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א .מבוא
 )1בתקופה הקרובה פעילות הצלילה במכון הבינאוניברסיטאי שונה מעט מהפעילות בזמני ״שגרה״ וזאת על שום
הצורך למזער ככל הניתן את הסיכוי להתפשטות נגיף הקורונה וכן עקב הפגיעה ביכולות מרכז הצלילה כתוצאה
מהסערה החזקה שפקדה את אילת במרץ .2020
 )2מבחינת התשתיות ,הפגיעה ביסודות המבנה של מרכז הצלילה מונעת מאיתנו להפעיל את המדחס וכל הדחיסות
נעשות בהזמנה מראש על ידי מפעיל חיצוני .המגבלה כאן היא מספר המיכלים הזמינים והצורך לתאם דחיסה
מראש .בנוסף לכך ,נפגעו המקלחות והשירותים במרכז הצלילה ואלה אינם זמינים למשתשים עד שיתוקנו.
 )3הצלילה עצמה אינה מסוכנת יותר בזמן הקורונה ,אך מבחינת הצורך למזער את התפשטות הנגיף אנו נאלצים
לקבוע כללים מגבילים אשר מטרתם להקטין את המגע בין צוללים וכן העברת הנגיף באמצעות ציוד .בנוסף לכך,
נקבעות מגבלות על מתווי הצלילה על מנת להקטין את הסיכון וכך את הצורך להשען על גורמים תומכים ,כולל
גורמי רפואה.
 )4נכון להיום כל כניסה למים או הפלגה דורשת תאום עם חיל הים .התאום יבוצע ע”י המכון לאחר קבלת תכנית
הצלילה (ראו למטה).
 )5כתוצאה מכך ,תנאי השירות במרכז הצלילה והאפשרות לבצע בדיוק את ״תכנית החלומות״ אולי יפגעו  -אנא הבינו
והפגינו סבלנות והתחשבות.
 )6אופיר וגינדי במרכז הצלילה עושים כמיטב יכולתם בכדי לאפשר ,לתמוך ולהקל על פעילות הצלילה בתנאים הלא-
פשוטים של התקופה הנוכחית .הנהלים המפורטים מטה גובשו על ידי וועדת הצלילה של המכון בהתאם להנחיות
המפורסמות נכון לעכשיו ומתוך כוונה לאפשר מקסימום פעילות צלילה במקסימום בטיחות ואחריות בתקופת
הקורונה .אנו עושים מאמץ מתמיד להתאים את ההנחיות למציאות המשתנה ולתמוך בפעילויות הצלילה .אם
עולות תהיות או הצעות לשיפור אנא חיסכו את זעמכם ממרכז הצלילה והפנו אותם ליוני שקד
( )yonathan.s@mail.huji.ac.ilאו רועי הולצמן ( )holzman@tauex.tau.ac.ilוהם יעבירו את הצעתכם לוועדת
הצלילה .תודה!
ב .הגישה למרכז הצלילה
 )1בתקופה זו הצורך באחריות אישית וחברתית גדול מתמיד  -אנא המנעו מלגשת למרכז הצלילה ללא צורך ובוודאי
שיש להימנע מצלילה ומגישה למרכז הצלילה במידה וישנם תסמינים המאפיינים הדבקה בנגיף .יש לחטא ידיים
ולחבוש מסיכה בכל כניסה ושהות באזור מרכז הצלילה.
 )2עקב הצורך לשמור על ריחוק חברתי ולהימנע מידיים רבות אשר יגעו בציוד הצלילה הציבורי ו/או במשטחים בהם
עובדים אופיר וגינדי ,מרכז הצלילה יוציא מיכלים דחוסים על פי הזמנה מראש ויסייע ככל הניתן באזור ההתארגנות
הפתוח .חל איסור להיכנס למבנה.
 )3אנא הימנעו מהתקהלות במשטח ההתארגנות ושימרו על ריחוק כמתבקש בהנחיות המדינה.
 )4עקב מגבלת המיכלים הזמינים והצורך לתאם דחיסות מראש מספר הצוללים שמסוגל מרכז הצלילות לשרת בכל
יום מוגבל .לכן ,יתכן ויהיה צורך לשנות את מועד הצלילה המבוקש.
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 )5על מנת לצמצם את מספר האנשים המבקשים שירותי צלילה בו-זמנית יחולק היום לפרקי זמן של שלוש שעות
(״בוקר״  , 8-11״צהרים״  ,11-14״אחה״צ״  )14-17ומספר הצוללים בכל פרק זמן יוגבל ל .12-הזמנות הצלילה
לפרקי הזמן יהיו על בסיס כל הקודם זוכה  -עקב מגבלה זו יתכן ויהיה צורך לשנות את מועד הצלילה המבוקש.
ג .טיפול וניקוי ציוד
 )1המיכלים הדחוסים אשר יסופקו לצלילה עברו ניקוי וחיטוי .מרגע קבלת המיכל יש להתייחס אליו כאל ״אישי״ עד
להחזרתו למרכז הצלילה .מומלץ לסמן את המיכל בנייר דבק עם שם הצולל.
 )2ציוד הצלילה יהיה אישי למשך כל התקופה הנוכחית .צוללים אשר אין ברשותם ציוד אישי יוכלו לפנות למרכז
הצלילה ובמידת האפשר (על פי שיקולי מרכז הצלילה) יקבלו לאחריותם ציוד שישמש אותם ורק אותם עד לסוף
תקופת הקורונה.
 )3אין למלא את בריכות השטיפה לצורך שטיפת הציוד .שטיפת הציוד תיעשה על ידי כל צולל במים זורמים .לאחר
השטיפה באחריות הצוללים לדאוג לייבוש ואיחסון הציוד .אנו מבקשים להמנמע מלהשאיר ציוד יבש על המתלים
מעבר לצורך כדי לאפשר לצוללים אחרים להשתמש במתלים .מרכז הצלילה לא יאסוף ציוד שנותר מיותם.
ד .הזמנת צלילות
 .1הזמנת צלילות תיעשה ,כרגיל ,דרך אתר המכון .צלילות אשר לא יוזמנו מראש (רצוי לפחות יומיים) עשויות להידחות
למועד אחר עקב המגבלות המצויינות למעלה.
 .2אנו שוקדים על עידכון מערכת הזמנת הצלילות הממוחשבת שתשקף את השינויים המפורטים כאן לגבי מגבלות
הצלילה בתקופת הקורונה .הזמנת צלילה תיעשה באמצעות אחד או שניים טפסים מקוונים:
•

