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 טבלת קורסים . 1

 
גיל  שם הקורס

 מינימלי
מספר 

 צלילות נדרש

יחס 
-מדריך

חניך במים 
 פתוחים

 דרישות מוקדמות
תעודת 
הסמכה 
י  "ניתנת ע
SDI 

Divemaster 18 40 8 

Advanced, Rescue,   ,
, עזרה ראשונה, החייאה

, צלילות רשומות 40
Deep Diver ,Night & 

Limited Visibility 

 כן

Assistant Instructor 18  ראה תיאור
 8 קורס

Divemaster ,החייאה ,
 40, עזרה ראשונה

 צלילות רשומות
 כן

Non-Diving Specialty 
Instructor 21  - -כן ראה דרישות קורס 

CPROX Instructor 18 -- -- כן עוזר מדריך או מדריך 
CPR1st Instructor 18  -- --כן עוזר מדריך או מדריך 

CPROX1st AED 
Instructor 18  -- --כן עוזר מדריך או מדריך 

Visual Inspection 
Procedure Instructor 21 --  כן ראה תיאור קורס 

Instructor development 
course(idc) 

Instructor evaluation 
course (iec) 

ראה תיאור  18
 8 קורס

Divemaster ,מתן חמצן ,
, עזרה ראשונה, החייאה

 צלילות רשומות  100
 כן

Course Director  21 -- -- כן ראה תיאור קורס 
Instructor Trainer 21  -- --כן ראה תיאור קורס 
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2 . SDI -  סטנדרטים כלליים להובלה- Leadership 
 

 מנהלה 2.1
לכל קורס שבו  –המדריכים חייבים לוודא שכל החניכים משלימים את הטפסים הבאים 

 :החניך משתתף
 .טופס שחרור מאחריות וקבלת סיכונים .א
י בחלק המסומן לשאלה כלשהי בטופס הרפוא" כן"אם החניך עונה  .טופס רפואי .ב

הוא חייב לספק הרשאה בכתב , "או האם אי פעם... האם יש לך היסטוריה של"
או כל קורס או התמחות , מרופא לפני שהוא משתתף בקורס מים פתוחים או סגורים

 .אחרים
הוא והמבחן  ).בסיום הקורס הרלוונטי( Diver Registration" הרשמת צולל"טופס  .ג

מסכם לכל דרגה בליווי האישור הרפואי יועברו ה)80%ציון מעבר של לפחות (
חשוב להבהיר כי החניך אינו מוסמך עד . או הנציג המקומי שם ישמרו SDIלמשרד 

 .העולמי SDIלקבלת אישור ממחלקת ההדרכה במטה 
 .שנים 7יש לשמור אותו במשך  – Student Recordטופס  .ד
 .SDIטנדרטים של חייבים להחזיק בעותק משלהם של מדריך הס SDIכל מדריכי  .ה
 .על המדריך לוודא מספר צלילות רשומות מתאים לקורס ביום תחילת הקורס .ו
 

 תאונות ואירועים 2.2
היית מעורב בתאונה , המדריך, אולם אם אתה, בתקווה שלעולם לא תצטרך לעשות זאת

מייד לאחר  SDIולשלוח בפקס למטה  אירוע/ טופס תאונה עליך למלא , או ראית תאונה
 .התאונה

 
 :הגדרות    2.3

המסייע אינו . או מאמן צוותי מדריכים IT, אדם המסייע למדריך מוסמך ראשי -עוזר
חניך / ניתן להשתמש במסייע לצורך פיקוח נוסף או הגדלת יחס מדריך . מוסמך ללמד

 .בתנאי ים המאפשרים זאת
שם חובה למלא את , ירשם בהסמכה ויקבל קרדיט על כל הסמכה שבה הוא עזר עוזר

 .העוזר בטופס ההסמכה' מס
 

 Courseאו  IT, עם מדריך מוסמך נוסף, אדם מוסמך להדריך את קורס:  2' מדריך מס
Director   

וחובה לרשום , בעת הסמכה יקבל את אותו קרדיט שווה מהמדריך הראשי של הקורס
 .מדריך על טופס ההסמכה' מס

 
אין להשלים תנאים . ילת הקורסתנאים אילו חייבים להיות לפני תח: תנאים מקדימים

תנאים . אילו תוך כדי ביצוע ההכשרה אלה עם כן צוין אחרת בסטנדרט של אותו הקורס
ניתן להגיש בקשה . י המדריך"אשר הוגדרו בסטנדרט אינם ניתנים לשינוי או ויתור ע

 .בכתב למחלקת ההדרכה להקלה בתנאים מקדימים עם פירוט מלא לסיבה המתבקשת
 

 
 



 2018ינואר : תאריך                                                                                SDI –אוגדן מדריך 
 18מהדורה אנגלית                                                                    סטנדרטים למובילים – 4חלק 

 2.0עברית                                                                                                            
 

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

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4חלק                                                             7'   עמ                   SDI –אוגדן מדריך וסטנדרטים 

                                                                             
                                                                                                                          

  

 דציו 2.4
 .SDIיש להשתמש במחשב צלילה אישי בכל התרגולים במים במהלך קורסי  

 
 תרגול במים סגורים 2.5

יש לבצע תרגול במים סגורים בבריכת שחייה או במקור מים שבו מתקיימים התנאים 
 :הבאים

 
 .מטר 3-ראות של כ .א
 .תנאי מים רגועים על פני המים .ב
 .כשראשם מעל המיםגישה קלה לעומקים בהם החניכים יכולים לעמוד  .ג
עומק בו ניתן להדגים כיאות את המיומנויות הנדרשות במדריך לתרגול במים  .ד

 .סגורים
 .ציוד מתאים לאזור התרגול .ה
 .SDIאתרי תרגול מים סגורים שאינם בריכות חייבים להיות מאושרים על ידי מטה  .ו

 
 

 תרגול במים פתוחים 2.6
 :תוך בדיקת התנאים הבאים, ההמדריך יבחר את אתר תרגול המים הפתוחים בקפיד

 
 ).'אגם וכו, ים(תנאי המים יהיו דומים לאלה שבאזור הצלילה  .א
 .בריכות שחייה אינן נחשבות כמים פתוחים .ב
 .צלילות המים .ג
 .טמפרטורה מעל ובתוך המים .ד
 .תנאי מזג האוויר .ה
 .גישה למים .ו
 .ציוד מתאים לתנאים .ז
 .הגנה תרמית המתאימה לתנאים .ח
 .ות תחנות דקומפרסיהאין לבצע צלילות המצריכ .ט
 .אין לבצע צלילות בסביבה מקורה .י

 :הכולל, יש לבצע תדריך מלא .יא
I. אתר הצלילה. 
II. תנאי המים. 
III. מיומנויות לביצוע. 
IV. כניסה ויציאה מהמים. 
V. נהלי חירום. 

 :שכולל, יש לבצע תחקיר שלאחר הצלילה                
VI. ביצועי הצוללים באופן כללי. 
VII. דברים הדורשים שיפור. 
VIII. גבי הסביבהאבחנות ל. 
IX. שאלות ותשובות. 

 
 דרישות ציוד מינימליות –חניך  2.7
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 :החניכים יצוידו בציוד הבא
 .סנפירים ושנורקל, מסיכה .א
 .מאזן עם אינפלייטור בלחץ נמוך .ב
 .וסת ומד לחץ .ג
 .מקור אוויר חלופי .ד
 .משקולות .ה
 .מחשב צלילה אישי .ו
 .חליפת צלילה המתאימה לתנאי התרגול .ז
 .מיכל אוויר דחוס .ח
 ).תרגול מיומנויות ניווטב(מצפן  .ט
 .סכין או מכשיר חיתוך .י

 .איתות חירום .יא
 

חניך שברשותו מחשב צלילה ומד לחץ אלחוטי אינו מחויב בלבישת מד לחץ : הערה
 .רגיל

מבוסס על ערכי היצרן או  SDIנפח המיכל הנמצא בשימוש סטנדרטים  –הערה  -
לי עקב שינויים ערכים כלליים אך אינם בדיוק בין הערך המטרי לערך האימפריא

אם תשתמש במיכל בעל נפח מטרי בבקשה השתמש . בנפח מיכלים ולחץ עבודה
אם אתה משתמש בערך האימפריאלי אנא השתמש , כמו כן. בערך המיכל המתאים

 :במיכל בעל ערך אימפריאלי
 .רגל מעוקב 18= ליטר  3לדוגמא מיכל  -

 דרישות ציוד מינימליות –חניך  2.8
-עוזר מדריך ו, דרישות הציוד המינימליות עבור מדריך, חרתאלא אם כן מצוין א 

Divemaster ,הן: 
 

 .מסיכה וסנפירים .א
 .מאזן עם אינפלייטור בלחץ נמוך .ב
 .וסת ומד לחץ .ג
 .מקור אוויר חלופי .ד
 .משקולות .ה
 .מחשב צלילה אישי .ו
 .חליפת צלילה המתאימה לתנאי התרגול .ז
 .מיכל אוויר דחוס .ח
 . מצפן .ט
 .מכשיר חיתוך .י

אלא אם כן התרגול מתבצע בבריכת  –התאם לחוקים המקומיים דגל צלילה ב .יא
 .שחייה

 
מדריך שברשותו מחשב צלילה ומד לחץ אלחוטי אינו מחויב בלבישת מד לחץ : הערה

 .רגיל
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 תעודות זמניות 2.9
 .Leaderלא ניתן להעניק תעודות זמניות לקורסי 
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3 . SDI –  קורסDivemaster 
 

 הקדמה 3.1
את המיומנויות והידע הנחוצים לאדם להוביל צוללים מוסמכים  קורס זה נועד לפתח

 .בסביבת מים פתוחים
 

 הסמכות המסיימים 3.2
 :מוסמכי קורס זה יוכלו 

בתנאי שהפעילויות דומות , פעיל במהלך קורסי צלילה מאושרים SDIלמדריך  לסייע .א
 .לתרגול שעבר המוסמך

ילויות דומות לתרגול שעבר בתנאי שהפע, צלילות לצוללים מוסמכים לפקח ולבצע .ב
 .המוסמך

 .עבור צלילות לפי התנאים הקיימים בשטח לתכנן ולבצע נהלי חירום .ג
 

 מי יכול ללמד 3.3
 .פעיל SDIמדריך  .א

 
 מדריך-יחס חניך 3.4

 :אקדמי
החומרים והזמן המוקדש יכולים להבטיח תרגול מלא , כל עוד המתקנים, אין מגבלה .א

 .וברור
 ):שחייהתנאי בריכת (מים סגורים 

 .חניכים לכל מדריך 8מקסימום של  .א
 ):'נהר וכו, מעיין, אגם, ים(מים פתוחים 

המדריך יכול להפחית את מספר החניכים . חניכים לכל מדריך 8מקסימום של  .א
 .בהתאם לתנאי הסביבה

