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כרטיס מידע
דגשים לבטיחות בפעילויות מתנפחים ומים לקראת הקיץ

. יחד חשובה לפעילות המשלבת מים ואתגר לילדים חופשת הקיץ היא תקופה

חריגים, ויש לתת , השימוש במים הביא לא אחת לתאונות ולאירועים עם זאת

את הדעת על הסיכונים שטומנות בחובן פעילויות המים.

מסמך זה נועד לחדד את ההנחיות בדבר פעילויות מים, ואינו מחליף את חוזר מנכ"ל המלא בנושאים אלו.

 .המים פעילות סוגי בכל המפורטות ההנחיות את מפרט חוץ פעילות חוזר

הנחיות בטיחות מחייבות

, טרם פורסמו) מתקנים מתנפחים העושים שימוש במיםלפעילות מעודכנות הנחיות  .1

 :(בחוזר מנכ"ל תשע"הוספות להנחיות המופיעות מתו

בה  ללא בריכה)כלומר,  בלבדללא איגום יש אישור להפעלת מתקנים מסוג מגלשת מים  .א

.נאגרים המים בקצה המתקן(

 .שלוליותללא היקוות יכולה לספוג כמות גדולה של מים תחת המתקן לוודא כי הקרקע יש  .ב

, "שכשוכיתכגון בריכת רחצה מתנפחת "לשימוש ) אסוריםשאר המתקנים מבוססי המים  .ג

 עם נקודת איגום וכד'(.ה מגלש

בגיגיות.ו קטנות גן בברכותוילדי  ותרחצה של פעוטחל איסור על  רחצה בגיגיות: .2

:ובפארקי מים בברכה ,רחצה בים .3

 חל איסור רחצה בים התיכון. .א

ניתן להתרחץ בחופים מוכרזים בכנרת, בים המלח ובים סוף, בתיאום ועל פי הנחיות חוזר  .ב

 .סעיף רחצה בים מנכ"ל פעילויות חוץ

פעילות מים, חוויה מותרת אלו ת ובמסגר פעילות מים במסגרת קייטנות, מחנות וסמינרים: .ג

.ואתגר בהתאם להנחיות חוזר המנכ"ל

 הנחיות לפעילויות רחצה: .4

הרחצה בברכה, לרבות טבילה ושכשוך, תתקיים בברכת שחייה שיש בידי מפעילה רישיון  .א

 תקף.להפעלת ברכה עסק 

 הנחיותלימוד  על ידי סיור מקדים, ,מיםבפארקי או  הרחצה בבריכהפעילות תכנן את יש ל .ב

לקראת  והילדים יחד עם המלווים מדריכים, תדרוך והכנת צוות המדריכים חוזר מנכ"ל

 הפעילות המתוכננת.

הגעה  תילדים לקראתם ולהכנת הסגל וידאג להכנהאת באופן מפורט מנהל הקייטנה יתדרך  .ג

 לאתר.

 במהלך טיול אסורה. הרחצה .ד

ת פעילות בטוחהבברכ
ארציבטיחות  אגףמנהל , רותם זהבי
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