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 SDIאוגדן מדריך .1
 

אנא שמור על האוגדן . SDIאוגדן זה כולל את כל המידע הדרוש לעשיית עסקים כמדריך 
אנו . להזמין פריטים ועוד, ניתן להעתיק ממנו טפסים על מנת לרשום חניכים. שימושי כמדריך

 .ממליצים כי תשמור על ההעתק המקורי בשלמותו ותצלם עותקים כפי הנדרש
 

הביטוח תקף . במסגרת הארגון הבינלאומי קיימת אפשרות לרכישת ביטוח מקצועי וספורטיבי
משום שאישרנו את רוב תוכניות , ה רחבה למדיהפוליס. מתאריך הרכישה, חודשים 12-ל

, ANDIכמו גם את ', וכו NAUI ,PADI ,SSI ,AUSI ,ACUCכמו , הספורט המסורתיות
IANTD ,NACD מאפשר לך לקנות פוליסת ביטוח אחת שתכסה את כל הקורסים  זה. ועוד
 . כולל צלילת מערות, וגם את הטכניים, הרגילים

 .תן למצוא בהמשך האוגדןמלא על הביטוח ני מידע     
 

 SDI מטה            
       1321 SE Decker Ave. Stuart, FL. 34994              

Toll Free: 888-778-9073              
Fax: 877-436-7096              

             www.tdisdi.comWeb site:  
       worldhq@tdisdi.commail: -E 
 

 Eastern Time 8:00-16:00שישי -שני: שעות הפעילות
 

 ישראל SDIמשרדי 
 חוף אלמוג אילת –" DEEP"מרכז צלילה 

 אילת 550.  ד.ת
 88000: מיקוד 
 08-6323636: טלפון
 08-6323635: פקס

                                                  E-mail: info@deepdivers.co.il 
                                                         Web site:  www.deepdivers.co.il  

 
 08:00-17:00שבת –אשון ימים ר: שעות הפעילות 

 
 SDI-אנו שמחים שבחרת ב

 !ונהיה גאים להעניק לך את השירות הטוב ביותר שאפשר 

http://www.tdisdi.com/
mailto:worldhq@tdisdi.com
mailto:info@deepdivers.co.il
http://www.deepdivers.co.il/
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  היסטוריה קצרה .2
 

 TDI )Technical Divingברט גיליאם ומיטש סקאגס הקימו את , 1994באפריל 
International ( כארגון הצלילה השלישי המוקדש לקורסים מחוץ למעטפת של צלילת

 .פורט המסורתיתהס
 

יש . ונחשב לאחד מחלוצי הצלילה הטכנית IANTDגיליאם היה קודם לכם סגן נשיא של 
. צלילות רשומות 15,000-שנים בתעשיית הצלילה המקצוענית ולמעלה מ 28לו ותק של 

. יצרנית ציוד הצלילה הגדולה בעולם, UWATEC USAל לשעבר של "הוא גם המנכ
סקאגס . מאמרים על צלילה 400-ספרים ויותר מ 10ופירסם  NAUIר "גיליאם כיהן גם כיו

מרכז זה היה . פלורידה O2Hשנקרא  –היה הבעלים של מרכז צלילה מצליח בפלורידה 
גיליאם וסקאגס הם . ב"אחד ממתקני הניטרוקס הראשונים בחוף המזרחי של ארה

 .TDIצוללים פעילים ופיתחו רבים מחומרי ההדרכה של 
 

אולם בגלל הצמיחה המדהימה , פלורידה, חברה ממוקמת בקי לארגובתחילה היתה ה
 TDI-ל. ,מיין, בטופסהאםכיום נמצאים והמשרדים הנוכחיים שלה  הועברו  של החברה

 .מדינות 45-מדריכים רשומים בכל העולם ונציגויות ב 7,500-כיום יש כ
 

ה שקשור למתן היינו ידועים בגישתנו הישירה בכל מ, 1994-ב TDIמאז שהתחלנו עם 
ידוע בחומרי הלימוד המעולים  TDIארגון  ,כמו כן. שירות איכותי למתקני ומדריכי צלילה

הצמיחה המדהימה שלנו וההצלחה שלנו כארגון . המסופקים במחירים סבירים, שלו
 .מדברים בעד עצמם, הצלילה הטכני הגדול בעולם

 
ים מהארגונים מוכנים להיות ומעט, השינויים בעסקי הדרכת הצלילה הם איטיים מטבעם

הוביל את הכנסת הטכניקות המודרניות  TDI. בהיפרדות מהדרכים הישנות" ראשונים"
 .ואנו מוכנים לעשות את אותו הדבר עם הצלילה המסורתית, לתוכניות הצלילה הטכניות

 
מבקשים מאיתנו כל הזמן לפתח תוכנית לימודים חדשה לדרגות הראשונות של הסמכות 

המבקשים זאת הם כאלה החשים כי הם אינם מקבלים כל מה והגופים האנשים  .הצלילה
דרישה זו הגיע לרמה שחייבה אותנו . ועוד NAUI ,PADIשהם צריכים מארגונים כמו 

מדריכים , שתענה לצרכים של בעלי חנויות ציוד, לחקור ולפתח תוכנית לימודים לצלילה
 .וצוללים

 
תוכנית הלימודים של כל קורסי הצלילה . ישה הזונוצר עקב הדר, SDI, הארגון החדש

 RSTC-אלה של המשיגים את זהים או תמיד יהיו  SDIוהסטנדרטים של , היא דומה
Recreational Scuba Training Council  .אנו מציעים ב, יחד עם זאת-SDI   דרך

 .חדשנית יותר להצגת חומר הלימוד
 

היא המכשול הגדול " פי ספורט  אחריםלענ צולליםמעבר ה"כמעט כל מקצוען יודע ש
יש הרבה סיבות לכך שאנשים עוזבים את . ביותר המונע צמיחה בתעשיית הצלילה

אולם רוב הסקרים מצביעים על כך שהלקוחות חושבים שהקורסים ארוכים , הספורט
 .מכילים שיעורים אקדמיים מיותרים ולא מספקים ביטחון בצלילה, קשים מדי, מדי
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, גמישים וממוקדים יותר, רבות בהן אפשר להפוך את הקורסים לנגישים יותר ישנן דרכים

 .כך שיתמקדו במה שהצוללים באמת צריכים לדעת כדי לצלול בבטחה ובביטחון
 

החלטנו להיות גם הראשונים . בחנו כל היבט של הצגת נושאי הלימוד בקורסי הצלילה
מר שכל הצוללים הפעילים אפשר לו. שטוענים שלימוד טבלאות צלילה הוא מיושן

בטוחה , משום שהוא הופך את חוויית הצלילה שלהם לקלה, משתמשים היום במחשב
 ?מדוע שחניכים בקורס לא ייהנו מאותם יתרונות. ומהנה יותר

 
בה נהגנו לתכנן צלילה , טבלאות הצלילה מוצגות כחלק מההיסטוריה, SDIבתוכנית של 
אולם נותנים להם מחשב , ך משתמשים בטבלאותאנו מראים לחניכים אי. בצורה ידנית

