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קוראים נכבדים,
306 ק"מ. מ�וכם, עפ"י הצווים ה�ת  החופים בישראל מש�רעים על פני

קפים להיום, כ-19 ק"מ הוכרזו כמקומו� המוכרזים לרחצה, כ-152,107 

ק"מ הוכרזו כמקומו� אסורים לרחצה וכ-190 ק"מ הם שטחי חוף בל�י 

מסווגים שלציבור יש גישה אליהם. חופים אלה הם משאב טבע נהדר 

המרכז פעילויו� פנאי נרחבו�. מיליוני בני אדם מגילאים שונים נהנים 

מנופש, רחצה, ספורט ובילוי בחופים אלה, אולם לצערנו קיימיםבהם גם 

סיכונים ומדי שנה מ�רחשים בחופים �אונו� שונו� וביניהן אף טביעו� 

למוו�. 

תמודעו� לסכנו�, ה�נהגו� נאו�ה ונקיט� אמצעי בטיחו� בסיסיים יכו

תלים למזער ואף למנוע א� מרבי� ה�אונו�. זה �לוי בצוו�ים המק

צועיים שבחופים וכמובן גם בחינוך הציבור הרחב הפוקד א� החופים 

תועמיד�ו בכללי ה�נהגו� נאו�ים של ציו� להנחיו� של הצוו�ים המק

צועיים והשלטים הרבים שבחופים. עלינו לזכור - בידינו מופקדים חופי 

תהמדינה! אנו נדרשים ל�רום מניסיוננו הרב, לכוון ולהדריך, ולעזור לרו

חצים ולנופשים הבאים מקרב אוכלוסייה מגוונ� בעל� �רבויו� שונו� 

שאינה �מיד בעל� מודעו� לכללי הזהירו� בחוף. בנוסף עלינו לשמר 

ולטפח א� א�רי הרחצה והכלול בהם לרווח�ו של הציבור כולו.

בגיליון מספר כ�בו� בנושאים שאמורים לסייע לכם בידע מידע וכלים 

לניהול ו�פעול החופים - הן בטיחו�י� והן לאיכו� הסביבה ובריאו� 

תהמ�רחצים: הנחיו� ל�פעול ודווח לעונ� הרחצה, מדיניו� ניהול החו

פים בישראל והשפע�ם על מניע� מקרי טביעה יחסי� לעולם הרחב, 

בא�ונה,  שנערך  בינלאומי  מפגש  מ�וך  החופים  מי  לאיכו�  מדדים 

פרויקט חוף נקי בחופים שאינם מוכרזים לרחצה, דוגמה לניהול חוף 

�פעוליים  �כנוניים  בהיבטים  הכנר�  חופי  על  טבריה,  בעיריי�  נפרד 

ובטיחו�יים ונסיים בש�י כ�בו� על פסקי דין שראוי להכירם. האחד על 

אחריו� הרשויו� למקרה טביעה שאירע בע� שבי�� מצילים והשני על 

אכיפה של איסור נהיגה בחוף הים. 

מאחל לכם ולכל הציבור הרחב הפוקד א� חופי הרחצה עונ� רחצה 

טובה, בטוחה ומהנה.

   יוסף עאמר 

המפקח הארצי לא�רי רחצה

עשינו רבו� כדי להביא מידע מעודכן. למו�ר לציין כי המאמרים והכ�בו� המופיעים 
בביטאון אינם באים במקום חוקים ו�קנו�. 

על מנ� למנוע ספק, מודגש בזא� כי רק המופיע בחוקים וה�קנו� הם הקובעים 
וכל האחריו� לגבי �וכן הכ�בו� הם על הכו�בים ועל דע�ם.
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צוו�ים מקצועיים נכבדים

שאליהם  הים,  בחופי  הרחצה  עונ�  של  בעיצומה  נמצאים  אנו 
מגיעים מיליוני נופשים, ואשר משפיעים במישרין או בעקיפין על 

איכו� החיים של אזרחי מדינ� ישראל וקידום ה�יירו�.

פרסום  פיקוח  לפי�וח,  רבים  משאבים  משקיע  הפנים  משרד 
והסברה, על מנ� להבטיח א� ביטחון, בטיחו� ובריאו� הציבור 
הרחב הפוקד א� א�רי הרחצה במדינ� ישראל. זא� באמצעו� 
הדוק  פעולה  שי�וף  �וך  רחצה,  וא�רי  עסקים  לרישוי  האגף 
הציבוריים  והגופים  המקומיו�  הרשויו�  הממשלה,  משרדי  עם 

הפועלים ב�חום.

הכשר�  על  דגש  מושם  הללו  במשימו�  להצליח  מנ�  על 
הצוו� המקצועי, האמון על הפעל� א�רי הרחצה בישראל, וכן 
מ�קיימו� פעולו� רבו� ומגוונו� המיועדו� להגבר� המודעו� 
ולאמצעים שעליו  של הציבור הרחב לסכנו� שבא�רי הרחצה 

לנקוט למניע� אסונו� כגון טביעו�. 

גיליון זה של ביטאון ים וחופים, מס' 16 במספר, מצטרף למכלול 
הפעולו� וה�וכניו� הרבו� להעשר� הידע המקצועי, השקיפו� 
והאחידו� של הגורמים השונים האמונים על ה�פעול של א�רי 

הרחצה בישראל, ואני מברך א� אלה העמלים להוציאו לאור. 

אני מאחל לכולכם הצלחה רבה במשימ�כם החשובה.
יישר כוח!

    בברכה.,
רו"ח גבריאל מימון
מנכ"ל משרד הפנים
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הרחצה  עונת  לפתיחת  שנעשו  ההכנות   .1
2008

ימי. 1   3 התקיימו   2008 הרחצה  עונת  פתיחת  לקראת 

על  ולממונים  חופים  למנהלי  עיון  וימי  השתלמויות 

קציני  עם  בשיתוף  המקומיות,  ברשויות  הרחצה  חופי 

המחוזות ומפעם גליל מערבי.

המשרד פרסם הנחיות לציבור הרחב והתקיימו מספר. 2 

רב של ראיונות בכלי התקשורת שבהן הועברו הנחיות 

והסברים לציבור על כללי התנהגות בחופי הרחצה.

התקיים דיון בועדת הפנים ואיכות הסביבה בכנסת ובו. 3 

הוצגו נתונים על חופי הרחצה והיקף הטביעות, נתונים 

שייסייעו לקדם כללים להתנהגות בחופים. 

הופץ לכל מנהלי החופים בארץ חוזר משרד הפנים. 4 - 

החוזר   .”2008 לשנת  הרחצה  עונת  לפתיחת  “הנחיות 

פורסם באתר האינטרנט של משרד הפנים. 

 . הרחצה. 5 בחופי  לביקורות  זמניים  פקחים   2 נקלטו 

הפקחים עברו הכשרה מיוחדת לעניין זה.

כי הרשויות. 6  נערכו סבבי סיורים בחופי הרחצה לבדוק 

ערוכות ומוכנות לפתיחת עונת הרחצה לקליטת הציבור 

הרחב. 

אחרים. 7  ממשלה  משרדי  נציגי  עם  מפגשים  התקיימו 

לתיאום והסדרת הרחצה.

לבתי. 8  הפיצו  חופים  ומנהלי  המקומיות  הרשויות  ראשי 

האב הנחיות וכללי התנהגות בחופי הרחצה.

סיכום עונת רחצה 2008
עונת הרחצה התשס”ח - 2008 
נפתחה באופן רשמי ביום א’ באייר 
התשס”ח - 7.5.2008 
והסתיימה ביום שלישי כ”ט בתשרי 
התשס”ט 28.10.2008.

חופי הרחצה המשיכו להוות אתרי הבילוי 
העממיים ביותר במדינת ישראל ואליהם 
נהרו במרוצת העונה מיליוני המתרחצים.

הכתבה מסכמת את כלל הפעולות 
שנעשו במשך עונת הרחצה התשס”ח - 
2008 לפיקוח על תפעול אתרי הרחצה, 
להגברת הבטיחות, הביטחון, התברואה 
ופיתוח חופי הרחצה. 

1. יוסף עאמר הוא המפקח הארצי לאתרי רחצה במשרד הפנים והעורך הראשי של ביטאון ים וחופים 

מאת: יוסף עאמר 1
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2. עדכוני חקיקה 
א. פורסם ברשומות המדינה תיקון של צו הסדרת מקומות 

כנרת,  בים  התיכון,  בים  ומוכרזים  אסורים  )מקומות  רחצה 

בנהר הירדן, בים המלח ובים סוף( )תיקון(, התשס”ח -2008 

אשר כולל רשימת החופים המוכרזים העדכניים.

ב. משרד הפנים הכין טיוטה של נוסח חדש לצו הסדרת 

מקומות רחצה )סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים(, 

התשכ”ה-1965. הטיוטה נדונה בוועדת הפנים של הכנסת 

ואולם עקב מורכבות הנושאים הדיון בצו טרם הסתיים. 

3. פיקוח בחופים 
לעונת  הרחצה  בחופי  זמניים  פקחים   2 העסקת  אושרו 

הרחצה 2008 ולתקופה של חמישה חודשים.

כולל  לחדרה  עד  וחיפה  הצפון  באזור  הועסק  אחד  פקח 

והפקח השני הועסק מעמק חפר באזור מרכז, תל אביב 

ודרום.

שני הפקחים סיימו סבב של שני ביקורים בכל חופי הרחצה 

הכוללים גם קטעים אסורים לרחצה. 

4. שביתות מצילים 
לאחר פניית מרכז השלטון המקומי נדחתה השביתה של 

המצילים ושני הצדדים נדרשו לחזור לשולחן הדיונים.

להימנע  איך   - אב  לבתי  הסברה  עלון   .5
מטביעה? 

המקומיות  לרשויות  מיוחד  תקציב  אישר  הפנים  משרד 

לפרסום עלון בטיחות שיופץ לכל בית אב באמצעות טפסי 

תשלומי הארנונה.

בתחום  הציבור  מודעות  את  להגביר  הוא  העלון  מטרת 

הסיכונים בחופי הרחצה בארץ תוך פירוט הסיכונים בחופי 

הרחצה וכללי התנהגות כדי למנוע טביעות ופגיעות אחרות 

בגוף ובנפש. 

והפיצו  העלון  עריכת  סיימו  המקומיות  הרשויות  מרבית 

לבתי אב. 

קיום העלון פורסם בכלי התקשורת ובעיתונות.

6. תקציבי פיתוח לחופים 
משרד הפנים אישר תקציב לפיתוח חופים שמרביתו יועד 

סיכום עונת רחצה 2008

יים 
בינ

דוח 

רחצה 
ופי ה

עול ח
לתפ

200
שנת 8

ב
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לרכישת ציוד הצלה ועזרה ראשונה, שילוט בטיחות, סככות 

צל ותחנות הצלה ועזרים בטיחותיים. 

הרשויות המקומיות,  ידי  על  במלואן  נוצלו  לא  התקציבים 

ינוצלו  ולכן  כתוצאה באיחור הקצאת התקציבים לרשויות 

עם פתיחת עונת הרחצה 2009. 

7. פרסום והסברה 
להגברת  תקציב  הועמד  לא  תקציביים  אילוצים  בגלל 

פתיחת  לקראת  תשדירים  פורסמו  לא  בציבור,  המודעות 

עונת הרחצה וכמו כן לא הופצו עלוני הסברה לקהל הרחב 

הרשויות  ידי  על  שהופצו  הבטיחות  עלוני  למעט  בחופים, 

המקומית. יחד עם זאת נערכה הסברה באמצעות ראיונות 

השונים  התקשורת  באמצעי  הפנים  משרד  נציגי  של 

ברדיו  תשדירים  מספר  פורסמו   2008 אוגוסט  ובמהלך 

בכמה שפות.

8. איסור כניסת כלי רכב בחופים
החוקים  בספר  פורסם  בחופים  ברכב  נהיגה  איסור  חוק 

פעל  הפנים  משרד  מכך  וכתוצאה  התשנ”ז-1997  בשנת 

להשלים את מערך האכיפה באמצעות הכשרת והסמכת 

טבע  שמורות  המקומיות,  מהרשויות  מפקחים  כ-200 

והמשטרה. 

מיום  בכנסת,  הסביבה  והגנת  הפנים  ועדת  החלטת  עפ”י 

לעבור  הייתה  אמורה  החוק  לאכיפת  האחריות   ,20/8/08

זו  החלטה  אולם  הסביבה,  להגנת  המשרד  של  לאחריות 

טרם בוצעה. 

של  המקצועיים  לצוותים  השתלמויות   .9

חופי הרחצה
המקומיות  הרשויות  ע”י  נערכו  הרחצה  עונת  לקראת 

השתלמויות בעזרה ראשונה ובהחייאה למצילי ים, בהתאם 

מציל  כל  על  לפיו  רחצה,  מקומות  הסדרת  בצו  לנדרש 

ובהתאם  בשנתיים,  פעם  ראשונה  בעזרה  הכשרה  לעבור 

להסכם הקיבוצי של המצילים.

להדרכת  מחוזיים  כנסים  הפנים  משרד  ע”י  נערכו  כן  כמו 

הצוות המקצועי האמון על אתרי הרחצה לקיום עונת רחצה 

המפקח  ידי  על  הועברו,  ההשתלמויות  במהלך  בטוחה. 

הארצי לרחצה והמפקחים המחוזיים, הנחיות משרד הפנים 

בכל הקשור לניהול הבטיחותי של החופים כולל סמכויות 

נשלחו  ההנחיות  ועוד.  פסיקות משפטיות  מצילים,  וחובות 

בדואר לאלה שנבצר מהם להגיע לכנסים. 

10. עדכון נוהלי עבודה
במטרה לשפר את מערך הדיווחים מהרשויות המקומיות 

דיווח  יומני  והוכנו  העבודה  נוהלי  עודכנו  הפנים  למשרד 

אחידים: 

בית. 1  להחלטת  בהמשך   ,4/2008 מנכ”ל  חוזר  פורסם 

משפט עליון, שכלל הנחיות לגביית דמי כניסה בחופים. 

 . הוכן מערך שיעור לחטיבות הביניים בבתי ספר. 2

 . הוכן יומן דיווח למקרי הטביעה שהסתיימו במוות. 3

 . הוכן יומן דיווח למקרי טביעה / הצלה. 4

 . הוכן יומן אירועים. 5

 . הוכן יומן דיווח למפעילים של אופנועי הים. 6

 . הוכנו דוחות ביקורת בחופים מעודכנים. 7

משרד. 8  הרחצה,  חופי  ניהול  מערך  לשפר  במטרה 

הפנים נערך לעדכון נוהלי העבודה למנהלי החופים, ובעונת 

הרחצה 2009 מתוכנן להפיץ אוגדן נוהלים מעודכן למנהלי 

החופים. 

11. הצלה באופנוע ים 
משרד הפנים אישר לרשויות המקומיות להשתמש באופנוע 

ים ככלי הצלה ופיקוח בחופים.

במהלך השנים נרכשו במימון תקציב הפיתוח של משרד 

ים.  אופנועי  כ-35  המקומיות  הרשויות  עבור  הפנים 

המפעילים של הכלים הינם מצילים ותיקים, בעלי ניסיון רב 

זו אושרו  גם בשנה  גם ברשיון משיט.  בהצלה המחזיקים 

תקציבי פיתוח לרשויות המקומיות לרכישת אופנועי ים. 

נוהל עבודה לשימוש  זו להכין  משרד הפנים נערך בשנה 

באופנוע ים ככלי הצלה, הכנת הנוהל תחייב שיתוף פעולה 

הרב  המקצועי  הידע  שבעזרת  המקצועיים  הגורמים  עם 

לגורמים  והפצתו  הנוהל  עריכת  להצלחת  יביא  שהצטבר 

המקצועיים בחופים בעונת הרחצה 2009. 

12. ביקורות בחופי רחצה
הרחצה,  חופי  על  הפיקוח  הגברת  על  הוחלט  השנה  גם 

החופים  בכל  ביקרו  אשר  פקחים   2 הועסקו  זה  לעניין 

בארץ, בנוסף לביקורות שהתקיימו באמצעות הממונים על 

הרשויות המקומיות כמפקחי רחצה המחוזיים ונציגי משרדי 

ממשלה אחרים בתחומים שלהם. 

טובה  ברמה  פעלו  הרחצה  חופי  כי  לסכם  ניתן  כללית 

בהיבטים  פגעו  שלא  שוליים  היו  שנתגלו  והליקויים 

הבטיחותיים בחופים. 

13. זיהום ים וחופים
בשנים  שהיה  המצב  את  משקף   2008 בשנת  המצב 

קודמות וככלל חלה הקטנה בהיקף מספר אירועי זרימות 

הביוב ביחס לשנת 2007. שיפור זה הוא תוצאה של אכיפה 

ולאורך זמן של המשרד להגנת הסביבה בשיתוף  הדוקה 

עם משרד הפנים ומשרד הבריאות, אשר הביאה לסגירת 

רשויות  כלפי  הרתעה  של  מימד  ויצרה  מזוהמים  חופים 

שאינן עומדות בדרישות. עפ”י נתוני משרד הבריאות עולה 

בינ”ל  בסטנדרטים  בהחלט  עומד  בחופים  המים  שמצב 

לגבי  בישראל  שהקריטריונים  מאחר  לכך  מעבר  ואפילו 

ועומדות  האירופאיות  מהדרישות  מחמירים  הים  זיהום 

המים  דיגום  לכך  בנוסף   .EPA האמריקאים  בסטנדרטים 

בחופים מתבצעים בתכיפות של פעם בשבוע בעונת הקיץ 

ביקורת  תכיפות  על  העומד  האירופאי  הסטנדרט  לעומת 

למשרד  האגף  פנה  לנוהל  בהתאם  בשבועיים.  פעם  של 

קבלת  לשם  הרחצה  עונת  פתיחת  בטרם  עוד  הבריאות 

נתונים על חופי הרחצה שלהן בעיות תברואה. 

במהלך עונת הרחצה אירעו חדירות מי ביוב לחופי הרחצה 

הכרמל,  חוף  חיפה,  עכו,  ים,  קריית  אשר,  מטה  ברשויות: 

נתניה, הרצליה, תל אביב, בת ים וגן רווה. חופים אלה נסגרו 

בהמלצת משרד הבריאות עד להפסקת זרימת הביוב לים. 

הודעות על סגירה שודרו ברדיו באמצעות דוברת משרד 

הפנים.
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חוף הרחצה ארגמן בעכו לא נפתח לאחר ששר הפנים חתם על צו סגירה לחוף ארגמן בעכו לתקופה של 14 יום עפ”י 

נציגי  בין  התייעצות  לאחר  והפנים.  הבריאות  נגד משרד  הגישה תביעה משפטית  עכו  עיריית  הבריאות.  המלצת משרד 

המשרדים השונים והעירייה והפעלת שיקול דעת נפתח החוף מחדש.

14. היקף מקרי טביעות בחופים
מניעת הטביעות ממשיך להיות הנושא המרכזי המעסיק את כל העוסקים בתחום אתרי הרחצה.

לגבי מקרי  שניתן,  ככל  ומדויקים,  מפורטים  וסיבות  מותנה בקבלת ממצאים  מניעת הטביעות  נושא  בקידום  חלק חשוב 

הטביעה שאירעו.

גם בעונת הרחצה החולפת הושקעו מאמצים רבים כדי להפחית, ככל שניתן, את מספר הטביעות.

אירעו מאות מקרי טביעה בחופים המוכרזים אך הודות לנוכחותם וערנותם של המצילים כל מקרי הטביעה שהיו בחופים 

מוכרזים תחת פיקוח מצילים הסתיימו בשלום. חלק מהטובעים נזקקו לטיפול רפואי והם פונו לבתי חולים להמשך טיפול. 

עם כל זאת במהלך עונת הרחצה אירעו 44 מקרי טביעה טביעות למוות, נתון המצביע על עלייה ניכרת בהיקף הטביעות 

השוואה לאשתקד שבה היקף מקרי הטביעה עמד על 34 מקרים בלבד. 

להלן נתונים על מקרי הטביעה בחופים שאירעו 
במהלך עונת הרחצה 2008

טביעות בחלוקה לפי רשויות מקומיות:

שם הרשות 

המקומית 

טביעות 

ב-2008

טביעות 

ב-2007

טביעות 

ב-2006

טביעות 

ב2005

1012מטה אשר

0010נהריה

0001עכו

0011קרית ים

1314חיפה

1000טירת הכרמל

2507חוף הכרמל

0100חדרה 

0000ג’יסר אל זרקא

1000עמק חפר

3030נתניה

0000חוף השרון

2121הרצליה

5966תל אביב

6031בת ים

2020ראשון לציון

1000גן רווה 

7463אשדוד

6154אשקלון

0000באר טוביה 

0000חוף אשקלון 

0001אילת 

2101תמר

1000מגילות

1011גולן

1300טבריה

1212עמק הירדן

0030מגדל 

44343535סה”כ

ים ים תיכוןסה”כ שנה

המלח

ים 

כינרת 

ים סוף 

20084438330

20073428060

20063530050

20053530131

טביעות בחלוקה לפי ים:

טביעות בחלוקה לפי חודשים2:

אוק'ספט'אוג'יולייונימאיאפריל שנה

2008146111552

2007211021251

200662441342

200516741520

טביעות בחלוקה 
לפי סוג מקום הרחצה: 

22 מקרים בקטעים שאינם מוכרזים

14 מקרים בקטעים מוכרזים

8 מקרים בקטעים האסורים לרחצה

הטביעות בחופים המוכרזים אירעו לפני הגעת 

המצילים או אחרי סיום עבודת המצילים.

מתוכך מקרי הטביעה שאירעו בחופים המוכרזים 

מתברר כי ארבעה מקרים אירעו כנראה בגלל 

בעיות בריאות.

