
הבילוי בחוף-הים

רותי שואלת: לפני מספר חודשים עברנו לדירה חדשה, מירושלים 
לנתניה. הבת שלי בת 14, הכירה 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 להתייבש, ַלחל ֹות 
במחלות עור קשות ובמחלות עיניים. רותי צריכה להגיד לבת שלה 
לשתות הרבה מים, כאשר היא נמצאת בשמש, ולא ללכת לים בשעות 
החום, בין 10.00 בבוקר 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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ְ ּבח ֹוף-ַהָ ּים ִ ּב ּל ּוי  ַה

ָ ׁשַלִים  ְ ּיר ּו ָ ׁשה, ִמ ִ ׁשים ָעַבְרנ ּו ְלִדיָרה ֲחָד ָ ּפר ח ֹוָד ר ּוִתי  ׁש ֹוֶאֶלת: ִלְפֵני ִמְס
ָ ׁשיו ַקִיץ,  ִ ּבְנַתְנָיה. ַעְכ ִ ּכיָרה ֲחֵבר ֹות ֲחָד ׁש ֹות  ַ ּבת 14, ִה ִ ּלי  ֶ ׁש ַ ּבת  ִלְנַתְנָיה. ַה
ָ ּל ּה. ֲאִני  ּד ֹוֶאֶגת, ְולֹא י ֹוַדַעת, ַהִאם  ֶ ׁש ְוִהיא ר ֹוָצה ָלֶלֶכת ַלָ ּים ִעם ַהֲחֵבר ֹות 
ִ ּתים  ָ ׁשַלִים ִהַ ּגְענ ּו ְלִע ִ ּביר ּו ֶ ׁשר ַ ּגְרנ ּו  ַ ּכֲא ִ ּכי  ְלַהְר ׁש ֹות ָל ּה ָלֶלֶכת ַלָ ּים ְלַבד, 

ְרח ֹוק ֹות ַלָ ּים. ַמה ַלֲע ׂש ֹות?
ְ ׂשָרֵאל ֵי ׁש ָלנ ּו ח ֹוף-ָים ָיֶפה, ֶמֶזג ָהֲאִויר ַחם,  ְ ּבִי ְ ּפִסיכ ֹול ֹוג ע ֹוֶנה:  ַה
ַ ּכב ַעל ַהח ֹול ַהַחם,  ְ ׁש ַ ּבָ ּים: ִל ַ ּבַ ּקִיץ  ִ ּבים א ֹוֲהִבים ְלַב ּל ֹות  ְ ׂשְרֵאִלים ַר ְוִי
ִ ּב ּל ּוי ז ֹול ְוָנִעים.  ָ ּפֵג ׁש ִעם ֲחֵבִרים. ֶזה ּו  ְ ּפִעיל ּות ְס ּפ ֹוְרִטיִבית  ּוְלִהי ַלֲע ׂש ֹות 
ָ ּל ּה: ַהָ ּים ָיכ ֹול ִלְהי ֹות  ֶ ׁש ַ ּבת  ֶ ׁשל ר ּוִתי ַל ְ ּדָאָגה  ָ ׁשר ְלָהִבין ֶאת ַה ֵ ׁשִני, ֶאְפ ַ ּצד  ִמ
ַ ּבָ ּים  ַ ּבת, ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג  ֵ ּמד ֶאת ַה ָ ּכן. ק ֹוֶדם ִהיא ְצִריָכה ְלַל ָמק ֹום ְמס ּו

