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תקציר
המאמר שלהלן סוקר אירועים חריגים אשר התרחשו בעת צלילה, הנחלקים לשתי קטגוריות: 
קטגוריה קלינית וקטגוריה של כשל בציוד. במקרה הראשון, המשתייך לקטגוריה הקלינית, מתואר 
כ-20 מטרים.  לעומק ממוצע של  צוללים  צולל שירד עם קבוצה של חמישה  לבבי של  אירוע 
כעבור 15 דקות מתחילת הצלילה, חש הצולל כאבים בחזה. בעקבות זאת, עלה הצולל בהכרה 
אל פני המים בליווי בן זוגו ושניהם שחו יחד אל החוף, שם טופל הצולל על ידי דפיברילטור ופונה 
באילו  וכן  בנפגע  הטיפול  באופן  דן  תיאור המקרה, המאמר  לאחר  חולים.  לבית  מד"א  ידי  על 

אמצעי מניעה ניתן לנקוט על מנת להפחית הישנותם של אירועים מסוג זה.
האירועים השני והשלישי משתייכים לקטגוריה של כשל בציוד הצלילה. המקרה השני מתאר 
כשל במיכל גז הנשימה, כאשר בצלילת נייטרוקס חש הצולל ברע בעומק של 15 מטרים, כחמש 
ושם נמצא  זוגו עלייה מבוקרת, שחה לחוף  בן  יחד עם  דקות מתחילת הצלילה. הצולל ביצע 
מתנשם ומעט מבולבל. הצולל קיבל חמצן במשך שעה ומצבו השתפר בהדרגה. בבדיקת איכות 
גז הנשימה, מיכל הצלילה נמצא מזוהם ב-CO. במקרה השלישי, צולל ותיק ירד לצלילת עומק 
במפרץ אילת עם בן זוגו המנוסה אף הוא. עם הגיעם לעומק 42 מטרים, חש הצולל בתנוחה 
הוורטיקאלית קושי נשימתי מהווסת כאשר ההתנגדות לנשימה הלכה וגברה. הצולל שם לב שעם 
המעבר לתנוחה אופקית, ההתנגדות לנשימה פוחתת והנשימה הופכת קלה יותר. זוג הצוללים 
ביצע מיידית עלייה איטית ושקולה לפני הים. לאחר בדיקה, התברר כי במיכל הייתה כמות ניכרת 
של מים אשר גרמו לחסימת מעבר האוויר מהמיכל לצולל בעת שהצולל היה בתנוחה אנכית. 
בעקבות שני האירועים, המאמר דן בנסיבות ובאמצעים אשר ניתן לנקוט על מנת למנוע אירועים 

עתידיים של כשל במיכלי גז הנשימה.
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תיאורי מקרים בצלילה

1.  צולל חש כאבים בחזה בצלילה וחווה דום 
לב בחוף

הקדמה
קהילת הצוללים בארץ ובעולם מורכבת מנשים וגברים בטווח 
גוברת  מופיעה בשכיחות  לב  גילאים. תחלואת  מאוד של  גדול 
אצל גברים מעל גיל 45, לעיתים הסימנים הראשונים לה נצפים 
על רקע של פעילות גופנית כמו עלייה במדרגות או מאמץ אחר. 
שלה  העצימות  דרגת  אשר  ספורטיבית  פעילות  הינה  צלילה 
גלים  )זרמים,  הסביבה  בתנאי  וכתלות  הצולל  ידי  על  נקבעת 
כי  סביר  לפיכך,  ישראל.  בחופי  פופולרית  פעילות  ומהווה  וכו'( 
מדי פעם צלילה תהווה סיפור רקע להופעת תעוקת חזה, ואכן 

הדבר תועד בשנים האחרונות על ידי הרשות לצלילה. 