 
 דרישות מקדימות מהחניך 3.5

 .אלא אם מצוין אחרת, שנים 18גיל מינימלי של  .א
 Night and-ו Deep ,Navigationהכוללת התמחויות ( Advanced Diverתעודת  .ב

Limited Visibility.( 
 .Rescue Diverהסמכת  .ג
 .CPR1stתעודת  –הסמכת החייאה ועזרה ראשונה  .ד
 .בדיקה רפואית לצלילה בתוקף .ה
 .צלילות רשומות 40מינימום  .ו
 CPROX1ST AED-את קורס ה Divemaster SDIניתן לשלב במהלך הקורס  .ז

 
 הקורסמבנה ומשך  3.6

 :החניכים חייבים 
 .תחקורים שלאחר הצלילה/ תדריכים  5לבצע  .א
 .תכנון ושליטה בניהול צלילה ופעילויות צלילה, להפגין הכנה .ב
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 .צוללים באתרים ובתנאי סביבה שונים 4להוביל מינימום של  .ג
 :מבנה ואורך הקורס

מאפשר למדריכים לבנות את הקורס בהתאם למספר החניכים המשתתפים  SDI .א
 .ת המיומנות שלהםורמ

 .שעות 40אורך הקורס צריך להיות מינימום  .ב
 

 דרישות מנהלתיות 3.7
 :משימות מנהלתיות 

 .אסוף את דמי הקורס מכל החניכים .א
 .ודא כי לכל החניכים יש הציוד הדרוש .ב
 .ז לחניכים"הסבר את הלו .ג
 .דאג שהחניכים ימלאו את טופס השחרור מאחריות והטופס הרפואי .ד
 .חרור והטופס הרפואי של כל חניך לפני התחלת הקורסבדוק את טופס הש .ה

 :סיום הקורס
המדריך צריך להעניק תעודת הסמכה ולשלוח טופס הרשמה , לאחר השלמת הקורס .א

 .SDIלמטה 
 .הענק את התעודה לחניך .ב
 .ניתן להסמיך במערכת המקוונת .ג

 
 חומרי לימוד 3.8

 :חומרים נדרשים
 .ת המקוונת כאשר ניתןבנוסף ללימוד במערכ divemaster SDI ספר .א
 .Leadershipמדריך אוגדן  .ב
 SDIסטנדרטים ונהלים של  .ג

 :חומר רשות
 .Divemaster SDIדיסק מקורות  .א
 .Divemaster SDIמצגות  .ב
 

 ציוד נדרש 3.9
פורט מוקדם יותר במדריך  SDIשל  Leaders-ציוד בסיסי לקורסי צלילה מים פתוחים ל

 .זה
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 שיםנושאי לימוד נדר 3.10
המדריך יכול להשתמש בטקסטים או חומרים נוספים שעשויים לעזור בהסברת 

 :יש לכסות את הנושאים הבאים במהלך הקורס. הנושאים
 
 .SDIההיסטוריה של . 1

 
 .SDIשל  Divemaster-קוד האתיקה והמקצוענות ל. 2
 
 .מוצרים ונהלים. 3

 .כיצד לבצע הזמנה .א
 .חידושים שנתיים .ב

 
 :אחריות וביטוח. 4

 .ניהול סיכונים .א
 ).יש למלא טפסים כאלה בכל קורס(טופסי שחרור מאחריות  .ב
 .ח תאונה"מילוי דו .ג

 
 :פיתוח ידע. 6

 .ציוד .א
 .פיזיקה ופיזיולוגיה של הצלילה .ב
 .בעיות רפואיות הקשורות לצלילה .ג
 .שימוש במחשבי צלילה וטבלאות .ד
 .סביבת הצלילה .ה
 :תכנון צלילה וניהול צלילה .ו

I. מים סגורים. 
II. מים פתוחים. 

 :פתרון בעיות .ז
I. מים סגורים. 
II. מים פתוחים. 

 .תקשורת בפני המים ומתחת למים .ח
 .עזרה לצולל .ט
 .המנעות ממצבי חירום וממצבי גמר אוויר .י

 .פרקטיקות מומלצות לצלילה בטוחה .יא
 .נהלי צלילה מסירה .יב
 .נהלי צלילה מחוף .יג
 .נהלי צלילת לילה .יד
 .ניהול תאונות .טו
 .נהלי חירום .טז

 
 :Leadershipפיתוח . 7

 .ילה לקבוצהתכנון צל .א
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 .Divemasterרשימות בדיקה ויומנים של  .ב
 
 

 דרישות ביצוע מיומנויות ודרישות סיום קורס    3.11
 :דרישות מים סגורים

שנורקל וציוד נוסף , סנפירים, מסיכה: ציוד מינימלי –מיומנויות צלילה חופשית  .א
 :על פי הצורך

I.  א לל, שנורקל וסנפירים, מטר עם מסיכה 800שחייה למרחק של
 .דקות 17-בפחות מ, ללא שימוש בידיים, עצירה

II.  ללא , מטר על פני המים בכל סגנון שחייה 400שחייה למרחק של
מותר להשתמש במשקפת (דקות  10-בפחות מ, שימוש בעזרי שחייה

 ).שחייה
 :SDIשל  Leaders-כל הציוד הנדרש ל: ציוד מינימלי –מיומנויות צלילה  .ב

I. דקות 4בקצב מהיר במשך  גרירת צולל עם ציוד מלא, במים. 
II. תרגול הצלה מלא באופן מספק. 
III. מימיות עם ובלי מסיכה-מיומנויות תת. 
IV.  מטר 100שחיית שנורקל על פני המים עם ציוד מלא לאורך. 

, בפני המים. מטר 6הבאת צולל המדמה אובדן הכרה מעומק שלא יעלה על  .ג
 .דקות 4-מטר ללא עזרה בפחות מ 100גרירה לאורך 

 :מים סגוריםמיומנויות  .ד
I. הכנה ותכנון. 
II. תדרוך ותחקיר. 
III. שליטה בקבוצה. 
IV. זיהוי ופתרון בעיות. 
V. הרכבת ופירוק ציוד צלילה. 
VI. בדיקת ציוד. 
VII. כניסות. 
VIII. יציאות. 
IX. בחירת משקל נכונה ואיזון. 
X. ריקון וסת ושנורקל. 
XI. החזרת וסת. 
XII. עליות וירידות מבוקרות. 
XIII. שחייה מתחת למים. 
XIV. ריקון מסיכה. 
XV. טכניקות שיטת בן הזוג. 
XVI. הסרת והחזרת משקולות. 
XVII. אלטרנטיבות למצבי חירום של גמר אוויר. 
XVIII. טיפול ותחזוקת ציוד. 

 
 :דרישות מים פתוחים

 .דקות כל אחת 20-צלילות מים פתוחים שאורכן למעלה מ 10יש לבצע  .א
 .מטר 40-אין לבצע צלילות תרגול בעומק של יותר מ .ב
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שליטה בקבוצה , ןתכנו, של הכנה, במים פתוחים, SDIהדגמה למדריך פעיל של  .ג
 .מימיות מהנושאים המפורטים מטה-פעילויות תת 3ופתרון בעיות בלפחות 

באיכות של , החניכים צריכים להפגין את כל המיומנויות מהקורסים הקודמים .ד
Divemaster  ובציוד שלLeadership .המיומנויות כוללות: 

A. הכנה ותכנון. 
B. תדרוך ותחקיר. 
C. שליטה בקבוצה. 
D. דהרכבה ופירוק ציו. 
E. בדיקת ציוד. 
F. כניסות. 
G. יציאות. 
H. בחירת משקל נכונה ואיזון. 
I. ריקון וסת ושנורקל. 
J. החזרת וסת. 
K. עליות וירידות מבוקרות. 
L. שחייה מתחת למים. 
M. ריקון מסיכה. 
N. טכניקות שיטת בן זוג. 
O. הסרה והחזרת משקולות. 
P. הסרה והחזרה של ציוד מלא. 
Q. זיהוי ופתרון בעיות. 
R.  אוויראלטרנטיבות במצבי חירום של גמר. 
S. טיפול ותחזוקת ציוד. 
T.  על פי תוואי שטח ובעזרת מצפן –הערכה של מיומנויות ניווט. 
U. פריסת והצפת מצוף סימון עצמי. 

החניכים יתעדו אותן ביומן והמדריך יחתום , לאחר השלמה מוצלחת של הצלילות .ה
 .עליהן

 
 :המדריכים נדרשים להעריך את היכולת של החניכים

 
 .Divemaster-ל SDIל לעמוד בבחינה הכתובה ש .א
 .להשלים את כל דרישות המים  .ב
 .מוסמך את היכולת לפתור בעיות בתוך ומחוץ למים SDIלהדגים למדריך  .ג
 .להפגין שיקול בוגר והגיוני לגבי תכנון צלילה וביצועה .ד
שעות צלילה כאשר  25+ צלילות  50צלילות או  60על החניך להיות אם לפחות  .ה

מגוון כמה שיותר רחב של תנאי סביבה ימית מהצלילות צריכות להיות ב 30
 .שונה

 .במגוון רחב של תנאי צלילה DMעל החניך להראות יכולת התנהלות כ .ו
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4 . SDI –  קורס עוזר מדריך– Assistant Instructor 
 

 הקדמה 4.1
 .פעיל SDIקורס זה נועד להעניק לחניכים ניסיון לימוד מעשי עם מדריך 

 
 הסמכות המסיימים 4.2

 :סמכי קורס זה יוכלומו 
 ).Skin Diver(ללמד ולהסמיך חניכים בקורס צלילה חופשית  .א
 ).Inactive/Refresher(להעביר קורס רענון  .ב
 .תחת הדרכתו של מדריך פעיל Open Waterלהעביר מבחן ידע בקורס  .ג
בתנאי שהפעילויות דומות , פעיל במהלך קורסי צלילה מאושרים SDIלמדריך  לסייע .ד

 .תרגל כבר לאלה שהמוסמך
בתנאי שהפעילויות דומות לאלה שהמוסמך , צלילות לצוללים מוסמכים לפקח ולבצע .ה

 .תרגל כבר
 

 מי יכול ללמד 4.3
 .פעיל SDIמדריך  .א

 
 מדריך-יחס חניך 4.4

 :אקדמי
החומרים והזמן המוקדש יכולים להבטיח תרגול מלא , כל עוד המתקנים, אין מגבלה .א

 .וברור
 ):חייהתנאי בריכת ש(מים סגורים 

 .חניכים לכל מדריך 8מקסימום של  .א
 ):'נהר וכו, מעיין, אגם, ים(מים פתוחים 

המדריך יכול להפחית את מספר החניכים . חניכים לכל מדריך 8מקסימום של  .א
 .בהתאם לתנאי הסביבה

 
 דרישות מקדימות מהחניך    4.5

 
 .שנים 18גיל מינימלי של  .א
 .Divemasterתעודת  .ב
 .CPROXתעודת  –אשונה הסמכת החייאה ועזרה ר .ג
 .בדיקה רפואית לצלילה בתוקף .ד
 .שעות צלילה 25+ צלילות  50צלילות רשומות או  60מינימום  .ה

 .Leadership-כפי שמוגדר בסטנדרטים של ה, ציוד הדרכה מינימלי
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 מבנה ומשך הקורס 4.6
 

בכל  החניך חייב להיות נוכח. החניך חייב לסייע למדריך פעיל עם השיעורים הבאים
 :התרגולים במים סגורים ובמים פתוחים, השיעורים

 :מלא Open Waterקורס  .א
I. מצגת לימודית מוגבלת אחת. 
II. מצגת מוגבלת אחת במים סגורים. 
III. מצגת מוגבלת אחת במים פתוחים. 