2. 7 מקרים אירעו לפני פתיחת העונה. 3 מקרים 
אירעו לאחר סיום עונת הרחצה
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טביעות בחלוקה לפי לאום:
עולים ישראלים שנה

חדשים

בני 

מיעוטים

פועלים תיירים 

זרים 

לא ידוע 

20082327615

20072039110

20061829006

200518010017

15. גביית דמי כניסה בחופים 
)עפ”י החלטת בג”ץ( 

הפנים  מנכ”ל משרד  חוזר  הופץ  בג”ץ  להחלטת  בהתאם 

מספר 4/2007, שבו פורסם על ידי המפקח הארצי לאתרי 

רחצה נוהל הגשת בקשה לגביית דמי כניסה.

כלכלן  כי  נקבע  מקומי  לשלטון  המינהל  ראש  בסיכום 

לגביית דמי  יבדוק את הבקשות של הרשויות המקומיות 

כניסה לחופים ונקבעה תכולת העבודה שנקבעה לבדיקת 

הבקשות של הרשויות: 

 • סה”כ	 המקומיות,  הרשויות  של  הבקשות  את  לבחון 

כ-16 רשויות שלהם, סה”כ כ-51 חופים.

 • דמי	 לקביעת  מידה  “אמות   - פי  על  תעשה  הבחינה 

מנכ”ל  בחוזר  שפורסם  כפי  רחצה”,  למקומות  כניסה 

מס’ 4/2007.

 • המקומיות	 הרשויות  של  לחישובים  הבסיס  לבדיקת 

ניתן להיעזר ולהתבסס על מסמך אשר חובר ע”י אגף 

התקציבים במינהל לשלטון מקומי חודש פברואר 2007 

לחופי  כניסה  דמי  לגביית  קריטריונים  “קביעת  בעניין 

רחצה”. 

 • רחצה	 לאתרי  הארצי  המפקח  הוצמד  הכלכלי  לבודק 

לכלכלן  לסייע  שאמור  הפנים  משרד  מטעם  כמלווה 

לבחון את הבקשות.

 •  הופצו לרשויות המקומיות דוחות שמפרטות את גובה	

אחזקת החופים על ידיהן. 

היועץ הכלכלי הגיש את המלצותיו ובהתבסס על המלצותיו 

אושרו לרשויות בחופי ים התיכון לגבות דמי כניסה בחופים. 

להלן רשימת החופים: מטה אשר, נהריה, עכו, חוף הכרמל, 

תל אביב וגן רווה. 

מודגש כי עפ”י התיקון לחוק, ילדים עד גיל 13 לא ישלמו 

כניסה וילידים בגילאים 13-16 שנים עד 10 ש"ח בלבד. 

16. חוק איגוד ערים כינרת 
הקמת  על  הממשלה  החליטה   2007 באוגוסט   18 ביום 

בקובץ  ופורסם  בכנסת  אושר  החוק  כינרת.  ערים  איגוד 

התקנות ביום 10.4.2008. 

הכינרת  בחופי  הטיפול  את  להסדיר  היא  החוק  מטרות 

הייחודיים של  ואחידה בהתחשב בהיבטים  כוללת  כראייה 

הכינרת ולהגביר את האכיפה של חיקוקים שנועדו למנוע 

ולצמצם את הפגיעה בכינרת. החלטת הממשלה והוראות 

החוק קבעו כי רשות ניקוז כינרת תיישם חוק זה. 

17. חופים שהופעלו בחורף 
במהלך החורף הופעלו תחנות הצלה הבאות: 

. במ.א תמר פעלו 16 תחנות הצלה. 1

. באילת פעלו 5 תחנות הצלה. 2

 , בתל אביב פעלו 5 תחנות הצלה.)צוק צפון, נורדאו. 3

שרתון, נפרד, גורדון, ירושלים, אביב(.

 . בראשון לציון פעלה תחנה אחת מס’ 1. 4

. בנתניה פעלה תחנה אחת בחוף סירונית. 5

. באשדוד פעלה תחנה אחת בחוף הקשתות. 6

.’ בבת ים פעלה תחנה אחת בחוף הסלע ב. 7

. בחוף אשקלון פעלה תחנה אחת בחוף דלילה. 8

18. סיכום לקחים מעונת הרחצה 2008
בשנת 2009 יינתן דגש לנושא הגברת מודעות הציבור. 1 

לסכנות טביעה ודרכי התנהגות בחופי הרחצה ובמיוחד 

בחופים שאינם מוכרזים לרחצה:

 • תתוגבר ההסברה בבתי הספר ובמתנסים על ידי לומדה	

לשכבות העל יסודיים.

. •  יחולקו חומרי הסברה בבתי הספר	

 • בחופי	 צל  סככות  על  יורכבו  אשר  מסרים  יופקו 

הרחצה.

 • אסורים	 לחופים  כולל  שילוט  לאמצעי  עדיפות  תינתן 

לרחצה.

 • בחופי	 בטיחות  בנושאי  שונות  בשפות  עלונים  יופקו 

הרחצה.

 . רצוי להפיק אוגדן פסקי דין. 2

המוכרזים. 3  הרחצה  באתרי  הפיקוח  את  להגביר  יש 

לרחצה והמוכרזים כאסורים לרחצה. 
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עונת הרחצה 2009 נפתחה ביום שבת א’ באייר תשס”ט, 
25 באפריל 2009, ותסתיים ביום שבת, כ”ט בתשרי תשס”ט, 

17 באוקטובר 2009. מטרת ההנחיות היא להדריך את הרשויות המקומיות 
האחראיות על ניהול ותפעול החופים שבשטחם המוניציפאלי ולאפשר 

למתרחצים ליהנות בבטחה ולקבל שירות טוב מנותני השירותים בחופי הרחצה.

הנחיות לתפעול ודווח 
לעונת הרחצה 2009

הנחיות לתפעול ודיווח 
של הרשויות המקומיות 

על חופי רחצה מוכרזים שבאחריותן

1. הכרזה על מקומות רחצה 
רחצה,  מקומות  על  להכריז  המבקשת  המקומית,  רשות 

תעביר למפקח רחצה מחוזי במשרד הפנים את פרטי מקום 

כמקום  עליו  יכריז  הפנים  ששר  מבקשת  שהיא  הרחצה 

להכרזה.  ונימוקי הבקשה  בצרוף מסמכים  לרחצה,  מוכרז 

לנוהל המתפרסם מעת  הגשת הבקשה תעשה בהתאם 

לעת ע”י משרד הפנים.

2. ביטול הכרזה של מקומות רחצה מוכרזים 
מקום  ברציפות  להפעיל  חייבת  מקומית  רשות  כי  יודגש 

רחצה מוכרז ואין לה סמכות לסגור אותו לצמיתות או שלא 

שמפקח  במידה  ימים   14 על  העולה  לתקופה  להפעילו 

רחצה מטעם משרד הפנים אישר זאת בכתב2, אלא אם 

שר הפנים ביטל את ההכרזה על מקום כאמור. לכן, רשות 

מקומית הסבורה כי יש מקום לבטל את ההכרזה לצמיתות 

את מקום הרחצה המוכרז, תפנה בבקשה מנומקת למפקח 

המקום  ולהכרזת  ההכרזה  לביטול  הפנים  במשרד  רחצה 

כמקום אסור לרחצה, מאחר שקיים סיכון ממשי כי הציבור 

בהמוניו  לבוא  ימשיך  המוכרז  הרחצה  למקום  שהתרגל 

המסכן  ובאופן  הצלה  שירותי  העדר  למרות  בו,  לרחוץ 

בידי  ורק  אך  מצויה  ההכרזה  ביטול  כאמור, סמכות  אותו. 

שר הפנים, וכל עוד השר לא ביטל את ההכרזה, תמשיך 

הרשות המקומית ותפעיל מקום רחצה כאמור. 

הרשות  על  זמנית,  נפתח  שלא  מוכרז  רחצה  במקום 

הרחב  הקהל  בפני  להתריע  החובה  מוטלת  המקומית 

ולוודא שהציבור מודע לכך. זאת באמצעות הצבת שלטי 

באמצעות  והתרעות  לעת  מעת  בכריזה  הודעות  אזהרה, 

פקחים בכל שעות האור. 

3. מקום אסור לרחצה
מקום שהוכרז על ידי שר הפנים כאסור ברחצה, ישולט על 

ידי הרשות המקומית בהתאם לתקנות וכן הרשות תפרסם 

בכלי התקשורת אזהרה לציבור בעניין איסור זה.

4. הערכת סיכונים בחופי הים
על הרשות המקומית לפעול לאיתור ולהערכת סיכונים של 

חלקי חוף ים מסוכנים לציבור. את חובתה זו תממש הרשות 

המקומית בנוגע לכל אחד מהמקומות המוכרזים לרחצה, 

המקומות האסורים לרחצה ומקומות שלא הוכרזו, המצויים 

בין  יבוצעו,  וההערכה  האיתור  פעולות  שיפוטה.  בתחום 

היתר, לפי נוהל “מאפיינים ומדדים כלליים להערכת סיכונים 

בחופי הים בישראל” שהופץ ע”י משרד הפנים. משאותרו 

חלקי חוף ים מסוכנים לציבור כאמור, על הרשות המקומית 

בצעדים  ולנקוט  הפנים  למשרד  בדחיפות  כך  על  להודיע 

הנדרשים לפי הנחיות הנוהל.

1. יוסף עאמר הוא המפקח הארצי לאתרי רחצה במשרד הפנים והעורך הראשי של ביטאון ים וחופים

מאת: יוסף עאמר 1
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2. סעיף 15 לצו הסדרת מקומות רחצה )סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוסדרים(, התשכ"ה - 1965
3. צו הסדרת מקומות רחצה )מצילים, סדרנים, פקחים ומגישי עזרה ראשונה(, התשכ"ה - 1965

4. חוק שירות התעסוקה תשי"ט - 1959
5. סעיף 2 א' לצו הסדרת מקומות רחצה )סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוסדרים(, התשכ"ה - 1965

6. סעיף 2 לצו הסדרת מקומות רחצה )סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוסדרים(, התשכ"ה - 1965
7. סעיף 8 לחוק הסדרת מקומות רחצה כפי שתוקן ע"י סעיף 19 לחוק שמירת הסביבה החופית

5. פרסום לציבור הרחב
בכלי  הודעה  לעת,  מעת  לפרסם,  המקומית  הרשות  על 

התקשורת המקומיים, כולל באתר האינטרנט של הרשות 

המקומית, את רשימת החופים אשר לא נפתחו כמוכרזים 

הרחב  לציבור  שנפתחו  המוכרזים  החופים  רשימת  ואת 

והסגירה  הפתיחה  שעות  וסגירתם.  פתיחתם  ושעות 

יצויינו גם על גבי השלטים שבכניסה לחוף ועל גבי תחנת 

ההצלה.

6. תקן כוח אדם ותחנות הצלה
איוש כוח אדם בחופים - חופי הרחצה אשר יופעלו. 1 

ע”י הרשות המקומית יאוישו ע”י מצילים, פקחים ומגישי 

עזרה ראשונה, כפי שנדרש בצו3. 

כשירות והסמכת מצילים - המצילים יצוידו בתעודת. 2 

מציל המאושרת ע”י שר העבודה, המעידה על סיווגו 

בדרגה כאמור לפי החוק4 וכן אישור משר הפנים על כך 

שעבר השתלמות כנדרש בצו5. 

 ) )בעירייה. 3 גדולה  הצלה  תחנת  בכל   - מצילים  תקן   

שלפחות  מצילים   3 לפחות  הרחצה  בשעות  יימצאו 

הצלה  תחנת  בכל  אחראי.  מציל  בדרגת  מהם  שניים 

בשעות  יימצאו  אזורית/מקומית(  )במועצה  קטנה 

הרחצה, לפחות 2 מצילים, שלפחות אחד מהם בדרגת 

מציל אחראי. 

רחצה. 4  במקום  לצו5,  בהתאם   - הצלה  תחנות  תקן 

חוף  מטר   150 לכל  אחת  הצלה  תחנת  תהיה  מוכרז 

ובלבד  אחרת,  הרחצה  מפקח  קבע  אם  אלא  רחצה, 

ההצלה  תחנות  לפחות.  אחת  הצלה  תחנת  שתהיה 

יופעלו בעונת הרחצה בשעות הרחצה. 

יימצא. 5  רחצה  בחוף   - ראשונה  עזרה  וציוד  מגיש 

העזרה  ציוד  כל  יימצא  כן  כמו  ראשונה,  עזרה  מגיש 

הראשונה כנדרש ומפורט בצווים.

7. מתקני חוף 
בחופי הרחצה יוצבו המבנים והמתקנים כמפורט בצווים   .1

ובנוהל פיתוח מס’ 2 שבאוגדן הנהלים של משרד 

הפנים לחופי רחצה.

על הרשות המקומית לדאוג להיתרי בניה לתחנות הצלה   .2

ושאר המבנים הקבועים במקום הרחצה המוכרז.

לרבות  הרחצה,  מקום  את  תתחזק  המקומית  הרשות   .3

סביבתו, מבניו, ומתקניו, באמצעות עובדי אחזקה ניקיון. 

הרשות המקומית תקפיד על תחזוקה והפעלה תקינה   .4

כל  של  מיידי  לתיקון  ותדאג  והמתקנים  המבנים  של 

קלקול ונזק שיתגלה בכל מתקן בחוף. 

הרשות המקומית תדאג לביצוע חריש/דסקוס במקום   .5

יאוחר משעה לפני מועד  רחצה מוכרז, בכל בוקר, לא 

פתיחת יום הרחצה. החריש יבוצע לפי הנחיות משטרת 

ישראל שהופצו בנפרד.

מודגש כי יש להימנע מהצבת מתקנים )כגון תחנות 

הצלה שאינן פעילות, סככות צל, מקלחות, שירותים 

מנת  על  לרחצה  מוכרזים  שאינם  במקומות  וכדו’( 

למנוע סממנים העלולים להטעות את הציבור הרחב 

לכך שהחוף מוכרז לרחצה. 

8. שילוט
רחצה  בחופי  שילוט  הצבת  יוודאו  החופים  מנהלי  )א( 

הפנים  משרד  ע”י  שפורסם  שילוט  לנוהל  בהתאם 

בפברואר 2001.

במקום רחצה אסור תציב הרשות המקומית שלטים  )ב( 

המצביעים על איסור רחצה בהתאם לתקנות הסדרת 

רשויות  יד  על  איסור  שילוט  )הצבת  רחצה  מקומות 

מקומיות(, התשכ”ה - 1965.

בכניסות  וכן  דרומי   - הצפוני  בגבול  יוצבו  השלטים  )ג( 

לחופי הרחצה ובהתאם לסדר כניסות, באופן שייראו 

בבירור מכל נקודה במקום הרחצה האסור.

9. דיווחים
מנהלי החופים יפעלו בהתאם לנוהלי דיווח ויעבירו למפקחי 

הרחצה המחוזיים את טפסי הדיווח בהתאם. 

טפסי הדיווח כוללים:

. • תיק חוף	

. • דו”ח ניהול יומנים	

. • יומן מקרי טביעה/ הצלה/ מוות	

•  יומן נסיעה לאופנוע ים. 	

10. דמי כניסה לחופים המוכרזים
לא ייגבו דמי כניסה למקום רחצה בים, בנהר או באגם. 1 

אלא אם נקבע חלק סביר של אותו מקום, שהגישה 

שר  לאישור  בכפוף  תשלום,  בלי  לכניסה  נוחה,  אליו 

הפנים7.

משנת. 2  רחצה  מקומות  הסדרת  לחוק  תיקון  בעקבות 

נדרשת באישור שר  כניסה בחופים  גביית דמי   ,2004

כניסה  דמי  לגבות  שבכוונתה  מקומית,  רשות  הפנים. 

שתכלול  מחוזי  רחצה  למפקח  בקשה  תגיש  לחופים, 

דמי  עבורם  לגבות  שבכוונתה  החופים,  רשימת  את 

כניסה, את אורכם ופירוט שיעורי דמי הכניסה. כמו כן 

תגיש בנוסף את רשימת החופים ואורכם שעבורם היא 

אינה מתכוונת לגבות דמי כניסה. הבקשה תועבר לדיון 

והחלטת שר הפנים. הבקשות יוגשו בהתבסס על חוזר 

מנכ”ל משרד הפנים 4/2007 - “נוהל גביית דמי כניסה 

בחופים” וכן מכתבו של מנכ”ל משרד הפנים אל ראשי 

הרשויות המקומיות מיום 20 באוגוסט 2007.

גביית דמי כניסה או דמי חניה )שבלעדיה הכניסה לחוף. 3 

השר,  אישור  לכך  שניתן  בלא  אפשרית(  בלתי  היא 

או מי שהוא שהסמיך לכך, הנה בניגוד לחוק, עם כל 

המשתמע מכך. 



2 0 0 9 ט  ס ו ג ו א  , ם י פ ו ח ו ם  י ם                                                                                  י נ פ ה ד  ר ש 2מ 0 0 9 ט  ס ו ג ו א  , ם י פ ו ח ו ם  י ם                                                                                  י נ פ ה ד  ר ש מ

11

לא. 4   13 גיל  עד  ילדים  לחוק,  התיקון  עפ”י  כי  מודגש 

ישלמו דמי כניסה וילדים בגילאים 13-16 שנים ישלמו 

דמי כניסה עד 10 ש"ח בלבד. 

11. איסור נהיגת רכב בחוף הים
)א( הרשות המקומית תאכוף את חוק איסור נהיגת רכב 

בחוף הים, בהתאם לנוהל הקיים. 

)ב( הרשות המקומית תפרסם לציבור הרחב בכלי התקשורת 

המקומית הנחיות לאיסור כניסת כלי רכב לחופים. ההודעה 

הופץ  אשר  הפנים  משרד  של  לנוסח  בהתאם  תהיה 

לרשויות המקומיות.

12. חוקי עזר
רבות  שנים  לפני  הותקנו  העזר  חוקי  שמרבית  מאחר  )א( 

ולעתים אינם עדכניים, על הרשויות לבחון שוב את חוקי 

העזר ולעדכן אותם.

חוק העזר העירוני של הרשות המקומית יהיה מתויק  )ב( 

יפעל בהתאם לאמור  והוא  במשרדו של מנהל החוף 

בחוק העזר והוראות כל דין. 

13. חופי רחצה נפרדים לנשים ולגברים
בחופי רחצה נפרדים לנשים וגברים יופעלו הכללים החלים 

על חופי הרחצה הרגילים.

באמצעי  ותפרסם  עזר8  בחוק  תקבע  מקומית  רשות 

התקשורת, כולל באתר האינטרנט, את ימי ושעות הרחצה 

בחופים הנפרדים.

14. קטעי חוף להסדרת השייט
רשות מקומית תסדיר את השיט בתחומה באמצעות חוק 

עזר ובלבד שאזור שיותר לשיט יימצא במרחק של לפחות 

50 מטר מגבולותיו של מקום מוכרז לרחצה הניצבים לחוף. 

במשרד  הספנות  מינהל  עם  ובהתייעצות  בתיאום  הכל 

התחבורה. 

15. נוהל דגימת מי ים
על רשות מקומית לדגום את מי הים לפי הנוהל ובתיאום 

עם המפקח המחוזי לבריאות הסביבה במשרד הבריאות.

16. אבטחת חופי רחצה
האחריות על ביטחון פנים מוטלת על המשטרה. על הרשות 

המקומית לדאוג לכך שכל מי שעוסק בתפעול החוף יקבל 

הדרכה בתיאום עם משטרת ישראל.

ברשות  אב  לבתי  הסברה  עלוני  הפצת   .17
המקומית 

מניעת הטביעות ממשיך להיות הנושא המרכזי המעסיק 

את כל העוסקים בתחום אתרי הרחצה.

הסברה לקהל הרחב לכללי התנהגות בחופי הרחצה הנה 

חלק חשוב בקידום נושא מניעת הטביעות.

לרשויות  מיוחד  הוחלט על הקצאת תקציב   2007 בשנת 

ומרבית  לתושבים  הסברה  עלוני  לפרסום  המקומיות 

הרשויות המקומיות הפיצו יחד עם טפסי תשלומי הארנונה 

את העלונים לקראת פתיחת עונת הרחצה 2008. 

המקומיות  הרשויות  כי  מומלץ  הפרויקט  הצלחת  לאור 

ימשיכו לפרסם עלוני הסברה לציבור הרחב. 

למניעת  ספר  בבתי  הדרכה  פרויקט   .18
סכנות באתרי רחצה

השנה הושם דגש, בתיאום עם משרד החינוך, על הדרכת 

של תלמידים שכבות הביניים ועל- יסודי בבתי ספר למניעת 

טביעות ויתר הסכנות שבחופים. 

מקצועי  וחומר  השיעור  מערך  את  סיפק  הפנים  משרד 

עם  פגישות  לתאם  התבקשו  החופים  ומנהלי  לתלמיד 

מערכי  ולהעביר  המקומיות  ברשויות  החינוך  אגפי  מנהלי 

שיעור בבתי הספר.

קידום הפרויקט יביא להגברת המודעות בקרב התלמידים 

התאונות  ממספר  ויקטין  טביעות  ימנע  ובכך  והצעירים 

והטביעות בחופים.