המקרה
קבוצה של 5 צוללים ירדה לצלילה נינוחה לעומק 24-18 מטרים. 
לאחר כרבע שעה סימן אחד הצוללים לבן זוגו כי הוא חש ברע. 
את  שאל  מוסכמים  ידיים  סימני  בעזרת  אליו,  התקרב  זוגו  בן 
הצולל האם הוא רוצה לעלות לפני המים, נענה בתשובה חיובית, 

ושניהם ביצעו ביחד עלייה מבוקרת. על פני המים ניפח בן הזוג 
את מאזן הציפה של הצולל, הוציא מפיו את הווסת ושאל אותו 
לשלומו. הצולל השיב כי הוא חש כאילו "פיל יושב לו על החזה". 
בן הזוג שאל אותו האם הוא סובל ממחלת לב ונענה בשלילה. 
ולהזעיק  לחוף  במהירות  לשחות  אורח  מעובר  ביקש  הזוג  בן 
אמבולנס. הצולל ובן זוגו שחו באיטיות לחוף. בהגיעם לחוף היה 
הצולל חלש, חיוור ומתנשם. המנהל המקצועי של המועדון הגיע 
למקום עם אלונקה, בלון חמצן ודפיברילטור חצי אוטומטי, אותו 
חיבר לחזה של הצולל. כעבור 2 דקות, איבד הצולל בפתאומיות 
הוא  כי  הממוחשב,  בקולו  הודיע  הדפיברילטור  הכרתו.  את 
כפתור  על  לחץ  המקצועי  המנהל  חשמלי.  הלם  לתת  ממליץ 
ההלם החשמלי, הצולל הזדעזע וחזר תוך מספר שניות להכרה 
מלאה. אמבולנס של מד"א הגיע לאחר כ-10 דקות, ביצע בדיקת 
אק"ג ואבחן התקף לב )אוטם שריר הלב(. הצולל פונה במהירות 

לבית החולים הקרוב, שם צונתר והחלים.

דיון
הביטוי  למים.  מתחת  לבבי  אירוע  של  אופייני  במקרה  מדובר 
הקליני הינו תחושת לחץ עצומה בחזה, כאב בכתף וביד )שמאל 
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בדרך כלל(, המשך הרגשה כללית רעה ובאחוז קטן אך מדיד 
של המקרים – הפרעות קצב קשות ואף קטלניות. הן הצולל והן 
בן זוגו לצלילה פעלו כנדרש: הצולל סימן לבן זוגו על המצוקה, 
לעלות  ביחד  החליטו  הסימון,  את  לזה  זה  איששו  שניהם 
לפני המים, פנו לעזרתו של צולל אחר, אשר הזעיק אמבולנס 
על  יתר  מאמץ  למנוע  במטרה  בזהירות  לחוף  ושחו  במהירות, 
לבו של הצולל. בחוף הגיב המנהל המקצועי היטב, כאשר הגיע 
למקום כשהוא מצויד בציוד ההחייאה הנחוץ וכן הפעילו. למזלו 
הגדול של הצולל, הוא לקה בדום לב מסוג פרפור חדרים זמן 
לקחת  שלא  בצדק,  החליט,  המקצועי  שהמנהל  לאחר  קצר 
סיכון וחיבר אותו לדפיברילטור. כמו כן, מכשיר זה מזהה באופן 
אוטומטי הפרעות קצב מסוכנות ובמידת הצורך ממליץ על מתן 
הלם חשמלי, ולאחר מכן לחיצה על כפתור כתום היא כל אשר 
נדרש מהמטפל. עיכוב במתן טיפול החייאתי מתקדם )עיסויים + 

ידעו  והצוללים  במידה  לבבי  אירוע  עקב  הנוצר  חירום  במצב 
לייצר ציפה חיובית לבני הזוג וידאגו להוציאם לטיפול במהירות 
האפשרית, שכן עלייה מעומק הים לפני המים חייבת להתבצע 

בקצב ובאופן אשר לא יפגעו בצולל המציל.

