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 לבדיקת בטיחות בקייטנת גלישת גלים  –רשימת עזר 

טופס זה משמש את מנהל הקייטנה להתארגנות ולהיערכות לביצוע וניהול 
קייטנת גלישה. הטופס ישמש את גורמי האכיפה והמבדק של משרד החינוך 

 ופיקוח.לביקורת 

 

 יועץ בטיחות לקייטנת גלישה: 

יועץ הבטיחות לקייטנת גלישה יהיה בוגר קורס עורכי מבדק בטיחות מוסדות חינוך  .1

 במכון התקנים הישראלי )יציג תעודה(.

 יועץ הבטיחות יפקוד פעמיים את שטח הקייטנה:  .2

בדיקת שטח הקייטנה המתוכנן כולל אזור החוף, השירותים, מתקנים קבועים  .א

וסיכום מיקום ופריסת סככות הצל והמנהלות תוך מעבר על דרישות משרד החינוך 

 בהתאם לדרישות המופיעות בטופס זה.

בדיקה של הקייטנה בהתאם לטופס זה, עד שלושה ימים לאחר פתיחת הקייטנה,  .ב

 וקבלת משוב לאחר בדיקה על עמידה בדרישות אלו המופיעות בטופס זה.

 ת:דגשים לעריכת מבדק הבטיחו

 הערות  תיאור נושא הבדיקה מס"ד

 שם הקייטנה : ______________  יישוב:  ______________   תאריך הבדיקה:  ___________ 
 סמל:  _____________     יישוב:  ______________ -פרטי הקייטנה

1.  

 האם קיים אחראי ומנהל פעילות שעבר את ההכשרות הבאות:

  טבווינגיהכשרת מדריכי גלישה 

 הכשרת מנהלי קייטנות גלישה משרד החינוך 

 עוזר מדריך ארגון גולשי גלים 

  

 שם:____________ 

 נייד:____________

האם המדריכים עברו השתלמות עוזרי מדריך ארגון גולשי הגלים,    .2
    תעודות עם חתימת יו"ר הארגון?

3.  
ימים מיום  3האם הקייטנה עברה בדיקה של יועץ בטיחות בשטח, עד 

פתיחתה כולל שפת הים בצמוד לאזור הגלישה, שירותים, סככות 
 הצללה, וכלל נקודות הבדיקה המפורטות בטופס?

   

4.  
האם קיימת עמדת רישום וקליטה מסודרת עם עובדת מנהלה ורישום, 

)שאינה עוזרת מדריך(, לאורך כל זמן הקייטנה ולא רק בבוקר 
 בקליטה?

   

רישוי עסק בתוקף כנדרש המפרט את אופי פעילות האם למקום ישנו   .5
    גלישת גלים?

6.  
האם  למנהל הפעילות והקבוצה יש תיק פעילות ובו: רשימות 

תלמידים, מלווים, הוראות חוזר המנכ"ל לגלישת גלים? עותק רישוי 
 עסק ואישורים מחייבים, דגשים לבטיחות? 
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 הערות  תיאור נושא הבדיקה מס"ד

    ?(יודעים לשחותיודעים/לא )האם קיימים אישורי הורים ופירוט   .7

    האם ידועים למנהל בעיות רפואיות מיוחדות לתלמידים?  .8

9.  

  ?האם נעשתה פגישת תיאום עם מנהל חוף הרחצה 

 ?האם נעשתה פגישה ותיאום עם סככת ההצלה והמציל הקרוב 

  ממנהל החוף?)טופס חתום( האם קיים אישור פעילות 

  הגלישה במים, האם היא כללה הנחיות מפורטות: גבולות גזרת
 ?שימוש במתקני החוף )סככות, שירותים, מים, רפואה(

   

 7וזר מדריך לכל קיים לפי מפתח עהאם עוזרי המדריך נמצאים במים ו  .11
    גולשים?

11.  
האם קיימים שני מדריכים צעירים )כיתה ט' ומעלה( בצמוד למים 

לשליטה בחוף וסיוע )טיפול בנפגעים, קשר עם הורים קשר עם מנהל 
 חוף והמציל, מנהלות שונות(

   

האם מנהל הקייטנה נמצא על שפת המים ומנהל את הפעילות,   .12
    וברשותו משרוקית ומגפון?

האם התלמידים עשו מבחן שחייה והתנהגות במים לקראת תחילת   .13
    פעילות הגלישה?

האם ישנה סככת הצללה ניידת למנהל הקייטנה על שפת המים עם   .14
    עזרה ראשונה וציוד גלישה רזרבי?מים קרים, תיק 

האם ישנה צידנית קרח גדולה או מקרר לאחסנת מזון וסנדוויצ'ים   .15
    לחניכים?

    האם הוגדרו מקום זמני פעילות הגלישה והמנוחה?  .16

 האם אזור הגלישה מסומן בדגלים כאזור פעילות מתוחם?   .17
   

לפני היציאה האם מתבצעים על ידי עוזרי המדריך ספירה והתפקדות   .18
    ואחרי כל יציאה מהמים?

    האם מוציאים מהמים תלמידים שמשתוללים?  .19

    האם לתלמידים בגדי ים ארוכים?  .21

    האם הילדים נמרחים בקרם הגנה?  .21

    האם למדריכים חולצה בצבע זוהר עם כתובת "מדריך" ושם הקייטנה?  .22

    האם ישנה בדיקת תקינות גלשנים כל יום?  .23

 

 

 נייד:________________________   ם הבודק:______________________ ש
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 פעילות גלישת גלים- תרשים היערכות וארגון
 
 

 

 

 
 

 פירות ,אוכל ,מים
 תיקים אישיים 
 בגדים להחלפה

 גלשנים
 תיק עזרה ראשונה

 מכשיר קשר
 

 סככת התארגנות ומנהל

 סוכת מציל

 חוף מוכרז

 הים הפתוח

 
 שפת הים

 מנהל גלישה
רשימות 
 תלמידים

 מכשיר קשר
 

 שפת הים

 

 

 

 שפת הים

מנהל 
 גלישה

רשימות 
 תלמידים

מכשיר 
 קשר

 

 גולשים 7עוזר מדריך על כל 

 

 

 

 שפת הים

 מנהל גלישה

 רשימות תלמידים

 מכשיר קשר

 

 נקודת רישום חניכים

 ת חניכיםקליט

 חוף מוכרז
 )סימון במים(

 אזור חניית חוף

 יציאה למים

 איש מנהלה

 ציודשמירה על 
 מכשיר קשר

 רשימות תלמידים
 מכשיר קשר

 אזור גלישת גלים
 )מתואם עם מנהל החוף(

 

 

 שפת הים

 מנהל גלישה

 רשימות תלמידים

 מכשיר קשר

 

 )צמודה לאזור הפעילות(: סככת מנהל גלישה

 מגפון + משרוקית
 קרים מיכל מים

 תיק עזרה ראשונה
 מכשיר קשר

 תלמידיםרשימות 

 מנהל 
 גלישה


