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קוראים נכבדים,

חופי הרחצה הם משאב לאומי לנופש וספורט עממי שאותם 

מכל  ותיירים  המדינה  מאזרחי  רבים  שנה  מידי  פוקדים 

הגילאים, ולכן הם משפיעים במישרין על אורח ואיכות החיים 

של כולם. 

כגורם  הפנים  משרד  נקבע  רחצה  מקומות  הסדרת  בחוק 

המרכזי האחראי על חופי הרחצה בישראל. ככזה, הוא משקיע 

מנת  על  והסברה,  פרסום  פיקוח,  לפיתוח,  רבים  מאמצים 

להבטיח את ביטחון, בטיחות ובריאות הציבור הרחב הפוקד 

את אתרי הרחצה. הוא עושה זאת באמצעות האגף לרישוי 

עם משרדי  הדוק  פעולה  שיתוף  תוך  רחצה,  ואתרי  עסקים 

והגורמים  המקומיות  הרשויות  בדבר,  הנוגעים  הממשלה 

המקצועיים הפועלים בתחום כמו המצילים.

עלינו לזכור תמיד - בידינו מופקדים חופי המדינה! כך שאנו 

נדרשים לתרום מניסיוננו הרב, לכוון ולהדריך, ולעזור למבקרים 

הרבים בחופים, שלא תמיד הם בעלי מודעות לכללי הזהירות 

אתרי  את  ולטפח  לשמר  עלינו  בנוסף  בחופים.  הנדרשים 

הרחצה עם כל מה שכלול בהם, לרווחתו של הציבור כולו. 

הפעולות  למכלול  מצטרף  וחופים,  ים  ביטאון  של  זה  גיליון 

השקיפות  המקצועי,  הידע  להעשרת  הרבות  והתוכניות 

של  התפעול  על  האמונים  השונים  הגורמים  של  והאחידות 

אתרי הרחצה בישראל, ואני מברך את אלה שעמלו להוציאו 

לאור. 

מאחל לכם ולכל הציבור הרחב הפוקד את חופי הרחצה עונת 

רחצה טובה, בטוחה ומהנה.

אשר גרנר

מנהל האגף לרישוי עסקים 

ואתרי רחצה
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לגורמים המקצועיים האמונים על ניהול ותפעול 
חופי הרחצה שלום רב,

לעונת  וחופים”  “ים  של  נוסף  גיליון  לאור  להוציא  מתכבדים  אנו 

הרחצה 2011 שנפתחה ביום חמישי, א’ באייר התשע”א )5.5.2011(.

מיליוני בני אדם בגילאים שונים נהנים ממגוון פעילויות רחב בחופי 

הרחצה, אולם כידוע קיימים בהם גם סיכונים ותאונות שונות וביניהן 

בין  מקרים,  במניעת  רבות  הצלחות  לצד  זאת  למוות.  טביעות  אף 

על  האמונים  הגורמים  כל  של  מאומצת  מעבודה  כתוצאה  השאר 

חופי הרחצה בישראל, משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות וכמובן 

שדרת העובדים המקצועית בשטח, שתפקידם להעניק לקהל הרב 

המגיע לחופים את המרב כדי שיחזרו בריאים ושלמים לביתם. 

משרד הפנים אומנם מהווה גורם ראשי בכל הנוגע לחופי הרחצה 

בישראל אולם ולמותר לציין שהרשויות המקומיות שבתחומן חופי 

ואת  הכלים  את  יש  ולהם  בשטח  המרכזיים  הגופים  הם  רחצה 

נוהל  עפ”י  לפעול  עליהם  המצילים.  כמו  המקצועיים,  הצוותים 

סכנה  כל  על  להתריע  המשרד,  ע”י  שפורסם  הסיכונים  הערכת 

בחופי הרחצה ולפעול למניעתה. מודעות לסכנות, הערכות נאותה 

ונקיטת אמצעי בטיחות בסיסיים יכולים למנוע את מרבית התאונות. 
ראוי לזכור שהים לכשעצמו הוא מסוכן וגם אם יינקטו כל אמצעי 
הזהירות והבטיחות הסבירים, עדיין קיימת סכנה רבה בים ולא יהיה 
ניתן למנוע לחלוטין את מקרי הטביעה והתאונות האחרות הנגרמות 

בו אך ניתן למזערם ולכן לגורם האנושי יש משקל רב. 

בגיליון הנוכחי מספר כתבות בנושאים שאמורים לסייע לכם במידע, 

ידע מקצועי וכלים לניהול ותפעול החופים, כמו שיטות ניהול החופים 

בת"א-יפו, שאותם דירג מגאזין נשיונל ג’יאוגרפיק בין עשרת הטובים 

 - אפיה  אבי  של  עיניו  מראות  ההצלה  נושא  על  וכתבה  בעולם, 

דין  נסיים בפסק  איגוד המצילים הארצי.  ויו”ר  וותיק  מציל מקצועי 

מעניין שדן בין השאר בסוגיית חובת הזהירות של המדינה והרשויות 

המקומיות מול אשם תורם של התובע. 

נותר אם כן לאחל לכולם עונת רחצה מהנה ובטוחה.

עאטף חיראלדין

מנהל תחום אתרי רחצה במשרד הפנים

ך ר ו ע ה ר  ב ד
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כללי 11 .
כנרת, בנהר  בים  בים התיכון,  ומוכרזים  )מקומות אסורים  צו הסדרת מקומות רחצה  21 .

הירדן, בים המלח ובים סוף )תיקון( התשע”ב - 2011

31 חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים )תיקון מס’ 3(, התשע”א- 2010.

41 בבית-המשפט השלום ת”א-יפו )המבטא בין השאר את  פסק דין ת”א )חי’( 862/02.

אחריות הרשויות המקומיות לחופי רחצה שבתחומן(

ורשות  המדינה  זוכו  )שבו  ת”א-יפו  השלום  בבית-המשפט   51 .14754-04 ת”א  דין  פסק 

מקומית בתביעת נזיקין שהוגשה נגדן(

חופי רחצה הגובים דמי כניסה  61 .
תקציב פיתוח לחופי רחצה 71 .

 81 תקציב הסברה ופרסום לעונת רחצה 2011.

כנסים וימי עיון  91 .
קורס פקחים לאיסור נהיגה ברכב בחוף הים 101.

פרויקט דגל כחול ירוק למדרג חופים מוכרזים לרחצה 111.
הערכת סיכונים בחופי הים 121.

שילוט בחופי רחצה 131.
הכרזת חופים למטרות שייט /ספורט ימי 141.

אוגדן נהלים להסדרת הרחצה בחופי רחצה 151.
מחקר בנושא חופי רחצה 161.

וועדה בין-משרדית להסדרת הרחצה  171.

מגדלור מידע
בכתבה זו ריכוז מידע עדכני 

שוטף הראויים להדגשה מיוחדת, 

והעוסקים בתחום הפיקוח, הניהול 

והתפעול של חופי הים בישראל

מאת: רוית קלפנר*

* רוית קלפנר היא ממונה רשויות ומפקחת רחצה מחוזית במשרד הפנים מחוז ת"א-יפו

אנשי קשר 
בחופים

משרד הפנים
מחוז צפון

04-6508505

איגוד ערים כנרת
אריה סגרון

מנהל החופים ומרכז 
תחום סובב כנרת

04-8591910
חופים מוכרזים:

כינר
דוגית

גולן
לבנון

חלוקים
שקמים

אכסניית כרי דשא
כפר הנופש מפרץ אמנון

צינברי

עיריית טבריה
אשר אלמלם 

מנהל מחלקת החופים
04-6710109

057-7375172
חופים מוכרזים:

רקת )אוחנה(
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גלי כנרת-רימונים
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סירונית
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הנפרד הצפוני
הנפרד הדרומי

גרינברג

מועצה אזורית 
עמק הירדן 

עומר כהן
מנהל מחלקת החופים

04-6757659
חופים מוכרזים:

גנוסר
המסעדה בעין גב

כפר הנופש עין גב
האון

כפר הנופש מעגן
צמח

מועצה אזורית 
מטה אשר

גלי רז
04-9879622

0503-794667
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אנשי קשר 
בחופים

1. כללי
באייר  א'  חמישי,  ביום  כחוק  נפתחה  הרחצה  עונת 
התשע"א )5.5.2011( ותסתיים ביום חמישי, כ"ט תשרי 

תשע"ב )27.10.2011(.

החופים בישראל משתרעים על פני 306 ק”מ, שמתוכם 

עפ”י הצווים התקפים להיום כ-19 ק”מ הוכרזו כמקומות 

המוכרזים לרחצה, כ-156 ק”מ הוכרזו כמקומות אסורים 

מסווגים  בלתי  חוף  שטחי  הם  ק”מ  וכ-97  לרחצה 

שלציבור יש גישה אליהם. 

אסורים  )מקומות  רחצה  מקומות  הסדרת  צו   .2
ומוכרזים בים התיכון, בים כנרת, בנהר הירדן, בים 

המלח ובים סוף( )תיקון( התשע”ב - 2011
הצו מפרט מקומות אסורים לרחצה ומקומות מוכרזים 
לרחצה והא מתעדכן מדי שנה בהתאם לצרכים העולים 
מהשטח. בשנת 2011 נעשו בצו שינויים כמפורט להלן: 

מועצה אזורית תמר:
לרחצה  ממוכרז  הנפרד”  • “החוף 	 של  הסיווג  שונה 

לאסור לרחצה.
זוהר” ממוכרז לרחצה  • “חמי 	 שונה הסיווג של חוף 

לאסור לרחצה.
לחוף  “קיסר”  לרחצה  • מוכרז 	 חוף  של  שמו  שונה 

“ישרוטל”.
לחוף  “מוריה”  לרחצה  • מוכרז 	 חוף  של  שמו  שונה 

”לאונרדו פלזה”.
טוליפ”  “גולדן  לרחצה  • מוכרז 	 חוף  של  שמו  שונה 

לחוף “לאונרדו קלאב” 
עיריית טבריה:

חוף גרינברג” כמקום רחצה מוכרז. • הכרזה על “	
• הרחבת התחום המוכרז של “חוף טיילת”.	

עיריית בת-ים:
הכרזה על “חוף סלע ג" כמקום רחצה מוכרז.

)תיקון  הים  בחוף  ברכב  נהיגה  איסור  חוק   .3
מס’ 3( התשע”א - 2010

קרקע  ברצועת  רכב  כלי  נהיגת  על  אוסר  החוק 
שברוחב של 100 מטרים לאורך הים מנקודת גאות 
מקום  מצוי  שבה  קרקע  וברצועת  שבחוף,  המים 
 100 של  מרוחב  חורג  הוא  אם  אף  מוכרז  רחצה 
פי  על  שהוסדרו  דרכים  למעט  זאת  כל  מטרים, 
חיקוק ובכלל זה תחום שרשות מקומית פרסמה 
הודעה כי הוא מיועד להורדת כלי שייט, תחומים 

שהוכרזו כנמל, תחום מעגן וחניונים. 
איסור  בחוק  תיקון  תוקן   2010 אוקטובר  בחודש 
נהיגה ברכב בחוף הים )השלישי במספר( ובו מספר 
תוספות אכיפה אשר הרחיבו את סמכויות הפקחים 
והורחבו אמצעי הענישה העומדים בידי המדינה כולל 
חיוב תשלום בהוצאות שהוצאו לתיקון הפגיעה או 
לשיקום הסביבה, פסילת רישיון נהיגה עד 120 יום 
בחופי  לנסוע  ימנעו מהציבור  בתקווה שאלה  ועוד, 

הים תוך יצירת הרס וסכנת חיים למבקרים בהם. 

