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 חומרים בנושא בטיחות ילדים במים

 2006שבוע בטיחות הילד 

 

                : והוריהםס יסודיים"ביתלמידי צוותים מקצועיים העובדים עם חומרים ל

 .כדומהסים ו"מתנ, ס יסודי"בי: מתאים לעבודה ב

 

  רקע מקצועי בנושא בטיחות ילדים במים .1

מומלץ לתלות על לוחות מודעות  (יסודי לבטיחות במקורות מיםהמלצות לצוותי חינוך בבית הספר ה .2

                      )בחדר המורים

 )מומלץ לתלות על לוחות מודעות( מקרי טביעה בקרב ילדים - קטעי עיתונות .3

   בנושא בטיחות במים6-12 איהמלצות להורים לילדים בגיל .4

 )מומלץ לתלות על לוחות מודעות(  בנושא בטיחות במים12 עד 6המלצות לילדים בגילאי  .5

  ס יסודי" בנושא בטיחות במים לילדים בי1' דף הפעלה מס .6

  ס יסודי" בנושא בטיחות במים לילדים בי2' דף הפעלה מס .7
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 2006 במרץ 05          ו "אדר תשס' ה
  

 במים ילדיםרקע מקצועי בנושא בטיחות 
 

 מבוא
, עם זאת. אפשרות לפעילות גופנית חשובהשמחה ו, אה מהווה עבור הילדים מקור של הנהבילוי במים

 הוא עשוי ,מתאים וללא ציוד בטיחותבהשגחה לא מספקת , בסביבה לא בטוחהנעשה כאשר הבילוי במים 

  .באסוןסתיים לה

טביעה בכל העולם הם בקרב ה ממקרי תחצימיותר מ. למוות בעולםהשכיחות טביעה היא אחת הסיבות 

 שבהן ההכנסה הממוצעת היא במדינותהטביעות מתרחשות  ממקרי 97%. 15גיל נוער עד ילדים ובני 

  .)1( בינונית-נמוכה

 
 ?מהי טביעה

הגדרת , במינוח החדש.  מחדש את מושג הטביעה2005הגדיר בשנת ) WHO(ארגון הבריאות העולמי 

בו חווה האדם טביעה היא תהליך ": מוות אך גם מקרים שלא הסתיימו במוותמקרי בתוכה  תללוכהטביעה 

 .)1( "תחלואה ואי תחלואה, מוות: ותוצאותיו ניתנות לסיווג כ, משקיעה בנוזלכתוצאה  בנשימה ליקוי

 
 ?מהן תוצאות הטביעה בילדים

 :)2(  מתרחשת במהירות ובדממהטביעה

  ;ד את ההכרה שתי דקות לאחר הטביעהילדים טובעים יכולים לאב 

  ; דקות מרגע הטביעה4-6להתרחש תוך נזק מוחי בלתי הפיך יכול  

  ;רוב הילדים שמתים כתוצאה מטביעה נמצאים עשר דקות מרגע הטביעה 

 ומטראומה ,נוירולוגיות חמורות קבועותממוגבלויות  בהמשך מהילדים ששורדים טביעה סובלים 20%-כ 

 .רגשית ופסיכולוגית

 
 אפידמיולוגיה של טביעות

 ברחבי העולםלתמותת ילדים מפגיעות  סיבת המוות השנייה -מוות בטביעה בקרב ילדים . 1
 :2003-ו, 1998-2000עולה כי בשנים  )3(בישראלמנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

 . מסיבה מכוונת ובלתי מכוונת בכל שנה בגין טביעות ילדים בממוצע נפטרו12-כ 

 12- ל1993-1997 ילדים בשנים 19-בממוצע מ, מספר הילדים המתים מטביעה מדי שנה ירד 

 . 2003-ו, 1998-2000בשנים 
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על פי נתוני : מוות בטביעה בקרב ילדים נחשב לסיבת המוות השנייה בחשיבותה, לרוב, ב"באירופה ובארה

 מהווה 15שיעור המוות בטביעה בקרב ילדים מתחת לגיל , ברחבי העולם) WHO(ת העולמי ארגון הבריאו

  Safe Kidsבמחקר לאומי שביצע ארגון , ב"בארה. )4(את הסיבה המרכזית למוות יותר מכל סיבה אחרת
 

טביעה נותרה סיבה , 1987-2001 במספר הילדים הטובעים בין השנים 40%נמצא כי על אף ירידה של 

 פרסם במאי European Child Safety Allianceארגון . )2(14רית למוות בקרב ילדים מתחת לגיל עיק

 .)5( הם הסיבה העיקרית למוות ומוגבלות בקרב ילדים" כמעט טביעה" כי טביעה ומקרי 2003

 
 מאפייני היפגעות מטביעה. 2
  . נמצאים בקבוצת הסיכון הפגיעה ביותר לטביעות1-4ילדים בגילאי . א

