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 דף מידע

 לבדיקת בטיחות רחצה בים –רשימת עזר 

 : חל איסור על רחצה בים התיכוןשימו 

 

 תיאור נושא הבדיקה מס"ד
 

 
 הערות

 ישוב:____________חוף:_______________קייטנה:______________סמל:__________
 

 תאריך:___________  בקר:___________________  חתימה:_______________________

   ?האם קיים אחראי ומנהל פעילות  .1
 שם:_________________
 נייד:_________________

    מוכר כחוף מוכרז? האם החוף  .2

3.  

האם  למנהל הפעילות והקבוצה יש תיק 

 פעילות הכולל:

רשימות תלמידים, מלווים, הוראות חוזר 

 המנכ"ל לרחצה בים? דגשים לבטיחות? 

   

4.  
האם קיימים אישורי הורים ופירוט שהם 

    דעים לשחות?ויודעים/לא י

5.  
למנהל בעיות רפואיות מיוחדות  האם ידועות

    לתלמידים?

6.  

האם נעשתה פגישת תיאום עם מנהל החוף? 

האם היא כללה הנחיות מפורטות, כולל סיור 

 מקדים בשטח? 
   

7.  
האם נקבע אזור רחצה עם מנהל החוף והוא 

    מסומן בחבל ומצופים?

    ?ליםהאם קיימים בחוף מצי  .8

9.  

תלמידים קיבלו \מדריכים\מורים\האם המלווים

וכללי תדריך בטיחות מקדים לנוהל רחצה בים 

 התנהגות? האם קיימות הנחיות כתובות?
   

11.  
 15מלווים על  2האם בקבוצה קיימים מפתח 

 20מלווים על  2מכיתה י' ומעלה או: תלמידים? 
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 תיאור נושא הבדיקה מס"ד
 

 
 הערות

 תלמידים?

11.  
האם התלמידים חולקו לזוגות לפעילות והם 

    משגיחים האחד על השני?

12.  

מדריכים עומדים \מלווים\האם המורים

עומד בתוך על שפת המים וחציים 

 המים וצופים בתלמידים?
   

13.  
האם קיים ציוד עזרה ראשונה ומנהל 

    הפעילות יודע את מקומו?

    האם הוגדר מקום מוצל לריכוז וכינוס?  .14

    האם הוגדרו זמנים לרחצה וזמן מנוחה?  .15

16.  

 \מלווים\האם מתבצעים על ידי המורים

מדריכים ספירה והתפקדות לפני הכניסה 

 למים ואחרי כל יציאה מהמים?
   

    אים מהמים תלמידים שמשתוללים?יהאם מוצ  .17

18.  
האם יש מדריך משגיח בנקודת הריכוז 

    וההצללה מחוץ למים?

    אחר.....  .19

    אחר....  .21

 
 

 שם הבודק:______________________   נייד:________________________


