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 הנחיות לפעילות קייטנת שחייה לילדי גיל רך )גן ילדים(כרטיס מידע: 

 
שבה  ישנה חשיבות בטיחותית ממדרגה ראשונהמגיל צעיר ללימוד השחייה 

הילד יכול להחזיק עצמו במים ולדעת להתנהג בצורה בטוחה בהם. ככל 

ללמוד שחייה מוקדם יותר, הדבר תורם לביטחונו האישי,  שהילד מתחיל

לבטיחותו בפעילות עם מים, ולבריאותו הכללית. המשרד מאפשר לימוד 

 ה לפעוטים ולילדי גן במהלך קייטנות. ישיעורי שחי

 
  ההנחיות ללימוד שחייה לילדי גן במהלך קייטנה:במסמך זה מפורטות 

  
 לאישור קייטנת שחייה לילדי גן )בנוסף להליך רישוי קייטנה(: תנאים מיוחדים

-בית-חוזר מנכ"ל פעילויות חוץיהיו בהתאם להנחיות  הפעלת הקייטנה ושעורי השחייה: תנאי בסיס .1

 .ספריות, סעיף הנחיות מפורטות לשיעורי שחייה

ומומלץ גם מדריך  ,מנהל הקייטנה יהיה בוגר מכללה לחינוך גופני: מדריכי השחייהמנהל הקייטנה ו .2

על ידי  מדריך שחייה ממכללה מוכרתשל מדריכי השחייה בקייטנה יהיו בעלי תעודה הסמכה שחיה. 

מכללת קיי, מכללת גבעת משרד החינוך ללימודי החינוך הגופני )מכללת וינגיט, סמינר הקיבוצים, 

  .פי חוק הספורט, ו/או בעלי תעודת מאמן/מדריך שחייה מוכרת על (וושינגטון ומכללת אוהלו

ספריות, סעיף הנחיות -בית-חוזר מנכ"ל פעילויות חוץבהתאם ליהיו  עורים המועברים לילדי הגןיהש .3

הקפדה יתרה על כמות הילדים יש להקפיד  ;יראיםדרגת  לילדי כיתה א'-מפורטות לשיעורי שחייה

 עומק המים. בקבוצה ועל

 .4מעל גיל ילדים  -ילדי גן חובה בלבד: גיל הילדים .4

מנהל הבריכה יגדיר יחד עם מנהל הקייטנה את אזור הלימוד ויתחם אותו בסימון  תיאום אזור הלימוד: .5

 . "אזור לימוד שחייה"לשים שלט: חובה . ומופרד משאר פעילות הבריכה ברור

 בהתאם להנחיות החוזר. ,למס' ילדי הגן ביחס, צוות המדריכים המוסמכים לתגבר אתחובה  .6

 בדגש על גיל הילדים, ומשך זמני השהייה במים.: תוכנית שעורי השחייה בהתאם להנחיות החוזר .7

 כמו בשאר הקייטנות, יתקיימו גם פעילויות הפגה חברתיות. ,בנוסף לשעורי השחייהיש להקפיד כי  .8

ספריות, סעיף -בית-חוזר מנכ"ל פעילויות חוץהנחיות אלו אינן מחליפות את הוראות  -כםלב תשומתל .9

 .הנחיות מפורטות לשיעורי שחייה

 

 

 

 

 

 

 בברכה,

 רותם זהבי, מנהל אגף בטיחות ארצי
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