19. מקורות ההנחיות
חוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ”ד - 1964( 1) 

 , (2 )1997 התשנ”ז  הים,  בחוף  ברכב  נהיגה  איסור  חוק 

תקנות וצווים שהוצאו לפיו

חוק שמירת הסביבה החופית, התשס”ד - 2004( 3)

אסורים( 4)  רחצה  )מקומות  רחצה  מקומות  הסדרת  צו 

בים  הירדן,  בנהר  הכינרת,  בים  התיכון,  בים  ומוכרזים 

המלח, ובים סוף(, התשס”ד - 2004

צו הסדרת מקומות רחצה )מצילים, סדרנים, פקחים( 5) 

ומגישי עזרה ראשונה(, התשכ”ה - 1965 

צו הסדרת מקומות רחצה )סדרים ואיסורים במקומות( 6) 

רחצה מוסדרים(, התשכ”ה - 1965

תקנות הסדרת מקומות רחצה )הצבת שילוט איסור( 7) 

על יד רשויות מקומיות(, התשכ”ה - 1965

מוכרזים( 8)  רחצה  )מקומות  רחצה  מקומות  הסדרת  צו 

במקומות  ואיסורים  סדרים  המלח,  בים  ואסורים 

ומגישי  פקחים  סדרנים,  מצילים  מוכרזים,  רחצה 

עזרה ראשונה במקומות רחצה מוכרזים בים המלח(, 

התשמ”ח - 1988 

חוברת שילוט בחופים, פברואר 2001( 9)

חוקי עזר והנחיות פנימיות של הרשויות המקומיות( 10) 

הנחיות משרדי ממשלה( 11) 

לידיעתכם
הנחיות לתפעול ודיווח של הרשויות 
המקומיות על חופי רחצה מוכרזים 

שבאחריותן מופיעות 
באתר האינטרנט של משרד הפנים

www.moin.gov.il 

 8. בהתאם סעיף 6)4( לחוק הסדרת מקומות רחצה.
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מדיניות הניהול של 
החופים בישראל

והשפעתה על היקף 
מקרי הטביעה

סיווג חופי הרחצה בישראל 
ישראל  מדינת  בחופי  הרחצה  להסדרת  החקיקה  בסיס 

)להלן   1964  - תשכ”ד  רחצה,  מקומות  הסדרת  חוק  הוא 

- “החוק”(. 

חופי  עיקריים  סטאטוס  סוגי  סוגי  שני  נקבעו  החוק  עפ”י 

רחצה בישראל: 

. חופים המוכרזים לרחצה. 1

. חופים האסורים לרחצה. 2

)אינם  מסווגים  אינם  שחלקם  חופים  הם  החופים  יתר 

מוכרזים( אולם לציבור הרחב ניתנת אפשרות של שימוש 

בהם וכן ישנם חופים שאינם מותרים כלל לשימוש הציבור 

כגון בסיסי צה”ל, שטחי חברת חשמל, נמלים וכדו’.

 חופים המוכרזים לרחצה

צו  עפ”י  קיימים  ק”מ,   306 של  כולל  חופים  אורך  מתוך 

הסדרת מקומות רחצה )מקומות רחצה אסורים ומוכרזים 

בים התיכון, בים כנרת, בנהר הירדן, בים המלח ובים סוף( 

“הצו”(,  137חופים   - )להלן   2007 התשס”ח-  )תיקון(. 

הסטאטוס  המוכרזים לרחצה באורך של 18,837 מ.’ 

של חופים אלה נקבע בסעיף 3 לחוק כמפורט להלן: “…שר 

שגבולותיו  פלוני,  שמקום  בצו  לקבוע  רשאי  הפנים 

מסוימים בצו, יהיה מקום רחצה מוכרז ….”. 

רחצה  שמקום  משתמע  לו  הנלווים  והצווים  בחוק  מעיון 

מוכרז נועד להבטיח את נוחיותו, בטיחותו, בטחונו ובריאותו 

המקומיות,  הרשויות  ועל  אליו,  המגיע  הרחב  הציבור  של 

הדין  הוראות  את  לקיים  נדרש  החופים,  את  המתפעלות 

כגון  שונים  ואמצעים  מתקנים  של  הסף  בתנאי  ולעמוד 

שירותי הצלה ותברואה.

)כאן יבוא צילום של שלט מקום מוכרז(

חופים האסורים לרחצה
חופים “אסורים לרחצה” נקבעים ע”י שר הפנים עפ”י סעיף 

1 לחוק הקובע בין השאר: “…שר הפנים רשאי לאסור בצו 

שגבולותיו  אגם,  או  נהר  ים,  חוף  של  בחלק  הרחצה  את 

מצוינים בצו, אם הרחצה באותו חלק עלולה, לדעתו, לסכן 

חייהם של בני אדם, וכן רשאי הוא לאסור, לאחר התייעצות 

לפגוע  עלולה  היא  אם  כאמור  רחצה  הבריאות,  שר  עם 

בבריאותם של בני אדם….”

המוכרזים  חופים  של  מ'   152,107 קיימים  הצו  עפ"י 

אמורים  לרחצה  אסורים  חופים  לרחצה".  כ-"אסורים 

להיקבע עקב הימצאות של תנאים קבועים )אחד או כמה( 

הפנים  משרד  את  גבוהה שמחייבת  סיכון  דרגת  היוצרים 

והרשויות המקומיות לאסור בהם את הרחצה על מנת להגן 

המקומיות  הרשויות  כי  לציין  ראוי  המתרחצים.  ציבור  על 

1. דוד לבקוביץ הוא יועץ לתפעול בטיחותי של אתרי רחצה ונופש

 מאת: דוד לבקוביץ 1 
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רצועות חופי הים בישראל מהוות משאב טבע 
לאומי הפתוח בכל שעות היממה לפעילות 
יוצא  וכפועל  אנשים,  למיליוני  ונופש  פנאי 
מכך חלה החובה מצד כל הרשויות הנוגעות 
בדבר לנקוט בצעדים הנדרשים כדי להבטיח 
לביטחונו  ויפעלו  נגישים  יהיו  הים  שחופי 
ולרווחת הציבור הרחב במגוון של אפשרויות. 
ואת  הסטטוטוריקה  את  מתאר  זה  מאמר 
כולל  בישראל  הרחצה  חופי  ניהול  מדיניות 
סטטיסטיקה מן הארץ והעולם לגבי היקפי 

מקרי הטביעות למוות

אמונות על איתור סכנות פוטנציאליות בשטחן ועליהן לדווח 

למשרד הפנים על סכנות בחוף, על מנת ששר הפנים יביא 

להכרזה של המקום בצו כמקום אסור לרחצה. 

חופים שאינם מסווגים
מסווגים  אינם  בישראל  החופים  רוב  הדברים  מטבע 

רחצה  מקומות  לגבי  עמדה  נוקט  אינו  החוק  כמוכרזים. 

נאסרה  לא  עוד  שכל  הוא  מכך  המשתמע  הוכרזו.  שלא 

הרחצה במקום פלוני, הרחצה בו אומנם מסוכנת, בהיעדר 

שירותי הצלה, אולם אינה אסורה ולפיכך היא על אחריות 

אין  שבמקום  לכך  מודעים  להיות  שצריכים  המתרחצים 

שירותי הצלה.

מדיניות ניהול ההצלה בחופים 
מדיניות מדינת ישראל לגבי השמירה על חיי אדם בחופי 

בעולם  רבות  למדינות  ביחס  ביותר  אקטיבית  היא  הים 

חוק  הוראות  הצלה.  שירותי  כלל  אין  שבחלקם  המערבי 

הסדרת מקומות רחצה והצווים שפורסמו מכוחו מבטאים 

את העמדה הערכית של המדינה ביחסה לביטחון הציבור 

שפוקד את חופי הים. ראוי לציין כי החובה המוסרית להצלת 

חיי אדם ביהדות מקורה בתפיסת קדושת החיים ביהדות 

המהווה ערך חברתי חשוב בישראל, ויחד עם זאת, ולמותר 

במסגרת  פועלות  המקומיות  והרשויות  שהמדינה  לציין, 

המיטב  את  לעשות  מנסים  והם  יחסית  מצומצם  תקציב 

באמצעות שירותי הצלה, הסברה למודעות לציבור וכדו’. 

איוש  של  שיטה  היא  בישראל  הנהוגה  ההצלה  שיטת 
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תחנות הצלה מקומיות בחופים המוכרזים לרחצה בתקופות 

מסוימות של השנה ובשעות מסוימות. איוש תחנת ההצלה 

עם דגל שמתנופף בצבעים של לבן, אדום ושחור מהווה 

סימן מוסכם ידוע היטב לכל אזרח ישראלי. אי התנוססות 

הדגל מצביעה, יחד עם שלטים בצידי תחנות ההצלה, כי 

במקום לא פעילים שירותי ההצלה. 

מערך  כלל  אין  המערבי  בעולם  מהמדינות  בחלק  כי  יצוין 

ההצלה  קיים מערך  ובחלקן  בישראל  כמו  מקצועי  הצלה 

המבוסס בעיקרו על מתנדבים2. לאור זאת מומלץ לעמותות 

וחיובית  קונסטרוקטיבית  שתפעלנה  הן,  באשר  ציבוריות, 

לגיוס מתנדבים והעלאת המודעות בציבור. 

בנוסף יש לזכור שהמסה הגדולה של חופי הים הפתוחים 

בטבע אינם בריכות שחייה שניתן לתחם ולנקוט באמצעים 

שחופי  כאידיאולוגיה  הן  תקציב,  מהיעדר  הן  למניעה, 

הרחב  לציבור  הפתוח  לאומי  טבע  משאב  הם  המדינה 

למטרות שונות, והן ממגבלות פיזיות, כך שלא ניתן לגדרם 

ולמנוע כניסה אליהם, או לחילופין להאיר בזרקורים את כל 

החופים בלילה ולהעמיד צוותי הצלה כל הזמן ובכל מקום, 

אין  כאשר  הארץ  כבישי  את  לסגור  אגב  ניתן  שלא  כמו 

נידות משטרה בכבישים והרמזורים אינם פועלים. 

והבטיחות  החופים  לניהול  אחריות  חלוקת 
בהם

)כגון  משרד הפנים אחראי על קביעת המדיניות הכללית 

מדיניות של שילוט אחיד, מדיניות הסברה ופרסום ארציים( 

פיקוח-על  ועורך בקרה על התנהלות החופים ברמה של 

מנהלי על ההסדרים מכוח החוק. הרשות המקומית, לעומת 

החופים,  תחזוקת  על  האחראי  הגורם  את  מהווה  זאת, 

ניהולם והפעלתם, ובכלל זה על בטיחות המתרחצים. לכל 

במילוי  דעת  ושיקול  החלטה  של  תחום  ישנו  מהם  אחד 

בראשיתה  כי  להדגיש  ראוי  הסמכויות.  במסגרת  תפקידו 

האחריות מוטלת על המבקרים עצמם להישמע להוראות 

ולהנחיות של הרשות המקומית באמצעות עובדיה בשטח 

ולנהוג במשנה זהירות בכל הקשור להתנהלותם בים, שהינו 

מקום אשר יש בו סיכונים. 

זו שמפעילה בפועל את  מאחר שהרשות המקומית היא 

עליו  ולשלוט  לפקח  והסמכות  היכולת  בעלת  היא  החוף, 

ביותר  מוגבלת  יכולת  לעומת  כלכלי,  וגם  מקצועי  במנגנון 

של משרד הפנים בכוח אדם. 

לנקוט  המקומית  הרשות  על  הקיימת,  לחקיקה  בהתאם 

ותפעול  ניהול  של  שונות  בפעולות  מוכרז  רחצה  במקום 

החוף, בהתאם לחוקים והתקנות ועל פי הנחיות שניתנות על 

ידי משרד הפנים. בחופי הרחצה המוכרזים מבצעת הרשות 

שמטרתם,  תפקידים  של  רחב  מגוון  היתר,  בין  המקומית, 

מחד, לשמור על חוף הים כמשאב לאומי הפתוח לציבור 

על  לשמור  ומאידך,  ובסביבה,  בים  פגיעה  ולמנוע  הרחב 

שלומו וביטחונו של ציבור המבקרים בחופים. כך, בין השאר, 

הרשות המקומית היא שמעסיקה את כוח האדם הפועל 

בחוף ובכללותם את שירותי ההצלה והמצילים המהווים את 

בכל הקשור  המקומית  הרשות  החץ המקצועי של  ראש 

חיים בחופים. הרשות המקומית,  והצלת  למניעת טביעות 

את  ובמיוחד  חופיה  את  להכיר  מטיבה  הדברים,  מטבע 

של  ומיומן  מקצועי  אדם  כוח  באמצעות  שבהם  הסכנות 

המקצועי  הגורם  למעשה  והיא  והמצילים  החופים  מנהלי 

היחיד בשטח. יודגש כי משרד הפנים ניזון מדיווחים שהוא 

מקבל מהרשויות המקומיות אודות מפגעים מיוחדים וכיו”ב 

הדורשים שינוי בתקנות לגבי הכרזת מצב החופים. 

יחד עם כל האמור לעיל ידוע לכל בר- בי- רב שהים הינו 

כוח טבע מסוכן, עם ובלי מצילים, בגלל התנאים המייחדים 

הזהירות  אמצעי  כל  ינקטו  אם  שגם  להניח  וסביר  אותו, 

ניתן  יהיה  ולא  רבה  סכנה  קיימת  תהיה  עדיין  והבטיחות 

לצערנו למנוע לחלוטין מקרי טביעה ותאונות אחרות. ראוי 

לציין בהמשך לכך שהסכנות בחופי הרחצה מגוונות החל 

מהגורמים הפיזיים המייחדים את הים וכלה ואולי במיוחד 

2. לדוגמא על פי דוח של עמותה לאומית להצלה בחופי הים באוסטרליה לשנת 2003 עולה כי מערך ההצלה מונה מעל 33,000 מצילים מתנדבים
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3. מר יוסף עאמר, המפקח הארצי לאתרי רחצה במשרד הפנים, היה הנציג של מדינת ישראל בכנס
Ozanne-Smith, J. and F. Williams, Eds. )1995(. Injury Research and Prevention: A text..4

להוראות  להישמע  נוטה  תמיד  שלא  האנושי,  הגורם  בגלל 

כגון  רחצה,  לאתרי  המותאמים  בטוחים  התנהגות  ולכללי 

בחופי  הציבור  התנהגות  פעילים.  הצלה  שירותי  ללא  רחצה 

הים, נוטה לעתים להקל ראש בהוראות החוק תוך התעלמות 

זו  התנהגות  והשילוט.  הפקחים  המצילים,  של  מההנחיות 

מהווה סיבה מרכזית לטביעות למוות בים מאחר שהנתונים 

אסורים  במקומות  מתרחשות  הטביעות  שרוב  מצביעים 

בניגוד  וזאת  לרחצה או ששירותי ההצלה בהם לא פועלים, 

ומורים על רחצה רק בפיקוח  ולשילוט הממליצים  להסברה 

של מצילים. 

הצלה,  בשירותי  ומאויש  פעיל  מוכרז  רחצה  מקום  כאשר   

בהתאם  המתרחצים  שלום  על  לשמירה  פועלים  המצילים 

ובכפוף  הסכנות  הערכת  תוך  המקצועיות  להערכותיהם 

להנחיות של משרד הפנים והרשויות המקומיות. חשוב לציין 

אינו מאויש תמיד בשירותי  מוכרז  כי מקום רחצה  ולהדגיש 

הצלה, פיקוח ועזרה ראשונה מאחר שתקופת עונת הרחצה 

היא מוגבלת וכך גם שעות ההצלה. 

הערכת סיכונים למניעת טביעות בחופי 
הרחצה

פיזיים  מגורמים  נובעות  בים  העיקריות  הפיזיות  הסכנות 

קבועים כגון:

. • מים - שמעצם מהותם מהווים סכנה לטביעה	

המשפיעה על גלי הים וכן יכולה לגרום לסחיפת  •  רוח - 	

מתרחצים לעומק הים או לכוון סלעים מסוכנים. 

- העלולים במסה שלהם להשליך בכוח רב   • גלי הים	

המשתמע  כל  עם  לסלעים,  ו/או  הים  לקרקעית  מתרחצים 

מכך. 

לגלי הים גם השפעה  • תעלות בורות גבעות וזרמים - 	

רבה על מבנה החוף והם יוצרים, בין השאר, תעלות בורות 

גבעות וזרמים, המסוכנים לכשעצמם. 

טביעה  בנושא  בינלאומי  כנס  בהולנד  התקיים   2002 ביוני 

שמטרתו הייתה למצוא דרכים להקטין את מספר הקורבנות 

מטביעה בעולם. בכנס השתתפו נציגים מ-40 מדינות, 500 רופאים, מצילים ומומחי בטיחות. גם נציגים מישראל3 השתתפו 

בכנס והם הציגו את פרויקט השילוט החדשני שפותח בישראל על ידי משרד הפנים ושחלק גדול ממנו עוסק 

בהדרכת הקהל למניעת טביעות. הפרויקט קצר בקונגרס שבחים רבים. 

הסתבר שטביעה היא בעיה כלל עולמית. היא סיבה מובילה במקרי המוות בתאונות בארצות מפותחות אם כי חלק גדול 

מקורבנות הטביעה שייכים למדינות בעולם השלישי. הקורבנות הם מכל הגילאים אך הרוב הם ילדים מגיל 1 ל-4. הקביעה 

העיקרית בכנס הייתה ש- 80% ממקרי טביעה ניתן למנוע אם נוקטים באמצעים הנכונים. 

בכנס נידונו ארבע קבוצות של נושאים: איתור של הבעיות העיקריות הכרוכות בטביעה, הגישה המניעתית, שיטות שונות 

להצלה והטיפול באנשים שטבעו.

כך לדוגמה נקבע Ozanne-Smith and Williams (1995(4 כי התערבות למניעת טביעות יכולה להתבטא במספר תחומים: 

1. חקיקה ותקינה מלווים באכיפה.

2. שינויים בסביבה הפיזית - שינויים תכנוניים.

3. הדרכה, הסברה וחינוך.

נקבע גם כי מטרת התכנית להערכת סיכונים היא להקטין את סיכון הקהל והיא חייבת לקחת בחשבון גורמי סיכון קבועים 

וגורמי סיכון משתנים הבאים: 
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. מאפייני החוף. 1

. שילוט מתאים. 2

 . גישה לחוף. 3

. כיסוי על ידי עמדות מצילים. 4

.’ שירותי הצלה - ציוד: סירות, מצופים, וכו. 5

. שירותי חירום, עזרה ראשונה, פינוי נפגעים. 6

. תכניות הסברה. 7

. מאפייני הקהל המבקר. 8

. מאפייני השימוש בחוף. 9

. השירותים לקהל. 10

. רמת המודעות של הקהל. 11

בעולם  שבוצעו  שונים  במחקרים  ומעיון  לעיל  מהאמור 

הרחב לגבי גורמי הסיכון בחופי הרחצה ופיתוח אסטרטגיות 

לכל הפחות  או  גורמי הסיכון,  כדי לסלק את  להתערבות 

לא  בישראל  הים  בחופי  הסכנות  כי  גם  עולה  להקטינם, 

שונות במהותן מסכנות בחופי רחצה אחרים בעולם הרחב, 

הערכת הסיכונים בישראל כמו גם בארצות העולם הרחב 

של  התוצאה  תחום  הוא  ביותר  והחשוב  במהותן  דומות 

למוות  נתונים הסטטיסטיים המצביעים שהיקף הטביעות 

נתונים  )ראה  לעולם.  בהשוואה  נמוך  יחסית  בישראל 

בהמשך(

באמצעים  ביותר  טוב  במקום  נמצאת  ישראל  מדינת 

שהיא נוקטת מזה שנים רבות בכל הפרמטרים הנ”ל, דבר 

הראוי להערכה ולו בגלל שהיא שוכנת לחופים של 4 ימים 

שכל אחד מהם הוא עם מאפיינים שונים של טופוגרפיה, 

גיאוגרפיה ותנאי ים. 

ראוי לציין שמדינת ישראל באמצעות משרד הפנים פועלת 

מזה שנים רבות בעקביות לשיפור ביטחון המתרחצים, לא 

קופאת לרגע על שמריה ונוקטת באמצעים שונים ראויים 

ובנורמות מתקדמות יחסית. 

מידי שנה לקראת עונת הרחצה ובמהלכה מפרסם המשרד 

הוראות  והכתובה  האלקטרוניים  התקשורת  באמצעי 
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הדוברות  באמצעות  ודואג  שונות  בשפות  למתרחצים 

להכניס כתבות רבות מונעות לאחר אירועי טביעה על מנת 

אותם,  ויזהירו  הציבור  של  הקולקטיבית  לתודעה  שיחדרו 

זאת בנוסף לפרוספקטים של הסברה המופצים לקהלים 

רחבים ביותר ובשפות שונות. אין ספק שתוצאות הסברה זו 

חלחלו לכל בית בישראל כך שכל אדם מודע לסכנות בים 

ובמיוחד לסכנה של רחצה ללא מצילים. 

שנה  מידי  זוכים  החופים  של  והניהול  ההצלה  צוותי  גם 

לרענון והטמעת הנהלים והחוקים השונים בסדרת פעולות. 

עיון  וימי  כנסים  מקיים  רחצה  לאתרי  הארצי  המפקח 

בשיתוף עם משרדי הממשלה הנוגעים בדבר וגורמים

מקצועיים בכירים הכוללים הפקת לקחים, הנחיות לפתיחת 

העונה, הצגת פסקי דין מובילים ועוד. 

בנוסף לכך ראוי לציין כי בשנים האחרונות התבצעו 

הראויים  ייחודיים  פרויקטים  מספר  המדינה  ידי  על 

לדוגמה גם בהשוואה לרמה הבינ”ל. 