רוב  קטלניות.  תאונות  כעשר  היו  האחרון  בעשור  בישראל 
במהלך  זוגם  מבן  נפרדו  או  לבד  צללו  נהרגו  אשר  הצוללים 
תת-ימי  רובה  בעזרת  דיג  מטרת  לשם  צללו  חלקם  הצלילה. 
)פעילות לא חוקית, הנוגדת בנוסף לכך את כל עקרונות הזהירות 
ובשעות הלילה.  והכללים הבסיסיים הנלמדים בענף הצלילה( 
בזמן  לבביים  אירועים  צוללים שעברו  זה  בין ההרוגים בעשור 
הצלילה או על פני הים. ברור כי ביצוע הפעילות במים )זמן פינוי 
הכרה  מאיבוד  כתוצאה  טביעה  מים,  בליעת  סכנת  יותר,  גדול 
הוביל  לבבי(  אירוע  במהלך  גופנית  ביכולת  קיצונית  ירידה  או 
לחוסר היכולת להצילם. מאחר וצלילה ספורטיבית הינה פעילות 
המקצועיים  הגופים  של  הגורפת  ההמלצה  הנאה,  למטרת 
בתחום וכן של הקהילה הרפואית, הינה שמירה על כושר ואורח 
כללי  על  שמירה   ,45 גיל  מעל  תקופתיות  בדיקות  בריא,  חיים 
הבטיחות והימנעות מהליכה על גבולות המעטפת של הספורט. 
הצלילות  לכמות  יחסית  בישראל,  הקטלניות  התאונות  שיעור 
הנתונים  ניתוח   .]4,6[ בעולם  הנמוכים  מן  הינו  בארץ,  הנערכת 
של הרשות לצלילה ושל המכון לרפואה ימית, מצביע על צלילת 
בעשור  בישראל  בצלילה  מוות  למקרי  משמעותי  כתורם  יחיד 
האחרון )בשילוב דיג תת-ימי וצלילת לילה מדובר בסיכון עצום(. 

מהחוף  למים  הכניסה  כי  הצוללים,  כל  עבור  להזכיר,  חשוב 
מנופח  מאזן  עם  להיעשות  צריכה  תמיד  מסירה  בקפיצה  או 
בכמות אוויר מספקת מתוך מטרה לבסס ציפה חיובית על פני 
המים ולשמור על קירבה לבן הזוג בכל זמן נתון, עד לשקיעה. 
עבור  הן  הפנים,  על  מסיכה  עם  תמיד  לשחות  היא  ההמלצה 
מקרה חירום אשר מצריך שקיעה מהירה מתחת למים או סיוע 
השחייה,  במהלך  למים  מתחת  להביט  מנת  על  והן  הזוג,  לבן 
בצוללים  מפגיעה  להימנע  כדי  באילת,  הרדודים  במים  בייחוד 

אחרים או בשונית האלמוגים החוגרת.

2.  מיכלי צלילה

2א׳.  צולל חש ברע בעומק – הרעלת פחמן חד 
CO ,חמצני

הקדמה
מיכלי הצלילה הינם מקור הנשימה של הצוללים ומהווים חלק 
בלתי נפרד מציוד הצלילה. רוב הצוללים אינם מחזיקים ברשותם 
מיכל אישי וגם אלו אשר רוכשים ציוד צלילה רב, מוותרים בדרך 
כלל על רכישת המיכל הכבד. לפיכך, רמת המודעות של הצולל 
היא  בו  לאופן אשר  הממוצע לחשיבותה של תחזוקת המיכל, 
להלן  נמוכה.  הינה   – וכו'  התקין  הדחיסה  לתהליך  מתבצעת, 
שני סיפורי מקרה השופכים אור על צידו הפנימי והחשוך של 
מיכל הצלילה ומדגישים את חיוניותה של צלילה אחראית ועל-
פי כללי הבטיחות כדרך היעילה להיחלצות מאירועי צלילה אשר 

עלולים היו להסתיים באסון. 

דפיברילטורים חצי אוטומטיים

תרופות + הלם חשמלי( מפחית משמעותית את סיכויי ההחלמה 
בכל דקה שחולפת ]1-3[. הואיל וזמן התגובה להלם החשמלי 
היה כה מהיר, לא נדרשו עיסוי לב או תרופות, וכך לבו של הצולל 

חזר לפעולה סדירה לאחר מכת חשמל אחת. 