 10-14 -ו,  שנים1-4 במגזר היהודי היו ילדים בגילאי :)3( בישראלקבוצות הגיל בסיכון למוות בטביעה 

 .  שנים5-9וגילאי , ובמגזר הלא יהודי ילדים מתחת לגיל שנה; שנים

 בכל 5שיעור הטביעה הגבוה ביותר הוא של ילדים מתחת לגיל ) WHO(על פי נתוני ארגון הבריאות העולמי 

      להוציא את אפריקה בה שיעור הטביעה הגבוה ביותר הוא בקרב ילדים בני( השייכות לארגון המדינות

 נמצא כי קבוצת הסיכון הגדולה ביותר בקרב )7(  ובאוסטרליה)9( אירופה, )2( ב"בארה. )8( שנים 5-14

 . 0-4ילדים העלולים למות בטביעה היא בני 

 יהודי-מגזר היהודי והלאהבדלים בשיעורי התמותה מטביעה בקרב ה. ב
, יהודי גבוה משיעור התמותה מטביעה במגזר היהודי-שיעור התמותה מטביעה במגזר הלא ,)3( בישראל

 שיעור התמותה מטביעה ,בשנים האחרונות. יהודי נמצאים בסיכון גבוה לטביעה-ילדים במגזר הלא, כלומר

תמותה מטביעה נותר ללא שינוי השיעור  בעוד שבמגזר היהודי, במגזר הלא יהודי ירד באופן משמעותי

 .ניכר

 שיעורי הטביעה בקרב בנים גבוהים יותר משיעורי הטביעה בקרב בנות. ג
 שיעורי הטביעה בקרב בנים גבוהים יותר משיעורי )7( ואוסטרליה )2( ב"ארה, )9( נמצא כי באירופה

 . הטביעה בקרב בנות

 בקרב ילדים בגילאי ,באוסטרליה. )2(  בנות34%-נים ו ב66% טבעו 2000-2001 ים נמצא כי בשנ,ב"בארה

 70%- כ,באירופה. )7(  היו בנים50% 6-14בקרב גילאי .  מהטובעים היו בנים68%, 2003/4 בשנת 0-5

 . )9( מקורבנות הטביעה הם בנים

 מקום הטביעה. ד
, התרחשו בבית שנה עד גיל רוב מקרי הטביעה בקרב תינוקות )10(  ואוסטרליה)2( ב"ארה, )9( באירופה

ניתן למצוא , ככל שגיל הילדים עולה,  בקרב ילדים גדולים יותר.1דליים ובריכות גינה, בעיקר באמבטיות

, אתרי הטביעה העיקריים הם אמבטיותעד גיל שנה בעוד שבקרב תינוקות .  נוספיםםאתרימקרי טביעה ב

                                                 
בקרב בני , בקרב פעוטות עד גיל שנתיים רוב הטביעות מתרחשות בבית, באירופה;  בדליים12%- באמבטיות ו55% –ב " בארה1

 .  רוב הטביעות מתרחשות בבריכות גינה1-3
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 נחלים ,כגון(מקורות מים פתוחים וייה בקרב ילדים מגיל שנה ומעלה בריכות שח, דליים ובריכות גינה

 . מהווים גם הם מוקדי טביעה, )ונהרות

 מועדים וזמנים בהם מתרחשת טביעה. ה
מאי  םחודשיהשני שלישים ממקרי המוות מתרחשים בין , 15-בקרב קורבנות טביעה בני פחות מ, ב"בארה

 ).  במהלך סוף השבוע(ון התרחשו בימי שבת וראש, רוב מקרי הטביעה שנבדקו, כמו כן. אוגוסטו

 אשר 1995-2000 מקרי הטביעה שהתרחשו בין השנים 473- מ80%נמצא כי , במחקר שנערך ביוסטון

  .)6( הצריכו התערבות גורמי חירום התרחשו בין שתיים עשרה בצהריים עד שמונה בערב
 

 השלכות רפואיות לעתיד ועלויות כלכליות . 3
 ילדים 1-4סובלים לפחות , על כל מקרה מוות בטביעה,  האמריקאיעל פי הערכת איגוד רופאי הילדים

   ).6( מאירועים רפואיים חמורים אשר מותירים אותם עם מוגבלויות רפואיות קבועות

 בילדים קטנים  בעיקר כאשר מדובר,עלויות הטיפול בקורבנות ששרדו טביעה גבוהות מאוד באופן כללי

 ).2( )תינוקות ופעוטות(

 

 ?ישראלבמה קורה 
להלן מידע על חוקים ותקנות . ישראל היא ארץ חמה וחודשים רבים בשנה מתאימים לשהייה בים ובבריכה

 .בנושא בטיחות בבריכות שחייה ובים ולגבי הנעשה במערכת החינוך בתחום בטיחות ילדים במים
 