פעולה זו משפיעה לטובה על . מייד בתחילת הקורס –צלילה כחלק מהציוד הבסיסי 
חידושים . אולם היא גם מגבירה משמעותית את ההנאה של החניך, מכירות המחשבים

מעבר , לטפל ולפקח על צלילות נוספות Divemasters-נוספים כוללים מתן אפשרות ל
דבר זה מאפשר לחנויות גמישות רבה יותר בניהול צלילות . מה שהתאפשר להם עד כהל

 .במטרה לחזק את הביטחון והניסיון של החניכים, נוספות
 

שהוא , ביחד עם אוגדן הדרכה למדריכים, אנו מספקים טקסט לימודי ברמה גבוהה מאוד
 .ליך הלימודסרטי וידיאו זמינים אף הם לטובת עיבוי תה. הטוב ביותר בשוק

 
, במקרים מסוימים. כל החומרים מתומחרים באופן שיכול להתחרות עם כל ארגון אחר

אתם . לעומת הארגונים האחרים 35%-זולים ב, סרטי הווידיאו והתעודות, הטקסטים
והכי חשוב . אתם מרוויחים יותר ואתם מוכרים יותר ציוד, חוסכים כסף על עלויות הקורס

 .שכיף ללמד וללמוד בואתם מעבירים קורס  –
 

כך אפשר . צלילה צריכה להיות ספורט שבו משתתפים אנשים בכל הגילאים והיכולות
עושים את הצעדים הנחוצים כדי להביא  TDI-ו SDI-אנו ב! לייצר צמיחה בתעשייה הזו

 .21-את תעשיית לימודי הצלילה למאה ה
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 SDIאתיקה וכללי התנהגות של   .3
 

ויש בה מידה של , בצלילה ספורטיבית ישנן סכנות מסוימות •
 .אחריות שאין בענפי ספורט אחרים

 ,אלא אם כן  ,SDIאנו מאמינים שאין להסמיך אדם כצולל  •
הקרובים  ,או ללמד את, המסמיכים מאפשרים לו  לצלול עם

 .צלילה הספורטיבית להם 

מקצועי שומר תמיד על רמה נאותה של כושר  SDIצולל  •
 .שקשור לצלילה בכל מה, מנטלי ופיזי

מקצועי מטפל היטב בציוד שלו ולעולם אינו  SDI צולל  •
 .לא תקין/מתחיל צלילה עם ציוד תקול

מקצועי שואף לאמץ גישה של מקצוענות  SDI צולל  •
 .ותומך במושג הבטיחות בצלילה ספורטיבית, ואובייקטיביות

מקצועי יעשה כל מאמץ להעביר את הידע שלו  SDI צולל  •
במידה שיתבקש , לים ולקהילת הצלילהלצוללים מתחי

או , מענה לשאלות, בין אם בהדרכה פורמלית, לעשות כן
 .פרסום בספרים או מגזינים

מקצועי שואף לעודד ולקיים מודעות לשימור  SDI צולל  •
 .ימית בכל זמן-הסביבה התת

מבין , SDI-מתוקף היותו חבר מרצונו ב,  מקצועי SDI צולל  •
ולתמוך בהחלטות  SDIם את את האחריות והחובה לקד
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 SDIצוללי ומדריכי . הרשמיות שמתקבלות על ידי הארגון
 :צריכים
o לתמוך ב-SDI כארגון באופן פומבי. 
o לעשות כל מאמץ לבצע שינויים נחוצים באופן מקצועי ,

שנמצאים בעמדות  SDIעל ידי קשר ישיר עם חברי 
 .סמכות

ם של מחויב לדווח על עבירות על הסטנדרטי SDIכל חבר  •
SDI  קוד ההתנהגותועל. 

צריך לשאוף לשמש דוגמא להתנהגות  SDIכל חבר  •
מאמרים , כולל נאום בציבור, מקצועית ואתית בכל הפעילויות

 .וספרים וכל צורה של דיון באינטרנט
הערות ביקורתיות שלא במקומן והצהרות נוקבות לגבי  •

 .צלילה הן לא ראויות ולא רצויות
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4. Uהקדמה 
 

, TDIנוסד על ידי  SDI. אתה חלק מארגון הצלילה המתקדם ביותר בעולם, SDIיך כמדר
את היתרון הייחודי של , )SDI-ל(ויש לו , ארגון הצלילה הטכני הגדול והמתקדם ביותר

 על בסיס ,נוצר SDI. ראיית קהילת הצלילה דרך העיניים המנוסות של צלילה טכנית
, לאור הטכנולוגיה החדשה, ות מהעברשיש להעריך מחדש פרקטיק, מחשבה והבנה

צריכה לשקף את הצרכים של צוללי המים  ,שהדרכת צלילה ספורטיבית ,העובדהולאור 
 .הפתוחים

 
הם , סטנדרטים שמבטיחים בטיחות צולל אמיתית תוך הגברת ההנאה שבלמידת צלילה

 הארגון בחן מחדש גבולות שרירותיים או כאלה. SDIהבסיס לתוכנית ההדרכה של 
תוך שימוש במידע מדעי , ופיתח קווים מנחים חדשים, המבוססים על מסורת בלבד

מאמינים כי הצוללים צריכים לדעת מההתחלה איך לנצל את  SDI-ב. והיגיון בריא
לזמן רב יותר ובבטיחות , הטכנולוגיות החדשות וליהנות מהאפשרות לצלול עמוק יותר

 .גדולה יותר
 

 הםשיאפשרו ללצוללים קורסים  מציע SDI, להם מצטבריםכאשר המיומנויות והניסיון ש
לרמת המיומנות שהם , להתקדם מעבר לגבולות המסורתיים של צלילה ספורטיבית

ולעבור בצורה  SDIהצוללים יכולים להתקדם בדרגות , במלים אחרות. מעוניינים בה
 .SDIחלקה לצלילות טכניות עם 

 
 SDI-אתה ו 4.1

אתה השגריר שיעביר . הוא החשוב מכולם SDI/TDIחת התפקיד שלך במשפ, כמדריך
הרעיונות והניסיון שלך חיוניים לצמיחה של . הדרכת צלילה נאורה ומתקדמת לצוללים

SDI , ואנו מעריכים כל הערה ומחשבה שלך שיכולה לעזור לנו להמשך להוביל את
מות על ידי התקד, אף מעודד אותך להמשיך את הקריירה שלך SDIארגון . התחום
 .TDIהצלילה הטכנית עם  לתחום

 
 ושלנ תפקידה. אחרת לא היית פה בכלל, כי אתה כבר צולל מוסמך SDI-אנו יודעים ב

 אחיוני שנהיה בררנים ונווד, לכן. לספק לך את הכלים להמיר את הידע שצברת
גוף זה של ידע בתחום המים . שהצוללים החדשים יקבלו את האימון שהם באמת צריכים

כדי לקבוע איזה , מקדיש מאמץ עצום במחקר ובדיקות SDI-ש, ם הוא כה חיוניהפתוחי
הארגון יעזור לך לבחור את המידע שהוא . ידע ואילו מיומנויות הם החשובים ביותר