מניעה
לב  אירועי  מספר  לצלילה  הרשות  תיעדה  האחרונות  בשנים 
שלב  לפני  המים  פני  על  התרחשו  חלקם   .]4[ צוללים  בקרב 
ההעמקה וחלקם מתחת למים במהלך הצלילה. עקב דרישת 
הרשות לצלילה לביצוע בדיקות רפואיות ומבחן אק"ג במאמץ 
מספרם   ,]5[  45 גיל  מעל  הכשרה  עובר  אשר  צולל  כל  עבור 
יותר  קטן  בישראל  הצוללים  קהילת  בקרב  הלב  אירועי  של 
)כמעט בחצי( בהשוואה לשכיחות האירועים בקרב האוכלוסייה 
לב  באירוע  הסכנה  אולם,   .]4[ בישראל   45 גיל  מעל  הכללית, 
של  במקרה  נשימה  יכולת  היעדר  כמובן  היא  הימית  בסביבה 
עילפון אשר מגיע לאחר/בסמיכות לאירוע לבבי המוביל לסיכון 
גדול וממשי לטביעה. לכן, כפי שנלמד ומוסבר בקורסי הצלילה 
הבסיסיים, קירבה לבן הזוג משלב הכניסה למים, כולל השחייה 
ותכנון  רציפה  תקשורת  הזוג,  לבן  בצמוד  הצלילה  לאתר  עד 
מקדים – כל אלה בעלי חשיבות כבירה ליכולתם של הצוללים 
מבחינה  מוגדר  אינו  לבבי  אירוע  חירום.  מצב  עם  להתמודד 
לטפל  תוכל  הצוללים  קהילת  אולם  צלילה,  כתאונת  רפואית 
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סיפור המקרה
צולל שני כוכבים, בעל ותק של כעשרות צלילות, ירד לצלילה עם 
נייטרוקס 32. הצולל החל לחוש ברע בעומק 15 מטרים, כחמש 
דקות מתחילת הצלילה. הוא חש בחילה, בלבול, קוצר נשימה, 
ושדה הראייה שלו הצטמצם עד כדי ראיית מנהרה. הצולל סימן 
מצוקה לבן זוגו וביצע עלייה מבוקרת תוך מאמץ רב לשמור על 
ועזר לבסס ציפה חיובית.  זוגו עלה אתו לפני המים  ריכוזו. בן 
כן,  ומעט מבולבל. כמו  הצולל שחה לחוף, שם נמצא מתנשם 
בבדיקת  בהדרגה.  השתפר  ומצבו  שעה  במשך  חמצן  קיבל 

 .CO איכות האוויר במיכל הצלילה נמצא ריכוז מוגבר של

דיון
הרגשה רעה מתחת למים עשויה להיות מוסברת על ידי מגוון 
רב של סיבות. הכללים הבסיסיים הם: על הצולל לסמן כי חש 
ברע ולבקש סיוע; יש לבדוק כי אין תקלה הניתנת לתיקון מתחת 

למים; וכמו כן, במידת הצורך, יש להתרכז בעלייה מבוקרת. 

חיצוניות  סיבות  כוללות  למים  מתחת  רעה  להרגשה  הסיבות 
לבבי,  מוחי,  )אירוע  פנימיות  או  היפותרמיה(  הרעלה,  )למשל 
בין  להבחין  הצולל  יוכל  לא  ככלל,  אחר(.  או  חרדתי  ריאתי, 
לפתרון,  פשוטה  תקלה  מצא  לא  כי  ובמידה  השונות,  הסיבות 
עליו להתרכז ביציאה בטוחה מהצלילה, יחד עם בן זוגו ובסיוע 

מדריך במידה וזמין.