 בריכות שחייה ציבוריות. 1
 –ד "התשס) בטיחות בבריכות שחייה( להסדרת מקומות רחצה תקנות חדשות נכנסו לתוקף 2004-ב

 ,מ" ס65לא נדרש מציל לבריכת פעוטות שעומקה עד אך לפיהן , התקנות החדשות מקיפות. 2004

 ).11(בלבדוהאחריות מוטלת על ההורים 

 בריכות שחייה פרטיות. 2
בגדלים בשנים האחרונות הולך וגובר השימוש בבריכות שחייה בבתים פרטיים ובבריכות ניידות ונייחות 

אך נשארות , במיוחד כאשר הן אינן נמצאות בשימוש, בריכות אלו מהוות סיכון לתינוקות ולפעוטות. שונים

הבריכה . בעיה דומה קיימת בבתי המלון בהן הבריכה נמצאת במרכז המבנה. מלאות במים ונגישות לילדים

 .2ינו נוכח במקוםנותרת פתוחה ונגישה לילדים גם כאשר מסתיימות שעות הפעילות והמציל א

 חופי הים . 3
 והצווים 1964-ד"תשכהאחריות על הרחצה בחופים מוטלת על שר הפנים מכוח חוק הסדרת מקומות רחצה 

ים , ים המלח: מגוונים ומשתנים בהתאם לים או הימהבישראל הסיכונים בחופי הים  ).12( הנלווים אליו

הקיימים בעיקר בחודשי , אוד בגלל זרמים מסוכניםחופי הים הישראליים מסוכנים מ. כנרת והים התיכון

 . בעת עונת הרחצה, הקיץ

                                                 
 2006 בפברואר 3, שיחה, המפקח הארצי לאתרי רחצה, מר יוסף עאמר 2
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מאפיינים ומדדים כלליים להערכת : " סקר להערכת סיכונים בחופי הים2005בפברואר פרסם משרד הפנים 

מטרת הסקר לסייע למשרד הפנים ולרשויות בעלות חופים להתמודד עם הסכנות ". סיכונים בחופי הים

וכן לשמש כלי עזר למצילים , ולעזור לקבוע מהם המקומות המותרים והאסורים לרחצה, בחופי הרחצה

 סקר זה הועבר לרשויות המקומיות אולם ).12 (בבואם לסווג את הסיכונים המשתנים בחופים המוכרזים

 הורים רבים מבלים בים יחד עם :נושא נוסף הוא שעות פעילות שירותי ההצלה בחופי הים 3טרם הוטמע

 .4בהם לא מסופקים שירותי הצלה, דיהם בשעות אחר הצהריים המאוחרות והערביל

 מערכת החינוך. 4
הוצאת הנחיות בטיחות ולימוד שחייה במסגרת : משרד החינוך עוסק בנושא בטיחות במים בכמה מישורים

מקומות בהם ויהיו חובה בכל ה'  שיעורי השחייה יינתנו בכיתה הל משרד החינוך" מנכחוזרלפי . בתי הספר

 60%-בעוד שבעבר כ, עם זאת ).13(בריכות שחייה העונות על הדרישות של הוראות הבטיחות 

קבלים שיעורי  מהתלמידים מ40%-30%כיום רק , עקב קיצוץ התקציב, מהתלמידים קיבלו שיעורי שחייה

 כפי שקיימת אין חובה של לימוד נושא בטיחות במים במערכת החינוך, בנוסף.  5ס"שחייה במסגרת ביה

קיימת חשיבות מכרעת להכרת , בנוסף למיומנויות שחייה, לפי מומחים. חובה ללימודי בטיחות בדרכים

 6למניעת טביעות, הסיכונים בים

 

  ומניעת טביעותבטיחות ילדים במיםעיקרי ההמלצות ל
 השגחה פעילה. א

, אגם, חוף הים, בריכה(מים  חשיבות רבה להשגחה פעילה של מבוגרים על ילדים השוהים במקור קיימת

 ; על הילדים ישגיח אדם מבוגר ולא ילד, הווה אומר, צריכה להיות השגחה פעילהההשגחה. )נהר וכדומה

להימצא כל המבוגר חייב .  כל הילדים יודעים כי הוא האחראי;זה אשר יועד למשימההאדם המבוגר יהיה 

המשגיח לא יעסוק באף פעילות , כמו כן. העת בקרבת מקור המים ולא לעזוב את המקום אף לא לזמן קצר

  ).2,15 (אחרת בזמן שהילדים שוהים במים

 והעלאת מודעותלימודי שחייה . ב
לימוד שחייה לילדים כבר ההמלצה ברוב המדינות היא להתחיל בשיעורים ל. להמלצה זו חשיבות מרובה

 בנושא , וילדים בפרט,יש להגביר את המאמצים לחינוך הציבור כולו, מעבר ללימוד השחייה. 4-5 גילמ

