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 ממפדטמת גזה׳ מטעה המגדטלה הצעת חיה הצלילה המפורטיכירנ:

א ו ב  מ

 הצלילה היא פעילות ספורטיבית הזוכרת שנים רבות בעולם, ובישראל — מאז שנות
 החמישים, כשהחלה להתפתח ביזמת צעירים שעסקו בכך בעת שירותם הצבאי.

 דחיפה עצומה להתפתחות ספורט זה ניתנה אחרי מלחמת ששת הימים, כאשר צוללנים בילו
 את יופיים הנדיר של אתרי הצלילה המפוזרים במפרץ אילה.

 הוקמו בתי ספר לצלילה בחופי מפרץ אילת והים התיכון, ואף נוסדה התאחדות לפעילות תת־
 מימית, שמטרותיה לארגן ולפתח בישראל פעולות תת־מימיות על ענפיהן השונים, לרבות מחקר,

 הדרכה, צלילה וצילום, ובן לפקח על המועדונים ובתי הספר לצלילה.
 ההתאחדות הברה בפדרציה הבינלאומית לצלילה, שמרכזה בפריז ואשר חברים בה למעלה
 מ־80 ארגונים לאומיים מכל רחבי תבל. על כל תעודת צולל שמוציאה ההתאחדות מופיע סמל

 הארגון הבינלאומי וכל יתר הברות הפדרציה מכירות בתעודה זו.
 בהתאחדות, שהיא אגודה עותומנית, רשומים כיום כחברים כ-3000 צוללים מוסמכים וכן
 הברים בה מועדונים ובתי ספר לצלילה. אדם המבקש לפתוח בית־םפר לצלילה חייב לפנות
 להתאחדות לשם קבלת אישור מקצועי לכך, משום שרק לבוגרים של בית־ספר מאושר נותנת
 ההתאחדות תעודת צולל, מוסמך. אולם מביון שהסדר זה הוא וולונטרי ואיננו מעוגן בחוק, יש
 הפותחים בתי ספר לצלילה ללא אישור, ולהתאחדות אין סמכות חוקית לכפות עליהם את פיקוחה
 — פיקוח הכולל בקורת תקופתית של צידד הצלילה ומכלי האחר המסופקים לצוללים במסגרת

 שירותיי הצלילה שבתי הספר נותנים.
 זאת ועוד. מדי שנתיים, עם חידוש רשיון הצלילה, נדרשים חברי ההתאחדות לעבור בדיקה
 רפואית לקביעת כשרם, אולם מאחר שהחברות בהתאחדות איננה חובה המוטלת על פי חוק, יכול
 בעל תעודת צולל לצלול גם אם לא חידש את חברותו ולא עבר בדיקה רפואית במשך תקופה ארוכה.
 הצורך בחוק התעורר עקב ריבוי התאונות שבהו נספו או נפגעו צוללים בגלל חוסר ידע

 מקצועי, ־שימוש בציוד בלתי תקין או אי הקפדה על. כללי זהירות נאותים. ׳׳
 החוק המוצע בזה נועד לאפשר לרשות מוסמכת לפקח בצורה יעילה על כל בתי הספר ומרכזי
 הצלילה ושירותיהם ולאכוף על כל העוסקים בצלילה את מילוי הוראות הבטיחות החיוניות לעיסוק

 בספורט מסוכן זה.
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 חוק הצלילה הספורטיבית, תשל״ט-1979

 1. בחוק זה -
 ״מכשיר צלילה אישי״ - מכשיר צלילה עצמאי הניזון מאויר דחוס וכל פריט אחר שייקבע

 בתקנות;

 ״מרכז צלילה״ — מקום המיועד לספק שירותי, צלילה:

 ״צלילה ספורטיבית״ - צלילה למטרות ספורט, באמצעות מכשיר צלילה אישי, כבל מקווה
 מים, שלא לשם ביצוע עבודה או פעילות צבא;

 ״הרשות המוסמכת״ — מי שמינהו שר החינוך והתרבות להיות רשות מוסמכת לענין
 חוק זה.

 2. (א) לא יצלול אדם צלילה ספורטיבית אלא אם הוסמך להיות צולל־םפורטיבי
 וקיבל על כך תעודה מאת הרשות המוסמכת ובהתאם לתנאי התעודה.

 (ב) תעודת צולל בינלאומית, שמכירה בה ההתאחדות הבינלאומית לצלילה, דינה
.  כדין תעודה שהוצאה לפי סעיף קטן(א)

 3. (א) לא יצלול אדם אלא בלוויית אדם אחד נוסף לפחות, הצולל כדין.

 (ב) על אף האמור בסעיף 2, רשאי מי שלא הוסמך להיות צולל־ספורטיבי לצלול
 בלוויית מי שהוסמך להיות מדריך צלילה לפי סעיף 5.

 4. (א) לא יפתח אדם מרכז צלילה ולא יקיים אותו אלא ברשיון ובהתאם לתנאי הרשיון
 ולכללי הבטיחות והשירות שייקבעו כתקנות.