)חי’( 862/02 בבית-המשפט  4. פסק דין ת”א 
השלום ת”א-יפו - אחריות הרשויות המקומיות 

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

שזה מצוי בחזקתה.
המקומיות  הרשויות  את  רואה  הפנים  משרד 

מהן  ומצפה  שבחזקתן  החופים  על  כאחראיות 

ליישום מלא של הוראות החקיקה, הנהלים וההנחיות 

כולל ובמיוחד ביישום מודל הערכת הסיכונים והצבת 

ככל  למנוע,  כדי  זאת  השילוט,  נוהל  עפ”י  שילוט 

הים.  בחופי  אחרות  ותאונות  טביעה  מקרי  שניתן, 

עפ”י הנחיות מנכ”ל משרד הפנים, רשויות מקומיות 

והנחיות  הנהלים  החקיקה,  בדרישות  יעמדו  שלא 

על  הממונה  ע”י  לשימוע  תזומנה  הפנים,  משרד 

ניכוי  אפשרות  כולל  סנקציות  נגדן  ויופעלו  המחוז 

תקציבי פיתוח ועד כדי הוצאת צו סגירה לחוף.

5. פסק דין ת”א 14754-04 בבית-המשפט השלום 
מקומית  ורשות  המדינה  זוכו  שבו   - ת”א-יפו 

בתביעת נזיקין שהוגשה נגדן
)להלן:  ז”ל  פלוני  מצא  טראגי,  באירוע   ,5.7.98 ביום 
המנוח( את מותו בטביעה בחוף מוכרז ומוסדר בראשון 

לציון, לאחר שעות הרחצה. 
המנוח הגיע אל החוף עם רעייתו ובנם שהיה אז נער 
ובנותיהם הקטנות, יחד עם חבריהם. חלק מן  כבן 14, 
החבורה נכנסו למים. בשלב מסוים החלו בנו וחברו של 
ושחה  המנוח  מיהר  זעקותיהם  לקול  להיסחף.  המנוח 

חופים מוכרזים:
בצת

פארק אכזיב
אכזיב תחנה דרומית

שבי ציון

עיריית נהריה
יוסי בנג’ו

מנהל מחלקת החופים
04-9517711

חופים מוכרזים:
נפרד מקטע 1
נפרד מקטע 2

גלי גליל
סוקולוב

עיריית עכו
מימון נידם

מנהל מחלקת החופים
04-9956060

052-5796406
חופים מוכרזים:

הארגמן 
התמרים

מחוז חיפה
מרק ויין

ממונה רשויות ומפקח 
רחצה מחוזי
04-8633373

מועצה מקומית 
ג’סר א-זרקא
ח’אלד ג’רבאן

מנהל מחלקת החופים
04-6329105

052-8361130
חופים מוכרזים:

ג’סר

עיריית חדרה 
חיים ג’רבי 

מנהל מחלקת החופים
04-6221107

חופים מוכרזים:
כפר הים

גבעת אולגה מרכזי
גבעת אולגה דרומי
גבעת אולגה נפרד

מועצה אזורית 
חוף הכרמל

אברהם רבינוביץ
מנהל מחלקת החופים

04-8136210
052-8922715

חופים מוכרזים:
נווה ים

דור תחנה 1
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בעצמו  טבע  הצער  למרבה  אך  להצילם.  כדי  לעברם 
ומצא את מותו. 

אשם  של  בטענה  התביעה  את  דחה  המשפט  בית 
תורם מלא באחריות מכרעת.

מודעים  היו  ורעייתו  המנוח  כי  קבע  המשפט  בית 
בהעדר  בו  ברחצה  ולסיכון  בים  הטמונות  לסכנות 
טבע  תופעת  כל  הכירו  לא  אם  גם  הצלה.  שירותי 
מודעים  הם  היו  בים,  הסיכונים  מכלל  חלק  שמהווה 
לקיומם של סיכונים. וגם אם לא היו מודעים לסכנות 
- היה עליהם להימנע מרחצה בים לאור  מלכתחילה 
שלטי האזהרה בחוף, מהם ניתן וצריך היה ללמוד על 
הסיכון. )הרחבה על פסק הדין בכתבה נפרדת בהמשך 

הביטאון(.

6. חופי רחצה הגובים דמי כניסה
חופי הרחצה הם משאב לאומי שעומדים לרשות הכלל 
חופים  לצד  חינם,  הוא  אליהם  הציבור  נגישות  וברובם 
בהתחשב  וסביר  ראוי  ביחס  אך  לתשלום,  הכפופים 
חוק  מלשון  הציבור.  מקרקעי  של  ובתכליתם  בטיבם 
כניסה  דמי  קביעת  כי  עולה  רחצה  מקומות  הסדרת 
לרחצה בים מותנית בקיומו של חוק עזר שאושר על 
ידי שר הפנים. כמו כן נקבע כי לגביית דמי הכניסה זיקה 
כי שירותים  הניתנים בחוף הרחצה, בהנחה  לשירותים 
בסיסיים כגון מציל, ניקיון חדרי השירותים והספקת מים 
לשתייה אינם נחשבים “שירותים” שבגינם ניתן לגבות 
דמי  לקביעת  נוסף  תנאי  זה.  עניין  לצורך  כניסה  דמי 
כניסה הוא, כי יוקצה בכל מקרה שטח סביר של החוף 
בכפוף  זאת  וכל  תשלום  בלא  מבקרים  כניסת  לצורך 

לאישור שר הפנים.

ל-7  שניתנו  האישורים  תוקף  פג   2010 שנת  בשלהי 
רשויות מקומיות לגבות דמי כניסה ל-9 חופים מוכרזים 
שבתחומם. השנה הוגשו בקשות חדשות מצד הרשויות 
המקומיות הבאות: מטה אשר - חוף אכזיב דרום וחוף 
ארגמן  חוף  נהריה,  בעיריית  גליל  גלי  חוף  ציון,  שבי 
בעיריית עכו, חוף הכרמל בחיפה, חוף דור נחשולים, 
חוף הצוק בת”א, חוף פלמחים במועצה אזורית גן רווה 
וחוף זיקים וחוף ניצנים במועצה אזורית חוף אשקלון. 
בחוזר  שנקבעו  המידה  באמות  ישקלו  אלה  בקשות 

מנכ”ל משרד הפנים 4/2007.

דור תחנה 2
דור תחנה 3
האקוודוקט

עיריית חיפה
לופו יעקב

מנהל מחלקת החופים
04-9114881

057-7548485
חופים מוכרזים:

קריית חיים תחנה 1
קריית חיים תחנה 2

חוף קריית חיים תחנה 3
החוף השקט

בת גלים
הכרמל תחנה צפונית
הכרמל תחנה דרומית

דדו-זמיר תחנה 1
דדו-זמיר תחנה 2
דדו דרום תחנה 3
דדו  דרום תחנה 4
דדו  דרום תחנה 4

עיריית קריית ים
אברהם יעקב חסן

מנהל מחלקת החופים
04-8761513

חופים מוכרזים:
זבולון

מחוז מרכז
מלי חג’בי

ממונה רשויות ומפקחת 
רחצה מחוזית

08-9788474

מועצה אזורית גן רווה
רשות הטבע והגנים

אמיר אוחנה
מנהל החוף
03-9150400

חופים מוכרזים:
פלמחים

מועצה אזורית 
חוף השרון 

שלמה בנק 
מנהל מחלקת החופים

09-9596586
052-5717226

 חופים מוכרזים:
שפיים )געש(

עיריית  נתניה 
ציון שדה

מנהל מחלקת החופים
09-8603155

057-2303569
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7. תקציב פיתוח לחופי רחצה
תקציב משרד הפנים לפיתוח חופי רחצה לשנת 2011 
5 מליון ש"ח שיועבר במהלך עונת הרחצה  עומד על 
לרשויות המקומיות בהתאם לניקוד מצטבר של עמידת 
הרשויות המקומיות בקריטריונים ובמדדים הבאים: מצב 
מוכרזים  חופים  מספר  הרשויות,  של  סוציו-אקונומי 
ואורכם, מספר  ואורכם, מספר חופים אסורים לרחצה 
בחורף  הסערה  נזקי  הערכת  חופשית,  בכניסה  חופים 
לעונת  החופים  ומוכנות  החוף  מתקני  מצב  שחלף, 
החורף  סערת  נזקי  לגבי  מיוחדים.  ופרויקטים  הרחצה, 
ניתן לציין שהרשויות המקומיות דיווחו על נזקים בהיקף 
לשיפוץ  הקציב  הפנים  ומשרד  ש"ח  מליון   30 כ-  של 
האחרים  ההצלה  ואמצעי  ההצלה  תחנות  של  מיידי 
תקציב מיוחד של כ- 2 מליון ש"ח, שכבר חולק לרשויות 

על מנת שפתיחת עונת הרחצה תצלח. 

8. תקציב הסברה ופרסום לעונת רחצה 2011 
התקשורת  באמצעי  מקיפה  הסברה  תוכנית  אושרה 
השונים בהיקף תקציבי של למעלה מ-2.75 מליון ש"ח 

לפרסום בטלוויזיה ולמגזרים שונים. 
ואוגוסט  יוני  החודשים  במהלך  יתקיים  התוכנית  עפ”י 
קמפיין בנושא רחצה בטוחה שיכלול תשדירים בטלוויזיה, 
באמצעות  ציבור  ויחסי  בעיתונות  באינטרנט,  פרסום 
והסברים  יועברו הנחיות  ובהן  ראיונות בכלי התקשורת 

לציבור על כללי התנהגות רצויים בחופי הרחצה.
קהלים מיוחדים מהאוכלוסייה כגון  "גיל הרך",  הציבור 
רוסית  ערבית,  אם  שפת  הדובר  ציבור  ואף  החרדי, 
הם  כי  השנים  במהלך  התברר  שלגביהם   - ואמהרית 
יזכו  מודעות,  מחוסר  כתוצאה  סיכונים  ליתר  חשופים 

להעדפה בערוצי מדיה ייעודיים ובזמנים מתאימים. 

9. כנסים וימי עיון
במהלך השנה התקיימו שני כנסים לסיכום עונת רחצה 
השתתפו  שבהם   ,2011 רחצה  עונת  ופתיחת   2010
מפקחי הרחצה המחוזיים במשרד הפנים, נציגים מכל 
משרדי הממשלה הנוגעים להסדרת הרחצה בחופי הים 
וכן גורמים מקצועיים מהרשויות המקומיות וזכייני חופים 
אחרים המפעילים את חופי הרחצה. בכנסים חולק חומר 
מקצועי למשתתפים בכל הנוגע לדרישות הוראות כל 
ומשרדי הממשלה השונים,  והנחיות משרד הפנים  דין 
התקיימו  וכדו’.  הבריאות  משרד  ישראל,  משטרת  כגון 
משובים  החופים  ממנהלי  ונתקבלו  ודיונים  הרצאות 
ניסיונם מהשטח. כמו כן התקיימו  והצעות לייעול, פרי 
למצילים,  ובהחייאה  ראשונה  בעזרה  השתלמויות 
השתלמויות  וכן  רחצה,  מקומות  הסדרת  לצו  בהתאם 

למצילי ים על ידי הרשויות המקומיות. 

10. קורס פקחים לאיסור נהיגה 
ברכב בחוף הים

נהיגת רכב בחוף הים בניגוד לחוק היא עבירה פלילית 
לחוק  בהתאם  מנהלית  קנס  עבירת  בנוסף  ומהווה 

העבירות המנהליות, התשמ”ו - 1985. 
פקחים  להכשרת  קורס  התקיים  מרץ  חודש  במהלך 

בסיס  על  זאת  הים.  בחוף  רכב  בכלי  נהיגה  לאיסור 
 ,1997  - התשנ”ז  הים,  בחוף  ברכב  נהיגה  איסור  חוק 
 ,2004  - התשס”ד  החופית,  הסביבה  שמירת  חוק 
וחוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 
פקחים( התשס”ח - 2008. הקורס כלל הכרת סעיפים 
רלוונטיים מהחקיקה כולל מחוק סדר הדין הפלילי ודיני 
חיפוש,  עיכוב,  כולל  ואכיפה  עבודה  תהליכי  הראיות, 

תפיסת חפצים, חקירה, תשאול ועוד.
18 איש מרשות הטבע והגנים סיימו קורס מלא של 7 
מפגשים הכולל בתוכו קורס בסיסי לאכיפה סביבתית. 
לכן  קודם  עברו  מקומיות, שכבר  מרשויות  פקחים   32
בת  השתלמות  סיימו  סביבתית,  לאכיפה  בסיסי  קורס 
יומיים שהכשירה אותם לפיקוח על איסור נהיגה בכלי 

רכב בחוף הים. 

