
ילד טובע אינו צועק ואינו בוכה
דגשי מגן דוד אדום למניעת טביעה בקרב ילדים 

  כניסה למים – רק עם מצופים! בין אם ילדיכם יודע לשחות ובין אם 
לא, הקפידו לצייד כל ילד מתחת לגיל 9 במצופים וגלגל הצלה. זכרו: גם 

אם הילד לובש מצופים, יש לשמור עליו בכל עת ואין להשאירו לבד במים.

      הניחו טלפונים בצד! שמרו על ריכוז! 
טביעה מתרחשת בתוך שניות. לכן, חשוב לוודא 

שהדעה אינה מוסחת על ידי טלפון, עיתון או 
כל עיסוק אחר. הישארו מרוכזים בילדיכם.

      שוחים רק במקומות המותרים: חוף מוכרז כאשר 
הדגל לבן, בריכה עם מציל וכל מקום המותר לשחייה ונמצא 

תחת פיקוח של איש מקצוע היכול לסייע לכם בעת צרה. 

      אם הילד אבד, חפשו אותו קודם כל 
במים! כאשר ילד טובע הוא לא בוכה ולא צועק, 

לכן, מהרו ככל הניתן לחפשו במקור המים!

      הקפידו על השגחה צמודה של 
מבוגר תינוקות, פעוטות ילדים ונוער – 

חייבים בהשגחת מבוגר בכל עת. אין 
להשאיר אותם לבדם במים או בקרבתם!

      רוקנו בריכות פרטיות וגיגיות מים: טביעה יכולה להתרחש 
אפילו בתוך דלי מים! לכן, יש לרוקן כל מאגר מים העלול לסכן את 

הילד כגון: בריכות מתנפחות, גיגית, דלי ואמבטיה. 

      בבילוי חברתי עם משפחות ומבוגרים אחרים בצעו "תורנות 
משגיחי מים" במשמרות של כ-15 דקות – כך שכל פעם מבוגר אחר 

ייקח את האחריות להשגחה מלאה על הילדים וניתוק מחברת המבוגרים.

  כניסה למים – רק עם מצופים!
לא, הקפידו לצייד כל ילד מתחת לגיל 

      הניחו טלפונים בצד! שמרו על ריכוז!

      להתחיל מיומנות שתשמור על חיי ילדיכם:  חוגי 
שחייה לתינוקות, פעוטות וילדים מומלצים מאוד. רשמו את 

ילדיכם לחוג שחייה וציידו אותו במיומנות שתשמור על חייו. 
עם זאת, גם כאשר ילדיכם מיומן בשחייה – יש להקפיד 

להישאר לידו בכל זמן השהייה שלו במים. 

      להתחיל מיומנות שתשמור על חיי ילדיכם: 
שחייה לתינוקות, פעוטות וילדים מומלצים מאוד. רשמו את 

      שוחים רק במקומות המותרים:
הדגל לבן, בריכה עם מציל וכל מקום המותר לשחייה ונמצא 

      הקפידו על השגחה צמודה של 
מבוגר תינוקות, פעוטות ילדים ונוער –

      הישארו במרחק 
נגיעה מהילד. שמרו 
על קשר עין רציף עם 

ילדיכם והישארו במרחק 
נגיעה ממנו בכל עת.

      הישארו במרחק 
נגיעה מהילד.

      רוקנו בריכות פרטיות וגיגיות מים: 
אפילו בתוך דלי מים! לכן, יש לרוקן כל מאגר מים העלול לסכן את 

      בבילוי חברתי עם משפחות ומבוגרים אחרים בצעו 

      אם הילד אבד, חפשו אותו קודם כל 
במים! 

טביעה מתרחשת בתוך שניות. לכן, חשוב לוודא 

במשמרות של כ-15 דקות – כך שכל פעם מבוגר אחר  משגיחי מים"
ייקח את האחריות להשגחה מלאה על הילדים וניתוק מחברת המבוגרים.

משגיחי מים"

      הישארו במרחק 
שמרו 
על קשר עין רציף עם 

ילדיכם והישארו במרחק 
נגיעה ממנו בכל עת.

חוף מוכרז כאשר 
הדגל לבן, בריכה עם מציל וכל מקום המותר לשחייה ונמצא 

תחת פיקוח של איש מקצוע היכול לסייע לכם בעת צרה. 

להישאר לידו בכל זמן השהייה שלו במים. 

חייבים בהשגחת מבוגר בכל עת. אין 
להשאיר אותם לבדם במים או בקרבתם!

      רוקנו בריכות פרטיות וגיגיות מים:       רוקנו בריכות פרטיות וגיגיות מים: טביעה יכולה להתרחש 

טביעה מתרחשת בתוך שניות. לכן, חשוב לוודא טביעה מתרחשת בתוך שניות. לכן, חשוב לוודא 
שהדעה אינה מוסחת על ידי טלפון, עיתון או 

כל עיסוק אחר. הישארו מרוכזים בילדיכם.

טביעה מתרחשת בתוך שניות. לכן, חשוב לוודא טביעה מתרחשת בתוך שניות. לכן, חשוב לוודא 
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