 .קורסי התמחות 4 .ב
 .קורס הצלה אחד .ג

 :מבנה ואורך הקורס
המשתתפים  מאפשר למדריכים לבנות את הקורס בהתאם למספר החניכים SDI .א

 .ורמת המיומנות שלהם
שעות מקורס  30-כאשר על לא יותר מ, שעות 70אורך הקורס צריך להיות מינימום  .ב

 .אפשר לתת לחניך קרדיט Divemaster-ה
 

 דרישות מנהלתיות 4.7
 :משימות מנהלתיות 

 .אסוף את דמי הקורס מכל החניכים .א
 .ודא כי לכל החניכים יש הציוד הדרוש .ב
 .חניכיםז ל"הסבר את הלו .ג
 .דאג שהחניכים ימלאו את טופס השחרור מאחריות והטופס הרפואי .ד
 .בדוק את טופס השחרור והטופס הרפואי של כל חניך לפני התחלת הקורס .ה

 :סיום הקורס
המדריך צריך להעניק תעודת הסמכה ולשלוח טופס הרשמה , לאחר השלמת הקורס .א

 .SDIלמטה 
 .הענק את התעודה לחניך .ב
יחד עם הבחינה הסופית , את טופסי ההרשמה לעוזר המדריך SDIיש לשלוח למטה  .ג

 .ובדיקה רפואית לצלילה ללא מגבלות או תנאים
 

 חומרי לימוד 4.8
 :חומרים נדרשים

 .Leadershipמדריך  .א
 .Leadershipמדריך למדריך  .ב
 .לסטנדרטים ונהלים SDIמדריך  .ג
 

 ציוד נדרש 4.9
פורט מוקדם יותר במדריך  SDIשל  Leaders-ציוד בסיסי לקורסי צלילה מים פתוחים ל

 .זה
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 נושאי לימוד נדרשים 4.10
המדריך יכול להשתמש בטקסטים או חומרים נוספים שעשויים לעזור בהסברת 

 :יש לכסות את הנושאים הבאים במהלך הקורס. הנושאים
 
 .SDIסטנדרטים ונהלים של . 1

 
 .SDIההיסטוריה של . 2

 
 .מוצרים ונהלים. 3

 .מנהכיצד לבצע הז .א
 .חידושים שנתיים .ב
 .להסמכת עוזר מדריך SDIדרישות  .ג
 .SDIהקוד האתי והאחריות המקצועית של עוזר המדריך על פי  .ד

 
 :אחריות וביטוח. 4

 .ניהול סיכונים .א
 ).יש למלא טפסים כאלה בכל קורס(טופסי שחרור מאחריות  .ב
 .ח תאונה"מילוי דו .ג

 
 :תכנון קורס. 5

 .ובפעילויות צלילהתכנון ושליטה בניהול צלילה , הכנה .א
 .נהלי מים סגורים ומים פתוחים .ב
 .ניסיון מעשי בסיוע תרגול בצלילות מים פתוחים .ג
 .פתרון בעיות במים סגורים ובמים פתוחים .ד
 .Skin Diver –איך לבצע קורס צלילה חופשית  .ה
 .Refresher Course –איך לבצע קורס רענון  .ו

 
 קורסדרישות ביצוע מיומנויות ודרישות סיום      4.11

תחת השגחה ישירה של מדריך , החניך חייב לבצע מצגת אחת בכל אחד מהקורסים
 .פעיל

 :המדריכים נדרשים להעריך את המיומנויות הבאות
 :יכולת המועמד .א

A. לסייע בכל הקורסים הנדרשים. 
B.  להפגין שיקול דעת בוגר והגיוני בכל מה שקשור לתכנון צלילה

 .וביצועה
 :יציאת חירום .ב

A. מטר 2.5-ירידה לכ, ד ומיכל סגורעם ציוד מלא בי. 
B. שנורקל ושאר הציוד, לבישת מסיכה, פתיחת מיכל. 
C. עלייה איטית אל פני המים כשהציוד על הצולל והמסיכה מרוקנת. 

ללא , בכל סגנון שחייה, מטר על פני המים ללא הפסקה 400שחייה למרחק של  .ג
 .דקות 10-בפחות מ, עזרי שחייה
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ללא , שנורקל וסנפירים ללא הפסקה, סיכהמטר עם מ 800שחייה למרחק של  .ד
 .דקות 17-בפחות מ, שימוש בידיים

 .צלילות מים פתוחים מתועדות ומאומתות בזמן ההסמכה 60הצגת  .ה
, בפני המים. מטר 6הבאת צולל המדמה אובדן הכרה מעומק שלא יעלה על  .ו

 .דקות 4-מטר ללא עזרה בפחות מ 100גרירה לאורך 
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Diving specialty -Nonת ללא צלילה קורס הדרכה להתמחויו. 5
instructor. 

 
 .הקדמה 5.1

 
את ... טכנאי ציוד צלילה וכו, בעלי חנויות: קורס זה נועד ללמד עובדים במקצועות הצלילה כגון
 :הידע להיות מדריך להתמחויות ללא צלילה הבאות

 .נהלי בדיקה ויזואלית .1
2. CPROX 
3. CPR1ST 
4. CPROX1ST AED 
 SDIי "וספות אשר מאושרות או יאושרו עהתמחויות ללא צלילה נ .5
 .קורס שנירקול .6

 
 Courseאו  ITל עליו לעבור את ההסמכה אצל "על מנת שחניך יוסמך באחד מהקורסים הנ

Director instructor ,מדריכים אשר מחזיקים . לא ניתן לעבור הסמכות מנהליות לדרגות אילו
רשאים לעשות זאת דרך תהליך  SDIבהסמכות מקבילות מארגונים מוקרים הרוצים לעבור ל

crossover מקובל. 
 

 הסמכות המסיימים 5.2
 

 :בסיום מוצלח של הקורס החניך רשאי
 .ללא צלילה SDIללמד התמחויות  .1

בהינתן שהוא עומד בכל התנאים , המועמד יכול לקבל מספר הסמכות במקביל –הערה 
 .מקיים את הקורסים המתאימים Course Director instructor-או ה IT-המקדימים וה

 
 מי רשאי ללמד 5.3

 
 .אשר מוסמך לדרגות הדרכה אלו SDIפעיל של  Course Director instructorאו  ITכל 

 
 יחס חניך מדריך 5.4

 
 :שלב אקדמי

חומר ההספקה והזמן מספיקים על מנת להעביר את , ללא הגבלה כל עוד תנאי המתקן .1
 .החומר בצורה יעילה

 :מים מוגנים
1. 16:1 

 :מים פתוחים
1. 10:1 
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 דרישות מקדימות מהחניך  5.5
 

 .21גיל מינימום . 1      
 .SDIלהוכיח שייכות למרכז . 2      
 .להוכיח לפחות שנה נסיון כמוסמך ההתמחות הנלמדת. 3      
 .לעמוד בתנאים המקדימים של כל התמחות. 4      
 .ראשונה תקפהלהיות בעלים של תעודת החייאה ועזרה . 5      

 .י מדריך מוסמך"לכל רמותיו במהלך הקורס עצמו ע SDI cproxניתן לעבור קורס  –הערה 
 
 

 מבנה ומשך הקורס    5.6
 
 Courseאו ITשעות תחת פיקוח ישיר של  15: שעות כללי 20הקורס חייב לעבור מעל . 1

Director instructor . 
 

 דרישות מנהליות 5.7
 
 .מכל בהחניכיםלגבות תשלום על הקורס . 1
 .לוודא המצאות ציוד מתאים לכל חניך. 2
 .ז הקורס לכל החניכים"להעביר את לו. 3
 :לדאוג שהחניכים. 4

 .SDIימלאו את טופס שחרור מאחריות של . א   
 .SDIיעבירו טופס הצהרה רפואית מלא של . ב   

 :IT-בסיום מוצלח של הקורס עלה ה
ניתן להסמיך גם במערכת המקוונת . יג הארגוןלמלא טופס הסמכה מתאים ולהעביר לנצ .1

 SDIשל 
 

 חומר הדרכה 5.8
 

 :חומר חובה
 .SDIאוגדן נהלים וסטנדרתים  .1
 .IT SDIאוגדן  .2
 .SDIאוגדן מדריך  .3
 .כל חומר נוסף אשר דרוש על ידי הסטנדרטים של הקורס המועבר .4

 
 ציוד דרוש  5.9

 
 .מדכל ציוד הנדרש לפי הסטנדרטים של ההתמחות אותה הולך החניך לל
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 :נושאים כללים 5.10
 

 :הנושאים הבאים הינם חובה
 .SDIנהלים וסטנדרטים של  .1
 .SDIהיסטוריה של  .2
 :מוצרים ונהלים ספציפיים .3

 .איך לבצע הזמנה .א
 .נהלי רישום מוצרים .ב
 .חידוש חברות שנתי .ג
 .אחריות אישית וביטוח .ד

 .ניהול סיכונים .4
 .טפסי שחרור מאחריות .א
 .תאונה כמעט/ איך למלא טופס דיווח על תאונה  .ב

 :שיתות הדרכה .5
 .מתודיקה ושיטות תקשורת חזותית .א
 .הכנת שיעור .ב

 .בכיתה -
 ).רק שנירקול(מים מוגנים  -
 )רק שנירקול(מים פתוחים  -

 .שימוש בעזרי לימוד .ג
 .שימוש בשאלונים, תוכניות לימוד עצמי .ד

 .מכירה מוצלחת של קורסים .6
 .תמחור נכון .א
 .גיוס חניכים .ב
 .ארגון וניהול זמנים יעיל של הקורס .ג

 .מכירות לצרכנים .7
 קוד אתיקה למדריך .8
 .כל החומר הרלוונטי לכל התמחות יועבר לאחר סיום מוצלח של קורס זה .9

 
 .דרישות מיומנויות ודרישות הסמכה 5.11

 
 :על מנת לסיים את הקורס בהצלחה על החניך לעבור

אותו  SDIדקות על החומר התמחות  15הרצאות שכל אחת לפחות  3להעביר לפחות  .1
 .יעביר

 SDIדקות על חומר ההתמחות  15שיעורים מעשיים שכל אחד לפחות  2יר לפחות להעב .2
 .אותו יעביר

