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דבר העורכים ברכת מנהל השילטון המקומי

יוסי אלבז  רווית קלפנר 

ים וחופים

עונת הרחצה 2009 הסתיימה וממנה הפקנו לקחים, יחד אתכם, 
בכנס סיכום העונה אשר קיימנו בתאריך 15.3.2010.

לעונת הרחצה  2010 אנו מגיעים כאשר חלק מההמלצות שהועלו 
בכנס, אנו מיישמים הלכה למעשה.

העיקריים שבהם:

א. קיום מדידות והצבת שילוט מתאים בחופים;

קמפיין  עם  ותפתח  שונה  צביון  תקבל  הרחצה  עונת  פתיחת  ב. 
תקשורתי נרחב שיגיע לכל בית אב בישראל;

ג. תרגום ערכת הדרכה לערבית וקביעת תהליכי יישום ההדרכה 
בפועל, בתיאום עם משרד החינוך;

ד. בניית "בנק הודעות מוקלטות" אשר יושמע באופן רציף לציבור 
הפוקד את החופים;

ה. יישום נוהל "מאפיינים ומדדים להערכת סיכונים בחופי הרחצה" 
כתנאי להתחלת הפעילות;

ו. בניית מערכת דיווחים ממוחשבת כפיילוט.

כל אלה ועוד נועדו להגביר את הפיקוח, האכיפה והמודעות של 
כל העוסקים במלאכה.

אנו מאחלים לכולנו עונת רחצה מוצלחת ומהנה.

עונת הרחצה 2010 בפתח והיא תחל בתאריך 15.4.2010

במסגרת תוכנית העבודה לשנת 2010 של משרד הפנים נקבע 
כיעד עיקרי בתחום חופי הרחצה, הגברת המודעות לסכנות בים 
ע"י השגת יעד זה אנו תקווה כי נביא לצמצום מקרי הטביעות 
והתביעות המשפטיות. אנו השנה, בניגוד לשנים קודמות, ניתן 

דגש רב יותר על פתיחת עונת הרחצה לטובת קהל הציבור .

ביום זה הנהלת המשרד והמחוזות יסיירו יחד עם ראשי רשויות 
בחופי הרחצה, ויבחנו מקרוב את פתיחת העונה.

אני מאחל לכל העוסקים במלאכה שעונת הרחצה 2010 תעבור 
ללא אירועים חריגים.

רני פינצ'י
בברכה

מנהל מינהל  השילטון המקומי

 
ממונה רשויות 

ומפקחת אתרי רחצה מחוזי

קוראים נכבדים,

דבר ראש אגף רישוי עסקים ואתרי רחצה

לציבור הקוראים,

מועדים לשמחה,
אנו נמצאים בפתיחה של עונת רחצה חדשה, 

אנו תקווה שבשנה זו - 2010 - יתמעטו מקרי הטביעה.

הסכנות  את  הציבור  למודעות  להביא  האפשר  ככל  נעשה  אנו 
הרחצה  לשעות  ומחוץ  מוכרזים  לא  בחופים  ברחצה  הכרוכות 

המותרות.

המקצוע  ואנשי  המקומיות  הרשויות  את  מברך  הפנים  משרד 
העושים עבודתם נאמנה ועבודת קודש למען הצלת חיים, רחצה 

בטוחה ומהנה.

אשר גרנר
ראש אגף רישוי עסקים 

ואתרי רחצה

מ"מ מפקח אתרי רחצה ארצי 
וממונה רשויות
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*קובץ התקנות 6844 , י”ב בטבת התש”ע )29.12.09(

עונת הרחצה תפתח בהתאם להוראות צו הסדרת מקומות רחצה 
)סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים(, התשכ"ח-1965, 

ביום חמישי, א' באייר התש"ע, 15.4.10.

עממי  לנופש  הלאומי  המשאב  הם  בישראל  הרחצה  חופי 
הגילאים.  בכל  ותיירים  הארץ  תושבי  מיליוני  אותם  ופוקדים 
החופים  זאת  עם  ומגוונות,  שונות  הרחצה  בחופי  הפעילויות 
טביעה  אירועי  בהם  מתרחשות  שנה  ומדי  סיכון  גם  מהווים 
החוק,  בדרישות  לעמידה  רבות.  ופגיעות  תאונות  וגם  והצלה 
הפחתת  על  ישירה  השלכה  יש  והנהלים  התקנות  הצווים, 

אירועים שכאלה.

ע”פי הצו שעודכן ב- *12/09, החופים בישראל משתרעים על 
פני 306 ק"מ, שמתוכם רק 18.7 ק"מ הוכרזו כמקומות רחצה 
לרחצה,  אסורים  כמקומות  הוכרזו  ק"מ  וכ-154.7  מוכרזים 
דהיינו כ- 6. 132 ק”מ )במצטבר( הם שטחי חוף חסרי סטטוס, 

שלציבור יש גישה אליהם.

הגברת הפיקוח, האכיפה, הביקורת, המודעות ונקיטת אמצעי 
בטיחות בסיסיים, עשויים למזער ולמנוע את מרבית התאונות, 

הטביעות והתביעות המשפטיות.

הסדרת  חוק  הוראות  את  ולרענן  לשוב  מתבקשים  הינכם 
והנהלים  לו  הנלווים  הצווים  התשכ"ד-1964,  רחצה,  מקומות 
הקשורים לתפעול חופי הרחצה, על מנת לשמור על בריאותם 

וביטחונם של הנופשים.

בפסק דין אז )חי'( 862/02 פלוני נ' עיריית ראשון לציון ואח’ 
שביתת  בעת  טביעה  אירוע  שעניינו  פלוני”(,  “פס”ד  )להלן: 
המצילים, נקבע כי לרשות המקומית שליטה ופיקוח על החוף 
בין  מקורם,  החוף  על  אלה  ופיקוח  שליטה  בחזקתה.  המצוי 
היתר, בסמכויות שהוענקו לה ובחובות שהוטלו עליה בסדרה 
ים.   בחופי  רחצה  מקומות  בהסדרת  העוסקים  חיקוקים  של 
כמחזיקת המקרקעין, מוטלת על הרשות המקומית חובת 
למנוע  בחוף  מבקרים  כלפי  וקונקרטית  מושגית  זהירות 

סיכונים הנוצרים בחוף בעת שזה מצוי בחזקתה.

ההנחיות מפורטות במקורות הבאים: 
 חוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ"ד-1964

 - התשנ"ז-1997  הים,  בחוף  ברכב  נהיגה  איסור  חוק   
ועדכוניו

 חוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד-2004

אסורים  רחצה  )מקומות  רחצה  מקומות  הסדרת  צו   
ומוכרזים בים התיכון, בים הכנרת, בנהר הירדן, בים המלח 

ובים סוף( - מעודכן

פקחים  סדרנים,  )מצילים,  רחצה  מקומות  הסדרת  צו   
ומגישי עזרה ראשונה(, התשכ"ה-1965

 צו הסדרת מקומות רחצה )סדרים ואיסורים במקומות 
רחצה מוסדרים(, התשכ"ה-1965

 תקנות הסדרת מקומות רחצה )הצבת שילוט איסור ע"י 
הרשות המקומית(, התשכ"ח-1965

מוכרזים,  רחצה  )מקומות  רחצה  מקומות  הסדרת  צו   
ומגישי עזרה ראשונה במקומות  מצילים, סדרנים, פקחים 

רחצה מוכרזים בים המלח(, התשמ"ח-1988.

 נוהל שילוט אתרי רחצה - מהדורה שנייה, מרץ 2007

רווית קלפנר 

הנחיות 
לפתיחת עונת הרחצה 

התש"ע 2010
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 נוהל מאפיינים ומדדים להערכת סיכונים בחופי הרחצה 

 נוהל דמי כניסה - חוזר מנכ"ל מס' 4/2007

 חוקי עזר של הרשות המקומית

 הנחיות משרד הממשלה

להלן מס' דגשים:

פתיחת עונה
חייבת  מוכרז  רחצה  מקום  שבתחומה  המקומית  הרשות   .1

לקיים את הוראות משרד הפנים לרבות:
1.1. להיערך בהתאם לפתיחת העונה ולשוב ולרענן את הוראות 
תדריכים,  השתלמויות,  באמצעות  והנהלים  הצווים  החוקים, 

ביקורות ועוד.
וקשורה לחופי הרחצה  לאכוף את חוקי העזר שחוקקה   .1.2

בתחומה.
1.3. להעביר למפקח רחצה מחוזי לא יאוחר מ - 90 ימים לפני 
תחילת עונת הרחצה את פרטי מקומות הרחצה שהיא מבקשת 
כי שר הפנים יכריז עליו כמקום מוכרז לרחצה, בלווי מסמכים 

ונימוקים כמופרט בנוהל.

לפני  מחודש  יאוחר  לא  מחוזי,  רחצה  למפקח  להעביר   .1.4
תחילת עונת הרחצה מכתב ובו רשימת חופי הרחצה המוכרזים 
שבתחומה, אשר יופעלו בעונה הקרובה, מועדי פתיחתם, שעות 

פעילותם. 

הכתובה  התקשורת  בכלי  הודעה  הרחב  לציבור  לפרסם   .1.5
המקומית, לרבות באינטרנט, את רשימת החופים שיפתחו ימי 
ושעות פעילותם. וכן, ליידע את הציבור על החופים הנפרדים 
ועל מקומות שבתחומה הוכרזו ע"י שר  ימי ושעות פעילותם; 

הפנים כאסורים ברחצה.

סגירת מקום רחצה/ ביטול הכרזה
סגירת מקום רחצה - רשות מקומית חייבת להפעיל ברציפות 
אישור  ללא  אותו  לסגור  לה סמכות  ואין  מוכרז  רחצה  מקום 

יש  כי  הסבורה  מקומית  רשות  לכן,  הפנים.  בכתב של משרד 
בבקשה  תפנה  וקצר  מסוים  זמן  לפרק  תחנה  לסגור  מקום 

מנומקת בכתב למפקח רחצה מחוזי. 

ביטול  סמכות   - לצמיתות  תחנה  סגירת  הכרזה/  ביטול 
הכרזה מצויה אך ורק בידי שר הפנים, כל עוד לא ביטל את 
ההכרזה, תמשיך הרשות המקומית להפעיל את מקום הרחצה 
כחוק. לכן, רשות מקומית הסבורה כי יש מקום לסגור תחנה 
לצמיתות ולפרק זמן ארוך, מעל 14 יום, קרי לביטול ההכרזה 
ולהכרזת המקום כמקום אסור לרחצה, תפנה בבקשה מנומקת 
בכתב למפקח רחצה מחוזי )עם העתק למפקח רחצה ארצי(. 

ההחלטה הסופית תינתן ע"י שר הפנים.

שילוט ופיקוח
הצבת השילוט בהתאם לנוהל שילוט אתרי רחצה. כמו כן, יש 

להקפיד גם על שילוט המזחים בהתאם.

מקום שהוכרז ע"י שר הפנים כאסור ברחצה, ישולט ע"י הרשות 
המקומית בהתאם לתקנות וכן תפרסם הרשות המקומית בכלי 

התקשורת אזהרה לציבור בעניין מקום זה.

בכניסות  וכן  והדרומיים  הצפוניים  בגבולות  יוצבו  השלטים 
לחופי הרחצה, באופן שיראו בבירור כי מקום רחצה אסור.

מקומות  שאינם  בחופים  התקהלות  ישנה  כאשר  כן,  על  יתר 
רחצה מוכרזים, תגביר הרשות המקומית את הפיקוח במקום 

ותרכיז ברמקולים את מה שנכתב בשלטים.

רשות מקומית אשר חוקקה חוק עזר שבהעדר שירותי הצלה, 
הרחצה אסורה, תציב שילוט מתאים בחופים חסרי הסטאטוס, 

שהרחצה בהם אסורה ותאכוף את חוק העזר.

רשות מקומית אשר אין לה חוק עזר כאמור לעיל, תציב שילוט 
המציין כי המקום אינו  מקום מוכרז לרחצה, אין במקום שירותי 

הצלה ועזרה ראשונה והאחריות לרחצה היא על המתרחץ.

על גבי השלטים בכניסה לחוף ועל תחנת ההצלה תציין באופן 
מקום  של  הפעילות  ושעות  הפעילות  ימי  את  ובהיר  ברור 

הרחצה.
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הערכת סיכונים בחופי הים
"מאפיינים  נוהל  הוראות  את  ליישם  המקומית  הרשות  על 
תממש  זו  חובה  הרחצה".  בחופי  סיכונים  להערכת  ומדדים 
המוכרזים  מהמקומות  אחד  לכל  בנוגע  המקומית  הרשות 
הוכרזו,  שלא  ומקומות  לרחצה  האסורים  המקומות  לרחצה, 

המצויים בתחום שיפוטה.

תקן כ"א ומתקנים
הרחצה  בשעות  יימצאו  )עירייה(  גדולה  הצלה  תחנת  בכל 
לפחות 3 מצילים, שלפחות שניים מהם בדרגת מציל אחראי. 
יימצאו  אזורית/מקומית(  )במועצה  קטנה  הצלה  תחנת  בכל 
מהם  אחד  שלפחות  מצילים,  שני  לפחות  הרחצה,  בשעות 

בדרגת מציל אחראי. 

התמ"ת,  שר  ע"י  המאושרת  מציל  בתעודת  יצוידו  המצילים 
התעסוקה  שירות  חוק  לפי  בדרגה  סיווגו  על  המעידה 
התשי"ט-1959, וכן אישור שר הפנים כי עבר השתלמות כנדרש 
בצו הסדרת מקומות רחצה )סדרים ואיסורים במקומות רחצה 

מוסדרים(, התשכ"ה-1965.

ואיסורים  )סדרים  רחצה  מקומות  הסדרת  לצו  3)ב(  בסעיף 
במקומות רחצה מוכרזים(, התשכ"ה-1965, נקבע כי לא יימצא 
אדם, פרט למציל או מי שהורשה לכך ע"י מפקח רחצה בסוכת 

המצילים. נבקשכם להקפיד על יישום הוראת הצו.

ממפקח  בכתב  אישור  לקבל  יש  הצו  מהוראות  חריגה  לכל 
במס'  שינוי  סוג,  שינוי  כ"א,  תקן  צמצום  )כגון,  מחוזי  רחצה 

תחנות ההצלה ועוד(.

העדר שירותי הצלה
זהירות  אמצעי  מספר  הועלו  לעיל,  שהוזכר  פלוני,  דין  בפסק 
שירותי  "העדר  בעת  לנקוט  המקומית  הרשות  שעל  סבירים 

הצלה":

כניסה  מפני  המבקרים  בהזהרת  שעיסוקם  פקחים,  הצבת 
למים.

הגברת הפיקוח, לרבות סיור ממונע.

שירותי  "אין  כיתוב   עם  לחופים  בכניסה  בולט  שילוט  הצבת 
הצלה, הרחצה אסורה". 

הצבת שילוט בולט על קו המים עם כיתוב "אין שירותי הצלה, 
הרחצה אסורה".

"אין שירותי  כיתוב  הצבת שילוט בולט על תחנת ההצלה עם 
הצלה, הרחצה אסורה".

הודעה ברמקולים לציבור הרחב, כי אין שירותי הצלה והרחצה 
אסורה.

הודעה בכלי התקשורת, המתריעה מפני הסכנה הצפויה עקב 
העדר שירותי הצלה/ רחצה במקומות אסורים/במקומות לא 

מוכרזים.

לנסות ולגייס מצילים חלופיים.

מתקני חוף
בצווים  כמפורט  והמתקנים  המבנים  יוצבו  הרחצה  בחופי 
ובנוהל מס' 2 באוגדן "פיתוח חופי רחצה". על הרשות המקומית 
הצלה  לתחנות  באשר  והבניה  התכנון  דיני  קיום  את  להבטיח 

ולשאר המבנים הקבועים במקום הרחצה המוכרז.

הרשות המקומית תפקיד על תחזוקה והפעלה תקינה של כל 
המבנים והמתקנים.

סביבתו,  לרבות  את מקום הרחצה,  הרשות המקומית תתחזק 
מבניו ומתקניו, גם באמצעות עובדי ניקיון קבועים.

מוכרז,  רחצה  במקום  חריש/דסקוס  תבצע  המקומית  הרשות 

יום הרחצה.  פתיחת  מועד  לפני  יאוחר משעה  לא  בוקר,  בכל 
ביצוע החריש בהתאם להוראות משטרת ישראל.

חופשת הפסח
עונת הרחצה עפ"י הוראות צו הסדרת מקומות רחצה )סדרים 
חופשת  לאחר  תפתח  מוכרזים(  רחצה  במקומות  ואיסורים 

הפסח. 

)אשר  הפסח  חופשת  של  בעיצומה  מצויים  אנו  זו  בתקופה 
החלה עם פגרת הפסח במוסדות החינוך(. אחד ממוקדי הבילוי 
והנופש בעת זו הינו חוף הים. אנו מצפים  להגעתם של רבבות 
מתרחצים לחופי הרחצה  אשר בעת זו אינם מוכרזים ותחנות 

ההצלה בהם סגורות. 

לפיכך הינכם נדרשים לנקוט בכל הפעולות לפי הוראות החוק 
כי הרחצה אסורה  לציבור המתרחצים  יבהירו  ותקנותיו אשר 

בחופים אלו ,כמפורט לעיל.

דיווחים למשרד הפנים
באחריות מנהל החוף לקבל את הדיווחים מהמצילים ולהעביר 
והעתק למפקח  דיווח מסודר בהתאם לנהלים למפקח מחוזי 

ארצי.



7ים וחופים

דמי כניסה
ככלל, לא ייגבו דמי כניסה למקום רחצה.

גביית תשלום כניסה מותנה באישור שר הפנים בהתאם לנוהל 
המפורט בחוזר מנכ"ל מס' 4/2007.

שנת  במהלך  להגיש  יש  כניסה  דמי  גביית  לאישור  בקשות 
2010 בהתאם לנוהל המפורט בחוזר מנכ"ל מס' 4/2007. יוער, 

כי האישורים שניתנו יפוגו בסוף שנת 2010.

מי  או  הפנים,  שר  אישור  לכך  שינתן  בלא  כניסה  דמי  גביית 
שהסמיכו לכך, הינה בניגוד לחוק ולפיכך אסורה.

חוקי עזר
ככלל, רשות מקומית רשאית לקבוע בחוק עזר כללים שונים, 

להסדרת הרחצה בים. 

לחוק העזר בתחום ספורט ימי ממונע יש מטרות מרכזיות:

מוסדר  זה  נושא   - והמתרחצים  המשתמשים  בטיחות   )1(
השיט(  )בטיחות  הנמלים  לתקנות  )ב(  ו-  68)א(  בתקנה 
התשמ"ג-1982, וכן גובה הקנס על שיט במקום רחצה מוכרז 
נקבע בתקנות העבירות המנהליות )בטיחות השיט ומשיטים( 

התשס"ג-2002; )2( עיגון גביית אגרות ו/או קנסות.