 (ב) רשיון לפי סעיף זה יינתן בידי הרשות המוסמכת בהסכמת שד הפנים או מי
 שהוא הסמיכו לכך.

 (ג) רשיון לפי סעיף זה יכול שיהא מסוייג ויכול שתקופת תקפו תהא.מוגבלת.

 5. (א) לא תיעשה הדרכה י בצלילה ספורטיבית אלא בידי מי שהוסמך להיות מדריך
 צלילה וקיבל על כך תעודה מאת הרשות המוסמכת, ובהתאם לתנאי התעודה.

 הגדרות

 הגבלת צלילה
 ספורטיבית

 איםוד צלילת
 יחיד

 הגבלת מרכזי
 צלילה

 הגבלת הדרכת
 צלילה

ר ג פ י ה ר ב  ד

 חומר, תהליך, מעשה או מחדל הנהוגים במפעל או
 במקום עבודה פלוני אף אם אינו מפעל כמשמעותו
 בסימן א׳ של פרק אי, עלולימ לגרוע חבלת גוף -
 רשאי הוא להתקין תקנות בדבר בטיחות וגיהות בעבו

 דה כפי שייראה לו למניעת הסכנה כאמור...״

 להגדרת ״הרשות המוסמכת-: בכוונתו של השר למנות
 כרשות מוסמכת את ההתאחדות לפעילות תת־מימית

 הנזכרת במבוא להצעת חוק זה.

 פעיעיפ סעיפים אלה מתנים ניהול מרכז צלילה,
 2 עד 5 הדרכה בצלילה ואף צלילה ספורטיבית
 כשלעצמה בקבלת רשיונות מתאימים מאת הרשות

 להגדרת ״מכשיר צלילה אישי״: הנדדה זו
 ע ״ מכוונת למכשיר המיועד לצלילה לעומק

 ולא לצלילה שטחית, שבה מספיק השימוש ב״שנורקל״
 בלבד.

 להגדרת ״צלילה ספורטיבית״: החוק יחול על צלילה
 ספורטיבית. לגבי בטיחות הצלילה לצרכי עבודה (כגון
 תיקון אניות, קידוחי נפט וחפירות ארכיאולוגיות), רשאי
 שר העבודה והרווחה להתקין תקנות בטיחות לפי סעיף
 173 (א) לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסה חדש], תש״ל-

 1970, הקובע:

 ־(א) סבור השר כי ייצור, מכונות, מיתקן, ציוד,

 1 מ׳־ח תשל״ו, עמי 228.
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 (ב) לא תיעשה הדרכה בצלילה פפורםיבית אלא כמרכז צלילה שניתנה עליו תעודה
 מאת הרשות המוסמכת, המעידה שהוא בית ספר לצלילה ספורטיבית.

 6. (א) הרשות המוסמכת תמנה פקחים לעניו יחו?ן זה. פקחים

 (ב) פקח רשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל חצרינן כדי לבדוק אם מתקיימות בהם
 הוראות חוק זה והתקנות על פיו, לרבות,חנאי רשיון שניתן על פיהן, ובלבד שלא ייכנס
 פקח לחצרים אלא בהסכמת תופשם או לאחר שנתן לתופשם הודעה מוקדמת זמן סביר

 מראש, או כשדחיפות הענין מחייבת את כניסתו אף ללא מתן,הודעה מוקדמת כאמור.

 >ג) עבר אדם עבירה על חוק זה או היה לפקח שנתמנה כאמור יסוד סביר להניח
 שאדם עבר צבירותכאמור, רשאי הוא,לדרוש מאותו אדם לזהות עצמו להנחת דעתו ולהציג
 כל מסמך שניתן לפי חוק זה, ואם סירב לעשות כן -־ רש^י הוא לעצור אותו עד לבוא

 שוטר, אך לא יותר משלוש שעות.

 7. (א) ראתה הרשות המוסמכת כי עיסוקו ?צל אדם בצלילה ספורטיבית, קיומו של צו הפסקה
ק מינהלי ו  מרכז צלילה או עיסוקו של אדם בהדרכה בצלילה ספורטיבית אינם בהתאם להוראות ח

 זה, רשאית היא לצוות בכתב על הפסקתם של עיסוק או קיום כאמור, אם בסגירת הצרים
 ואם בכל דרך אחרת הנראית לה מתאימה בנסיבות הענין כדי להביא לידי הפסקה שלממש.

(להלן - צו הפסקה מינהלי) בטל בתופ שלושים יום מיום (א)  (כ) צו לפי סעיף קטן
 שניתן, זולת אם לפני אותו מועד הוגשה לבית משפט השלום, שבתחום שיפוטו ניתן,.תביעה

 פלילית על העבירה שבגללה ניתן; הצו יעמוד בתקפו כל עוד לא בוטל בידי הרשות המום־ 1
 מכת או כידי בית המשפט אגב ההליכים הפליליים או בערעור לפי סעיף 8. י־

 8. (א) הרואה את עצמר נפגע על ידי החלטת הרשות המוסמכת לפי סעיפים 2, 4 או 5 ערעור
 או על ידי צו הפסקה מינהלי, רשאי לערער לפני בית משפט השלום שבתחום שיפוטו הוא

 מתגורר תוך 60 יום מיום שנמסרו לו.

