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הבילוי בחוף-הים

רותי שואלת :לפני מספר חודשים עברנו לדירה חדשה ,מירושלים
לנתניה .הבת שלי בת  ,14הכירה חברות חדשות בנתניה .עכשיו קיץ,
והיא רוצה ללכת לים עם החברות שלה .אני דואגת ,ולא יודעת ,האם
להרשות לה ללכת לים לבד ,כי כאשר גרנו בירושלים הגענו לעיתים
רחוקות לים .מה לעשות?
הפסיכולוג עונה :בישראל יש לנו חוף-ים יפה ,מזג האוויר חם,
וישראלים רבים אוהבים לבלות בקיץ בים :לשכב על החול החם,
לעשות פעילות ספורטיבית ולהיפגש עם חברים .זהו בילוי זול ונעים.
מצד שני ,אפשר להבין את הדאגה של רותי לבת שלה :הים יכול להיות
מקום מסוכן .קודם היא צריכה ללמד את הבת ,איך להתנהג בים
וממה להיזהר ,ורק אחר-כך אפשר להרשות לה ללכת לבד לים.
הסכנה העיקרית בים היא סכנת טביעה .לכן חייבים ללכת רק לחוף
מותר לרחצה  -חוף שיש בו ַמִציל ועזרה רפואית .אסור להיכנס למים,
אם יש "דגל שחור" ,כי אז הים מסוכן לרחצה .סכנה נוספת היא
ַהֶשֶמש :אנשים שנמצאים זמן רב בשמש עלולים להתייבשַ ,לחלוֹת
במחלות עור קשות ובמחלות עיניים .רותי צריכה להגיד לבת שלה
לשתות הרבה מים ,כאשר היא נמצאת בשמש ,ולא ללכת לים בשעות
החום ,בין  10.00בבוקר ל 4.00-אחרי הצוהריים .אם הילדה בוגרת
ואחראית ,היא תבין ,תתנהג לפי כללי הזהירות ,ותוכל ללכת ולבלות
בים עם החברות שלה.
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ַה ִבּלּוּי ְבּחוֹףַ-הָיּם