שעליה  הרי  וקנסות,  אגרות  בגביית  מעוניינת  שהרשות  ככל 
להתקין חוק עזר מיוחד לצורך כך שהתשלומים יגבו לטובתה 

ולא לקופת המדינה. 

רשות מקומית הרוצה להרחיב את אשר נקבע לעיל, מומלץ כי 
תבחן את הצורך וככל הנדרש תתקין חוק עזר בנושא.

בלתי  חלק  הינם  בים,  הרחצה  להסדרת  הנוגעים  העזר  חוקי 
נפרד ממערך עבודתו של מנהל החוף.

זה בחוק  נושא  - מומלץ להסדיר  קטע חוף להסדרת השייט 
עזר ובלבד שאזור השייט ימצא במרחק של לפחות 50 מטף 
מגבולותיו של מקום מוכרז לרחצה הניצבים לחוף, וזאת בכפוף 

להסכמת משרד התחבורה )מנהל הספנות(.

ביקורות
בהתאם לצורך תבוצענה ביקורות ע"י פקח רחצה, הן בפתיחת 

העונה והן במהלכה. 

ממצאי הביקורת יועברו ע"י מפקח רחצה מחוזי למנהל החוף 
להמשך טיפול.

באחריות הרשות המקומית לתקן את הליקויים ולעדכן בכתב 
את מפקח הרחצה המחוזי באשר לביצוע ההנחיות ו/או תיקון 

הליקויים.

אבטחת חופי הרחצה
האחריות על בטחון הפנים מוטלת על משטרת ישראל, ולכן

על הרשות המקומית לדאוג להדרכתם של העוסקים בתפעול 
החוף בתיאום עם גורמי המשטרה הרלוונטיים.

הסברה בקרב הציבור
אב  לבתי  הסברה  עלוני  תפיץ  המקומית  הרשות  כי  מומלץ 

בתחומה לפני פתיחת העונה הקרובה. 

התושבים  ציבור  בקרב  המודעות  להגברת  חשוב  אמצעי  זהו 
לסכנות בחופי הרחצה ולכללי התנהגות אשר יקטינו את מס' 

התאונות והטביעות.
הגברת המודעות באמצעות מערכת החינוך - הינכם נדרשים 
בבתי הספר בהתאם  שיעורים  על העברת  דגש  לשים השנה 

למערך השיעור וחומר ההסברה שהועבר בשנת 2009.

סיום עונת הרחצה
בתשרי  כט’  חמישי,  ביום  להסתיים  אמורה  הרחצה  עונת 
התשע”א, 7.10.10, לצורך כך לפני מועד תום העונה, על הרשות 

המקומית לקיים את הוראות משרד הפנים, בין היתר:

בתחום  והאלקטרונית  הכתובה  בתקשורת  והודעה  פרסום   .1
הרשות המקומית על סיום עונת הרחצה 2010.

2. הורדת דגלים מתחנות ההצלה והצבת שילוט המציין, כי אין 
במקום שירותי הצלה.

3. הצבת שילוט האוסר רחצה במקומות רחצה מוכרזים )בשל 
סיום העונה(, דגש מיוחד בהצבת שילוט האוסר רחצה בקטעים 

האסורים לרחצה.

4. לחזק ולאחסן בצורה טובה את הציוד שאינו בשימוש שלא 
הפעלה  יומני  ע”ר,  ציוד  חסקה,  ים,  )אופנוע  הרחצה,  בעונת 

וכו’(.

 2010 הרחצה  עונת  סיכום  דו”ח   להכין  החוף  מנהל  על   .5
אשר יכלול את  כל הנושאים הנוגעים להפעלת חופי הרחצה, 
הצלה/ מקרה  את  המסכם  מפורט  דו”ח  ובטיחות,  )ביטחון 

טביעות למוות, שימוש באופנועי ים, הפעלת כ”א, השתלמויות, 
חריגים,  אירועים  תקציב,  ניצול  טבע/וונדליזם,  בחוף  נזקים 
דרישות לתקציב 2011, לקחים והמלצות לעתיד וכו’( )בדומה 

לדף העזר שהועבר למנהלי החוף בשנת 2009(.

במימון  הפנים  משרד  להתחייבות  בקשה 
פרוייקטים בתקציב הפיתוח:

1. בקשה להתחייבות משרד הפנים במימון פרוייקטים בתקציב 
הפיתוח יש להעביר למפקח אתרי רחצה מחוזי עד סוף חודש 

ינואר בכל שנת כספים והעתק למפקח אתרי רחצה ארצי.

2. טופס הבקשה יכלול תיאור הפרוייקטים, כמות, שם החוף, 
העלות הדרושה וכן דירוג העדיפות.

3. עם קבלת ההתחייבות ממשרד הפנים על הרשויות המקומיות 
ההגדרות  לפי  הפרוייקטים  בביצוע  מידי  באופן  להתחיל 
וההנחיות המפורטות בהתחייבות. יצוין, כי אי התחלת העבודות 
עלולה  ההתחייבות,  גבי  על  הנקוב  מהתאריך  יום   180 בתוך 

להביא לביטול ההתחייבות ע”י משרדנו.

4. בנוסף, על מנהל החוף לעדכן בכתב את מפקח אתרי רחצה 
מחוזי בתום 180 יום על תחילת הפרויקט ובחודש דצמבר של 

שנת הכספים - על השלב בעבודה בו נמצא הפרויקט.

ושתהא לנו ולכל הציבור בישראל עונת רחצה בטוחה ומהנה.
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שר הפנים
כן  ועל  ישראל  חופי  של  התנהלותם  על  שאחראי  זה  הוא 
בידו הסמכות לקבוע ולפקח על ישומן של החוקים והתקנות 
מעמדו  את  לקבוע  מוסמך  הפנים  שר  הים;  לחופי  הקשורים 
בו  ניתנים  אשר  חוף  מוכרז",  כ"חוף  חוף  קטע  של  המשפטי 
לרחצה". קטע  כ"חוף שאסור  או  הצלה,  ושירותי  חוף  שירותי 
"חוף  ידי השר בדבר מעמדו, מכונה  הוכרז על  חוף אשר לא 
בו אינה  גיסא, שהרחצה  והינו קטע חוף, מחד  שאינו מוכרז", 
ועזרה  הצלה  שירותי  בו  ניתנים  לא  גיסא,  מאידך  אסורה, 

ראשונה והרוחץ בו עושה זאת על אחריותו בלבד.

נחוצים  והסדרים  אמצעים  אילו  הקובע  הוא  הפנים  שר 
שמירת  את  שיבטיחו  כך  המוכרזים  הרחצה  חופי  להפעלת 
השימוש  סדרי  לרבות  המתרחצים  של  והתברואה  הבטיחות 
הדרושים  החובה  ומתקני  הציוד  האמצעים,  הרחצה,  באתרי 
כללי ההתנהגות  בידו של שר הפנים להשתית את  כך.  לשם 
לציבור הרוחצים והכוח לאסור או להגביל כל פעולה שלדעתו 
על  הפנים  שר  אחראי  לכך  בנוסף  לרחצה.  להפריע  עלולה 
כשירותם, סמכויותיהם וחובותיהם של בעלי התפקידים בחוף: 
סדרנים, פקחים, מצילים ומגישי עזרה ראשונה, ואף קובע את 

דרכי הפיקוח על אכיפת ההוראות והצווים מטעמו.

ים  בחוף  עת, את הרחצה  בכל  בצו,  לאסור  שר הפנים רשאי 
המוכרז לרחצה אם לדעתו הרחצה בו עלולה לסכן את חייהם 
של הרוחצים. כן הוא רשאי לאסור הרחצה, לאחר התייעצות 
עם שר הבריאות אם יש חשש כי היא עלולה לפגוע בבריאותם 

של בני אדם.

מפקח רחצה
שר הפנים הסמיך על פי החוק מפקחי רחצה מטעמו, אשר להם 
מוקנות מספר סמכויות ייחודיות; מפקח הרחצה רשאי בכל עת 
להיכנס לכל חוף רחצה מוכרז כדי לבדוק אם נתמלאו הוראות 
נתמלאה  לא  כי  הוא  נוכח  אם  "הסדרת מקומות רחצה".  חוק 
אחת מהוראות החוק הוא מחויב להודיע על כך באופן מיידי 
לשר. בנוסף, בסמכותו של מפקח הרחצה, לאסור את הרחצה 
בחוף רחצה מוכרז לתקופה שלא תעלה על 14 יום, אם הוא 
וזאת  או תברואה,  בטיחות  כן מטעמי  דרוש לעשות  כי  חושב 
לאחר שהתייעץ עם בעלי התפקידים הרלוונטים )כגון: מפקח 
הרחצה הארצי, קצין הרישוי הארצי במטה הארצי של משטרת 
ראש  או  הבריאות  במשרד  ראשי  תברואי  מהנדס  ישראל, 
הרשות המקומית שבתחומה נמצא מקום הרחצה(. בסמכותו 
של מפקח הרחצה גם לאשר לרשות המקומית לסטות מתקן 
המצילים, הפקחים ומגישי העזרה הראשונה המצוין בחוק זה. 
כמו גם לאשר לרשות המקומית  לסטות מתקן תחנות ההצלה. 
השר  )באמצעות  למדינה  שהוקנו  אלו  שלטוניות  סמכויות 
והמפקח(, נותנות לה מעמד של שליטה ופיקוח ועליה לעשות 
העלול  נזק  למנוע  כדי  האמורות  בסמכויות  מושכל  שימוש 

להגרם למתרחצים בחופים במקרה של שימוש רשלני. 

הרשויות המקומיות
הים  חופי  כל  ותפעול  ניהול  על  אחראית  המקומית  הרשות 
שבתחומה, ומחויבות לאכוף את הוראות החוק והצווים שהוציא 

שר הפנים.

חוק הסדרת מקומות רחצה התשכ"ד 1964, קובע בין השאר את חלוקת הסמכויות, הפיקוח והתפעול של 
מקומות רחצה בין המדינה ובין הרשויות המקומיות. ככלל, החוק מגדיר שהמדינה, באמצעות משרד הפנים, 
קובעת כללים ותקנות להפעלת מקומות הרחצה, והרשויות המקומיות אחריות על הביצוע. יצוין, כי החוק 
חל על כל סוגי מקומות הרחצה כגון בריכות שחייה ונחלים, אך הסקירה שלהלן מתמקדת בהסדרת הרחצה 

בחופי הים.

תפקידי הרשויות 
בהסדרת מקומות רחצה
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בחופי הרחצה המוכרזים נדרשת הרשות המקומית לבצע מגוון 
רחב של תפקידים שמטרתם לשמור על חוף הים כמשאב לאומי 
הפתוח לציבור הרחב, למנוע פגיעה בים ובסביבה וכן לשמור 

על שלומו וביטחונו של ציבור המבקרים בחוף הרחצה. 

שונים  בצעדים  לנקוט  המקומית  הרשות  נדרשת  כך  לשם 
הכוללים, בין היתר, הקמת מתקנים דוגמת תחנת הצלה, תחנת 
עזרה ראשונה ומתקנים סניטאריים, לצייד את המתקנים בציוד 
על  ולשמור  בצווים, לתחזק  וכמוסדר  ייעודם  פי  על-  הנדרש 
להעסיק  החוף,  את  לשלט  שבחוף,  והציוד  המבנים  תקינות 
לדגום  הציבורי,  והסדר  הניקיון  על  לשמור  מנת  על  פקחים 
את מי הים לפי הנוהל ובתיאום עם המפקח המחוזי לבריאות 
הסביבה במשרד הבריאות, להעסיק מגישי עזרה ראשונה על 
מנת לתת מענה רפואי ראשוני לנזקקים ולהעסיק מצילים על 

מנת לספק שירותי הצלה למתרחצים.

לציון  מקיף  שילוט  להציב  גם  אחראית  המקומית  הרשות 
האיסור.  את  לאכוף  ואחריותה  לרחצה  האסורים  המקומות 
באשר לחופי הרחצה הלא מוכרזים שבתחומה - דינם כמו כל 
שטח אחר הנמצא בתחומי הרשות המקומית ואשר לא חלים 

עליו הוראות החוק והצווים.

מוכרז  רחצה  מקום  ברציפות  להפעיל  חייבת  מקומית  רשות 
ואין לה סמכות לסגור אותו לצמיתות או לא להפעילו בימים 
שר  בידי  ורק  אך  מצויה  ההכרזה  ביטול  סמכות  מסוימים. 

הפנים וכל עוד לא ביטל השר את ההכרזה, תמשיך הרשות 
המקומית ותפעיל את מקום הרחצה. בידי הרשות המקומית, 
הזכות לבקש משר הפנים שיכיר בחוף שבתחומה כחוף מוכרז 
לרחצה, ע"י הגשת בקשה מפורטת למשרדו בהתאם לנוהל. 
ולהערכת סיכונים של  על הרשות המקומית לפעול לאיתור 
חלקי חוף ים מסוכנים לציבור בכל החופים המצויים בתחום 
שיפוטה - המוכרזים, הלא מוכרזים והאסורים לרחצה. פעולת 
האיתור וההערכה יבוצעו לפי נוהל "מאפיינים ומדדים כלליים 
משרד  ע"י  שהופץ  בישראל"  הים  בחופי  סיכונים  להערכת 

הפנים. 

הרשות המקומית רשאית לקבוע הנחיות בחוקי עזר מקומיים 
באישור שר הפנים, באשר לנושאים שאינם מוסדרים על ידי 
החוק והצווים שהוציא שר הפנים, כך לדוגמא רשויות מקומיות 
רבות מסדירות בחוקי עזר הוראות בדבר סדרי ניקיון, שעות 
ומקומות רחצה נפרדים לנשים ולגברים, ייעוד חופים למטרות 
מסויימות )כגון: חוף לכלבים, חוף לשייט ממונע, חוף לספורט 

הימי הלא ממונע ועוד(, השכרת כסאות נוח וכדומה.

הסמכויות שהוענקו לרשות המקומית ובחובות שהוטלו עליה 
רחצה  מקומות  בהסדרת  העוסקים  החיקוקים  של  בסדרה 

בחופי הים  הקנו לה שליטה ופיקוח על החוף המצוי בחזקתה 
למנוע סיכונים הנוצרים בחוף בעת שזה מצוי בחזקתה.

מגדירות  הרחצה  בחופי  העוסקת  בחקיקה  שונות  הוראות 
תפקידים ותחומי סמכות ואחריות של משרדי ממשלה שונים 
על  לדוגמה; משרד התמ"ת אחראי  בחופים,  לגבי ההתנהלות 
הכשרת המצילים, משרד התחבורה מוסמך להעניק רשיונות 
לכלי שיט ולמשיטים, משרד הבריאות אחראי לבדוק את המצב 
ביטחון  ישראל אחראית על  ומשטרת  מי הים  התברואתי של 

הציבור.



ים וחופים 10

המציל בחופי הרחצה
תפקידי המציל,  תחומי אחריותו וסמכויותיו

להם  לסייע  מנת  על  מיוחדת  הכשרה  עוברים  המצילים 
עם  ולהגיב  מראש  אותם  לצפות  בעתיד,  חירום  מקרי  למנוע 
התרחשותם בחופי הרחצה. מצילים מקצועיים מצילים אנשים 
מטביעה מדי שנה, ומבצעים פעולות מניעה שמטרתן התערבות 

טרם התפתחות של מקרה חירום בלתי הפיך.

ומבחינה  נפשית  מבחינה  מאומצת  הינה  המציל  העבודה של 
לכך  מגוון שירותי החירום האחרים. הסיבה  יותר מכל  פיזית 
נעוצה בעובדה שהצלה בים היא במהותה מאבק של אדם אחד 
בעוד  אחר,  אדם  של  חייו  את  להציל  במאמץ  הטבע  באיתני 
ששירותי חירום אחרים מתבססים על תמיכה מכנית. למרות 

החדשות  ההתפתחויות 
ההצלה  ציוד  בתחום 
הצלה  מצבי  הממונע, 
בכוחו  תלויים  רבים 
הגופנית,  בסיבולת  הפיזי, 
במיומנות וביכולת השחייה 

של המציל.

בארץ ובעולם מצילי חופים 
עמלו קשות על מנת לזכות 
בין  שווים  של  בהכרה 
שווים בקרב בעלי מקצועות 
שירותי  בתחום  אחרים 
נבע  ההישג  החירום. 
ועקבי  מתמשך  מתהליך 
השירות  איכות  שיפור  של 
והתמסרותם של המצילים 

לשלום הציבור ובטיחותו בחופי הרחצה.

המציל מהווה דמות מרכזית באתרי הרחצה, מעצם היותו אמון 
של שמירת חיי אדם והצלתו.

תפקידיו, תחומי אחריותו וסמכויותיו של המציל מעוגנים בשני 
חוקים מרכזיים:

 חוק שירות התעסקה, תשי"ט-1959

 חוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ"ד- 1964 

ובצווים ובנהלים המתעדכנים מעת לעת.

אדם יחשב למציל לאחר שעבר הכשרה בהנחייתו של משרד 
ובידו  מוסמכים,  מצילים  חונכי  ובאמצעות  ובפיקוחו,  התמ"ת 
תעודת מציל ברת תוקף מאת משרד התמ"ת המעידה על סיווג 
דרגתו: "מציל עוזר" - סוג 1,  "מציל משנה" - סוג 2 ו- "מציל 
מי שהסמיך  או  אישור מאת שר הפנים  וכן   ,3 סוג   - אחראי" 
לצו  2א  כנדרש בסעיף  כי עבר את ההשתלמות  לכך המעיד 
מוכרזים(,  רחצה  במקומות  ואיסורים  )סדרים  רחצה  מקומות 

התשכ"ה-1965.

מטרת מאמר זה להעניק לצוות המצילים, המפעיל את תחנות 
הרחצה,  בעונת  ההצלה 
חומר עזר נוסף להעשרת 
הידע ולהגברת המודעות 
את  לתפעל  לסייע  כדי 
מקצועית  ברמה  החופים 
בטיחותית גבוהה לרווחת 

כל הציבור.

היא  המציל  חזות 
חזות הכל!

הגדרת התפקיד:

בחופים  אחראי  המציל 
הפעלת  על  המוכרזים 
כגון:  ההצלה,  שירותי 
הזהרת  סדר,  השלטת 
המתרחצים מפני הסכנות 
הצפויות, מניעת טביעות ותאונות, הצלה כולל שימוש באמצעי 
הצלה, הגשת עזרה ראשונה, שמירה על תחנת ההצלה וציוד 

ההצלה ועל תקינותם ועוד.

פעילויות  בלבד.  ההצלה  בעבודת  לעסוק  יש  העבודה  בזמן 
כסאות,  השכרת  סירות,  השכרת  ודיג,  צלילה  כגון:  אחרות, 
לימוד שחיה, לימוד התעמלות, לימוד מכל סוג שהוא, עבודה 
לעבודת  ישירות  קשור  שאינו  אחר  עיסוק  וכל  מחשב  מול 

ההצלה, אסורים.
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הינה  למתרחש  ועירנותם  ההצלה  בתחנות  המצילים  נוכחות 
ביצוע  חובה בזמן העבודה. עזיבת התחנה מותרת רק לצורך 
העבודה, הפסקה, אימון גופני או מסיבה אחרת באישור המציל 
להיות  חייבת  היעדרות  כל  החוף.  מנהל  ו/או  ביותר  הבכיר 

באישור הגורמים המוסמכים ברשות המקומית ובכתב.