השימוש . ויראה לך דרכים מוכחות ללמד אותו Open Waterהחשוב ביותר לחניכי 
 .סיס הקריטית הזו תלוי בךביכולות שלך כצולל וכמדריך להעביר את חבילת הב

 
 .Uובינך SDIשותפות בין זו                               
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 SDIקורסי  .5
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6. U מדריךהשימוש באוגדן 
 

 מטרה 6.1
אוגדן ההדרכה למדריך שלך נועד להסביר לך כיצד להעביר קורסים מהנים ובטוחים 

דריך שלך לסטנדרטים זהו המ. Divemasterועד רמת  Open Waterמרמת , לצוללים
המדריך מציג את . צריכים ליישם כדי להשיג איכות ועקביות SDIונהלים שמדריכי 

. SDIשכל חניך שלך צריך לדעת כדי לקבל הסמכה של " ליבת הידע"הקווים הבסיסיים ל
המדריך נועד לעזור לך להעביר את המיומנויות והידע , ולא פחות חשוב, לבסוף

 .רה יעילהבצו, שהחניכים צריכים
 

מעודכן על בסיס קבוע וצומח , "ספר הדרכה חי"אוגדן ההדרכה שלך נועד להיות 
, מדי פעם תקבל עדכונים לאוגדן ההדרכה. ומשתנה איתך במשך קריירת הצלילה שלך

 .כדי שהאוגדן יהיה תמיד מעודכן, ואתה צריך לשלב אותם מייד
 

 איך להשתמש במדריך 6.2
, ההקדמה, אתה כבר קורא את החלק הראשון, למעשה. ולעהמדריך נכתב באופן קצר וק

 :למדריך יש מספר חלקים. SDI/TDI-שמציגה לך את הקונספט של הדרכת הצלילה ב
 

 .הקדמה .1
 .סטנדרטים לצולל .2
 .התמחויות לצולל .3
 .Leadership-סטנדרטים ל .4
 .נספח .5

 
 :כולל, UההקדמהU, החלק הראשון

 
 SDIהגישה המתקדמת של  הסבר לגבי: הצורך בסטנדרטיזציה של ההדרכה •

 .לעקביות ומצוינות בהדרכה
 .SDI/TDIבדגש על חשיבות התפקיד שלך במשפחת : תפקיד המדריך •
הפניה למידע נוסף לגבי איך להגן על עצמך מבעיה שיכולה : ניהול סיכונים •

אתה רוצה להיות המדריך הטוב ביותר , כמובן. לחסל את הקריירה שלך
 :לכן, שאפשר

עצות שמציעות מידע שיכול לעזור לך להפוך : למדריך מעולהטיפים להפיכה  •
 .למורה טוב יותר ולמקצוען מכובד בהדרכת צלילה

ז קורס מים פתוחים "הגישה הכללית ללו: Open Waterאיך לבצע קורס  •
של ) רפואיים וחוקיים(חלק זה מתמקד במנהלות והפרטים . והרשמת חניכים

 .סף ועידוד החניכים להופיע לכל השיעוריםאיסוף כ, ארגון החניכים, הכנת קורס
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 :כולל, Uהסטנדרטים לצוללU, החלק השני

 
 .SDIרשימת קורסי הצלילה המוצעים כרגע על ידי  •

 
 :כולל, UהתמחויותU, החלק השלישי

 
 .SDIרשימת קורס ההתמחות המוצעים כרגע על ידי  •

 
 :כולל, Leadership-סטנדרטים ל, החלק הרביעי

 
 .SDIהמוצעים כרגע על ידי  Leadership-רשימת קורסי ה •

 
 :כולל, UנספחU, החלק החמישי

 
 .SDIרשימת הטפסים הנדרשים כרגע על ידי  •
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7. SDI – הדרכת צלילה מקצועית 
 

 הצורך בסטנדרטיזציה בהדרכה 7.1
צוללים מנוסים פשוט לקחו צוללים מתחילים תחת , בתחילת דרכה של הדרכה הצלילה

שהיה נראה להם שהם צריכים לדעת כדי להיות צוללים ולימדו אותם מה , חסותם
מועדוני צלילה . והצלילה קיבלה תדמית של ספורט מסוכן, היו תאונות רבות. חופשיים

הצטבר ידע רב לגבי צלילה , לבסוף. החלו לקום ולפתח סטנדרטים לצלילה בטוחה
הידע הזה  נוצרו ארגוני צלילה מקצועיים והם הסמיכו מדריכים להעביר את. בטוחה

אבל , זה היה שיפור לאחר המצב שבו לא היו בכלל סטנדרטים. הלאה ולהסמיך חניכים
היו פערים רבים בין הידע בפועל לבין מה שהמדריכים חשבו שהחניכים שלהם צריכים 

 .שיטות ההדרכה היו פרועות או צבאיות ובהחלט לא מספקות. לדעת
 

. היה צריך לעשות שינויים נוספים, ותרכדי להפוך את הצלילה לספורט עממי ובטוח י
ו שלה ומההשערה הרווחת שבשביל 'הצלילה היתה צריכה להיפטר מתדמית המאצ

היה צורך לפתח בסיס ידע חיוני לצלילה בטוחה . לעשות קורס צלילה צריך להיות אתלט
כדי שהחניכים יוכלו , היה צורך בגיבוש שיטות הדרכה אחידות –והכי קשה . ומהנה
המדריך שאתה קורא כעת . מה שהם באמת צריכים לצלילה מהנה ובטוחה ללמוד

 .מכיר בצורך בסטנדרטים אחידים SDI-מבוסס על כך ש
 

מה הם חייבים לדעת , רוצים להצליח ללמד את הידע החשוב לחניכים SDIאם מדריכי 
 .איך ללמד –ולא פחות חשוב  ללמד

 
המטרה של . גישות שונות להדרכה וככאלה יהיו להם, המדריכים הם אינדיבידואלים

SDI  היא לעזור לך לשמר את הסגנון האישי שלך בתנאי שהחניכים שלך נחשפים לאותו
הידע שנבחר בקפידה והועבר בשיטות מוכחות . SDI-בסיס ידע חיוני כמו כל החניכים ב

 .SDIמשתקף בקורס המדריכים של 
 

 :טות ההדרכהישנם כמה יתרונות לסטנדרטיזציה של תוכן קורס ושי
 

, אתה יכול להתמקד בדברים יותר חשובים, מאחר שהקורס מוכן בצורה מסודרת •
 .צרכים של החניכיםהכמו 

, באופן טבעי. נמוך –הסיכוי שתבזבז זמן רב מדי על הנושאים הפחות חשובים  •
 .החניכים מבינים את חשיבות הנושא על פי כמות הזמן שאתה מקדיש לו

 .יט נושא לימודי חשוביש סיכוי קטן יותר שתשמ •
תוכל להגן על עצמך טוב יותר אם לימדת את החניכים שלך , במקרה של תביעה •

 .ל מכובד"תוך שימוש בתוכנית מוגדרת מראש שפותחה על ידי ארגון צלילה בינ
 .השיעורים שלך ייראו מקצועיים יותר •
 .תיראה ותהיה מקצועי יותר •
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 תפקיד המדריך 7.2

