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כאן באילת ולסיים את הקורס  לצלול להתחיל ללמוד -להגשמת חלוםהזדמנות מיוחדת 

בוילת  לינהוורס צלילה ק מועדון הצלילה פלמידה מציע חבילת שבירדן. בעקבה
 .נוחה נקייהמאובזרת, המיועדת אך ורק לצוללי המועדון, , וילת פלמידה הצוללים

 
 הזמינו את מקומכם! -הלך חודשי יולי אוגוסטהחבילה אפשרית בכל שבוע במ
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 מועדון צלילה פלמידה 

 , באזור חוף הדקל.ממוקם בתחילת חופיה הדרומיים של אילת, ממש על רצועת חוף הים

המיקום שלנו מהווה יתרון גדול מאוד לכל צולל, אין חציית כביש ואין צורך בסחיבת ציוד על הגב 

 .כה רגלית מעייפת, דבר המקנה בטיחות רבהאו הלי למרחקים

מים חמים לנוחיותכם, לוקרים ללא תשלום, בר מסעדה צמוד, קפה עם שירותים ומקלחות  בשטח מועדון

 .ותה חינם, כיתת לימוד מאובזרת ונוחה וחניה חינם

 

 הקורסים
 המדריכים המנוסים של מועדון פלמידה יעניקו לכם יחס אישי ומקצועי.

 
במהלך הקורס )חמישה ימים(:  ב ראשוןקורס כוכ

החניך לומד את יסודות הצלילה, שימוש בציוד 
הצלילה, הסיכונים הכרוכים בצלילה וכיצד להימנע 

כל יום ישנו שיעור כיתה ב. תכנון צלילה נכוןמהם, ו
 .ושני שיעורי מים בים הפתוח

 .סיור במצפה התת ימי באילתבמהלך הקורס 
 מ'  18-רישיון צלילה בינלאומי להקורס מקנה 

 .IANTDשל ארגון הצלילה 
 

 )יומיים( הינו קורס צולל מתקדם,  קורס כוכב שני
בו לומדים ניווט, עזרה לצולל במצוקה, מתנסים 

 ועוד.  , צילום תת מימיבצלילת עומק, צלילת לילה
מ' של  30-הקורס מקנה רישיון צלילה בינלאומי ל

 .IANTDארגון הצלילה 
 

 :תנאי קבלה

 .להסמכת צולל צעיר 12גיל  ביום פתיחת הקורס צלילה/ 15גיל  •

 אישור הורים לקורס צלילהישנו צורך ב 18מתחת לגיל  •

 רופא צלילה ישנו צורך באישור של 45מעל גיל  •
 
 
 

 וילת פלמידה
 מוקמת במרכז העיר בשכונת מגורים הוילה 

רבע במרחק של נוף קסום למפרץ,  שקטה עם
 , מהטיילת וממרכז התיירות שעה הליכה

 . ופיצריה ובצמוד מרכז קטן עם מכולת
אך ורק צוללי מועדון  מתארחיםבחדרי הצוללים 

ישנו מטבחון וסלון הממוגזים פלמידה. בחדרים 
, אינטרנט, כבלים, חצר עם נוחיותכםמאובזרים ל

 בריכה ופינת מנגל, 
 

 בוקר ובסוף יום הקורס.הסעות ב -קורסבמהלך ה
 

 .ניתן לשדרג ליחידות דיור פרטיות בתוספת תשלום
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 בעקבה מסלול הטיול
 

 יום חמישי
 במסוף הגבול רבין ומעבר לירדן. 08:30מפגש בשעה 

 גנות ושתי צלילות במהלך היום.הסעה למועדון הצלילה, התאר 09:30בשעה 
 לאחר הצלילות הסעה למלון וצ'ק אין. 

 
 יום שישי

 .בוקרושתי צלילות  לאחר ארוחת הבוקר הסעה למועדון הצלילה
 במאהל בדואי. שקיעה וארוחת ערבג'יפים אדי רם לטיול ולולאחר הצלילות הסעה 

 
 יום שבת.

