר העיקרי שלה בצפון תעבור את הקורס מותאם מיקום הקורס 

בהתאם. קבוצות פרטיות שאינן בעלות שיוך ארגוני בים התיכון תתאמן  בעוד שיחידה שמתעניינת בעיקר בעבודה בצפון הארץ 

 יתאמנו במגוון אתרים וזאת על מנת לאפשר להם להיחשף למגוון רחב ככל הניתן של תרחישים. 

 לוח הזמנים של קורס גמיש ומותאם לצרכי ורצונות הקבוצה. 

 משתתפים 4ת קורס מותנית במינימום פתיח

 

 

 אישי צלילה ביטוח

והצלה אינה צלילה ספורטיבית ומחייבת ביטוח צלילה מתאים לפני תחילת הקורס. לצוללים שאין ברשותם  צלילת חיפוש, חילוץ

. מי שיש ברשותו ביטוח PSD, המכסה צלילה טכנית ופעילות  DANשל חברת   SILVERביטוח מקצועי מומלץ לרכוש ביטוח 

 ל הביטוח שלו לפני תחילת הקורס.צלילה מקצועי )מדריכי צלילה וכו'( צריך לבדוק מה טווח הכיסוי ש

 