11. פרויקט דגל כחול ירוק למדרג חופים 
מוכרזים לרחצה

פרויקט דגל כחול ירוק למדרג החופים שהחל אשתקד 
ימשיך גם בשנת 2011.

רמת  לגבי  ועדכני  אמין  מידע  לספק  אמור  הפרויקט 
החופים  אורך  לכל  והבטיחות  הניקיון  התחזוקה, 
המוכרזים בישראל וכן נועד להגברת המודעות ושיתוף 
ציבור הנופשים לשמירת סביבת הים והחוף. הקריטריונים 
נקבעו על ידי אנשי המקצוע במשרד להגנת הסביבה, 
ראו  הפרויקט  )על  הפנים.  ומשרד  הבריאות  משרד 

במאמר נפרד בהמשך(.

12. הערכת סיכונים בחופי הים
כבר במהלך שנת 2005 בוצעה במשרד הפנים עבודת 
ומדדים  מאפיינים  לקבוע  הייתה  שמטרתה  מטה 
להערכת סיכונים בחופי הרחצה בישראל, וזאת על מנת 
לסייע לרשויות המקומיות להתמודד עם הסכנות בחופי 

הרחצה באופן מושכל. 
נועדו לשמש ככלי עזר לקביעת  והמדדים  המאפיינים 
להמליץ  בבואם  המקומיות  הרשויות  של  השיקולים 
למשרד הפנים לגבי קביעת מקומות מוכרזים לרחצה 
ו/או מקומות אסורים לרחצה, כפי שנקבע בחוק הסדרת 
עזר  ככלי  ישמשו  וכן   ,1964  - רחצה תשכ”ד  מקומות 
למצילים בבואם לקבוע את סיווג הסיכונים המשתנים 
מדדים  כללה  העבודה  הראשון  בשלב  המוכרז.  בחוף 

כלליים. 
הכוונה לקבוע מדדים סופיים בהמשך בהתאם לניסיון 
שיצטבר במשך כמה שנים של יישום והטמעת עבודה 
זו בשטח, וכן לקבוע נהלים לרשויות המקומיות שייקלו 

על יישום והפיקוח למימוש המדדים.
יישום עבודה זו מחייב את הרשויות המקומיות להיוועץ 
עם  להתמודד  להן  שיאפשרו  מקצועיים  גורמים  עם 

יישום המדדים ברמה המקומית. 

13. שילוט בחופי רחצה
במהלך שנת 2001 בוצעה במשרד הפנים עבודת מטה 
שמטרתה הייתה לתכנן שילוט אחיד לחופי הרחצה ואף 

נקבע נוהל שילוט שעודכן בשנת 2007. 
שלטים אלו הוצבו מאז ועד היום בחופי בארץ בכספי 

חופים מוכרזים:
קריית צ’אנז

העונות
אמפי
הרצל

סירונית א’
סירונית ב’

ארגמן
פולג

מועצה אזורית עמק חפר 
יצחק גניגר

מנהל מחלקת החופים
09-8981674

054-9290180
חופים מוכרזים:

מכמורת תחנה 1
מכמורת תחנה 2

בית ינאי
נעורים

עיריית ראשון לציון
אלי  שורצברג

מנהל מחלקת החופים
03-9623024
057-7712264

חופים מוכרזים:
ראשון לציון תחנה 1
ראשון לציון תחנה 2
ראשון לציון תחנה 3
ראשון לציון תחנה 4

נפרד

מחוז תל אביב
רווית קלפנר

ממונה  רשויות ומפקחת 
רחצה מחוזית

03-7632574

עיריית בת-ים 
אלי  אגדיש 

מנהל מחלקת החופים
03-5064315
057-7347401

חופים מוכרזים:
ירושלים

הסלע תחנה 1
הסלע תחנה 2
הסלע תחנה 3

טאיו
לדוגמה

הריביירה
נפרד

עיריית הרצליה
שמואל לין

מנהל אגף החופים
09-9541789

057-7721086
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רבות  סייעו  ולבטח  הפנים  משרד  של  פיתוח  תקציבי 
לידי  באה  אלה  הצבת שלטים  חשיבות  חיים.  להצלת 
ביטוי בפסק דין שבו זוכתה המדינה והרשות המקומית 
מתביעת נזיקין שהוגשה נגדן. )הרחבה על פסק דין זה 

בכתבה בהמשך(. 
שילוט  הצבת  על  להקפיד  המקומיות  הרשויות  על 
במקומות שנקבעו בנוהל ובכמות ובמיקומים בולטים 
הפועלים  המקצועיים  הגורמים  של  דעת  שיקול  לפי 

מטעמם. 

14. הכרזת חופים למטרות שייט / ספורט ימי
עפ”י תקנות הנמלים )בטיחות השיט(, התשמ”ג-1982, 
שהוכרז  במקום  שיט  כלי  להשיט  איסור  חל  כי  עולה 
וכן באזור של 50 מטרים לאורך  כמקום רחצה מוכרז, 
ובתחום של  החוף מקצה כל גבול של החוף המוכרז, 

300 מטרים מנקודת שפל המים.
כלי שייט מוגדר בתקנות כאוניה, ארבה )כלי שיט העשוי 
סירה.  או  ספינה  הנעה(,  אמצעי  לו  אין  ואשר  לשוט 
)כלי-שיט(  ותקנות הספנות  אלה  עפ”י תקנות  “סירה” 
וסימון(, התשכ”ב-1962, היא כלי שייט שאורכו  )רישום 
פחות מ-7 מטר וזה כולל סירת מנוע לרבות אופנוע ים, 

סירת משוטים, סירת מפרש וגלשנים. 
ימי  ספורט-  של  למטרות  המשמשים  חופים  קיימים 
כגון: גלשני רוח וגלים, אופנועי-ים, מצנחי רחיפה, סירות 
“בננה” ועוד. חופים אלה אמורים להיות מוכרזים בחוקי 
לחוק הסדרת מקומות   6 העזר העירוניים עפ”י סעיף 
רחצה שבו נקבע, בין השאר, כי רשות מקומית רשאית, 
באישור שר הפנים, לקבוע בחוק עזר הוראות להסדרת 

ובכללן  שחיה  בבריכת  או  באגם  בנהר,  בים,  הרחצה 
מסוכנים  אלה  חופים  המים.  ספורט  משחקי  הסדרת 
לקהל הרחב עקב אופי פעילותם ולכן במקביל חשוב 

להכריז עליהם כחופים אסורים לרחצה. 

15. אוגדן נהלים להסדרת הרחצה בחופי רחצה
רחצה  ואתרי  עסקים  לרישוי  האגף  עוסק  אלו  בימים 
בגיבוש אוגדן נהלים שיופץ במהלך עונת הרחצה לכל 
הגורמים המקצועיים בשטח וישמש כלי מקצועי נוסף 

לניהול התקין היעיל של החופים.

16. מחקר בנושא חופי רחצה
בימים אלו יוצא לדרך מחקר שיבוצע ע”י חברה חיצונית 
הים  בחופי  הרחצה  הסדרת  בנושא  “גיאוקרטוגרפיה”, 
לבדוק  מנת  על  ומשפטית,  ניהולית  מבחינה  בישראל 
תביעות  גל  עם  ולהתמודד  החופים  ניהול  יעילות  את 

הנזיקין נגד המדינה. 
רישוי  אגף  בראשות  הפנים  משרד  יזם  המחקר  את 
למחקר  המחלקה  ובשיתוף  רחצה,  ואתרי  עסקים 
יבצע  המחקר  מוניציפאלי.  למינהל  הבכיר  שבאגף 
בישראל  הים  חופי  ניהול  של  הקיים  המצב  מיפוי 
ובחינה מחודשת של מערך הסמכויות בניהול החופים 
ובהיבטים משפטיים, תוך השוואתם לניסיון ניהול חופים 
ובחינת הדינים בעולם במדגם ארצות ומדינות - ארה”ב, 
וספרד. עבודת השטח תכלול  איטליה  קנדה,  בריטניה, 
ראיונות עם כלל הגורמים הקשורים לניהול חופי הרחצה 
אנשי  מצילים,  חופים,  מנהלי  משפטנים,   - בישראל 

אקדמיה ועוד. 

חופים מוכרזים:
נוף ים
השרון
זבולון

אכדיה צפון
אכדיה מרכז

אכדיה דרום - הנכים
נפרד

עיריית ת”א-יפו
אבי ליכט

מנהל אגף החופים
03-6928034
057-2502226

חופים מוכרזים:
צוק דרום תחנה 1
צוק צפון תחנה 2

תל ברוך
נורדאו )מציצים(

נורדאו נפרד
הילטון צפון

גורדון
פרישמן
בוגרשוב

אלנבי )ירושלים(
אביב

צ’רלס קלור
יפו- גבעת עלייה

מחוז דרום
יוסי אלבז

ממונה  רשויות ומפקח 
רחצה מחוזי

08-62637890
0506-204212

עיריית אילת
ערן שריקי 

מנהל מחלקת החופים
08-6367561
057-575327

חופים מוכרזים:
נפרד

הרודס
צפוני מערבי

עיריית אשדוד 
אפרים שומר 

08-8545212
חופים מוכרזים:

מי עמי
לידו

אורנים
הקשתות

נפרד
רובע י”א

ריביירה

אנשי קשר 
בחופים
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מטרות המחקר הן:
המדינה  שבין . 1 וסמכויות  תפקידים  חלוקת  הגדרת 
שלטוניים  גורמים  מול  הפנים,  משרד  בראשות 

אחרים כגון הרשויות המקומיות.
מדינות  אותן  לגבי  השוואתית. 2  סקירה  ביצוע 
שבמדגם בנושאים כגון שיטות הפעלה וניהול חופים 
באספקטים של בטיחות, בריאות ואיכות הסביבה, 
במטרה לגבש המלצות ותובנות להפעלה משופרת 

של חופי הרחצה בישראל. 
נוספים. 3 הקשורים בהפעלת  ונהלים  גיבוש תקנות 
את  להגביר  מנת  על  שונים  בהיבטים  החופים 
נגד  הנזיקין  תביעות  גל  עם  ולהתמודד  הבטיחות 

המדינה.
גיבוש מדיניות. 4 לגבי קטגוריות של חופים המסווגים 
כמוכרזים כמותרים לרחצה, כאסורים לרחצה ולגבי 

אלה חסרי הסיווג.
לשלטון  המרכזי  השלטון  בין  תפקידים  חלוקת . 5

המקומי בכל הנוגע לניהול ופיקוח על החופים. 
לליווי המחקר מונתה וועדת היגוי בראשות מר עאטף 
הפנים.  במשרד  הרחצה  אתרי  תחום  מנהל  חיראלדין, 
ניסיון  בעל  חוף  מנהל  השאר,  בין  ישתתפו,  בוועדה 
מרשויות  הממשלה,  מקצועיים ממשרדי  וגורמים  רחב 

מקומיות וגופים רלוונטיים אחרים הנוגעים בדבר. 

17. וועדה בין-משרדית להסדרת הרחצה
בטיחות  וועדת  לעת  מעת  התכנסה  השנים  במשך 
לאתרי רחצה שבה השתתפו נציגי המשרדים הנוגעים 
להסדרת הרחצה במקומות רחצה במטרה לקיים סיורים 

שיתוף  את  לקדם  החופים,  על  לפיקוח  משותפים 
הפעולה ולהמליץ על שינויים הכרחיים. אלא שוועדה זו 

כמעט ולא התכנסה במהלך השנים האחרונות. 
האגף לרישוי עסקים ואתרי רחצה רואה בקיום הוועדה 
ומתכוון לקדם את הפעלתה במתכונת  חשיבות רבה 
חדשה של וועדה בין-משרדית, כפי שפועלת הוועדה 
רבה  להצלחה  הזוכה  עסקים  לרישוי  הבין-משרדית 
בתפוקות המשנות לטובה את נוף ניהול רישוי בעסקים 

בארץ. 
מפקחי  כגון  הפנים  משרד  של  נציגים  יהיו  בוועדה 
משרד  הבריאות,  משרד  המשטרה,  מחוזיים,  רחצה 
הגנת הסביבה, משרד החינוך, משרד התמ”ת, משרד 
ומצילים,  חופים  מנהלי  הנמלים,  רשות   - התחבורה 
המוסד לבטיחות וגהות, מד”א ועוד גורמים שיימצאו 

לנכון. 