עם שתי הפלגה יומית סירת צוללים לעלייה לו וצ'ק אאוט הסעה למרינה הצפונית לאחר ארוחת הבוקר
 .ושתייה BBQכולל ארוחת צהריים צלילות נפלאות, 

 .17:00חזרה משוערת לאילת בשעה , לישראללאחר הצלילות הסעה חזרה לגבול למעבר 

 

 
 

 לאדם₪  3990מחיר החבילה 
 

  המחיר כולל:
סעות מהוילה וחזרה, ספר לימוד קורס כוכב ראשון כולל ביטוח צלילה והשכרת ציוד, ה באילת:

 לילות לינה בחדר משותף בוילת פלמידה,  4ותיק, 
 

הדרכה מקומית  ת בוקר,וארוח כוללכוכבים  3.5 בעקבה לינה במלוןלילות  2הסעות,  בעקבה:
 טיולצלילות המהוות סיום קורס כוכב ראשון וקורס כוכב שני כולל השכרת ציוד,  6ישראלית, ו

 יום צלילה מספינת הצוללים ארוחת צהריים ושתייה. ,ם ארוחת ערבבואדי רם ע שקיעה
 

 לאדם, ביטוח נסיעות, ביטוח צלילה לכוכב השני, ₪ 155 -מיסי גבול כ המחיר אינו כולל:
 טיפים. ארוחות שאינן בחבילה,

 
 :דמי ביטול
 ₪  400דמי ביטול של  –שעות ממועד הטיול  72ביטול עד 

 ₪  800דמי ביטול של  -ולממועד הטי 72-ביטול פחות מ
 ממחיר החבילה  75%שעות דמי ביטול  24ביטול פחות מ 
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 מידע למשתתף בצלילות בעקבה
 

 בדף זה ניתן למצוא את המידע הרלוונטי לקראת ההגעה לטיול בירדן.
 אנו מקווים כי מידע זה יסייע לכם בהכנה ובהתארגנות לפני הטיול.

 
 מידע כללי על עקבה:

ות עקבה, שכנתה של אילת, הינה עיר מעניינת ומרתקת עבור כל מבקר ובמיוחד עיר התייר
זור צבעוני . כל אזור  התיירות החדש הינו א עבורנו הצוללים. ביקור בעיר עקבה מומלץ ביותר

חנויות ומסעדות. כמו כן, ישנו שוק מזרח תיכוני מרתק וריחני ומומלץ  ,תוסס מלא בבתי קפה
 ה והבקלאווה המקומית. מאוד לטעום את הכנאפ

 
 המקומיים: 

המקומיים בעקבה נחשבים כמכניסי אורחים. הם אנשים נעימים ונחמדים במיוחד. למרות 
מאד. מרבית הצוות עימו אנו  ים מהם יודעים אנגלית ברמה טובהששפתם הינה ערבית רב

 עובדים הינו צוות נוצרי.
 

 כסף:
 ₪ (  5.5דינר =1המטבע המקומי הוא דינר ירדני ) 

 עבור אוכל, שתייה ומזכרות.   100$ –אנו ממליצים להחליף כ 
 

 מעבר הגבול:
בבוקר.  8:00מעבר הגבול לירדן מתבצע בצורה עצמאית. יש להגיע לגבול ביום המיועד בשעה 

 ר וללא תשלום .אין בעיה להגיע עם רכב ולהחנותו  בחניון של הגבול. החניון מסוד
מעבר הגבול בעקבה קל ומהיר יחסית. יש לשים לב להנחיות הבאות!!  כל התיקים יעברו שיקוף 

 כן בחזרה לארץ. לכן נא להקפיד על:-בכניסה לעקבה וכמו

 איסור מוחלט על נשק מכל סוג או תחמושת. •

 חל איסור מוחלט על העברת מזון ושתייה כולל מים !! •

או כפפות צלילה. לאחרונה התחילו להקפיד על כך וסכינים  אין להביא סכיני צלילה •
 הוחרמו.

 סמים מכל סוג שהוא כולל גת. •

 חל איסור על העברת אלכוהול •

 ירדן הינה מדינה מוסלמית ולכן חל איסור על הכנסת פורנו למדינה. •

 חל איסור מוחלט להעביר אוצרות טבע כגון צדפות, אלמוגים, דגים וכו'. •

 וות בעיה במעבר הגבול מאחר שרוב שוניות עקבה הן שמורת טבע.ציוד דיג עשוי לה •
 שיקוף התיקים בשני הצדדים עשוי לקחת זמן וסבלנות היא מצרך חשוב בעניין זה מאחר שחוסר 

 סבלנות יוצר עיכובים נוספים.
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@wilddive.co.il
http://www.wilddive.co.il/


                        

6325112-08פקס:  3904447-052,  6342202-08אילת, טל:  4530אילן ורד,  ת.ד.   

Ilan Vered, POB 4530 Eilat, Tel: 08-6342202 , 052-3904447 Fax: 08-6325112 

info@wilddive.co.il              www.wilddive.co.il  

 
 
 
 

 :דרכונים

 חודשים קדימה. לוודא שאין דפים קרועים  3יש לוודא דרכון בתוקף לפחות  •

 עלי אזרחות נוספת: חובה לצאת מהארץ עם הדרכון הישראלי !!! ב •
 ניתן להיכנס לירדן עם הדרכון הזר.