 .אותו יעביר SDIלהצליח בכל המיומנויות הכשורות לאותה התמחות  .3
 .להראות יכולת טובה בחזרה על שאלות בחינה אם חניך .4
 .SDIלהצליח בצורה מספקת לעבור את מבחן הסטנדרטים של  .5
 .ל דעת בתכנון וביצוע שיעורים אקדמאיםלהראות בגרות ושיקו .6
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 .קרדיט לאחר הקורס 5.12
 

רשאים לשדרג לכל התמחות ללא צלילה ללא  SDIחניך קורס מדריכים ללא צלילה של 
בכל מקרה חייב החניך לעמוד בכל דרישות הקדם לאותה . מעבר של שלב זה בקורס

 .התמחות אליו רוצה לשדרג
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6 . SDI –  קורס מדריךCPROX 
 

 הקדמה 6.1
הקורס נועד ללמש מדריכים . ריאה ומתן חמצן בשעת חירום-קורס זה משלב החייאת לב

 .את הטכניקות הנאותות ללמד צוללים בצורה בטוחה החייאה ומתן חמצן בשעת חירום
 

 הסמכות המסיימים 6.2
 :מוסמכי קורס זה יוכלו 

 :להעריך יכולת חניכים
 .זהות נפגעל .א
 .לספק החייאה לאדם מבוגר אחד .ב
 .לספק חמצן לנפגע נושם או שאינו נושם .ג

או שיהיה חייב לעבור הסמכה , בשנתיים CPROXהמדריך חייב ללמד שני קורסי 
 .מחדש

 
 מי יכול ללמד 6.3

 /SDIפעיל של  IT CPROX .א
 

 מדריך-יחס חניך 6.4
 :אקדמי

המוקדש יכולים להבטיח תרגול מלא  החומרים והזמן, כל עוד המתקנים, אין מגבלה .א
 .וברור

 ):תנאי בריכת שחייה(מים סגורים 
 .לא רלוונטי .א

 ):'נהר וכו, מעיין, אגם, ים(מים פתוחים 
 .לא רלוונטי .א

 
 דרישות מקדימות מהחניך 6.5

 .שנים 18גיל מינימלי של  .א
 .תעודת עוזר מדריך לכל הפחות .ב

 
 מבנה ומשך הקורס 6.6

 :החניך חייב לדעת
 .ולהעריך מצב חירוםלזהות  .א
 .להבין איך ללמד חניכים להפעיל או להתריע את שירותי החירום .ב

 :מבנה ואורך הקורס
מאפשר למדריכים לבנות את הקורס בהתאם למספר החניכים המשתתפים  SDI .א

 .ורמת המיומנות שלהם
 .אורך הקורס צריך להיות שעתיים .ב
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 דרישות מנהלתיות 6.7

 :משימות מנהלתיות 
 .דמי הקורס מכל החניכיםאסוף את  .א
 .ודא כי לכל החניכים יש הציוד הדרוש .ב
 .ז לחניכים"הסבר את הלו .ג
 .דאג שהחניכים ימלאו את טופס השחרור מאחריות והטופס הרפואי .ד
 .בדוק את טופס השחרור והטופס הרפואי של כל חניך לפני התחלת הקורס .ה

 :סיום הקורס
הסמכה ולשלוח טופס הרשמה המדריך צריך להעניק תעודת , לאחר השלמת הקורס .א

 .SDIלמטה 
 .הענק את התעודה לחניך .ב

 
 ציוד נדרש 6.8

אולם , CPROXלתלמיד ובספר ההדרכה למדריך  CPROXחובה להשתמש בלוח 
המדריכים המעריכים יכולים להשתמש בכל טקסט או חומרים נוספים שלדעתם עשויים 

 .לעזור בהצגת הנושאים
 .יש להשתמש בבובת החייאה

 .תמש במיכל חמצן עם וסת זרימהיש להש
 

 נושאי לימוד נדרשים 6.9
המדריך יכול להשתמש בטקסטים או חומרים נוספים שעשויים לעזור בהסברת 

 :יש לכסות את הנושאים הבאים במהלך הקורס. הנושאים
 
 .CPROXמה זה . 1
 :חמצן בשעת חירום. 2

 ?מתי נותנים חמצן .א
 .חמצן לנפגע שאינו נושם .ב
 .פנים תוך ביצוע החייאה-באמצעות מסיכת אףאיך לתת חמצן  .ג
 .חמצן לנפגע נושם .ד

 .Non-Rebreatherמסיכת  .ב
 .מסיכת שסתום דרישה .ג
 .מיכל ניטרוקס/אופציה לווסת .ד

 .בטיחות וטיפול בחמצן .ה
 .ריאה-הגדרת החייאת לב. 3
 :ביצוע החייאה. 4

 .שירותי חירום והצהרה –הערכת אירוע ונפגע  .א
 .ABC .ב
 .עדינה הרמת סנטר ומתיחת צוואר .ג
 .חוק השניים .ד
 .המשך החייאה על פי הצורך .ה
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 .TDI/SDIההיסטוריה של . 5

 
 :משרדים אזוריים. 6

 .מיקום .א
 .חוקי הדרכה במקומות אחרים בעולם .ב

 
 :אחריות וביטוח. 7

 .ניהול סיכונים .א
 .שחרור מאחריות .ב
 .ח תאונה"מילוי דו .ג

 
 .הסטנדרטים של הקורס. 8
 
 .שיטות ותיאוריית הדרכה. 9

 
 דרישות ביצוע מיומנויות ודרישות סיום קורס   6.10

החניך חייב ללמד באופן מלא צוללים להעניק החייאה ולתת חמצן לנפגע נושם או שאינו 
 :נושם
 :חמצן בשעת חירום .א

I. הכנה ושימוש במיכל חמצן. 
II. שימוש בסוגים שונים של מסיכות. 

 .החייאה .ב
 :ביצוע החייאה על בובה .ג

I. ABC. 
II. חוק השניים. 
III. ךחמצן בעת הצור. 

 
 :החניך חייב. ל"המדריך צריך להעריך את כל המיומנויות הנ

 .להפגין הבנה במתן חמצן וביצוע החייאה .א
 .לבצע מצגת אחת ולקבל עליה ציון .ב
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7 . SDI –  קורס מדריךCPR1st 
 

 הקדמה 7.1
הקורס נועד ללמש מדריכים את . ריאה ומתן עזרה ראשונה-קורס זה משלב החייאת לב

 .ללמד צוללים בצורה בטוחה החייאה ומתן עזרה ראשונה הטכניקות הנאותות
 

 הסמכות המסיימים 7.2
 :מוסמכי קורס זה יוכלו 

 :להעריך יכולת חניכים
 .לספק החייאה לאדם מבוגר אחד .א
 .לספק עזרה ראשונה לנפגע אחד .ב

או שיהיה חייב לעבור הסמכה , בשנתיים CPR1stהמדריך חייב ללמד שני קורסי 
 .מחדש

 
 ול ללמדמי יכ 7.3

 .SDI/TDIפעיל של  CPR1stמדריך מעריך  .א
 

 מדריך-יחס חניך 7.4
 :אקדמי

החומרים והזמן המוקדש יכולים להבטיח תרגול מלא , כל עוד המתקנים, אין מגבלה .א
 .וברור

 ):תנאי בריכת שחייה(מים סגורים 
 .לא רלוונטי .א

 ):'נהר וכו, מעיין, אגם, ים(מים פתוחים 
 .לא רלוונטי .א

 
 מקדימות מהחניךדרישות  7.5

 .שנים 18גיל מינימלי של  .א
 .תעודת עוזר מדריך לכל הפחות .ב

 
 מבנה ומשך הקורס 7.6

 :החניך חייב לדעת
 .לזהות ולהעריך מצב חירום .א
 .להבין איך ללמד חניכים להפעיל או להתריע את שירותי החירום .ב
ללמד אחרים בצורה נאותה לספק החייאה ועזרה ראשונה לנפגע נושם או שאינו  .ג

 .ושםנ
 :מבנה ואורך הקורס

מאפשר למדריכים לבנות את הקורס בהתאם למספר החניכים המשתתפים  SDI .א
 .ורמת המיומנות שלהם

 .אורך הקורס צריך להיות שעתיים .ב
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 דרישות מנהלתיות 7.7
 :משימות מנהלתיות 

 .אסוף את דמי הקורס מכל החניכים .א
 .ודא כי לכל החניכים יש הציוד הדרוש .ב
 .חניכיםז ל"הסבר את הלו .ג
 .דאג שהחניכים ימלאו את טופס השחרור מאחריות והטופס הרפואי .ד
 .בדוק את טופס השחרור והטופס הרפואי של כל חניך לפני התחלת הקורס .ה

 :סיום הקורס
המדריך צריך להעניק תעודת הסמכה ולשלוח טופס הרשמה , לאחר השלמת הקורס .א

 .SDIלמטה 
 .הענק את התעודה לחניך .ב

 
 ציוד נדרש 7.8

אולם , CPR1stלתלמיד ובספר ההדרכה למדריך  CPR1stבה להשתמש בלוח חו
המדריכים המעריכים יכולים להשתמש בכל טקסט או חומרים נוספים שלדעתם עשויים 

 .לעזור בהצגת הנושאים
 .יש להשתמש בבובת החייאה

 .יש להשתמש במיכל חמצן עם וסת זרימה
 

 נושאי לימוד נדרשים 7.9
אולם , CPR1stלתלמיד ובספר ההדרכה למדריך  CPR1stחובה להשתמש בלוח 

המדריכים המעריכים יכולים להשתמש בכל טקסט או חומרים נוספים שלדעתם עשויים 
 :יש לכסות את הנושאים הבאים במהלך הקורס. לעזור בהצגת הנושאים

 
 .CPR1stמה זה . 1
 
 .ריאה-הגדרת החייאת לב. 2

 
 :ביצוע החייאה. 3

 .שירותי חירום והצהרה –ע הערכת אירוע ונפג .א
 .ABC .ב
 .הרמת סנטר ומתיחת צוואר עדינה .ג
 .חוק השניים .ד
 .המשך החייאה על פי הצורך .ה

 
 .עזרה ראשונה. 4

 
 :מתי ואיך יש להעניק עזרה ראשונה. 5

 .הערכת הפציעה ומצב הנפגע .א
 ":הבסיסיים 6"הערכת  .ב

I.  החייאה= אין נשימה. 
II.  לחץ= דימום. 
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III.  קיבוע= שבר. 
IV.  יםמים קר= כוויות. 
V.  כיסוי= נשיכות. 
VI.  התבוננות= מכות. 