עיריית אשקלון
דוד עיני

מנהל מחלקת החופים
08-6736929

054-9908053
חופים מוכרזים:

בר כוכבא
דלילה
נפרד

הפארק הלאומי

מועצה אזורית חוף 
אשקלון 

משה טייר 
מנהל מחלקת החופים

08-6775555
 050-4325606

חופים מוכרזים:
ניצנים 
זיקים 

מועצה  אזורית תמר
אבי זגורי

מנהל מחלקת החופים
08-6688845
0506-523017

חופים מוכרזים:
עין גדי

חמי מזור
מרידיאן

מלון הוד
צל הרים

קראון פלז’ה
לוט

אשת לוט
עין בוקק דרום

מלון דניאל
סוליריום
ישרוטל  
בינלאומי

לאונרדו פלזה
לאונרדו קלאב

ריכוז נתונים מעונת רחצה 2010
היקף תחנות הצלה 

בעונת הרחצה 2010 ניתן שרות לציבור הרחב ב- 136 חופים מוכרזים 
עם תחנות הצלה ועזרה ראשונה כמפורט בטבלה ממול. 

כמו כן הופעלו בחורף 29 תחנות הצלה רחצה כמפורט להלן: מ.א. תמר 
- 1 תחנת  - 4 תחנות הצלה, ראשון לציון  - 17 תחנות הצלה, אילת 
הצלה, ת”א יפו - 5 תחנות הצלה, באשדוד - 1 תחנת הצלה, ובהרצליה 

- 1 תחנת הצלה.

טביעות
בשנת 2010 טבעו למוות  38 איש.

בין השנים 1992 ועד שנת 2010 טבעו למוות 
בעונות הרחצה 811 בני אדם )ממוצע של 45 

לשנה( .
בחופים  התרחשו  הטביעה  מקרי  מרבית 
הרחצה  בהם  ובחופים  מוכרזים  שאינם 
אסורה, ואף בחופים מוכרזים מחוץ לשעות 
פעילות המצילים, רחצה לילית ורחצה שלא 

בעונה.

מס’ חופים ים
מוכרזים

91ים התיכון

17ים המלח 

3ים סוף

25ים כנרת 

136סה”כ 

אנשי קשר 
בחופים
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רענון והטמעת הוראות כל דין בחופי הים  .1

מקומות מוכרזים  .2

ביטול הכרזה/הפסקה זמנית של   .3

הפעלת מקומות רחצה מוכרזים   

חוקי עזר  .4

הערכת סיכונים בחופי הים  .5

איוש כוח אדם בחופים   .6

העדר שירותי הצלה בעת שביתת מצילים  .7

מתקני חוף   .8

שילוט  .9

שליטה ובקרה  .10

דמי כניסה לחופים מוכרזים  .11

קטעי ים וחוף להסדרת שייט וספורט ימי   .12

איסור נהיגת ברכב בחוף הים  .13

בריאות המתרחצים בנוהל דיגום מי- ים  .14

אבטחת וביטחון חופי רחצה  .15

חינוך והסברה לבתי אב  .16

סיום עונת רחצה  .17

הנחיות משרד הפנים 
לעונת הרחצה 2011

* עאטף חיראלדין הוא מנהל תחום אתרי רחצה במשרד הפנים והעורך הראשי של ביטאון ים וחופים

מאת: עאטף חיראלדין*

 - )להלן  אחרים  וגופים  המקומיות  הרשויות  את  ולהנחות  לרענן  נועדו  ההנחיות 
“הרשויות”(, המפעילים בפועל את החופים המוכרזים לרחצה או האסורים לרחצה, 
ביטחון,  את  שניתן,  ככל  להבטיח,  מנת  על  הפנים,  משרד  של  ולנהלים  לחקיקה 
בטיחות ובריאות הציבור הרחב הפוקד את אתרי הרחצה במדינת ישראל. מודגש כי 
הנחיות מפורטות לפתיחת עונת הרחצה הופצו לכל הרשויות בכנס פתיחת עונת 

הרחצה של משרד הפנים שהתקיים בתאריך 14/4/11 והן נדרשות לפעול על פיהן
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1. רענון והטמעת הוראות כל דין בחופי הים
חקיקה  הכוללות  דין  כל  הוראות  עפ”י  פועלים  הים  חופי 
של  ונהלים  והוראות  עזר,  חוקי  משנה,  וחקיקת  ראשית 

משרדי הממשלה השונים הנוגעים בדבר. 
ולהטמיע  לרענן  האחריות  מוטלת  המקומיות  הרשויות  על 
את הוראות כל דין באמצעות השתלמויות, תדריכים, ביקורות 

ועוד. 

2. מקומות מוכרזים
הרחצה  להסדרת  לפעול  מתבקשות  המקומיות  הרשויות 

בשטחן המוניציפאלי עפ”י העקרונות הבאים: 
הכרזה על מקומות רחצה חדשים - להעביר למפקח רחצה 
מחוזי במשרד הפנים את פרטי מקום הרחצה שהן מבקשות 
בצרוף  לרחצה,  מוכרז  כמקום  עליהם  יכריז  הפנים  ששר 
תעשה  הבקשה  הגשת  להכרזה.  הבקשה  ונימוקי  מסמכים 

בהתאם לנוהל המתפרסם מעת לעת ע”י משרד הפנים.
רשימת חופים מוכרזים - להעביר למפקח רחצה מחוזי, לא 
יאוחר מחודש לפני תחילת עונת הרחצה, מכתב ובו רשימת 
חופי הרחצה המוכרזים שבתחומן, אשר יופעלו בעונה הקרובה, 

מועדי פתיחתם, שעות פעילותם. 
פרסום חופים מוכרזים - לפרסם לציבור הרחב הודעה בכלי 
התקשורת המקומית לרבות באינטרנט, את רשימת החופים 
המוכרזים שבתחומן, ימי ושעות פעילותם, וכמו כן ליידע את 
ייחודיים כגון אלה הנפרדים לציבור הדתי  הציבור על חופים 
)מקום ימי ושעות פעילותם(, ועל מקומות שהוכרזו ע”י שר 

הפנים כאסורים ברחצה.

מקומות  הפעלת  של  זמנית  הכרזה/הפסקה  ביטול   .3
רחצה מוכרזים 

ארוך  זמן  לפרק  או  לצמיתות  תחנה  סגירת  הכרזה/  ביטול 
עפ”י חוק הסדרת מקומות רחצה סמכות ביטול הכרזה של 

מקום רחצה מוכרז מצויה אך ורק בידי שר הפנים, כך 
לא  עוד  כל  שעל הרשויות להפעיל את המקום 
בוטלה ההכרזה ברשומות. אשר על כן, רשויות 
זמן  ולפרק  לצמיתות  תחנה  לסגור  המבקשות 
בקשה  כך  לשם  יגישו  ימים,   14 שמעל  ארוך 

העתק  עם  מחוזי  רחצה  למפקח  ובכתב  מנומקת 
למנהל תחום אתרי רחצה במשרד הפנים. ההחלטה הסופית 

תינתן ע”י שר הפנים. 
מקום רחצה מוכרז שנסגר יוכרז כמקום אסור לרחצה מאחר 
הרחצה  למקום  שהתרגל  הציבור,  כי  ממשי  סיכון  שקיים 
המוכרז, ימשיך לבוא בהמוניו לרחוץ בו למרות העדר שירותי 
הצלה, ובאופן המסכן אותו. יש להגביר בו את אמצעי האזהרה 

והפיקוח.
הפסקת הפעלת מקום רחצה מוכרז לפרק זמן קצר במהלך 
מקום  ברציפות  להפעיל  חייבות  הרשויות   - הרחצה  עונת 
ההצלה  שירותי  את  להפסיק  סמכות  להן  ואין  מוכרז  רחצה 
והשירותים האחרים הניתנים בהם מכוח חוק הסדרת מקומות 
רחצה והתקנות והצווים הנלווים אליו , ולו באופן זמני של עד 
14 יום, ללא אישור בכתב של הממונה על הרשויות המשמש 
כמפקח רחצה מחוזי במשרד הפנים. במידה והתקבל אישור 

להתריע  החובה  הרשויות  על  מוטלת  הפעילות,  להפסקת 
וזאת  החוף  של  הסטאטוס  לשינוי  מודע  שהציבור  ולוודא 
באמצעות הצבת שלטי אזהרה, הודעות בכריזה מעת לעת 

והתרעות באמצעות פקחים בכל שעות האור. 

4. חוקי עזר
מקומית,  רשות  רשאית  רחצה  מקומות  הסדרת  חוק  עפ”י 
להסדרת  הוראות  עזר  בחוק  לקבוע  הפנים,  שר  באישור 
הוראות בעניינים הבאים, במידה שלא  ובכללן  בים  הרחצה 
רחצה  מקומות  הסדרת  בחוק  אחרות  הוראות  להם  נקבעו 

ובתקנות ובצווים הנלווים אליו: 
 • סדרי הבטיחות במקומות הרחצה, לרבות הנסיבות בהם	

תהיה הרחצה בו אסורה או מוגבלת.
 • הבטחת הניקיון ושמירת הסדר בין המתרחצים, הן במים	

והן מחוצה להן.
 • ייעוד מקומות או זמנים לרחצה בלעדית של גברים, נשים	

או טף.
 , • בקבוצות	 התעמלות  המים,  ספורט  משחקי  הסדרת 

משחקים קבוצתיים ומשחקים בכדור.
• הסדרת השייט במקום הרחצה למניעת הפרעות לרחצה.	
• איסורה או הגבלתה של כניסת בעלי חיים למקום רחצה.	

 • שימוש	 בתי  או  מקלחות  במלתחות,  השימוש  הסדרת 
וסדרי התפשטות והתלבשות במקום הרחצה.

 . • קביעת דמי כניסה למקום רחצה	

5. הערכת סיכונים בחופי הים
חוף  חלקי  ולהערכת  לאיתור  לפעול  המקומית  הרשות  על 
ים מסוכנים לציבור. את חובתה זו תממש הרשות המקומית 
במקומות  לרחצה,  המוכרזים  מהמקומות  אחד  לכל  בנוגע 
בתחום  המצויים  הוכרזו,  שלא  ומקומות  לרחצה  האסורים 

שיפוטה. 
נוהל  לפי  היתר,  בין  יבוצעו,  וההערכה  פעולות האיתור 
להערכת  כלליים  ומדדים  “מאפיינים  הפנים  משרד 
סיכונים בחופי הים בישראל” משנת 2005. משאותרו 
הרשות  על  כאמור,  לציבור  מסוכנים  ים  חוף  חלקי 
הפנים  למשרד  בדחיפות  כך  על  להודיע  המקומית 

ולנקוט בצעדים הנדרשים, לפי הנחיות הנוהל לעיל. 

6. איוש כוח אדם בחופים 
חופי הרחצה המוכרזים יאוישו ע”י מצילים, פקחים ומגישי 

עזרה ראשונה, כפי שנדרש בצו1. 
מציל  בתעודת  יצוידו  המצילים   - מצילים  והסמכת  כשירות 
המאושרת ע”י שר העבודה, המעידה על סיווגם בדרגה כאמור 
לפי החוק2, וכן אישור משר הפנים על כך שעברו השתלמות 

כנדרש בצו3. 
בשעות  יימצאו  גדולה  הצלה  תחנת  בכל   - מצילים  תקן 
הרחצה לפחות 3 מצילים שלפחות שניים מהם בדרגת מציל 
הרחצה  בשעות  יימצאו  קטנה  הצלה  תחנת  בכל  אחראי. 
לפחות 2 מצילים, שלפחות אחד מהם בדרגת מציל אחראי. 
אם הרשות המקומית מבקשת לשנות את תקני כוח האדם 

* עאטף חיראלדין הוא מנהל תחום אתרי רחצה במשרד הפנים והעורך הראשי של ביטאון ים וחופים

1. צו הסדרת מקומות רחצה )מצילים, סדרנים, פקחים ומגישי עזרה ראשונה(, התשכ"ה - 1965
2. חוק שירות התעסוקה תשי"ט - 1959

3. סעיף 2 א' לצו הסדרת מקומות רחצה )סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוסדרים(, התשכ"ה - 1965
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או תחנות ההצלה, ובפרט להקטין את תקן המצילים, עליה 
לפנות בבקשה מנומקת למפקח המחוזי במשרד הפנים. כל 
עוד לא אישר המפקח המחוזי שינוי כאמור, נאסר על הרשות 

המקומית לבצע השינוי. 
כי לא  נקבע  בצו4   - “אורחים” בתחנת הצלה  נוכחות  איסור 
יימצא בתחנת ההצלה אדם, פרט למציל או מי שהורשה לכך 

ע”י מפקח רחצה. יש להקפיד על יישום הוראת זו.