על המציל לזכור, כי על אף שהסכנות בחופי הרחצה הן רבות, 
מהנחיות  והתעלם  החוק  בהוראות  ראש  להקל  הציבור  נוטה 
כל  לעשות  המציל  על  כן,  ועל  והשילוט,  הפקחים  המצילים, 
בצורה  לציין,  מיותר  הכללים,  את  לאכוף  מנת  על  שביכולתו 

מקצועית ונעימה, ולהבטיח את שלומם של קהל המתרחצים.

ישראל  במדינת  ביותר.  משמעותי  תפקיד  למציל  כי  יודגש, 
העולם  מדינות  מבין  מהמתקדמות  הצלה  מדיניות  קיימת 
המערבי, שבחלקן אין שירותי הצלה כלל. הוראות חוק הסדרת 
את  מבטאים  לו  הנלווים  והנהלים  הצווים  רחצה,  מקומות 
העמדה הערכית והמוסרית של המדינה ביחס לביטחון הציבור 

אשר פוקד את חופי הים. 

אחריות המציל וסמכויותיו:

המקומות  בגבולות  במים  יתרחצו  שהמתרחצים  להבטיח   
המוכרזים בלבד;

 למנוע את הרחצה במקומות ובזמנים אסורים;

 למנוע מהמתרחצים לצאת מתחום מקום הרחצה המוכרז 
במים;

 להגיש עזרה במים לזקוקים לה;

 להגיש עזרה ראשונה לנזקק עד שיוחלף ע"י מגיש עזרה 
ראשונה;

 לצוות על המתרחץ לצאת מהים, אם לדעתו, המתרחץ נתון 
בסכנה או מפריע למתרחצים אחרים;

סכנה  למנוע  לדעתו  שעשוי  עניין  בכל  למתרחץ  להורות   
לחייו או לחיי מתרחצים אחרים;

וכן להבטיח את  וציוד ההצלה   לשמור על תחנת ההצלה 
תקינותם;

 לענוד בעת מילוי תפקידו סימן היכר.

תקן מצילים בכל תחנת הצלה:
בכל תחנת הצלה הנמצאת בתחום שיפוטה של עירייה יימצאו 
בשעות הרחצה לפחות שלושה מצילים, לפחות ששנים מהם 
שיפוטה  שבתחום  הצלה  תחנת  ובכל  אחראי";  "מציל  בדרגת 
של מועצה מקומית / מועצה אזורית יימצאו בשעות הרחצה 

לפחות שני מצילים, כשאחד מהם בדרגת "מציל אחראי".

מצילים  של  הימצאותם  בכתב  לחייב  רשאי  רחצה  מפקח 
במספר גדול יותר או קטן יותר או מסוג שונה.

תפקידים נוספים:

פתיחת תחנת הצלה:
פתיחת תחנת ההצלה מצריכה הערכות בטרם התחלת שעות 
הרחצה. הכנה זו כוללת קביעת שטח הרחצה, בדיקת תקינות 
ציוד  סידור  החייאה,  וערכת  ראשונה  עזרה  ציוד  הצלה,  ציוד 
ההצלה, פתיחת התחנה וסגירת שלטים )"אין מציל, אין שירותי 
הצלה"(, הצבת דגל סימון מתאים למצב הים על תורן התחנה.

בנוסף, באחריות המציל הבכיר ביותר להודיע למנהל מחלקת 
החופים )לממונה עליו( באמצעות הטלפון על שמות המצילים 
הנוכחים בעבודה, כמו כן, לקבוע בשיתוף המצילים האחרים, 

את סדר היום )מועדי ארוחות, הפסקות, אימונים ומנוחות(.

נוהל "מאפיינים ומדדים הערכת סיכונים בחופי הים"

הצלה,  בשירותי  ומאויש  פעיל  לרחצה  מוכרז  מקום  כאשר 
האחריות למתרחצים מוטלת, כאמור לעיל, על המצילים והם 
ומכוון  הסכנות  את  ומעריך  שקובע  היחיד  המקצועי  הגורם 
את הקהל בהתאם להערכתו המקצועית ולמדדים המפורטים 
ע"י משרד  פורסם  אשר  הים"  בחופי  סיכונים  "הערכת  בנוהל 

הפנים.

על המציל מוטלת האחריות לפעול בהתאם לנוהל זה, לרבות 
הצבת דגל סימון מתאים למצב הים, הצבת סימון בגבול שטח 
הרחצה ע"י דגלים או מצופים, סימון מקומות רחצה האסורים 
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ע"י הצבת שלטי סכנה, סריקת החוף והסרת מכשולים העלולים 
עליו  הממונים  את  לידע  ואף  הרחצה.  פעולת  בעת  להפריע 
ברשות המקומית לגבי קיומו של הסיכון )לרבות דיווח בכתב(.

פתיחת תחנת הצלה כאשר חסרים מצילים - 

גם במקרה  לפי הנחיית משרד הפנים, תחנת ההצלה תפתח 
של המצאות צוות מצילים שאינו תואם את הוראות הצו1 וזאת 
עד לקבלת הנחייה מפורשת ממפקח רחצה בכל ימות השבוע, 

כולל שבת וחג.

את  התואם  מצילים  צוות  ימצא  לא  ההצלה  ובתחנת  במידה 
הוראות הצו יש לפתוח את תחנת ההצלה כרגיל ולעדכן את 
המציל הבכיר ביותר ואת מנהל מחלקת החופים באופן מיידי 

ולחכות להנחיותיו.

יודגש, כי לא קיים בחוק מצב ביניים של תחנת הצלה פתוחה 
תחנת  דגל.  הנפת  ללא 
הצלה יכולה להיות פתוחה 
במידה  בלבד.  סגורה  או 
משרד  ע"י  הנחייה  וניתנת 
יש  רחצה  האוסרת  הפנים, 

לפעול בהתאם להנחיות.

תפעול תחנת      
ההצלה:

ההצלה:  תחנת  בדיקת 
על המצילים לבצע בדיקה 
של תקינות תחנת ההצלה. 
מידי  באופן  לדווח  עליהם 
במידה  עליהם  לממונים 
נזק  סימני  ומתגלים 

וונדליזם.

ההצלה:  ציוד  בדיקת 
לבדוק  המצילים  באחריות 

כל פריט בציוד ההצלה כדי לאתר נזקים בעוד מועד, שחיקה 
או תחזוקה לקויה.

ציוד  את  לבדוק  המצילים  על  ראשונה:  עזרה  ציוד  בדיקת 
כוללת  הבדיקה  ההחייאה.  ערכת  לרבות  הראשונה,  העזרה 
בדיקת המלאי לפי הצו, תקינות הציוד ותאריך תפוגה. במידה 
ויש פגם או חסר פריט מסוים, יש לדווח על כך באופן מיידי 

לממונים, על מנת שהליקוי יתוקן לאלתר.

את  לבדוק  המצילים  באחריות  התקשורת:  ציוד  בדיקת 
ציוד התקשורת בתחנת ההצלה, כולל מכשירי הקשר ומערכת 
החיוניים  הטלפונים  לוודא שרשימת  יש  כן,  על  יתר  הכריזה. 

וההודעות לקהל נמצאים בהישג יד.

שברשות  הרכב  וכלי  הים   אופנועי  הסירות,  בדיקת 
לסירות,  מקיפה  בדיקה  לערוך  המצילים  על  המצילים: 
בחינת  לרבות  ברשותם,  הנמצאים  הרכב,  וכלי  הים  לאופנועי 

מצב הדלק והשמן.

מילוי הטפסים: באחריות המציל הבכיר ביותר בתחנת ההצלה 
והרשות  הפנים  משרד  ע"י  הנדרשים  הטפסים  את  למלא 
הדוח  סעיפיו של  כל  על  ומדויקת  מבהירה  בצורה  המקומית 
אחר  דיווח  כל  או  הצלה  טביעה/  אירועי  יומן  אירועים,  )יומן 

הנדרש(.

מיותר לציין, כי על המצילים לבדוק כי יש טפסים לדיווח וכלי 
במקום  לתייקם  לדאוג  יש  שמולאו  טפסים  זמינים.  כתיבה 
מי  או  החופים  מחלקת  למנהל  להעבירם  ו/או  המתאים 

שהסמיך לכך.

השגחה מתמדת על המתרחש בחוף הרחצה: המציל צריך 
בחוף  הנעשה  על  להשגיח 
נתון,  רגע  בכל  הרחצה 
תוך  רב,  ובריכוז  בערנות 

מוכנות לצאת לפעולה.

להיות  חייבים  המצילים 
כאשר  ההצלה  בתחנת 
רק  מותרת  התחנה  עזיבת 
העבודה,  ביצוע  לצורך 
או  גופני  אימון  הפסקה, 

מסיבה אחרת ובאישור. 

החופים  ימי:   ספורט 
לספורט  ויועדו  שהוכרזו 
לכלי  או  ממונע  לא  ימי 
הרשות  ע"י  ממונעים  שייט 
המצילים  על  המקומית. 
ולשמור על בטחון  להקפיד 
בתוקף  ולמנוע  המתרחצים 
ולהפנותם  מוכרזים  רחצה  במקומות  ימי  ספורט  של  סוג  כל 

לחופים המיועדים.

תחזוקת תחנת ההצלה וציוד ההצלה: בעונת הרחצה, תחנת 
ההצלה הופכת להיות ביתו של המציל, בה הוא מצוי רוב 
שעות היממה. המצילים חייבים לזכור שתחנת ההצלה הינה 
מתקן שמספק שירותי חירום לציבור ועבור קהל המתרחצים 
היא מיצגת את הרשות המקומית, לפיכך יש לתחזקה בהתאם.

השירות.  איכות  את  משקפת  ההצלה  תחנת  של  התחזוקה 
מצילים אשר שומרים על תחנות מאורגנות, ניקיון ייתפסו על 
ידי הציבור כאחראים, יעילים ומקצועיים, הזנחה ולכלוך יגרמו 
ועל  לפיכך, על המצילים לשמור על הסדר  לתפיסה הפוכה. 
הניקיון בתחנת ההצלה ובסביבתה, במהלך יום העבודה. בנוסף, 
יש להקפיד לא לתלות בגדים ופריטים אישיים על התחנה או 

בסביבתה.  1צו הסדרת מקומות רחצה )מצילים, סדרנים, פקחים
ומגישי עזרה ראשונה(, התשכ"ו-1965
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נוהל כריזה: על המצילים להנהיג נוהלי כריזה קובעים וברורים 
ובאסטרטיביות  באדיבות  לו,  המבהירים  המתרחצים  לציבור 

ובאופן שאינו משתמע לשני פנים, כיצד עליו לנהוג.

טביעה  אירוע  בעת  ההצלה  מערך  תפקוד 
המסתיים בהצלה/ במוות:

זיהוי טביעה, יפעל צוות המצילים עפ"י הידע המקצועי,  בעת 
הניסיון והכלים שברשותו. 

מרגע זיהוי אדם במצוקה בים, יושיטו המצילים עזרה מיידית 
לטובע.

מציל  יושאר  ההצלה  בתחנת 
להמשך פיקוח על המתרחצים 
פעולות  על  מעקב  כדי  תוך 

ההצלה.

בתחנת  ביותר  הבכיר  המציל 
דעתו  שיקול  עפ"י  ההצלה, 
אם  במקום  יחליט  הבלעדי, 
לעזרה  המצילים  צוות  זקוק 
עזרה  או  נוספים  ממצילים 

כלשהיא מגורם אחר.

שהמצב  והחליט  במידה 
בעזרה  צורך  יש  וכן  מתדרדר 
המציל הנשאר בתחנת ההצלה 
הקשר  במכשיר  כך  על  יודיע 
הסמוכות  הצלה  לתחנות 

ולמנהל מחלקת החופים.

מצוקה  קריאת  השמע  בעת 
המצילים  צוות  יושיט 
עזרה  הסמוכות  מהתחנות 
בכל  שבמצוקה  לתחנה 
האמצעים העומדים לרשותם 
ועפ"י  המצב  חומרת  עפ"י 

הידע המקצועי שברשותם.

מנהל  ביותר/  הבכיר  המציל 
מיידית  ידווחו  המחלקה  
על   106 העירוני   למוקד 

מקרה חרום ויעבירו נתונים שוטפים ומדויקים לצוות המוקד.

המוקדן )מקבל הודעה( יעביר ההודעה מיידית למד"א ויעמוד 
במקביל  שבחוף  האחרים  התפקידים  בעלי  עם  שוטף  בקשר 
מצב  על  המקומית  ברשות  הבכירים  לגורמים  הודעה  תצא 

חרום בחוף. 

בכל מצב רפואי "כמוטל בספק" בינוני/קשה לא ישחרר המציל 
את הניצול לביתו ללא אישור מע"ר החוף או נציג מד"א שהגיע 

למקום.

בכל מקרה לא יקבע מציל או חובש החוף או כל בעל תפקיד 
רופא  ע"י  מוות. קביעת מקרה מוות תקבע  אחר בחוף מקרה 
מוסמך בלבד או נציג מד"א ושזוהה על ידינו בוודאות. פעולות 
החייאה לא יפסקו בכל מקרה וימשכו באופן רציף עד להעברת 

הטיפול לידיי מד"א.

בתום האירוע באחריות המציל הבכיר ביותר, שפקד על האירוע 
למלא דוח טביעה / הצלה / מוות ולהעבירו למנהל מחלקת 
החופים. באחריות מנהל המחלקה לשלוח למפקח רחצה מחוזי 

במשרד הפנים את צילומי הדוחות באופן מיידי.

באחריות צוות פיקוח החוף לדאוג להרחקת קהל סקרן מאזור 
הטיפול בטובע.

ותדווח  תתבצע  אירוע  סגירת 
ע"י מנהל  ורק  למוקד העירוני אך 

המחלקה או מי שהסמיך לכך.

סגירת תחנת ההצלה: 
בתום שעות הרחצה על המצילים 
כי  המתרחצים  לקהל  להודיע 

שירותי ההצלה הסתיימו. 

דגשים לביצוע סגירת התחנה:

 הורדת הדגל ואחסונו;

 פתיחת השלטים )אין מציל, אין 
שרותי הצלה(;

דגלים  ואחסונו:  הציוד  איסוף   
סירות  הצלה,  גלגלי  ושלטים, 

משוטים וכו';

 השלמת מלאי ציוד;

ההצלה  תחנת  יומן  סגירת   
על  ביותר  הבכיר  המציל  וחתימת 

הדו"ח היומי;

חפצים  השארת  אי  לוודא  יש   
אישיים בסיום יום העבודה בתחנת 

ההצלה; 

את  ינעל  ביותר  הבכיר  המציל   
סוכת ההצלה.

עקרונות להתנהגות נאותה:

על המצילים לזכור, כי תפקידם לדאוג לשלומם של המבקרים 
בחוף הרחצה ולבטיחותם. על כן, עליהם לנהוג בנימוס כלפי 
אלו  וגם  בנימוס  אליהם  שפונים  אלו  גם  בחוף,  האנשים  כל 
וגם  שהתנהגותם אינה הולמת, גם אלו הפונים לקבלת עזרה 

אלו המגישים תלונה.
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עלולים  בחוף  שמבקרים  העובדה  כי  להבין,  המצילים  על 
אינה  זולתם,  כלפי  או  המציל  כלפי  נימוס  בחוסר  להתנהג 
דומה מצד המציל. המצילים  תירוץ לתגובה  או  מהווה הסבר 
החמים,  הקיץ  בימות  גם  רוח,  קור  על  לשמור  ללמוד  חייבים 
קשר  כל  ללא  הציבור,  כלפי  ואדיבה  מסייעת  בגישה  ולנקוט 

לאופן בו מתייחסים אליהם.

בחוף.  השוהה  הרחב  הציבור  לעיני  גלויה  המצילים  פעילות 
באקווריום,  כעבודה  המצילים  עבודת  את  מתארים  לעיתים 
פעולה  כל  עמוס,  ביום  הכיוונים.  מכל  בהם  לצפות  ניתן  קרי 
לכך,  בנוסף  משהו.  ידי  על  כלל  בדרך  נצפית  מציל  כל  של 

אנשים עלולים לשמוע שיחות בין המצילים, בינם לבין עצמם, 
ועם ריבוי השימוש באמצעי תיעוד )טלפון נייד, מצלמה( עולה 
אלא  ותשמע,  תיראה  רק  לא  המצילים  שהתנהגות  הסבירות 
גם תתועד. על המצילים לזכור כל העת להתנהג בהתאם כדי 

לשמור על רמת שירות גבוהה ומקצועיות גבוהה.

תפקידו  תדמית  לקידום  לסייע  עשוי  מציל  כל  כן,  על  יתר 
באמצעות הצגת נורמות התנהגות מקצועיות גבוהות בכל עת, 
מעמד  לשיפור  חדשה  הזדמנות  הוא  יום  כל  כי  הבנה  ותוך 

שירותי ההצלה.
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 חל איסור על המציל לעסוק, הן בתמורה והן שלא בתמורה, 
בהשכרת סירות הצלה, בלימוד התעמלות או שחיה.

 אסור למציל לשתות אלכוהול בזמן התפקיד

 חל איסור על המצילים להשתתף במשחקי חוף או במשחקי 
באימוני  הוא השתתפות  מן הכלל,  יוצא  בזמן המשמרת.  מים 

מצילים מאורגנים. 

 על המצילים להימנע מתעלולים ומעשי קונדס.

 אין להחזיק בתחנות ההצלה פריטים העלולים להסיח את 
דעת המצילים  כגון מחשב, כלי 
קריאה  חומר  משחקים,  נגינה, 
רדיו  טלוויזיה,  מקצועי,  שאינו 

וכו'.

 אסור למצילים לנעוץ מבטים 
ולערוך דיון לגבי הגוף והמראה 

של אנשים בחוף.

 אסור למצילים להתווכח ולריב 
בפומבי עם ספקי שירותי חירום 
יש לפתור את הבעיות  אחרים.  
באופן ענייני, ובסיוע של פקחים 

במידה שיש צורך.

 אין להתיר לציבור להיכנס לתחנת ההצלה. כניסה לתחנה 
היא אך ורק לצוות המורשה.

 אסור למצילים להשליך פסולת. עליהם להוות דוגמה לציבור 
ולשמור על ניקיון של חוף הרחצה.

לוח המודעות  על  ולא רשמיות  אישיות  לכתוב הערות  אין   
שבתחנת ההצלה

 אסור למצילים לנבל פיהם בעת מילוי תפקידם.

במקום  מהתקהלות  ימנעו  במשמרת  שלא  שמצילים  רצוי   
אחד.  כאשר מספר מצילים מתקהלים למשך פרק זמן ממושך, 

הדבר עלול ליצור רושם שאין להם מה לעשות. 