טופס ״פרוייקט צלילה״  -במידה והצלילות קשורות לפעילות מתמשכת בעלת מרכיבי צלילה דומים ניתן יהיה
לפתוח פרוייקט צלילה ובו למלא את כל הפרטים הקשורים לצלילות תחת פרוייקט זה ,כך שלא צריך יהיה
לתאר בפירוט את הפעולות בכל צלילה דומה.

•

טופס הזמנת צלילה  -מזמין צלילה ספציפית ,כולל מועד ,ומשתתפים .אם הצלילה היא חלק מפרוייקט קיים
ניתן יהיה לבחור אותו .אם הצלילה ייחודית יהיה צורך למלא את פרטי הצלילה כמפורט בטופס.

 .3יש לשים לב לאישור הצלילה על ידי מרכז הצלילה  -עקב המגבלות המפורטות יתכן ויתבקשו שינויים במועד
המבוקש ו/או בפעילות עצמה.
 .4במידה וישנן בעיות מיוחדות ,קשיים ,או קונפליקטים שלא ניתן היה להסדיר בין הצוללים ,ניתן לפנות למרכז
הצלילה בבקשת עזרה .במקרים של בקשות חריגות הפניה תועבר לוועדת הצלילה אשר תדון בבקשה.
ה .מתווה צלילה
 .1על מנת להקטין את הצורך בהתערבות חיצונית במהלך הצלילות (התערבות שעשויה להגביר את הסיכוי של
המתערבים ו/או הצוללים להידבק בנגיף) נקבע כי בתקופה זו נבצע רק צלילות ״פשוטות״ שאינן דורשות שימוש
בציוד מיוחד ו/או תיאום בין קבוצות שונות ו/או ממשק עם כלי שייט חיצוניים (ניתן להשתמש בסירת המכון) ,עד
לעומק של  30מטרים וללא כניסה למגבלות דקומפרסיה .במידת הצורך ניתן לפנות לוועדת הצלילה אשר תדון
בבקשות חריגות.
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 .2ישנה שאיפה לצלול בקבוצות קבועות .קבוצות כאלה יכולות להיות שייכות למעבדה או לפרוייקט צלילה כנזכר
למעלה .ככל שנקטין את הקישוריות הבין-אישית כך נוכל לצמצם את הסיכוי להעברת הנגיף לכל עובדי המכון.
 .3כל הזמנת צלילה תכלול את שמות הצוללים ואת מתווה הצלילה המתוכנן (אתר ,פרופיל ,דרכי גישה וחזרה ומהות
העבודה ,כמפורט בטפסים הממוחשבים  -ראו מעלה) .יש לוודא קבלת אישור ממרכז הצלילה על כל צלילה
מתוכננת .אנא הימנעו מלהגיע למרכז הצלילה ברגע האחרון ולהכריח את אופיר וגינאדי להשיבכם ריקם.