7. העדר שירותי הצלה בעת שביתת מצילים
במספר  לנקוט  הרשויות  על  מצילים  שביתת  של  במקרה 
אמצעי זהירות סבירים בעת “העדר שירותי הצלה” כמפורט 

להלן:
פיקוח - הגברת הפיקוח לרבות סיורים ממונעים והצבת. 1 
פקחים שעיסוקם באזהרת המבקרים מפני כניסה למים.

שילוט - הצבת שילוט בולט בכניסה לחופים, על קו המים. 2 
ועל תחנות ההצלה עם כיתוב “אין שירותי הצלה, הרחצה 

אסורה”. 
שירותי. 3  אין  לפיה  לעת  מעת  ברמקולים  כריזה   - כריזה 

הצלה והרחצה אסורה.
כלי תקשורת - הודעות בכלי התקשורת המתריעות מפני. 4 

הסכנה הצפויה עקב העדר שירותי הצלה.

8. מתקני חוף 
בצווים  כמפורט  והמתקנים  המבנים  יוצבו  הרחצה  בחופי 
הצלה  לתחנות  בניה  להיתרי  לדאוג  הרשויות  על  ובנהלים 
ושאר המבנים הקבועים במקום הרחצה המוכרז ולהקפיד על 
תחזוקה והפעלה תקינה של המבנים והמתקנים באמצעות 
עובדי תחזוקה וניקיון קבועים שיתקנו מיידית כל קלקול ונזק 

שיתגלה בכל מתקן בחוף.
הצלה  תחנת  תהיה  מוכרז  רחצה  במקום   - הצלה  תחנות 
אם  אלא  לצו5,  בהתאם   - רחצה  חוף  מטר   150 לכל  אחת 
הצלה  תחנת  שתהיה  ובלבד  אחרת,  הרחצה  מפקח  קבע 
אחת לפחות. תחנות ההצלה יופעלו בעונת הרחצה, בשעות 
זולת אם התיר מפקח רחצה בכתב שלא להפעיל  הרחצה, 
תחנה פלונית לתקופה מסוימת או בשעות מסוימות, הכל כפי 
בעונת  שלא  בתקופה  להורות  רחצה  מפקח  רשאי  שנקבע. 
הרחצה כי תופעל תחנת הצלה אחרת או יותר במקום רחצה 

מוכרז, הכל כפי שיורה.
תחנות עזרה ראשונה - עפ”י הצו6 ליד כל תחנת הצלה תהיה 
תחנת עזרה ראשונה אולם מפקח רחצה רשאי להתיר קיום 
הצלה  מתחנת  יותר  שתשרת  אחת  ראשונה  עזרה  תחנה 
הרחצה  בשעות  יימצא  ראשונה  עזרה  תחנת  בכל  אחת. 

לפחות מגיש עזרה ראשונה אחד. 
הצלה  תחנות  של  במתקנים   - ראשונה  ועזרה  הצלה  ציוד 
והמרפאות יימצא כל הציוד ההצלה והעזרה הראשונה כנדרש 

ומפורט בצווים.
מודגש כי יש להימנע מהצבת מתקנים )כגון תחנות הצלה 
שאינן פעילות( במקומות שאינם מוכרזים לרחצה על מנת 
לכך  הרחב  הציבור  את  להטעות  העלולים  סממנים  למנוע 

שהחוף מוכרז לרחצה. 

9. שילוט
בהתאם  רחצה  בחופי  שילוט  הצבת  יוודאו  החופים  מנהלי 
לתקנות הסדרת מקומות רחצה )הצבת שילוט איסור על ידי 
שפורסם  שילוט  ונוהל   ,1965 התשכ”ה-  מקומיות(,  רשויות 

ע”י משרד הפנים - מהדורה שנייה מרץ 2007. 
רשות מקומית אשר חוקקה חוק עזר המציין שבהעדר שירותי 
חסרי  בחופים  מתאים  שילוט  תציב  אסורה,  הרחצה  הצלה 
העזר.  חוק  את  ותאכוף  אסורה  בהם  שהרחצה  הסטאטוס, 
רשות שאין לה חוק עזר כאמור לעיל, תציב שילוט המציין כי 
המקום אינו מקום מוכרז לרחצה, אין במקום שירותי הצלה 

ועזרה ראשונה והרחצה מסוכנת.

10. שליטה ובקרה
משרד  של  שוטפות  ביקורות  באמצעות  ובקרה  שליטה 
ובמיוחד  הרחצה  לחופי  הנוגעים  הממשלה  הפנים, משרדי 

הרשויות המקומיות. 

תפעול  לבדיקת  ביקורות  יערוך  הפנים  משרד   - ביקורות 
הרחצה  מפקח  ע”י  יועברו  הביקורות  ממצאי  החופים. 
הליקויים.  ותיקון  הטיפול  להמשך  החופים  למנהלי   המחוזי 
באחריות הרשות המקומית לתקן את הליקויים ולעדכן בכתב 
את מפקח הרחצה המחוזי באשר לביצוע ההנחיות ו/או תיקון 

הליקויים.
דיווחים - מנהלי החופים יפעלו בהתאם לנוהלי דיווח הכוללים, 
תיק ביטחון חוף, דו”ח ניהול יומנים, יומן מקרי טביעה/ הצלה/ 
וכדו’.  נהיגה  לאיסור  דו”ח  ים,  לאופנוע  נסיעה  יומן  מוות, 
הרחצה  למפקחי  יועברו  המקומיות  מהרשויות  הדיווחים 

המחוזיים על גבי טפסי הדיווח בהתאם. 

11. דמי כניסה לחופים מוכרזים
בעקבות תיקון לחוק הסדרת מקומות רחצה משנת 2004, 
גביית דמי כניסה לחופי רחצה בלא שניתן לכך אישור של 

4. סעיף 3)ב( לצו הסדרת מקומות רחצה )סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים(, התשכ"ה-1965
5. סעיף 2 \בצו הסדרת מקומות רחצה )סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוסדרים(, התשכ"ה - 1965

6. סעיף 5 בצו הסדרת מקומות רחצה )סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים(, התשכ"ה-1965
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לחוק  בניגוד  הנה  לכך,  שהסמיך  שהוא  מי  או  הפנים,  שר 
ולפיכך היא אסורה. 

רשות מקומית שיש בכוונתה לגבות דמי כניסה לחופים, תגיש 
החופים  רשימת  את  הכוללת  מחוזי  רחצה  למפקח  בקשה 
שבכוונתה לגבות עבורם דמי כניסה, פירוט שיעורי דמי הכניסה 
ואורכם של חופים אלה. הבקשה תועבר לדיון והחלטת שר 

הפנים בהתבסס על חוזר מנכ”ל משרד הפנים 4/2007. 

12. קטעי ים וחוף להסדרת השייט והספורט ימי 
לקהל המתרחצים  סכנה  מהווה  ימי  וספורט  שייט  פעילות 
מתן  מבחינת  הן  זו  פעילות  של  מיוחדת  הסדרה  ונדרשת 

פתרונות לצורכי הציבור והן לבטיחות קהל המתרחצים. 
הסדרת השייט ופעולות ספורט ימי - רשות מקומית תסדיר 
את השיט ופעילות ספורט ימי בתחומה באמצעות חוק עזר, 
 50 לפחות  של  במרחק  יימצא  לשיט  שיותר  שאזור  ובלבד 
לחוף.  הניצבים  לרחצה  מוכרז  מקום  של  מגבולותיו  מטר 
ובהתייעצות עם רשות הנמלים  זו תתבצע בתיאום  הסדרה 
)בטיחות  הנמלים  תקנות  בסיס  על  התחבורה  שבמשרד 

השייט(, התשמ”ג - 1982. 

13. איסור נהיגת ברכב בחוף הים
בשנת  מיוחד  דגש  יינתן  הים  בחוף  ברכב  נהיגה  לאיסור 
הרחצה הנוכחית לאור הסיכונים לחיי אדם והפגיעה בערכי 

הטבע הנובעים מהם.
איסור  ליישום חוק  לסייע  - על הרשויות המקומיות  פרסום 
נהיגת רכב בחוף הים באמצעות פרסום לציבור הרחב בכלי 
רכב  כלי  כניסת  לאיסור  הנחיות  עם  המקומית  התקשורת 
לחופים. ההודעה בכלי התקשורת תהיה בהתאם לנוסח של 

משרד הפנים אשר הופץ לרשויות.
חוף  רצועות  בתחומן  לקבוע  רשאיות  מקומיות  רשויות 
המותרות לנהיגה לצורך פריקת והעמסת כלי שייט. מחובתן 

לפרסם על כך הודעה לציבור הרחב.

14. בריאות המתרחצים בנוהל דיגום מי- ים
הדרישה לשמירת בריאות המתרחצים בחופי הים מעוגנת 
עם  תיאום  מחייבת  והיא  רחצה  מקומות  הסדרת  בחוק 

משרד הבריאות.
על הרשויות המקומיות לפעול לפי נוהל דיגום מי-ים המעודכן 

באתר האינטרנט של משרד הבריאות. 

15. אבטחת וביטחון חופי רחצה
האחריות על ביטחון פנים מוטלת על המשטרה, והרשויות 
המקומיות מהוות חלק ממערך זה של ביטחון הפנים בחופי 

הרחצה. 
ישראל  הנחיות משטרת  עפ”י  לפעול  המקומיות  הרשויות  על 
שהתפרסמו לקראת עונת הרחצה במסמך לסידורי ביטחון בחופי 
הרחצה. המסמך כולל מאפיינים ודרכי פעולה לביטחון בחופים, 
הגדרות תפקידים של כוח אדם כגון נאמני בטיחות, ביצוע חריש 

וסריקות חוף, ניהול תיקי ביטחון ויומני אירועים ועוד.

16. חינוך והסברה לבתי אב
תחום החינוך וההסברה מהוה אמצעי ראשון במעלה למניעת 
לביצוע  פועל  הפנים  ומשרד  הרחצה  במקומות  אסונות 
יזם  ואף  הארציים  התקשורת  באמצעי  והסברה  פרסום 

והוצאה לאור של ערכת הדרכה  עם משרד החינוך כתיבה 
מתקדמת לבתי הספר.

באמצעים  בתחומן  הן  גם  לפעול  המקומיות  הרשויות  על 
שונים של חינוך והסברה להגברת הידע של הציבור לסיכונים 
אלו  אמצעים  הרחצה.  באתרי  הדרושים  ההתנהגות  ודרכי 
יכללו שיתוף פעולה עם מערכות החינוך המקומיות והפצת 
עלוני הדרכה לבתי אב ככלי להגברת המודעות בקרב ציבור 

התושבים לסכנות בחופי הרחצה ולכללי התנהגות.