וציוד  ההצלה  תחנות  של  והניקיון  הסדר  על  להקפיד  יש   

ההצלה. 

על מקצועיות  נאות שמעיד  חיצוני  על מראה  להקפיד  יש   
המציל.  מציל ערני, מגולח או עם זקן מטופח, בכושר גופני טוב 
ובמדים הולמים, מקרין באופן מידי תחושה של ביטחון בקרב 

המבקרים בחוף.

 יש למזער את הרעש הבלתי הכרחי בתחנה ובסביבתה. 

ולא בכדי  יש להשתמש במשקפות רק לצרכים מקצועיים   
להסתכל על אנשים וחפצים מסיבות שאינן קשורות לעבודת 

ההצלה.  

 על ציוד החירום להיות ממוקם 
במקומות בולטים ומוכן לשימוש.

מגע עם הציבור

 על מצילים להקפיד על אכיפת 
כל הכללים והתקנות באופן נעים 

ודיפלומטי.

 על המצילים להמעיט בשיחות 
האחרים  המצילים  עם  חברתיות 
הרחצה  בחוף  המתרחצים  עם  או 
שאחרי  לשעות  אותם  ולדחות 

העבודה.

 על המצילים להעניק תשומת לב מנומסת לכל מבקר בחוף, 
ולענות על כל השאלות שמוצגות. על המצילים להיות מוכנים 
לספק למבקרים בחוף תשובות לשאלות נפוצות, כגון שאלות 
בנוגע לטמפרטורת האוויר והמים, שעות הגאות והשפל, תחזית 
מזג האוויר, תנאי השחייה, הגלישה והצלילה ופעילויות אחרות. 
כאשר נשאל המציל שאלה עליה אינו יכול להשיב, עליו להפנות 

את השואל בנימוס לגורם שיכול לספק את המידע. 

אישור  את  לקבל  יש  השונים  התקשורת  כלי  של  לפניות   
התייחסות.  בטרם  המקומית  ברשות  המקצועיים  הגורמים 
ובבתי  התקשורת  בכלי  מצוטטים  להיות  עלולים  מצילים 
על  לפרסום.  נועדה  שלא  הערה  מעירים  כשהם  המשפט   
המצילים להניח שכל מה שהם אומרים לנציג התקשורת עלול 

     המלצות לכללי התנהגות למצילים
התנהלות מקצועית תוך תודעת שירות גבוהה 

תבטיח תדמית מקצועית חיובית 

קוד האתיקה

של  היסודית  באחריות  הכרה  מתוך 
מצילי חופים מקצועיים, האמון והביטחון 
הרבה  המסירות  המצילים,  של  ביכולתם 
של  והכבוד  ממציל,  הדרושה  לתפקיד 
עקרונות  במספר  להכיר  יש  התפקיד, 

אתיים של מצילים:
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של  מקרה  לאחר  זאת  לזכור  במיוחד  חשוב  מצוטט.  להיות 
טביעה או תאונה חמורה, או ביחס לנושאים שנויים במחלוקת. 

 מערכות כריזה צריכות לשמש רק למטרות רשמיות. מצילים 
שמשתמשים במערכות הכריזה ובמכשירי קשר חייבים להיות 
מודעים לכך שדברים שנאמרים במכשירים אלה ישמעו על ידי 

הציבור. חשוב במיוחד לדבר באופן מנומס.

 לעולם אין לגעור באדם שניצל.  אדם זה בוודאי כבר למד 
לאותו  משהו  שיאמר  שחשוב  מרגיש  המציל  אם  הלקח.  את 
אדם כדי שאותו אדם ילמד את הסיבה לארוע ודרכים להימנע 

מהישנות המקרה, עליו לדבר אתו בפרטיות ובאופן נעים. 

אם  בחוף.  המתרחצים  בפני  מלנאום  להימנע  מצילים  על   
הסיבה  את  שיסבירו  חשוב  כלשהו  מסר  להעביר  עליהם 

לבקשתם ולבקש ציות.

את  לספק  במשמרת  מצילים  על   
המעסיק  ושם  תפקידם  המלא,  שמם 
שלהם לכל אדם המבקש לקבל מידע 
זה.  מציל אשר מסרב לספק את פרטיו 
להימנע  מנסה  שהוא  כך  על  מרמז 

מתלונה.

לאנשים  תמיד  לפנות  מצילים  על   
להימנע  ומנומסת.  ידידותית  בצורה 
אין   - וכדומה  שם"  "אתה  כגון  מפניה 
אדם  לאותו  תגרום  כזו  שפניה  ספק 
להתבצר בעמדתו באופן שיקשה להגיע 

להבנה ולציות. 

 ישראל היא כור היתוך לאנשים עם 
רקע תרבותי שונה ומגוון. על המצילים 
באופן  לאנשים  להתייחס  להקפיד 
גזע, לאום  מין,  שוויוני ללא קשר לדת, 

ולכבד כל אדם באשר הוא. 

 לעתים, מצילים נקראים לשמש מגשרים ובוררים במקרה 
של מחלוקות בין מבקרים בחוף. גישה רגועה ושוויונית חיונית 
ביותר במקרים אלה. אין דבר שעלול לגרום לכעס רב בקרב 
אחד מהצדדים אלא כאשר נדמה לו שהמציל מתייחס בחוסר 
הוגנות כלפיו. מצד שני, אם מתייחסים בהגינות לכל הצדדים, 
יש סיכוי רב יותר שהחלטתו של המציל תהיה מקובלת על 

הצדדים והדברים יחזרו לכנם.

 שמירה על מסירות מתמדת לבטיחות של האנשים עליהם 
הם אחראים.

של  נמנעות  הבלתי  האישיות  הסכנות  של  וקבלה  הכרה   
התפקיד.

 שמירה על רמה גבוהה של כושר גופני, תוך הכרה שחוסן, 
כושר סיבולת וכישורים גופניים עשויים להיות גורמים שיקבעו 

חיים או מוות.

שהן  לפני  עוד  תאונות  למנוע  סביר  מאמץ  כל  לעשות   
מתרחשות.

אותם  להרחיק  עלולה  אשר  דעת  הסחת  מכל  להימנע   
מהאחריות המרכזית שלהם.

של  ביותר  הגבוהה  ברמה  משימותיהם,  את  בגאווה  לבצע   
נימוס, אדיבות ועזרה לאלה שהם משגיחים עליהם.

 לנקוט בצעדים פעילים לחינוך הציבור אודות הסכנות של 
פנאי  מפעילויות  ליהנות  הבטוחות  והדרכים  הימית  הסביבה 

בסביבה הימית.

את  לקדם   
המקצוע באמצעות 
באופן  פעולות 
מהוות  אשר  אישי 
וממחישות  דוגמה 
באשר  מצילים  כי 
לאמון  ראויים  הם 
הציבור שאותו הם 

משרתים.
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“הולכים על חוף נקי זאת הארץ שלנו”
“בחוף הזה קיבל תושב העיר קנס בסך 750 ש”ח על השארת פסולת”?

תכנית "חוף נקי"

בשנת 2005 יזם המשרד להגנת הסביבה, בשיתוף עם רשות 
הטבע והגנים את תכנית חוף נקי, שמטרתה לשמור על חופי 
הים הלא מוכרזים נקיים במהלך כל השנה. התכנית משלבת 
עם  יחד  המקומיות,  הרשויות  ידי  על  רציפות  ניקוי  פעולות 
הגברת מודעות הציבור לחשיבות השמירה על הנקיון, על ידי 
הדור  וחינוך  התקשורת,  ובאמצעי  בחופים  ואכיפה  הסברה 

הצעיר.

מעלות   70% במימון  המשרד  משתתף  התכנית,  במסגרת 
מוכרזים,  הבלתי  החופים  ניקוי 
הרשות  ידי  על  ממומנים  ו-30% 
את  המעסיקה  המקומית, 
על  באחריות  ונושאת  קבלניה 
למרות  בתחומה.  הנקיון  פעולות 
את  מכסה  תמיד  לא  שהתמיכה 
הרשויות  מרבית  הניקוי,  עלות 
לתכנית  הצטרפו  המקומיות 
והתחייבו לנקות את כל החופים 
לפחות  שבשטחן  מוכרזים  הלא 
עונת  במהלך  בשבוע  פעמיים 
לנקותם פעם  ולהמשיך  הרחצה, 

בשבוע בשאר חודשי השנה. 

התבצעו  התכנית,  שנות  במשך 
השבוע  בסופי  הארץ  בחופי 
פעילויות הסברה ואכיפה על ידי 

מפקחי המשרד להגנת הסביבה, מדריכים ופקחי רשות הטבע 
ומתנדבי "משמר החוף". פעולות אלה קיבלו  והגנים, שוטרים 
וסיקור  הרחצה,  עונת  בשיא  הרדיו  בתחנות  תקשורתי  ליווי 

בכלי התקשורת השונים במהלך כל העונה.

הסברה

פעילות ההסברה נעשתה בעיקר בבקרים, באמצעות מתנדבי 
"משמר החוף" מדריכי רשות הטבע והגנים, שעברו בין הנופשים, 
חילקו להם שקיות של "חוף נקי" וביקשו מהם לשמור על נקיון 
החופית.  הסביבה  על  האדם  השפעת  על  הסבר  תוך  החוף, 
את  איתם  לקחת  לנופשים  לגרום  היתה  העיקרית  המטרה 
ולזרוק אותה בבית  הפסולת שלהם כשהם עוזבים את החוף 
בעיקר  החופים,  שבמרבית  כיוון  לחוף,  שמחוץ  במכולה  או 
הלא מוכרזים, לא ניתן לנקות את החוף ולפנות את האשפה 

מהפחים כל יום.

חלק הנופשים אכן הגיבו בחיוב, ואף 
שלא  פסולת  גם  סביבם,  וניקו  קמו 
גורמים שתרמו  להם. מספר  שייכת 

להצלחה יחסית זאת, הם: 

 - הקצה  לצרכן  הישירה  הפניה  א. 
הנופש שנמצא כרגע בחוף הים.

דוקא  ולאו  מתנדבים  של  פניה  ב. 
של פקחים, שטרחו לצאת לחוף על 
חשבון זמן הפרטי כדי להעביר את 

המסר.

הועבר  שבה  הידידותית  הצורה  ג. 
המסר.

ד. בחופים שנוקו לפני הפעילות על 
ידי הרשות המקומית, היה קל יותר 

לבקש לשמור על החוף הנקי.

בקיץ הקרוב, צוות חוף נקי מקווה לרתום את הנוער ברשויות 
מפרויקטי  כחלק  דומות  הסברה  פעילויות  ולבצע  המקומיות, 

מחוייבות אישית ברשויות. 

יולי 2009 הצביע על כך שהציבור הישראלי מעדיף ברוב המקרים את  ניסוי שנערך בתחילת 
המקל על הגזר. שלטי אזהרה מאיימים, המתרים בציבור לא להשליך פסולת השפיעו על הציבור 
של  שילוב  נקי.  החוף  את  להשאיר  מהציבור  נעימה  ובדרך  בנימוס  המבקשים  משלטים  יותר 
השילוט ה”אגרסיבי” עם אכיפה של פקחי הרשויות המקומיות ומפקחי המשרד להגנת הסביבה, 

בליווי מתנדבים, ישמור לנו על החוף נקי גם הקיץ.

גליה פסטרנק

המשרד להגנת הסביבה
אגף חופים וים
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את  שרואה  הממוצעת,  לאוכלוסיה  הועבר  המסר  להערכתנו 
עצמה כשומרת חוק, אבל לא ממש שמה לב לפסולת שהיא 
כאלה  גם  קיימים  אולם  הסביבה.  על  ולהשפעתה  מייצרת 
שנושא הסביבה לא נמצא בראש מעייניהם ולשם כך נכנס גם 

אלמנט האכיפה. 

אכיפה

את  לעזוב  החל  הנופשים  כשציבור  הצהרים,  אחר  בשעות 
החוף, התחילה פעילות האכיפה, על ידי המפקחים והשוטרים. 
רגליים,  סיורים  ונעשו  מהחופים  ביציאה  הוקמו  תצפיות 
פסולת,  אחריהם  והשאירו  החוף  את  לעזוב  שעמדו  ונופשים 
בגובה   קנס  קיבלו  אלו שסירבו,  אותה.  ולאסוף  לחזור  נדרשו 

750 ש"ח, על פי חוק שמירת הניקיון.

בקיץ האחרון נעשה תיעוד במצלמות וידאו, שתפס את הנופשים 
ברגע השלכת הפסולת, בכדי לקשור אותם אל הפסולת בחוף, 
ולמנוע התחמקויות בצורת:"זה לא שלי,  כשקמו לצאת ממנו, 

תוכיח!"

מהרשויות  חלק  של  פקחים  גם  למאמץ  הצטרפו  בנוסף, 
המקומיות, שהרימו את הכפפה. אך למרות כל זאת עדיין כח 
מאפשר  ולא  יחסית,  דל  הוא  אלו  למשימות  המוקצה  באדם 

אכיפה אפקטיבית בכל החופים במהלך עונת הרחצה.

ניסוי השילוט באשקלון

למסרי  הציבור  של  החשיפה  את  להגביר  בכדי 
"חוף נקי", הוחלט לצאת בתחילת החופש הגדול 
בחופים,  שלטים  של  בקמפיין   ,2009 קיץ  של 
לחוף  בהגיעם  לנופשים,  המסר  את  המעבירים 

הרחצה.

בשיתוף  ב-26.6.09,  אשקלון,  בחופי  נערך  ניסוי 
כולה  שהתגייסה  אשקלון  עירית  עם  מלא 
ראשי  של  מרשימה  התייצבות  כולל  למשימה, 
אגפים, מנהלי מחלקות, פקחים עירוניים, כוחות 

שיטור משולב, מצילים, מנקים ועוד. 

כל  נבדקו  בבוקר  וחצי  )בשש  היום  בתחילת 
כחופים על מנת לוודא שהם נקיים לחלוטין, פחי 
האשפה ריקים וכך גם המכולות לאיסוף האשפה, 
בהמשך הוצבו שלטים בחופים עד השעה 9:00 

בה התחילו להגיע אנשים אל החוף.

נקי  חוף  דגלי  עם  ידידותית,  אווירה  נוצרה  דלילה  בחוף 
מתנופפים ברוח, שילוט כחול לבן עם מסרי חוף נקי. 

מנגד, בחוף בר כוכבא נוצרה אווירה לא מתפשרת, עם שילוט 
 , מסיבית  נוכחות  הפגנת  לכך  נוספה  שחור  אדום  בצבעי 
אל  בירידה  הסביבה  להגנת  המשרד  רכבי  החוף,  על  פקחים 
החוף, רכבי שיטור משולב של עיריית אשקלון ומצילים אשר 
הכריזו בתדירות גבוהה ברמקול על קנסות גבוהים למלכלכים 

והימצאות פקחים על החוף.

עם  עומק  ראיונות  סוקרים  צוות  ביצע  הבוקר  במהלך 
הנופשים.

את  ליווה   10 ערוץ  חדשות  של  צילום  צוות 
שכללה  בכתבה  שעתיים  למשך  המבצע 

ראיונות עם פקחים, מצילים ורוחצים.

למרות שהים לא היה רגוע במיוחד בין השעות 
מקום  אפס  עד  מלאים  היו  החופים   13-18

בנופשים.

תוצאות הניסוי היו חד משמעותיות: 

בחוף דלילה, החוף הידידותי, לא נרשם שיפור 
הפעילות  בסיום  הלכלוך.  במצב  משמעותי 
אחריהם  שהשאירו  זבל  מלא  היה  החוף 
אזור  כמו  נראו  מסביב  המדשאות  הרוחצים, 
מוכה אסון, המנקים שפעלו סביב השעון אספו 
העבירו  אותו  מהחוף  אדירות  אשפה  כמויות 

למכולות אשפה שהוצבו בכניסה לחוף.
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כמו  נרשם  ה"אגרסיבי",  בעל השילוט  החוף  כוכבא,  בר  בחוף 
מקרים  למעט  משמים",  "נס  המצילים  סוכת  מנהל  שהגדיר 
בודדים, כמעט ולא הייתה אשפה על החוף!! משפחות, צעירים 
פחי  הקרוב,  הפח  אל  אותה  ופינו  האשפה  את  אספו  וילדים 
האשפה היו מלאים עד אפס מקום ועובדי הניקיון היו עסוקים 
בעיקר בלהחליף שקיות בפחים. אומנם, פה ושם נמצא זבל של 
נופשים שעזבו את המקום בלי לנקות אחריהם אך הוא היה 

זניח בהשוואה למצב החוף בכל יום אחר. 

שנות  בעשרות  כי  ציין  העירייה  של  החופים  מחלקת  מנהל 
ואנשי  המצילים  החוף,  על  ניקיון  כזה  ראה  לא  הוא  עבודתו 
העירייה עמדו יחד איתנו בסוכת המציל ונפעמו מהמראה החד 
נותרו  העירוניים  והפקחים  שלהם  את  עשו  השלטים  פעמי. 

חסרי תעסוקה.

שילוב השילוט עם פעילות הסברה ואכיפה

לפעילות  הפתיחה  יריית  נורתה  ה-31.7.09  שישי  ביום 
להגנת  בהשתתפות השר  ושילוט,  אכיפה, הסברה  המשולבת 

הסביבה, גלעד ארדן, שתדרך את המשתתפים.

הפעילות, שהתבצעה בחופים הלא 
תל  של  הצפוניים  מוכרזים 

אביב, שילבה פיקוח בפועל 
של  מוגברת  ונוכחות 

שוטרי משטרת ישראל, 
המשרד  מפקחי 
הסביבה,  להגנת 
"משמר  מתנדבי 
החוף", ופקחי עיריית 
ביחד  אביב,  תל 
שילוט  תליית  עם 
מתן  על  המתריע 
השארת  בגין  קנסות 

בחופים,  פסולת 
לאורך כל חופי הים.

לחופי  הגיע  שילוט  צוות 
ותל ברוך בתל אביב,  הצוק 

ותלה בכניסות לחופים ולאורך 
החוף הבלתי מוכרז שלטים גדולים 

על  המתריעים  ושחור,  אדום  בכיתוב 
אכיפה נגד מלכלכים, ענישה מוגברת וחלוקת קנסות. כמו כן 
נערך סיור מקדים בחוף, לקבלת תמונת מצב על החוף לפני 

הפעילות )מבריק( ופיזור הנופשים בקטעי החוף השונים.

במדים(  )לבושים  המפקחים  השר,  של  מקיף  תדריך  לאחר 
הסתובבו בחופים הלא מוכרזים, בצורה בולטת לעין, סקרו את 
החוף, וסימנו מלכלכים פוטנציאלים )נופשים שהשאירו לידם 
קמו  לא  עדיין  אבל  סיגריה,  ובדלי  בקבוקים  כגון  פסולת 

ממקומם(.

 חלק מהנופשים תועדו במצלמת וידאו.

