
 
  

  מדינת ישראל 
  משרד החינוך 
  אגף הבטיחות 

 

  6עמוד  2018למכינות קדם צבאיות מעודכן אוגוסט  אוגדן נהלים מיוחדים  
 

  בגבים ובמקווי מים  רחצהנוהל 

 מבוא: .1

מנהל   של  ישירה  באחריות  היא  מים  למקורות  וכניסה  רחצה  כל  את    המכינהככלל  צוות ומחייבת 

במעקב ובבקרה על כלל המתרחצים במשך כל זמן השהייה  המדריכים, רכז טיולים ואחראי טיול בשטח  

לפיכך עליהם לבצע פעולות הכנה מפורטות, לבדוק את תהליכי    ם בהתאם לנהלים המוגדרים בחוזר זה.במי

של   והחניכיםההכנות  היערכות    המדריכים  לגבי  מפורט  בתדריך  מלוות  המתבצעות  ההכנות  כי  ולוודא 

  .בהשגחה ובפיקוח על הרחצה בשטח  המדריכים והחניכים

  בנוהל זה מפורטות ההנחיות הנוגעות לרחצה בגבים ובמקווי מים טבעיים. 

 18: בוגרים מעל גיל וכלוסיית היעד לפעילותא. 

 קיים אישור הורים לפעילות זו, הכולל אישור ידע בשחייה, ומצב בריאותי תקין. אישור הורים : 

   הנוגעות טיולהנחיות  במהלך  מים  גבי  של  בגב לחצייה  מעבר  המחייבת  חצייה  מפורטת  -,  מים, 

 . 240עמוד    7(ב) סעיף  4עמוקים": חוזר עה/  בנוהל נפרד הקיים בחוזר פעילות חוץ: "חציית גבי מים

   קיימת הבחנה בין טבילה ושכשוך בנחלים שבהם גובה המים עד המותניים, לבין רחצה בגבי מים

עמוקים שזו פעילות המחייבת נקיטת אמצעים רבים והתכוננות ראויה. טבילה ושכשוך מותרים  

 .201(ב) עמוד 4חוזר עה/  -עפ"י חוזר מנכ"ל פעילות חוץ 

 

 הגדרות: .2

מים: 2.1 ברוחב    גב, מקווה  באורך,  שקע מלא במים  גומה,  או מלאכותי.  טבעי  מים,  מקום איסוף 

 ובעומק לא מוגדרים.  

לכניסה 2.2 המותר  מים  במקור  ושכשוך  גובה  טבילה  עד  שגובהם  במים  המתקיימת  פעילות   :

 המותניים. 

עמוק:   2.3 מים  בגב  גוברחצה  מותר,  במקום  ושחייה  רחצה  הכוללת  מים  מעל  פעילות  המים  ה 

 המותניים . 

 שעות בהצלה (נספח א')  ומחזיק בתעודה (נספח ב').   12עבר הכשרה של מלווה רחצה:  2.4

 בעל הסמכה רשמית להגשת עזרה ראשונה המחזיק בתעודה בתוקף. מגיש עזרה ראשונה:  2.5

  

  הרחצה בגבים ובמקווי מים עמוקים: .3

טבעיים   3.1 מים  ומקווי  בגבים  רחצה  מפרטת  זו  המחייבות  פעילות  הבטיחות  הוראות  ומציינת 

 במסגרת פעילות זו. 

 הפעילות מחייבת נוכחות 'מלווה רחצה' בזמן הרחצה.  3.2

 בלבד!  18גיל הרחצה לחניכים: הפעילות מותרת לבגירים מעל גיל   3.3

 הפעילות מותרת רק לחניכים היודעים לשחות.  3.4

 הפעילות מחייבת הערכות מיוחדת המפורטת בנוהל זה.  3.5

 .18ולל פעילות של המכינה יחד עם מועמדים למכינה, נוער מתחת לגיל נוהל זה אינו כ 3.6

  

 תיאום הפעילות  .4
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 פעילות רחצה בגבים במסלול טיול מחייב תיאום עם הלשכה לתיאום טיולים.  4.1

בתהליך התיאום יעבור נוהל זה כמחייב, מהלשכה לתיאום לגורם המתאם כחלק בלתי נפרד מהליך   4.2

 האישור ותיאום הטיול. 

קיימת סכנה של זיהום מים בגבי מים טבעיים (מים עומדים, זיהום ביוב ואחר). במסגרת תיאום   4.3

הטיול וסיוע חדר מצב טיולים, יועברו הנחיות בכל הקשור לזיהום באתר (בהתאם להנחיות משרד  

 הבריאות והמשרד להגנת הסביבה. על אחראי הטיול להיות ער לנושא זה. 

 

  הנחיות כלליות .5

 : ראש המכינה יאשר את הפעילות פעילותאישור  5.1

מכינה 5.2 ראש  שבו  תדריך  הטיול  אחראי  את  יתדרכו  במכינה  טיולים  אחראי  או  המכינה,  ראש   :

וייתן דגשים מקצועיים המחייבים היערכות, תכנון, פיקוח, בקרה בזמן הרחצה   משולבת רחצה 

 בהתאם לנוהל זה.   