 
 דרישות ביצוע מיומנויות ודרישות סיום קורס 7.10

החניך חייב ללמד באופן מלא צוללים לבצע החייאה ולתת עזרה ראשונה המתאימה 
 :לפציעה

 .החייאה .א
 :ביצוע החייאה על בובה .ב

I. ABC. 
II. חוק השניים. 

 .עזרה ראשונה .ג
 ":יסייםהבס 6"טיפול בפציעה מדומה לכל אחד מ .ד

I. קיבוע. 
II. חבישה. 
III. צינון אזור עם מים זורמים. 

 
 :החניך חייב. ל"המדריך צריך להעריך את כל המיומנויות הנ

 .להפגין הבנה בביצוע החייאה ובמתן עזרה ראשונה לנפגע נושם או שאינו נושם .א
 .לבצע מצגת אחת ולקבל עליה ציון .ב
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 CPROX1stAEDמדריך  8
 

 הקדמה 8.1
 

עזרה ראשונה ושימוש בדפיברילטור , מתן חמצן בחירום, ריאה-קורס זה מלמד החייאת לב
עזרה ראשונה ושימוש , מתן חמצן, קורס זה בנוי ללמד לנהל בצורה בטוחה החייאה. אוטומטי

 :החניך יוסמך בסוף הקורס. בדפיברילטור אוטומטי
 :להעריך את יכולות חניכים .1

 .החייאת מבוגר ללא צוות .א
 .עזרה ראשונה מתן .ב

על מנת לשמר סטאטוס מדריך פעיל בדרגה הנוכחית חייב המדריך להעביר לפחות  .2
 .קורס אחד כול שנתיים או לעבור הכשרה מחדש

 
 מי רשאי ללמד  8.2

 
 .פעיל רשאי ללמד קורס זה IT CPROX1stAEDכל 

 
 .יחס חניך מדריך 8.3

 
 :אקדמי
והזמן מספיקים על מנת להעביר את חומר הלימוד , ללא הגבלה כל עוד תנאי הכיתה .1

 .החומר בצורה יעילה

 דרישות קדם מהחניך 8.4
 

 .18גיל מינימאלי  .1
 .להתמחויות ללא צלילה SDIאו מדריך  SDIמוסמך עוזר מדריך  .2
 .בתוקף CPROX1STAEDבעל הסמכה של  .3

 מבנה ומשל הקורס 8.5
 

 .כמות חניכים ורמתם מאפשר למדריך לקיים את הקורס על פי ראות עיניו לפי SDIארגון 
 :משך הקורס

 .שעות לימוד ואימון 4מומלץ לקיים לפחות 
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 .דרישות אדמיניסטרטיביות 8.6
 

 .גביית עלות הקורס מכלל החניכים .1
 .לוודא המצאות כל הציוד הנדרש לכל חניך .2
 :על החניכים .3

 .SDIלמלא טופס שחרור מאחריות של  .א
 .SDIלמלא טופס הצהרה רפואית של  .ב

 
 :ורסבסוף הק

 .י העברה של טופס רישיון מתאים לנציג הארגון"מתאים ע SDIלהנפיק רישיון  .1

 :חומר לימוד חובה 8.7
 

 .SDI CPROX1stAEDספר לחניך  .1
 .SDI CPROX1stAEDלוחות כתיבה  .2
 .SDI CPROX1stAEDאוגדן מדריך  .3

 ציוד דרוש 8.8
 

 :רשימת ציוד מינימאלי לקורס
 .בובת החייאה .1
 .ימהמיכל חמצן עם ווסת זר .2
 .דפיברילטור אוטומטי אם ספר הוראות ודגם הדגמה כאשר ניתן .3

 נושאים להעברה 8.9
 

 .הרשימה הבאה מכילה את נושאי החובה להעברה
 .CPROX1STAEDמה זה  .1
 .חמצן בחירום .2
 :מתי לספק חמצן בחירום .3

 .חמצן למטופל לא נושם .א
 ".pocket mask"איך לספק חמצן דרך  .ב
 :מתן חמצן למטופל נושם .ג

 .העשרהמסיכת  -
 .מסיכת דרישה -
 .מתן חמצן דרך וסת ומיכל צלילה -

 .זהירות ובטיחות עם חמצן .ד
 .CPRהגדרת  .4

 .ביצוע החייאה .א
 .בטיחות המטפל -
 .הזירה ומרחק כוחות רפואה, הערכת מצב המטופל -
- ABC 
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 .פתיחת נתיב אויר -
 .2חוק ה -
 .ביצוע החייאה רציפה כל עוד צריך -

 .הגדרת עזרה ראשונה .5
 .ראשונה מתי ואיך מספקים עזרה .6
 .הערכת הפציעה של המטופל .7

 .כללי בסיס 6הערכת פצוע לפי  .א
 (CPR)אין = נשימה  -
 לחץ= דימום  -
 לקבע= שבור  -
 קירור= כוויה  -
 כיסוי= נשיכה  -
 .לשים לב= מתנפח  -

 .להגדיר דפיברילטור אוטומטי .8
 מתי להשתמש .א
 איך להשתמש .ב
 .שימור וטיפול במכשיר .ג
 .וידוא בדיקות מכשיר בזמן לשימוש .ד

 .על מנת לוודא עבודה נכונה AEDחובה לעבוד לפי הוראות יצרן של ה –הערה 
 

 .דרישות מיומנויות ודרישות הסמכה 8.10
 :על המדריכים ללמד ולהעריך את כל המיומנויות הבאות

 .מתן חמצן בחירום .1
 .הכנה ושימוש במיכל חמצן .2
 .שימוש בסוגים שונים של מסכות חמצן .3
 .ביצוע החייאה מלאה על בובת החייאה .4
5. ABC 
 .2חוק ה .6
 .הכללים 6י שיטת "עזרה ראשונה ע .7
 .קיבוע מפרק .8
 .חבישת איבר פגוע .9

 .י מים זורמים"קירור אזור ע .10
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9 . SDI –  קורס מדריךVisual Inspection Procedure 
 

 הקדמה 9.1
-קורס זה מספק תרגול לבוחנים ויזואליים לרמה שבה הם יכולים להעביר את קורס ה

Visual Inspection Procedure הקורס ילמד את המועמדים את הטכניקות . לאחרים
כמו גם את היכולת לזהות מצבים שיכולים להביא , הנאותות למילוי ובדיקה של מיכלים

יותר מאשר  –יושם דגש רב על בסיס הידע של המועמד . להשבתת או השמדת מיכל
 .נדרש מבוחן מיכלים רגיל

 
 הסמכות המסיימים 9.2

 :ה יוכלומוסמכי קורס ז 
ללמד אחרים לבחון מיכלי צלילה בלחץ מלא ולאתר בהם פגמים שיכולים לגרום  .א

 .לחוסר תפקוד של המיכל
 

 מי יכול ללמד 9.3
 .SDI/TDIפעיל של  VIPבכיר מדריך  .א

 
 מדריך-יחס חניך 9.4

 :אקדמי
 ).כלים ומיכלים בחלק המעשי(מועמדים למדריכים לכל סט הדגמה  5-לא יותר מ .א
 .SDI/TDIמועמדים לכל מדריך מעריך פעיל של  25-לא יותר מ .ב

 
 דרישות מקדימות מהחניך 9.5

 .שנים 21גיל מינימלי של  .א
 .שיוך לארגון שיש בו קומפרסור בלחץ גבוה ותחנת מילוי .ב
 .ל"בוחן מיכלים ויזואלי מוסמך על ידי ארגון מוכר בינ .ג
 .מיכלים 50ה מינימום של /יכולת להוכיח שבחן .ד
 .חן ויזואליותק של חצי שנה כבו .ה

 
 מבנה ומשך הקורס 9.6

 :החניך חייב
ללמד איך לבחון ויזואלית מיכלי צלילה בלחץ גבוה ולאתר בהם פגמים שיכולים  .א

 .לגרום להשבתת המיכל
 :מבנה ואורך הקורס

מאפשר למדריכים לבנות את הקורס בהתאם למספר החניכים המשתתפים  SDI .א
 .ורמת המיומנות שלהם

 .והדגמות יש לבצע הרצאות בכיתה .ב
 .שעות 5אורך הקורס צריך להיות  .ג
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 דרישות מנהלתיות 9.7

 :משימות מנהלתיות 
 .אסוף את דמי הקורס מכל החניכים .א
 .ודא כי לכל החניכים יש הציוד הדרוש .ב
 .ז לחניכים"הסבר את הלו .ג
 .דאג שהחניכים ימלאו את טופס השחרור מאחריות והטופס הרפואי .ד
 .רפואי של כל חניך לפני התחלת הקורסבדוק את טופס השחרור והטופס ה .ה

 :סיום הקורס
המדריך צריך להעניק תעודת הסמכה ולשלוח טופס הרשמה , לאחר השלמת הקורס .א

 .SDIלמטה 
 .הענק את התעודה לחניך .ב

 
 ציוד נדרש 9.8

הציוד הבא הוא המינימלי הנדרש לכל קבוצת בדיקה בזמן ביצוע נהלי הבדיקה 
 :כול לספק את הציודהמדריך המעריך י. הוויזואלית

עם הגדלה של פי שניים ובקוטר קטן ) מראה של רופאי שיניים(מראה בזווית ישרה  .א
 .מספיק להיכנס לצוואר המיכל

 .מנורת בדיקה בגודל ועוצמה מספקים להאיר את המראה והסדקים הנבדקים .ב
 .מקור אור להארת החלקים הפנימיים של המיכל .ג
 .אור לבדיקת הכתר הפנימי של המיכל מראה בזווית ישרה וללא הגדלה ומקור .ד
מוט ישר ובזווית ישרה ושיטת מדידה כדי להעריך את העומק של שקעים על קירות  .ה

 .המיכל
 

 נושאי לימוד נדרשים 9.9
לחניך וגם בספר ההדרכה  Visual Inspection Proceduresחובה להשתמש במדריך 

 :מציע את חומרי העזר הנוספים הללו SDI. בנושא למדריך
 
 .מדריך לתלמיד – TDIאו  SDIשל  VIPנהלי  .א
 .ספר הדרכה למדריך – TDIאו  SDIשל  VIPנהלי  .ב
 .מצגת פאואר פוינט – TDIאו  SDIשל  VIPנהלי  .ג
 .CGA publication C6-1993 .ד
 .CGA Publication C6.1-1995 .ה
 .171-179חלקים  – CFR 49 .ו
 

ים שלדעתם עשויים המדריכים המעריכים יכולים להשתמש בטקסטים וחומרים נוספ
 :יש לכסות את הנושאים הבאים. לעזור בהצגת הנושאים

 
 .מטרה. 1

 
 .סטנדרטים קהילתיים, דרישות חוקיות. 2
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 .טיפול בטוח במיכלים. 3
 

 :חוקי מפעיל תחנת מילוי והמלצות. 4
 .זיהוי סימנים על המיכל .א
 .דרישות חוקיות ובלתי חוקיות למילוי .ב
 .נהלי מילוי .ג
 .ופרשנותן EOIשימוש במדבקות  .ד