 . )2,15 (התנהגות בטוחה במים

 ציפהשימוש בציוד . ג
, על הציוד להתאים בצורה מושלמת לילדים מבחינת גובה. יש לוודא כי נעשה שימוש בטוח בציוד ציפה

  בריכת השחייה קיימים מתקני ציפה בטיחותיים בהם ניתן יהיה לעשות יש לוודא כי בסביבת; משקל ועוד

                                                 
פגישה , א לאתרי רחצה"ספרות מקצועית והכשרת כ, ייעוץ ארגוני וכלכלי, ל חברת בסגנון חופשי לתכנון"מנכ, וביץ מר דוד לבק3
 2005 בדצמבר 19 -ב
 2006 בפברואר 3, שיחה, המפקח הארצי לאתרי רחצה,  מר יוסף עאמר4
 . 2005 בדצמבר 4-פגישה ב, ס לשחייה של משרד החינוך"מנהלת בי, טליה שרביט'  גב5
 200 בפברואר 3, שיחה, המפקח הארצי לאתרי רחצה,  מר יוסף עאמר6
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יש לחגור חגורות הצלה המאושרות על ידי הגורמים המתאימים ללא , בעת שייט; שימוש בעת הצורך

 . )2,15 (גודל הסירה או יכולת השחייה של המבוגרים והילדים, התייחסות למרחק השייט
 

 פרטיתסביבת בריכת השחייה האבטחת . ד
תהיה בטוחה לשחייה וזאת על ידי התקנת אמצעי בטיחות השחייה הפרטית בריכה יש להבטיח כי סביבת 

התקנת שערים ומנעולים אשר יהיו ; גידור הבריכה על מנת למנוע גישה ישירה של ילדים: והגנה הכוללים

 . )2,15(  ועודתליית שלטים המזהירים מפני טביעה; נעולים כאשר לא תהיה פעילות
 

 במיםילדים בטיחות להגברת חקיקה 
 מחייבת התנהגות בטוחה ומטילה ענישה על אלה שאינם נוהגים על  להגברת בטיחות ילדים במיםהחקיקה

 .פי החוק
 חקיקה המחייבת שימוש בציוד בטיחות בעת שייט. 1

מחייבת את , זוחקיקה . קיים חוק המחייב שימוש בציוד בטיחות לילדים בעת שייטב "בארה מדינות 48-ב

החוק מחייב שימוש בציוד בטיחות , ברוב המדינות, כמו כן. השימוש בציוד בטיחות לילדים על פי גילם

 של משמר 7קיים חוק פדרלי, בנוסף. בעת השייט עצמו, לילדים עוד בטרם העלייה לכלי השייט ובעיקר

 . )14 (12החופים אשר מחייב שימוש בציוד בטיחות אישי לילדים עד גיל 
 

 חקיקה המחייבת אבזור בריכות שחייה באביזרי בטיחות למניעת טביעה . 2
החקיקה המחייבת אבזור בריכות שחייה באביזרי בטיחות מתייחסת בראש ובראשונה לגידור בריכות 

במדינות רבות ברחבי העולם מחייבת החקיקה את גידור אזור בריכת השחייה על מנת למנוע . השחייה

שערים , קיימת חקיקה המוסיפה שימוש בשלטי אזהרה, בנוסף. לדים לבריכות השחייהגישה ישירה של י

כיסוי בריכות השחייה בשעות בהן לא מתבצעת פעילות ושימוש באזעקה באזור , עם מנגנוני נעילה מיוחדים

 . בריכת השחייה
 

  חקיקה המחייבת סימון דליים.3

המלצות הנוגעות לשימוש   CPSC – Consumer Product Safety Commission-פיתחה ה, ב"בארה

יצרני הדליים יציינו על גבי הדלי אזהרה שתהיה כתובה , על פי המלצת המועצה.  גלון5בדליים המכילים עד 

 8חוקק חוק, בקליפורניה.  גלון5באנגלית ובספרדית המפרטת את סיכוני הטביעה בדליים המכילים עד 

 אזהרה כי ילדים עלולים ליפול לתוך הדלי הופיעבה מ גלון 4-6 דבקה על דליים המכיליםהמחייב הדבקת מ

 . )14 (יש להרחיקם אפילו כאשר יש בו כמות מועטה של מים, ולטבוע ולכן

 

                                                 
7  Coast Guard Personal Floatation Device Rule, 12/20/2002 
8  Five-Gallon Bucket Law 
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 בית הספר היסודיהמלצות לקידום נושא בטיחות ילדים במים ב
 ". המוות השקט"טביעה היא אחת מגורמי המוות המובילים בילדים בארץ ובעולם ומכונה 

קריאה מדוקדקת של , בבריכה ובכל מקור מים אחר דורשת היערכות מיוחדת מראש, קיום פעילות מים בים