אז מה נשאר לך . SDIעצומים להדרכה על פי הסטנדרטים של יש יתרונות , אם כך
. טובות רק כמו מי שמעביר אותן, גם תוכניות ההדרכה הטובות ביותר !הרבה? לעשות

. החניכים וסביבת הצלילה שלך אינם צפויים, ז שלך יעיל וצפוי"מפני שגם אם הלו? למה
לחבר את הכל  Uול הדעתהאימון ושיק, הניסיוןUשיש לו את , אתה תהיה היחיד בקורס

מהנה , רק אתה יכול לשלב את האלמנטים האלה לחוויית למידה בטוחה, כמדריך. ביחד
 .ובאיכות גבוהה

 
 :יש לך הרבה החלטות להחליט, מתחילת הקורס

 
 ?מה יהיה גודל הכיתה וכמה עזרה תצטרך •
 ?מי יהיה בקורס ומה יהיה טווח הגילאים •
מעשן כבד צריך למלא (תייחס אליהם האם ישנם נושאים בריאותיים שיש לה •

 ?)טופס שחרור
 ?יפריעו) בן זוג דאגן, הורה שתלטן(האם מערכות יחסים  •
 ?מהי האווירה הטובה ביותר ללימוד •
 ?האם תשלב וידיאו בהרצאות •
או , ותסתכן בכך שמישהו יקבל הלם, האם תיקח אותם למים בשלב מוקדם •

 ?שתעכב את הגישה למים והם יאבדו עניין
 ?אתה יודע מי באמת מבין ואיך תעזור לאלה שלאאיך  •
 ?למי יש סיכוי גדול יותר להיכנס לפניקה ואיך תגן עליהם •
 ?האם לתת הסמכה לחניך בינוני •

 
ושיטות  SDIברור שגם עם בסיס הידע האיכותי של  !כל אלה הן החלטות שלך

 .ם הוא אתהיהגורם החשוב ביותר בהדרכת החניכ, ההדרכה של הארגון
 

 איך להפוך למדריך מעולה 7.3
חשוב על האנשים שאתה מעריץ בכל היבט של . מדריך מעולה הוא קודם כל מקצוען

, בהדרכת צלילה. החיים ורוב הסיכויים שיש להם מאפיינים מקצועיים באיכות גבוהה
 .מקצוענות היא חיונית להצלחה ולבטיחות שלנו

 ?מהם המאפיינים של מקצוען: וחשוב שנשאל
 

 .ובר את הידע והמיומנויות הנחוצים לו כדי להציע ולמשוך קהלמקצוען צ •
 .מקצוען נשאר מעודכן בטכנולוגיה החדשה ביותר ובשינויים במקצוע שלו •
 .מקצוען גובה תשלום עבור שירותיו •
 .מקצוען הוא חבר בארגון שיש לו מדיניות משלו •
 :אשר, מקצוען הוא מודל לחיקוי •

o נמצא בכושר גופני. 
o שומר על אתיקה. 
o יש לו גישה חיובית. 
o מראה התחשבות באחרים. 
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הפיכה U, עבור רובינו. אף אחד לא נולד מקצוען וזה לא בא באופן טבעי בדרך כלל

, Uלהישאר מקצועןU, כמו כן. דורשת עבודה קשה והתחייבות לטווח ארוך Uלמקצוענים
ע פירושו התחייבות לאורך כל הקריירה לתמיכה בעקרונות הטובים ביותר של המקצו

החלק המאתגר ביותר של להיות . תוך פתיחות לרעיונות ולטכנולוגיה חדשים –שלך 
האתגרים האמיתיים קשורים , עבור רובנו. מדריך מקצוען לא קשור כל כך לצלילה

יכולת להתמודד , שליטה עצמית, סובלנות, סבלנות: להיבטים האישיים של יחסי אנוש
 .עם הרגשות שלנו והיכולת לאמץ שינויים

 
ובדרך כלל הוא , לפעמים הוא כואב, לפעמים הוא מהנה. הוא בלתי נמנע שינוי •

אנו צריכים לדעת להוציא ממנו , מכיוון ששינוי יתרחש גם בתעשייה שלנו. יקר
 .את המקסימום

 ?למה לא להפוך לחלק ממנו –אם רעיון חדש הוא טוב  •
אם . ופן הגיוניעלינו לטעון כנגדו בא, אם אנו מאמינים שרעיון חדש אינו טוב •

 .רעיון גרוע יתמוסס מעצמו, אנחנו צודקים
 .כך לא תתאכזב –הבן ששינוי יקרה  •
 .בצע אותו וגרום לשינוי בעצמך, אם יש לך רעיון טוב יותר •

 
לא תמיד נחבב את האנשים או הסיטוציות . יכולים להכניס אותנו לצרות הרגשות שלנו

לפעמים . התנהגות שלנו באופן שליליוזה יכול להשפיע על ה, שאנו מתמודדים איתן
המטרה . לכן חשוב לזהות ולהתמודד עם הרגשות שלנו. אפילו לא נשים לב שזה קורה

 .היא לצאת מהסיטואציה מסופקים ויעילים
 

לכולנו יש דעות ורגשות חזקים לגבי נושאים . חשובה מאוד למקצוענות שליטה עצמית
הימנע מהתנהגות קיצונית ואל . ון ולהיגיוןאבל החניכים שלך יצפו ממך לאיז, מסוימים

זה רק , את המתחרים או החניכים שלך Uאל תבקר באופן פומבי U.תביע דעות קיצוניות
 .יכול להזיק

 
מקצוענים צריכים לדעת להתמודד עם כל סוגי . היא סימן לבגרות ולניסיון סובלנות
 .והם לא –ה המדריך אבל בגלל זה את, אנשים רבים לא יהיו הגיוניים כמוך. האנשים

 
אם . אנשים לומדים בדרכים ובמהירויות שונות. היא תכונה של מורים דגולים סבלנות

. תאבד אחרים, אם תלך מהר מדי. חלק מהתלמידים שלך ישתעממו, אתה נע לאט מדי
הם עלולים לאבד . אתה תביך אותם, אם החניכים יחשבו שאין לך סבלנות, חשוב מכך

אם תהיה . תרכז ולבסוף יפתחו התנגדות כלפיך וכלפי צלילה בכללאת היכולת שלהם לה
 .ייהנו ויכבדו את המקצעונות שלך, רוב החניכים יהפכו לצוללים טובים, סבלני
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 ניהול סיכונים 7.4

רטים בהדרכה היא הרצון להפוך למדריך הכי טוב הסיבה הטובה ביותר לשימוש בסטנד
. היא להגן על עצמך מהסיוט שנקרא אחריות חוקית, הסיבה השנייה הכי טובה. שאפשר

, הטקסט הבא. חיוני שתעשה כל מה שאתה יכול כדי להגן על עצמך ועל החניכים שלך
עיות מעניק אבחנה אמיתית לגבי הב, SDI/TDIל "מנכ, שנכתב על ידי ברט גיליאם