 
 :כלים והשימוש בהם. 5

להערכה וגילוי של סדקים דקים במיכלי  Eddy Currentשימוש בטכנולוגיית  .א
 .T6-6351אלומיניום 

 
 :אינדיקציות בבדיקה ויזואלית. 6

 .זיהוי נכון של מצבי תקלה שונים .א
 
 :קריטריונים להשבתה או השמדה של מיכל. 7

 .הגדרת הקריטריונים להשבתת מיכל .א
 .גדרת הקריטריונים להשמדת מיכלה .ב
 .מתי יש לסמן הערה על המיכל .ג

 
 :שירותים נוספים. 8

 .בדיקת וניקוי ברזים .א
 יסודות ניקוי המיכל .ב

 
 :נהלי בדיקה ויזואלית. 9

 .צעד אחר צעד –תהליך הבדיקה  .א
 

 דרישות ביצוע מיומנויות ודרישות סיום קורס    9.10
בי התקלה השונים המוצגים לו על ידי המדריך החניך חייב ללמד להציג יכולת בזיהוי מצ

 :החניך חייב, כדי להשלים את הקורס. תוך שימוש במיכלים אמיתיים עם תקלות ידועות
 .מיכלים שלפחות אחד מהם תקול 3לבדוק  .א
 .בנושא בדיקה ויזואלית SDI/TDIלהשלים בהצלחה את הבחינה הכתובה של  .ב
בנושא בדיקה  SDI/TDIל להשלים בהצלחה את הבחינה הכתובה למדריך ש .ג

 .ויזואלית
 .להדגים יכולת לזהות תקלות במיכל שיגרמו להשבתתו או להשמדתו .ד
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 Development course Instructor מדריכים  פיתוח קורס. 10
 

 הקדמה 10.1
או עוזרי מדריך את הידע הנחוץ כדי  Divemastersלמדריכים נועד ללמד  SDIקורס 

קורס פיתוח מדריך  –חלקים  2-קורס זה חולק ל. עצמאי לתפקד ביעילות כמדריך
)Instructor Developing Course – IDC ( וקורס הערכת מדריך)Instructor 

Evaluation Course – IEC.( 
 

 הסמכות המסיימים 10.2
 :מוסמכי קורס זה יוכלו 

 .דרך קורס עוזר מדריך בלבד Open Waterללמד קורס  .א
 .Advanced Adventureללמד התמחות  .ב

 
 מי יכול ללמד 10.3

-יכול ללמד את הפעיל  Course Director instructorאו  פעיל SDI Trainerמדריך  .א
IDC. 

 .IEC-פעיל אחר ילמד את ה SDI Trainerמדריך  .ב
-יכולים ללמד את ה Course Director instructor -ו  SDI Trainerשני מדריכי  .ג

IDC וה-IEC ביחד. 
 

 יךמדר-יחס חניך 10.4
 :אקדמי

החומרים והזמן המוקדש יכולים להבטיח תרגול מלא , כל עוד המתקנים, אין מגבלה
 .וברור

 ):תנאי בריכת שחייה(מים סגורים 
 .חניכים לכל מדריך 8מקסימום של  .א

 ):'נהר וכו, מעיין, אגם, ים(מים פתוחים 
המדריך יכול להפחית את מספר החניכים . חניכים לכל מדריך 8מקסימום של  .א

 .בהתאם לתנאי הסביבה
 

 דרישות מקדימות מהחניך 10.5
 שנים 18גיל מינימלי של  .א
 .חודשים 6צולל מוסמך לפחות  .ב
 .בדיקה רפואית לצלילה בתוקף .ג
 .צלילות רשומות בעומקים ובסביבות שונות 100מינימום  .ד
 .או מקבילות להן SDIשל  Divemasterתעודת עוזר מדריך או  .ה
 .הסמכה במתן חמצן .ו
 .יאה ועזרה ראשונההסמכה בהחי .ז

 
 CPROXבמידה ואין לחניך הסמכת עזרה ראשונה מתאימה ניתן להעביר קורס  –הערה *

 .לכל רמותיו במהלך אותו הקורס
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 מבנה ומשך הקורס 10.6
 :IDCקורס  

ועוזר מדריך   Divemasterהחניך צריך לבצע את כל המיומנויות הנדרשות עבור .א
 .ברמה של מדריך

 .IEC-לביצוע ה IDC-חודשים מהשלמת ה 6ך יש למועמד להיות מדרי .ב
 :IECקורס 

יש למסור למדריך המעריך את טופס בקשת המועמדות למדריך לפני השלמת  .א
 .הקורס

 :אורך הקורס
 .שעות 40הוא  IDC-אורך הקורס המינימלי ל .א
 .שעות 10הוא  IEC-אורך הקורס המינימלי ל .ב
שעות  40לחניך קרדיט על ניתן לתת . שעות בכל הקורס 100יש לבצע מינימום  .ג

שעות מהקורס תחת פיקוחו הישיר של  50יש לבצע . Divemaster-מקורס ה
 .Course Director instructorאו  המדריך המעריך

 
 דרישות מנהלתיות 10.7

 :משימות מנהלתיות 
 .אסוף את דמי הקורס מכל החניכים .א
 .ודא כי לכל החניכים יש הציוד הדרוש .ב
 .יםז לחניכ"הסבר את הלו .ג
 .דאג שהחניכים ימלאו את טופס השחרור מאחריות והטופס הרפואי .ד
 .בדוק את טופס השחרור והטופס הרפואי של כל חניך לפני התחלת הקורס .ה

 :סיום הקורס
המדריך צריך להעניק תעודת הסמכה ולשלוח טופס הרשמה , לאחר השלמת הקורס .א

 .SDIלמטה 
 .הענק את התעודה לחניך .ב
 

 חומרי לימוד 10.8
 :רים נדרשיםחומ

 .SDIנהלים וסטנדרטים של  אוגדן .א
 .ו שימוש במערכת המקוונת ללימוד הקורס/או SDIאוגדן מדריך מים פתוחים של  .ב
 .SDIשל  ITאוגדן  .ג
 .SDIשל  ITלוחות הערכה  .ד
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 ציוד נדרש 10.9

 .במדריך זה 2בחלק פורט  SDIשל  Leaders-ציוד בסיסי לקורסי צלילה מים פתוחים ל
 

 נושאי לימוד נדרשים 10.10
SDI מציע את חומרי העזר הבאים: 

 
 .Open Waterלהדרכת קורס  SDIמדריך . 1
 .Open Waterמדריך לצולל . 2
 .SDIשל  Open Waterוידיאו . 3
 .SDIקלסר הרשמת חניך של . 4
 .SDIטופס הערכת מדריך של . 5
 .SDIמבחן כתוב למדריך של . 6
 .SDIל טופס הגשת מועמדות למדריך ש. 7
 .ולמים סגורים Open Water-ל SDIלוחות לימוד של . 8
 /SDIלוח בדיקת מיומנויות חניכים של . 9
 

המדריך יכול להשתמש בטקסטים או חומרים נוספים שעשויים לעזור בהסברת 
 :יש לכסות את הנושאים הבאים במהלך הקורס. הנושאים

 
 .SDIסטנדרטים ונהלים של . 1

 
 .SDIההיסטוריה של . 2
 
 .מוצרים ונהלים. 3

 .כיצד לבצע הזמנה .א
 .חידושים שנתיים .ב
 .נהלי הרשמה .ג
 .אחריות וביטוח .ד

 
 :ניהול סיכונים. 4

 ).יש למלא טפסים כאלה בכל קורס(טופסי שחרור מאחריות  .א
 .ח תאונה"מילוי דו .ב

 
 :שיטות הדרכה. 5

 .שיטות ותקשורת מילולית, תיאוריית הדרכה .א
 :מהלך שיעור .ב

I. בכיתה. 
II. במים סגורים. 
III. במים פתוחים. 

 .שימוש בעזרי לימוד .ג
 .שימוש במבחן ידע, SDIתוכנית לימוד ביתי של  .ד
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 :ניהול תקציב ומכירות. 6

 .תקצוב קורסים
 .גיוס חניכים

 .ז קורס"ארגון וניהול לו
 מכירות קמעוניות

       
 .אתיקת המדריך. 7           
 
 .פיזיקה ופיזיולוגיה של הצלילה. 8
 
 וע מיומנויות ודרישות סיום קורסדרישות ביצ   10.11

 :החניך חייב. IDC –דרישות ביצוע 
 

 :ללמד מינימום של .א
A. שני שיעורים בכיתה. 
B. שני שיעורים במים סגורים. 
C. שני שיעורים במים פתוחים. 

 :לתכנן ולשלוט, להציג .ב
A. בניהול צלילה. 
B. בפעילויות צלילה. 

 .לבצע באיכות הדגמה תסריט הצלה מלא .ג
 .ללא שימוש בעזרי שחייה, דקות 10שך לבצע ציפת הישרדות במ .ד
ללא אמצעי עזר , בכל סגנון שחייה, מטר על פני המים ללא עצירה 400לשחות  .ה

 .דקות 10-לשחייה בפחות מ
שנורקל וסנפירים ללא עצירה ללא שימוש בידיים , מטר עם מסיכה 800לשחות  .ו

 .דקות 17-בפחות מ
, בפני המים. מטר 6הבאת צולל המדמה אובדן הכרה מעומק שלא יעלה על  .ז

 .דקות 4-מטר ללא עזרה בפחות מ 100גרירה לאורך 
 

 .IEC-לביצוע ה IDC-חודשים מהשלמת ה 6למועמד להיות מדריך יש 
 

 :החניך חייב. IEC –דרישות ביצוע 
 :לבצע מינימום של .א

A.  דקות 15מצגת בכיתה של לפחות. 
B. שיעור מלא במים סגורים. 
C. שיעור מלא במים פתוחים. 

 .SDIלחה את המבחן הכתוב למדריך של לעבור בהצ .ב
המדריך המעריך חייב לוודא כי כל הנושאים הנדרשים כוסו וכי כל המיומנויות  .ג

 .הנדרשות בוצעו
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 :ל"המדריך המעריך חייב לבחון והחניך חייב לעבור את כל הנ, כדי להשלים קורס זה

 
 .או מקביל לו SDIעמידה במבחן המדריך של  .א
 .יםהשלמת כל דרישות המ .ב
 .הפגנה של שיקול דעת בוגר והגיוני בכל הקשור לתכנון וביצוע שיעורים .ג
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11 INSTRUCTOR COURSE COURSE DIRECTOR   
 

 הקדמה 11.1
. IT-הוא השלב הראשון בתהליך הכשרת ה COURSE DIRECTOR INSTRUCTOR-קורס ה

בנוסף יוסמך המועמד . באופן עצמאי (IDC)רס מדריכים קורס זה מאמן מועמד להעביר קו
שדרוג התמחויות למדריכים ועוזרי , בקורס זה להעביר קורס מדריכי התמחויות ללא צלילה