נהלים	•  פורסמו   1998 בשנת   - רחצה  לחופי  נהלים 

הממשלתיים  הגורמים  כל  עם  בשיתוף  רחצה  לחופי 

הנוגעים בדבר. נהלים אלה רוכזו יחד עם כל החקיקה 

רחצה  לחופי  ונהלים  חוקים  באוגדן  הקיימת  והפסיקה 

והגורמים  המקומיות  הרשויות  לכל  שהופצו  בישראל 

בשנת  עודכן  זה  אוגדן  בדבר.  הנוגעים  הממשלתיים 

 .2000

 שילוט מודרני של אתרי רחצה - בשנים 2002-2000	• 

לתכנון  מקיפה  מטה  עבודת  הפנים  במשרד  נעשתה 

שילוט מודרני של אתרי רחצה - שלטי הוריה, אזהרה, 

הנחיות בטיחות ועוד. העבודה התבצעה בשיתוף פעולה 

של צוות היגוי בן משרדי לאיגום כל הדרישות והניסיון 

חופים  ומיפוי  סקר  וכללה  השונים  במשרדים  שנרכש 

בשטח.  מעשי  וביצוע  מקיף  נוהל  הכנת  תוך  וצרכים, 

בישראל  הרחצה  חופי  כל  שולטו  זו  מעבודה  כתוצאה 

בשילוט אחיד וכן הופצה חוברת הדרכה לציבור הרחב. 

מיפוי מקיף של כלל החופים - בשנת 2002 התבצע	• 

בהתבסס  הארץ  ברחבי  החופים  כלל  של  מקיף  מיפוי 

ואימות  ובדיקה  אויר  מצילומי  עדכניים  נתוני שטח  על 

עם הרשויות המקומיות והעלאת הנתונים ע”ג מערכת 

המידע הגיאוגרפי החדשה של מינהל התכנון. כתוצאה 

רחצה  מקומות  הסדרת  צו   2004 בשנת  עודכן  מכך 

)מקומות אסורים ומוכרזים בים התיכון, בים כנרת, בנהר 

הירדן, בים המלח ובים סוף(. 

הוכשרו	•  החופים  מנהלי   - חופים  מנהלי  הכשרת 

בתוכנית מיוחדת.

הערכת מאפיינים ומדדים להערכת סיכונים בחופי	• 

הפנים  משרד  ידי  על  התבצעה   2004 בשנת   - הים 

סיכונים  להערכת  ומדדים  מאפיינים  להערכת  עבודה 

בחופי  סיכונים  ומיפוי  סקר  כללה  העבודה  הים.  בחופי 

רחצה תוך בדיקת מודלים להערכת סיכונים בכל העולם 

במשרדי  מקצועיים  גורמים  עם  פעולה  שיתוף  ותוך 

מקומיות,  רשויות  בדבר,  הנוגעים  השונים  הממשלה 

עבודת המחקר קבעו  ואחרים. ממצאי  אנשי אקדמיה 

ומדדים כלליים להערכת סיכונים בחופי הים  מאפיינים 

לביצוע  והועברו  הפנים  מנכ”ל משרד  בחוזר  שאושררו 

מעשי בשטח. כיום פרויקט זה נמצא בשלב ההטמעה 

שבמהלכו הופק על ידי משרד הפנים מדריך לבטיחות 

בים ובחופים, שכבר הופץ לציבור הרחב ושיהווה חלק 

ממערך ההטמעה של מודל הערכת הסיכונים במיוחד 

לבתי הספר במסגרת ערכות הדרכה. 

בנושא	•  הביניים  חטיבות  לתלמידי  לימוד  ערכת 

התנהגות בים ועל שפת הים - בשנת 2009 נערכה 

הפנים,  במשרד  רחצה  לאתרי  הארצי  המפקח  ידי  על 

לתלמידי  לימוד  ערכת  החינוך,  משרד  עם  בשיתוף 

שפת  ועל  בים  התנהגות  בנושא  הביניים  חטיבות 

ולגורמים  בארץ  הספר  בתי  לכל  הופצה  הערכה  הים. 

מורים  חינוך\  כגון מחלקות  בדבר  הנוגעים  המקצועיים 

עבודת הערכת  על  מבוססת  הערכה  וכדו’.  גופני  לינוך 

 2004 בשנת  הפנים  משרד  עבור  שבוצעה  הסיכונים 

היא באה להגביר את המודעות של הציבור  ובעיקרה 

הרחב לסכנות בים ודרכים להימנע מהן. 

סטטיסטיקה על היקפי טביעות 
למוות בעולם 

טביעה ניתנת להגדרה ככשל נשימתי הנובע מנוזלים שחדרו 

לאברי הנשימה והריאות. תוצאות הטביעות הן מוות, נזקים 

פיזיולוגים כגון פגיעה במוח כתוצאה מחוסר חמצן וכדו’, ואו 

חילוץ הטובעים באמצעות שיטות הצלה שונות. 

 ILS (International חיים  להצלת  הבינ”ל  הפדרציה 

דיווחה בהרחבה בשנת 2007 על טביעות   (Life Saving
ביותר  השכיחה  התוצאה  היא  שמוות  בגלל  שהסתיימו 

למקרי טביעה. דיווח זה, כמו דיווחים של ארגונים אחרים, 

מידע  אין  רבות  מאחר שבמדינות  מסוימת  במידה  לוקים 

גם  זה  ובכלל  הטביעה  מקרי  היקף  לגבי  או שלם  מהימן 

ניתנים  האירועים  כל  שלא  ידוע  המפותחות.  בארצות 

כלולים  הטביעה  גם מאחר שבמקרי  כמו  לכימות מספרי 

מקרים כגון שיטפונות, התאבדויות וכדו’, כך שעשרות אלפי 

מקרים לא נכללים בנתונים הקיימים. 

 WHO (World Health העולמי  הבריאות  ארגון  בידי 

Organization), המידע המהימן ביותר של מקרי טביעות 
ארגון  שלם.  איננו  המידע  לעיל  שכאמור  למרות  למוות, 

השלישי  במקום  למוות  הטביעה  תאונות  את  מציב  זה 

בקטגוריה של תאונות, אחרי תאונות דרכים ונפילות. אוסף 

משימה  הוא  מטביעה  המוות  מקרי  היקף  על  המידע 

מאתגרת וחשובה ולעומת זאת ראוי לציין שכמעט ואין כל 

מידע לגבי היקף טביעות שלא מסתיימות במוות. 

 WHO (World Health עפ”י נתוני ארגון הבריאות העולמי

Organization) כ-500,000 אנשים טובעים למוות ברחבי 
העולם מידי שנה.
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5. נתונים לחודש ספטמבר 2008 עפ"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

הארגון מעריך כי במהלך שנת 2002 מתו 382,312 אלף איש )מתוך הדו”ח שהתפרסם בשנת 
2004( כמפורט להלן: 

היקף מקרי אזור

טביעה למוות

היקף טביעות 

לכל 100,000

131,9467.7הפסיפיק המערבי

98,1066.1דרום מזרח אסיה 

37,9874.3אירופה

25,7055.1מזרח תיכון

22,6982.7אמריקה

65,1969.7אפריקה

382,3126.2סה”כ

 )WHO )World Health Organization העולמי  הבריאות  ארגון  של   2002 משנת  אחר  מדו”ח 
 ILS International Life Saving חיים  ומנתונים של סקר מקיף של הפדרציה הבינ”ל להצלת 
עולה כי ממוצע הטביעות לכל 100,000 תושבים בארצות הבאות המפורטות בטבלה שלהלן 

עומד על 1.66. 

סה”כ תושבים מדינה

)במיליונים 000( 

סה”כ טביעות שנה

למוות

היקף טביעות לכל 

 100,000

169,79920005,9833.5ברזיל

5,22020031763.4פינלנד

3,73720011253.3ניו זילנד

10,23020012442.4צכיה

7,97420011672.1בלגיה

30,00720014501.5קנדה

8,88320001341.5שבדיה

3,9172002511.3אירלנד

281,422200037871.3ארה“ב

4,0182000360.9סינגפור

82,53220036440.8גרמניה

58,78920013810.6אנגליה

23,27020001270.5מאלזיה

69,51520052500.4אירן

1.66ממוצע של טביעות למוות לכל 100,000 תושבים

מדו”ח נוסף של ארגון הבריאות העולמי, שבדק ב- 26 מדינות אירופיות את היקף מקרי הטביעה למוות בשנת 

של  1.8היקף מקרי מוות לכל  בממוצע  המוות( שהם  מקרי  מכלל   3.4%( מקרים   6,156 נצפו  כי  עולה   ,2005

 100,000תושבים. 

בדו”ח זה נבדק בכל ארץ גם מדד של שונות להיקף מקרי טביעה לכל 100,000 איש ממנו עולה כי השונות נעה בין 0.2-11.2 

כמפורט להלן:

איטליה, ארץ

אנגליה

ספרד, 

צרפת

לטביה, רומניהיוון ואלבניהבלגיה ופינלנד

0.2-0.70.8-1.41.5-2.62.7-5.35.4-11.2שונות

מהדו”ח עולה שככל שמתקרבים לארצות מזרח אירופה כך היקף הטביעות למוות עולה. 
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סטטיסטיקה היקף מקרי טביעה בישראל
מניתוח נתונים של מקרי טביעה בישראל, המסוכמים בכל שנה ע”י המפקח הארצי לאתרי רחצה במשרד הפנים, עולה כי 

ממוצע היקף הטביעות בחופי הים בישראל לשנים 1990-2008 הוא 41 כאשר בשנת 2008 היקף הטביעות למוות עמד על 

44 איש. ראה גרף התפלגות בהמשך. 

בממוצע רב-שנתי )41 טביעות למוות בממוצע ל- ל-19 שנים( בהתייחס להיקף האוכלוסייה של שנת 2008 7,337,000 5 ניתן 

להצביע על ממוצע של כ-0.6 טביעות למוות לכל 100,000 תושבים. 

בשנת 2000, לדוגמה, היקף הטביעות למוות בחופי רחצה עמד על 47 איש. היקף האוכלוסייה הכללית עמד על 6,365.8 

מיליון כך שהיקף הטביעות למוות לכל 100,000 תושבים עמד על כ-0.8 לעומת ממוצע עולמי בשנים אלה של 1.6 טביעות 

למוות לכל 100,000 תושבים. 

ממוצע טביעות רב-שנתי בחופי הים בישראל
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לסיכום
הסכנות בחופי הרחצה מגוונות, החל מהגורמים הפיזיים המייחדים את הים וכלה ואולי במיוחד בגלל הגורם האנושי, שלא 

תמיד נשמע להוראות ולכללי התנהגות בטוחים המותאמים לאתרי רחצה כגון רחצה כאשר אין שירותי ההצלה פעילים. 

המצילים,  של  מההנחיות  והתעלמות  החוק  בהוראות  ראש  להקל  לעתים  נוטה  הים  בחופי  הציבור  התנהגות  מזו,  יתרה 

הטביעות  שרוב  מצביעים  שהנתונים  מאחר  בים  למוות  לטביעות  מרכזית  סיבה  מהווה  זו  התנהגות  והשילוט.  הפקחים 

ולשילוט הממליצים  וזאת בניגוד להסברה  מתרחשות במקומות אסורים לרחצה או ששירותי ההצלה בהם אינם פעילם, 

ומורים על רחצה רק בפיקוח של מצילים. 

ייחודית ביחס לחופי הרחצה, בהשוואה לעולם. מדיניות מדינת ישראל לגבי  ראוי לציין כי לישראל גישה משפטית מאד 

השמירה על חיי אדם בחופי הים היא אקטיבית ביותר ביחס למדינות רבות בעולם המערבי, שבחלקם אין אף כלל שירותי 

הצלה. הוראות חוק הסדרת מקומות רחצה, והצווים שפורסמו מכוחו, מבטאים את העמדה הערכית של המדינה ביחסה 

לביטחון הציבור שפוקד את חופי הים. ראוי לציין כי החובה המוסרית להצלת חיי אדם ביהדות מקורה בתפיסת קדושת 

ויחד עם זאת, ולמותר לציין, שהמדינה והרשויות המקומיות פועלות  החיים ביהדות המהווה ערך חברתי חשוב בישראל, 

במסגרת תקציב מצומצם יחסית והם מנסים לעשות את המיטב באמצעות שירותי הצלה, שילוט מתקדם, הסברה מקיפה 

והתמקצעות של כוחות ההצלה והפיקוח. 

האחריות לקביעת הפעילות הנדרשת בחופים ונקיטת הפעולות בפועל חלה על המחוקק, על משרד הפנים - אשר אחראי 

על קביעת המדיניות הכללית )כגון מדיניות של שילוט אחיד, מדיניות הסברה ופרסום ארציים( ועורך בקרה של התנהלות 

החופים ברמה של פיקוח-על מנהלי והסדרים מכוח החוק, ועל הרשות המקומית - אשר מהווה את הגורם האחראי על 

תחזוקת החופים, ניהולם והפעלתם ובכלל זה על בטיחות המתרחצים. כל האמור לעיל מביאים להיקף קטן יחסית של 

טביעות למוות בהשוואה לעולם.
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רקע 
מדינת ישראל משיקה לאורך כולל של 306 ק”מ רצועות 

חוף. בים התיכון )188(, ים סוף )11(, ים המלח לא כולל 

אזור מגילות )50( והכינרת )57( מתוכם כ-152 ק”מ של 

רצועות חוף מוגדרים עפ”י החוק כחופים אסורים לרחצה 

ועוד כ-135 ק”מ של חופים שאינם מסווגים כמוכרזים ואו 

המשמשים לתשתיות. 

ו/או  לרחצה  אסורים  ו/או  מוכרזים  שאינם  החופים 

של  והצטברות  מהזנחה  סובלים  לתשתיות,  המשמשים 

ישראל  חופי  את  המזהמת  מהפסולת  כשליש  פסולת. 

מקורה בים, אולם שני שלישים הם תרומתו של הציבור. 

הפסולת מהווה מטרד ומפגע למשתמשים בחוף: מבחינת 

זכוכית  משברי  לפציעה  חשש  קיים   - הציבור  בריאות 

וחלקי מתכת, ממגע עם חומרים מסוכנים ועוד, מבחינה 

אסתטית - הפסולת פוגמת בהנאה מהבילוי בחוף הים, 

ובנוסף - הפסולת הנסחפת אל הים פוגעת בבעלי חיים 

ובכלי שייט. 

הרשויות  של  אחריותן  תחת  נמצאים  הללו  החופים 

המקומיות, אולם אלו לא תמיד דואגות לניקיונם. למרות 

שלגופים רבים, ממשלתיים ופרטיים, עניין מובהק בשמירה 

נושא  את  לקח  לא  גורם  אף  היום  עד  אלו,  חופים  על 

הניקיון תחת אחריותו.

תכנית “חוף נקי”
כללי

כמענה להזנחה מתמשכת של החופים יזם אגף ים וחופים 

לתיאום  האגף  עם  בשיתוף  הסביבה  להגנת  במשרד 

ואכיפה במשרד להבגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים 

ומרכז השלטון המקומי, את התכנית “חוף נקי”. ייחודה של 

התכנית הוא במתן פתרונות מגוונים שייצרו שינוי ארוך 

טווח בחופי הים התיכון ובייחוד בחופים הבלתי מוכרזים. 

זמן  ניקיון החופים לאורך  המדד להצלחת התכנית הוא 

ולא רק הצלחתם של מבצעי ניקיון חד פעמיים. 

התכנית כוללת פעולות ניקוי אינטנסיביות המבוצעות על ידי 

הרשויות המקומיות, פעולות אכיפה כנגד מזהמים בחופים 

 ופעולות חינוך בבתי ספר ותנועות נוער.  

פעילות חינוכית לפיתוח המודעות 

אחת הדרכים החשובות לשמירת הניקיון בחופים לאורך 

בנוגע  הציבור  במודעות  מהותי  היא פעילות לשינוי  זמן 

“חוף  בנושא  החינוכית  הפעילות  את  הים.  בחוף  לניקיון 

החינוך  רכזי  בשיתוף  והגנים,  הטבע  מרכזת רשות  נקי” 

הערים  באיגודי  החינוך  ואנשי  הסביבה  להגנת  במשרד 

לאיכות סביבה והיחידות הסביבתיות. 

ניקוי  פעולות  של  שילוב  כי  היא  התכנית  יוזמי  הערכת 

רציפות על ידי הרשויות המקומיות, עם הגברת מודעות 

הציבור על ידי הסברה ואכיפה יביאו לשינוי המיוחל, כך 

שמרבית החופים יישארו נקיים לאורך זמן. 

הים  על  השמירה  לנושא  המודעות  להגברת  תוכניות 

וחופיו מופעלות במערכת החינוך, במטרה לפיתוח אחריות 

וחופיו. התוכניות  ונכונות לפעול למען השמירה על הים 

הופעלו באמצעות איגודי ערים לאיכות הסביבה, רשויות 

מקומיות, החברה להגנת הטבע, הרשת הירוקה וארגונים 

נוספים. 

תכנית “חוף נקי”
גם לחופים שאינם מוכרזים 

תכנית "חוף נקי", נפתחה באופן רשמי בחודש יוני 2005. את התכנית יזם המשרד 
להגנת הסביבה, והיא מיושמת בשיתוף עם רשות הטבע והגנים ומרכז השלטון 
הבלתי  החופים  של  המתמשכת  להזנחה  מענה  לתת  באה  התכנית  המקומי. 
מוכרזים בישראל ולשמרם נקיים מפסולת וכמשאב טבע ייחודי שיש לשמור עליו 

נקי, פתוח ונגיש לכל

1. רונן אלקלעי וגלית פסטרנק הם מצוות "חוף נקי" מטעם המשרד לאיכות הסביבה - אגף ים וחופים

 
1
מאת: רונן אלקלעי וגליה פסטרנק
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הכיתות,  בתוך  הים  נושא  נלמד  התוכניות  במסגרת 

בחופים,  ניקיון  מבצעי  בוצעו  בחופים,  סיורים  התקיימו 

הרשויות  לראשי  מכתבים  ונשלחו  צעדות  התקיימו 

להם  הקוראים  ובחופיו  בים  לפגיעה  הגורמים  ולגורמים 

לנקוט בפעולות לשמירה על משאב יקר זה. בפעילויות 

אלו השתתפו מאות ילדים ועשרות מורים.

עוסקים  והגנים  הטבע  רשות  של  והסברה  חינוך  מרכזי 

 4 נקי.  חוף  של  החינוכיים  המסרים  והטמעת  בהעברת 

מרכזים פועלים לאורך חופי הים התיכון ומרכז אחד פועל 

באילת בגזרת חוף ים סוף. כמו כן, בוצעו פעולות הדרכה 

והסברה בתנועות נוער ימיות ובתי ספר בעלי זיקה ימית 

כגון “צופי ים יפו”, עמותת זבולון לחינוך ימי, בי”ס לקציני 

ים בעכו ועוד. 

“משמר החוף” - באמצעות  ארגונים ומתנדבים 

במסגרת תכנית “חוף נקי”, עלה הצורך בהגדלת מעגל 

השותפים בעלי העניין בשמירה על ניקיון החוף. 

על פי מודלים של מעורבות קהילתית בעולם, ובתגובה 

לפניות חוזרות ונשנות של גופים שונים ואנשים פרטיים 

מסגרת  החוף, נבנתה  לשמירת  ולתרום  להתנדב 

של אנשי  הכוונה  תחת  מחייבת הפועלת  התנדבותית 

המסייעת  הסביבה,  להגנת  במשרד  וחופים  ים  אגף 

מקרב  גויסו  המתנדבים  מהתכנית.  הנגזרות  לפעילויות 

מתנדבי התלמ”ת, נאמני ניקיון, סטודנטים, עובדי רשויות 

מקומיות בחופים, בתי ספר ותנועות נוער. 

המתנדבים עוברים הכשרה בתחומים הבאים:

 . • הסמכה כנאמני ניקיון	

•דגשים בשמירה על הסביבה הימית.  	
•מניעת פגיעה בבעלי חיים ימיים.  	

•הכשרה עתידית בטיפול בזיהומי ים.  	

על מנת ליצור תחושת שייכות ומחויבות, מחויבים 

יופעלו  המתנדבים למינימום של 8 שעות חודשיות, בהן 

על ידי על פי צורכי תכנית “חוף נקי”. המתנדבים צויידו 

בתעודת הסמכה ובמדים )חולצה וכובע(. 

פעילות “משמר החוף” כוללת: 

•עזרה בפיקוח על פעולות “חוף נקי”.  	
•פעולות הסברה ואכיפה בחופים בסופי שבוע.  	

•סיוע במבצעי אכיפה.  	
•סיוע במבצעי ניקיון וחינוך א-פורמאלי.  	

•עידוד פעילות קהילתית.  	

תוכנית לימודים “חוף מעשה במחשבה תחילה”

לימודים  תוכנית  היא  תחילה”  במחשבה  מעשה  “חוף 
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הטבע  ורשות  הסביבה  להגנת  המשרד  ביוזמת  חדשה 

והגנים, אותה פיתחו אנשי המרכז לחינוך מדעי טכנולוגי 

באוניברסיטת תל-אביב )למדע(.

בדפוסי  ומפנה  לשינוי  להביא  היא  התכנית  מטרת 

הניקיון  במצב  לשינוי  בחוף,  הישראלי  של  ההתנהגות 

והשימור של חופי ישראל בים התיכון ובים סוף. התוכנית 

וקוד  סביבתית  אוריינות  הלומדים  אצל  לפתח  נועדה 

הים  סביבת  על  ביחס לשמירה  וחברתי  אישי  התנהגות 

והחופים. 

לתלמיד  יחידות  מורכבת משלוש  הלימודים  תכנית 

ומדריך למורה:  

 : ד’. 1 לכיתה  לימוד  חוברת   - החוף”   “בעקבות 

היחידה מתמקדת באפיון החוף כמרחב שבו סביבות חיים 

ייחודיות, תוך דגש על עולם היצורים החיים ועל הקשר 

בין האדם לבין הים וחופיו ומידת מעורבותו בנעשה בהם. 

“הים והחוף, אוצרות בנוף” -  2 .

