
 

 

 2022 רפסודיית התנועה הקיבוצית -הורים   אישור

הרפסודיה הינה מפעל חינוכי ולכן במידה ומדריך או הצוות המלווה הבוגר יפר את האמון  

הבסיסי עם צוות הרפסודיה ויעבור על הנהלים והנורמות בעצמו או לא ייקח חלק פעיל באכיפתם  

יביא הדבר להפסקת פעילותה של קבוצתו במפעל. יש חשיבות רבה לשמירה של   ,על חניכיו

מפקד רפסודה  לא תוכל לצאת להפלגה ללא מדריך/ המדריך על בריאותו האישית. קבוצה

 רלוונטיים שהיו בהכנה. 

 

 נהלים ונורמות התנהלות לחניכים ולמדריכים 

פעילות חינוכית בכל מהלך השהות באירוע. ככזו, האחריות על החניכים,  הרפסודיה הינה

הם חלק בלתי נפרד מהפעילות  ביטחונם, הבטיחות שמוענקת להם והחוויה החינוכית שלהם 

 .עצמה

 ולאנשי הצוות.  יש להישמע למדריכים •

 (.6:00-18:00לחבוש כובע כל הזמן מעלות השמש ועד שקיעתה )  יש •

 נעליים סגורות, חולצה )ולא גופיה(. סנדלים/ מומלץ ללכת בביגוד מתאים:  •

או   נעלים סגורותו/או עם כפכפים. חובה לנעול   בזמן הבניה חל איסור להיות יחפים •

 סנדלים. 

 להגיע לחוף הבנייה עם גופיות.אין  , חולצה עם שרוול ללבושבזמן הבניה חובה  •

שעוברים יחד כקבוצה, אין להינתק מהקבוצה ללא אישור   הרפסודיה היא פעילות •

 המדריך. 

 . היא השתתפות מלאה בלו"ז  ברפסודיהתנאי להשתתפות  •

 אין לנהוג באלימות מילולית. •

 . אין לגנוב •

 לעשות מעשי קונדס.  אין •

 וונדליזם מכל סוג שהוא. ב נהוגאין ל  •

 לעשן נרגילה. אין  •

שימוש בסמים,  רחצה בשעות שאין מציל, חל איסור מוחלט על: רחצה בחוף לא מוכרז, •

אלימות פיזית. כל העובר על נוהל זה יורחק מידית הטרדות מיניות, שתיית אלכוהול, 

 מהרפסודיה.

ויישקל   מעבר על חוקים אלו יגרור הרחקה מידית -יש לשמור על חוקי מדינת ישראל •

 דיווח למשטרה. 

 בחוןף הלינה, אין להשמיע מוזיקה ברמקולים או במערכות הגברה )בכל גודל(. •

 ה. אי שמירה על הכללים תהווה עילה להפסקת הפעילות של החניכ.ה או של הקבוצה כול

 



 

 

 
 

 תקציר הוראות בטיחות בשייט  –ית התק"צ ירפסוד

הבטיחות, הוראות הנחיתה וחלוקת התפקידים באוזני  מפקד רפסודה ידאג להקריא את הוראות 
 שייטיו לפני ההפלגה. 

 כל אדם הנמצא על הרפסודה יהיה חגור בחגורת הצלה ויחבוש כובע לכל אורך השייט. .1

 לא יקפוץ איש מהרפסודה למים לאורך כל השייט.  .2

קרתה תקלה המחייבת ירידת אדם למים לצורך תיקונה, יורד המפרש, תוזמן סירת   .3
 ירד לבצע התיקון.  –קונים ואדם אשר הוסמך לכל התי

בכל מהלך התיקון תתקיים תצפית תת מימית אל הצוללן להבטיח שלא יאונה לו כל רע. 
 )יש להימנע במידת האפשר מפעולות שכאלו(. 

 נפל אדם לים, מבצעים פעולות אלו במקביל:  .4

 זורקים גלגל הצלה ומושכים את הניצול.  .1

 מורידים את המפרש. .2

 ים את הרפסודות מסביב.מזהיר .3
שני שחיינים, אשר נקבעו מראש   –אדם אשר נפל והוא חסר הכרה ופניו פונים למים 

 קופצים מיד להצילו. 