הרעלת CO הינה תמיד תקלה. המקור ל-CO מוגבר הוא לרוב 
האוויר  שאיבת  באזור  הפועל  אחר  מנוע  עשן  או  מדחס  עשן 
לגלותו  קשה  ולכן  וריח  טעם  נטול  גז  הוא   CO המדחס.  של 
בנשימה אלא אם כן נלווה אליו ריח פיח. מדובר בגז רעיל ביותר 
מסוכן  נעשה  הוא  בערך   )ppm100(  0.01% שמעל  ובריכוזים 
]7-8[. הואיל ולחץ חלקי עולה לינארית עם העומק, סכנתו של 
ריכוז נתון גדולה יותר בצלילה. הגז נקשר להמוגלובין בכדוריות 
מגביל את  ולמעשה  ולאנזימי הנשימה בתאים  הדם האדומות 
הנשימה התאית. התסמינים העיקריים של הרעלה הינם כאבי 
בחילה  בחזה,  כאבים  נשמת,  ראייה,  הפרעות  טשטוש,  ראש, 
ואף הקאה, ובלחצים חלקיים גבוהים – איבוד הכרה ופרכוסים 

העלולים להוביל לטביעה )מתחת למים(. 

הטיפול נעשה בעזרת חמצן בריכוז 100% למשך כשעה-שעתיים 
ופינוי מיידי לחדר המיון הקרוב, שם נבדקת רמת ה-CO בדם, 
ההחלטה  מתקבלת  ואז  ראות  וצילום  אק"ג  תרשים  מבוצעים 
האם קיים צורך בטיפול נוסף. טיפול נשימת חמצן בתוך תא לחץ 
גורם לחמצון של נוזל הדם עצמו ולהובלה של חמצן אל התאים 
 CO-ה לפינוי  עד  פתרון  מהווה  ובכך  המוגלובין  עוקף  במסלול 
מהגוף ]9[. הטיפול ניתן לנפגעים עם שינוי במצב ההכרה ו/או 

רמות גבוהות של CO הקשור להמוגלובין )קרבוקסיהמוגלובין(.

סיכום
רישוי  בפן המניעתי, כל מרכזי הצלילה בישראל עוברים הליך 
שנתי וביקורת חודשית של פקח הרשות לצלילה. איכות האוויר 
פעמיים  לצלילה  הרשות  ידי  על  נבדקת  לצוללים  המסופקת 
בסטנדרטים  ועומדת  תקינה  היא  כי  לוודא  מנת  על  בשנה, 

שבהם,  מקרים  בעבר  קרו  צלילה  מרכזי  במספר  בינלאומיים. 
במהלך הבדיקות התקופתיות של הרשות לצלילה, נמצאו רמות 
CO מעל התקן, ככל הנראה עקב מקור זיהום חיצוני או איחור 
בטיפול התקופתי של המדחס. במקרים אלו, מרכז הצלילה לא 
מקבל אישור לדחוס מיכלים באוויר או בתערובת גזים ולספקם 
או  חוזרת  אוויר  איכות  בדיקת  התקלה.  לתיקון  עד  לצוללים, 
אישור טכנאי מדחסים לטיפול ולבדיקת איכות אוויר היא חובה 

במקרים שבהם נמצא CO במיכל צלילה.

עם זאת, צוללים עדיין נדרשים להריח את האוויר ולנשום מספר 
ולשים לב  נשימות מציוד הצלילה שלהם טרם כניסתם למים, 
מקרה  בכל  ההעמקה.  בזמן  לעיל  המתוארים  לסימפוטמים 
מהמים  לצאת  יש  צלילה,  בזמן  טובה  לא  להרגשה  חשד  של 
בצורה מבוקרת, אך במהירות האפשרית, תוך הקפדה על כללי 
יידוע  נשימה,  עצירת  וללא  מדי  מהירה  לא  עלייה  הבטיחות: 
מנהל מרכז הצלילה וכן התפנות לבית חולים תוך כדי נשימת 

חמצן רפואי.