17. סיום עונת רחצה
תשרי  כ”ט  חמישי,  ביום  להסתיים  אמורה  הרחצה  עונת 
קיום  תוך  לכך  להיערך  הרשות  על   .)27/10/2011( תשע”ב 

הנחיות משרד הפנים ובין היתר: 
בתקשורת  והודעה  פרסום   - תקשורת  באמצעי  פרסום 
סיום  על  המקומית  הרשות  בתחום  והאלקטרונית  הכתובה 

עונת הרחצה 2011. 
שילוט - הצבת שילוט האוסר רחצה במקומות רחצה מוכרזים 
)בשל סיום העונה(, ודגש מיוחד בהצבת שילוט האוסר רחצה 

בקטעים האסורים לרחצה. 
תחזוקת מנע של מתקנים וציוד - להיערך לכך שהמתקנים 

והציוד יהיו מוגנים מפגעי מזג האוויר בתקופת החורף. 
דו”ח מסכם לעונת רחצה 2011 - על מנהל החוף להכין דו”ח 
יכלול את כל הנושאים הנוגעים לתפעול חוף הרחצה  אשר 
שבאחריותו המסכם את מקרה ההצלה/טביעה למוות, שימוש 
באופנוע ים, הפעלת כ”א, השתלמויות, נזקים בחוף, אירועים 
 חריגים, דרישות לתקציב 2012, לקחים והמלצות לעתיד וכו’.

לידיעתכם
הנחיות לתפעול ודיווח של הרשויות המקומיות 
על חופי רחצה מוכרזים שבאחריותן מופיעות 

באתר האינטרנט של משרד הפנים 

www.moin.gov.il
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כללי
חופי הים של ת"א-יפו-יפו מצויים בליבו של האזור האורבאני 
והפנאי  הטבע  משאב  מהווים  והם  בישראל  ביותר  העמוס 
חוץ  ותיירות  פנים  לתיירות  בנוסף  העיר  תושבי  העיקרי של 
רחבה. עפ”י הערכה, מספר הנופשים בממוצע בעונת הרחצה 
כ-25,000  וחגים,  בשבתות  נופשים  כ-150,000  על  עומד 

נופשים מידי יום. סה”כ כ-8.5 מיליון מבקרים בממוצע בעונת 
רחצה ועוד רבים נוספים מעבר לעונת הרחצה. 

הרצליה  מגבול  ק”מ,  כ-14  של  לאורך  משתרעים  החופים 
בצפון עד גבול בת-ים בדרום. מתוכם כ-2 ק”מ חופים מוכרזים 
לרחצה, כ-8 ק”מ חופים מסוכנים המוכרזים כאסורים לרחצה 

והיתר חופים שאינם מוכרזים.

חופים לדוגמה

חופי ת"א-יפו

מתוך ראיון שנערך עם אבי ליכט - מנהל אגף החופים בעיריית ת”א

הראיון נערך ע”י דוד לבקוביץ

היפים  ערי החוף  בין עשרת  חופיה של ת”א-יפו  דירג את  ג’אוגרפיק1  נשיונל  מגאזין 

והטובים בעולם. במקום מכובד לצד ברצלונה - שזכתה במקום הראשון, ניס הצרפתית, 

בקנדה,  ונקובר  בקליפורניה,  מוניקה  סנטה  בארה”ב,  ביץ  מיאמי  האוסטרלית,  סידני 

קיפטון בדרום אפריקה, הונולולו בהוואי, ריו דה ז’נרו בברזיל.

בין הקריטריונים לבחירה המכובדת היו מסעדות משובחות ומועדונים הפתוחים לאורך 

הקוראים  יימצאו  זו  בכתבה  ואולם  הלילה,  של  הקטנות  לשעות  עד  ת"א-יפו  חופי 

שהחופים ראויים לחיקוי גם בכל הקשור לשיטות ניהול ותפעול מתקדמים ביותר
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1. פורסם בערוץ 2 בתאריך 30/7/10 

רב גוניות של שימושי חופים וים

כללי
מה שמייחד את חופי ת"א-יפו הוא הרב-גוניות שבשימושים 

של החופים בזיקה חופית וימית.  
למשל  כך  אחר.  אופי  ונושא  שונה  אוכלוסיה  מושך  חוף  כל 
החופים במרכז, כמו חוף גורדון או חוף פרישמן, הם חופים 
ומשחקי  וישראלים  מתיירים  מורכבת  בהם  שהאוכלוסייה 
מתקיימת  בו  נורדאו,  חוף  בהם.  נפוצים  פריזבי  או  מטקה 
רחצה נפרדת לגברים ונשים, מושך קהל דתי, וחוף "התופים" 
לראות  וניתן  "היפית"  אוכלוסיה  שישי(  ביום  )במיוחד  מושך 
בו מעגלי מתופפים. חוף הילטון הצפוני והחוף שמתחת לגן 
העצמאות ולמלון הילטון מפורסם באוכלוסיית ה"גאים". חוף 
הצלה  שירותי  מספקים  וירושלים  פרישמן  מציצים,  הצוק, 
לאורך כל השנה לנוחיות חובבי הרחצה בחורף.  פרט לחוף 

הצוק, הכניסה לכל החופים היא ללא תשלום.  

חופי רחצה בתשלום
הרחצה  בעונת  בתשלום  הם  והצפוני  הדרומי  הצוק  חוף 
מתשלום  הפטורים  העיר  תושבי  להוציא  האוכלוסייה,  לכלל 
עם הצגת תעודת תושב. ניתנים בהם שירותים מיוחדים כגון 
בידוק בטחוני, שטחים ירוקים ולעומת זאת החנייה בהם היא 
חודשי  של  העומס  לפי  משתנים  התעריפים  תשלום.  ללא 
אוגוסט  יולי  בחודשים  המקסימאלי  התעריף  הרחצה.  עונת 
למבוגר הוא עד 7 ש"ח ביום חול ו- 10 ש"ח בשבת, ולקבוצות 
ביום  ונכים עד 4 ש"ח  ילדים, חיילים, שוטרים  כגון  מיוחדות 

חול ו-7 ש"ח בשבת. 

חופים עם הנגשת נכים עד קו המים
חוף  הצוק,  חוף  הילטון,  חוף  ברוך,  תל  חוף   - החופים  ברוב 
גבעת  וחוף  ירושלים  חוף  פרישמן,  חוף  גורדון,  חוף  מציצים, 
עליה, קיימים אמצעים מיוחדים להנגשת נכים כולל שימוש 

בכיסאות מיוחדים. 

חופים ייעודיים לספורט שאינו מוטורי 
גלישת גלים - קייט סרפינג

לכן  ת"א-יפו  בחופי  מרכזי  פעילות  כר  מהווה  גלים  גלישת 
תוחמו קטעי ים לפעילות גלשני גלים: חוף צוק צפון, מצפון 

בין חוף צוק דרום לחוף תל ברוך, חוף תל  לתחנת ההצלה, 
עוצמה  רבת  תאורה  עם  דרום  הילטון  הדרומי,  בחלקו  ברוך 

לגלישה בלילה, מרינה דרום, דולפינריום 
- אביב דרום, צ’רלס קלור - דרום, גבעת 

עליה - דרום. 
עיריית ת"א-יפו הייתה ערה להתפתחות 
המשלב  סרפינג  קייט  הימי  הספורט 
והעפת  גלים  גלישת  וויקבורדינג,  בין 
גולשי  כ-30  היו   1998 ב-  עפיפונים. 
יש  וכיום  העולם  ברחבי  סרפינג  קייט 
גדל  ומספרם  גולשים  ממיליון  למעלה 
זה  ימי  שספורט  אלא  לשנה.  משנה 
מהווה סכנה רבה למתרחצים וגם לאלה 
העוסקים בפעילות ספורט ימי אחר, ולכן 
העירייה ייעדה לפעילות זו קטעים ימיים 
מיוחדים בחוף גאולה ומדרום לחוף תל 
לספורט  המיועדים  הקטעים  כל  ברוך. 

ימי הוכרזו כאסורים לרחצה. 

חופים ייעודיים לכלבים
והשנה  הרבים  הכלבים  בעלי  לצרכי  רגישה  ת"א-יפו  עיריית 
את  לשחרר  ניתן  שבהם  נוספים  ייעודיים  חופים  נפתחו 
צפונית  הם  החופים  בעליהם.  השגחת  תחת  בחוף  הכלבים 
צ’רלס  לחוף  דרומית  ברוך,  תל  לחוף  דרומית  הילטון,  לחוף 

קלור ודרומית לחוף גבעת עליה. 

רה-ארגון לשליטה ובקרה על החופים
כללי

לצורך ייעול מוטת השליטה על שטח חופים כה גדול הכרוכה 
העירייה  תכננה  ובריאותית,  בטיחותית  ביטחונית,  באחריות 
אמור  ובחלקו  מבוצע  כבר  שעיקרו  חופיה,  לניהול  רה-ארגון 

להתבצע בהקדם.
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תכולה )חופים גבולות גזרהמתחם
מוכרזים(

שטח במטרים

צוק צפון, צוק מגבול הרצליה בצפון עד מחסום האבנים הצפוני של חוף תל ברוך1
דרום

2550

2450תל ברוךממחסום האבנים הצפוני עד הגדה הצפונית של הירקון2

מציצים, נפרד, מהגדה הדרומית של הירקון לאורך נמל תל אביב עד הכניסה למרינה3
הילטון

1850

מהכניסה למרינה כולל שערים ורחבת הכניסה לאורך הטיילת החדשה 4
של בריכת גורדון וכביש השירות של בתי המלון ועד חוף טרומפלדור 

גורדון, פרישמן, 
בוגרשוב

1200

מחוף טרומפלדור לאורך הדולפינריום, צ’רלס קלור, מפרץ יפו ועד 5
הכניסה הצפונית של נמל יפו

ירושלים, אביב, 
צ’רלס קלור

2800

3300גבעת עליה מהכניסה הצפונית של נמל יפו לאורך הנמל, מדרון יפו ועד גבול בת-ים6

חלוקת רצועת החוף למתחמים
מנהלי  ע”י  המנוהלים  מתחמים  ל-6  חולקה  החוף  רצועת 
חוף  רכזי  של  תפקיד  ממלאים  גם  בנוסף  שהם  מתחמים 

בפועל. 

מבנה פעולה של אגף החופים
את אופי הפעולה של תפעול חופי ת"א-יפו שבאחריות אגף 

החופים ניתן לחלק לשני חלקים עיקריים: 
האחד - מערך הטיפול ברצועות החוף עד לקו המים בתחומי 

ביטחון, סדר הציבורי, תחזוקה וניקיון, 
מטרים   300 ועד  המים  מקו  בים,  ההצלה  מערך   - השני 

מערבה. 
חיים  בהצלת  בעיקר  יעסקו  שהמצילים  מדגישה  התפיסה 
דעתם  את  להסיח  שעלול  אחר  דבר  בכל  טרודים  יהיו  ולא 
מתפקידם כמצילי חיים. אגף החופים כפוף היררכית לחטיבת 
התפעול בראשות סמנכ”ל תפעול. מטה האגף כולל את מנהל 
האגף  מנהל  לסגן  אחזקה.  ומנהל  ראשי  מציל  סגנו,  האגף, 
כפופים ישירות מנהלי מערך הטיפול ברצועות החוף - 6 מנהלי 
מתחמים שבפועל כל אחד מהם משמש גם כרכז של אחד 
הוא  עיסוקם  חופים שעיקר  רכזי   7 ועוד  המוכרזים,  החופים 
וסגני רכזי חופים. אלה אחראים בחלוקה לפי מתחמים  בכך, 

על סיירים )פקחים(, פועלי ניקיון ותחזוקה. 
מערך ההצלה כולל 13 תחנות הצלה ברשות המציל הראשי, 

שאליו כפופים מנהלי קטע, מנהלי תחנות ומצילים. 