חוברת לימוד לכיתה ה’:. 3 

מרכיבים  החוף,  סביבת  בהכרת  מתמקדת  היחידה  4 .

ימיים(  )יבשתיים,  טבע  משאבי  ומלאכותיים,  טבעיים 

והתרבות  ההיסטוריה  לאורך  בו  האדם  ופעילות 

האנושית. 

היחידה  ו’:. 5  לכיתה  לימוד  חוברת   - לדור”  “מדור 

הנוגע  בכל  האדם,  על  המוטלת  באחריות  מתמקדת 

לשמירה ולהגנה על סביבת הים וחופו ועל עושר המינים 

המתקיים בהם, למען השמירה על סביבות החיים ולמען 

שיפור איכות החיים שלנו ושל הדורות הבאים. 

ד’-ו’:. 6  לכיתות  לימוד  חוברת   - למורה”   “מדריך 

בעלות  עצמאיות  לימוד  יחידות   3 כוללת  התוכנית 

הלימודים  בתוכניות  לשילוב  קוריקולרי  פוטנציאל 

הפורמאליות של בית הספר היסודי והיה כוללת המלצות 

למשימות, משחקים, סיורים ועוד. 

מימון הפרויקט
לפרויקט  המימון   • השנים 2005-2007	 שלוש  במהלך 

התקבל ממשרד האוצר. 

הניקיון  לשמירת  מהקרן  המימון  מגיע   • 	2008 משנת 

הסביבה  להגנת  המשרד  ים.  זיהום  למניעת  והקרן 

להשתתפות  המקומיות  לרשויות  קורא  בקול  יצא 

של  ביחס  מוכרזים,  הבלתי  החופים  ניקוי  בעלות 

ו-30% השתתפות הרשות  70% השתתפות המשרד 

כל הרשויות המקומיות הצטרפו  היום,  עד  המקומית. 

הלא  החופים  כל  את  לנקות  והתחייבו  לפרויקט 

מוכרזים. 

• מיליון ש"ח. בשנת 2009 המימון לפרויקט הוא כ-4.5	

הצלחת הפרויקט
כללי

הפיקוח על ניקוי החופים מתבצע על ידי המשרד להגנת 

בחופים  לטפל  בחרו שלא  אשר  רשויות  כנגד  הסביבה. 

בחזקתם מתנהלות פעולות אכיפה. 

מדד הצלחת פרויקט חוף נקי

 מדד חוף נקי הוא כלי המשמש להערכה של מידת ניקיון 

פרויקט  הצלחת  להערכת  היחיד  הפרמטר  והוא  החוף, 

“חוף נקי”. 

המדד משמש את צוות הפעולה לקביעת מצב הניקיון 

ההתחלתי והקבוע בחופים ולהערכת הישגי הפרויקט. 

המאפשר  אובייקטיבי  פרמטר  ליצור  היא  המדד  מטרת 

שאינה  בצורה  החוף  של  הניקיון  מידת  את  להעריך 

מושפעת מהמודד, כדי לאפשר הערכה אחידה של כל 

חופי הארץ. 

מוקדם,  מידע  סמך  ועל  בשטח  שנערכו  סקרים  מתוך 

עולה כי המרכיב העיקרי של פסולת בחוף הוא פלסטיק 

המהווה לפחות 80% מסך כל הפסולת. לפיכך נקבע כי 

החוף.  הניקיון של  למידת  כסמן  יכול לשמש  הפלסטיק 

הפסולת,  של  היחיד  המרכיב  אינו  שהפלסטיק  למרות 

פסולת  אין  פלסטיק  אין  שאם  היא  אחת  בסיס  הנחת 

אחרת. המדד מתבסס על מספר פרטי פלסטיק מגודל 

של פקק בקבוק ומעלה ביחידת שטח. 

תהליך הדיגום מתבצע באמצעות ספירת פרטי הפלסטיק 

קו  ועד  המים  מקו  קבוע  ברוחב  חוף  ברצועת  הפזורים 

שהפסולת  כיוון  אחר.  הצמחייה/דיונה/מצוק/מכשול 

אינה מפוזרת בצורה אחידה לאורך החוף, נבחרות מספר 

נקודות דיגום אקראיות. 

במהלך התכנית נמדדות אחוזי הפחתת הפסולת ביחס 

לנקודת ההתחלה בקטע חוף נתון. 

סיכום
ניכר שיפור משמעותי ברמת  בשנה הראשונה לתכנית, 

הניקיון, שהגיע לשיאו בשנה השנייה. רמת הניקיון נשמרה 

 ,2006-2007 בשנים  חופים  מ-70%  יותר  על  יציבה 

כאשר   ,2008 בשנת  שנקבע.  ההצלחה  למדד  בהתאם 

הייתה  ולא  הייתה חלקית,  התמיכה ברשויות המקומיות 

כמעט פעילות נלווית, נצפתה ירידה ברמת הניקיון, אולם 

בשנת  התכנית.  תחילת  לפני  שהיה  לשפל  לא  עדיין 

הרשויות  עם  הפעולה  ושיתוף  הפעילות  הוגברה   ,2009

המקומיות ומשרדי ממשלה נוספים, ומצב הנקיון בחופים 

משתפר.

 מבלים בחוף הים? אספו את האשפה

בתום הבילוי אל תשאירו אחריכם אשפה, 

גם אם היא נתונה בשקיות ניילון סגורות. 

בעלי חיים שונים עלולים לקרוע את השקיות 

ולפזר את תוכנן. קחו אתכם את השקיות עד 

למכולה הסגורה מחוץ לחוף
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רקע
 ,WHO וארגון הבריאות העולמי UNEP בשנת 1976 התכנסה בברצלונה ועידה משותפת לארגון לשמירת הסביבה העולמי

בה השתתפו כל המדינות השוכנות סביב הים התיכון וביניהן גם מדינת ישראל. המדינות המשתתפות חתמו על אמנה בדבר 

מחויבות לשמירה על הים התיכון. בעקבות האמנה הוקם ה-POL-MED, ארגון משותף לשני הארגונים שמושבו באתונה, 

יון. הארגון הכין תכנית פעולה לים התיכון - Plan Action Mediterranean P.A.M((, המיועדת למנוע ולהפחית את זיהומו 

של הים התיכון תוך גיבוש קריטריונים אחידים בדבר איכות מי הים בחופי הרחצה.

התכנית קבעה שתי מטרות עיקריות לעשור זה - להנהיג קריטריונים בקטריאליים אחידים לאיכות מי הרחצה בחופי הים 

התיכון, ולהכין פרופילים )אפיונים( סניטאריים לכל חופי הים התיכון שבהם ישולבו ההיסטוריה הבקטריאלית של כל חוף עם 

הערכה בדבר הסיכונים הסביבתיים הפוטנציאליים לזיהומם.

בשנת 2007 נערך מפגש של ה-POL-MED בו סוכם בין היתר לאמץ את חיידק ה-אנטרוקוק האינטסטינלי כאינדיקטור 

למחלות  יותר  טובה  קורלציה  בעל  הצואתי,  הקולי  מאשר  במי-ים  יותר  עמיד  שהוא  מאחר  החופים  לזיהום  בקטריאלי 

שמירה על איכות 
מי חופים בים התיכון

מתוך סיכום מפגש בינלאומי 
של ה- MEDPOLבאתונה 2009 

1. שלמה לרמן הוא ס/ מהנדס ראשי לבריאות הסביבה במשרד הבריאות והיה הנציג של מדינת ישראל במפגש הבינלאומי שהתקיים באתונה 
שביוון 

זאב פיש הוא מפקח ארצי לבריאות הסביבה במשרד הבריאות

מאת: שלמה לרמן וזאב פיש1

באפריל השנה התקיים באתונה שביוון מפגש בינלאומי בנושא ניטור ושמירה על איכות 
צי החופים בים התיכון. 

יוון,  בוסניה,  אלג’יר,  אלבניה,   - התיכון  הים  סביב  השוכנות  מדינות  השתתפו  במפגש 
ישראל, לבנון, מלטה, מונטנגרו, מונקו, מצרים, מרוקו, סוריה, סלובניה, ספרד, קפריסין, 

קרואטיה ותוניסיה. 
במפגש נדונה בהרחבה מתודולוגיה לאפיון חופים של הים התיכון, לשם הערכת סיכונים 
והוצגו  לחופים  המגיע  הרחב  הציבור  בריאות  למען  נאותים  תברואה  לתנאי  בהקשר 
הנחיות קודמות בתחום זה של ארגון הבריאות העולמי משנת  2003 והנחיות מועצת 

אירופה משנת 2006. 
כתבה זו מתארת את הרקע והתהליכים הבינלאומיים שהתקיימו עד כה לניטור ושמירה 

על איכות מי החופים בים התיכון ואת מיקומה של מדינת ישראל במערך זה
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 WHO-מעיים מאשר הקולי הצואתי ומתאים לדירקטיבות )הנחיות( החדשות של מועצת אירופה )2006( ולהמלצות של ה

)Guidelines2003(

מתודולוגיה לאפיון חופים מבחינה תברואתית 
מידע לפיקוח על החופים

הפיקוח על החופים אמור לכלול מידע כמפורט להלן: 

א. הזרמות שפכים 

 הזרמות מוצאי ביוב כתוצאה של גלישה, הזרמות בעקבות גשמים וקולחין.

 פרמטרים להערכה: 

קיום או העדר שפכים.   .1

דרגת הטיפול בשפכים:  .2

. ללא טיפול	 

.) טיפול קדם )הרחקת מוצקים גסים	 

. טיפול ראשוני : שיקוע וציפה	 

. טיפול שניוני : ראשוני + תהליך ביוכימי	 

. טיפול שניוני + חיטוי	 

. טיפול שלישוני: שניוני + סינון, או מיקרו-סינון	 

 . שלישוני + חיטוי	 

 . בריכות חמצון	 

3.  סוג של הטיפול בשפכים: פיזור, דילול, שיקוע ואינאקטיבציה האמורים לתת דרגה סבירה של בטחון למניעת זהום  

החוף.  

יעילות המוצא הימי של שפכים והקולחים: הזרמה ישירה לחוף, הזרמה על ידי מוצא קצר העלולה להחזיר זהום לחוף    .4

והזרמה על ידי מוצא ארוך עם דילול יעיל ללא סכנה של זיהום החוף.   

סיכון פוטנציאלי יחסי לבריאות עקב חשיפה להזרמת שפכים לים

סוג של הזרמה

מוצא לים ארוך יעילמוצא לים קצרישירה לחוףטיפול

נמוך מאודגבוהגבוה מאודללא טיפול

נמוךגבוהגבוה מאודקדם )פרלימינארי(

נמוךגבוהגבוה מאודראשוני, לרבות בורות רקב

נמוךגבוהגבוהשניוני

נמוך מאודבינוניבינונישניוני + חיטוי

נמוך מאודבינוניבינונישלישוני

נמוך מאודנמוך מאודנמוך מאודשלישוני + חיטוי

נמוךגבוהגבוהבריכות חמצון \ ייצוב

ב. הזרמות מנהרות ונחלים 

פרמטרים להערכה: 

קיום או העדר זרימה 1 .

בשפכים -מט”ש( סוג הטיפול )מתקני לטיפול . 2

נהרות גודל אוכלוסיה היוצרת את השפכים הזורמים לנחלים/. 3

נחל בעת עונת הרחצה ספיקת הזרימה בנהר\. 4
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סיכון פוטנציאלי יחסי לבריאות עקב חשיפה להזרמת נהר\נחל 

אוכלוסיה ואופי הזרימה בנהר/נחל

טיפול השפכים
הזורמים לנהר

אוכלוסיה רבה
+ זרימה דלה

אוכלוסיה קטנה
+ זרימה דלה

אוכלוסיה בינונית
+ זרימה בינונית

אוכלוסיה גבוהה
+ זרימה דלה מאוד

אוכלוסיה קטנה
+ זרימה גבוה

גבוהגבוהגבוהגבוה מאדגבוה מאדללא טיפול

מתוןמתוןמתוןגכוהגבוה מאדראשוני

נמוך מאודנמוךנמוךמתוןגבוהשניוני

נמוך מאודנמוך מאודנמוך מאודנמוך מאודנמוךשניוני + חיטוי

נמוך מאודנמוךנמוךמתוןמתוןבריכות חמצון ייצוב

ג. זיהומי מי-ים על ידי המתרחצים עצמם 

זיהום על ידי המתרחצים עצמם מושפע משני גורמים:

צפיפות בעת העונה.  1 .

מיהול מים )ערבוב. 2 המים באזור הרחצה(. 

דרגת הסיכון עקב צפיפות והמיהול בים באזור הרחצה

סיכוןזהום שמקורו המתרחצים

נמוךצפיפות גבוהה ו-מיהול גבוה

נמוך מאודצפיפות נמוכה ו-מיהול גבוה

מתוןצפיפות גבוהה ו-מיהול נמוך

נמוךצפיפות נמוכה ו-מיהול נמוך

ד. זיהום מגורמים אחרים

 זהום ממקור לא אנושי:

ניקוז משטחי מרעה של צאן ובקר.  1 .

גידול אינטנסיבי של. 2 צאן ובקר.

נוכחות שחפים. 3 .

נוכחות כלבים או סוסים בחוף.  4 .

זיהום מתנאי הטבע:

גשמים - כמות ומשך הזמן. 1 .

רוח - מהירות ועוצמה. 2 .

 גהות. 3 ושפל, זרמים, נחלים מבוקרים על ידי סכר.

. 4 מבנה החוף. 

אפיון חופי ישראל מבחינה תברואתית 
במסגרת המפגש בבינלאומי באתונה הציגו 7 ארצות )ישראל, מצרים, אלבניה, מונטנגרו, סלובניה, קרואטיה וספרד(  פיילוט 

של אפיוני ופרופיל  5 חופים בתחומם.

בהתאם להנחיות ה-MEDPOL פרופיל החוף כולל: נתונים סביבתיים, נתונים תברואיים והיסטוריה בקטריאלית )של 5 השנים 

האחרונות(, בצרוף של מפות וצילומים.

נתונים סביבתיים: מכונים לטפול בשפכים בסביבת החוף, הזרמת קולחים לחוף, מוצאים ימיים, הזרמה מנחלים, נגר עילי 

משדות ומשטח עירוני, זהום מכלי שייט, מצבורי אשפה בסביבה, מקורות זהום מבעלי חיים, וכו’.

נתונים תברואיים: סידורים סניטאריים, מקלחות, בתי שימוש, טיפול בביוב מהשירותים, פחי אשפה, נוכחות כלי רכב על 

החוף, ניקיון כללי, מדוזות, עומס מתרחצים, עמדות לעזרה ראשונה, שלטי אזהרה, וכו’.

השנים   3 או   5 ל-  האחוזונים  חישוב  הבקטריאליות,  הבדיקות  כל  של  התוצאות  של  היסטוריה  בקטריאליים:  נתונים 

האחרונות, מרחק מנקודות הדיגום עד למעבדה וזמן נסיעה של הדגימות למעבדה.

מפות: נדרש לציין את רוב האובייקטים שצוינו לעיל במפות ותמונות כדי לתאר את כל אחד מהחופים.

ישראל הציגה פרופיל ואפיונים של החופים הבאים: דדו )חיפה(, פולג )נתניה(, אכדיה )הרצליה(, פרישמן )ת”א( וראשון לציון, 

ובמיוחד הודגש השיפור הדרמטי שהוחל בחוף פולג בשנים האחרונות כשהופסקה הזרמת הביוב מרעננה ומיישובי הסביבה 
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דרך נחל פולג אל החוף. שיפור זה הושג הודות לשיתוף הפעולה בין שלושת המשרדים העיקריים הנוגעים בדבר: משרד 

הפנים, המשרד להגנת הסביבה וכמובן גם משרד הבריאות, שהביאו לשידרוג מט”ש רעננה וניצול הקולחים להשקיה, שתי 

פעולות שהביאו להפסקת הזרמת קולחים לחוף.

שנה

P
95

= 463
for 2002-8 חוף פולג - קוליפורמים צואתיים

מספר 

בדיקות 
100< 100-200 200-400 400> 400 > % P

95

2002 39 12 9 4 14 35.9 6893

2003 62 42 3 3 14 22.6 2033

2004 26 22 0 1 3 11.5 367

2005 49 45 3 1 0 0 64

2006 68 66 0 1 1 1.7 60

2007 34 33 0 1 0 0 31

2008 70 69 0 1 0 0 22

ראוי לציין כי במצגת שהוצגה על ידי נציג מדינת ישראל צוין שהדיגום לבדיקת מי החוף נעשה על ידי דוגם מוסמך של 

הרשות המקומית או של מעבדה מוכרת ומוסמכת על ידי משרד הבריאות, כאשר הדוגם מקבל הכשרה מקצועית לפי 

תוכנית לימודים של משרד הבריאות ונבחן ומוסמך על ידי משרד הבריאות. נושא זה של דוגם מוסמך כולל הכשרתו צוין 

במפגש לשבח ונציג ישראל התבקש להעביר לידיעת כל המשתתפים תרגום לאנגלית של תכנית הלימודים של הקורס 

לדוגמי מי נופש. בעקבות זאת נושא הכשרת דוגמים נכלל בהמלצות של סיכום המפגש.

כמו כן רוב הארצות מפרסמות דיווחים ומפות בדבר איכות מי החופים המבוססים על השנה האחרונה. ישראל היא הראשונה 

המפרסמת באינטרנט מפת חופים שמתעדכנת בצורה שוטפת גם בעברית וגם באנגלית, עבור הציבור הישראלי וגם עבור 

התיירים. 

 http://www.health.gov.il/sviva :כתובת האתר

http://www.health.gov.il/pages/default.asp?maincat=26&catId=400&PageId=4238

סיכומים ומסקנות של המפגש
דיגום: הודגש שדיגום נכון הוא תנאי הכרחי לתוצאות נכונות וחשוב שהדוגמים יקבלו הכשרה. הוזכרה במפורש תכנית 

ההסמכה של דוגמים של מדינת ישראל. הנציג הישראלי התבקש להעביר את הנוסח באנגלית של הסילבוס של מרכז 

ההדרכה לקורסים של דוגמים מוסמכים למי נופש. 

פיקוח סניטארי: הסקר הסניטארי חייב להתבצע על ידי כוח אדם מיומן. בארצות רבות זה נעשה על ידי אנשי תברואה 

מוסמכים ובספרד זה נעשה על ידי בוגרי אוניברסיטה בתחום מדעי הסביבה.

בין המעבדות. בעבר נעשו פעולות אלה, אך בינתיים,  כיול  יש צורך לערוך התאמת  מזמן לזמן  כיול בין מעבדות: 

במרוצת השנים, אנשי מעבדה התחלפו ועל כן דרוש לרענן את הסדנאות לכיול. אפשר גם לערוך דיגומים מקבילים 

לכיול המעבדות.

דיווח לקהל הרחב: הדו”חות הטכניים בדבר איכות המים בחופים מעניינים ביותר אבל הקהל הרחב לא תמיד מבין את 

השפה הטכנית. חשוב להכין לקהל דיווח תמציתי על מצב החופים בשפה מובנת לכל.

המפות המצורפות לאפיוני החוף: הבעיות התגלו בנושא קנה המידה. או שהם היו קטנות מדי או גדולות מדי. הומלץ 

להכין 2 מפות בקנה מידה שונה כדי לסמן מצד אחד את המקורות הפוטנציאליים של זיהום ומצד שני את הגבולות, 

המתקנים ונקודות הדיגום בחופים. 

לנקודת  דיגום אחת תהיה סמוכה  רצוי שנקודת  כלל  נקודות דיגום: הבחירה קשה בחופים ארוכים. בדרך  בחירת 

מוצא של ביוב או נחל )אם יש( והנקודות הבאות בחוף הרחצה עצמו, בהתאם לטופוגרפיה ולזרמים סמוך לחוף. יש גם 

להתחשב בחופים מפורצים,שוברי גלים וכד’. 

צילומים: המצלמות הדיגיטאליות מאפשרות היום לצלם את החופים לקבל תמונה מעודכנת, דבר המוסיף רבות לדיווח 

של האפיון.

הערכה בדבר איכות החוף: הודגש שבעת הכנת אפיון החוף יש להתבסס על מיון של הערכה סטטיסטית של תוצאות 
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תוצאות  עם  בשילוב  בקטריאליות 

הינו  זה  סקר  התברואי.  הסקר 

התוצאות  לאימות  ביותר  יעיל  כלי 

המעבדתיות ואמצעי לתכנון פעולות 

מנע נגד זיהום אפשרי של החוף.

אחרי  חריגות:  תוצאות  תיקון 

כלל  בדרך  חלה  חזקים,  גשמים 

הרעה באיכות מי החוף או כתוצאה 

מנגר עילי או כתוצאה מפריצה של 

ביוב ממט”ש או סכר. ערכים קיצוניים 

הסטטיסטיקה  על  להשפיע  עשויים 

המצב  את  לשקף  ולא  האפיון  של 

האופייני של מי החוף. מומלץ לצורך 

לבצע דיגום 
95

P  החישוב של האחוזון

חוזר ולהחליף את התוצאה החריגה 

בתוצאה החדשה ,ובתנאי שיצוין 

באיזה נסיבות חלה החריגה ואם 

הייתה הצדקה לכך. 

המלצות

הבאות  לשנתיים  פעולות  הומלצו 

המשתתפים  ידי  על  שסוכמו 

במפגש:

את. 1  הכינו  שטרם  ארצות 

לפחות  להכין  מתבקשים  האפיונים 

חופים עד שנת 2010.  ל-5  אפיונים 

אפיונים   5 הכינו  ארצות   שכבר 

מתבקשים להכין 10 אפיונים נוספים 

בזמן זה.

 ) החופים. 2 )פרופיל  האפיונים  את 

 MEDPOL-יש להכין לפי הנחיות ה

משנת 2007.