ָ ׁשר ְלַהְר ׁש ֹות ָלה ָלֶלֶכת ְלַבד ַלָ ּים. ָ ּכְך ֶאְפ ַ ּמה ְלִהיָ ּזֵהר, ְוַרק ַאֵחר-  ּוִמ
ָ ּכַנת ְטִביָעה. ָלֵכן ַחָ ּיִבים ָלֶלֶכת ַרק ְלח ֹוף  ַ ּבָ ּים ִהיא ַס ָ ּכָנה ָהִעָ ּקִרית  ַ ּס ַה
ַ ּמִים,  ָ ּכֵנס ַל ִ ּציל ְוֶעְזָרה ְרפ ּוִאית. ָאס ּור ְלִהי ֶ ׁשֵ ּי ׁש  ּב ֹו ַמ ָ ּתר ִלְרֲחָצ ּה - ח ֹוף  מ ּו
ָ ּכָנה נ ֹוֶסֶפת ִהיא  ָ ּכן ִלְרֲחָצ ּה. ַס ִ ּכי ָאז ַהָ ּים ְמס ּו ָ ׁשח ֹור",  ִאם ֵי ׁש "ֶ ּדֶגל 
ֵ ּב ׁש, ַלַח ּל ֹות  ֶ  ּׁשֶמ ׁש ֲעל ּוִלים ְלִהְתַי ַ ּב ִ ּנְמָצִאים ְזַמן ַרב  ֶ ׁש ִ ׁשים  ֶ  ּׁשֶמ ׁש: ֲאָנ ַה
ָ ּל ּה  ֶ ׁש ַ ּבת  ִ ּגיד ַל ְ ּבַמֲחל ֹות ע ֹור ָק ׁש ֹות  ּוְבַמֲחל ֹות ֵעיַנִים. ר ּוִתי ְצִריָכה ְלַה
ָ ׁשע ֹות  ְ ּב ֶ  ּׁשֶמ ׁש, ְולֹא ָלֶלֶכת ַלָ ּים  ַ ּב ֶ ׁשר ִהיא ִנְמֵצאת  ַ ּכֲא ֵ ּבה ַמִים,  ְ ׁש ּת ֹות ַהְר ִל
ָ ּצֳהַרִים. ִאם ַהַ ּיְלָ ּדה  ּב ֹוֶגֶרת  ֹ ּבֶקר ל-4.00 ַאֲחֵרי ַה ַ ּב ֵ ּבין 10.00  ַהח ֹום, 
ְ ּזִהיר ּות, ְות ּוַכל ָלֶלֶכת  ּוְלַב ּל ֹות  ְ ּכָלֵלי ַה ִ ּתְתַנֵהג ְלִפי  ָ ּתִבין,  ְוַאֲחָרִאית, ִהיא 

ָ ּל ּה. ֶ ׁש ַ ּבָ ּים ִעם ַהֲחֵבר ֹות 
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הפעלים

Traductionהוא - הווההוא - עברבנייןשם הפועל

s'inquiéterדואגדאגפעללדאוג ל-

autoriserמרשההרשההפעיללהרשות ל-

se divertirמבלהבילהפיעללבלות

s'allongerשוכבשכבפעללשכב

rencontrerנפגשנפגשנפעללהיפגש עם

se comporterמתנהגהתנהגהתפעללהתנהג

faire attentionנזהרנזהרנפעללהיזהר

rentrerנכנסנכנסנפעללהיכנס

se déshydraterמתייבשהתייבשהתפעללהתייבש

Vocabulaire

principal עיקרי loisir בילוי

noyade טביעה été קיץ

baignade רחצה rarement לעיתים רחוקות

drapeau noir דגל שחור bord de mer חוף-ים

sauveteur מציל météo מזג אוויר

premier secours עזרה רפואית sable חול

risquent de עלולים activité פעילות

maladies de peau מחלות עור bon marché זול

heures chaudes שעות החום agréable נעים

adulte (adj) בוגר, בוגרת d'un autre côté מצד שני

responsable (adj) אחראי(ת) mer ים

règles de sécurité כללי הזהירות dangereux מסוכן

doit être יכול להיות

danger סכנה
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שאלות

 1) למה דואגת האימא של רותי ? 
   

___________________________________     

___________________________________   

2) למי היא פונה ?   
    

___________________________ 

3) מה הן הסכנות של הים בקיץ ?
   

א. _____________________________________
   

ב. ___________________________________________
   

ג. ____________________________________________

4) איפה אסור להתרחץ ?   
    

__________________________________
    

5) מתי אסור להתרחץ בים ?  

____________________________________________
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