צוות אחד התמקם במקום הומה יחסית, ותיעד את המתרחש 
במצלמת וידאו, וחיכה שהנופשים יקומו. 

2, לאורך  הפעילות לוותה בסיקור עיתונאי של חדשות ערוץ 
כל שעות הפעילות.

איתם את  הנופשים לקחו  כל  באזור שבו הסתובבו מפקחים, 
הפסולת לפני עזיבתם את החוף ופינו אותה אל הפח הקרוב 

)יש לציין שהיו בחוף פחים בשפע(.

היו מספר מקרים של נופשים שכיבו בדלים בחוף, ולא לקחו 
אותם, ולאחר שהתבקשו על ידי המפקחים לאסוף את הבדלים 
בקומם, הם עשו זאת, אולם דו"ח אחד ניתן לאדם שהטמין בדל 
בחוף וכשהמפקח בא וביקש ממנו לזרוק את הבדל לפח, הוא 

הכחיש שזרק אותו. 

מדיווחי מחלקת החופים בעיריית תל אביב, החוף אכן נשמר 
נקי בסוף היום, יחסית לימי שישי רגילים.

יצרו  השילוט,  עם  בשילוב  בחוף,  המפקחים  נוכחות  כי  ניכר 
את  לפנות  לנופשים  שגרמה  הרתעה,  של  אווירה 
צאתם  לפני  הקרוב,  לפח  שלהם  האשפה 

מהחוף.

חופי  במרבית  פוזרו  ההתראה  שלטי 
הארץ במהלך עונת הרחצה בשיתוף 
ותוגברו  המקומיות,  הרשויות  עם 
בפעילויות אכיפה והסברה בסופי 

השבוע.

קיץ 2010

החופים  שניקוי  הבנה  מתוך 
המקומיות  הרשויות  ידי  על 
בכדי  אבל  הראשון,  השלב  הוא 
לדרוש  יש  נקיים  עליהם  לשמור 
בעונת  גם  ללכלך,  לא  מהציבור 
המשרד  מתכוון  הקרובה,  הרחצה 
"חוף  תכנית  במסגרת  הסביבה,  להגנת 
ובביצוע  שלטים,  בתליית  להמשיך  נקי", 
אכיפה נגד מלכלכים בחופים. במקביל, תמשיך 
את  לחנך  במטרה  הים,  בחופי  מתנדבים  של  הסברה 
אבל  קצר,  יהיה  לא  התהליך  ללכלך.  לא  הישראלי  הציבור 
פניה  עם  הרתעה  של  השילוב  הזמן,  שעם  מעריכים  אנחנו 

להגיון, יביאו תוצאות. 

הרשויות החופיות מוזמנות לקחת 
חלק באכיפה ובהסברה.

בברכת עונת רחצה בטוחה, וחוף נקי.
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טביעה

מדי שנה בשנה מתרחשים מקרים של טביעה למוות.

בהתבסס על נתונים המצויים במשרד הפנים ניתן לסכם את היקף 
מקרי הטביעה למוות בחופי הים בישראל כדלקמן:

1. מספר הטביעות למוות בחופי הים ב-17 השנים האחרונות עומד 
על 773.

 45 על  עומד  בטביעה  מוות  מקרי  של  הרב-שנתי  הממוצע   .2
טביעות בשנה.

3. מרבית מקרי המוות בטביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים 
ובחופים שהרחצה בהם אסורה ואף בחופים מוכרזים מחוץ לשעות 

פעילות המצילים, רחצה לילית ורחצה שלא בעונה.

למצב דברים זה, שחופים בלתי מוכרזים מזמנים סכנות ממשיות 
שהרשויות  דין  פסקי  במספר  ופסק  ביהמ"ש  נדרש  לרוחצים, 
המקומיות ומשרד הפנים אינם נושאים באחריות רק למקרי 
באמצעים  לנקוט  עליהן  אלה  מוכרזים  בחופים  טביעה 
סבירים כדי להתריע מפני סכנה בכניסה לים בחופים בהם 

אין שרותי הצלה.

ביהמ"ש מודע לעובדה שמחד גיסא, אי אפשר להציב מציל על 

כל רוחץ בים ומאידך גיסא, בימ"ש מדגיש כי על הרשות לנקוט 
באמצעים סבירים כגון הצבת שלטים המציינים במפורש: " חוף 

זה אינו מוכרז. זהירות! הרחצה מסוכנת! 

4. מתרחשים גם לא מעט מקרים של "כמעט- טביעה" שבהם זקוק 
של  לסיוע  עצמו  בכוחות  עצמו  את  לחלץ  שמתקשה  בים  המתרחץ 

מציל שייחלץ לעזרתו.

"כמעט טביעה"

בשנים האחרונות טובעים כל שנה בחופי ארצנו 30-40 מתרחצים. 
ראוי להזכיר גם את המקרים של "כמעט טביעה", אותם מקרים 
שהמתרחץ החל טובע ונדרשה התערבות המצילים כדי לחלצו 
מן הים. בעונת רחצה אחת יש כ-1300 מקרים אשר התערבותם 

של המצילים הצילה חיי אדם.

אין קשר חד-משמעי בין ידיעת שחיה וטביעה בים. גם מתרחצים 
המיומנים בשחיה עלולים להיקלע למצוקה. 

אי-הקפדה על כללי בטיחות והוראות התנהגות בים הצופן בחובו 
סכנות בלתי צפויות הוא הגורם המרכזי ל"כמעט טביעה".

א. שלבי הטביעה
בהלה  מצוקה,  בשלבים:  כלל  בדרך  מתרחשת  למוות  טביעה 

ושיקוע. 

הטביעה,  תהליך  את  לעצור   אפשר  הראשונים  השלבים  בשני 
השלב  שלפעמים  אלא  הנדרש,  בזמן  התערבות  באמצעות 
שונים  גורמים  ובגלל  מתרחשים,  אינם  כלל  השני  או  הראשון 

השיקוע מתרחש בבת אחת ובמהירות.

1. מצוקה

לפעמים חולף פרק זמן ארוך שבו מתהווה מצוקה הולכת וגוברת 
מקרה  של  הממשית  ההתחלה  לפני  טובעים  שכמעט  מי  אצל 
החירום. מצבים אלה עלולים להתרחש אצל שחיין גרוע או עייף 
כשהוא נקלע למים העמוקים יותר מגובהו בעמידה, וכן כאשר 
שחיינים נסחפים בזרם או אצל שחיינים שסובלים מהתכווצות או 
מטראומה. השחיינים מצליחים להחזיק את עצמם במים בעזרת 
תנועות שחייה או אמצעי ציפה אולם הם מתקשים להגיע לחוף 
מבטחים. יש מהם המסוגלים עדיין בשלב זה לצעוק,לנפנף 

החופים בישראל משתרעים על פני כ- 306 ק"מ, אשר מתוכם עפ"י הצו התקף במועד הכנת הדו"ח זה רק כ-18 
נוספים, אסורים לרחצה אך אל מרביתם ישנה גישה  )כמותרים לרחצה(. כ-154 ק"מ  ק"מ הם חופים מוכרזים 
לרוב הציבור. שאר רצועת החוף כ-132 ק"מ, חופים בלתי מסווגים אשר לא הוכרזו כמותרים לרחצה ולא נאסרו 

במפורש בחוק, מסווגים "על אחריות המתרחצים בלבד".

בין השנים 1992- 2009 מתו כ - 773 בני אדם, כתוצאה מטביעה ובממוצע 45 בני אדם לשנה. 
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לעזרה או להתקרב לאחרים לשם קבלת סיוע. חלק מהשחיינים 
עלולים  והם  למצוקתם  מודעים  אינם  כלל  במצוקה  הנתונים 
אינם  הם  שבפועל  להבחין  מבלי  הזרם  נגד  תחילה  לשחות 
מתקדמים. התחלת שלב המצוקה עלולה לארוך שניות או דקות 
מקבל  שהשחיין   ומבלי  היחלשותו  עם  שעות.  ואפילו  אחדות, 
עזרה או מגיע לחוף, תהפוך המצוקה לבהלה. בדרך כלל מצילים 
תהליך  של  המצוקה  שלב  במהלך  להתערב  יכולים  ערניים 
הטביעה. למעשה, אנשים בשלב מצוקה מוחים לפעמים וטוענים 
שאין הם זקוקים לעזרה. זה נובע מכך שהם טרם הרגישו מצוקה, 

בשעה שלמציל ברור שהם בסכנת טביעה.

מצוקה במים היא בעיה רצינית, אך לא בכל תהליך טביעה אפשר 
או  אותה. התערבות מהירה עשויה להבטיח שהמתרחץ  לאתר 

השוחה לא ייפגע.

2.  בהלה

שלב הבהלה בתהליך הטביעה עלול להתפתח משלב המצוקה, 
עם  מיד  להתחיל  עלול  הוא  אך   - הטובע  של  היחלשותו  עם 

שקיעת הטובע במים. 

או  כוחותיו,  אפיסת  בשל  לצוף  יכול  הטובע  אין  בשלב הבהלה, 
גופנית  או מפאת בעיה  כישורי שחייה  בשל היעדר מוחלט של 
כלשהי. לדוגמה, אם שחיין גרוע נופל מאמצעי ציפה לתוך מים 
עמוקים, הוא עלול להיכנס מיד לשלב הבהלה. לאנשים שמסביבו 
אין כמעט עדות  של תנועות היחלצות מצידו, ראשו ופניו נתונים 
בתוך המים וסנטרו מושט קדימה. הוא מקדיש את כל האנרגיה 
צעקות  משמיע  אינו  כלל  שבדרך  כך  מבוהלת,  לנשימה  שלו 

לבקשות עזרה, וגם אם הוא משמיע הן נבלעות במים.

יעילות  בלתי  בתנועות שחייה  להשתמש  עלול  המבוהל  הטובע 
כגון "שחיית כלב". מצילים מתארים את מראה הטובעים בשלב 
סולם". שלב הבהלה  על  או מטפסים  חור  כ"מטפסים מתוך  זה 
בדרך כלל אינו נמשך זמן רב, מכיוון שהתנועות של הטובע בלתי 
יעילות. מחקרים מעידים ששלב זה נמשך בין 10 ל- 60 שניות 
פעולת  מבוצעת  אם  אלא  לשקיעה,  מיד  להתקדם  עלול  והוא 

הצלה במהירות עצומה. 

3.  שקיעה

בניגוד  לאמונה הרווחת, מרבית מקרי הטביעה אינם מסתיימים 
כאשר האדם צף על פני המים. אפילו במים מליחים, שהציפה 
בהם רבה יותר, אנשים ללא אמצעי ציפה, המאבדים את יכולתם 
לצוף, שוקעים במהירות לקרקעית. במים מתוקים, שבהם כושר 
שקיעה  מליחים,  במים  מאשר  בהרבה  נמוך  הציפה 
מליחים.  במים  מאשר  רבה  במהירות  מתרחשת 
להציל  מצליחים  אם  קטלני  אינו  עצמו  כשל  שיקוע 
משימה  להיות  עלולה  הצלתו  אך  בזמן,  הטובע  את 
מי  ובהירים,  צלולים  ברכה  ממי  בשונה  ביותר.  קשה 
ים הם בדרך כלל עכורים והראות בהם עלולה להיות 
את  להזיז  יכולים  הגלים  ותנועות  זרמים  מצומצמת. 
המקורית.  השיקוע  מנקודת  ניכר  למרחק  הטובע 
הסיכויים  רבה  במידה  מצטמצמים  השיקוע,  לאחר 
להצלה מוצלחת. על כן, התערבות בשלב המצוקה או 

הבהלה חיונית ביותר.

על בסיס ניסיונם של מצילי חוף מקצועיים, קיים חלון 
הזדמנויות הנמשך שתי דקות בלבד להצלה מוצלחת 
הסיכויים  מכן,  לאחר  במים.  טובע ששקע  ולהחייאת 

קטנים.

ב. מהות הטביעה

כאשר אדם שוקע מתחת למים הוא עוצר באופן אינסטקטיבי את 
נשימתו והוא בולע מים. המכניזם הפיזיולוגי של האדם פועל כך: 
כאשר ה"לארינקס" )השריר הטבעתי המקיף את קנה הנשימה( 
חש במים, מתרחש "ספאזם לרינגיאלי והלארינקס נסגר באופן 
מים   שמעט  בעוד  השרירים.  של  אוטומטית  התכווצות   - מידי 
עלולים לחדור לריאות בתחילת תהליך הטביעה אין יודעים כמה 
נחנק  הזה  הזמן  בפרק  אך  הלרינגיאלי"  ה"ספאזם  יתמשך  זמן 
הטובע למוות, כי כאשר משתחרר "הספאזם הלירינגיאלי", מים 

רבים חודרים לריאות.

משיכת מים פנימה לתוך הריאות מכונה "שאיפה" ובליעת מים 
לתוך הקיבה מכונה "הכנסה".

בדרך כלל, בעת הטביעה נעשות שתי הפעולות האלה. במקרה 
טביעה טיפוסי מתרחשת הנשימה בהתנשפויות בלתי סדירות
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שיעול  כוללת  היא  ולעיתים  אוויר(,  ופליטות  אוויר  )בליעות 
והוצאה של מים שנשאבו פנימה. טובעים עלולים לנסות להפסיק 
החודרים  שמים  בידיעה  פנימה,  מים  לשאוב  שלא  כדי  לנשום 

לפה, בכמות ניכרת עלולים לסכן אותם.

כעבור זמן קצר הטובע מתחיל לאבד את הכרתו ובשלב מסוים 
הוא מנסה לנשום מתחת למים. כאשר הגרון חש בחדירת המים, 
"התכווצות   - נשלטת  בלתי  שרירים  בהתכווצות  מתכווץ  הוא 
לתוך  להישאב  עלולה  מים  של  מסוימת  כמות  אמנם  הגרון". 
הריאות בשלב המצוקה, ועם זאת, בדרך כלל התכווצויות הגרון 

חוסמות את דרכי הנשימה כדי למנוע שאיפת מים נוספים.

משתחררת  הגרון  התכווצות  הכרתו,  את  מאבד  הטובע  כאשר 
בדרך כלל לאט לאט ומאפשרת למים להיכנס לריאות. אולם לא 
ממושך  שיקוע  בשלב  שחולצו  טובעים  אצל  מתרחש.  זה  תמיד 
נמצאו מעט מאוד מים בריאות. נוסף לחנק כתוצאה מהתכווצות 
הגרון, לעיתים מקיא הטובע מים שבלע, אולם מוות מוחי מתחיל 
הפסקת  אחרי  קצר  זמן  חמצן,  מהעדר  כתוצאה  להתהוות 

הנשימה.

טביעה או "כמעט טביעה" אינם רק חנק מתחת למים. במרבית 
המים.  משאיבת  כתוצאה  טראומה  עוברות  הריאות  המקרים 
אותו  ולהחיות  המים  מן  הטובע  את  לחלץ  מצליחים  אם  אפילו 
המוחדר  החמצן  את  להעביר  הריאות  על  הטראומה  מקשה 

בהחייאה לדם ולרקמות. 

ג. ארבעה סוגי טביעה עיקריים:

1.  טביעה רטובה

הבעיה  הטביעות.  מן  בכ-80%  מתרחשת  רטובה"  "טביעה 
 - החמצון  תהליך  אי-קיום  היא  רטובה  טביעה  של  העיקרית 
למרות  לריאות.  מים  מחדירת  כתוצאה  הנגרם  פיזיולוגי,  סיבוך 
השוני הרב בין תגובות פיזיולוגיות למים מתוקים ולמים מלוחים 

גם מאלה וגם מאלה מתפתחת לאחר פרק זמן תוצאה זהה.

2.  טביעה יבשה

יבשה"  "טביעה  יבשה.  טביעה  הם  הטביעות  מן  כ-10% 
עד  חזק  כה  הוא  הלרינגיאלי"  ה"ספאזם  כאשר  מתרחשת 
שאינו נפסק כלל. בסופו של התהליך נחנק הטובע בטביעה 
העלולה  מים  של  מעטה  כמות  נשאפה  בהתחלה  יבשה. 

לגרום בהמשך לבעיות פיזיולוגיות.

שהטיפול  בכך  הוא  האלה  הטביעה  סוגי  שני  בין  ההבדל 
מאחר  יותר,  פשוט  להיות  עשוי  יבשה  טביעה  בנפגע 
סיבוכים  פחות  יש  מים,  מעט  רק  לגופו  חודרים  שכאשר 
פיזיולגיים. לפי אחת ההערכות 90% מהחייאות המוצלחות 
הן במקרים של טביעה יבשה. יחד עם זאת, ייתכן שדווקא 
החייאה לאחר טביעה יבשה תהיה מסובכת אם ה"ספאזם 
הלרינגיאלי" מתמשך ואינו משתחרר גם לאחר שמוציאים 
את הטובע מהמים, ובמצב כזה לא יתאפשר לבצע בטובע 

הנשמה מלאכותית.

3. טביעה משנית

כ"טביעה  ידועה  מטביעה  מוות  של  השלישית  הצורה 
משנית".

ימות  וניצל,  טבע  שלכאורה  האדם  משנית",  ב"טביעה 
על  שנגרמו  פיזיולוגיים  סיבוכים  בגלל  זמן  לאחר  בפועל 
ידי מים שנשאפו לגופו תוך כדי טביעה. הסיבוכים עלולים 
להתרחש בתוך כמה דקות אך גם לאחר חלוף 96 שעות 
ויותר לאחר שאיפת המים. זאת, למרות העובדה שכמות 

המים שנשאפה הייתה קטנה מאוד.

פוטגייטר  וד"ר  דיק  ד"ר  הרופאים  ידי  על  שנכתב  בדוח 
צוין, שבמקרים של "כמעט טביעה"- 5% מהטובעים יפתחו 
עלולים  מקרים  מאותם  רבע  ואפילו  פיזיולוגיים  סיבוכים 
מקרי  שמספר  מצא  שומן  וד"ר  מאחר  במוות.  להסתיים 
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סיכום התפלגות מקרי הטביעה למוות לפי
רשויות מקומיות בין השנים 2009-1992

בת-ים                         46

ראשון לציון                14

באר טוביה                  1

גן רווה                         14

אשדוד                        70 

אשקלון                       83

אילת                            20

מגילות                         2

תמר                             17

טבריה                          15 

עמק הירדן                  29

גולן                              21

מגדל                            2

כינרת                           19 

סה"כ                            773 

שם הרשות       שם הרשות       

  מו"א מטה אשר           9

  נהריה                           26

  שבי ציון                       1

  עכו                                9

  קרית -ים                      8

  חיפה                             45

  חוף הכרמל                  59

  גי'סר אלזרקא              6

  עתלית                           2

  חדרה                            9

  עמק חפר                     6

  נתניה                            44

  הרצליה                        22

  תל-אביב                      174

סה"כ
טביעות למוות

סה"כ
טביעות למוות

הטביעה  ממקרי  ויותר  שבעה  מפי  גדול  טביעה"  "כמעט 
לסוגיהם, אפשר להבין ש"טביעה משנית" היא סיבת המוות 
של  שבמקרים  ביותר  מומלץ  כך,  משום  רבות.  בטביעות 
"כמעט טביעה" יאושפזו הנפגעים לאחר הצלתם והחייאתם 

ויימצאו תחת פיקוח קפדני.