 .שאתה עלול להיתקל בהן ללא ניהול סיכונים
 

 סקירה מאת ברט גיליאם –הבנת ניהול סיכונים  7.5
. לא היית מדויק –טעות גדולה ? האם אמרת פעם למישהו שצלילה היא ספורט בטוח

הכל מסתכם , בסופו של דבר. שום דבר בחיים לא בטוח". ללא סיכונים"בטוח משמעו 
 ."ווי-טייק א"אהבה ובמיוחד כשמזמינים , ספורט, בעסקיםבהתמודדות עם הסיכון 

 
חבר ". ניהול סיכונים"אחד מהמושגים החשובים ביותר עבור מדריכים מקצועיים הוא 

מיליון דולר לאישה שהיתה מספיק טיפשה כדי לשפוך על  10מושבעים העניק לא מזמן 
! בינגו. זה שרף לההיא אפילו היתה מופתעת כש. עצמה כוס קפה רותח של מקדונלדס

 .זה יותר קל מלזכות בלוטו
 

הצעד הראשון . למדריכים יש כמה כלים שיכולים לעזור להם לאזן את הסיכויים, למזלנו
הביטוח מכסה ספורט מקצועני במשך שנים . הוא להשיג ביטוח אחריות מקצוע למדריך

 .השנים האחרונות נוצר כיסוי לצלילות טכניות 20-אולם רק ב, רבות
 

והסיכוי , היא עילה לתביעה ולליםבאצבע על ספינת צ חבלהאפילו , בחברה של היום
בלי כיסוי ביטוחי לצרכים . לחטוף תביעת רשלנות בגלל תאונת צלילה הוא אמיתי

עלויות הגנה . התחת שלנו חשוף ואין לדעת מה יהיו עלויות המשפט, האיזוטריים שלנו
 .וט את הרגללמדריך עלולות לגרום לו ולעסק שלו לפש

 
-הייתי מעורב בכ. חלק מהעסק שלי הוא מתן ייעוץ משפטי לגבי סיטואציות כאלה בדיוק

אני יכול להגיד לכם שלא משנה אם . 1972מאז , מצד התביעה ומצד ההגנה, תיקים 20
אתה , אם אין לך ביטוח, האחות תרזה בכבודה ובעצמה תעניק לכם עדות אופי תומכת

 .גם אם לא עשית שום דבר רע, ת גדולים מאודהולך לקבל כמה חשבונו
 

גם אם סך . זהו שיגעון לוותר על ביטוח, אם יש לך בית או עסק ואתה מלמד צלילה
זה לא יציל אותך , כמה מיכלים וכלב עם זנב עקום, הנכסים שלך כולל טנדר ישן

ואתה תשלם  –אפשר לחייב אותך לשלם את כל ההכנסות העתידיות שלך . מתביעה
 .וד איךוע
 

לחשוב על ההשפעות של הפסד בתביעה על כל , אני פונה לכל מדריך באשר הוא
 600-ב. אחר כך חשבו על על ההפסד האישי שלכם אם זה יקרה לכם. הקהילה הטכנית

לא ? כמה צדק אתם יכולים לממן בעצמכם. דולר אתם יכולים לקנות כיסוי של מיליון דולר
 .הרבה
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U7.5.1 הגנה עצמית 
תוך ידיעה , חמד לו היינו יכולים לקנות ביטוח ואחר כך ללמד איך שמתחשק לנוהיה נ

חברת הביטוח תעזור לנו ותממן עבורנו את ההגנה הטובה ביותר , שאם תהיה תאונה
שימו . כמה עובדות לגבי תביעות פגיעה אישית. חלומות באספמיה. ונזוכה במשפט, שיש

התובע צריך , כדי לקבל ממך כסף. אמיתייםעלול להיות לכם מבחן על זה בחיים ה, לב
 :להוכיח

 
 .פיזית או שתיהן, פגיעה כספית •
 .שתפקידך היה לספק הדרכה באווירה של בטיחות סבירה •
 .שמעלת בתפקידך •
 .שהפגיעה נגרמה בגלל הרשלנות שלך •

 
כדאי לזכור . אבל זה הבסיס, אפשר לסבך את זה ולהוסיף מינוחים משפטיים מרשימים

אתה תישפט על פי מה שהקהילה חושבת שהיא : שוואת הפגיעה האישיתעוד חלק במ
 .התנהגות סבירה של מדריך בנסיבות דומות

 
הוא מעולם לא צלל . אבי כהן נרשם לקורס צלילה בסיסי: הבה ניקח דוגמא מעשית

קיים חוזה , בשלב זה. אבי משלם על הקורס. דני לוי מקבל אותו כחניך בקורס. קודם
לוי מתחייב ללמד את כהן וידאג לרווחתו ולבטיחותו במהלך כל  –ניים בסיסי בין הש

 .הקורס
 

, החניך אבי לא מגיע לשיעור שבו מוסברות ההשלכות של עצירת נשימה בעלייה
אבי עוצר את נשימתו בדרך למעלה . והמדריך דני לא טורח להשלים לו את החומר

אבי חוטף תסחיף אוויר . ההמסיכה שלו מוצפת והוא נכנס לפניק, בתרגול בבריכה
 .והמשפחה תובעת את דני המדריך

 
 !הוא מת, בטח –האם לאבי כהן יש נזקים 

 
בטח פעם ? האם תפקידו של דני לוי היה לספק סביבה סבירה של בטיחות בקורס

 .שנייה
 

כהן לא ידע שאסור לעצור נשימה בעלייה מכיוון שלוי . י-א-ד-וו-ב? האם לוי מעל בתפקידו
 .א אמר לומעולם ל

 
וכך זכיתם בלוטו התביעה ואתם יכולים ! בינגו? האם כהן נפטר בגלל רשלנותו של לוי

 .לאסוף מיליון דולר
 

החניכים , בהדרכת צלילה בסיסית. אני משתמש בדוגמא הזו כדי להבהיר נקודה חשובה
מסביר להם , המדריך, עד שאתה, הם לא מודעים לסיכונים של צלילה. לא יודעים כלום

הם טאבולה ראסה שאתה ממלא . קיפודים וקפה רותח, על דברים כמו דקומפרסיה
 .שממנו הם יכולים ללמוד לקבל החלטות איך להמשיך הלאה וליהנות מהספורט, במידע
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אתה נותן להם לחתום על טופס שבו הם מתבקשים לקחת על עצמם את הסיכון של , נכון
? ים להבין את הסיכונים כמתחיליםהאם הם מסוגל. השתתפות בפעילות שאתה מציע

 .רוב הסיכויים שלא
 

. ים העמוקים בין לימוד צלילה טכנית לבין לימוד צלילה בסיסיתלכאן נמצא אחד מההבד
הם יודעים לא לעצור את . חניכים טכניים כבר מכירים את עולם הצלילה ויש להם ניסיון

סוגלים להבין ולקבל את הם מ, חוקית. ומה הן סכנות הדקומפרסיה, הנשימה בעלייה
טופס לקיחת סיכונים הוא אחד החלקים הכי , לכן. הסיכון שבקורס שאליו הם נרשמים