 יש לעשות כל מאמץ כדי למנוע התנגשות בין הרפסודות.  .5

 קרה דבר מה לא צפוי:  .6

 הורד מיד מפרש.  .1

 הזעק בעזרת קריאות את אחת מסירות הליווי.  .2

שך ירוכזו כל השייטים ליד התורן יודלק הפנס הימי, יופעל  במקרה של כניסה לחו .7
דקות, עד הגעת ספינת   10"הסטיק לייט" ויתלה בראש התורן, יתבצע מפקד נוכחות, כל 

 החילוץ. 

במידה והבחינו השייטים בזיקוקים אדומים שנורו לשמיים יורידו את המפרשים ויבינו   .8
 להיערך למעבר לספינות הליווי. שהתקבלה החלטה להפסיק את השיוט ויש  

העברת פצוע בחירום: יועבר מדופן שמאל של הרפסודה אל סירת הליווי שתיצמד לגשר  .9
 יקבלו אותו בסירה.   2אנשים יתמכו בפצוע מהרפסודה ו   2העץ של הרפסודה, 

 בכל מקרה ישמר מבנה הקבוצה המשייטת )גם בנטישת רפסודה וגם בשייט שגרתי(. .10

 בכל אירוע חירום יבדקו "מספרי ברזל אישיים".  בפינוי רפסודה או .11

 בתקלה טכנית ברפסודה ירוכזו המשייטים בחלק האחורי וימתינו להנחיות.  .12

לאחר נגיעת הרפסודה בקרקע ירדו כל השייטים מהרפסודה משני צדיה ובכוחות   .13
את כל הרפסודה על החוף, כשהם ניצבים בצידי הרפסודה לא בחזיתה ולא  משותפים יעלו 

 וריה. מאח

 הכתומה מפקד הרפסודה ילבש לאורך כל המשפט את חולצת המפקד  .14

 

 שייט מהנה! 

 

 

 



 

 

  אישור הורים להשתתפות

 

 ת"ז: ___________     שם פרטי ומשפחה של הנער.ה:___________ 

 תאריך לידה של הנער/ה:_____________ 

 ___________ ת"ז:    שם פרטי ומשפחה של ההורה המאשר: _____________

 מקום מגורים: ___________ 

 טלפון למקרי חירום: ____________ 

 

 אני החתומ.ה מטה מאשר כי:

 . רפסודיהבההתנהגות  קראתי את נהלי  .1

 . שייט ברפסודיהבמהלך הקראתי את נהלי ההתנהגות   .2

 יב'. -בני/בתי ) מחק את המיותר( הינו/ה בוגר/ת שכבה י'  .3

אירועי הרפסודיה בהם משתתף.פת בני/בתי יצולמו והריני מאשר.ת לתנועה ידוע לי כי  .4

 הקיבוצית לפרסם את הצילומים באתר התנועה הקיבוצית ו/או באמצעי תקשורת שונים.

   מחק.י את המיותר. -בני/בתי יודע.ת/לא יודע.ת לשחות .5

  אי שמירה על הכללים תהווה עילה להפסקת הפעילות של החניכ.האני מודע.ת כי  .6

 של הקבוצה כולה.  לחילופין להרחקה או והחזרתם הביתה על חשבון הוריהם,

 : ימצב בריאות .7

a.  ________________________:בני/ בתי משתמש.ת בתרופות קבועות 

 בני/בי מצוייד.ת בתרופות הנדרשות למשך זמן הרפסודיה.

b.  אלרגי/ת ל:___________________________ בני/ בתי 

 מזרק אפיפן בני/בתי נושא.ת איתו/איתה  –במקרים של אלרגיה חמורה  

c.   לבני/ בתי )מחק את המיותר( אין בעיה בריאותית אשר תמנע ממנו/ה לקחת חלק

 ולישון בלינת שטח בחוץ.  ברפסודיה בשהות על החוף ובמשט עצמו

 

 רפסודיה בתאריכים: ______________ להשתתף בלבני/ בתי )מחק את המיותר(   אני מאשר.ת

  

 תאריך:_______________

 

 חתימה:_______________

 

 


