תחקיר אירוע
טביעת תלמידת חנ"מ בבריכה
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במהלך פעילות שחיה בבריכה ,תלמידים מבית ספר לחינוך
מיוחד התרחצו בבריכה רדודה המופרדת על ידי שער שמונע
לגשת לבריכה העמוקה במתחם .לאחר שיצאו להפסקה עם
הצוות החינוכי .מנהל הבריכה ביקש מהצוות ומהתלמידים
לעבור לבריכה החיצונית ,וציין כי עומקה אינו שונה בהרבה.
זאת משום שבמקביל הגיעה קבוצה נוספת של תלמידים עם
מוגבלויות ,שתוכננו גם הם להשתמש בבריכה הרדודה.

שער ההפרדה בין הבריכה הרדודה,
לבין הבריכה החיצונית ,העמוקה.
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תאור האירוע

במהלך הרחצה היו שלושה תלמידים במים .כשהצוות החינוכי
התחיל בהוצאת התלמידים מהבריכה ,אחת התלמידות ביקשה
להשאר בבריכה עד ששאר התלמידים יצאו .המורה נעתרה
לבקשת התלמידה והפנתה את גבה בכדי להוציא את שאר
התלמידים מהמים .כשפנתה המורה להוציא את התלמידה,
גילתה שמורה מקבוצה אחרת משה אותה מהמים כשהיא
מחוסרת הכרה .בוצעו בה פעולות החייאה על ידי צוות חירום
מד"א שהוזעק למקום ,אך לבסוף נקבע מותה.

האזור ממנו הוצאה התלמידה מהמים
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תאור האירוע

• לטענת הצוות החינוכי ,ברגעים הקריטיים לא היה אף מציל
בסביבת הבריכה ,למרות שאמורים להיות שני מצילים.
• מנהל הבריכה ידע על המצאות תלמידים עם צרכים מיוחדים

בתחום הבריכה ובכל זאת העבירם לבריכה העמוקה.
• רכז הפעילות וצוות ביה"ס האחראים על הפעילות הסכימו
לבקשת מנהל הבריכה ובכך סיכנו את התלמידים.
• הצוות הפנה גב לתלמידה בעת הוצאת תלמידים מהמים.
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עיקרי
הממצאים

 אין לשנות תכנית פעילות מים ולעבור למקום/אתר המסכן
את חיי התלמידים.
 חובה להשאיר תלמידים (במיוחד עם מוגבלות) ,תחת
פיקוח והשגחה הכוללת קשר עין ,בכל רגע נתון.
 יש להכריז על יציאה מהמים כ 5-דקות לפני תם הפעילות.

 חובה שכל הצוות החינוכי ישתתף בעת הוצאת התלמידים
מהמים לצורך הגברת ההשגחה עליהם.
 על הצוות החינוכי לוודא הימצאות מציל בכל רגע נתון של
הפעילות.
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לקחים

 .1השתתפות תלמיד תותר רק לאחר שימציא אישור בכתב מהוריו או ממי שהוסמך לכך
(על ידי ההורים או על ידי בית משפט) .האישורים ירוכזו בידי מנהל המוסד .למוסד
נמצא אישור הורים והסכמה להשתתפות ילדיהם בפעילות בבריכה במסגרת
הפעילות המאושרת של ביה"ס.
 .2המציל יקבע עם המורה האחראי את מקום הרחצה ואת סידורי הבטיחות הנחוצים .לא
היה מפגש בין המדריכים למציל.
 .3הרחצה בבריכה במים עמוקים תותר רק לתלמידים שלמוסד יש מידע מוסמך על דירוגם
כ"שוחים" או כ"שחיינים" .האחרים ירחצו במים רדודים .אפשר לעשות במקום בוחן
סיווג בהנחיית הפיקוח על החינוך הגופני במחוז .לא נערכה בדיקת כושר שחיה.
 .4אין להתיר כניסה למים בשעתיים שאחרי ארוחה כבדה (כגון ארוחת צהריים) ובשעה
שאחרי ארוחה קלה (כגון ארוחת עשר).
 .5חמש דקות לפני תום הרחצה יש להכריז על כך ,והמלווים יפעלו להוצאת התלמידים –
לא בוצע
 .6אין להרשות שהייה נוספת במים ,ולו אף לפרק זמן קצר – לא בוצע
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מהלך האירוע
מול הנחיות
חוזר מנכ"ל

בברכת קיץ בטוח
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