 .חשובים בניהול הסיכונים שלכם
 

זהו חוזה ביניכם ובין החניך שאומר . הסתכלו על כלי זה כקו ההגנה הראשון שלכם
ן אתה יכול לפצוע הנה רשימה של כל הדרכים שבה, צלילה היא ספורט מסוכן לפעמים"

אתה מבין את הסיכונים ומסכים לא לתבוע אותי אם אני מפשל , או להרוג את עצמך
. אבל זה מקרב אותנו אל המטרה. לא? האם זה כל כך פשוט". ומשהו נורא קורה לך

גיליאם לטופסי שחרור מאחריות ואיך הם עובדים ' עכשיו נבדוק את המתכון של דר
 .בשבילך

 
U7.5.2 ור מאחריותטפסי שחר 

עכשיו נביט באמצעי הזהירות הראשוניים בניהול . ראינו מה צריך כדי לבנות תביעה
אנו מדברים על . או לחסל אותה כשהיא קטנה, שיעזרו לנו למנוע את התביעה, סיכונים

טופס  –המינימום . שימוש אקטיבי בטפסי שחרור מאחריות שיש ברשות המדריך
אל תנהלו צלילה בלי הטפסים . ות ולקיחת סיכוניםהיסטוריה רפואית ושחרור מאחרי

 .הם יהיו חיוניים בהגנה עליכם אם תקרה תאונה. האלה
 

שקובע כי יש ביניהם , כל הרעיון של טפסי שחרור הוא למסד קשר בין החניך והמדריך
אבל זה לא מספיק להעביר . הבנות לגבי הפעילויות שעומדות להתרחש במהלך הקורס

תקפות הטופס , במצב כזה. דקה לפני שהספינה מפליגה, ן האנשיםחבילת טפסים בי
והוא חתם עליו , מכיוון שלחניך לא היה מספיק זמן לקרוא ולחשוב עליו, תועמד בספק

 .תחת לחץ
 

U7.5.3 לקיחת סיכון 
. במיוחד צלילה טכנית, יש ליידע את החניך לגבי הסיכונים הגלומים בצלילה, ראשית

שבו משתמשים בכל הקורסים של , SDIהשחרור מאחריות של מאמר זה מלווה בטופס 
. מסמך זה מספק מידע רב ומזהה באופן ספציפי סכנות שייתכן שיתרחשו. הארגון
המסמך מסביר באופן ברור שהדברים האיומים האלה עלולים לקרות לך אם , בנוסף

 .אתה מחליט להשתתף בסוג זה של צלילה
 
 

U7.5.4 בבקשה, חתום כאן 
יש לתת לחניך זמן ואווירה . וכל להיכנס לפרטים של טופס השחרור מאחריותעכשיו נ

המדריך צריך לציין בפני . מתאימה כדי לחשוב לפני שהוא חותם על חוזה כל כך רציני
כי חתימה על הטופס הזה היא חובה על כל מי שרוצה , החניכים בזמן ההרשמה

 .הצלילה הממשי יש לתת לחניכים את המסמך לפני יום. להשתתף בקורס
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רוח הטופס לא תישמר אם תבקשו מהחניכים לחתום על המסמך דקה לפני שהספינה 

במיוחד אם זה אומר שהחניכים לא יקבלו את כספם בחזרה אם הם מסרבים . יוצאת לים
יגרום לשופט להביט בטופס השחרור  –כלכלי או חברתי  –לחץ מכל סוג . לחתום

 .אחד הצוללים ייקלע לתאונה באותו היוםאם , מאחריות בעין בלתי אוהדת
 

חתימה על טופס השחרור היא אחד מעמודי התווך של מערכת היחסים שלי עם 
אני מסביר להם שזהו חוזה חוקי המשפיע על זכויותיהם ועל זכויות המשפחה . החניכים

גם  –אני מזכיר להם שוב שמדובר בפעילות מסוכנת ושתאונות עלולות להתרחש . שלהם
אני מקריא את כל המסמך בקול רם ועוצר . אני והחניך נבצע את הקורס במיטבנואם 

ואז אני מחתים בראשי תיבות כל חניך על  –לתת זמן לשאלות  –אחרי כל פיסקה 
 .הפיסקה הרלוונטית

 
, אני מזכיר להם שזה טופס שמחייב אותם לענות בכנות על שאלות לגבי הבריאות

 .אני תמיד מקפיד שצד שלישי יהיה עד לחתימה. שלהםהיכולות וההיסטוריה הרפואית 
 

הם יכולים , אני מסביר להם שאם יש להם השגות לגבי ההשתתפות בקורס, לבסוף
אני מציע להם לדון בהשתתפות . וכל כספם יוחזר להם –בלי להתבייש , לוותר עליו

מצב  זה לא. שגם היא תהיה מודעת לסיכונים –בקורס בפרוטרוט עם המשפחה שלהם 
אני עושה את התדרוך כשכל . אבל לא שוכחים אותו, נעים במיוחד לחניך או למדריך

 .כך שכולם מודעים באופן שווה למידע שאני מעביר, החניכים נוכחים כקבוצה
 

הם יכולים לאשר כעדים את הפרטים המרובים שמסרתי להם , במקרה של תאונה
 .כשהסברתי את משמעות הטופס

 
ללא הסחות  –שוב לעבור על כל ההבטים בצורה מקצועית ומפוכחת ח. זה חומר רציני

למדו את הקורס שלכם תוך היצמדות לסטנדרטים של הארגון שלכם ונסו לצפות . דעת
 .מצבים בהם התאונות עלולות להתרחש

 
. הן יכולות להתרחש בגלל אירועים שהם לגמרי לא בשליטתנו. תאונות יכולות להתרחש

הם קוראים לזה ". חרא קורה"פטי נהדר שמכסה את התסריט של לבריטים יש מושג מש
"Death by Misadventure ."במערכת . זה נשמע אפילו יותר טוב במבטא המתאים

 .נדיר שמישהו תובע פיצויים על פגיעה אישית ומקבל אותם, המשפטית שלהם
 

ני מקום בו אנשים תובעים אחד את הש, ב"אם אתם חושבים שזה יכסה אתכם בארה
. אני מציע שתתפכחו ותכירו מקרוב את העולם של פיצויי נזיקין, בגלל אבהות על כלבים

ותקוו שארזתם כמה טפסי שחרור . כי זה ייקח הרבה זמן, תביאו גם ארוחת צהריים
 .אחרת תקבלו צרבת, טובים

 
את העצה הזו אתם . השתמשו בכלים הזמינים של ניהול סיכונים ולמדו תוך הגנה עצמית

 .ולים בהחלט לקחת לבנקיכ
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8    .SDI   – סטנדרטים כלליים לחברות בארגון 

 
 :מתייחס ל, כל המצוין בפרק זה 

 .SDI-ב Leadership  -תפקידי מובילים  •
 .עוזרי מדריך •
• Divemaster. 
 .מדריכים •
 .מדריכים בכירים •

 
 כללי 8.1

כל שנתיים  מדריכים ומדריכים בכירים צריכים ללמד קורס ברמה הכי גבוהה שלהם .1
 .מאז התאריך בו לימדו בפעם האחרונה את הקורס הזה ברמה הגבוהה ביותר שלו