2ב׳.  צולל ללא אוויר בעומק – תחזוקת מיכל 
גרועה

סיפור המקרה
צולל ותיק, שמאחוריו אלפי צלילות, ירד לצלילת עומק במפרץ 
אילת עם בן זוגו המנוסה אף הוא. עם הגיעם לעומק 42 מטרים, 
הציץ הצולל מתחת לשונית במקום ולשם כך עבר ממצב מאוזן, 
לתנוחה  כשעבר  מיד  ראש.  עמידת  לתנוחת  אופקית,  תנוחה 
הוורטיקאלית, חש הצולל קושי נשימה מהווסת עם התנגדות 
הולכת וגדלה לנשימה, כאשר כל נשימה מרגישה כמו אספקת 
מנת  על  התיישר  מיד  זה  מנוסה  צולל  ואוזלת.  ההולכת  אוויר 
ותוך כדי כך שם לב  זוגו שצלל בצמוד אליו,  לבקש סיוע מבן 
התחדשה  האוויר  אספקת  אופקית,  לתנוחה  המעבר  עם  כי 
גדולה,  תהייה  מתוך  יותר.  קלה  נעשתה  והנשימה  תקין  באופן 
שוב ניסה הצולל להתגלגל באיטיות למצב עמידת ראש – ושוב 
חזרה התקלה. זוג הצוללים ביצע מידית עלייה איטית ושקולה 
לפני הים, כאשר חניית הבטיחות מבוצעת באחיזת ידיים וקרבה 

מקסימלית, לשם כל מקרה חירום העלול להתרחש.

דיון
נמצאה  ולא  ומאחר  לבדיקה,  הציוד  נלקח  המים  מן  ביציאה 
להפתעת  הצלילה.  מיכל  את  לפתוח  הוחלט  בווסת  תקלה 
נמצאה  התקני  האלומניום  מיכל  בתחתית  במעבדה,  הטכנאי 
כמות גדולה מאוד של מים, אשר סתמו את מעבר האוויר מראש 
המיכל לברז ולווסת הצלילה, כאשר המיכל היה הפוך. צוללים 
  )dip tube( מנוסים וטכנאי ציוד מודעים לקיומו של צינור מוליך
ומשם  המיכל  לברז  קטנים  זרים  עצמים  חדירת  למנוע  הנועד 
כי כמות  ניתן להבין  לפיכך,  לצולל.  נשימה  למערכת המווסתת 
מעבר  את  לחסום  מנת  על  דיה  גדולה  הייתה  במיכל  המים 

האוויר מהמיכל לצולל.

פנים  את  לראות  ניתן  ולא  שקופים  אינם  צלילה  ומיכלי  היות 
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אשר  התקופתית  הבדיקה  על  סומכים  רבים  צוללים  המיכל, 
מתבצעת לפחות אחת לשנה באופן ויזואלי )פנים וחוץ המיכל 
וברז המיכל(, בנוסף לבדיקה הידרוסטטית הנעשית במעבדה 

מוסמכת אחת לחמש שנים.

אוויר לח או מים ממקור חיצוני יכולים לחדור למיכל רק כאשר 
הוא ללא גז דחוס. לכן על-פי רוב נשמרים מיכלי הצלילה עם 
לחץ  מופעל  וכך  )באר(  כ-50 אטמוספרות  מינמלית של  כמות 
כנגד משקל האוויר או המים שמחוץ למיכל. קיימים שני מצבים 
ולהגיע  ציוד הצלילה  דרך  עיקריים שבהם מים עשויים לחדור 

לתחתית המיכל:

1.    במהלך צלילה – כאשר צולל למעשה סיים את כל 
האוויר הדחוס במיכל שלו. בין אם עלה בעליית חירום 

לפני המים בהנשמת חבר ובין אם באמצעי אחר – אירוע 
זה מביא את מערכת הנשימה למצב פתוח, הגורם לכך 

שמים ייכנסו ויחלחלו דרך הווסת אל מיכל הצלילה.

2.  לאחר צלילה – צוללים רבים נוטים למתוח את גבולות 
הצלילה ומנצלים את כמות האוויר במיכל כמעט עד 

תום. התנהלות זו מנוגדת להוראות הבטיחות הנלמדות 
על ידי כל ארגוני הצלילה הספורטיביים לפיהן יש לתכנן 

כל צלילה כך שכמות האוויר המזערית במיכל לאחר 
היציאה מהמים )וכמובן לאחר ביצוע חניית בטיחות( 
תהייה כ-50-35 אטמוספרות. עם סיום הצלילה חלק 

מהצוללים נוהגים להטביל בבריכות שטיפת הציוד 
במרכזים את כל המערכת בשלמותה, כאשר המאזן 

והווסת עדיין מחוברים למיכל הצלילה. במצב זה עלולה 
להתרחש חדירת מים למיכל, היות וברז המיכל הריק 

נשאר פתוח ושוב נוצר מצב של מערכת פתוחה והמים 
מחליפים את מקומו של האוויר. 