4.  טביעת הלם

הצורה הרביעית של מוות מטביעה היא מוות פתאומי בגלל 
שקיעה בלתי צפויה במים קרים .ההלם המיידי עקב המגע 
מצבו,  בגלל  הטובע  שחש  לחרדה  בצירוף  קרים,  מים  עם 

גורמים לדום לב - ולמותו.
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משטרת ישראל
מחוז ת"א / אגף מבצעים

יחידת שיטור ימי 

בחוף  לים  נערים  שני  נכנסו  למרץ,   25 ב-  אשתקד  החורף  בשלהי 
ירושלים. גובה הגלים, מתחתם ועד לקצה העליון שלהם היה כשישה 
מטר. בימים כאלה כלי שייט לא יוצאים לים הפתוח ואזהרות מופצות 

לימאים.

הודעה על מצוקתם של הנערים התקבלה בבסיס שיטור ימי ת"א, צוות 
השיטור הימי, שיצא אל המקום הבחין בראש מבצבץ מבין גלי הים בין 

שני שוברי הגלים של חוף ירושלים והפליג במהירות לכיוונו.

תזמון הכניסה לאיזור הסכנה חייב להיות  
כן  לא  שאם  הגלים,  התקפות  בין  מדוייק 
עלולה הסירה להתהפך על יושביה. הצוות 
הזועקת  בנערה  והבחין  לנקודה  הגיע 
לעזרה, מכיוון שהתקפת הגלים התקרבה, 
הורה  לעברה,  הצלה  גלגל  הצוות  השליך 
במהירות  המקום  את  ועזב  בו  לאחוז  לה 
שהייתה  הנערה  מחדש.  התארגנות  לשם 
לזעוק  החלה  לנפשה  ננטשה  כי  בטוחה, 
ולבכות. הצוות, שבנתיים כבר יצא מתחום 
הסכנה שב אל הנקודה והפעם עלה בידם 

לחלץ את הנערה ולהביאה אל בסיס השיטור הימי ת"א לקבלת טיפול 
רפואי.

מקרה זה הינו אחד מבין כשלוש מאות מקרים בשנה שבמהלכם אנשי 
השיטור הימי בכל חלקי הארץ מצילים חיים.

סביבת העבודה הסוריאליסטית יש בה משום הטעייה, די להסתכל 
בפניהם של השוטרים הימיים בעת סערה כדי להבחין במתח והחשש 

בקרבם.

מערך השיטור הימי הוא מערך מבצעי, המונה שישים וארבע שוטרים 
בחמישה בסיסים )אילת, אשקלון, תל אביב, חיפה וכנרת( ומדור השיטור 
מגוונת  משטרתית  פעילות  על  מופקד  המערך  חיפה.  שבנמל  הימי 
בתווך הימי, במעגנות ובקרבתם. השוטרים הימיים פועלים על פי אותם 
מאפיינים אשר על פיהם פועלים שוטרי היבשה במערך הסיור, הבילוש, 
השיטור  מערך  לרשות  ימיות(.  תאונות  )באירועי  והחקירות  התנועה 

הימי מגוון כלי שייט בניהם ספינות, סירות גומי ואופנועי ים.

פעילות שוטרי מערך השיטור הימי מתבצעת על פי רוב באיזורי סכנה 
שייטים  אשר  איזורים  מסולעים,  ואיזורי  גלים  שוברי  חוף,  גלי  כמו 
מתרחקים מהם כנשוכי נחש. הדחף המבצעי שלהם אינו שונה מזה של 

עמיתיהם ביבשה.

מאיזור  נמלטים  והאזרחים  ממשי  חיים  סיכון  קיים  שבהם  באירועים 
הנורמטיבי  האדם  של  לזה  הפוך  באופן  פועל  השוטר  הסכנה, 
ומעמיד את חייו בסכנה על מנת להגן על האזרח אשר על שלומו 

הוא מופקד.

מחלקת  הוקמה  ישראל  משטרת  של  הווסדה  עם  היסטוריה:  מעט 
שמירת  ועל  הנמלים  בטחון  על  אחראית  שהייתה  והנמלים  החופים 

החופים ופעלה במסגרת הענף הפלילי של אגף החקירות. 

נשארו  וסמכויותיה  החקירות  מאגף  המחלקה  הופרדה   1949 במאי 
כמקודם. 

בשנת 1950 הוקמה במסגרתה יחידת הימייה שהחלה בביצוע משימות 
של שיטור ימי.

והפרדת  והנמלים  החופים  מחלקת  ביטול  על  הוחלט   1953 בשנת 

שמירת הנמלים ממשמר החופים )שקם במקום יחידת הימיה( שפעל 
בכפיפות למטה הארצי.

ספינות היחידה פעלו גם בכנרת בשיתוף חיל הים והמחלקה הימית 
של משמר הגבול למניעת כניסת דייגים סוריים לאגם, הגנה על דייגים 
ישראליים שדגו בסמוך לחופה המזרחי של הכנרת תחת התקפות מוצבי 
הראשונים  החללים  נפלו  גם  זה  ובאיזור  זו  ובמשימה  בגזרה  הסורים 
של מערך השיטור הימי - 4 שוטרי היחידה נורו למוות בהתקפה של 
ישראל  במשטרת  החמישים  שנות  בסוף  רפורמה  במסגרת  הסורים. 
הוחפף משמר החופים למחלקת הסיור והתנועה 

במשטרה.

להפעלת  החירום  נוהלי  נקבעו   1967 בשנת 
בדומה  ונקבע  מלחמה  בעת  החופים  משמר 
של  לפיקודו  יעבור  החופים  משמר  שגם  למג"ב 
ששת  במלחמת  שקרה  )כפי  חירום  בעת  צה"ל 

הימים ויום הכיפורים(. 

ב- 1982 מונה קצין שיטור ימי ארצי במסגרת אגף 
המבצעים ובשנת 1998, הוקם המטה לשיטור ימי 
אשר בנה גם מערך הדרכה ותחזוקה עבור כלל 

המערך של השיטור הימי .

לעבודת  בנוסף  עבודתו  את  ממקד  הימי   השיטור  האחרונות  בשנים 
לים  הנושקים  היבשה  ובאזורי  בים  הפלילי  בתחום  גם  הימי  השיטור 
בחופים ובמעגנות. שוטרי המערך צויידו באפוד לוחם צף, נשק ואמצעים 
המתאימים לסביבה הימית והם פועלים גם באופנועי ים בזוגות באותו 

אופן בו פועלים אופנועני יחידות היס"מ. 

באמצעות אופנועי הים הם יכולים לרדת לחוף כמעט בכל מקום ולבצע 
עבודת שיטור מגוונת ע"פ הצורך.

)היחידה  יחידות האכיפה המשטרתיות  שיתוף הפעולה המתהדק עם 
הכלכלית, ימ"רים ועוד( ועם מודיעין מכס הביא בשנת 2009 להצלחות 
דיג  ספינת  של  בספטמבר  מעצרה  כדוגמת  מבוטלות  לא  מבצעיות 
או  מוברח,  סולר  ליטר   28,000 שבקרבה  הברחה  לספינת  שהוסבה 
להבריח  שניסתה  חיפה  בנמל  ספינה  של   2009 בינואר  לתפיסתה 
סיגריות בשווי מליון וחצי שקלים, הסחורה נתפסה, שמונה אנשי הצוות 

נעצרו והספינה חולטה.

הם  רבים  הימי  השיטור  מערך  של  הגומלין  וקשרי  העבודה  ממשקי 
האימון  השגרה,  ברמת  היומיומי  הפעולה  שיתוף  את  במיוחד  ונזכיר 
והרמה המבצעית עם חיל הים לאורך חופי המדינה, שיתוף פעולה עם 
בנושא  הספנות  התחבורה/אגף  משרד  כגון  ממשלתיים  אכיפה  גורמי 
החקלאות/אגף  משרד  בים.  והבטיחות  הספנות  השייט,  חוקי  אכיפת 
הדיג בנושא אכיפת חוקי הדיג. משרד הבריאות, משרד איכות הסביבה, 

שמורות הטבע , מנהלי מעגנות ונמלים, שב"כ , מוסד, ואמ"ן .

הממשק הגדול ביותר הוא עם גורמים מוניציפליים בדגש למנהלי 
החופים ומתבטא בפעילות סיוע הדדי לאיתור נעדרים בים או הצלת 
טובעים,  טיפול בתלונות כנגד עבריינות בחופים, כמו גם דיווח כנגד 
כלי שייט לסוגיהם החודרים לתחומי החופים המוכרזים ומסכנים 
כי אחד הגורמים החשובים  מתרחצים. ברמה החברתית, חשוב לציין 
הוא רמת השירות הגבוהה לאזרח בתחומי החופים אשר ניזונה רבות 
כלל  עם  הימי  השיטור  אנשי  של  האישית  ומהיכרות  הקבוע  מהקשר 

העוסקים בתחום החופים בארץ . 

רפ"ק פיני סטולרסקי  - מפקד שיטור ימי ת"א

מערך שיטור ימי וקשרי גומלין עם החופים בארץ1

1הופץ כמאמר בירחון "מראות המשטרה" אשר נכתב ע"י סנ"צ 

מאיר נמיר, רמת שיטור ימי, הותאם ועודכן ע"י רפק פני סטולרסקי
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בראש המאזניים

נגד  ז"ל   שריף  אלמטאלקה  המנוח  עזבון 
עיריית אשקלון, משרד הפנים ורשות הטבע 
והגנים )תא   06/ 002591( מתאריך 16.1.08

נזקים  בגין  לפיצויים  התובעים  דרישת  הוא  התביעה  נשוא 
הנטען,  ע"פ  המנוח.  של  למוות  טביעתו  עקב  להם  שנגרמו 
הלאומי  בפארק  חבריו  עם  המנוח  שעשה  ביקור  במהלך 
באשקלון, נכנס המנוח לים וטבע. התביעה הוגשה כנגד עיריית 
אשקלון, כרשות המקומית שבתחומה נמצא חוף הים בו טבע 

להפעלתם  דין  ע"פ  האחראית  כמי  המנוח, 
והסדרתם של חופי הרחצה בעיר אשקלון, 
- משרד הפנים, כמי  ישראל  וכנגד מדינת 
הכללים  לקביעת  הסמכות  בעלת  שהיא 
וההוראות ביחס לחופים ואחזקתם, לרבות 
הסדרת מקומות רחצה ציבוריים. התביעה 
כנגד הרשות לשמירת הטבע  גם  הוגשה 
במהלך  ונדחתה   - הלאומיים  והגנים 

הדיון.

התביעה  את  דחה  השלום  בימ"ש 
בקובעו:

אין מחלוקת באשר לקיומה של חובת 
ערכי  העקרוני  בהיבט  הנבחנת  המושגית,  הזהירות 

כי   - זהירות  חובת  קיימת  מסויים  לסיכון  ביחס  אם  דהיינו   -
שנפסק,  וכפי  למדינה,  ביחס  וגם  לעיריה  ביחס  גם  קיימת  זו 
בהקשר לעיריה, הדברים ברורים, שכן מדובר במחזיקת החוף 
חוף  ומבקרי  אורחי  כלפי  המקרקעין,  כמחזיקת  האחראית, 
הים והרוחצים בו. ביחס למדינה, הרי שגם עליה מוטלת חובת 
זהירות מכח הסמכויות שהופקדו בידי שר הפנים להסדיר את 
מקומות הרחצה השונים בהתאם לחוק הסדרת מקומות רחצה, 

וחובתו לעשות שימוש בסמכות זו, במקרים המתאימים.

לצורך בחינתה של חובת זהירות קונקרטית יש לבחון אם בין 
המזיק הספציפי לבין הניזוק הספציפי, בנסיבותיו המיוחדות של 
המקרה, קיימת חובת זהירות, כשחובת הזהירות הקונקרטית, 
"האם   - עפ"י מבחן הצפיות. לאמר:  נקבעת  זו המושגית,  כמו 
אדם סביר יכול היה לצפות בנסיבותיו המיוחדות של המקרה - 
את התרחשות הנזק ? ואם התשובה על כך היא בחיוב, נשאלת 
שאלה שניה, נורמטיבית באופיה, לאמר: האם אדם סביר צריך 
נזק.  אותו  היה כעניין שבמדיניות לצפות את התרחשותו של 
הזהירות  לחובת  ביחס  לשקול  שיש  העיקריים  השיקולים 
הקונקרטית הינם, מצד אחד - מידת הסיכון להתרחשותו של 
הצד  ומן  הסיכון,  בהתממש  צפוי  שהיה  הנזק  ושיעור  הנזק 

האחר - עלות אמצעי הזהירות שהיה ניתן לנקוט כדי למנוע 
סיכון זה.

במובנה  הרי  הקונקרטית,  הזהירות  חובת  לגבי  שנפסק,  כפי 
בשעת  מוסדר,  שלא  בחוף  שטביעה  לומר  אולי  ניתן  הטכני, 
ברם  לצפייה,  הניתן  דבר  היא  מציל  השגחת  וללא  חשיכה 
אין  הקונקרטית  הזהירות  חובת  של  הנורמטיבי  הפן  בבחינת 
לקבוע כי עיריה ומדינה סבירות, בנעלי הנתבעות שבפנינו, היו 

צריכות לצפות את מקרה הטביעה בנסיבות המקרה הנדון. 

אמצעי הזהירות הנדרשים למניעת סיכון, דוגמת זה שאירע, 
הם יקרים ובלתי סבירים, לא יעלה 
על הדעת לדרוש מהעיריה הצבת 
מצילים  או  פקחים  או  שומרים 
מדי  סיורים  ביצוע  לשם  קבועים, 
רגע ורגע, לאורך כל חופי המדינה, 
לא  גם  כך  הרחצה,  בעונת  שלא 
מהעיריה  לדרוש  הדעת,  על  יעלה 
לאורך  חבלים  או  מחסומים  הצבת 
שתוגבל  באופן  החוף  רצועת  כל 
הגישה לחוף הים או הכניסה למים, 
בחופים  ובין  מוכרזים  בחופים  בין 
הרחצה,  לעונת  מחוץ  מוכרזים,  לא 
 ,17  - כ  בני  של  בחבורה  כשעסקינן 
שאינם יודעים לשחות, שמסתכנים ונכנסים לים גועש ורועש, 
יודעים לשחות. כבוד השופטת מצאה כי העירייה  כשאין הם 
אכן נקטה למעלה מהנדרש ממנה על מנת להזהיר ולהתריע, 

שמה שעשתה קיבל אישור תמיכה וחיזוק של מי מהמדינה.

חובתן  קיימו   - המדינה  גם  העירייה,  גם  כי  שנמצא,  עוד,  מה 
בכל הנוגע להצבת שילוט שהיה בו די, אף מעבר לנדרש בחוק, 
ונעשה פיקוח ראוי ונכון. גם ביחס למדינה הנה יש לקבוע, כי 
אין היא חבה כאן חובת זהירות קונקרטית, שהרי אין היא חבה 
מכח הוראות החוק לגבי אירועים שאינם בעונת הרחצה. מה 

גם שקיום ומילוי חובתו של האחראי מטעמה נעשו כראוי.

על  עדיין   - קונקרטית  זהירות  חובת  קיימת  הייתה  אם  גם 
התובעים להוכיח כי הנתבעות או מי מהן הפרו חובת הזהירות 
אינה  הנתבעות  על  להטיל  שיש  האחריות  עליהן.  המוטלת 
אחריות הבאה להבטיח מניעה מוחלטת של אפשרות לטביעה 
בנסיבות  האם,  לבחון  יש  אלא  הים,  במימי  דהוא  מאן  של 
למניעת  הסבירים  האמצעים  בכל  הנתבעות  נקטו  המקרה, 
כי  סבור,  ביהמ"ש  כאן.  זו שאירעה  כפי  טביעה,  אפשרות של 
אמצעי הזהירות שנקטו הנתבעות היו סבירים והיה בהם כדי 

שתקיימנה חובתן. 

לקט פסיקת בתי המשפט באתרי רחצה
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מכל מקום, המנוח בחר להיכנס למים סוערים ורוגשים, עמוק, 
יודע  אינו  כשהוא  הרחצה,  לעונת  מחוץ  מציל,  השגחת  ללא 
לשחות, בניגוד לאזהרות חבריו. פעולתו איננה סבירה וניתקה 
ממילא כל קשר סיבתי לכל מחדל, בהנחה שהיה כזה. גם אם 
לא הייתה מתקבלת הטענה להסתכנות מרצון הרי שביהמ"ש 
היה מטיל על המנוח אחריות )אשם( תורמת - במידה גבוהה, 

הנוטה כמעט ל -100%.

עזבון המנוח אבו־חסונה חאלד ז"ל נגד עיריית 
תל אביב-יפו ומשרד הפנים תא )04/ 060870 (

מתאריך 2006. 12. 08
נזקים  בגין  לפיצויים  התובעים  דרישת  הוא  התביעה  נשוא 
הנטען,  ע"פ  המנוח.  של  למוות  טביעתו  עקב  להם  שנגרמו 
בחוף  המזח  בקרבת  חברו  עם  המנוח  שעשה  ביקור  במהלך 
מציצים, נכנס המנוח לים וטבע. התביעה הוגשה כנגד עיריית 
תל אביב-יפו, כרשות המקומית שבתחומה נמצא חוף הים בו 
טבע המנוח, כמי האחראית ע"פ דין להפעלתם והסדרתם של 
ואחראית על העסקתם של  בעיר תל אביב-יפו  חופי הרחצה 
הרחצה  בשעות  עבודתם  על  ופיקוח  הרחצה  בחופי  מצילים 
המותרות בחופי הרחצה, וכנגד מדינת ישראל - משרד הפנים, 
בגין אחריותו, על־פי הנטען, לכך שהרשויות המקומיות ברחבי 
כחוק,  חופי הרחצה המוכרזים  ותפעלנה את  הארץ תסדרנה 
על- שנקבעו  ובשעות  בהיקף  מצילים  תעסקנה  היתר,  ובין 

לקיים  דין  דין. על־פי הנטען, משרד הפנים אחראי על־פי  פי 
הרחצה,  מקומות  הסדרת  חוק  קיום  על  ויעיל  שוטף  פיקוח 
אשר  והתקנות  הצווים  ושל  "החוק"(,  )להלן:  תשכ"ד-1964 

פורסמו מכוחו. 

התביעה כנגד משרד הפנים הוגשה בשל הפרת חובת הפיקוח, 
למסקנה  התובעים  הגיעו  העניין,  בנסיבות  התובעים.  כטענת 
הנו  הפנים  משרד  כנגד  בתביעתם  לזכייה  מקדמי  שתנאי 
הוכחת טענתם להפר חובה על־ידי העירייה. בהנחה שהפרת 
בהמשך  טעם של ממש  כל  אין   - תוכח  העירייה  של  חובתה 
כנגד  התביעה  דחיית  ומנגד,  הפנים,  משרד  כנגד  ההתדיינות 
העירייה מחייבת גם דחיית התביעה כנגד משרד הפנים. לאור 
וזו  הפנים  משרד  כנגד  מתביעתם  התובעים  בהם  חזרו  זאת 

נדחתה ללא צו להוצאות.