  . משרד החינוך ומילוי ההנחיות במדויק בעת הפעילותל"הנחיות הבטיחות שהתפרסמו בחוזר מנכ

  :ך המותרות במסגרת מערכת החינופעילויות המיםלהלן ריכוז 
 

 

 המלווים 'מס
לקבוצההמינימאלי  גיל 

התלמידים

 'מס
 התלמידים
 םבי בברכה בקבוצה

הנחיות לבטיחות 
 הרחצה

פעילויות שיט מותרות לפי 
 גיל הילדים

הנחיות 
לבטיחות 
 הפעילות

 כיתות 
הרחצה  2 15 'ד-'א

 אסורה

הנחיות לרחצה בבריכה 
שלא במסגרת שעורי 

 2005יוני , שחייה
) ב (6/ל סב"חוזר מנכ
 2002פברואר 

ל "חוזר מנכ הפעילות אסורה
) ב (6/סב

02.2002 

 2 2 15 'כיתות ה

הנחיות לרחצה בבריכה 
שלא במסגרת שעורי 

 2005יוני , שחייה
) ב (6/ל סב"חוזר מנכ

 2002ברואר פ

, שיט בסירות חצי קשיחות
,  מפרשגלישה בגלשני 

סקי מים , גלישת גלים
סקי מים באגמים , בכבלים
ס "קמ, פארקי מים, ובימים

, )סנפירים, מסכה, קנה(
שיט , רחיפהשיט עם אבוב 
 עם בננה כפולה

הנחיות 
אירועי סיום ל

בפרקי מים 
 ובבריכה
ל "חוזר מנכ

) ב (6/סב
02.2002 

 2 2 15 'כיתות ו

הנחיות לרחצה בבריכה 
שלא במסגרת שעורי 

 2005יוני , שחייה
) ב (6/ל סב"חוזר מנכ
 2002פברואר 

, שיט על אבוביםפעילות 
שיט בסירות , שיט קייאקים

, )במים שקטים בלבד(נהר 
משחקי , שיט חסקות

 העפלה עם שיט

ל "חוזר מנכ
) ב (6/סב

02.2002 

חינוך 
 מיוחד

קבוצת 
 2 2 לימוד

) ב (6/ל סב"חוזר מנכ
 2002פברואר 

ל "חוזר מנכ 
) ב (6/סב

02.2002 

  בכל תנאימקומות אסורים לרחצה

 .רחצה-הרחצה אסורה במאגרי מים ובמקומות שאינם מוכרזים כאתרי 

-בתעלות, השקיה-בברכות, בברכות דגים) אף לא של חלק מהגוף בלבד(אסורה בהחלט רחצה  

 .אלכסנדר ובכל מקום שיוכרז כמזיק לרוחציםקישון ו, בנחלים ירקון, השקיה

   . חציית גבים ומקווי מים עמוקים,שיט על רפסודות: המים הבאותאסורות פעילויות  

 הספר-בביתלקידום נושא בטיחות ילדים במים המלצות 
הספר כמתחייב מחוזר -במסגרת הפעילות בבית' החלת חובת קיום שיעורי שחייה לתלמידי כיתות ה 

 .2002פברואר ) ב(6/ל סב"מנכ

 . 'התחלת לימוד השחייה במסגרת בית הספר בכיתות נמוכות מכיתה ה, כאשר מתאפשר 

אחת לשנה , לפי הגילאים השונים, החלת חובה ללימוד בטיחות במקורות מים בכלל ובים בפרט 

 .הספר-לפחות במסגרת בית

 . במסגרת משרד החינוךשימוש באפודי הצלה העומדים בתקן ישראלי בפעילויות מים המתקיימות 



 
 מצבו קשה,  טבע בבריכת שחייה10ילד בן : ש"ב 

  

 טבע בבריכה של 10חניך קייטנה בן : עוד מקרה של פגיעה בבריכת שחייה בחופש הגדול
א פינה אותו לבית החולים "צוות מדהמצילים משו אותו מן המים ו. אוניברסיטת בן גוריון

אחד הפראמדיקים ;  מתרחצים700-השומר במקום סיפר כי בשטח הבריכה היו כ". סורוקה"
במשך כל זמן הטיפול בנער שמעתי ברקע זעקות שבר של : "שסייע בפעולות ההחייאה

  "הילדים
  שמוליק חדד

  
טבע ילד כבן עשר בבריכה של ) 'ג(בוקר  ה.בריכות השחייה מסתמנות כמגרש המשחקים המסוכן של הקיץ

המצילים בבריכה משו אותו מן המים וניידת טיפול נמרץ של מגן דוד אדום . אוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע
חוקרי משטרת באר . שם אושפז במחלקת טיפול נמרץ, בעיר" סורוקה"פינתה אותו במצב קשה לבית החולים 
 .בות האירועשבע הוזעקו לבריכה ובודקים את נסי

