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מראי מקום [ מדריך צמוד ]
בעיר אילת פועלים לא מעט
מועדוני צלילה המציעים צלילות
הכרות ושנורקלינג .יש גם כאלו
שמציעים צלילה בשיטה שבה
מיכל האוויר נשאר על סירה
מתנפחת שצפה מעליכם .בחלק
מהמועדונים יספקו לכם מגדיר
דגים ,כדי שתדעו מה שמו
של החבר הצבעוני שזה עתה
פגשתם .מועדני צלילה נוספים
נמצאים בקיסריה ,תל אביב,
חיפה ומקומות נוספים .בחלק
מהמועדונים ניתן לבצע צלילה
קבוצתית בבריכה ,המיועדת
בעיקר למסיבות ואירועים וכן
למשחקים תת–ימיים לילדים.

לקראת צלילה
בתל אביב (למעלה)
הכי פוטוגני :חוקרים
את הים האדום
צילומים :ארכיון מעריב,
ברוך יופה/סנובה,
scubadiveisrael.com

צנרן .זהו השם שקבעה האקדמיה ללשון העברית למילה "שנורקל" .לא ממש מעורר חשק
גדול לטבול בים ולגלות עולמות מופלאים ,אז אולי נישאר עם השנורקל הישן והטוב.
שנירקול וצלילות הכרות הם המשחק המקדים לדבר האמיתי  -קורס צלילה .לא צריך
להיות שחיין מהשורה הראשונה כדי לשנרקל .יודעים לצוף ולהתקדם במים? זה מספיק
בהחלט .רוצים להעשיר את החוויה? עשו זאת באופן מודרך.
צלילות ההכרות והשנירקול הפוטוגניים ביותר נערכות כמובן באילת ,על אלמוגיה,
דגיה ,נופיה התת–ימיים והאווירה נטולת הדאגות .באשר לשנירקול :אם צריך ,שוכרים את
הציוד  -שנורקל ,מסכה וסנפירים  -והיידה ,למים .לעומתו ,צלילת ההכרות מחייבת מעט
יותר .נכון שכבר מגיל שמונה מותר ,ונכון שהעומק המרבי לצלילה מסוג זה הוא שישה
מטרים ,אבל החוויה מצריכה תדרוך קצר וליווי של מדריך צמוד .רוב מועדוני הצלילה
מציעים צלילת ניסיון של שעה עד שעה וחצי .השהייה נטו במים מסתכמת ב– 40–30דקות,
והיא מתבצעת לאחר תדרוך על ציוד הצלילה ,הסבר על עקרונות הנשימה באמצעות
הציוד ,כיצד מניעים ביעילות את הרגליים ,ושאר פרטים חיוניים.
ואם פתאום ,במהלך הצלילה ,בא לכם להגיד משהו חשוב מאוד למדריך? קצת מסובך.
צוללנים מוסמכים מכירים שפת סימני ידיים מוסכמת המכילה עשרות סימנים .התדרוך
שלכם יכלול רק את הנחוצים" :למעלה"" ,למטה"" ,הכל בסדר" ,וגם את ה"הבט" ההכרחי
(שתי אצבעות לכיוון העיניים והפניית היד לאובייקט שאליו מכוונים).
גולשים ממצוק בנחל
קומראןשמרכי–
כך
אופטי,
פיצוי
אגב ,ממושקפים ישמחו לדעת שלא הכל מטושטש" .המים יוצרים
צילומים :ברקאי וולפסון
בי משקפיים יראו לא רע ",מסביר תומר לביא ,הבעלים של חברת " .Scuba Dive Israelהמים
מקרבים ומגדילים ,לכן מה שנראה לחסרי ניסיון כלוויתן ,מתברר כלא יותר מאשר דגיג".

בין קיסריה לתל אביב [ הים התיכון מפתיע ]
אולי תופתעו ,אבל גם חופי הים התיכון טומנים בחובם עולם תת–ימי עשיר,
ולאורך המדינה מצוי ריף מרשים .באזור תל אביב יש כמה מסלולי צלילה
מבוקשים (מערת גורדון ,קניון ראש ציפור ועוד) ,אבל אלו מיועדים לצוללנים
מוסמכים .חסרי הניסיון ימצאו את מבוקשם מחוץ לשוברי הגלים של תל
אביב" .לצד השובר ישנו ריף שנוצר עם השנים ,ובו אוכלוסיות מגוונות של
מיני דגים ,סרטנים ,תמנונים ואחרים ",מסביר תומר לביא" .המים רדודים
ולכן התאורה מצוינת .אגב ,מגיעים אלינו זוגות רבים לצלילת הכרות זוגית
רומנטית ,ומדי פעם אנו מתבקשים לצלם בווידיאו הצעות נישואין מתחת
למים" .מי שמעוניין לקבל הצצה מרומזת אל מפעלו העצום של הורדוס,
יגיע לפארק הארכיאולוגי התת–ימי שנפתח בקיסריה לפני שנים אחדות.
אפשר לערוך צלילות הכרות ,ולשנרקל לבד או בסיור מודרך .מה רואים?
מזח רומי ,שרידי אוניית מעפילים טרופה ושלל דגים ויצורים ימיים .המסלול
מסומן על ידי מצופים ,ומועדון הצלילה המקומי מספק מפה עם הסברים.
לבוחרים בתל אביב וגם לבוחרים בקיסריה  -מומלץ למהר ,כי מסוף יולי ועד
תחילת ספטמבר הים גלי ,והדבר מקשה על הראות
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