 (כ) הגשת ערעור על צו הפסקה מ^הלי לא תעכב את ביצועו כל עוד לא החליט
 בית המשפט החלטה אחרת.

- צו הפסקה ו ״ ל ש  9. צו הפסקתי שירות תיירות שניתן נגד בית מלון על פי חוק שירותי תיירות, ת
 1976 !, יחול גם על מרכז צלילה שבתוכו, שירית

ר פ ס י מ ר פ  ד

 & ^ ״ חוק שירותי תיירות, תשל״ו-1976, קובע

 ע ף בסעיף 16 לאמור:

 ״(א) הוגש אישום נגד אדפ שהפעיל שירות תיירות.
 ללא רישוי כנדרש מכוח הוראות סעיף 3(1) (א)/ רשאי
 השר לצוות בכתב על הפסקה ארעית במתן השירות,
 לרבות סגירת המקום שבו ניתן או מוצע השירות, ובלבד
 שהפסקה כאמור לא תעלה על ששים יום מיומ שניתן הצו
 או עד למתן פסק דין, לפי המועד המוקדפ יותר; אולם
 בית המשפט רשאי, לבקשת הנפגע, לבטל את הצו,או
 לאשרו עס או בלי שינוייס; צו כאמור ייכגס לתקפו
 חמישה ימים אחרי נתינתו אם לא צדין בו מועד מאוחד

 מזה או אם לא בוטל לפני אותו מועד.

 (ב) הורשע אדם בעבירה על חוק זה, רשאי בית

 המוסמכת ובמילוי התנאיס המפורטים ברשיון ובתקנות
 שיותקנו על פי החוק המוצע.

 סעיף 3 אוסר במפורש צלילת אדם לבדו וסעיף 5
 מגביל את ההדרכה למרכז צלילה בלבד.

 בסמכרות פקח לפי חוק זה מוצע לכלול
ף כניסה למצרים ועצירת עבריין - שסירב ^ 

 לזהות את עצמו - עד לבוא שוטר.

 פעיפיפ בתנאים מםדימים תוכל הרשות המוסמכת
 7 ר־8 להוציא צו הפסקה או צו סגירה מינהלי
 לתקופה מוגבלת, עד להגשת תביעה פלילית נגד
 העבריין, ותהיה זכות לנפגע לערער על הצו לפני בית

 המשפט.
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 עונשין 10. (א) העובר על,הוראה מהוראות חוק זה או אינו ממלא אחרי צד הפסקה מינהלי,

 דינו - מאסר שנה.

 (ב) הורשע אדם כעבירה על חוק זה, רשאי בית המשפט, כנוסף לכל עונש, לצוות
 על שלילת רשיון שניתן לו לפי חוק זה.

 ביצוע ותקנות 11, שר החינוך והתרבות ממונה על ביצוע חוק זה: הוא יקבע בתקנות הוראות בטיחות
 למניעת סיכון חייהם של צוללים ושל הנמצאים בסביבתם, ורשאי הוא להתקין תקנות ככל

 ענין אחר הנוגע לביצוע החוק, ובכלל זה -

 >1) בדבר אגרות רישוי לענין סעיפים 2, 4 ו־5;
 (2) בדבר הטלת הובת ביטוח על צוללים;

 (3) בהתייעצות עם שר'התחבורה - כדבר מיקומם של מרכזי צלילה, בדבר
 כלי שיט וציוד שיט אחר המופעלים בידי מרכז צלילה, ובן בדבר מסלוליהם

 של כלי שיט כאמור וםימונם של מסלולים אלה;
 (4) באישור שר הבריאות - בדבר הכושר הרפואי של צוללים.

^ 12, תחילתו של חוק זה ששה חדשים מיום פרסומו. ״,  י1
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 מוצע שצו סגירה של בית מלון לפי סעיף זה יחול גם
 על מרכז צלילה שבבית־המלון.

 על פי ההצעה תוטל חובה על השר להתקץ
 תקנות בענין בטיחות.

 המשפט, נוסף על כל עונש, לצוות על הפסקת עיסוקו
 בשירות תיירות, לרבות סגירת הצרים, או לצוות על כל
 דדך אחרת הנראית לו מתאימה להפסקת העיסוק או
 לצוות על הנשפט להימנע באותו עסק מכל פעולה שיפ

 רט בצו לתקופה שיקבע.׳׳

 ד.3עות תוק 1380, י״א בסבת תשליט, 10.1.1979

 נדפס-בדפוס הממשלה, ירושלים
78 

 המחיר 1 לירה