ממשקי תקשורת ושיתוף פעולה
במסגרת הרה-ארגון התברר כי נדרש להתייחס באופן מיוחד 
וגורמים  השונים  העירייה  אגפי  עם  ההשקה  לנקודות  גם 
לתפעול  כלשהי  בדרך  הקשורים  וציבוריים  ממשלתיים 
החופים. לכן אגף החופים ערך מערך נהלים לשיתוף פעולה 
שימת  תוך  והחיצוניים,  ארגוניים  הפנים  הממשקים  כל  עם 
העולות  בעיות  לפתרון  מהירות  תקשורת  לאפשרויות  דגש 
מהשטח בין דרגי ביניים ורפרנטים מקבילים באגפים השונים 

המטרה  פנויים.  תמיד  שלא  גבוהים,  לדרגים  להזדקק  מבלי 
כך  לשם  שרות.  קריאת  לכל  מיידי  כמעט  מענה  לתת  היא 
במכשירי  מרושתים  האחרים  הפיקוח  ועובדי  הסיירים  כל 
מירס. כך שניתן לומר שאנשי השטח הם שמנהלים בפועל 
את העסק המורכב של תפעול החופים ועצם ידיעה זו מקנה 

להם “ראש גדול” ורצון להוכיח את עצמם. 
מסמך פקודת פתיחת עונה של מנהל אגף החופים משמש 
בתוכו  מאגד  מאחר שהוא  הפעולה,  לשיתופי  פתיחה  יריית 
הגורמים  את  ומפנה  האפשריים  הפעולה  שיתופי  כל  את 

לנהלים השונים הקשורים לתפעול החופים. 

ניקיון חופים
העירייה רואה בנקיון החופים יעד מרכזי. התובנה שציבור רחב 
לבצע  העירייה  הניעה את  הלילה  גם בשעות  לחופים  מגיע 
שינויים מהותיים בתפיסת הפעלת שירותי הניקיון, כך שרבים 
משירותים אלה ניתנים בשעות הלילה והבוקר המוקדמות תוך 
יצירת משמרות עובדי ניקיון ליליים, נרכש ציוד מתקדם ביותר 
לנפות לכלוך עדין מחול הים )מכונות לניפוי חול(, מתבצעים 
2 מחזורים של של איסוף שקיות אשפה באמצעות טרקטור 
לאיסוף  וטרקטורונים  ועם שחר,  ההצלה  שירותי  בתום  פינוי 
התוצאות  המסיבי.  לאיסוף  מעבר  נקודתיות,  אשפה  שקיות 
לא אחרו להגיע ובאו לידי ביטוי במדדי "חוף נקי" המפורסם 
על ידי המשרד להגנת הסביבה, שבו זכו חופי ת"א-יפו לציונים 

גבוהים במיוחד. 

שירותי שיטור וביטחון
משטרת  עם  פעולה  בשיתוף  רבה  חשיבות  רואה  העירייה 
העירייה  של  משותפת  עבודה  תוכנית  הוכנה  לכן  ישראל. 
ברצועות  שבוע  בסופי  בשכר  שוטרים  להצבת  והמשטרה 
החוף במהלך עונת הרחצה ובאירועים מיוחדים, איוש נקודת 
ובחוף פרישמן עם מש”קי חוף,  משטרה בחוף גבעת עליה 
חירום  לסיוע  במרינה  ימי  שיטור  נקודת  עם  פעולה  ושיתוף 

הדורש את התערבותם להצלה ולסדר הציבורי בים.
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חוקי עזר
מיושנים  יחסית  הם  הרחצה  להסדרת  העירונים  העזר  חוקי 
לשינויים  בהתאם  לשדרוגם  נערכת  והעירייה   )1966 )משנת 
שחלו בחקיקה ובהוראות כל דין של משרדי הממשלה השונים 

הנוגעים לחופי הרחצה. 

נהלים לתפעול החופים 
במסגרת הרה-ארגון הוכנו נהלים שונים שעיקרם יידונו בהמשך 
המאמר, ושתכליתם לגרום לכך שכל עובד במערכת החופים 
יכיר את המוטל עליו מבחינת המטלות, האחריות והסמכויות. 

יומן אירוע ממוחשב
מערך  הוקם  ובחירום  שבשגרה  אירועים  על  דיווחים  לצורך 
מידע  לרכז  מאפשר  זה  מערך  אירוע.  יומני  של  ממוחשב 

ולקיים מוטת שליטה. 

אתר אינטרנט
הרחב  הציבור  יכול  אינטרנט שממנו  העירייה מפעילה אתר 
הכוונה  הרחצה.  ושעות  ימים  כגון  אמת  בזמן  מידע  לשאוב 
בעתיד הקרוב לכלול באתר גם מידע עדכני לגבי מצב הים, 
גובה הגלים, צבע הדגל שעל תחנת ההצלה, מצב מקומות 

פנויים בחניונים ועוד. 

מערך ההצלה
כללי

חופים   13 בת"א-יפו  יפעלו   2011 הנוכחית  הרחצה  בעונת 
מוכרזים לרחצה המאוישים בצוותי הצלה ועזרה ראשונה: חוף 
חוף  מציצים,  חוף  ברוך,  תל  חוף  דרום,  צוק  חוף  צפון,  צוק 
חוף  פרישמן,  חוף  גורדון,  חוף  הילטון,  חוף  הנפרד*,  נורדאו 
וחוף  קלור  צ’רלס  חוף  אביב*,  חוף  ירושלים,  חוף  בוגרשוב, 

גבעת עליה.
שעות פעילות תחנות ההצלה הן בחודש מאי 07:15 ועד 16:45, 
בחודש יוני 07:15 ועד 17:45, בחודשים יולי ואוגוסט 07:15 ועד 

18:45, בחודשים ספטמבר ואוקטובר 07:15 ועד 16:45. 

נהלי הצלה
מוסדר  היה  המצילים  מערך  של  וההפעלה  ההצלה  תורת 
מנהל  מכך  וכתוצאה  שבע"פ  תורה  של  בסיס  על  בעבר 
הראשי  המציל  עם  מקצועי  פעולה  בשיתוף  החופים,  אגף 
נהלים  יריעה של  רחב  אוגדן  ערך  בת"א-יפו,  וועד המצילים 
נספחים  כולל  ובחירום,  למצילים בשגרה  והנחיות מקצועיות 
של הנחיות חקיקה, גורמים חיצוניים שחשוב להביאם לידיעת 

המצילים וכן הדגשים מיוחדים. 
בין  למצוא  ניתן  ובחירום  בשגרה  ההצלה  לעבודת  בנהלים 

השאר:

* חוף אביב סגור בשלב זה עד לסיום הקמת תחנת הצלה חדשה
* חוף נורדאו הנפרד סגור בשלב זה עקב שיפוצים וייפתח במהלך עונת הרחצה



18

אבי ליכט, בן 58, בהכשרתו מורה לחינוך גופני 
מסמינר הקיבוצים, מנהל את אגף החופים בעיריית 
 20 כ-  שימש  כן  ולפני   2007 מאוקטובר  ת”א-יפו 
שנה כמנהל המחלקה למרכזי נופש ושחייה הכוללים 
שבניהול  השחייה  ובריכות  קלאב  הקאנטרי  כל  את 

העירייה. 
ליכט מציין שהצלחת אגף החופים שבראשותו נעוצה 
בראש ובראשונה בהכרת העירייה בחשיבות החופים 
ראויים  תקציבים  במתן  יוצא  וכפועל  כולם  לרווחת 
לפיתוח החופים - במבנים, במתקנים ובציוד, ובמיוחד 
שיתופי  חשיבות  על  מצביע  הוא  ראוי.  אדם  בכוח 
הפעולה עם מנהלי האגפים השונים בעירייה והגורמים 

החיצוניים הממשלתיים והציבוריים שמחוצה לה.

לכך  הדגש  עם   • 	- הצלה  בתחנות  מצילים  תקן 
שבתחנת ההצלה ובשטח החוף המוכרז יימצאו 
שלפחות  מצילים   3 לפחות  הרחצה  בשעות 
ורק  אך  שיעסקו  אחראי,  מציל  בדרגת  מהם   2

בעבודת ההצלה. 

• הנוהל מפרט  נוהל אי הפעלת חוף רחצה מוכרז -	
הנחיות לסגירת תחנות הצלה עקב חוסר בתקני 
שרק  הדגש  עם  אחרת,  מסיבה  או  אדם  כוח 
הסמכות  הפנים  במשרד  הרשויות  על  לממונה 
להורות לסגור את תחנת ההצלה. אשתקד נסגרו 
8 פעמים תחנות הצלה לתקופות קצרות עקב 
אי עמידה בתקן מלא של מצילים כנדרש, וזאת 
לאחר אישור של משרד הפנים ונקיטת אמצעי 
בטיחות של התראות ופיקוח מוגבר על החופים 

שנסגרו. 

• כולל  נוהל שגרת עבודת מצילים במהלך היום -	
יום  בסיום  וסגירתה  הצלה  תחנת  פתיחת  נוהל 
עבודה, נוהל רישום ביומן תחנת הצלה, התייחסות 
להפסקות ואימונים גופניים, שימוש ברמקול נוהל 
שימוש בסירת הצלה מסוג חסקה, נוהל הפעלת 
בחופים  להצלה  ככלי  הים  )אופנועי  ים  אופנוע 
מושבתים בשלב זה עקב בלאי רב ו- 3 אופנועי-

נוהל  רכישה(,  של  בתהליך  נמצאים  חדשים  ים 
אימון הצלה בים סוער, נוהל טיפול בציוד בתחנת 
ההצלה כולל רשימת מלאי, נוהל טיפול בקבוצה 

מאורגנת , נוהל זיהום ים וחופים.

•  נוהל הצלה בחירום.	

נוהל   • השאר	 בין  הכוללים   - אדם  כוח  נהלי 
וקריטריונים לסידור עבודה של מצילים בתחנות 

בשעות  העירוני  במערך  המצילים  השתלבות  ההצלה, 
חירום, הוראות בטיחות וגיהות למצילים, נוהל טיפול ודיווח 
על תאונות עבודה, נוהל נוכחות בעבודה בפגרת החורף, 
נוהל יציאה לחופשות ומילואים ונוהל פדיון חופשה בעונת 

החורף, נוהל אישור יציאה ללימודים.
בנספחים המצורפים לאוגדן ההצלה ניתן למצוא, בין השאר, 
צו  עפ”י  לרחצה  והאסורים  המוכרזים  החופים  ריכוז  את 
ונקודות  )תצ”א(  אוויר  כולל תצלומי  הסדרת מקומות רחצה, 
מקומות  הסדרת  צו  עיקרי  ואזימוט,  קואורדינטות  של  ציון 
רחצה הנוגעים לסמכויות וחובות המצילים והפקחים, הנחיות 
להערכת  הפנים  משרד  נוהל  הרחצה,  לעונת  הפנים  משרד 
באמצעות  המלא  ליישומו  עבודה  בתהליך  )שנמצא  סיכונים 
דיווח מקרי הצלה/ ליומן  נוהל משרד הפנים  אנשי מקצוע(, 
טביעה למוות, נוהל של העירייה לניהול מצאי ושימוש במבנים 

וציוד וכן דף קשר של עובדי אגף החופים. 

מערך הפיקוח, התחזוקה וניקיון החופים
כללי

אדם  כוח  כולל  החופים  וניקיון  התחזוקה  הפיקוח,  מערך 
של סיירים )פקחים(, עובדי ניקיון ותחזוקה, גם במשמרת ב’ 

שלאחר שעות הרחצה ועד חצות. 
ציבורי,  סדר  ביטחון,  בתחומי  הים  חופי  לתפעול  נהלים 

תחזוקה וניקיון
להעביר  המסייעים  שונים  נהלים  קיימים  החופים  לאגף 

לצוותים המקצועיים השונים את המטלות האחריות והסמכות 
מטרות,  כוללים  הנהלים  ובחירום.  בשגרה  עליהם  המוטלים 
הגדרות, מוטת שליטה של סמכויות ואחריות, מטלות ופעילות 
גורמים  עם  פעולה  שיתופי  וממשקי  השונים  הצוותים  של 

פנימיים בעיריה ומחוצה לה. 

תיק ונהלי ביטחון 
קצין  עם  פעולה  בשיתוף  שהוכן  ביטחון  תיק  יש  חוף  לכל 
בתוכו  כולל  התיק  ישראל.  משטרת  של  המרחבי  האבטחה 
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נתונים כלליים על החוף, מפה מצבית, מספרי טלפון חיוניים 
לשגרה ובחירום )טלפונים של משרדי הפיקוח השונים בחופים, 
המועסקים  קבלנים  הסביבה,  הגנת  משטרה,  החוף,  עובדי 

בחוף(, כתבי מינוי לאחראי ביטחון ונאמן בטיחות וגיהות. 
תיק הביטחון כולל בעיקר נוהלי ביטחון ובהם הסבר על שיטת 
שבשגרה  הפעולות  כל  נרשמים  שבו  אירועים,  ביומן  הדיווח 
וגם אירועים חריגים שבחירום ותקלות ביטחוניות ובטיחותיות, 
זיהוי  חירום,  אירוע  בעת  התנהגות  הביטחון,  נאמן  תפקיד 
חשוד בשטח החוף, הוראות טיפול בחפץ חשוד ואף הוראות 

נשיאת נשק ופתיחה באש. 