אם המדריך לא לימד קורס ברמתו הגבוהה ביותר בשנתיים שעברו מאז התאריך  .2
וייאלץ לעבור קורס עדכון כדי לקבל " בלתי פעיל"הוא יעבור לסטטוס , של הקורס

 .לאותה רמה" פעיל"בחזרה סטטוס 
 .אלא אם כן צוין אחרת, חודשים 12ם את כל הקורסים תוך יש לסיי .3
כל חניך צריך להדגים מיומנויות שנדרשו בקורסים קודמים  :SDIהמלצה לכל קורסי  .4

 .למדריך החדש
. הוא חייב להשתמש בציוד במעגל פתוח, Open Waterכאשר מדריך מלמד קורס  .5

קורס שאינו כשהם מלמדים  SCR/CCR-יכולים להשתמש ב SCR/CCRמדריכי 
Open Water ,אם המדריך . ליטר 4-אם הם נושאים מיכל פוני בנפח של יותר מ

הוא יכול להשתמש במערכת פתוחה , )SCR(מלמד חניך עם מערכת סגורה למחצה 
הוא יכול , )CCR(אם מדריך מלמד חניך עם מערכת סגורה . SCR/CCR-או ב

 .CCRאו מערכת  SCRמערכת , להשתמש במערכת פתוחה
 

 "פעיל"סטטוס  8.2
 :חייב להסכים לקריטריונים הבאים, "פעיל"מדריך שקיבל סטטוס  

 .חובה לשלם דמי חבר שנתיים במלואם .1
 .חובה לשלם חשבונות מהשנה הקודמת במלואם .2
 ).ב"אלא אם כן המדריך חי או מלמד מחוץ לארה(יש להציג הוכחה לביטוח  .3
כל המדריכים חייבים לאחוז . אחדהמדריך חייב ללמד או לעזור בלפחות קורס צלילה  .4

 .SDIולהסמיך חניכי  SDIכדי ללמד קורסי " פעיל"בסטטוס 
 .Leadership-המדריך צריך להציג יכולת לבצע את כל מיומנויות ה .5
 

 "על תנאי"סטטוס  8.3
 :בגלל כל אחת מהסיבות הבאות, "על תנאי"מדריך עשוי לקבל סטטוס  

 .יום או יותר 90חוב של  .1
 .חייבויות החוזיות של מדריך בסטטוס פעיללא עמד בהת .2
 .הפר את הסטנדרטים של ההדרכה .3
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אם יתבצעו . SDIולהסמיך צוללי  SDIיכול ללמד קורסי " על תנאי"מדריך בסטטוס 
 ".מגורש"המדריך עלול לעבור לסטטוס , הפרות נוספות של הכללים

 
 "NON-TEACHING" – "לא מלמד"סטטוס  8.4

 :בגלל כל אחת מהסיבות הבאות, "לא מלמד"וס מדריך עשוי לקבל סטט 
 .יום או יותר 90חוב של  .1
 .השעיה זמנית .2
 .לא עמד בהתחייבויות החוזיות של מדריך בסטטוס פעיל .3

 
 .SDIולהסמיך צוללי  SDIיכול ללמד קורסי   אינו  "לא מלמד"מדריך בסטטוס 

 
 "מושעה" ססטטו 8.5

 :חת מהסיבות הבאותבגלל כל א, "מושעה"מדריך עשוי לקבל סטטוס  
 .ולא נעשה ניסיון לתקן את המצב, יום או יותר 120חוב של  .1
 .לא עמד בהתחייבויות החוזיות של מדריך בסטטוס פעיל .2
 .הפר את הסטנדרטים של ההדרכה .3

 
אם . SDIולהסמיך צוללי  SDIיכול ללמד קורסי  אינו" מושעה"מדריך בסטטוס 

 ".מגורש"עלול לעבור לסטטוס המדריך , יתבצעו הפרות נוספות של הכללים
 

 "מגורש"סטטוס  8.6
 :בגלל כל אחת מהסיבות הבאות, "מגורש"מדריך עשוי לקבל סטטוס  

 .ולא נעשה ניסיון לתקן את המצב, יום או יותר 120חוב של  .1
 .יותר מפעם אחת" על תנאי"או " מושעה"קיבל סטטוס של  .2
 .לא עמד בהתחייבויות החוזיות של מדריך בסטטוס פעיל .3
 .הפר את הסטנדרטים של ההדרכה .4
 .הציג התנהגות שאינה הולמת מדריך מקצועני .5

 
מדריך . SDIולהסמיך צוללי  SDIיכול ללמד קורסי  אינו" מגורש"מדריך בסטטוס 

 .Scuba Diving International-כבר אינו חבר ב" מגורש"בסטטוס 
ל בסיס לגרש או לפטר אדם ע, שומר לעצמו את הזכות להשעות SDI: הערה

 .ההחלטה כי בוצעה הפרה של הסטנדרטים של הארגון
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 SDIנושאים נדרשים בכל קורסי המדריכים של  8.7
  

 .סקירה של חבילת המדריך .1
 .SDIההיסטוריה של  .2
 :משרדים .3

 .מיקומים .א
 .חוקי ההדרכה באזורים אחרים בעולם .ב

 .SDIהקוד האתי של  .4
 :מוצרים ונהלים .5
 .איך להזמין .6
 .ים לחניכיםאיך למלא טפס .7
 .חידושים שנתיים .8
 :אחריות וביטוח .9

 .ניהול סיכונים .א
גם בקורסים , יש למלא טפסים אלה בכל קורס(טופסי שחרור מאחריות  .ב

 ).טופס אחד לכל קורס –משולבים 
 .ח תאונה"מילוי דו .10

 
 הגדרות 8.8

  
 Uפיקוח: 
  

הלך תצפית ויזואלית והערכה של מיומנויות המשתתף והתפתחותן במ: פיקוח ישיר .1
פיקוח ישיר דורש תצפית . על ידי מדריך או עוזר מדריך מוסמך, פעילויות צלילה

. והערכה אישיות של מיומנויות המשתתף והתפתחותן במהלך פעילויות הצלילה
פיקוח ישיר משמעו שהמשתתף מלווה אל , במהלך הצגת המיומנויות והתפתחותן

פיקוח ישיר משמעו , ילהבמהלך השלב הראשונה של הצגת נושא הצל. מתחת למים
את הצלילות הבאות ניתן . שהמדריך מלווה את המשתתף אל מתחת למים ושולט בו

על פי הנדרש על , עם מספר קטן יותר של חניכים, לתת להובלת עוזר מדריך מוסמך
 .ידי ארגון הצלילה

 
הערכה והכוונה באופן כללי של מיומנויות המשתתף , תצפית, בקרה: פיקוח עקיף .2

המדריך חייב להיות נוכח באופן אישי באתר הצלילה ולהיות מוכן . לויות הצלילהבפעי
 .לבוא לעזרת המשתתף

 
 
 
 
 
 



 2018ינואר : תאריך                                                                                SDI –אוגדן מדריך 
 18.0מהדורה אנגלית                                                                       הקדמה                 –1חלק 
 2.0עברית                                                                                                            

