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מקבוצת ד .לבקוביץ  -א.ד.ל .יעוץ כלכלי בע"מ
רגולציה ,תכנון ניהול ופיקוח מיזמים ,ייעוץ בטיחות ורישוי עסקים לאתרי רחצה
ביה"ס הארצי למקצועות המים ,הים והבריכה

חוק ומשפט

לקט חקיקה בנושא חופי רחצה

סדרנים ,פקחים
צו הסדרת מקומות רחצה )מצילים,
ומגישי עזרה ראשונה( ,התשכ"ו 19651 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף  4לחוק הסדרת מקומות-רחצה ,התשכ"ד ,1964 -אני מצווה לאמור:
 .1הגדרות )תיקונים :התשל"ז ,התשל"ח(
בצו זה -
"מקום רחצה מוכרז"  -כמשמעותו בצו הסדרת הרחצה )מקומות רחצה מוכרזים ואיסור הרחצה
בחוף הים התיכון ,ים סוף וים כינרת( ,התשכ"ה ;(1965 -
"סדרן" או "פקח"  -אדם שנתמנה בכתב בידי ראש הרשות המקומית שבתחומה מקום הרחצה
המוכרז ,או שנתמנה בידי שר הפנים או מי שהסמיך לכך ,2להיות סדרן או פקח לעניין ביצוע
החוק וכל צו וחוק עזר או הוראה אחרת על פיו;
"מגיש עזרה ראשונה"  -אח או אחות מוסמכים וכן אדם שניתנה לו תעודה מאת מגן דוד אדום
בישראל כמוסמך להגשת עזרה ראשונה בחוף הים ,או אדם שהוסמך להיות חובש על ידי חיל
הרפואה של צה"ל ובידו תעודה המוכיחה זאת;
"תחנת-הצלה גדולה''  -תחנת-הצלה בתחום שטח שיפוטה של עירייה;
"תחנת-הצלה קטנה"  -תחנת הצלה בתחום שטח שיפוטה של מועצה מקומית;
"מציל אחראי" "מציל משנה"" ,מציל עוזר"  -מציל שבידו תעודה מאת שר העבודה המעידה על
סיווגו בדרגה כאמור לפי חוק שרות התעסוקה ,התשי"ט  ,1959 -וכן אישור מאת שר הפנים או מי
שהסמיך לכך המעיד כי עבר את ההשתלמות כנדרש בסעיף 2א לצו הסדרת מקומות רחצה,
)סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים( ,התשכ"ה ;1965 -
"מתרחץ"  -אדם הנמצא במקום רחצה מוכרז בין במים ובין על החוף;
"מפקח רחצה"  -כמשמעותו בצו הסדרת מקומות רחצה )סדרים ואיסורים במקומות רחצה
מוכרזים( ,התשכ"ה .1965 -
 .2תקן מצילים )תיקונים :התשכ"ו ,התשל"ח(
)א( בכל תחנת הצלה גדולה יימצאו בשעות הרחצה לפחות שלושה מצילים שלפחות שניים מהם
בדרגת מציל אחראי.
)ב( בכל תחנת הצלה קטנה יימצאו בשעות הרחצה לפחות שני מצילים ,כשאחד מהם בדרגת מציל
אחראי.