בימ"ש השלום קיבל את העתירה כנגד העירייה וקבע:

המזח נשוא התביעה אינו מזח טבעי, אלא מזח שהוקם לפני 
 - במקרקעין  מחזיקה  הנה  משהעירייה  כן,  ועל  רבות,  שנים 
דהיינו, בחוף ובמזח, חלה עליה חובה להזהיר את המתרחצים 
מפני הסיכון הטמון במקרקעין. בהעדר אזהרה- עוולה העירייה 

את עוולת הרשלנות. 

מסקנת השופט הנה שהעירייה לא הציבה שילוט המזהיר את 
המתרחצים מפני הסיכון ברחצה בקרבת המזח, וגם אם הציבה 

- אין די בשלט הבודד שהוצב במים, לשיטתה.

העירייה הפרה הוראות חובה חקוקה בכך שלא הציבה שילוט 
המזהיר את המתרחצים מפני שחייה בקרבת המזח, ולחילופין 

נהגה ברשלנות. 

בקרבת  שבשחייה  לסיכון  מודעת  היתה  העירייה  כי  הוכח, 
הנמצאים  בורות  בשל  להתרחש  יכול  טביעה  אירוע  המזח. 
בקרבת המזח, גם כאשר המים מגיעים לגובה החזה בלבד של 

המתרחץ. 

 הוכח כי אחוז הטביעות בעת שמופעלים שירותי ההצלה שואף 
לאפס, שכן המצילים דואגים שהמתרחצים לא יתקרבו לאזור 
השלטים,  להצבת  לדאוג  העירייה  על  היה  זה  מטעם  המזח. 
שכן שחיית מתרחצים בקרבת המזח ובהיעדר מצילים ידועה, 

צפויה ושכיחה.

 משהופרה על ידי העירייה הוראת חובה חקוקה - עובר אליה 
הנטל להוכיח כי האירוע ארע שלא בשל הפרת אותה חובה - 
העירייה לא הרימה נטל זה. יתרה מכך, שוכנע בית המשפט כי 
האירוע ארע בשל אותו סיכון אשר החיקוק התכוון למנוע, קרי, 

שחייה או רחצה בקרבת המזח וטביעה בלתי צפויה עקב כך. 

הסתכנות  בשל  התביעה  לדחיית  מקום  אין  כי  נספק  לפיכך 
מרצון. המנוח והחבר לא היו מודעים לסיכון שבשחייה בקרבת 

המזח, ועל־כן אין מקום להפעלת הכלל.

זו שהביאה,  היא  אשר  חקוקה,  חובה  הפרה  העירייה  כאמור, 
בסופו של יום, לקרות האירוע.

אין זה  סביר כי המנוח והחבר היו שוחים בקרבת המזח, כפי 
המנוח  בקרבתו.  שבשחייה  לסיכון  מודעים  היו  אילו  ששחו, 
והחבר שחו במים רדודים ולא הייתה להם כל סיבה להניח כי 

הים עומד לבלעם לפתע וללא כל התראה. 

האירוע,  לקרות  המכריע  האשם  הוא  העירייה  של  אשמה 
להתעלם  דנן,  במקרה  מקום,  אין  השופט  דעת  לעניות  אך 
מרשלנותו התורמת של המנוח. החבר והמנוח נכנסו לים מבלי 
שוידאו תחילה כי תחנת ההצלה פתוחה. בעת שהמנוח והחבר 
נכנסו למים, הים היה שקט ומכל מקום לא נטען אחרת. )חיזוק 
של  הראשיות  עדויותיהם  שבתצהירי  בכך  נמצא  זו  למסקנה 
עדי העירייה נטען כי הם מפעילים את מערכת הכריזה אחת 
לחצי שעה ואף יותר כאשר הים סוער - לא נטען כי באותו יום 

הופעלה המערכת בתדירות גבוהה מהרגיל(. 

ביחס לשנה  קיצור שעות הפעילות בשלוש שעות  ועוד,  זאת 
הקודמת, מבלי שניתן לכך פרסום ברור ובולט בחוף - אכן יכול 
היה להפחית מערנותם ומודעותם של המנוח והחבר להעדרם 

של שירותי ההצלה.  

בנוסף,  שוכנע בית המשפט כי בעת האירוע שחו בים מתרחצים 
נוספים. 

לאור כל האמור לעיל, מצא בית המשפט כי נכון יהיה להטיל 
על המנוח אשם תורם בשיעור של35%.
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מדינת ישראל עולה שיעור זה משנה לשנה. מסקרי דעת ב
לשתות  נוהג  בישראל  מהציבור  כמחצית  כי  עולה  קהל 
הרשמי  הנתון  כלשהי.  בתדירות  אלכוהוליים  משקאות 

של צריכת אלכוהול בישראל, כפי שפורסם 
 ,)WHO( העולמי  הבריאות  ארגון  ע"י 
מדבר על 2.5 ליטר לנפש לשנה )לבוגרים 
מעל גיל 15 ומעלה(, נתון הנמצא במגמת 
 25 של  )גידול  האחרונות  בשנים  עלייה 
אחוזים משנת 2001(, בשונה מהיציבות 

היחסית באירופה - למשל.

אנשים אינם מודעים להשפעות 
האלכוהול  של  ההרסניות 
לטווח הארוך ולטווח הקצר 
זאת  לוקחים  אינם  והם 
בחשבון בתכנון פעולותיהם 
- בבדיקות שנעשו בישראל, 
הבטיחות  בתחום  למשל, 
ש-23%  נמצא  בדרכים, 
מנהגי ישראל ציינו כי יצא 
שתיית  לאחר  לנהוג  להם 

אלכוהול. בשנים האחרונות 
נמצאו כמויות אלכוהול הגבוהות 

מן המותר אצל כ-18% 
הנהגים  מקרב 

בתאונות  שנהרגו 
מקרב  דרכים. 

או  בים  הטובעים 
במקרים רבים של "כמעט-טביעה, נמצא שיעור לא מבוטל של 

אנשים אשר בדמם נמצאו עקבות של אלכוהול.

שכרות זה מצב בו קיים שיבוש מיידי, זמני, הנראה לעין בפעולות 
גופניות ונפשיות עקב שתייה מופרזת של משקאות אלכוהוליים. 

בדרך  בדם.  האלכוהול  ריכוז  ברמת  מותנית  השכרות  עוצמת 
במיליגרם אלכוהול  ריכוז האלכוהול בדם  נהוג לבטא את  כלל 
 100 למשל  כאשר  דם,  מיליליטר  ל-100 
מ"ג אלכוהול ב-100 מ"ל דם מכונה "רמת 
ריכוז אלכוהול בדם של%"0.1 או 50 מ"ג 
אלכוהול ב-100 מ"ל דם מכונים "רמה של 
 0.005 של  רמה  אגב,  וכדומה.   0.05"%
היא הרמה המרבית של אלכוהול בדם 
נהיגה.  בעת  בישראל  המותרת 
פעולות  שבביצוע  כנראה 
רחצה  למשל,  כמו,  אחרות, 
בים, כמות האלכוהול בדם 
להיות  יכולה  האפשרית 

דומה. 

כמה עובדות 
על אלכוהול 

ורחצה בים
תכונות  שלאלכוהול  הסוברים  יש 
אלכוהול  דבר  של  לאמיתו  מעוררות, 
מערכת  פעילות  את  המאט  מדכא  חומר  הוא 
העצבים המרכזית ובעקבות זאת את פעולת אברי הגוף 

הנשלטים על ידו.

למשקלו של אדם יש השפעה על מידות הריכוז של האלכוהול 
בדם, בעקבות שתיית כמות מסוימת של משקה אלכוהולי, משום 
שאצל אדם כבד גוף כמות האלכוהול נמהלת בגופו יותר מאשר 
אצל אדם רזה. זו אחת הסיבות שצעירים פגיעים יותר מאנשים 
יותר  נמוך  כלל  בדרך  כי משקלם  להשפעת השתייה,  מבוגרים 

ולכן רמת ריכוז האלכוהול בדמם גבוהה יותר.

משקה  לשתיית  צימאון.  מרווה  אינו  האלכוהולי  המשקה 

אלכוהול 
ורחצה בים

אלכוהול הוא סם המשפיע על המוח והשפעותיו מגוונות
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“אלכוהול שותה את החיים” 

להיגרם  יכולה  השתנת-יתר  משתנת.  השפעה  יש  אלכוהולי 
אולם למשקה האלכוהולי  נוזלים.  מוגברת של  בעקבות שתייה 
הנוזל. הוא מדכא  לגורם של כמות  יש השפעה משתנת מעבר 
את המרכיב במוח האחראי על ויסות קצב הפרשת המים בכליות. 
יציאת שתן והפרשתו דרך הכליות הגוררת בעקבותיה  מוחשת 
איבוד נוזלים, יבוש הגוף ותחושת צמא. ההשתנה גוברת במהירות 
יתר על הכליות, שאינן מסוגלות להפריש מלחים  תוך העמסת 
במידה מספקת. צריך לזכור שעצם השהייה על החוף, לעיתים 
עוד שבמקרים  מה  נוזלים,  לאיבוד  גורמת  החום,  בשעות  רבות 

רבים האדם אינו מרבה לשתות מים באותה עת.

המשקה האלכוהולי איננו מחמם את הגוף. הוא גורם לכלי הדם 
המצויים קרוב לפני העור להתרחב בעוד שצינורות דם אחרים 
זאת, באמצעות השפעה על  יכולים להתכווץ.  פנימיים  באברים 
חלק במוח האחראי על כלי הדם. עקב ההתרחבות, גדלה כמות 
הדם המגיעה לעור והוא נעשה חם יותר. תופעה זו מקנה לאדם 
בייחוד  ולסומק  העיניים  להאדמת  ולעיתים  חמימות  הרגשת 
בפנים ובצוואר. הרגשת חמימות זו פירושה איבוד חום על ידי 

הגוף. חלק ניכר מחום הגוף מתפזר דרך העור באמצעות הדם 
השותה  של  וגופו  יותר,  הקרה  הסביבה  אל  אליו,  המגיע  הרב 

להתקררות  לגרום  עלול  האלכוהול  לכן,  מתקרר. 
כאשר  נמוכות,  בטמפרטורות  הגוף  של  מסוכנת 

אין לאדם הגנה מתאימה מפני בריחת חום.

הצח  באוויר  טיול  קפה,  שכוס  אמונה  קיימת 
הצוננים  הים  במי  טבילה  או  החוף  לאורך 
גורמים לאדם להתפכח מהשפעת האלכוהול 
אך לא כך הוא - רק הזמן גורם לאדם להתפכח 

ולהשתחרר מהשפעת האלכוהול.

האלכוהול  מן  במיוחד  מושפעים  הגוף  שרירי 
רפיון  ונגרם  העצבים  מערכת  דיכוי  בשל 
השרירים.  בפעולת  לקוי  ותיאום  שרירים 
ההפרעות בתנועות מקשות על ביצוע פעולות 
הדורשות מיומנות מוטורית פשוטה. גם איזון 

התנודדות  מתגלים  ומתערער.  הולך  הגוף 
זמן  והארכת  ברור  בלתי  דיבור  ומעידה, 

ככל  ומתעצמות  הולכות  ההפרעות  תגובה. 
שגדל ריכוז האלכוהול בדם.

האלכוהול פוגע בביצוע פעולות קוגניטיביות,  ביכולת הריכוז, 
ביכולת ההבחנה, בפתרון בעיות, בכושר שיפוט וזיכרון.

האלכוהול גורם להאטה רבה של זמן תגובה לגירויים.

האלכוהול פוגע בתפיסת המרחב והמרחק.

מעצים  כלל  ובדרך  הנפשיות  בתחושות  מתעתע  האלכוהול 
את הביטחון העצמי, אדם ששתה עלול לקחת סיכונים הרי 

גורל שבאופן מפוקח לא היה לוקח.

שתיית אלכוהול ובילוי בחוף הים, הן תופעות שהולכות ומתרחבות 
בקרב ציבור בכלל, ובני נוער בפרט, והפכו לחלק מבילוי שעות 

הפנאי ואמצעי לתחושת השייכות החברתית.

שילוב זה מסתיים בשיכרות, באלימות ובטביעות ובכך הופך את 
מה שהחל כבילוי  זמני לסיוט מתמשך לכל החיים.

לכן המנעו משתיית משקאות אלכוהוליים בחופי הרחצה.  
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חופי  של אשדוד

 חוף מי עמי      חוף לידו      חוף אורנים     חוף הקשתות      החוף הנפרד      חוף יא'        חוף הרביירה

 

החופים המוכרזים )מצפון לדרום(

ספורטספורט משפחותמשפחות משפחותנוער וצעירים משפחות
מגרש החלקה

קט רגל
פינג פונג

מתקני כושר

מתקני ספורט
ושעשועים

הנגשת נכים

משחקי כדור
תאורת לילה

לציבור הדתי

הנגשת נכים
)בקרוב(

כדורעף, 
מתקני  רגל,  קט 

שעשועים
ומתקני כושר

מתקני ספורט
ושעשועים

מתקני ספורט
ושעשועים

שילוב מנצח של ים כחול, חולות זהובים, שמש חמימה וארגון נכון העניקו לאשדוד רצועת חוף מהיפים 
ובו 7 חופי  בישראל. 12 הק"מ של רצועת החוף, מתחנת הכח צפונית לנמל ועד לריביירה הדרומית, 
רחצה מוכרזים באורך כולל של 1,022 מטר )כל חוף כ-150 מטר(, מאופיינת בקו מים נקי, במרחב חולי 

גדול וללא סלעים, בכל החופים המוכרזים, ובאקלים נח ברוב ימות השנה.

שירותים בחופים המוכרזים   

שירותי הצלה, עזרה ראשונה, מלתחות ושירותים, מתקני שעשועים, 
סככות צל, ברזיות מים ומתקני ספורט.  

הנגשה לנכים בחופים: מי עמי, לידו, אורנים, הנפרד והריביירה.
סככה לנכים בחופים:  מי עמי, לידו והריביירה.   

הורדת כלי שייט בחופים: 
בשפך נחל לכיש, בחוף המצודה ובחוף ט"ו.

רכיבה על כלי שייט במים: 
מעל 300 מ' מקו המים ורחוק מהמתרחצים.  

קטעי הכרזה מוכרזים: 

1,022 מ'. קטעי רחצה אסורים: 7,201 מ'    

כניסה חופשית לכל החופים.  מקומות חניה בשפע.

 חוף מי עמי

 נמל אשדוד

 חוף לידו

 נחל לכיש

 חוף אורנים
 חוף הקשתות

 החוף הנפרד

 חוף המצודה

 המרינה

 חוף י"א

 חוף הריביירה
 החוף הדרומי

חופי 
אשדוד

מפת

 חופים 
מוכרזים

חופים 
אסורים

הנגשת 
נכים

הורדת 
כלי שייט  אורך החוף

 147 מטר מי עמי
 150 מטר
 150 מטר
 150 מטר
 125 מטר
 150 מטר
 150 מטר

 לידו
 אורנים

 הקשתות
 הנפרד

 חוף י"א

הורדת 
כלי שייט

רק 
בחופים
הלא 

מוכרזים

הריביירה

 חברת חשמל
 נמל

 נחל לכיש

 דרום ריביירה

 מרינה

 מצודה
 צמוד למרינה

 מי עמי
 לידו

 אורנים
 הנפרד

 ריביירה

)חלקי(

)בקרוב(

מה ברצועת החוף וסביבתה   

עמי,  מי  בחוף  הפסלים  טיילת  יונה,  וגבעת  לכיש  פארק 
ומפקורה,   סטרומה  אנדרטת  הטילים,  גבעת  ממוניה,  לה 
טיילת גנדי, מתחם בילוי בחוף הקשתות, פסלי הים,  מתחם 
הבילוי במרינה, כיכר המפרשים, טיילת י"א, המצודה - אתר 

ארכיאולוגי וכיכר עין השמש )בהקמה(.
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מדיניות ראש העיר לחופי אשדוד 
ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי גיבש מדיניות לפיה חופי הרחצה 
של אשדוד יהיו לאתרי בילוי, בריאות ותיירות, תוך מתן שירותי 
חוף ברמה הגבוהה ביותר. לצורך כך הוקצו בשנה האחרונה 
קשורות  חלקן  פעולות,  של  שורה  לביצוע  רבים  משאבים 
וחלקן  בהם  הניתנים  ולשירותים  הרחצה  לחופי  במישרין 
למשיכת  מתאימה  תשתית  ויצירת  התיירות  תחום  לפיתוח 

יזמים ואטרקציות מקומיות. 

הפעולות שנעשו בחופים: בניית מבנה חדש לחוף הנפרד 
ובקרוב יחלו בבניית מבנה חדש בחוף אורנים. שיפוץ וצביעת 
קש.  בכיסוי  החופים  בכל  הצל  סככות  קירוי  ההצלה.  תחנות 
הצבת כ-300 אשפתונים. סימון שטחי הרחצה וגבולות הגזרה 
מוכרז.  חוף  בכל  ענק  ושלט  הכוון  שלטי  הצבת  החופים.  בין 
אכיפת חוקי העזר והרחקת סיכונים למתרחצים )טרקטורונים, 
למים.  שייט  כלי  להורדת  נקודות  הסדרת  סוסים..(.  ג'יפים, 
ושמשיות.  כסאות  להשכרת  הזיכיונות  הסדרת  נכים.  הנגשת 
התקנת תאורה לילית בחוף הקשתות. הצבת מתקני שעשועים 

שימת דגש על תחזוקת החוף. 

המטרה: מתן ביטחון אישי ושירותים אופטימאליים לציבור 
המתרחצים!

פעולות תשתית לפיתוח תיירות בחופים:  בניית טיילת 
חדשה לאורך קטעי חוף, שבסופה תיצור רצף טיילות לאורך 
כל חופי הרחצה, ובה פנסי תאורה מעוצבים, ספסלים והצבת 
מתקני כושר. מיתוג החופים ובניית תוכנית אירועים שתהפוך 
את החופים, במהלך עונת הרחצה, לזירת התרחשות מתמדת 
תחרות  חופים,  כדורעף  המשפחה:  לכל  פעילויות  מגוון  ובה 
פינג פונג, פיסול בחול ים, כדורגל חופים, גלישת גלים, הפרחת 

עפיפונים, הפעלת יריד אומנויות....

של  הזהב  חופי  אל  הקיץ  פעילות  עיקר  משיכת  המטרה: 
אשדוד!