 .SDIשל  ITWהקורס מכין את המועמדים לשלב השני של קורס . מדריך
 הסמכות החניך 11.2

 :בסיום מוצלח של קורס זה החניך יוסמך ל
 .SDIשל קורס מדריך מים פתוחים של  IDCב הלהעביר את של .1
 .SDIלהעביר קורס מדריכי התמחויות ללא צלילה של  .2
עוזרי מדריך ומדריכי התמחויות ללא צלילה להתמחויות שונות , SDIלהסמיך מדריכי  .3

 .אשר הם מחזיקים בהסמכה אליהם
 .(ITW)להשתתף בקורס מאמני מדריכים  .4
 ITנימום הסמכות מראש לפני קבלת מעמד ישנם התמחויות שונות אשר דורשות מי •

 .עליהם

 IECאינו רשאי להעביר את קורס ה  COURSE DIRECTOR INSTRUCTOR –הערה 
 .במהלך קורס מדריכים

 
 מי רשאי ללמד 11.3

 
1. IT  שלSDI בעל סטאטוס פעיל. 

 .SDIי מטה "אשר הועבר ע ITW-השלים את כל תהליך ה .א
 .SDIי מחלקת הדרכה במטה "אושר ע .ב

 SDIרשאים להעביר בקשה למטה  SDIמדריכי מים פתוחים של  5אשר הסמיך לפחות  ITכל 
 . על מנת לקבל אישור להסמיך מועמדים בקורס זה

 
 יחס חניך מדריך 11.4

 
אלה אם כן הוגשה בקשה מסודרת  1-ל 8בכל שלבי הקורס היחס חניך מדריך לא יעלה על 

 .SDIי מטה "ואושרה ע
 
 

 ניךדרישות קדם מהח 11.5
 .21בן לפחות  .1
 .צלילות רשומות 200-בעל יותר מ .2
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 QAללא תלונות או , או מקביל SDIבעל סטאטוס פעיל בתור מדריך מים פתוחים של  .3
 .במהלך השנתיים האחרונות

לרמות שונות או דרך ארגון  SDIחניכי  150על המועמד להוכיח שהסמיך מינימום  .4
 :מומלץ פיזור הסמכות לפי הסדר הבא, מקביל

 .צוללי מים פתוחים 100 .א
 .צוללי הצלה 25 .ב
 .התמחויות שונות 20 .ג
 .או עוזר מדריך  divemaster 5 .ד

 SDIי מטה "אלה אם כן אושר ע SDIמהחניכים חייבים להיות מוסמכים דרך  25לפחות  .5
 .לפי בקשה רשומה בכתב שהוגש לפני תחילת התהליך

 .להראות הוכחה של קיום הסמכה בהחייאה ומתן חמצן בחירום .6
 .י רופא צלילה מוסמך"החתום ע) לפי חוקי מדינה(הראות אישור רפואי תקף ל .7
 .אחד לפני תחילת התהליך SDIשל  IDCהיה חלק פעיל בלפחות קורס  .8

 מבנה ומשך הקורס 11.6
 

 :מבנה הקורס
1. IT רשאי לבנות את הקורס לפי ראות עיניו בהתאם לכמות החניכים והרמה שלהם. 
יכול להתקיים כחלק רציף מתהליך  COURSE DIRECTOR INSTRUCTOR-קורס ה .2

ITW י צוות מוסמך ממטה "רק עSDI. 

 :משך הקורס
המאושר  ITשעות מתוכן בפיקוח ישיר של  40, שעות 100הקורס יועבר למשך לפחות  .1

שעות בתור לימוד קדם קורס ובתור חלק מצוות בקורס  60ניתן להעביר , SDIי "ע
 .SDIמדריכי מים פתוחים 

 ות אקדמאיותדריש 11.7
 

 .כלל התשלום לקורס ישולם עד שבועיים תרם תחילת התהליך .1
על המועמד להיות בעלים של ציוד צלילה אישי המתאים למים מוגנים ומים פתוחים  .2

 .SDIבקורס מים פתוחים 
 .ז הקורס לכלל החניכים"להעביר את לו .3
 :על החניכים .4

 .SDIלחתום על טופס שחרור מאחריות והבנת השיכונים של  .א
 .י רופא צלילה מאושר"תקף החתום ע SDIלהנפיק אישור רפואי של  .ב

 .לוודא כמות צלילות וכמות המוסמכים ופיזורם של המועמד .5
 .SDIבמטה  QAלוודא שעל המועמד אין  .6
של   COURSE DIRECTOR INSTRUCTORלהעביר טופס רישום ובקשה לדרגת  .7

SDI  למטהSDI לפני תחילת התהליך. 
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 :IT-התהליך על ה ביום סיום מוצלח של
י מילוי טפסי הסמכת מובילים המתאימים "להסמיך את החניך לדרגה המתאימה ע .1

 .SDIולהעביר אותם למטה 

 חומר לימוד 11.8
 

 COURSE DIRECTOR INSTRUCTOR-חומר לימוד חובה ל
 .SDIספר סטנדרטים ונהלים של  .1
 .ודיסק מקורות מתאים SDIאוגדן מדריך מים פתוחים  .2
 .דיסק/DVD/וידאו, SDIם פתוחים ספר צולל מי .3
 .SDIלוחות רישום למדריך מים פתוחים  .4
 .SDIי בוחן "לוחות רישום להערכת חניך ע .5
 .SDIי בוחן "טפסי הערכת חניך ע .6
 .SDIשל  ITאוגדן  .7

 .IT-חומר חובה ל
 .SDIשל  ITאוגדן  .1
 .SDIסםר סטנדרטים ונהלים של  .2
 .תאיםכולל דיסק מקורות מ SDIאוגדן מדריך מים פתוחים  .3
 .דיסק/DVD/כולל וידאו SDIספר צולל מים פתוחים  .4
 .SDIלוחות רישום למדריך מים פתוחים  .5
 .SDIבוחן  H"לוחות רישום להערכת החניך ע .6
 .SDIי בוחן "טפסי הערכת חניך ע .7
 .COURSE DIRECTOR INSTRUCOTR-מבחן מסכם ל .8

 ציוד דרוש 11.9
 

 .באוגדן זה 2בסיסי כמתואר בחלק  SCUBAציוד 
 חומר חובה 11.10

על המועמד להבין ולהעביר , IT-לפי בקשת ה SDIבנוסף לחומר הדרוש לדרגות ההובלה של 
 :את החומר הבא

 .SDIשיטות הערכה והארגון , היסטוריה .1
 .מצב שוק הצלילה כיום ולאן היא מתקדמת .2
 .SDIוקיום מערכת יחסים עסקית אם /מיקום תחרותי/פילוסופיית ההדרכה .3
 .מוצרים וציוד הדרכה, SDIתי הספר של השוני בין סוגי ב .4
 SDIקוד האתיקה של / הגדרות תפקידו של מאמן מדריכים / איכויות המדריך המקצועי  .5
 .SDIנהלים וסטנדרטים של  .6
 .REFERRALנהלי / רישום בין לאומי / רישום חניכים ומובילים  .7
 .חידושים ותשלומים/ סוגי סטאטוס חברות  .8
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 .דיווח על תאונות/ ות שונים וביטוחים נושאי אחרי/ ניהול סיכונים  .9
 .שחרור מאחריות וטפסי הצהרה רפואית .10
 .לתמחור קורסים SDIהמלצות / לסוגיו  SDIז לקורס מדריכי "סידור לו/ שיווק ותקצוב  .11
 .לסוגיו SDIרישום ותיעוד הדרוש לקורס מדריכים  .12
 .SDIאיך לנהל קורס מדריכים  .13
 .www.tdisdi.comשימוש באתר  .14
 .שיטות הדרכה .15
 :מתודיקה ותקשורת חזותית, לימוד תיאוריה .16

 :הכנת שיעור .א
 תיאוריה -
 .מים מוגנים -
 .מים פתוחים -

 .שימוש בעזרי הדרכה .ב
 .שיטות מסורתיות להדרכה בכיתה אל מול שימוש בעזרי מחשב ואינטרנט .ג

 .SDIשימוש בטפסי לימוד  .17
 .הקמת מערך שיעור .א
 .רך שיעור נכוןשימוש במע .ב

 :שיטות הערכה .18
 .שיעור כיתה .א
 .שיעור מים מוגנים .ב
 .שיעור מים פתוחים .ג

 .שיטות ייעוץ לחניכים .19
 
 

 .דרישות מיומנויות ודרישות הסמכה 11.11
 

על המועמדים להצליח בכל . SDIשיעורים והערכות נלקחים מתהליך הכשרת מדריכים של 
 .SDIל המיומנויות הדרושות תוך שימוש במערכי הדרכה ש

 :להעביר ברמה של מאמן מדריכים לפחות .1
 .שני שיעורי כיתה לרמת צולל .א
 .שלוש שעורי כיתה לרמת מדריך .ב
 .שני צלילות מים מוגנים לרמת צולל .ג
 .שני צלילות מים פתוחים לרמת צולל .ד

 :להעריך לפחות .2
 .IDCשני שיעורי תיאוריה של חניך  .א
 .IDCשני שיעורי מים מוגנים של חניך  .ב
 .IDCים פתוחים של חניך שני שיעורי מ .ג

http://www.tdisdi.com/
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 .ביצוע תהליך הצלה אחד .ד
בלפחות   COURSE DIRECTOR INSTRUCTOR–לעבור בהצלחה את מבחן ה  .3

 .של הקורס ITולעבור על המבחן ביחד אם ה 80%
הצלה ואת המיומנויות הדרושות , על המועמדים לבצע את כל המיומנויות מים של צולל .4

 .ITברמה של  IDC-בסטנדרטים של ה
 .דקות 18-ס בפחות מ"מטר שחיה בעזרת קמ 800 לבצע .5
 :ס במים מוגנים"ביצוע תרגיל התחברות לקמ .6

 .מטר 2.5ס ומשקולות לצלול לעומק "בעזרת קמ .א
 .ס ולהשאיר אותם על התחתית"להסיר את הקמ .ב
 .ס מתחת למים"לצלול מחדש ללא ציוד וללבוש את כל הקמ .ג
ולהמשיך לנשום ממנו בפני לעלות לפני המים תוך כדי ריקון המסכה והשנורקל  .ד

 .המים

 .אם יש צורך אז ניתן להשתמש בחגורת משקולות אך ורק לצורך ביסוס איזון נטראלי
כמו כן כל שלב . על המועמד לבצע תרגיל זה ללא שימוש ברירות הבריכה או מצופים – 1הערה 

 .1של התרגיל חייב להתבצע בפעם 
צולל הבטיחות חייב להיות . למצבי חירום SCUBAיש להציב צולל בטיחות לבוש ב – 2הערה 

אסור למועמד . אשר לוקח חלק פעיל במהלך קורס זה SDIצולל בעל דרגת מוביל קבוצה של 
על המועמד לעבור תדרוך לפני ביצוע . לקחת בשום שלב של התרגיל ווסת מהצולל בטיחות