סיכום
מניעה היא האמצעי הנכון והיעיל ביותר להתגוננות מפני הישנות 
אירועים אלו, כלומר, ביצוע תחזוקה נכונה. על הצוללים לדעת 

ולזכור כי הכללים הנלמדים במהלך קורסי הצלילה הינם בבחינת 
כללי זהב, ובהתאם להם יש לתכנן כל צלילה על מנת שבסיומה 

תתאפשר חזרה בטוחה לפני המים, עם מספיק גז נשימה. 

ניתוח תאונות צלילה קטלניות שארעו ברחבי העולם, מורה על 
כך של-25% מכלל הצוללים שנהרגו לא היה מספיק גז נשימה 
בעת מותם ול-67% מהקורבנות לא היה את הגז הנכון לצורך 
עלייה בטוחה לפני המים )בצלילה "טכנית"( ]10[. מכאן נובעת 
חשיבותו העליונה של תכנון הצלילה. מעבר לבחירת בן הזוג, 
סוג הפעילות, בדיקת טבלאות הצלילה ועוד, על הצוללים לתכנן 
היטב את הצלילה כדי שלא ימצאו את עצמם ללא הדבר היחיד 
שתומך בחייהם מתחת למים – אוויר לנשימה, או כל תערובת 
גז תומכת חיים אחרת. אם הצולל מוצא את עצמו במצב חירום 
כלשהו, ייתכן כי שארית האוויר במיכל, אשר לא נועדה לשימושו, 

היא זו אשר תציל את חייו או את חיי בן זוגו לצלילה.

בהקשר זה, יש להזכיר כי גם חדירה של מעט מאוד מים או אוויר 
 – צלילה  מיכל  תוך  אל  דחוס  אוויר  אינו  אשר  "רגיל"  אטמוספרי 
נוסף  לסיכון  המובילים  פנימית  ובלייה  קורוזיה  לתהליכי  גורמת 
של הצולל. יותר מכך, מאחר ורובנו צוללים עם מיכלים מושכרים 
במרכזי הצלילה בארץ, הדבר מהווה סיכון נוסף ומיותר לחיי צוללים 
עמיתים, אשר יחשפו למיכלים אלו. כמובן שבמיכל ברזל חדירת 
מים או אוויר מסוכנת יותר עקב תהליכי בלייה מהירים יותר לעומת 
ומוחשית  קיימת  הסכנה  מיכל  סוג  בכל  אולם  אלומניום,  מיכלי 
כאשר נוטים לזלזל בבטיחות ובעקרונות הנלמדים בקורסי צלילה.

את  אוכפת  ספורטיבית  לצלילה  הרשות   ,2017 משנת  החל 
הוויזואלי,  הן   – למיכלים  תקופתים  טיפולים  לביצוע  ההוראה 
בחמש  פעם  הנעשה  ההידרוסטטי,  והן  בשנה,  פעם  הנעשה 
שנים. רק טכנאים אשר הוסמכו כחוק ומחזיקים תעודה בתוקף 
יורשו לפתוח  ובברזים,  המכשירה אותם לטפל במיכלי צלילה 
מיכל צלילה ולטפל בו. גם מיכלי צלילה פרטיים יידרשו לעמוד 
נוכל לצמצם את  בתקן זה על מנת לקבל שירותי דחיסה. כך 
ובברזים  צלילה  במיכלי  בתקלה  הקשורות  לתאונות  הסיכון 
בשל  גדול  סכנה  פוטנציאל  מהווים  אשר  עליהם,  המותקנים 

הלחץ הגבוה הקיים בהם.
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