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 תרגיל למנהל קייטנה –חצה בבריכה ר
 

 :קרא בעיון את הסיפור וענה על השאלות שבסופו

באחד הימים במהלך הקייטנה יצאנו לבריכה. קראו לזה "יום בריכה" , זה יום שכולו מוקדש לכף 

היה "יום בריכה" ואנו צריכים ולהשתוללות בבריכה. יום לפני זה הודיע לנו מנהל הקייטנה כי מחר י

לשים לב ולשמור על כללי בטיחות. בעצם זה מה שהוא אמר לנו. לי זו הפעם הראשונה שאני מדריך 

בקייטנה, לא היה הסבר מעבר למילים אלו, האמת היא שאף אחד אף פעם לא הסביר לי איך לנהוג 

בלתי משובים מצוינים כמדריך במהלך הרחצה בבריכה. תמיד אמרו לי שאני מדריך טוב, קי

 כשהייתי מדריך בתנועה. החניכים אהבו אותי, המדריכים העריכו אותי, ואני השקעתי ככל יכולתי.

ילדים, הבוקר היה חם,  150אחד הקיבוצים באזור, היינו היום יצאנו באוטובוס לבריכה ללמחרת 

שהגענו, אמר לי מנהל כולם היו במצב רוח טוב, שרנו באוטובוס, והילדים היו מאושרים. מייד 

הקייטנה להוריד לספור את הילדים ולהתארגן בחלק המערבי של הבריכה. לא ידעתי מה זה החלק 

 המערבי, הילדים ירדו מהר מהאוטובוס , לא הצלחתי לספור אותם והתערבבו בין שאר הקבוצות. 

הבריכה, נתנו לי סרטים  לקחתי את ארגז האוכל והמים שהיה לקבוצה שלי ונכנסתי עם כולם לתוך

בצבע צהוב לקבוצה שלי. מצאתי כמה חברה מהקבוצה והתחלתי לרכז אותם. לפתע נשמע הכרוז 

"קייטנת אלון יכולים להיכנס למים בצד הצפוני של הבריכה". מיד לאחר מכן החלו כולם  :ברמקול

 לרוץ למים לקפוץ, ולהיכנס לבריכה, לא ידעתי מה לעשות.

כל ילדי קייטנת אלון מתבקשים לצאת מהמים "נשמע שוב הכרוז שהודיע: לאחר כחצי שעה, 

ולהתרכז בסככת הצל" . הסתבר שילד מהקבוצה שלי טבע, אפילו לא ידעתי, הוציאו אותו מהמים, 

 הודיע שהילד נפטר. ובשטיפל גיע אמבולנס לבריכה, והרופא אחד הילדים בא להודיע לי, ה

 

 זוגך שיושב לידך: השב על השאלות עם בן 

 הם הכשלים שאתה מזהה במהלך היציאה לבריכה של "קייטנת אלון"?מ .1

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

___________________________________________________________________. 

כיצד הייתה אתה מתארגן נכון מבחינה מקצועית כדי למנוע אירוע כזה? רשום את עיקרי הפעולות  .2

 לפני ההגעה לבריכה, במהלך ההגעה, וברחצה.

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

___________________________________________________________________. 

 בהצלחה,

 בטיחות ארצינהל אגף רותם זהבי, מ