רוִּתי שׁוֶֹאֶלתִ :לְפֵני ִמְס ָפּר חוָֹד ִשׁים ָעַבְרנוּ ְלִדיָרה ֲחָד ָשׁהִ ,מ ְיּרוּ ָשַׁלִים
ִל ְנַת ְנָיהַ .ה ַבּת ֶשׁ ִלּי ַבּת ִ ,14ה ִכּיָרה ֲחֵברוֹת ֲחָדשׁוֹת ִבּ ְנַת ְנָיהַ .עְכ ָשׁיו ַק ִיץ,
ְוִהיא רוָֹצה ָלֶלֶכת ַלָיּם ִעם ַהֲחֵברוֹת ֶשׁ ָלּהֲּ .א ִני דּוֶֹאֶגתְ ,ולֹא יוַֹדַעתַ ,הִאם
ְלַהְרשׁוֹת ָלהּ ָלֶלֶכת ַלָיּם ְלַבדִ ,כּי ַכֲּא ֶשׁר ַגְּרנוּ ִבּירוּ ָשַׁל ִים ִהַגְּענוּ ְלִע ִתּים
ְרחוֹקוֹת ַלָיּםַ .מה ַלֲעשׂוֹת?
ַה ְפִּסיכוֹלוֹג עוֶֹנהְ :בּ ִי ְשָׂרֵאל ֵישׁ ָלנוּ חוֹףָ-ים ָיֶפהֶ ,מֶזג ָהֲאִויר ַחם,
ְו ִי ְשְׂרֵאִלים ַר ִבּים אוֲֹהִבים ְלַבלּוֹת ַבַּקּ ִיץ ַבָּיּםִ :ל ְשׁ ַכּב ַעל ַהחוֹל ַהַחם,
ַלֲעשׂוֹת ְפִּעילוּת ְספּוְֹרִטיִבית וְּלִהי ָפֵּגשׁ ִעם ֲחֵבִריםֶ .זהוּ ִבּלּוּי זוֹל ְוָנִעים.
ִמ ַצּד ֵשׁ ִניֶ ,אְפ ָשׁר ְלָהִבין ֶאת ַהְדָּאָגה ֶשׁל רוִּתי ַל ַבּת ֶשׁ ָלּהַּ :הָיּם ָיכוֹל ִלְהיוֹת
ָמקוֹם ְמסוּ ָכּן .קוֶֹדם ִהיא ְצִריָכה ְלַל ֵמּד ֶאת ַה ַבּתֵ ,איְך ְלִהְתַנֵהג ַבָּיּם
וִּמ ַמּה ְלִהיָזֵּהרְ ,וַרק ַאֵחרָ -כְּך ֶאְפ ָשׁר ְלַהְרשׁוֹת ָלה ָלֶלֶכת ְלַבד ַלָיּם.
ַה ַסּ ָכָּנה ָהִעָקִּרית ַבָּיּם ִהיא ַס ָכַּנת ְטִביָעהָ .לֵכן ַחָיִּבים ָלֶלֶכת ַרק ְלחוֹף
מוּ ָתּר ִלְרֲחָצהּ  -חוֹף ֶשֵׁיּשׁ בּוֹ ַמ ִצּיל ְוֶעְזָרה ְרפוִּאיתָ .אסוּר ְלִהי ָכֵּנס ַל ַמּ ִים,
ִאם ֵישׁ "ֶדֶּגל ָשׁחוֹר"ִ ,כּי ָאז ַהָיּם ְמסוּ ָכּן ִלְרֲחָצהַּ .ס ָכָּנה נוֶֹסֶפת ִהיא
ַה ֶשֶּׁמשֲׁ :אָנ ִשׁים ֶשׁ ִנְּמָצִאים ְזַמן ַרב ַבּ ֶשֶּׁמשׁ ֲעלוִּלים ְלִהְתַי ֵבּשַׁ ,לַחלּוֹת
ְבַּמֲחלוֹת עוֹר ָקשׁוֹת וְּבַמֲחלוֹת ֵעיַנ ִים .רוִּתי ְצִריָכה ְלַה ִגּיד ַל ַבּת ֶשׁ ָלּהּ
ִל ְשׁתּוֹת ַהְר ֵבּה ַמ ִיםַ ,כֲּא ֶשׁר ִהיא ִנְמֵצאת ַבּ ֶשֶּׁמשְׁ ,ולֹא ָלֶלֶכת ַלָיּם ְבּ ָשׁעוֹת
ַהחוֹםֵ ,בּין ַ 10.00בּ ֹבֶּקר לַ 4.00-אֲחֵרי ַה ָצֳּהַר ִיםִ .אם ַהַיְּלָדּה בּוֶֹגֶרת
ְוַאֲחָרִאיתִ ,היא ָתִּביןִ ,תְּתַנֵהג ְלִפי ְכָּלֵלי ַה ְזִּהירוּתְ ,ותוַּכל ָלֶלֶכת וְּלַבלּוֹת
ַבָּיּם ִעם ַהֲחֵברוֹת ֶשׁ ָלּהּ.
)עפ"י "שער למתחיל" (8/7/2008
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הפעלים
Traduction
s'inquiéter
autoriser
se divertir
s'allonger
rencontrer
se comporter
faire attention
rentrer
se déshydrater

 הווה- הוא
דואג
מרשה
מבלה
שוכב
נפגש
מתנהג
נזהר
נכנס
מתייבש

 עבר- הוא
דאג
הרשה
בילה
שכב
נפגש
התנהג
נזהר
נכנס
התייבש

בניין
פעל
הפעיל
פיעל
פעל
נפעל
התפעל
נפעל
נפעל
התפעל

שם הפועל
-לדאוג ל
-להרשות ל
לבלות
לשכב
להיפגש עם
להתנהג
להיזהר
להיכנס
להתייבש

Vocabulaire

principal
noyade
baignade
drapeau noir
sauveteur
premier secours
risquent de
maladies de peau
heures chaudes
adulte (adj)
responsable (adj)
règles de sécurité

עיקרי
טביעה
רחצה
דגל שחור
מציל
עזרה רפואית
עלולים
מחלות עור
שעות החום
 בוגרת,בוגר
(אחראי)ת
כללי הזהירות

loisir
été
rarement
bord de mer
météo
sable
activité
bon marché
agréable
d'un autre côté
mer
dangereux
doit être
danger

בילוי
קיץ
לעיתים רחוקות

ים-חוף
מזג אוויר
חול
פעילות
זול
נעים
מצד שני
ים
מסוכן
יכול להיות
סכנה
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שאלות
 (1למה דואגת האימא של רותי ?
___________________________________
___________________________________
 (2למי היא פונה ?
___________________________
 (3מה הן הסכנות של הים בקיץ ?
א_____________________________________ .
ב___________________________________________ .
ג____________________________________________ .
 (4איפה אסור להתרחץ ?
__________________________________
 (5מתי אסור להתרחץ בים ?
____________________________________________