ה ולוקח המועמד במיד.התרגיל בדגש על כך שרק במקרה חירום ייקח מצולל הבטיחות ווסת
ווסת מצולל הבטיחות עליו להבין שזהו לא תרגיל עצירת נשימה יותר ועליו לשחרר אויר במהלך 

 .העלייה
 .תרגיל הצלה מלא ITלהדגים ברמת  .7
 .SDIלהראות בגרות ושיקול דעת בכל הקשור להערכת חניכים לקורס מדריכי  .8

כים להוסיף אליהם חומר נוסף הנושאים האקדמיים הבאים הינם חובה אך מומלץ למאמן מדרי
 .כריאות עיניו

 :ברמת הצולל .1
 .ציוד .א
 .פיזיקה של הצלילה .ב
 .בעיות רפואיות הקשורות לצלילה .ג
 .תאוריות דקומפרסיה, מחשב צלילה אישי, טבלאות צלילה, תכנון צלילה .ד
 .הסביבה התת ימית .ה
 .עזרה בצלילה, ניהול תאונות צלילה, נהלי חירום .ו
 .המלצות לצלילה בטוחה .ז
 .ורתתקש .ח
 .צלילה מסירה .ט

 :ברמת המדריך .2
 .מעבר על שוק הצלילה .א
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 .דרגות בסיס ומסלול התקדמות .ב
 .תכנון ובניית מערך שיעורי כיתה ומים .ג
 .סטנדרטים וביקורת איכות, נהלים .ד
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12.  SDI –  קורס מדריכים בכירים– nstructor TrainerI 
 

 הקדמה 12.1
-ק דרגה אחת של מדריך בכיר ביש ר. קורס זה הוא הדרגה הגבוהה ביותר של הדרכה

SDI .ב-TDI , ניתן להגיע לדירוג מדריך בכיר בכל שלב שמציעTDI , אולם יש להשיג
 .אותו בכל רמה

 
 הסמכות המסיימים 12.2

 :מוסמכי קורס זה יוכלו 
תוכל להחזיק , SDIכמדריך בכיר של . ללמד קורסי מדריכים בכל הדרגות המאושרות .א

 .SDIהתמחויות עבור כל  SDIדירוג מדריך 
 .מדריכים בכירים יכולים להשתתף בסדנאות למדריכים בכירים .ב
המועמדים חייבים להגיש מועמדות לדירוז זה באמצעות מטה , בסיום הקורס .ג

TDI/SDI העולמי. 
 

 מי יכול ללמד 12.3
 .העולמי TDI/SDIקורס זה יועבר על ידי צוות הדרכה שימונה על ידי מטה  
 

 יחס מדריך לחניך 12.4
, מתקן הולם הוקצוהוא בילתי מוגבל כל עוד  דריכיםnמאמני ההיחס בין המועמדים          
             עזרים 
 א הנלמדוזמן כדי להבטיח תירגול מקיף ומושלם של הנוש          

 
 דרישות מקדימות מהחניך 12.5

 שנים 21גיל מינימלי של  .א
 צלילות רושמות 300-הוכחה ל המצאת .ב
 אחד) IDC( קורס פיתוח מדריכיםשקיים מינימום של  SDIשל מדריך פעיל  .ג

 או        
 קורס פיתוח מדריכיםששימש כעוזר לאורך  SDIמדריך צולל מים פתוחים פעיל ב  .ד

)IDC (אחד 
הסמכות ות מוצע, או בהתאמה, ברמות השונות SDIצוללי  200הסמכה של מינימום  .ה

 :מוגדרות להלןהן כפי ש
 צולל מים פתוחים 150 .1
 צולל הצלה 20 .2
 צולל התמחויות 25 .3
 או עוזר מדריך מובילבכיר צולל  5 .4
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אלא אם התקבל , SDIמתוך ההסמכות הנדרשות חייבות להיות של  50מינימום של  ∗
 לפני תחילת הקורס SDIאישור בכתב מאת מחלקת ההדרכה של 

במקומות בהם החוק , עזרה ראשונה ומגיש חמצן, המצאת הוכחה לתקפות החייאה .ו
 המקומי מאפשר זאת

 .י רופא צלילה מוסמך"חתום ע, לצוללאישור רפואי תקף  מציאלה .ז

 מבנה ומשך הקורס 12.6
 :המועמד חייב 

מצגות  2-מצגות במים סגורים ו 2, מצגות אקדמיות 2להציג ברמת מדריך בכיר  .א
 .במים פתוחים

מכל אחת  –מים סגורים ומים פתוחים , אקדמית –מצגות  3להעריך מינימום של  .ב
 .סוג

 :אורך הקורס
 .שעות הדרכה 100המועמדים ישלימו לפחות  .א

 
 דרישות מנהלתיות 12.7

 :משימות מנהלתיות 
 .דמי הקורס חייבים להיות משולמים שבועיים לפני התחלת הקורס .א
 .למועמדים צריך להיות הציוד הדרוש להדרכת מים סגורים ומים פתוחים .ב
 .והטופס הרפואי המועמדים ימלאו את טופס השחרור מאחריות .ג
הצוות המסמיך יבדוק את טופס השחרור והטופס הרפואי של כל מועמד לפני  .ד

 .התחלת הקורס
 :סיום הקורס

העולמי ינפיק את כל תעודות  SDI/TDIמטה , לאחר השלמת הקורס בהצלחה .א
 .ההסמכה המאושרות

 
 נושאי לימוד נדרשים 12.8

ובספרי  SDI/TDIיך של הצוות המסמיך ישתמש בספרי ההדרכה העדכניים למדר
 :ההדרכה העדכניים למדריכים בכירים

 
 ".ברוכים הבאים"הכרות עם הצוות ו .1
 .תפקידי ארגון וצוות במטה העולמי .2
 .סקירת סדנא .3
 .צמיחה ועתיד: מצב תעשיית הצלילה .4
 .SDI/TDIהיסטוריה והתפתחות של  .5
 .SDI/TDIהתרחבות ועתיד  .6
 .SDI/TDIל של "מפעלים בינ .7
 .ל"ריך ביננהלים להרשמת מד .8
 .SDIפילוסופיית ההדרכה והתחרות של  .9

 .TDIפילוסופיית ההדרכה והתחרות של  .10
 .הגדרת תפקיד המדריך הבכיר .11
 .התחייבויות, חוקי ברזל, נהלים, סטנדרטים .12
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 .אתיקת מדריכים/ קוד אתיקה  .13
 .תכונות המדריך המקצוען .14
 .מערכת הערכה ופרוטוקולים .15
 .SDI  סקירת סטנדרטים לצולל של .16
 .פניהנהלי ה .17
 .SDIשל  Leadership-סקירת סטנרדטי ה .18
 .SDIז קורס מדריכים של "לו .19
 .יעדי מתקנים .20
 .TDIסקירת סטנדרטים לצולל של  .21
 .TDIשל  Leadership-סקירת סטנרדטי ה .22
 .וחומרי לימוד SDI/TDIנהלי  .23
 .עסקים עם המטה .24
 .הרשמת חניכים ומדריכים .25
 .מוצרים .26
 .ביטוח .27
 .חידושים .28
 .דמי מדריך בכיר .29
 .TDI/SDIנטרנט של אתר האי .30
 .ניהול סיכונים .31
 .אחריות וביטוח .32
 .טפסי שחרור מאחריות, טפסים רפואיים .33
 .דיווח על תאונות .34
 .שיווק ותקצוב קורס מדריכים .35
 .מכירת תוכניות ניטרוקס .36
 .SDI/TDIהמלצות לתמחור קורסים של  .37

 
 

 דרישות ביצוע מיומנויות ודרישות סיום קורס  12.9
בעיות רפואיות הקשורות , פיזיקה, ציוד: ם אקדמיים נדרשיםנושאים שיש לכלול בביצועי

המשך הכשרות , המשך הכשרות, סביבת הצלילה, שימוש במחשבי צלילה, בצלילה
 :'מיומנויות הדרכה במים סגורים וכו, ברמת מדריך

 :הצגה של מינימום .א
I. 2 מצגות אקדמיות ברמת הצולל. 
II. 3 מצגות אקדמיות ברמת המדריך. 
III. 2 ורים לצוללתרגולי מים סג. 
IV. 2 תרגולי מים פתוחים לצולל. 

 :הערכה של מינימום .ב
I. 2 מצגות אקדמיות ברמת הצולל. 
II. 2 תרגולי מים סגורים לצולל. 
III. 2 תרגולי מים פתוחים לצולל. 

 .תרגול טכניקות ייעוץ למדריך .ג
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שחייה , כניסות ויציאות, הרכבת ופירוק ציוד: נושאים שיש לכלול בביצועים נדרשים במים
 :'מצבי חירום של גמר אוויר וכו, פתרון בעיות מתחת למים, םמתחת למי

של כל המיומנויות , במים פתוחים וסגורים, ברמת מדריך בכיר, הדגמה .א
 .SDIשל  Open Waterהנדרשות במערכי השיעור של קורס 

 .השלכת והחזרת שנורקל .ב
 .הדגמת אירוע הצלה מלא ברמת מדריך בכיר .ג
, סנפירים ושנורקל ללא שימוש בידיים, המטר עם מסיכ 800שחייה למרחק של  .ד

 .דקות 18-ללא הפסקה בפחות מ
 .להיות חלק מצוות של לפחות קורס מדריכים בכיר אחד .ה

 
 

 מדיניות לגבי כל המדריכים הבכירים  12.10
 SDI/TDIובמשרד האזורי של  SDI/TDIהחניך חייב להיות רשום במטה העולמי של  .1

 .בארץ מגוריו
 .ים תבוצע רק על ידי צוות של המטה העולמיסדנת המדריכים הבכיר .2
המדריך הבכיר יכול לשדרג לדרגות , לאחר השלמת קורס המדריכים הבכירים .3

בתנאי שהוא נותר , אחרות של מדריך בכיר ללא השתתפות בקורסים נוספים
 .בסטטוס פעיל של הדרכת קורסי מדריכים

וחלקם דורשים מספר כל הקורסים דורשים מספר מינימלי של הסמכות , TDIבתוך  .4
 :לפני שהמדריך יכול לקבל דרגת מדריך בכיר לקורס הספציפי, מינימלי של צלילות

 
 

 צלילות חניכים רמה
 25 10 נייטרוקס

 50 10 נייטרוקס מתקדם
 25 10 נהלי דקומפרסיה

Extended Range 25 100 
Trimix 50 100 

Advanced Wreck 15 50 
Rebreather 15 50 

Gas Blender 10  ---
Advanced Gas Blender 10  ---

---  10 טכנאי מערכות חמצן
Visual Inspection 10  ---

CPROX 10  ---
CPROX1ST 10  ---

CPROX1STAED 10  ---
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