  
באותה עת שהו .  בבוקר הבחינו המצילים בבריכה באוניברסיטה בילד כשהוא צף בבריכה11סמוך לשעה 

מדובר בילדים הנמצאים במקום במסגרת קייטנה עירונית של . שני מצילים ושני חובשים, בבריכה כמאה ילדים
 . הפועלת במתחם הספורט של האוניברסיטה, מוסדות החינוך העירוניים

  
במסגרת ההסדר עם הנהלת הקייטנה הילדים שוהים בבריכה מדי יום כשעתיים , לדברי הנהלת האוניברסיטה

 .והילד היה בבריכה באותה עת עם חבריו לקייטנה, בבריכה
  
)12.07.05 ,12:03( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נער טבע למוות בבריכת המשושים לעיני הוריו
  

נכנס לרחוץ במי הבריכה , שיצא לטיול עם הוריו בנחל זויתן,  וחצי13-הנער בן ה
אך , ההורים המבוהלים הזעיקו כוחות הצלה גדולים למקום. ולפתע נעלם מעיניהם

זמן קצר לאחר מכן . אמצי ההחייאהאלו נאלצו לקבוע את מותו לאחר שכשלו מ
 נפצע בינוני צעיר שטייל בנחל יהודיה שברמת הגולן מאבן 

  אופיר-שרון רופא
  

. בבריכת המשושים שברמת הגולן כאשר טייל עם הוריו) 'יום ה( וחצי טבע למוות היום 13נער בן 
עיקו למקום צוותי בני משפחתו שהבחינו בהיעדרו והבינו כי ככל הנראה החליק ונפל לבריכה הז
 .הצלה ולאחר שבוצעו בו החייאה במשך שעה ארוכה נאלצו לקבוע את מותו

  
סמוך לשעות הצהרים . טייל היום עם הוריו בצפון הארץ, תושב ירושלים בן למשפחה דתית, הנער

בשעה שנחו נעלם הנער מעיניהם וכעבור כמה דקות. הגיעו לנחל הזוויתן ושם החליטו לערוך פיקניק
 . בחינו כי הוא צף במימי הבריכהה
  

אנשי יחידת חילוץ , כוחות משטרה מתחנת גולן, א מתחנת קצרין הסמוכה"למקום הגיעו צוותי מד
א "אנשי מד, כאמור, אולם. גולן ובנוסף מסוק שהוזעק בכדי לחלץ את הנער לקבלת טיפול רפואי
ה ונאלצו בסופו של דבר לקבוע שהגיעו למקום משו את הנער מהמים כשהוא ללא דופק וללא נשימ

  .את מותו
  
  
 )28.04.05 ,14:33( 
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 ס"ילד טבע בגולן במהלך טיול בי
  

שלושה . לרמת הגולןטייל היום עם כיתתו , מיישוב סמוך לירושלים' תלמיד כתה ו
שלושתם . בניגוד להוראות המפורשות של המדריכים,  כנראה-מהילדים נכנסו למים 

כשהילדים ראו את . "המדריכים החלו להציל שניים מהם, לא ידעו לשחות והחלו לטבוע
סיפר אחד מעדי , "והמדריכה לא הספיקה לעצור בעדם, המים הם התחילו לרוץ

   בחקירה לבדיקת נסיבות המוותמשטרת קצרין פתחה. הראייה
  ד"אחיה ראב

  
בן , אחר הצהריים מותו איינו איילהו) 'ג( בבית החולים פוריה בטבריה נקבע היום :טרגדיה בטיול השנתי

תוך , הילד פונה מהמקום במסוק. בדרום רמת הגולן, על-בנחל אל" המפל הלבן"שטבע בבריכת , 13
 . פעולות החייאה אינטנסיביות

  
אחד . היו היום בטיול לרמת הגולן, בבית ספר ביישוב הסמוך לירושלים' תלמידי כיתה ו, הו וחבריואייל

כאשר הם צועדים לפני , מעדי הראייה סיפר כי הילדים ירדו בדרך התלולה המובילה אל בריכת המפל
טבע הילד ש. והיא לא הספיקה לעצור בעדם, כשהילדים ראו את המים הם התחילו לרוץ: "המדריכה

הוא נפל במרחק של  כי, זה היה ממש עצוב וטפשי. עם הבגדים והנעליים, פשוט קפץ למים כמו שהוא
אנשי יחידת חילוץ גולן ". והוא צלל, המים שם עמוקים כמו בכל מקום אחר, חצי מטר משפת הבריכה

 . לפיה הילד החליק למים, סיפרו כי עדים אחרים העריכו שקיימת אפשרות נוספת
  

ושלושתם החלו לטבוע היות שלא ידעו , שבסך הכול נכנסו למים שלושה ילדים, מחקירת המשטרה עולה
, הילד השלישי נעלם. "המדריכים של בית הספר קפצו אחריהם והוציאו מיד שניים מהילדים. לשחות