 
 : הצלילות

 ק"מ )כפול מחופי אילת( 20חופי עקבה מתפרשים על 
 עקבה התברכה בשונית אלמוגים מפותחת, כמות דגה עשירה וצלילות יפיפיות.

נו צד תלול בהרבה מהצד של אילת ורוב אתרי הצד המזרחי של מפרץ אילת )קרי חופי עקבה( הי
 הצלילה נמצאים בחלקם הדרומי של חופי עקבה המקבילים לחופי טאבה ודרומה.

 
 :ארוחות

ארוחת בוקר בלבד. ניתן להזמין ארוחת צהריים במזנון החוף של מועדון לינה והלינה על בסיס 
גות הצלילה ארוחת צהרים הצלילה בתוספת תשלום. שתייה אינה כלולה במחיר הטיול. בהפל

 בטיול לואדי רם כלולה ארוחת ערב. כלולה במחיר.
 

 :ימי-ציוד צילום תת
 ימי במעבר הגבול לעקבה.-לעיתים קרובות ישנה בעיה להעביר ציוד צילום תת

במידה וישנה כוונה להביא ציוד צילום תת ימי, יש לשלוח לנו מבעוד מועד את מפרט הציוד 
 גן אישור מראש.באנגלית על מנת שנאר

 
 :לואדי רםנסיעה 

 ואדי רם מוזכר בסיפוריו של לורנס איש ערב, שאהב את המדבר ואורחות החיים שם.
 רוחות, גשמים וחולות נודדים יצרו אפקטים מיוחדים ומראות עוצרי נשימה ביופיים לאורך השנים

 ואנו נטייל עם הרכב ונהנה מנופים אלו עד לשעת השקיעה.
ועצירות ביניים באתרים לאורך הדרך כמו למשל המעיין של לורנס    4X4ברכבי הטיול מתבצע  

 איש ערב, הדיונה,  הקניון עם ציורי הקיר הקדומים ועוד. 
 לפני שקיעה נטפס לנקודת תצפית  גבוהה לראות היטב את פלא השקיעה במדבר.

 לאחר מכן ניסע למאהל בדואי לארוחת ערב נעימה.
 .22:00 –ה חזרה לעקבה. חזרה משוערת לעקבה ב לאחר ארוחת הערב נסיע

 
 אין צורך בנעלי הליכה, את כל הטיול ניתן לבצע עם כפכפים או יחפים )חול חלק( -
 צריך להביא בגדים ארוכים לשעות החשכה מאחר ונעשה קר אחרי השקיעה -
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 כדאי לקחת:   
 

 
 להלן רשימת דברים שמומלץ לקחת אתכם לטיול:

 
 ילה: צל

 יש להביא תעודת צלילה, ביטוח צלילה בתוקף ויומן צלילות. 
 אם ברשותכם ציוד צלילה פרטי, נא לוודא תקינותו לפני הטיול. לא לשכוח שנורקל.

  מומלץ מאד להביא מחשב צלילה אישי.
 

 :ביגוד
 מזג האוויר בעקבה זהה למזג האוויר באילת.
שהו ארוך לערב למקרה הצורך. לנוסעים לפטרה אין צורך להביא בגדים רבים. כדאי להביא מ

מומלץ להביא בגדים ארוכים ונעליים סגורות.  מגבות ניתנות במלון כמו כן כלי מיטה. עם זאת 
 אנו ממליצים להביא לפחות מגבת נוספת אחת. לא לשכוח בגד ים.

 
 עזרה ראשונה: 

 רצוי להביא איתכם קרם הגנה עם מקדם גבוה
 

 :אלכוהול
חות, שתיית אלכוהול אינה מותרת בין הצלילות. לאחרונה נפתחו מסעדות ובר שניתן מטעמי בטי

 למצוא בהם אלכוהול מחוץ לבתי המלון.
 

 :כללי
 מומלץ להביא מצלמה, ספר,  משחקים.

 
 טלפונים:

 בעקבה ניתן לקלוט את כל רשתות הסלולאר הישראליות
ופן ידני. יש לבחור את הרשת עם מעבר הגבול יש להיכנס להגדרות ולבצע בחירת רשת בא

 הישראלית עמה אתם מחוברים ביומיום וכך ניתן להשתמש בטלפון באופן רגיל.
  

 ימיים:-צלמים תת
אתרי הצלילה בעקבה הם גן עדן לצלמים אם זאת, שוטרי מעבר הגבול הירדני נוטים לבדוק 

 ☺מצלמות תת מימיות ביתר קפדנות. נא להתנהג בהתאם 
 

 :חשמל
  והשקעים הם שקעים בריטים, יש צורך במתאם. V 220דן הוא כמו בארץ החשמל ביר
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