 1ק"ת  ,1808התשכ"ו ,עמ' .(2438) 463
תיקונים :ק"ת  ,2030התשכ"ו ,עמ' ;2248
ק"ת  ,2350התשכ"ט ,עמ' ;926
ק"ת  ,3962התשל"ז ) ,(11.4.1977עמ' ;1358
ק"ת  ,3881התשל"ח ) ,(14.8.1987עמ' ) 1954תחילת התיקון ביום השלושים לאחר פרסומו(;
ק"ת  ,4857התשמ"ה ) ,(13.9.1978עמ' .1922
 2מנהל האגף לשירותי חירום ולתפקידים מיוחדים במשרד הפנים הוסמך על ידי שר הפנים .ראה :י"פ  ,3872התשנ"א
) ,(2.5.1991עמ' .2316
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)ג( מפקח רחצה רשאי ,בין באופן כללי או בימים מסוימים ובין אם לדעתו נסיבות מיוחדות
מצדיקות זאת ,לחייב בכתב הימצאותם של מצילים במספר גדול יותר או קטן יותר או מסוג
שונה.
 .3חובות המציל
אלה החובות של מציל:
) (1להבטיח שהמתרחצים יתרחצו במים בגבולות המקומות המוכרזים בלבד;
) (2למנוע את הרחצה במקומות ובזמנים אסורים;
) (3למנוע מהמתרחצים לצאת מתחום מקום הרחצה המוכרז במים;
) (4להגיש עזרה במים לזקוקים לה;
) (5להגיש עזרה ראשונה לנזקקים עד שיוחלף על-ידי מגיש עזרה ראשונה;
) (6לשמור על סוכת ההצלה וציוד ההצלה וכן להבטיח תקינותם בכל עת.
 3א' .איסור עיסוק על ידי מציל )תיקון התשכ"ט(
לא יעסוק מציל הן בתמורה והן שלא בתמורה במקום רחצה מוכרז בהשכרת סירות-הצלה,
בלימוד התעמלות ולימוד שחיה.
 .4סמכויות המציל
מציל רשאי -
) (1לצוות על המתרחץ לצאת מהים וכן להוציא מתרחץ מהים אם ,לדעתו ,המתרחץ נתון בסכנה
או מפריע למתרחצים אחרים;
) (2להורות למתרחץ בכל עניין שעשוי לדעתו למנוע סכנה לחייו או לחיי מתרחצים אחרים.
 .5סימן הכר למציל
מציל יענוד בשעת תפקידו תג מיוחד על בגדו ,וכן יחבוש כובע בצורה שהורה שר הפנים.
 .6תקן סדרנים או פקחים )תיקון :התשל"ח(
)א( במקום רחצה מוכרז יימצא בימות החול סדרן או פקח אחד ובשבתות או במועדים יימצאו
שני סדרנים או פקחים לכל מאה וחמישים מטר בחוף רחצה.
)ב( )ב( מפקח רחצה רשאי ,בין באופן כללי או בימים מסוימים ,ובין אם לדעתו נסיבות מיוחדות
מצדיקות זאת ,לחייב בכתב הימצאותם של סדרנים או פקחים במספר גדול יותר או קטן
יותר לפי שיקול דעתו.
 .7חובות סדרן או פקח
אלה החובות של סדרן או פקח:
) (1להשגיח על הסדר הטוב במקום-רחצה או בסמוך לו;
) (2למנוע הצבת אוהל ,כסא-מרגוע ,עגלה  -פרט לעגלת-נכים או עגלת-ילדים ודוכני-מכירה
העלולים להפריע לנוחיות המתרחצים או לשלומם.
 .8סמכויות סדרן או פקח
סדרן או פקח רשאי:
) (1להרחיק ממקום-הרחצה המוכרז כל אוהל ,כסא-מרגוע ,עגלה  -פרט לעגלת נכים או עגלת
ילדים  -דוכן מכירה ,מכשיר-ספורט או כל חפץ העלול להפריע לשלום או ביטחונם של המתרחצים
או שמשתמשים בו בניגוד להוראות החוק או הצווים על פיו;
) (2לעשות כל פעולה אחרת הדרושה לו במידה סבירה למילוי תפקידיו.
 .9סימן הכר לסדרן או פקח
סדרן או פקח יענוד סרט על זרועו בצבע ירוק ברוחב של  8ס"מ לפחות שעליו כתובה בצבע שחור
המלה "סדרן" או "פקח-רחצה".
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ביה"ס הארצי למקצועות המים ,הים והבריכה
 .10תקן של מגישי עזרה ראשונה )תיקונים :התשל"ח ,התשמ"ה(
)א( בכל תחנת עזרה ראשונה יימצאו בשעות הרחצה שני מגישי עזרה ראשונה .ואולם מפקח
רחצה רשאי ,בין באופן כללי או בימים מסוימים ואם לדעתו נסיבות מיוחדות מצדיקות זאת,
לאשר בכתב הימצאותם של מגישי עזרה ראשונה אך ורק בחלק משעות הרחצה.
)ב( מפקח רחצה רשאי ,בין באופן כללי או בימים מסוימים ,ובין אם לרעתו נסיבות מיוחדות
מצדיקות זאת ,לחייב בכתב הימצאותם של מגישי עזרה ראשונה במספר גדול יותר או קטן יותר
לפי שיקול דעתו ,ובלבד שמספרם לא יפחת מאחד.
)ג( מפקח רחצה רשאי ,בין באופן כללי או בימים מסוימים ,ובין אם לדעתו נסיבות מיוחדות
מצדיקות זאת ,לחייב בכתב הימצאותם של רופא בימים בהם ,לדעתו ,מספר המתרחצים מחייב
זאת.
 .11תיקון צו
סעיף  13לצו הסדרת מקומות-רחצה )סדרים ואיסורים במקומות-רחצה מוכרזים( ,התשכ"ה -
 - 1965בטל.
 .12השם
לצו זה ייקרא "צו הסדרת מקומות-רחצה )מצילים ,סדרנים ומגישי עזרה ראשונה( ,התשכ"ו -
."1965
י"ח בתשרי התשכ"ו ) 14באוקטובר (1965
חיים משה שפירא
שר הפנים
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