אגף  החופים,  לפיתוח  זו  מדיניות  במסגרת  החופים:  מיתוג 
החופים החל בתהליך של מיתוג כל חופי הרחצה המוכרזים. 
עמי  מי  חוף  מיוחד:  אפיון  בעל  יהיה  חוף  כל  התהליך  בסוף 
וקיט.  ספורט   - אורנים  חוף  משפחות.   - לידו  חוף  ספורט.   -
חוף הקשתות - נוער וצעירים ופעילות לילה. החוף הנפרד - 
מותאם לאוכלוסייה דתית. חוף י"א - משפחות. חוף הריביירה 

אלון אוחיון תושב אשדוד, עובד בעיריית אשדוד משנת 1990- ספורט ותיירות.
את עבודתו כמציל החל לפני 20 שנה, קיבל  תעודת עובד 

מצטיין לשנת 2009  זוכה להערכה ע"י הממונים עליו

אלון אוחיון
סגן מנהל תחנת מצילים בחוף הנפרד
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כיצד נערכים לפתיחת עונת רחצה 

משפיעה  היא  בכך.  מה  של  עניין  אינה  רחצה  עונת  פתיחת 
על ציבור גדול של תושבי העיר ואורחיה ויש לה השלכות על 
תדמית העיר. לפיכך היא מחייבת להערכות מקדימה, המתחילה 
כבר בסגירת עונת הרחצה הקודמת. בתקופה זו מתבצע סיור 
עם ראש העיר ומנכ"ל העירייה, נרשמים כל הלקחים מהעונה 
הבאה  לעונה  העבודה  בתוכנית  ליישמם  מנת  על  הקודמת 
ובינואר מתקיימת ישיבת עבודה ראשונה, בה קובע המנכ"ל את 
הצוותים ומשימותיהם כדלקמן: כח אדם, הסברה ויחסי ציבור, 
ותאורה,  חשמל  ורכש,  התקשרויות  ובטיחות,  ביטחון  חינוך, 
כל  והצלה.  עירוניים  עזר  חוקי  פנאי,  פעילות  פיתוח,  אחזקה, 
המכוונות  משימות  מספר  על  מופקד  הללו  מהצוותים  אחד 
פתיחת   - אחד  לעניין 
באופן  רחצה  עונת 
שכל  תוך  האופטימאלי, 
מציעים  אשדוד  חופי 
ברמה  רחצה  שירותי 
בתנאים  ביותר,  הגבוהה 
והידידותיים  הנעימים 
ביותר ובביטחון מושלם.

ציבור:  ויחסי  הסברה 
ואגף  אשדוד  עיריית 

עונת  פתיחת  לאפשר  מנת  על  יכולתם  ככל  עושים  החופים 
התושבים  על  גם  די.  בכך  אין  אך  הראוי,  ובאופן  בזמן  רחצה 
מוטלת מידה של אחריות וזו מתבצעת ע"י צוות ההסברה ויחסי 
הציבור. במסגרת זו נעשות פעולות בקרב הציבור להתנהגות 
נכונה בחופי הרחצה, כללי המותר והאסור במים, שמירה מפני 
לפקניק,  מותרים  מקומות  לשיזוף,  מומלצות  ושעות  השמש 
ועל  הציבורי  הרכוש  על  שמירה  ספורט,  לפעילות  מקומות 
הניקיון. ההסברה מתבצעת בבתי הספר - לפי מערכי שיעור 

הלא  בחינוך  מובנים, 
)מתנ"סים  פורמאלי 
נוער(  ותנועות 
באמצעי  ובקייטנות. 
התקשורת - פרסומים 
הודעות  רשמיים, 
לתקשורת  ומסרים 
והמשודרת.  הכתובה 
האינטרנט  באתר 
העירוני - בדף מיוחד 
לעונת  שמוקדש 
בפרסומים  הרחצה. 
באמצעות   - שונים 
קמפיין  חוצות,  שלטי 
פרסומי, תשדירי רדיו 

וחלוקת דפי הסברה.

העירייה  פעולות  כל 
בהתאם  נעשות 
משרד  להנחיות 
מלא  ובתיאום  הפנים 
וגופי  המשטרה  עם 

הביטחון העירוניים. 

התנהגות  כללי 
בחופי הרחצה    

הפעילות  בשעות  המוכרזים,  בחופים  רק  מותרת  הרחצה   
בלבד ולעיניהם של שירותי ההצלה.  

יתר  מחשיפת  להימנע  המצילים,  להוראות  להישמע  יש   
לשמש ולהרבות בשתייה.

 חל איסור מוחלט על רחצה בים, בחופים הלא מוכרזים!

 אין להכניס לחופי הים כלי רכב כלשהם ו/או סוסי רכיבה.

מותרים  וכיו"ב  מעופפות"  "צלחות  מטקות,  כדור,  משחקי   
במקומות שהוקצו לכך.

מבנה אגף החופים   

החופים  ותחזוקת  תפעול  פיתוח,  על  האחראי  החופים  אגף 
מונה מערך עובדים ובהם: מנהל אגף חופים, עוזר מנהל אגף 
חופים, מנהל מחלקת חופים, מנהל קטע, מנהל אחזקה, קבלן 
עזרה ראשונה, קבלן ניקיון, מצילים בהתאם לתקן ופקחים. כל 
העובדים עוברים השתלמות לפני פתיחת עונת הרחצה, כאשר 
המצילים עוברים השתלמות מיוחדת הכוללת רענון לפעולות 

הצלה, החייאה והגשת עזרה ראשונה.  תחנת הצלה כוללת: 

4 מצילים, איש אחזקה, קבלן עזרה ראשונה וקבלן ניקיון.   
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לאחרונה  שקלים.  מליוני  בשווי  וציוד  מבנים  האגף  לרשות 
הזנקה  עגלות  ים,  אופנועי   3 חדשים,  הצלה  אמצעי  נרכשו 
ורענון ערכות עזרה  לסירות הצלה, מערכות כריזה מודרניים 
ומפקח על  ראשונה. האגף אחראי על תחזוקת כל המתקנים 

הפעילות העסקית בחופים.

משימות מיוחדות:    

יופעל מערך  - השנה, ע"פ מדיניות ראש העיר,  אירועי חוף 
בו   - הקשתות  בחוף  ובעיקר  הרחצה  בחופי  רחב  אירועים 
מתרכזים המוני נוער וצעירים. הרעיון העומד בבסיס התוכנית 
העירוניים,  למוקדים  מחוץ  מוגדר,  בילויים  מתחם  ליצור  הוא 
אליו יוכלו להגיע בני הנוער והצעירים ולהנות מבילוי משותף 

ובאווירה מתאימה. 

בנק הודעות - מיזם חדש המציע שורה של הודעות חשובות 
לציבור המתרחצים, שהוקלט בעוד מועד על גבי דיסק, בקולו 
שיקבעו.  לעיתוי  בהתאם  המצילים  ע"י  ויושמעו  כנר,  דן  של 
ברור  באופן  המיזם מציג למעשה מסרים אחידים, המנוסחים 

וממוקד ומושמעים בקול אחד - בכל חופי הרחצה בישראל.

סרטון הסברה - שימוש במדיה המסקרנת את הילדים לצפות 

וללמוד באמצעותו על כללי המותר והאסור 
וחינוך  בחופי הרחצה. הסרטון, רעיון מקורי של צוות הסברה 
אשר הופק ע"י מגמת התקשורת באחד התיכונים בעיר, יעלה 

בתי  בכל  התלמידים  בפני  ויוקרן  העירוני  האינטרנט  באתר 
הספר בעיר.  

כושר  מתקני  הוצבו  האחרונים  בחודשיים   - כושר  מתקני 
מנת  על  החדשה,  העירונית  ובטיילת  הרחצה  בחופי  חדשים 
לעודד את ציבור המתרחצים לשלב פעילות גופנית בצד הבילוי 

והשהייה בחופי הרחצה.

עם  ענק  שלט  הוצב  הרחצה  חופי  בכל   - והכוונה  שילוט 
כגון:  החופים  בכל  והסברה  הכוון  שלטי  הוצבו  כן  החוף.  שם 

גבול  מוכרז,  רחצה  מקום 
מקום  מוכרז,  רחצה  מקום 
לשמשיות, שמור על הניקיון, 
שייט..  כלי  להורדת  אזור 

ועוד. 

הנגשת נכים - נסללה דרך 
נכים  סככת   + לנכים  גישה 

בחוף ט"ו ובחוף מי עמי.

 3 נרכשו   - ים  אופנועי 
והוצבו  למצילים  ים  אופנועי 

משטחי הזנקה בכל החופים.

הותקנו   - דיגיטלי  שעון 
בכמה  דיגיטאליים  שעונים 

חופים 

  קמפיין ניקיון  
ניקיון  השנה הושם דגש על 
תפיסת  ושונתה  החופים 
בחוף,  והפעילות  העבודה 
משמעות הדבר היא: מודעות 
נקייה,  חוף  לסביבת  גבוהה 
לשמור  המתרחצים  עידוד 
על הניקיון באמצעות הצבת 
הניקיון"  על  "שמור  שלטי 
והוספת  שלטים(  )כ-200 
בחופים  אשפה  פחי  כ-300 
אשפה  פחי  ו-50   מוכרזים 

כן  מוכרזים.  לא  בחופים 
הורחב פעולת הפינוי והשנה יתקיימו 2 פינויי אשפה בכל יום - 

אחד בבוקר והשני בערב. 

הרחצה  בחופי  חדשים  קולרים  הצבת   - קרים  מים  מתקני 
המוכרזים.

תאורת חוף - במיזם ניסיוני הוצבו עמודי תאורה גבוהים בחוף 
הקשתות, על מנת לאפשר פעילות לילה לצעירים ונוער.
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חופים מוכרזים במדינת ישראל

תל אביב

בת ים
ראשון לציון

הרצליה

חוף השרון

נתניה

חדרה
עמק חפר

ג'סר אל זרקה

חוף כרמל

נהריה
מטה אשר

טבריה

חיפה
קריית ים

עכו

תמר

מגילות

אילת

אשדוד
גן רווה

אשקלון
מ. א. חוף אשקלון

הים התיכון
כינרת

ים

ים המלח

ים 
סוף

גידי פרידמן 
ממונה רשויות ומפקח רחצה מחוזי  

טל: 04-6508531

מרק ויין   
ממונה רשויות ומפקח רחצה מחוזי  

טל: 04-8633373

מלי חג'בי  
ממונה רשויות ומפקחת רחצה מחוזית  

טל: 08-9788474

רווית קלפנר  
ממונה רשויות ומפקחת רחצה מחוזית  

טל: 03-7632574

אבנר כהן  
ממונה רשויות 

טל: 02-6293348
אלטחן יוסף  

ממונה רשויות 
טל: 02-6290225

יוסי אלבז  
ממונה רשויות ומפקח רחצה מחוזי  

טל: 08-6263790

אשר גרנר -  מנהל האגף   
יוסף עאמר - מפקח אתרי רחצה ארצי

יוסי אלבז  - מ.מ מפקח אתרי רחצה ארצי
דבי המרא - מנהלת הלשכה

טל: 03-7632601
טל: 03-7632608
טל: 03-7632609

פקס: 03-7632610

אגף רישוי עסקים ואתרי רחצה

מחוז צפון

מחוז דרום

מחוז חיפה

מחוז מרכז

מחוז תל אביב

מחוז ירושלים

 רשימת בעלי תפקידים
 משרד הפנים

ים וחופים 

ים תיכון         77

חופים מוכרזיםחופים אסורים לרחצה

ים/ימה       
מספר       מספר       

אחוז
מאורך

החוף      

אורך
הים

בק"מ      
אחוז

מאורך
החוף      

אורך
בק"מ      

אורך
בק"מ      

ים הכינרת      40   

ים סוף            12  

סה"כ              136  

ים המלח         7

36.713.6 36%7%188 92

51%4%57 25

87%4%50 16

77%9%11 3

43.61.8

8.51

292.3

154.718.7 51%6 136306

1צו הסדרת מקומות רחצה )מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים התיכון, בים כינרת, בנהר הירדן, 

בים המלח ובים סוף( )תיקון( התש"ע-2009, ק"ת 6844, י"ב בטבת התש"ע )29.12.09(

)1(ריכוז מעמד החופים, מספרם ואורכם
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עיריית ת"א-יפו
מנהל מחלקת החופים: 

אבי ליכט - 03-6928034 

חוף הצוק - תחנה מס' 1
חוף הצוק - תחנה מס' 2

חוף תל ברוך - תחנה מס' 1
חוף נורדאו )מציצים(

חוף נורדאו נפרד
חוף הילטון צפוני

חוף גורדון
חוף פרישמן
חוף בוגרשוב

חוף אלנבי )ירושלים(
חוף אביב

חוף צ'רלס קלור
חוף יפו - גבעת עליה

מועצה אזורית תמר
מנהל מחלקת החופים: 

אבי זגורי - 08-6688845 
חוף עין גדי

חמי מזור
חוף מרידיאן

חוף מלון הוד
חוף צל הרים

חוף קראון פלז’ה
חוף לוט

חוף אשת לוט
חוף עין בוקק דרום

חוף מלון דניאל
חוף סולריום

חוף קיסר
חוף בינלאומי

חוף מוריה
חוף חמי זוהר )צפון(

חוף גולדן טוליפ
חוף מגילות

עיריית חיפה
מנהל מחלקת החופים:

לופו יעקב - 04-9114881/2

חוף קרית חיים תחנה מס’ 1
חוף קרית חיים תחנה מס’ 2
חוף קרית חיים תחנה מס’ 3

החוף השקט

עיריית קרית ים
מ.מ מחלקת החופים: 

אברהם יעקב חסן - 04-8761513

מועצה אזורית חוף השרוןחוף זבולון
מנהל מחלקת החופים:
שלמה בנק- 09-9596586

שפיים )געש(
עיריית אשדוד

מנהל מחלקת החופים: 
אפרים שומר - 08-8545212 

חוף מי עמי
חוף לידו

חוף אורנים
חוף חוף הקשתות

חוף נפרד
חוף רובע י”א
חוף ריביירה

עיריית אשקלון
מנהל מחלקת החופים: 
דוד עיני - 054-9908053 

חוף בר כוכבא
חוף דלילה
חוף נפרד

חוף הפארק הלאומי באשקלון

מועצה אזורית חוף אשקלון
מנהל מחלקת החופים: 

יוסי זוהר - 08-6775555
ניצנים
זיקים

מועצה אזורית עמק הירדן
מנהל מחלקת החופים: 

עומר כהן - 6757659 
חוף גנוסר

חוף אכסניית כרי דשא
חוף כפר הנופש מפרץ אמנון

חוף המסעדה בעין גב
חוף כפר הנופש עין גב

חוף האון
חוף כפר הנופש מעגן

חוף צמח
חוף צינברי

עיריית טבריה
מנהל מחלקת החופים: 

אשר אלמלם - 6710109
חוף התכלת
חוף השקט

חוף הטיילת טבריה
חוף גלי כנרת - רימונים

חוף גיא
חוף סירונית

החוף העירוני הדרומי
חוף הולידי אין

החוף הנפרד הצפוני

החוף הנפרד הדרומי

מועצה אזורית גולן
מנהל מחלקת חופים: 

דן אסרף - 057-8130445

חוף כינרת
חוף דוגית

גולן
חוף לבנון

חוף חלוקים

ים סוף
עיריית אילת

מנהל מחלקת החופים: 
עירן שריקי - 08-6367561 

חוף מפרץ השמש
חוף הרודס

חוף צפוני מערבי

חוף בת גלים
חוף הכרמל - תחנה צפונית
חוף הכרמל - תחנה דרומית
חוף דדו זמיר - תחנה מס’ 1
חוף דדו זמיר - תחנה מס’ 2
חוף דדו זמיר - תחנה מס’ 3
חוף דדו זמיר - תחנה מס’ 4
חוף דדו זמיר - תחנה מס’ 5

מועצה אזורית חוף הכרמל
מנהל מחלקת החופים:

אברהם רבינוביץ - 04-8136296

חוף נווה ים
חוף דור - תחנה מס’ 1
חוף דור -תחנה מס’ 2
חוף דור -תחנה מס’ 3

חוף האקודוקט
נמל קיסריה

מועצה מקומית ג’סר א-זרקא
מנהל מחלקת החופים: 

חאלד גרבאן - 04-6329100/5

חוף ג’סר א- זרקא

מחוז הצפון

מועצה אזורית מטה אשר
מנהל מחלקת החופים: 

גלי רז - 9879622
חוף בצת

חוף פארק אכזיב
חוף אכזיב - מועדון ים התיכון

חוף אכזיב - תחנה דרומית
חוף שבי ציון

עיריית נהריה
מנהל מחלקת חופים: 

יוסי בנג'ו -9517711

חוף נפרד מקטע 1
חוף נפרד מקטע 2

חוף גלי גליל
סוקולוב

עיריית עכו
מנהל מחלקת החופים: 

מימון נידם - 9956060

חוף הארגמן
חוף התמרים

ים כינרת

חוף הסלע - תחנה מס’ 1 מחוז חיפה
חוף הסלע - תחנה מס’ 2

חוף לדוגמא
חוף מרינה
חוף נפרד

מחוז מרכז

מועצה אזורית עמק חפר
מנהל מחלקת החופים: 
יצחק גניגר - 09-8981674

חוף מכמורת - תחנה מס’ 1
חוף מכמורת -תחנה מס’ 2

חוף בית ינאי
חוף נעורים

עיריית ראשון לציון
מנהל מחלקת החופים: 

אלי שוורצברג - 03-9623024/5 

חוף ראשל”צ - תחנה מס’ 1
חוף ראשל”צ - תחנה מס’ 2
חוף ראשל”צ - תחנה מס’ 3
חוף ראשל”צ - תחנה מס’ 4
חוף ראשל”צ - תחנה מס’ 5

מועצה אזורית גן-רווה
מנהל מחלקת החופים:

אידה אוהר - 08-9408230
חוף פלמחים

מחוז דרום

עיריית חדרה
מנהל מחלקת החופים: 
חיים ג'רבי - 04-6221107 

חוף כפר הים
חוף גבעת אלגה - מרכז
חוף גבעת אולגה - דרום

חוף גבעת אולגה - חוף נפרד

מחוז תל-אביב
עיריית הרצליה

מנהל מחלקת החופים: 
שמוליק לין - 09-9591594 

חוף נוף ים
חוף השרון
חוף זבולון

חוף אכדיה צפון
חוף אכדיה מרכז

חוף אכדיה דרום נכים
חוף נפרד

עיריית נתניה
מנהל מחלקת החופים: 

ציון שדה - 09-8603155

חוף קרית צאנז
חוף העונות

עיריית בת-ים
מנהל מחלקת החופים: 

אליהו הגדיש - 03-5064315

חוף ירושלים

חוף הרצל
חוף סירונית א’
חוף סירונית ב’

חוף ארגמן
חוף פולג

ים המלח



ashergr@moin.gov.il

משרד הפנים, המינהל לשילטון מקומי, האגף לרישוי עסקים ואתרי רחצה 
קריית הממשלה, דרך מנחם בגין 125 תל אביב-יפו  טלפון. 7632609- 03   פקס. 03-7632610

חות לשחק לבלות 
לש

ולחזור הביתה בשלום!