רחצה' 5.3 'מלווה  מים  מינוי  בגב  רחצה  פעילות  לכל  או  :  המדריכים  מבין  רחצה"  "מלווה  ימונה 

יומית בהצלה. תפקידו    -החניכים (תפקיד בנפרד מאחראי טיול). 'מלווה רחצה' יעבור הכשרה דו

יהיה לתכנן את הרחצה ולהכין את הסגל והחניכים לפעילות. וכן להשגיח בפועל בזמן הרחצה בגב  

 מים בשטח.  

 בוב, מזרן מתנפח, גלגל מתנפח וכדומה) מלווה רחצה ייצא לפעילות עם אביזר ציפה (א 5.4

האחראי על הפעילות יוודא מראש מול חדר המצב כי במקור המים שבו עתידה  חשש לזיהום מים:   5.5

  להתקיים הפעילות אין חשש לזיהום.

הפעילות לא תתקיים במקום שיש בו זרמים העלולים לסחוף חניכים הטובלים במים אל מעבר   5.6

 לאזור המתוחם. 

חניכים בזמן נתון ובהתאם לתנאי    20: הרחצה תתקיים בקבוצות של עד  במקבילכמות מתרחצים   5.7

 השטח ובזמן קצוב עבור כל קבוצת מתרחצים. 

  האחראי על הפעילות יבחן את מקום הרחצה לפני תחילת הפעילות.בדיקת מקום הרחצה:  5.8

  הפעילות מותרת רק בשעות היום; אין לקיים את הפעילות בשעות החשכה.  5.9

 לוודא באזור הרחצה אין סכנה להתדרדרות אבנים והתמוטטות קרקע. יש  5.10

הרחצה 5.11 במהלך  ובקרה  עוד  פיקוח  ויוסיף  למים  והיציאה  הכניסה  את  ינהל  הרחצה'  'מלווה   :

מעל   קבוצה  וישנה  במידה  על    15מלווים  תצפית  תוך  למים  מחוץ  תהיה  ההשגחה  מתרחצים. 

 המתרחצים. 

  ת של החניכים בקבוצה. אחראי הטיול יהיה מצויד ברשימה שמי 5.12

  תיחום מקום הרחצה ומניעת מפגעים: 5.13

, יוגדר בהתאם לעומק המים ובאופן שיאפשר רחצה בטוחה על איזור המים שבו ירחצו 5.13.1

ותחת השגחה   המוגדררק בתחום    תתקייםפעילות  פי שיקול דעתו של האחראי טיול. ה

  ל אחראי טיול והמדריכים. שמלאה 

אחרים   בקרקעית 5.13.2 ומפגעים  חדים  סלעים  יימצאו  לא  לפעילות  המיועד  המים  מקטע 

ינעלו נעלי ספורט או נעליים    החניכים,  הצורך  במידתהעלולים לגרום לפציעה. בנוסף לכך  
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הכניסה והיציאה מהמים   במהלךדומות אחרות או סנדלים רכוסים היטב, כדי להימנע  

   -.הרגליים בכפות  מפציעות 

ים: ישנם גבים כמו רמת הגולן שהמים בהם קרים מאוד, ולכן  בדיקת טמפרטורת המ 5.13.3

הכניסה צריכה להיות איטית ובהדרגה כדי שהגוף יעבור הליך הסתגלות לטמפרטורה 

 של המים 

  תדריך בטיחות  5.14

יתדר 5.14.1 למים  הכניסה  הפעילות    ך לפני  על  והמלווים  את  האחראי  תנאי  ל   בנוגעהחניכים 

  : האלה הנחיות הים. בתדריך יודגשו כמקום, ההתנהגות הנדרשת וסימנים מוסהמ

  אין לשחק במשחקים כמו 'הטבעות' ודחיפות למים.  .א

  אין לקפוץ למים.   .ב

משקפות   .ג (לא  שחייה  למשקפי  פרט  לשחייה  עזר  אמצעי  בכל  שימוש  לעשות  אין 

  צלילה). 

  .יש לשהות באזור המוגדר  .ד

ובמקום מוגדר ומוצל חניכים שאינם טובלים במים ישהו על גדת מקווה המים, בסמוך    .ה

 .ובהשגחה

 כניסה למים אחרי אכילה  5.15

לאחר ארוחה כבדה יש להעדיף לקיים את הארוחה המסודרת  למים    יש להימנע מכניסה 5.15.1

 לאחר הרחצה.  

לתת   5.15.2 כדי  מספקת  מנוחה  על  להקפיד  יש  האוכל  לאחר  למים  חזרה  וישנה  לאוכל  במידה 

 להתעכל לפני חזרה למים.

  סיום הפעילות 5.16

חמש דקות לפני המועד שנקבע לתום הרחצה יכריז האחראי על הפעילות על יציאה מהמים,   5.16.1

והמלווים יפעלו להוצאת החניכים מהמים ולארגונם מחוץ למים. אין להתיר שהייה נוספת  

  במים ולו גם לזמן קצר ביותר.