רות סיפר קצין החקי, "והמדריכים המשיכו לחפש אחריו בצלילות עד שמצאו אותו על קרקעית הבריכה
 . ק אלברט פרץ"רפ, במשטרת רמת הגולן

  
פראמדיקים . פתחו המדריכים בפעולות החייאה, לאחר שמשו את הילד מהמים כשהוא מחוסר הכרה

ובמקביל הוזעק למקום מסוק של , המשיכו בהחייאה, א שהוזעקו אף הם למקום"מיחידת החילוץ גולן ומד
 . אך מאמציהם לא הועילו, ש נוסף מצוות המסוקלפראמדיקים הצטרף רופא צבאי וחוב. חיל האוויר

  
ק פרץ אמר כי נבדק אם בית הספר והחברה "רפ. משטרת קצרין פתחה בחקירה לבדיקת נסיבות המוות

שהמדריכים הבהירו , בתחילת החקירה כבר הובהר, לדבריו. שסיפקה את שירותי ההדרכה פעלו כשורה
 . יכנס למיםלתלמידים לפני הטיול ובמהלכו את האיסור לה

  
)31.05.05 ,18:33( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ;  נערים טבעו בצפון הארץשלושה
16.07.05 ,18:18( 

א העבירו אותם "הנערים חולצו ואמבלונסים של מד. 14חוף אכזיב טבעו שלושה נערים בני 
 . מצב קל לבית החולים בנהריה
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 .ַמִיםת ּבַיחּוִטּבְי ַהֵלָלּת ְכים ֶאִרָתְסב ַהָתּת ְכעּוָצְמֶא ּבְחּוְנֲעָּפ
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                        . םָיץ ּבֵָחָרְתִהת ְלֶכֶלה ַלֶהְחִליָטה ָחָּפׁשְִמ

 .םָיס ַלֵנּיָכִהְל ַחטּוּבָם ַהקֹוָמַהל ה ֶשָנמּוְתת ַהל ֶאיגּוִע ּבְיפּוִקַה

 
 יםִעָל ְסםף ִעחֹו. 2 קצּום ף ִעחֹו. 1

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הָצֲחַרר ְלסּוף ָאחֹו. 4 ילִּצַמם ף ִעחֹו. 3
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ִחָיה ם ַהקֹוְמה ִלָחּטוּבְ ַהְךֶרֶדת ַהא ֶאצֹוְמית ִלִנרֹוְלּן וַרֵעְל ִּעְזרו. 1  !ּׂשְ

ִּצְבעו ֶאת ַהִציור . 2  !ְלַהֲנַאְתֶכםּ

 

 

ִּגיַחַמׁשְיל ִּצַמ

ּסיּום

ילִּצמ

ר מֹוְש
ֶמְרָחק

 תַּתֲחָנ
ִּתְדלוק ּ 

  ַהְתָחָלה  ַּסָכָנה
 ...ּפלֹוּבְ

ֵַא ין 
t Guard Coloring Book for Kids   האיור מתוך 

 המרכז הלאומי לבטיחות ו-' בטרם'      
www.beterem.org ,טלכל

ַטח  ְּפָרִטי ׁשֶ

ָכָרת תירֹוִס  ַּהׂשְ
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 במיםילדים בטיחות  בנושא חידון בטיחות
 

 .  לכל שאלה בעיגול את התשובה הנכונה הקיפו.ילדיםלפניכם שאלות בנושא בטיחות במים ומניעת טביעות של 
 או להיכנס לאתר האינטרנט שלנו תשובות נכונותכן ממנו קיבלתם אותו ולקבל דף ניתן להחזיר את השאלון לדו

org.beterem.www . 
 !בהצלחה

 

 ?הנכוןמהו המשפט  .1
 . לפחותחצי מטרפעוט עלול לטבוע במים שעומקם  .א

 . של עומק מיםמ" ס10-פחות מפעוט עלול לטבוע ב .ב

 .מ" ס10-במים שעומקם יותר מפעוט עלול לטבוע  .ג

 ת/לא יודע .ד
 

 ?מהי השגחה פעילה .2
  עם הפעוטקשר עין  .א

 ה בפעוטמרחק נגיע .ב

 קריאת עיתון, מענה לשיחת טלפון: כגון, פניות מכל עיסוק אחר .ג

 תשובות נכונותכל ה .ד
 

 ?באמבטיהיש להשגיח השגחה פעילה על פעוטות עד איזה גיל  .3
  שנים3גיל  .א

  שנים5עד גיל  .ב

 תלוי בהתפתחות הילד .ג

 ת/לא יודע .ד
 

 ?חצהלרביותר בטוח המקום מהו ה .4
 הצלהשירותי נוכחות ללא ,  לרחצהחוף מוכרז .א

 שירותי הצלהנוכחות ללא ,  לרחצהחוף שאינו מוכרז .ב

 שירותי הצלהבנוכחות ,  לרחצהחוף מוכרז .ג

 םחוף מוכרז לספורט מי .ד
 

 ?למוד שחייהלבאיזה גיל מומלץ שהילד יתחיל  .5
 בגיל שנה .א

  בגיל שמונה שנים .ב

 בגיל שש שנים .ג

  ת/לא יודע .ד
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 ? פעוטות עלולים לטבועבאילו מהמקומות הבאים .6
 גיגית .א