 של אנטרוקוקים ומיון לפי שילוב שניהם.. 3 
95

P או
90

P  האפיון יכלול סקר תברואי מפורט, חישוב אחוזון

לאפיון יהיה נספחים של:. 4 

מפה בקנה מידה מתאים בו יצוינו מקורות זהום אפשריים או פעילויות מזהמות.	 

מפה בקנה מידה קטן יותר עם ציון גבולות החוף ,נקודות דיגום ואובייקטים העלולים להשפיע על איכות המים.	 

צילומים של החוף.	 

דיווח מקוצר לקהל( ללא טרמינולוגיה טכנית.) 	 

מפת GIS עשויה להיות פתרון אידיאלי ,אך ניתן גם להשתמש בתוכנה Google Earth שלא כרוכה בהוצאות 	   

כספיות.  

המדינות מתבקשות להכין קורסים להכשרת דוגמים מקצועיים ולהכשיר אנשי מקצוע מאומנים לעריכת . 5  

סקר תברואי ופיקוח על החופים.  

 6 .- MEDPOL -יש צורך לבדוק מדי פעם את איכות הבדיקות המעבדתיות ולתרגל כיול בין מעבדות .מזכירות ה

מוכנה לתאם פעולה זו.  

מטלות שהוטלו על מדינת ישראל

. להעביר למזכירות את הגרסה האנגלית של סילבוס הקורס להסמכת דוגמי מי נופש	 

 . להכין עד שנת 2010, עוד 10 אפיוני חוף לפחות	 

להכין בהקדם המרבי מפות GIS של החופים.	 

בפרק זה נתאר את הסטנדרטים הבקטריאליים למי חופים שהתקיימו במקומות שונים בעולם ואת התפתחותם.
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כאמור, בשנת 2007 נערך מפגש של ה-MED-POL בו סוכם בין היתר לאמץ 
לזיהום החופים  את חיידק ה--אנטרוקוק האינטסטינלי כאינדיקטור בקטריאלי 
מאחר שהוא עמיד יותר במי-ים מאשר הקולי הצואתי, בעל קורלציה טובה יותר 
 )WHO 2003(-למחלות מעיים מאשר הקולי הצואתי ומתאים ולהמלצות של ה

ולדירקטיבות )הנחיות( החדשות של האיחוד האירופאי )2006(. 

 מדינת ישראל החליטה לאמץ את התקנים המחמירים, כפי שיפורט בהמשך

WHO Guidelines 2003 - המלצות ארגון הבריאות העולמי 

סיכון לתחלואה

מערכת נשימה

סיכון לתחלואה

מערכת עיכול

סוג של אנטרוקוק ל 100 -מ“ל
95

P 

פחות מ-0.3% פחות מ-1% A עד 40

1.9 - 0.3%  1-5% B 41-200

  3.9 -1.9% 5-10% C 201-500

מעל % 3.9 מעל % 10  D מעל 500

 

Guidelines MED POL 2007
במפגש ה-MEDPOL משנת 2007 נקבעו המלצות שהמדינות המשתתפות לקחו על עצמן להחיל לא יאוחר משנת 

2013. לפי זה, הפרמטר הבקטריאלי היחיד הוא האנטרוקוקים. למותר לציין שהמדינות בים התיכון ששייכות לאיחוד 

האירופאי מחוייבות לדירקטיבות של אירופה, כלומר, לבדוק גם קוליפורמים וגם אנטרוקוקים.

איכות בקטריאלית של המים סוג אנטרוקוקים ל- 100 מ”ל

מצוינת A עד 100 )*(

טובה B 101-200 )*(

מספיקה C עד)**( 185 

לא מספיקה D מעל)1( )**( 185 

based on P
90

 ;)**( based on P
95

 ;ISO 7899 and ISO 9308 )*(

If isolated test is over 500, an immediate action is needed )1(

לפי זה, הפרמטר הבקטריאלי היחיד הוא האנטרוקוקים.

מובן מאליו, שהמדינות בים התיכון ששייכות לאיחוד האירופאי מחוייבות לדירקטיבות של אירופה, כלומר, לבדוק גם 

קוליפורמים וגם אנטרוקוקים.

USA Standard - Florida and California
התקן בארה”ב )במדינת פלורידה למשל( מחמיר יותר מהתקן האירופאי

ראוי לציין כי התקן בארה”ב לפרמטרים בקרטריאליים )במדינת פלורידה למשל ( מחמיר יותר מהתקן האירופאי. 

קוליפורמים צואתיים 

ל- 100 מ”ל

אנטרוקוקים ל- 100 מ”ל איכות

ממוצע גיאומטרי תוצאה בודדת

עד 199 עד 35 עד 35 טובה

200-399 36-104 בינונית

חריגה )לקויה( 105או יותר 36או יותר 400או יותר

סטנדרטים בקטריאליים בינלאומיים למי חופים
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סטנדרטים בקטריאליים ישראליים למי חופים
מדינת ישראל החליטה בשנת 2009 לאמץ את הסטנדרטים הבינלאומיים המחמירים לבדיקות בקטריאליות של מי-

חופים. עד לחודש מרס השנה הנחיות משרד הבריאות שנקבעו בשנת 1992 היו בדיקת קוליפורמים צואתיים בלבד 

כמפורט להלן: 

הנחיות משרד הבריאות 1992
הערות קוליפורמים צואתיים ב- 100 מ”ל איכות בקטריאלית

0-100 מצוינת

101-200 טובה

201-400 בינונית

איסור רחצה אם הבדיקה החוזרת גם 

היא חריגה

מעל ל- 400 לקויה 

הנחיות משרד הבריאות החל מחודש מרס 2009
כאמור, מדינת ישראל החליטה בשנת 2009 לאמץ את הסטנדרטים הבינלאומיים המחמירים לבדיקות בקטריאליות של 

מי-חופים ולהוסיף את האנטרוקוקים כפרמטר בקטריאלי לאיכות מי-ים, בנוסף לקוליפורמים הצואתיים. 

ראוי להדגיש כי במפגש ה-MEDPOL משנת 2007 נקבע כי הפרמטר הבקטריאלי היחיד שייבדק הוא רק אנטרוקוקים, 

אולם בישראל הוחלט להמשיך ולבדוק גם פרמטר של קוליפורמים צואתיים מאחר שהמדינות בים התיכון, השייכות 

לאיחוד האירופאי, מחויבות לדירקטיבות של אירופה, כלומר, לבדוק גם קוליפורמים וגם אנטרוקוקים. ראוי גם להדגיש 

לשם השוואה שבישראל התקן לקוליפורמים מחמיר בדיוק כמו האמריקאי. 

להחלטה זו של משרד הבריאות לשדרוג התקן, קדם פיילוט שנערך במשך כל שנת 2008.

להלן הסטנדרט הישראלי החדש לאיכות בקטריאלית של מי חופים: 
הערות אנטרוקוקים

 ב- 100 מ”ל

קוליפורמים צואתיים

ב- 100 מ”ל

איכות בקטריאלית

0-100 מצוינת

עד 35 101-200 טובה

36-104 201-400 בינונית

איסור רחצה אם הבדיקה החוזרת 

גם היא חריגה

מעל ל400 - 105או יותר לקויה 

פיילוט 2008 - בדיקות מקבילות לקולי צואתי ואנטרוקוקים
בעקבות מפגש ה MEDPOL] ב- 2007 הוחלט לבדוק את האפשרות לעבור לשימוש של אנטרוקוקים במקום או בנוסף 

לקולי צואתי.

השיטה המעבדתית הנהוגה באירופה, ISO 7899 נמשכת 48 שעות ואף יותר מזה כשיש צורך לאימות התוצאה. לעומת 

זאת בארה”ב משתמשים בשיטת EPA 1600 הנמשכת 24 שעות בלבד. המעבדות של משרד הבריאות בתל אביב 

ובאר שבע למדו את השיטה הנהוגה בארה”ב ורכשו את קרקע המזון המתאים.

במשך שנת 2008 נערכו בדיקות מקבילות לשני האינדיקאטורים - אנטרוקוקים וקולי צואתי.

נבדקו 21 חופים. נלקחו 731 דגימות ובוצעו בסה”כ 1462 בדיקות מעבדה.

התגלה כי ב- % 85 מהמקרים של חריגה באחד הפרמטרים הייתה גם חריגה בפרמטר השני. היו מקרים שהיו חריגות 

באנטרוקוקים ולא היו חריגות בקולי צואתי וגם ההפך, חריגות בקולי צואתי בלי חריגות באנטרוקוקים.

 ( התברר כי כל החופים, מלבד חוף אחד, היו במצב תקין. המשמעות היא שהתוצאה היא 
95

P( 95 כאשר חושב האחוזון

כלומר  בחוף.  בעיה  קיימת  לגלות מתי  ניתן  החריגות  בתוצאות  ורק שמתבוננים  רטרוספקטיבית  הערכה סטטיסטית 

 הינה “היסטורית” ומאפיינת רטרואקטיבי, בעוד שהשיטה המתבקשת בישראל היא בגישה של 
95

P -התברר כי גישת ה

איתור חריגות מיידיות בחוף הבעייתי ונקיטת אמצעים מידיים לתיקון המצב ואו איסור הרחצה. 
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להלן השוואה של אחוזי חריגה ואחוזוני 95 לאנטרוקוקים ולקולי צואתי

שם החוף

ר  פ ס מ

דגימות

ENtEROCOCCI אנטרוקוקים COLIFORMS FECAL קולי צואתי 

אחוז חריגות

 OF  %

 >105/100ML

 P
95

אחוז חריגות

OF %

 400/100ML>

P
95

36015.931.2פולג
35025.3072.3סירונית

20036.60196.2הרצליה נפרד
20028.2024.9אכדיה
981.065.18.2371.3הצוק

932.186.75.4285.2שרתון
864.686.32.3278.0פרישמן
36033.62.8207.8בת ים
35010.6050.9ראשון
אילת

20017.7038.3מגדלור
2004.009.0הנסיכה

2209.906.1אופיר
244.260.88.3470.9רויאל

23030.4047.7הסלע האדום
2308.0026.3אלמוג

2306.705.7וילג’
234.3141.40149.9הדקל

23032.6061.7אומ רשרש
23049.4044.0לגונה

254.057.08.0218.6החוף האדום
240107.412.5174.9מפרץ שמש

970.9-1943.4 -24תעלת הקינט *
סה”כ 731 דגימות )1462 בדיקות(

* תעלה זו איננה חוף רחצה והיא נבדקת כביקורת בלבד מאחר שמזרימה מים בקרבת החופים. 

המחלקה לבריאות הסביבה במשרד הבריאות
בריאות הסביבה כוללת את אותם ההיבטים של בריאות האדם )לרבות איכות החיים( המושפעים מגורמים פיזיים, כימיים, 

תיקון  הערכה,  של  וליישום  לתיאוריה  גם  מתייחסת  הסביבה  בריאות  בסביבה.  ופסיכו-סוציאליים  חברתיים  ביולוגיים, 

ומניעה של הגורמים הסביבתיים העלולים לגרום למפגע פוטנציאלי ולנזק בריאותי של הדור הנוכחי והדורות הבאים. 

תחומי הפעילות של המחלקה לבריאות הסביבה בתחום אתרי רחצה - בריכות שחייה, מקוואות וחופים הם בשמירה 

על איכות הבקטריאלית של המים וניקיון החופים. בתחום מי שתייה - איכות בקטריאלית וכימית, מונעי זרימה חוזרת, 

הפלרה, בטחון מים. כמו כן פועלת המחלקה בתחום התברואה של מוסדות חינוך בריאות ורווחה, ביוב, השקייה בקולחים, 

תכנון ובניה, תברואה במחנות נוער וקייטנות, פיקוח על תברואת העסקים כגורם נותן אישור ברישוי עסקים, ועדות מל”ח 

)משק לשעת חירום( ועוד. 
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רקע כללי
ברשויות מקומיות רבות השוכנות לחופי ים מייעדים עפ”י 

החוק מקומות מיוחדים לרחצה נפרדת המיועדת לציבור 

החרדי. עפ”י חוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ”ד - 1964, 

רשות מקומית רשאית, באישור שר הפנים, לקבוע בחוק 

עזר הוראות להסדרת הרחצה בים, בנהר, באגם או 

בבריכת שחיה ובכללן ייעוד מקומות או זמנים לרחצה 

בלעדית של גברים, נשים או טף;

בישראל נכון להיום קיימים 17 חופים נפרדים והחוף 

הנפרד בטבריה הוא אחד מהם.

ניהול חופי טבריה באמצעות החברה 
הכלכלית

הכינרת.  של  המערבית  הגדה  על  שוכנת  טבריה  העיר 

ושטח  ק”מ   7.7 של  חוף  רצועת   - שיפוטה  בתחום 

 45,000 כ-  תושביה  מספר  דונם   10846 שיפוטה 

וגדלה.  הולכת  חרדית  אוכלוסיה  ובתוכם   נפש 

מנוהלים  בטבריה  הרחצה  חופי  יתר  כמו  הנפרד  החוף 

ישירות ע”י החברה הכלכלית. 

אסורים  רחצה  )מקומות  רחצה  מקומות  הסדרת  צו  עפ”י 

המלח  בים  הירדן,  בנהר  כנרת,  בים  התיכון,  בים  ומוכרזים 

המוניציפאלי  בתחום   ,2007 התשס”ח-  )תיקון(.  סוף(  ובים 

של טבריה 10 חופים המוכרזים לרחצה באורך של 454 מ’  

ו - 2,829 מ’ של אורך חופים המוכרזים כאסורים לרחצה. 

עיריית טבריה בראשות ראש העיר מר זוהר עובד ובאמצעות 

החברה הכלכלית פעלה בשנים האחרונות נמרצות לפיתוח 

החופים המוכרזים בשיתוף עם משרד הפנים וכיום החופים 

ומעניקים שרות מודרני לציבור הרחב. החופים  משודרגים 

המוכרזים לרחצה הם החוף הנפרד, חוף הטיילת שהוכרז 

השנה, חוף גנים העירוני. 

לרחצה  מוכרזים  שאינם  פתוחים  חופים  קיימים  בנוסף 

הצלה  שירותי  ללא  הרחב  לציבור  שימוש  מאפשרים  אך 

כגון חניון השקמים. ראש העיר והחברה הכלכלית פועלים 

נמרצות לשדרג את החופים הללו על מנת לאפשר לנופשים 

תנאי רחצה ונופש תקינים, זאת בשיתוף עם פרויקט חוף 

נקי ובשיתוף עם משרד הפנים ואיגוד הכנרת. 

)על החברה הכלכלית ראה במאמר מוסגר בהמשך(

החוף הנפרד
בשנת  רק  מוכרז  כחוף  ברשומות  הוכרז  הנפרד  החוף 

2004 כאשר עד אז היה בשלבי בניה. 

החוף מספק את כל מה שנדרש לסקטור החרדי מבחינת 

חוף נפרד לדוגמה

ברשויות מקומיות רבות השוכנות לחופי ים מייעדים עפ"י החוק מקומות מיוחדים 
לרחצה נפרדת המיועדת לציבור החרדי. עפ"י חוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ"ד 
- 1964 רשות מקומית רשאית, באישור שר הפנים, לקבוע בחוק עזר הוראות 
להסדרת הרחצה בים, בנהר, באגם או בבריכת שחיה ובכללן ייעוד מקומות או 

זמנים לרחצה בלעדית של גברים, נשים או טף. 
)כולל  בים התיכון, 2 בכנרת  נפרדים, 12  נכון להיום קיימים 17 חופים  בישראל 
החוף הנפרד בטבריה(, 2 בים המלח ו- 1 באילת. החוף הנפרד בטבריה נבחר 
בגיליון זה כחוף לדוגמה באיכות התפעולית שלו ובשיטת הניהול של הפעלה 

באמצעות חברה כלכלית עירונית

1. אשר אלמלם הוא מנהל החוף הנפרד בטבריה. הראיון נערך ע"י דוד לבקוביץ

מתוך ראיון שנערך עם אשר אלמלם1

ועל הסכנות בחופי הכנרת
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כל כללי ההלכה ובשנים האחרונות חל גידול ניכר במספר 

המבקרים בחוף והוא נאמד בכ- 200,000 בעונת הרחצה 

2008. היקף זה של מבקרים צפוי לגדול בהרבה בשנים 

הקרובות עקב הנוחות והשרות לרוחצים. 

החוף הנפרד מאופיין בכך שקיימת רחצה לגברים ונשים 

דבר  מוחלטת,  הפרדה  של  תכנון  באמצעות  בו-זמנית 

שמאפשר לכל המשפחה החרדית להגיע לחוף וליהנות 

עם כל המשפחה כאשר במפלס העליון, שבו ממוקמת 

לכל  המיועד  “יבש”  כשטח  נחשב  ראשית,  הכניסה 

המשפחה, גברים כנשים, ובו פינות המתנה ומזנון לנוחות 

המבקרים. המפלס התחתון עם המלתחות והים משמש 

כשטח רטוב לרחצה נפרדת. וכן לקמפינג ואירועים. 

שעות פתיחה ותעריפי כניסה

עד  אוגוסט  וביולי   09:00-17:00 בשעות  פתוח  החוף 

השעה 19:00 וניתן לקיים בו גם אירועים שונים בלילה, לפי 

דרישה. עלות הכניסה 10 ₪ למבוגר ו- 8 ₪ לילד. קיימת 

חניה רחבה למבקרים מעבר לכביש ללא תשלום. 

תשתיות ושירותים 

שטח החוף כ- 4 דונם והושקע בו פיתוח רב של תשתיות 

ואמצעי שרות לרוחצים: שילוט מודיעין ואזהרה תקני עפ”י 

הנחיות משרד הפנים ובפיזור רחב,הותקן שעון דיגיטאלי 

מדשאות,  לנוי,  דקל  עצי  וטמפ’,  שעה  תאריך,  הכולל 

שמשיות רבות, שולחנות פיקניק, כיסאות לכל דורש ללא 

ונשים  לגברים   - המלתחות  מפנקות.  ומלתחות  תשלום 

בנפרד - משודרגות, רחבות ומטופחות וכל אחת כוללות 6 

מקלחות עם מים חמים ו- 5 בתי שימוש. לבתי השימוש 

של הגברים התווספו 3 משתנות. 

כוח אדם ושירותי הצלה

ועזרה  ההצלה  לשירותי  בנוסף  כולל,  בחוף  האדם  כוח 

בכל  ניקיון  ועובד  קופאי  מאבטח,  חוף,  מנהל  ראשונה, 

חוף. קופאי. תחנות הצלה תקניות מאוישות בשני מצילים 

בכירים סוג 3 וסוג 2 עם כל הציוד הנדרש כולל חסקות 

בחובש  מאוישת  מודרנית  מרפאה  בחוף  ואופנוע-ים. 

תקניים  חירום  פתחי  כולל  התקנות  עפ”י  היטב  ומצוידת 

ביולי אוגוסט מתוגבר  וחניה לרכבי חירום למקרה הצורך. 

כוח האדם לפי הצורך תוך שיקול דעת. 

אזור הרחצה

ואו  בורות  ללא  מתון  בשיפוע  רדוד,  בחוף  המים  קו 

מדרגות.

מהחוף  הוסרו  המפלס,  ירידת  עקב  הרוחצים,  לנוחות   

והמים סלעים ואבנים והונח מצע חצץ מיוחד לירידה נוחה 

החברה הכלכלית לטבריה בע”מ

החברה הכלכלית לטבריה בע”מ הוקמה בשנת 1988. 

מטרת החברה הנה מתן תנופה לפיתוח העיר כלכליים, 

מדיניות  ביצוע  על  הקפדה  תוך  ואחרים  תיירותיים 

מועצת העיר החברה הכלכלית משמשת כגשר וכלי 

יזמות  באמצעות  המקומית  הרשות  וקידום  לפיתוח 

פרויקטים.  ביצוע  באמצעות  כלכלי  ופיתוח   עסקית 

אין  מוגבל.  בעירבון  חברה  העירונית  החברה  בהיות 

היא שונה מבחינה משפטית - עסקית מכל חברה 

בע”מ והיא פועלת כגוף עסקי לכל דבר ועניין. החברה 

כלכליים. הצלחה  מדדי  בעל  סגור,  כמשק   פועלת 

ברורים..  ויעדים  אופי משימתי  בעלת  היא   הפעילות 

העברת פעולות מסוימות מהרשות לחברה העירונית 

כלכליים. ויתרונות  תפעוליים  יתרונות   מכילה 

יתרונותיה של החברה הכלכלית על פני הרשות הם 

בנקודת  למעשה  נמצאת  העירונית  שהחברה  בכך 

המפגש שבין צרכי השוק לבין מקבלי ההחלטות וקובעי 

המדיניות ובין בעלי ההון )היזמים(. החברה הכלכלית 

העסקי,  התחום  שבין  בצומת  למעשה  נמצאת 

יעילות  של  שיקולים  ע”י  מוכתבת  ההתנהגות  בו 

השיקולים  בו  ציבורי,   - השלטוני  התחום  לבין  ורווח, 

 המנחים הם מינהל תקין ושמירה על אינטרס ציבורי.

החברה הכלכלית מנוהלת על ידי דירקטוריון החברה 

המורכב מ: 1/3 עובדים בכירים 1/3 נבחרי ציבור 1/3 חברי 

מועצה. יו”ר הדירקטוריון הוא ראש העיר מר זוהר עובד 

 ומנכלי”ת החברה מזה 3 שנים היא גב’ עלוית פרוינד. 

רשות  הרחצה,  חופי  ניהול  מחלקות:   4 בחברה 

כלכליים.  ופרויקטים  תיירותיים  שווקים  ניהול  החניה, 

מועסקים בה 6 עובדים קבועים: 6 פקחי חנייה ו - 11 

עובדי חוף זמניים.