 ור האחראי טיול ויוודא כי כולם נמצאים. עם סיום הרחצה והיציאה מהמים יספ 5.16.2

 

  בריכת יונתן הקטן (ואדי קלט)  –"תיק בטיחות בגב מים":דוגמא ל .6

  

  כללי 

   8135גב יונתן הקטן נמצא במורד ואדי קלט על שביל כחול ,

כביש   עם  השביל  למפגש  מערבית  (נ"צ 458כקילומטר   .

31.83373/35.33679 ( 

   פרת נחל  שמורת  בתחומי  נמצא  במפת הגב  קלט)  (ואדי 

 . 8סימון שבילים מס' 

  ברובה הינה  קלט  ואדי  מורד   / במעלה  הגב  אל  ההליכה 

 חשופה לשמש.
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 דרכי הגעה אל הגב 

 . ק"מ הליכה, מוגבל מכתה ז') 3.5משמורת עין פרת (כ 8135בהליכה במורד ואדי קלט בשביל הכחול   .1

 . )ק"מ, מוגבל מכתה ז' 1.5(כ 8135ל ואז מזרחה על כחו  8137בהליכה מכפר אדומים על שביל שחור  .2

ק"מ הליכה,    2.5. (כ8135, כחול  8127בהליכה משמורת עין מבוע במעלה ואדי קלט על שבילים אדום   .3

  .ק"מ) 1.5או מחניון מובילי המים (מקצר את  ההליכה ל מוגבל מכתה ז')

  

  

  מבט על

   בריכות, האחת בריכת שכשוך בגובה ברכיים,   2במקום ישנן

בריכת רחצה המחייבת   -מטר במורד הנחל     10והשנייה כ 

 מטר, תלוי בזרימת הנחל.  2שחייה ויכולה להגיע לעומק  

   חלק אחד יחסית רדוד (גובה  –בבריכת הרחצה שני חלקים

 מותניים)  

   יש לקבוע נקודת חצייה בחלקו הצר של הנחל על מנת לעבור

 בין גדות הנחל.  

  

  

  

  ארגון השטח:

 .(כדאי לבחור בגדה המוצלת בשעת הביקור) יש לרכז את המטיילים בנקודת כינוס מוגדרת 

  הבאות:   נקודות התורפהיש לתדרך את המטיילים להתנהגות זהירה בדגש על 

 גדות הנחל מועדות להחלקה אם הן נרטבות.  .1

לוודא כי זרימת    חציית הנחל כרוכה בירידת מדרגת סלע נמוכה ופסיעה מעבר לאפיק הנחל. יש .2

 הנחל מתאימה לחציית תלמידים ללא השגחה. 

 אין לטפס על קירות הנחל.  .3

 להתקרב למדרגת הסלע שמעל לחלקה העמוק של בריכת הרחצה. אין  .4

 ימוקמו: לוויםמ 

שמעל בריכת הרחצה    לווהמ .1 ימוקם על מדרגת הסלע  נקודת    –ראשון  על      תפקידו להשגיח 

 הכינוס ולוודא כי מטיילים לא מתקרבים יתר על המידה לקצה המדרגה. 

. על מנת לשמור על  הופכים לעמוקים, במדרגה בה המים  שני ימוקם בתוך בריכת הרחצה  לווהמ .2

 הבריכה.  מידי במידה ונדרשת התערבות בתוך הסדר בבריכה ולתת מענה

 נקודה בגדה   –קיימת נקודה אחת בלבד ממנה מותר להיכנס לבריכת הרחצה    –   נקודת הכניסה למים

 הדרומית המאפשרת גישה נוחה ומדורגת לחלק הרדוד של בריכת הרחצה. 

  

  דגשים נוספים:

 בריכת שכשוך

גובה ברכיים) –(עומק   

 

 בריכת רחצה

מטר) 2-1(עומק   
 חלק עמוק

 חלק רדוד
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 והוא כבר מלא, ניתן לקיים  מגבלה של כמות מטיילים מתרחציםום  מקב . במידה ומגיעים למקום 

 עצירה ללא רחצה עד שאחת הקבוצות תמשכנה בטיול. 

   ייתכנו זמנים ביום בהם גדות הנחל חשופות לשמש, ואז יש להקפיד כי כל יש לשאוף לשהות בצל. 

 המטיילים חובשים כובעים ושותים באופן רציף.

 חציית הנחל הינה תורפה אשר בזמן צפיפות וריבוי מטיילים עלולה להפוך למסוכנת. יש להגדיר    נקודת

 עצמם. להימנע ממצב בו מטיילים מסכנים  נקודה אחת בה חוצים את הנחל כדי

 .במקום קליטה סלולרית טובה 

 .השבילים בוואדי קלט מתוחזקים ומטוילים והסימון בהם ברור 

  אחיזה או סולמות. אין במקום ידיות 

  .אין במים צמחיה או קוצים, אולם בסביבת הגב ישנם ריכוזים של קני סוף 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 נקודות כינוס המטיילים

 נקודת כניסה לבריכת הרחצה

 

 מיקום מלווה מבוגר

 מיקום מלווה מבוגר