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1חלק                                                             21'   עמ                   SDI –אוגדן מדריך וסטנדרטים 

                                                                             
                                                                                                                          

  

 
 טפסים   8.9

 
הטפסים , בנהלים וסטנדרטים לשימוש המדריכים" נספחים"מסופקים בקובץ , SDIטפסי  .1

י "טפסים מקבילים שאינם מסופקים ע. ישמשו לצורך הכשרת החניכים במידת הצורך
SDI  אינם קבילים אלה עם כן ישנו אישור בכתב ממטהSDI . על כל הטפסים להיות

הסיבות היחידות שניתן להישתמש בניירת לא . מלאים וחתומים טרם תחילת ההכשרה
 :הן SDIמקורית של 

 .אי יכולת לספק טופס בשפה המדוברת .א
 .הגבלות חוקיות של המדינה בא ההכשרה מבוצעת .ב

 
 מבחנים 8.10

 
מהטעויות בעזרת  100%בנוסף למעבר של  80%הינו  SDIבר לכל מבחני ציון עו .1

 .במידה ומשתמשים במבחן חיצוני יש לעבור אותו לפי אותם תנאים. המדריך
 

 דרישות לקרוס אובר 8.11
 

מובילים אשר משוייכים לארגון אחר חייבים לספק עותק של כל דרגות ההדרכה בארגון ממנו 
יצתרכו לספק מכתב מהארגון , ינם פעילים במשך פחות מחמש שניםבמידה והם א. רוצים לעבור

הם יצתרכו . המקורי אשר מציין את הנוהל אשר הם חייבים לעבור על מנת לחזור לסטאטוס פעיל
לאחר מכן . לסיים בהצלחה את תוכנית המעבר האינטרנטית ולמלא את הניירת המתאימה

 .כים המוסמך לכךי מאמן מדרי"יצתרכו לעבור את תוכנית המעבר ע
במידה ועברו יותר מחמש שנים מאז הפעם האחרונה בא היו פעילים אז עליהם לעבור מבחני 

 .מדריכים בנוסף לרשום מעלה
 

 רענון דו שנתי/נוהל חידוש 8.12
 

מדריכים ומאמני מדריכים חייבים להכשיר חניך לדרגה הבחירה ביותר אותם הם מוסמכים 
מאמן מדריכים /לא העביר את הקורס הבכיר ביותר אותו מדריךבמידה ו. להעביר בכל שנתיים

. יועבר לסטאטוס לא פעיל לאותה הדרגה ועל אותו האדם לעבור עידכון לצורך חידוש דרגתו
בדרך כלל הליך זה ישפיע על אנשים אשר לא חידשו את חברותם בזנתיים האחרונות אך אלול 

טרות ולא את כלל הדרגות שהם מוסמכים להשפיע על  מדריכים אשר מעבירים רק דרגות זו
 .ללמד

האינפורמציה הבאה מסבירה איך מדריכים יכולים לחזור לסטאטוס פעיל דרך או הצגה של 
 .י מעבר עדכון עם מאמן מדריכים המוכשר לכך"הסמכות אילו בארגון מוכר אחר או ע

פתוחים  העדכון יכסה רק מים SDIמאמן מדריכים של  י"במידה ויש צורך בעדכון ע .1
 .והתמחויות ללא עזרה ראשונה והחייאה
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 .לא פעיל SDIנוהל חידוש למדריך 

 
אשר לא חידש את חברותו בשנתיים האחרונות או יותר אך לימד  SDIעבור מדריך  .1

 :בארגון מוכר אחר הדרישות לחידוש הן
 .טלעבור בהצלחה קורס ריענון באינטרנ .א
 .הדרגות הנדרשותלהוכיח בעלות של כלל חומר ההדרכה לפי  .ב
 .למלא ולחתום על טופס חידוש חברות .ג
למלא טופס רענון למדריך לא פעיל הכולל הוכחת הסמכות בארגון המקביל במהלך  .ד

 .השנתיים האחרונות
 .בתהליך בארגונים אחרים QAלהראות שאין  .ה

 
 :אשר לא הדריך כלל בשנתיים האחרונות או יותר באף ארגון SDIעבור מדריך  .2

 .קורס ריענון באינטרנט לעבור בהצלחה .א
 .להוכיח בעלות של כלל חומר ההדרכה לפי הדרגות הנדרשות .ב
 .למלא ולחתום על טופס חידוש חברות .ג
 .לעבור מבחני מדריכים אצל מאמן מדריכים מוסמך .ד
 .SDIלמלא ולחתום על טופס עדכון  .ה
 .למלא לחתום ולהחתים רופא על הצהרה רפואית עדכנית .ו
 .והחייאה בתוקףלהראות רשיון עזרה ראשונה  .ז

 
 .סטאטוס פעיל למדריך אשר חידש חברות במהלך השנתיים האחרונות

 
עבור מדריך אשר חידש את חברותו בשתיים האחרונות אך לא לימד או עזר בקורס לפי  .1

הדריך את אותה הדרגה  אךהדרגה הבחירה ביותר שלו במהלך השנתיים האחרונות 
 :המקבילה בארגון מוכר אחר עליו

 .עלות על כל חומרי ההדרכה הנדרשים לדרגה המדוברתלהוכיח ב .א
 להגיש טופס עדכון מלא וחתום .ב
 .באף ארגון במהלך השנתיים האחרונות QAלהוכיח שלא היו  .ג

 :או
 .י מאמן מדריכים המוסמך לדרגה זו"לעבור עדכון ע .ד

 
עבור מדריך אשר חידש את חברותו בארגון במהלך השנתיים האחרונות אך לא העביר  .2

 :עליו. יל לדרגה באף ארגון אחר במהלך תקופה זואת המקב
 באף ארגון במהלך השנתיים האחרונות QAלהוכיח שלא היו  .א
 .לעבור מבחני מדריכים מחדש אצל מאמן מדריכים מוסמך .ב
 .י מאמן המדריכים אשר ביצע את העדכון"להעביר טופס עדכון חתום ע .ג
 .למלא לחתום ולהחתים רופא על הצהרה רפואית עדכנית .ד
 .ראות רשיון עזרה ראשונה והחייאה בתוקףלה .ה

 
ישנם דרישות נוספות אשר יכולות להידרש ברגע שליחת הבקשה : הערה

 .י הנציג המקומי"י מחלקת ההדרכה או ע"לאישור או ע
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 .במידה וישנם עדכונים באינטרנט יש לבקש ממחלקת ההדרכה ללא עלות

 
שלהם לאחר שלא הכשירו מדריכים מאמני מדריכים אשר מבקשים לחדש את סטאטוס הפעיל 

הדרישות לחידוש , בנוסף .בשנתיים האחרונות יצתרכו לעבור קורס מאמני מדריכים מחדש
 .דרגות ההבדרכה הבכירות לרמה זו גם חלים

 
אשר רוצים לחדש את חברותם יצתרכו לעבור , TDIעוזרי מדריך ודייבמאסטר , דייבמאסטר

 .פעילעדכונן נהלים וסטנדרטים אצל מדריך 
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