אשר אלמלם, מנהל החוף, בן 46 שנים. נשוי 4+. בוגר קורס מנהלי חופים 

קורסים  ובוגר  בכיר   3 סוג  לים  הצלה  תעודת  בעל  הפנים,  משרד  של 

שונים כגון מדריכי שחייה ומינהל בכיר בשלטון מקומי. מזה 25 שנים עובד 

בעירייה החל כמציל החוף הנפרד הישן והחל משנת 2004 ועם פתיחת 

הכלכלית  החברה  ולזכות  לזכותו  החוף.  כמנהל  משמש  החדש  החוף 

המלווה אותו פיתוח יוצא דופן במהירות הביצוע בסיוע משרד הפנים. 
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למים, לפי הנחיות מנהלת הכנרת. 

של  שורות   2 במים  הונחו  המתרחצים  ובטיחות  לנוחיות 

מצופים לתיחום אזורי העומק של החוף. שורת המצופים 

שאינם  ולאלו  הרך  לגיל  רדוד  אזור  מתחמת  הראשונה 

אזור  מתחמת  השנייה  המצופים  שורת  לשחות.  יודעים 

תמיד  שלא  ים  אופנועי  כניסת  ומונע  שחייה  למיטבי 

מהחוף  מ’   300 מרחק  שמירת  של  החוק  על  שומרים 

ואינם מקפידים לשוט אחרי מצוף האזהרה המיוחד לכלי 

השייט שכאמור ממוקם במרחק של 300 מ’ מהחוף. 

חופי הכנרת 
שטחים וטופוגרפיה 

על  מלאה  היא  כאשר  קמ”ר   170 כ-  הכנרת  פני  שטח 

גדותיה )במפלס 209- מ’ מתחת לפני הים התיכון(.

מצפון  הכינרת  של  אורכה  ק”מ.   57 הכנרת  חופי  אורך   

בקו  למערב  ממזרח  המרבי  רוחבה  ק”מ;   21 הוא  לדרום 

מגדל - כורסי הוא 12 ק”מ. 

קרקעיתה של הכינרת אינה סימטרית, היא יורדת בשיפוע 

החוף  לאורך  מתון  ובשיפוע  המזרחי  החוף  לאורך  תלול 

המערבי.

שתי קצוות הכנרת מצפון ומדרום רדודים והאזור העמוק 

ביותר נמצא קרוב יותר לגדה המזרחית, בין עין גב לכורסי.

העומק המרבי של הכנרת במצב בו היא מלאה עד גדותיה 

הוא 44 מטר ולפי מפה בתימטרית של הקרקעית חישבו 

ומצאו כי העומק הממוצע הוא כ- 25 מטר.

ניתן לסווג לפי חופים הפתוחים לרחצה  את חופי הכנרת 

וחופים סגורים לרחצה.
הערכת סיכונים בחופי הכנרת2

עומק המים
לרוחב  שנחשפים  חופים  ישנם  המפלס  מירידת  כתוצאה 

של כ- 300 מטר באזורים כגון מגדל והאון, חופים אחרים 

הוא  והשיא  הכנרת  בדרום  מ’   100-150 ברוחב  נחשפים 

וממגיעה  גבוהה  החשיפה  שם  ובבטיחה  הירדן  בשפך 

לקרבת 1 ק”מ. 

בעיית המדרגה 
תקופות של מפלס נמוך בכנרת עלולים להביא למצב של 

מספר  לאחר  רב  לעומק  רדוד  מעומק  תלולה  “מדרגה” 

גדול  בהיקף  למוות  לטביעות  בעבר  שגרם  דבר  מטרים, 

כמות  עקב  סכנה  קיימת  השנה  וגם   2001 בשנת  יחסית 

המשקעים הנמוכה וירידת מפלס הכנרת. תופעה זו באה 

קיימת  שבה  הכנרת  של  הצפוני-מזרחי  בחוף  ביטוי  לידי 

ומאד   -213 במפלס  המתחיל  תלול(  )מדרון  מדרגה  מעין 

במפלס 212-. 

לאור המפלס הנמוך וסכנת יצירת המדרגה בסמוך לחופים 

הצפוניים מזרחיים, יזם השנה משרד הפנים בדיקת עומק 

מנהלת  באמצעות  וזאת  המדרגה  תחילת  בסמוך  המים 

הזכיינים  יחויבו  סכנה  קיימת  כי  ויתברר  במידה  הכנרת. 

הצבת  באמצעות  המדרגה  תופעת  על  להתריע  בחופים 

שלטים ומצופים ויחויבו בפיקוח יתר על בטיחות הרוחצים. 

משטר הרוחות והגלים
משטר הרוחות

הצורה  גורמים:  שני  ע”י  נקבע  בכנרת  הרוחות  משטר 

של  הטופוגרפית  הצורה  הכנרת.  ומציאות  הטופוגרפית 

הכנרת נותנת לרוחות המערביות הבאות מהים התיכון את 

ואילו בחורף, משטר  עוצמתם הרבה באזור במיוחד בקיץ 

יותר למציאות של חילופי מזג האוויר היום- הרוחות נתון 

יומיים בכנרת.

לרוחות בכנרת יש התפתחות שנתית אופיינית. 

חופים אסורים לרחצהחופים מוכרזים לרחצה

אורך החופים 
)בק”מ(

מספר 
חופים

אורך חופים 
בק”מ

מספר 
חופים

אורך חופים 
בק”מ

5723 2.59926 28.714

התפלגות החופים המוכרזים בסובב כנרת )כולל טבריה(:

עפ”י צו הסדרת מקומות רחצה )מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים התיכון, בים כנרת, בנהר הירדן, בים המלח ובים סוף( )תיקון(. התשס”ח- 2007

2. מבוסס על דוח הערכת סיכונים לחופי רחצה שהוכן עבור משרד הפנים
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הרוחות החזקות ביותר נושבות בחודשי הקיץ והסתיו )יולי 

לנשוב  שמתחילה  מערבית  ברוח  ומדובר  ספטמבר(,  עד 

בד”כ אחה”צ בפתאומיות ובחוזקה גדולה )עד 12 מ’ לשניה 

- מעל 43 ק”מ לשעה( וממשיכה עד שעות הערב כשאז 

הפתאומית  ההופעה  מקומיות.  רוחות  אותה  מחליפות 

קטנים  שייט  לכלי  מאד  מסוכנת  המערביות  הרוחות  של 

)מזרוני ים, סירות מתנפחות, מפרשיות, סירות מנוע קטנות, 

קיאקים וכדו’( המושטים בידי אנשים לא מנוסים לתופעה.  

מזרחיות  רוחות  גם  האזור  את  פוקדות  הקיץ  בראשית 

חמות ויבשות.

כן  גם  הן  באזור  השולטות  העיקריות  הרוחות  בחורף, 

ברומטריים.  משקעים  הנובעות  רוחות  הן  אך  מערביות, 

הרוח 

זו שמביאה את הגשם ולאחר מכן הופכת  הדרומית היה 

להיות דרומית-מערבית ולעתים גם צפונית-מערבית. 

פרט לרוחות אילו נושבות בחורף באזור גם רוחות מזרחיות, 

לעתים רוחות חזקות שגורמות לסערות עזות באגם. 

משטר הגלים

משטר הגלים משתנה בכנרת מקטע חוף אחד למשנהו. 

רוב הגלים מתחוללים בכנרת בהשפעת הרוחות הנושבות 

מתהווה  לחוף  מחוף  הרוח  פעולת  בדרך  המים.  פני  על 

תהליך של מעבר אנרגיה מהרוח לגוף המים. היות ומשב 

הרוח תלוי בצורת האגם, במצבו היחסי של כל קטע חוף 

בתוך האגם ובכוון הכללי של משב הרוח נובע שבמשטר 

ידוע מהניסיון  רוח מסוים משתנים הגלים מקטע לקטע. 

בקרבת  גלי  הים  כאשר  יחסית,  שקט  המערבי  שהחוף 

החוף המזרחי ולהיפך. 

הגורמים  ע”י  נקבע  המקומי  הגלים  שאקלים  מכאן 

השולטות  הרוחות  שכיחות  עם  בצירוף  לעיל  המפורטים 

לפי עוצמות ולפי כיוונים. הגלים בכנרת מגיעים להתפתחות 

בפחות  בד”כ  מסוימת  רוח  לעוצמת  המתאימה  מלאה 

עוצמת  של  ההדרגתית  בעלייה  בהתחשב  אחת,  משעה 

הרוח. ככל שעוצמת הרוח גדלה מתקצר המעבר ממצב 

ים אחד למשנהו. ידוע כי הכנרת לא סוערת בד”כ בו זמנית 

בכל החופים. גובה הגלים במים העמוקים )בקרבת החופים( 

יעלה בד”כ על שני מטר אך כ-1% של הגלים מגיע  לא 

גלים  צפויים  לפיכך  הגל.  מגובה   60% כ-  שעולה  לגובה 

בודדים שגובהם שלושה מטר ויותר. אורך הגל בכנרת קצר 

יחסית לזה שבים התיכון, תופעה שהרוחצים בכנרת צריכים 

להכיר ולהתמודד עמה. אורך הגל האפשרי תיאורטית הוא 

 50 כ-  נמוכה  ובהסתברות  40 מטר בשכיחות שנתית  כ- 

מטר. 

כלי שייט כגורם מסוכן לרחצה בכנרת
בכנרת שטים לפחות שבעה סוגים של כלי שייט לספורט 

ונופש:

סירות מרוץ )מהירות(, אופנועי ים, סירות מנוע בעלות מנוע 

של עד 6 כ”ס, סירות מפרש גלשני רוח, סירות להפעלה 

ברגלים )פדלים(, סירות לחתירה )כולל קיאקים(.

עלולות  הקטנים  השייט  כלי  של  השליליות  ההשפעות   

הגדולות.  הספינות  של  מאלו  יותר  אף  חמורות  להיות 

סירות מרוץ, אופנועי ים ואחרות שטות לרוב במים הרדודים 

לקהל  ולסכנה ממשית  למטרד  והופכות  החופים  בקרבת 

המתרחצים. 

לפי התקנות הקיימות אסור לכלי שייט ממונעים להתקרב 

יותר מ- 300 מטר לחוף, אך נראה כי המציאות היא אחרת 

וכמעט ולא ניתן לאכוף את החוק.  ממוקמים שתי שורות 

של מצופים כתומים המסמנים את קו ה- 300 מטר מהחוף 

המזרחי לחוף המערבי. 

עכירות המים וקרקעית הים
המים בכנרת עכורים יחסית גם שהים שקט ובעיקר בהיותו 

גלי במקומות מסוימיים כתוצאה מכיווני הרוח. 

מאפייני קרקעית הים הוא החל מחומר סחף בלתי מלוכד 

ולא יציב ועד חלוקים בגדלים שונים. 

שטחי חוף ציבוריים )חניונים(
ע”י  הלאומי  המים  מקור  זיהום  את  למנוע  מנת  על 

ישראל,  מקרקעי  מינהל   1978 בשנת  החל  הנופשים 

בשיתוף עם החברה הממשלתית לתיירות, מנהלת הכינרת 

חוף  שטחי  הכנרת  סביב  לפתח  לישראל,  הקיימת  והקרן 

ציבוריים עם שירותים, מים זורמים, צל, שולחנות ומקומות 

חנייה. פיתוח זה של חניונים ציבוריים פתח בפני הנופשים 

אפשרויות נופש רבות ומנע במקביל את זיהום המים. 

פיתוח החופים קרב את הנופשים אל המים, הקל עליהם, 

גם  עלולים  אך  שירות,  של  רבים  אלמנטים  להם  הוסיף 

במקומות  לרחוץ  הנופשים  לאוכלוסיית  בעקיפין  לגרום 

שבהם אין שירותי הצלה ועזרה ראשונה. אוכלוסייה זו לא 

תמיד מודעת לכך שבחניון המוסדר אין שירותי הצלה. 

בעיית המדרגה 
תקופות של מפלס נמוך בכנרת עלולים להביא למצב 

של “מדרגה” תלולה מעומק רדוד לעומק רב לאחר 

למוות  לטביעות  בעבר  שגרם  דבר  מטרים,  מספר 

קיימת  וגם השנה   2001 יחסית בשנת  גדול  בהיקף 

וירידת מפלס  סכנה עקב כמות המשקעים הנמוכה 

הכנרת. תופעה זו באה לידי ביטוי בחוף הצפוני-מזרחי 

תלול(  )מדרון  מדרגה  מעין  קיימת  הכנרת שבה  של 

המתחיל במפלס 213- ועד מפלס 212-. 

בסמוך  יצירת המדרגה  וסכנת  הנמוך  לאור המפלס 

לחופים הצפוניים מזרחיים, יזם השנה משרד הפנים, 

בשיתוף פעולה עם איגוד ערים כנרת, בדיקת עומק 

המים בסמוך תחילת המדרגה. הנחיות משרד הפנים 

והזכיינים  המקומיות  הרשויות  כנרת,  חופי  לאיגוד 

בסובב כנרת לקיים מיפוי של הערכת סיכונים ובדיקת 

מצב עומק המים ביחס למדרגה לפחות פעם בחודש 

מחודשי הקיץ ובמידה ויתברר כי קיימת סכנה יחויבו 

הרוחצים  בטיחות  על  יתר  בפיקוח  החופים  מחזיקי 

ולהתריע על תופעת המדרגה באמצעות פיזיים כגון 

הצבת שלטים ומצופים.
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פרטי המקרה
24.6.99 היה יומה האחרון של שנת הלימודים .עמנואל חגי 

(להלן - התובע ,)שהיה בעת המקרה תלמיד כיתה ח ’בן 

 ,14הגיע לביתו עם סיום הלימודים וביקש מאמו רשות 

ללכת לחוף וזו נעתרה לו לאחר שהפציר בה .היא התרתה 

בו שלא ייכנס למים התובע הגיע משם לחוף הים של 

ראשון לציון( להלן - החוף )שם פגש בחבריו.  

התובע לא ידע לשחות והייתה זו הפעם הראשונה שביקר 

בחוף וללא ליווי הוריו. 

מדובר היה בחוף רחצה מוכרז .אורכו של החוף הוא 

 750מטר וממוקמות בו חמש סוכות מצילים המסומנות 

במספרים .1-5 בחוף קיימים שירותים שונים - כגון מסעדות 

 -ואלה פעלו ביום התאונה. 

לאחר שהגיע לחוף ,התמקם התובע יחד עם חבריו בסמוך 

לסוכת מציל מס.2 ’ 

שהחל  כך  בשביתה,  הים  מצילי  נקטו  עת  באותה 

מהשעה 14:00 לא ניתנו שירותי הצלה בחוף על אף 

הייתה  לשביתה  הסיבה  הרחצה.  בעונת  היה  שמדובר 

לקבל  לתאונה,  קודם  שנה  שעלתה  המצילים,  דרישת 

בגין  הגמול  פנסיה  לצרכי  להם  יוכר  כי  וכן  שכר  תוספת 

השעות הנוספות אותן הם עובדים. דרישותיהם של מצילי 

הים הוצגו באמצעות ההסתדרות למרכז השלטון המקומי.

מדיווח שהעבירה העירייה למשרד הפנים על התאונה עולה, 

בין היתר, כי ביום התאונה היה הים סוער עם זרמים. במים 

תוך  החוף,  לקו  במקביל  לאורכו  שנעה  מערבולת  הייתה 

שהיא גם עוברת מול סוכה מס’ 2. טיבן של מערבולות אלו 

הוא שהן מתחילות מרחק של כ- 5-6 מטרים מקו החוף. 

באופן זה, גם אדם המתהלך לו במים הרדודים עשוי למעוד 

לתוך המים העמוקים עקב מדרגה וכך להיסחף למערבולת. 

המצילים בחוף נהגו לסמן את קיומן של מערבולות על ידי 

הצבת דגלים בתוך הים. בסיום עבודתם, וכך היה גם בשעה 

מתוך  להוציא  המצילים  נוהגים  השביתה,  במהלך   14:00

הדגלים  במקום  מערבולות.  המסמנים  הדגלים  את  המים 

שהוצאו מהמים היו המצילים מציבים מספר דגלים על קו 

המים יחד עם שלט המתריע על סכנת המערבולת. הם גם 

מורידים את דגלי הסימון המתנופפים מעל תחנת ההצלה. 

עקב  הצלה,  שירותי  בחוף  ניתנו  לא  שכבר  בשעה 

למערבולת  נקלע  הוא  לים.  התובע  נכנס  השביתה, 

וטבע. 

התובע חולץ מהים על ידי שני פקחים ובסיוע רוחצים 

בים. כתוצאה מהתאונה נגרמו לו נזקי גוף קשים.  

עיקרי פסק הדין
את  בית המשפט  בחן  האחריות  בחינת שאלת  במסגרת 

עצמו,  הטביעה  אירוע  את  הכוללת  העובדתית  התשתית 

שביתה  של  ומהותה  הים  מצילי  לשביתת  שקדם  הרקע 

השביתה.  של  קיומה  לדבר  התובעים  מודעות  ושאלת  זו 

של  אחריותם  נדונה  העובדתית  התשתית  קביעת  לאחר 

העירייה, של ההסתדרות, של המדינה ושל התובעים. 

בית המשפט קיבל את התביעה ופסק כדלקמן:

אחריות העירייה 
של  קיומה  הן  האזרחית  הרשלנות  עוולת  יסודות 

חובת זהירות מושגית וקונקרטית של המזיק לניזוק; 

לעירייה שליטה ופיקוח על החוף המצוי בחזקתה. שליטה 

אחריות רשות מקומית, ההסתדרות והמדינה 
למקרה טביעה למוות שאירע 

בזמן שביתת מצילים
א 00862/02 עמנואל חגי, עמנואל רחל ועמנואל רחמים נ’ עיריית ראשל”צ, 

ההסתדרות, מדינת ישראל ואח’ 

פסק דין בבית משפט המחוזי בחיפה שניתן ביום 23.10.2008

ע”י כב’ השופטת ב. גילאור - נשיאה

בראש המאזניים
לקט פסיקת בתי משפט בהסדרת מקומות רחצה

דוד לבקוביץ - כתיבה 

עו”ד דורית טפר - עריכה משפטית 
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ופיקוח אלה על החוף מקורם, בין היתר, בסמכויות שהוענקו 

חיקוקים  של  בסדרה  עליה  שהוטלו  ובחובות  לעייריה 

כמחזיקת  ים.  בחופי  רחצה  העוסקים בהסדרת מקומות 

המקרקעין, מוטלת על העירייה חובת זהירות מושגית 

כלפי מבקרים בחוף - כדוגמת התובע - למנוע סיכונים 

העירייה חבה  בחזקתה.  מצוי  שזה  בעת  בחוף  הנוצרים 

כלפי התובע שכן רשות  גם חובת זהירות קונקרטית 

מקומית סבירה, בנעלי העירייה, יכולה הייתה וצריכה הייתה, 

באשר  לתובע.  נזק  ייגרם  כי  לצפות  המקרה,  בנסיבות 

לצפיות הטכנית, יש לקבוע כי בנסיבות דנן - הכוללות בין 

הצלה של  שירותי  היעדר  מערבולות,  עם  ים  תנאי  היתר 

מצילים, התכנסות של מספר גדול של תלמידי בית ספר 

הגעת  הלימודים,  שנת  סיום  יום  את  לחגוג  כדי  צעירים 

ידיעת  ואי  עבדו  עדיין  שהמצילים  בשעה  לחוף  התובע 

התובע על השביתה במועד בו הגיע לחוף - יכולה הייתה 

העירייה לצפות כי נער בן 14, כדוגמת התובע, יכנס למים 

עשויה  הצלה,  שירותי  בהיעדרם של  למים,  זו  כניסתו  וכי 

להסתיים בנזק גוף. לא רק שהעירייה צריכה הייתה לצפות 

זאת, אלא שמהראיות עולה כי העירייה צפתה בפועל כי 

ביום התאונה צפויים להגיע תלמידים רבים לחוף וכי הדבר 

צפוי להגביר את הסיכון.

 מנגד, קבע בית המשפט כי יש להכיר בכך שהעירייה 

אינה נדרשת למנוע באופן מוחלט סכנות לבאי החוף. 

מהעירייה  לדרוש  אין  הרשלנות,  בדיני  שענייננו  מאחר 

עלותם  תהיה  האפשריים,  הזהירות  אמצעי  בכל  לנקוט 

והיכולת ליישמם אשר תהא. תקציבה של העירייה מוגבל 

ואילו חובותיה וסמכויותיה רבים הם ואינם מצטמצמים רק 

להסדרת הרחצה בחוף. כמו כן, על אף הסכנות העשויות 

למנוע  חברתי  אינטרס  אין  בים,  ברחצה  כרוכות  להיות 

פעילות זו לגמרי מהציבור, כמו גם את עצם הביקור בחוף, 

יתר  שבין  חשובה  ופנאי  ספורט  בפעילות  מדובר  שכן 

מעלותיה היותה נגישה לקהל הרחב.  

במספר  מלנקוט  חדלה  העירייה  כי  קבע  ביהמ”ש 

אמצעי זהירות סבירים חשובים שהיה מקום לנקוט 

בהם כגון: היה עליה לנסות לגייס מצילים חלופיים, להגדיל 

ייתלו  התאונה  ביום  כי  לוודא  בחוף,  הפקחים  מצבת  את 

שלטי “אין מציל” על סוכה מס’ 2 לאחר עזיבת המצילים, 

למים,  כניסה  מפני  אזהרות  תשמיע  הכריזה  שמערכת 

ליתן  כריזה,  מערכת  ועליו  החוף  על  ממונע  סיור  לקיים 

את  להנחות  שבתחומה,  הספר  לבתי  מתאימות  הודעות 

המצילים להתחיל לעבוד לאחר השעה 7 בבוקר על מנת 

החריגים  לועדת  ולפנות  העומס  בשעות  להצלה  להיערך 

של ההסתדרות לצורך השעיית השביתה ביום התאונה. 