 דלי .ב

 בריכה מתנפחת .ג

 תוכל התשובות נכונ .ד
 

 ?מהו המשפט הנכון .7
 בריכהברחצה  יותר מנתים מסוכרחצה ב .א

 ים ובבריכה זההרחצה בהסכנה ב .ב

 יםמהרחצה בבריכה מסוכנת יותר הרחצה ב .ג

 ת/לא יודע .ד
 

 ?מהו המשפט הנכון לגבי אביזרי ציפה .8
 אין בהם כל תועלת ולכן אין להשתמש בהם .א

 להשתמש בהם כיוון שהם מצילי חייםמומלץ  .ב

 מומלץ להשתמש בהם אך הם אינם מהווים תחליף להשגחה .ג

 אביזרי ציפה מתנפחים אינם מומלצים לשימוש בים .ד

 נכונות' ד+ ' תשובות ג .ה
 

 : שאינו יודע לשחות12ילד בן  .9
 ההורים צריכים להיות בקשר עין עימו, יכול להיכנס לים לבד .א

 כל צורך בהשגחת הורים אין , יכול להיכנס לים לבד .ב
קבלת ללהצטרפות לרשימת התפוצה ו

 :מידע והמלצות לבטיחות ילדים

     ____       ____ ___             :שם

  ______                                               _:כתובת

  ___________: מיקוד__      _________:עיר

 _________________             :טלפון
    
 ______________________________    :ל"דוא

 .בלבדהשירות ניתן כעת במייל * 

 חייב להיכנס לים יחד עם מבוגר .ג

 ת/לא יודע .ד
 

 ?מהו המשפט הנכון בנוגע לשובר גלים .10
 גלים הוא הבטוח ביותר לשחייההשובר אזור  .א

 קצוות שובר הגלים הם המסוכנים ביותר לשחייה .ב

 הליכה על אבני שובר הגלים מסוכנת .ג

 נכונות' ג+ ' תשובות א .ד

 נכונות' ג+ 'תשובות ב .ה
 

, 49170, ת"פ, קרית מטלון, 7050. ד.ת, ר"ע,  המרכז הלאומי לבטיחות ולבריאות ילדים-' בטרם'      
www.beterem.org , 263111מוקד מומחים , 03-6066602' בטרם'טלכלל
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  בטיחות ילדים במים בנושאחידון בטיחותתשובות ל

 או לפנות למוקד מומחים של org.beterem.www' בטרם'מידע נוסף בנושא בטיחות ילדים ניתן לקבל באתר *

 .03-9263111בטלפון ' בטרם'
 

 ?הנכוןמהו המשפט  .1
 . של עומק מיםמ" ס10-ות מפחפעוט עלול לטבוע ב. ב

 

 ?מהי השגחה פעילה .2
: כגון, פניות מכל עיסוק אחר, מרחק נגיעה בפעוט,  עם הפעוטקשר עין  -כל התשובות נכונות . ד

 קריאת עיתון, מענה לשיחת טלפון
 

 ?באמבטיהיש להשגיח השגחה פעילה על פעוטות עד איזה גיל  .3
  שנים5עד גיל . ב

 

 ?חצהלרביותר בטוח המקום מהו ה .4
 שירותי הצלהבנוכחות ,  לרחצהחוף מוכרז. ג
 

 ?למוד שחייהלבאיזה גיל מומלץ שהילד יתחיל  .5
 בגיל שש שנים. ג
 

 ? פעוטות עלולים לטבועבאילו מהמקומות הבאים .6
 בריכה מתנפחת,  דלי,גיגית -כל התשובות נכונות . ד

 

 ?מהו המשפט הנכון .7
 בריכהברחצה  יותר מנתים מסוכרחצה ב. א

 

 ?שפט הנכון לגבי אביזרי ציפהמהו המ .8
אביזרי  + מומלץ להשתמש בהם אך הם אינם מהווים תחליף להשגחה - נכונות' ד+ ' תשובות ג

  ציפה מתנפחים אינם מומלצים לשימוש בים
 

 : שאינו יודע לשחות12ילד בן  .9
 חייב להיכנס לים יחד עם מבוגר. ג
 

 ?מהו המשפט הנכון בנוגע לשובר גלים .10
הליכה על אבני שובר  + קצוות שובר הגלים הם המסוכנים ביותר לשחייה -נכונות ' ג+ 'תשובות ב

 הגלים מסוכנת