ובנוסף  יחד  לנקוט  העירייה  על  היה  אלה  באמצעים 

בהפעלה  החשיבות  נקטה.  בהם  האחרים  לאמצעים 

התאונה  ביום  דווקא  אלו  זהירות  אמצעי  של  אפקטיבית 

מהם  רבים  תלמידים  בחוף  שהו  זה  שביום  מכך  נובעת 

ניתן לצפות להתנהגות משוחררת ואנרגטית אשר היכולת 

לשלוט בה ולכוונה דורשת מאמצים גדולים יותר. מחדליה 

התובע  שהגיע  שמעת  לכך  הביאו  העירייה  של 

השביתה.  לקיום  מודעותו  באי  שינוי  חל  לא  לחוף, 

מכאן, שכאשר נכנס למים לא ידע שהמצילים אינם 

עובדים. 

של  העיקרית  ההגנה  טענת  את  קיבל  לא  ביהמ”ש 

העירייה לפיה השביתה הייתה גורם חיצוני עליו אין 

וכי גורם זה מנע ממנה  לה כל השפעה או שליטה, 

בית  עצמו.  הוא  שיצר  הסיכון  את  להקטין  אפשרות 

באמצעי  לנקוט  הייתה  יכולה  שהעירייה  קבע  המשפט 

הזהירות שפורטו לעיל בד בבד עם קיום השביתה. קיום 

ההסתדרות  של  ומחדליהן  מעשיהן  לרבות   - השביתה 

והמדינה - לא מנע או הפחית את יכולת העירייה לנקוט 

יישום  על  שאמונה  כמי  אלו.  סבירים  זהירות  באמצעי 

את  לראות  יש  בחוף,  זהירות  אמצעי  של  יום-יומי 

העירייה כמומחית לענין זה. לא הוכח שהשביתה חייבה 

באשר  המדינה  ידי  על  לעייריה  מיוחדות  הנחיות  מתן 

לאמצעי הזהירות.

ביהמ”ש לא קיבל את הטענה טענו כי על העירייה 

לעודד  לא  זה  ובאופן  שבחוף  העסקים  את  לסגור 

את הציבור להגיע לחוף. ופסק שמקובלת טענת עדי 

העירייה לפיה לא ניתן לסגור את החוף תוך שהדגיש 

גם  אלא  לרחצה,  רק  לא  משמש  שהחוף  לזכור  כי 

לפעולות פנאי אחרות - שלא כרוכה בהם סכנה עקב 

ושימוש  הינפשות  ריצה,  רגלי,  טיול  כגון   - השביתה 

למנוע  מקום  אין  שבחוף.  הקפה  ובבתי  במסעדות 
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שאי  מכאן  השביתה.  עקב  מהציבור  אלו  שימושים 

סגירת החוף על ידי העירייה לא היוותה התרשלות 

מצידה. 

אחריות ההסתדרות
כי התרשלותה של ההסתדרות באה  בית המשפט קבע 

לידי ביטוי בעיקר בהחלטתה כי הפסקת העבודה במהלך 

השביתה תיעשה בכל סוכות ההצלה באמצע היום, בחלוף 

התלמידים.  של  הקיץ  חופשת  במהלך  עבודה,  שעות   7

אין  לשביתה,  אינטגראלית  בפעולה  מדובר  כי  העובדה 

בה, לכשעצמה, כדי לשלול קביעה שמדובר בהתרשלות. 

השביתה  של  זו  מתכונת  כי  בפועל  צפתה  ההסתדרות 

עשויה לסכן חיי אדם, ביניהם של תלמידים המצויים אותה 

עת בחופשה. צפיות זו של הסכנה, וההחלטה לבחור 

הן  הצפויה,  הסכנה  חרף  השביתה  של  זו  במתכונת 

שלה  הזהירות  חובת  את  להפר  להסתדרות  שגרמו 

כלפי התובע. זאת משום שבבחירתה זו של ההסתדרות 

ניתן משקל לא מידתי לזכות המצילים לשבות תוך היעדר 

מתן משקל מתאים לזכות התובע - קטין - לשלמות הגוף. 

היה על ההסתדרות לקיים את החובה המוטלת עליה 

- במסגרת דיני הרשלנות - להימנע מגרימת נזק בר 

העבודה.  בסכסוך  מעורב  לצד שלישי שאינו  צפייה 

זו  מאחריותה  להתנער  ההסתדרות  בחרה  זאת,  חלף 

נקטה  שלא  על   - בעייריה  אחרים:  בגורמים  ולתלותה 

באמצעי זהירות בחוף עקב השביתה; במדינה - על כך שבין 

הוצאת  באמצעות  השביתה  להפסקת  הביאה  לא  היתר 

צווי ריתוק למצילים; ובתובעים עצמם, אשר התנהגותם - 

כך לגרסת ההסתדרות - עולה כדי הסתכנות מרצון שבית 

המשפט לא קיבל את ניסיונה זה של ההסתדרות לתלות 

את האחריות באחרים ולהקנות לשביתה ולשובתים פטור 

מאחריות ברשלנות. 

אחריות המדינה 
הסדרת  חוק  מכוח  בחוף  סמכות  קיימת  למדינה 

שר  ידי  על  מכוחו  שהוצאו  והצווים  רחצה  מקומות 

סמכויות  ולמפקח  הפנים  לשר  מקנים  אשר  הפנים, 

מקומיות  רשויות  על  פיקוח  סמכויות  לרבות  שונות, 

בנוגע לאופן בו הן ממלאות את חובותיהן לקיים אמצעי 

זהירות שונים בחופים המצויים בתחומן. כ למשל רשאי 

שר הפנים לאסור את הרחצה בחוף ים אם הרחצה בו 

עלולה לסכן חיי אדם, מפקח רחצה רשאי שלא להתיר 

ולחייב  הרחצה  בשעות  מסוימת  הצלה  תחנת  הפעלת 

מסוכנת  בו  הרחצה  אשר  מוכרז  בחוף  קטע  של  גידור 

וכן לאסור - לאחר התייעצות עם גורמים  באופן קבוע, 

יום אם הדבר   14 מוכרז משך  - רחצה במקום  נוספים 

הפיקוח  היא  נוספת  סמכות  בטיחות.  מטעמי  נדרש 

אלו  שלטוניות  מסמכויות  המקומיות.   הרשויות  על 

שהוקנו למדינה עולה כי קמה חובת זהירות מושגית 

של המדינה כלפי מי שנפגע בחוף עקב השימוש 

המקומיות  שהרשויות  אף  אלו.  בסמכויות  הרשלני 

בחופים  הזהירות  אמצעי  מרבית  ביישום  המחויבות  הן 

למדינה  המוקנות  שהסמכויות  הרי  בתחומן,  המצויים 

נותנות לה מעמד של שליטה ופיקוח ממנו נגזרת צפית 

של  במקרה  בחופים  למתרחצים  להיגרם  העשוי  הנזק 

שימוש רשלני של המדינה בסמכויות האמורות.

ביהמ”ש קבע כי בענייננו קיימת גם חובת זהירות 

קונקרטית של המדינה כלפי התובעים. המדינה יכולה 

מצידה  פיקוח  היעדר  כי  לצפות  הייתה  וצריכה  הייתה 

על העירייה בנושא יישום במהלך השביתה של אמצעי 

הבטיחות בחוף - המחויבים מכוח חוק הסדרת מקומות 

ייפגעו  בחוף  שהמתרחצים  לכך  לגרום  עשוי   - רחצה 

בגופם, למשל על ידי טביעה, ודחה את טענת המדינה 

לתשתית  אך  מצטמצמות  שלה  הפיקוח  סמכויות  כי 

בחופים ולסגירת חופים המסוכנים לרחצה באופן קבוע. 

כן דחה ביהמ”ש את טענת המדינה כי אינה מפקחת על 

עצם הימצאותם של מצילים החוף הים. צמצום זה של 

נלמד מחוק  אינו  חופי הרחצה  בעניין  סמכויות המדינה 

הסדרת מקומות רחצה והצווים שהוצאו על פיו. 

 ביהמ”ש קבע כי שהוא מודע לכך שיכולת הפיקוח 

לדרוש  ניתן  ולא  מוגבלת  בלתי  אינה  של המדינה 

ממנה להפעיל בו זמנית את סמכות הפיקוח שלה 

ווודאי  היממה,  של  שעה  ובכל  מוכרז  חוף  בכל 

להתמקד,  צורך  היה  בה  השביתה  בתקופת  כך 

ברשויות  רחצה  חופי  של  גדול  במספר  זמנית  בו 
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אין  כי  מציין  ביהמ”ש  זאת  עם  יחד  שונות.  מקומיות 

ראיה כי המדינה הפעילה את סמכות הפיקוח שלה על 

העירייה  כי  והעובדה  בחוף  בפקחים  המחסור  העירייה. 

אף לא ניסתה לגייס מצילים חלופיים, היו שני מחדלים 

של העירייה שנמשכו לאורך כל השביתה. כדי לזהותם 

די היה בביקורת תקופתית בחוף במהלך השביתה ולא 

נדרש פיקוח רציף על העירייה. המדינה ניסתה להתנער 

מסמכות הפיקוח שלה והטילה את מלוא האחריות על 

אמצעי  את  ליישם  החובה  דנן  בנסיבות  אכן,  העירייה. 

הזהירות בחוף הייתה מוטלת על העירייה, אולם המדינה 

לא רשאית הייתה להתנער מסמכות הפיקוח שלה, ועל 

כן אין לקבל את ניסיונה להטיל את מלוא האחריות על 

העירייה. 

ביהמ”ש לא קיבל את הטענה כי על המדינה היה להורות 

על איסור רחצה בחוף באמצעות צו של שר הפנים. לא 

באיסור גורף של הרחצה בחוף )יש לזכור כי בחוף ניתנו 

יום( וגם לא היה  שירותי הצלה במשך שבע שעות מדי 

מקום לקבוע איסור רחצה בשעות בהן אין מצילים. איסור 

כזה עשוי היה ליצור בלבול אצל הציבור באשר לשאלה 

שר  של  כזה  איסור  לא.  או  לרחצה  מותר  החוף  האם 

הפנים ממילא אינו נדרש, שכן על קיומו של איסור על 

רחצה במים בהיעדר מציל ניתן להסיק מסעיף 2 לחוק 

עזר לראשון-לציון בדבר הסדרת הרחצה בים. ביהמ”ש 

הזהירות  מאמצעי  אחד  כי  הטענה  את  גם  קיבל  לא 

בהם היה על המדינה לנקוט הוא פריסת שוטרים בחוף. 

דרישה זו אינה סבירה. משאביה של המשטרה מוגבלים 

לדרוש  מקום  היה  לא  דנן  בנסיבות  רבות.  ומשימותיה 

ולהניא  לנסות  היה  ניתן  כאשר  בחוף,  שוטרים  הצבת 

את המבקרים מפני כניסה למים על ידי שימוש במצבת 

פקחים גדולה מספיק.  

בתאריך  חירום  שעת  תקנות  את  התקינה  הממשלה 

השביתה.  של  מתחילתה  כחודשיים  בחלוף   ,4.7.99

את  ביום,  בו  להוציא,  לעייריה  הן שאפשרו  אלו  תקנות 

צווי הריתוק לחלק המצילים. הדבר אפשר לפתוח חלק 

מסוכות ההצלה בחוף לאורך כל שעות הרחצה. 

לעניין השביתה ציין ביהמ”ש שהמתנה של פרק זמן של 

שעת  בתקנות  שימוש  המדינה  עשתה  טרם  חודשיים 

חירום - כפי שארע במקרה דנן - הייתה סבירה ומידתית. 

כמו כן דחה את הטענה כי המדינה התרשלה בכך שלא 

הביאה לסיומה המוקדם יותר של השביתה על ידי מתן 

השלטון  מרכז  לבין  ההסתדרות  בין  להסכמות  אישורה 

הייתה התרשלות  כי  כן דחה את הטענה  כמו  המקומי. 

המצילים.  של  לדרישותיהם  נענתה  לא  שהמדינה  בכך 

ביהמ”ש קבע כי אין לגזור אחריות נזיקית מעצם העובדה 

הזרימה  ולא  המצילים  לדרישות  נענתה  לא  שהמדינה 

תקציבים מיוחדים לשם כך לרשויות המקומיות. החלטות 

כאלה מערבות שיקול דעת רחב שעניינו חלוקת משאבי 

המדינה המוגבלים מטיבם. מתחם הסבירות של החלטות 

כאלה רחב יחסית ויש לשוב ולהזכיר גם כאן כי המדינה 

לא הייתה ה”שחקן” המרכזי בסכסוך העבודה ובשביתה.   

אחריות התובעים

אחריות  בדבר  הטענה  את  דחה  המשפט  בית 

תורם.  אשם  גם  להם  יחס  ולא  לתאונה  התובעים 

השביתה  של  קיומה  על  ידע  לא  כי  העיד  התובע 

ראיה  אין  כי  וקבע  עדותו  את  קיבל  וביהמ”ש 

הסותרת טענתו זו. התובע גם לא היה צריך לדעת 

על השביתה מאחר שמעיניו נתונים מטבע הדברים 

עיסוק  חבריו,  חוג  לימודיו,  כגון  אחרים  לעניינים 

בספורט וכדו’. המבחן לבחינת חוסר זהירות התובעים 

הוא אובייקטיבי, היינו מבחן האדם הסביר. יש לבחון האם 

יותר. באשר לתובע - שהיה נער  אדם סביר היה נזהר 

בן 14 בעת התאונה -  הקריטריון לבחינת הסבירות הוא 

בגיל  קטינים  המאפיין  שיפוט  כושר  בעל  גילו  בן  קטין 

נקבע,  שכבר  כפי  התובע,  לבגרות.  הגיעו  שטרם  זה 

ולא היה אמור לדעת עליה. הוא  ידע על השביתה  לא 

עונת  במהלך   - מוכרז  רחצה  חוף  שהוא   - לחוף  הגיע 

עבדו.  עדיין  המצילים  כאשר  הרחצה  ובשעות  הרחצה 

זאת ועוד. כאשר שהה בחוף, לא ננקטו אמצעי זהירות 

על ידי העירייה אשר היה בכוחם להביא לתודעת התובע 

את הסכנה הכרוכה בכניסה למים בנסיבות הקיימות. כך, 

נקבע כי התובע לא הוזהר באופן אישי על ידי פקחים. 

כי המצבה שנכחה  ונקבע  די פקחים בחוף  היו  כך, לא 

בקהל  אפקטיבי  באופן  לטפל  כדי  הספיקה  לא  בחוף 

כך,  בחוף.  התאונה  במועד  ששהה  הגדול  התלמידים 

נקבע שלא היו בחוף במועד התאונה כריזה, סיור ממונע 

או שילוט התרעה על גבי סוכה מס’ 2 הסגורה. מאלה 

עולה כי בעת כניסתו למים לא היה התובע מודע לסכנה 

שבכך. משכך יש לדחות גם את הטענה בדבר הסתכנות 

מרצון )סעיף 5 לפקודת הנזיקין(. לכל אלה יש להוסיף 

עם  יחד  בחוף  התובע  של  שהותו  והיא  חשובה  נסיבה 

גילו. בנסיבות אלו אך  קבוצה של חברים ללימודים בני 

טבעי הוא לצפות מחברי הקבוצה להתנהגות משוחררת 

ואנרגטית מבלי שמצופה מנערים בגיל צעיר זה להתחיל 
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 - הרחצה  ובשעות  עונת הרחצה  במהלך  לבדוק שמא 

לאחר שבעת הגעתם עדיין עבדו המצילים - ממשיכים 

לפעול בחוף מוכרז שירותי ההצלה של המצילים.

בית המשפט קבע גם כי אין גם ליחס לתובע אשם 

תורם עקב כניסתו למים על אף שלא ידע לשחות. 

בהחלט  העמוקים.  למים  נכנס  התובע  כי  ראיה  כל  אין 

ייתכן כי נכנס למים הרדודים שהשהות בהם אינה דורשת 

יכולת שחיה, תוך שהוא נסמך על כך שהמצילים בסוכה 

נקלע  שהתובע  העובדה  במים.  לו  יורע  פן  משגיחים 

למים  נכנס  כי  דווקא  מצביעה  אינה  וטבע  למערבולת 

העמוקים. הוכח כי גם במים הרדודים בחוף היו מערבולות 

וכי הייתה בו מדרגה בין המים הרדודים לעמוקים שניתן 

העמוקים.  המים  לעבר   - כוונה  ללא   - בה  למעוד  היה 

התובע  הקלעות  הייתה  לטביעה  הסיבה  ועוד.  זאת 

למערבולת. 

הם  אין  כי  המשפט  בית  קבע  ההורים  לגבי  גם 

נושאים באחריות כלשהי לתאונה ואין לייחס להם 

על  ידעה  לא  האם  שנקבע,  כפי  תורמת.  רשלנות 

יש לבחון  ולא הייתה צריכה לדעת עליה.  השביתה 

ללכת  התובע  לבקשת  היעתרותה  הייתה  סבירה  האם 

לים על אף שאינו יודע לשחות ועל אף שהייתה זו הפעם 

הראשונה שביקר בחוף ללא הוריו. לא היה בהתנהגותה 

בן  לנער  סביר  הורה  של  ההתנהגות  מסטנדרט  סטייה 

14. הסיבה העיקרית לכך הינה כי האם הייתה רשאית 

של  הצלה  שירותי  יפעלו  שבחוף  כך  על  להסתמך 

יקלע  מצילים. היא הייתה רשאית לסמוך על כך שאם 

יהיו במקום מצילים שיצילוהו.   - התובע למצוקה במים 

ודרשה מהתובע  הוסיפה  בכך אלא  לא הסתפקה  היא 

לכך  מודעת  הייתה  היא  אכן,  למים.  להיכנס  שימנע 

נערים  - כדרכם של  והתובע  שקיימת אפשרות שיתכן 

בגילו השוהים בחוף בחברת בני גילם - יכנס לים. אולם 

מכך אין להסיק כי לא היה טעם שתתריע בפני בנה כי 

לא יכנס למים. בהחלט היה לכך טעם, ובפרט שמדובר 

להבין  יש  ועוד.  זאת  להוראות.  לציית  שנוהג  בילד  היה 

ענייננו  מוגבלת.  התובע  על  האם  של  הפיקוח  שיכולת 

לנוע   - טכנית  מבחינה   - הוא  יכול  בגילו,   .14 בן  בנער 

לבדו בעיר ולהגיע לחוף ללא סיוע מהוריו. הפיתוי להגיע 

לחוף היה רב שכן שהו בו חבריו ללימודים. משכך לא היה 

כל פסול בהיעתרות לבקשתו, תוך שהאם דורשת ממנו 

שלא ייכנס למים. בכך נהגה האם בסבירות. 

גזר הדין

הקשר הסיבתי
לתובע נגרמו נזקים כתוצאה מטביעתו במי החוף. אילולא 

הפרו העירייה, ההסתדרות והמדינה את חובת הזהירות 

מאזן  פי  על  סיכוי,  קיים  מהן,  אחת  כל  על  המוטלת 

ההסתברויות, כי התאונה הייתה נמנעת - בין שהתובע 

היה נמנע כלל מכניסה למים, ובין שלאחר כניסה למים 

ניתן היה להצילו מטביעה. 

הפרת חובה חקוקה
ההסתדרות  העירייה,  אחריות  בדבר  המסקנה  לאור 

והמדינה ברשלנות, מתייתר הצורך לדון בטענה האחרת 

חובה  הפרת  בדבר  אלה  לנתבעות  ביחס  שנטענה 

הורי  אחריות  להיעדר  לב  ובשים  זו  מסיבה  חקוקה. 

חובה  הפרת  בטענות  לדון  הצורך  גם  מתייתר  התובע, 

חקוקה שהועלו בהודעות צד שלישי. 

סיכום
והמדינה  ההסתדרות  העירייה,  כי  פסק  המשפט  בית 

חבות ברשלנות כלפי התובע בגין התאונה. רשלנותן של 

כל אחת מאלה לחוד הביאה לנזקו של התובע. התמונה 

המצטיירת מהראיות היא של שרשרת מחדלים כך שכל 

לנקוט באמצעי  בחר שלא  אלו  גורמים  אחד משלושת 

זהירות סבירים על מנת שיוקטן הסיכון למבקרים בחוף, 

תוך ניסיון להטיל אחריות זו על יתר הגורמים.    

באשר לחלוקת האחריות בין שלושת נתבעות אלו לבין 

תישא  מהן,  אחת  כל  של  האשמה  מידת  ולפי  עצמן 

תפקידה  זה  שהיה  לב  בשים  וזאת  ב-50%  העירייה 

ההסתדרות,  לעיל.  שפורטו  הזהירות  באמצעי  לנקוט 

שאינה  במתכונת  שביתה  לפועל  להוציא  שבבחירתה 

מידתית, נושאת באשמה מוסרית פחותה אך במעט, מזו 

של העירייה כך שעליה לשאת ב- 40% מהנזק. אשמה 

של המדינה התבטא בהיעדר פיקוח נאות ומשכך יועמד 

חלקה על 10%.  

והמדינה  ההסתדרות  העירייה,  את  חייב  המשפט  בית 

בסך  נזקו  את  לתובע  לשלם  ולחוד,  וביחד  אחת,  כל 

והוצאות  עו”ד  שכ”ט  בהוצאות  ולשאת   ₪  10,284,000

משפט. 

יש לציין כי פסק דין זה איננו חלוט מאחר שהוגש ערעור 

לגבי אי קביעת אשם תורם לתובעים. 
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