הנחיות לפיקוח, תפעול תחזוקה וניקיון חופים וים 
אליהם מפרטים  עבודה המצורף  ונוהל שגרות  אלה  הנחיות 
הנדרשים  פעולה  ודרכי  עבודה  תוכנית  העבודה,  תכולת  את 
מצילים  להוציא  הים,  בחופי  התפקידים  במגוון  מהעובדים 
אלה  בהנחיות  לדוגמה  בנפרד.  מפורט  נוהל  קיים  שלגביהם 
הפקחים  החופים  )באגף  החופים  סיירי  של  פיקוח  סידורי 
הם “סיירי חופים”(, איסוף ופינוי אשפה, חריש בטחוני, זמנים 
באמצעות  חול  ניקוי  פעולות  ומתקניו,  החוף  ניקיון  ופעולות 
מכונות ניפוי, פעולות לפני במהלך ואחרי סערות וגשמים, פינוי 
כן הנחיות  פגרי בעלי חיים, שימוש חסכוני במי שתייה. כמו 
אלה עושות סדר בתחומי אחריות ופעילות של יתר האגפים 
השותפים בתפעול החופים, על מנת למנוע מצבים שבהם 
תברואה,  שפ”ע,  אגפי   - הכיסאות”  בין  “תיפול  האחריות 

ספורט, אירועים, תנועה, דרכים ומאור, תאגיד המים 
בכל הקשור לצנרת המים ועוד. 

נוהל טיפול בזיהום מי הים 
במהלך כל ימות השנה אגף חופים מבצע דגימות 
אחת לשבוע באופן קבוע בחופים המוכרזים ואחת 
לחודש בשאר החופים. הדיגום מתבצע באמצעות 
הבדיקה  דן.  ערים  איגוד  באמצעות  וכן  העירייה 
מתבצעת במעבדה מוכרת על ידי משרד הבריאות. 
וסגירת  ים  זיהום  על  הכרזה  בתוכו  כולל  הנוהל 
החופים בתיאום עם משרד הפנים, הצבת שילוט 
והכל  כניסת מתרחצים  איסור  פיקוח על  מתאים, 
תוך התייחסות לאופן שיתוף פעולה של הגורמים 
ביטחון  אגף  והתשתית,  הבינוי  מינהל   - העירוניים 
תאגיד  הסביבה,  לאיכות  הרשות  חירום,  ושירותי 
גורמים  וכן  העירייה,  ודובר  העירוני  המוקד  המים, 
הבריאות,  הפנים, משרד  כמו משרד  חוץ-עירוניים 
המשרד להגנת הסביבה, איגוד ערים דן לביוב ועוד. 

נוהל טיפול במצוקי החוף 
מצוקי  קיימים  בת"א-יפו  החופים  בחלק ממקטעי 
כורכר שהתגלו במשך השנים כמסוכנים ואף גבו חיי 
אדם כתוצאה מהתמוטטותם. למרות שלכאורה נושא 
להיות באחריות המדינה.  בטיחות המצוקים אמור 
למנוע  מנת  על  מניעתי  בטיפול  עוסקת  העירייה 
פגיעה בחיי אדם. לשם כך הוכן ע”י אגף החופים 
נוהל לטיפול במצוקי הכורכר בשגרה ובחירום, וזאת 
העירייה  הנדסית שוטפת שמבצעת  פעילות  לצד 
לחיזוק המצוקים באמצעים מקובלים כגון הזרקת 
בטון, קירות תומכים, רשתות, חיזוק במסמרי קרקע, 
צרכים  בין השאר  כולל  הנוהל  וכדו’.  מסוכנים  סלעים  דרדור 
לביצוע עבודות לשימור חוזק המצוקים, אחריות של הגורמים 
העירונים השונים לאיתור סכנות במצוקים, פעולות הנדרשות 

עם גילוי הסכנות כולל דרכי דיווח. 

מדיניות ניהול עסקים בחופים
עיריית ת"א-יפו רואה חשיבות רבה לכל נושא הגנת הסביבה 
ולהקפדה על זכות הציבור ליהנות מחוף הים. חל איסור מוחלט 
המתוכננים  אירועים  להוציא  בחופים  שונים  אירועים  לקיים 
העירייה  מוציאה  שנה  מידי  העירייה.  ידי  על  והמבוצעים 
למפעילי העסקים שבחופיה מסמך מדיניות מחייב המיועד 
להנחות אותם בקשר עם הפעלת עסקיהם, התנהלות כללית 
הצבת  לשם  לקבל  שעליהם  ההיתרים  והאסור,  המותר  של 
ציוד מתקני חוף שונים כגון שולחנות וכיסאות, מיטות שיזוף, 
לרבות  מפורטת  תוכנית  הגשת  ושמשיות.  מרגוע  כיסאות 

תיחום השטח, אופן הצבתם, מידות וכדו’.
ממדיניות זו עולה רשימה של דרישות וסייגים לבעלי עסקים 

כפי שיפורטו להלן: 
ציוד  כל   • יפנו	 הים  בחוף  העסקים  מפעילי   - ביטחון 
בטחוני  חריש  לצורך  לעסקיהם  הקשורה  החוף  מרצועת 
הציוד  את  לפרוס  ניתן   .03.00 מהשעה  יאוחר  לא  וזאת 
שוב רק לאחר השעה 06:00. למעט מפעיל עסק בחוף 
הים אשר קיבל אישור ממשטרת ישראל לביצוע גרוף ידני 

בשטחו. 
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• אחריות מלאה ובלעדית  בטיחות -	
נושאי  לכל  העסק  בעל  של 

הבטיחות בבית העסק ובחוף 
הים הקשור אל בית העסק. 
הכל בכפוף לאישור מהנדס 
בטיחות מוסמך, ואישור של 
על  מוסמך  חשמל  בודק 
והכבלים  התאורה  מתקני 

לרבות כבלי תקשורת.
לבצע  כוונה   • כל	  - אירועים 

בחוף  שגרתית  בלתי  פעילות 
שהוא,  סוג  מכל  אירוע  קיום  כגון 

לרבות אירוע חד-פעמי, כרוכה בקבלת 
שאישורם  הגורמים  מכל  מתאים  אישור 

דרוש בהתאם להוראות כל דין .
• פעילות עסק שלאחר חצות  פעילות עסקית בלילה -	

מחייבת היתר מיוחד מטעם העירייה.
• לוודא ניקיון שטח בכל  אשפה - באחריות מפעיל העסק	
שעות היממה, לרבות איסוף אשפה מפחי האשפה ופינוי 
בהתאם  יהיו  האשפה  מתקני  בהם.  המצויה  אשפה  כל 
לדרישות משטרת ישראל ומאושרים על ידי אגף החופים 
העירייה  באחריות  ולהיתר.  לתוכנית  מהאישור  כחלק 
לוודא איסוף פסולת מחוף הים באמצעות טרקטור ובעל 
העסק חייב לפנות את האשפה מתחום העסק לטרקטור 

הפינוי.

בחוף  • ציוד 	 ואחסון  הצבה 
להציב  מוחלט  איסור  חל   - הים 
מכל  משטחים  הים  חוף  על 
משטחים  לרבות  שהם  סוג 
עשויים עץ או פלסטיק, שקי 
יוטה ספות עץ, פוטונים או כל 
ריהוט אחר. חל איסור מוחלט 
בחוף  כלשהו  ציוד  אחסון  על 
על  ציוד שאושר  למעט  הים, 
העירייה  של  החופים  אגף  ידי 
עונת  למשך  מיוחד  בהיתר 
אשפה,  למתקני  בלבד  הרחצה 
מתקני תאורה, כסאות, שולחנות, 
מרגוע  כסאות  שיזוף,  מיטות 

ושמשיות. 
• חל איסור להשמעת  מוסיקה -	
מוסיקה בכל עוצמה שהיא בחוף ימה של העיר, לרבות 
השמעת  מותרת  השמיים.  כיפת  ותחת  פתוח  בשטח 
העסק  כתלי  בתוך  ורק  אך  בלבד  שקטה  רקע  מוזיקת 

הבנוי ובתנאי שאינה נשמעת מחוץ לכותלי העסק.
• בקבוק  תעריפים מוזלים למוצרי יסוד ולמתקני חוף -	
מים מינרלים קטן 6 ש"ח. שלגון 4 ש"ח. פיתה/כריך עם 
ש"ח.   6 מרגוע  כיסא  השכרת  ש"ח.   12 חומוס/סלטים 
השכרת מיטת שיזוף 12 ש"ח. השכרת שמשיה 6 ש"ח. 

המחירים נמצאים כעת בבדיקה ויתכן שחלקם ישונו. 

רשימת החופים 

* חוף אביב סגור בשלב זה עד לסיום הקמת תחנת הצלה חדשה
* חוף נורדאו-נפרד סגור בשלב זה עקב שיפוצים וייפתח במהלך עונת הרחצה
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תכנון החופים מאז ועד היום
הפרנסים  התייחסו  שלא  כמעט  ה-20  שנות  עד  בארץ.  שהוסדרו  מהראשונים  הם   ת"א-יפו  חופי 
ומתכנני הערים של אחוזת בית והשכונות היהודיות שקדמו לה לחופי הים בהקשרים של פוטנציאל 
כלכלי לשימושי פנאי ונופש, אלא רק בהקשרים  של תעשייה, ספנות ודייג, ולא לחינם נכתב  על ת"א-
יפו כי "נוסדה כשגבה אל הים". השפעה רבה על השינוי בתפיסת שימושי החופים הייתה החלטתם 
של שלטונות המנדט להעביר לרשות מועצת העיר את כל רצועת חוף הים )אדמת מחלול - אדמה 
ללא בעלים על פי חוק הקרקעות העות'מאני( מרחוב אלנבי ועד נחל הירקון, ובכך אפשרה גישה ישירה 
לים מכל נקודה במרחב העירוני. גם לחיים נחמן ביאליק היה חלק בשינוי  התפיסה. הוא ראה לנגד עיניו 
את העיר אודסה שלשפת הים השחור, על חופיה והטיילות שלה. לביאליק הייתה השפעה רבה על 
ראש העיר דיזנגוף ועל פרנסי העיר. הוא הצליח להשפיע עליהם לגנוז את התוכניות לשימושי תעשייה 

ולראות בחוף שטח המיועד לשימושי פנאי ונופש.
 בשנת 1921 נפתח קזינו גלי אביב ורחוב אלנבי הוסט אל החוף כדי לקשרו לשטח הבנוי של העיר, קווי 

הסעות החלו לקשר בין העיר והחוף ומתקני חוף שונים קמו על רצועת החוף.
ב-1924 נפתחו חוף רחצה מסודר ובתי מרחצאות בסמוך לנקודת המפגש של רחוב אלנבי עם הקזינו. 
עם הזמן נבנו מתקני חוף נוספים ורחוב מקביל לחוף )רציף הרברט סמואל של ימינו(. מצידו המזרחי 
של הרחוב הוקמו בתי קפה ובתי מלון. בשנות ה-30 הפעילה העירייה 4 תחנות הצלה. בתקופה זו כבר 
היוותה הרחצה בים והטיולים לאורך החופים חלק מפעילויות הפנאי המרכזיות בהווי העיר, במיוחד בקיץ 

ובסופי שבוע.
תוכנית גדס להרחבת ת"א-יפו צפונה בסוף שנות ה-20 הייתה תוכנית המתאר הראשונה אשר התייחסה 

אל חוף ימה כאל נכס אסטרטגי למען רווחת תושביה. התוכנית, 
המשך  את  התוותה  לה,  שקדמו  המתאר  מתכניות  בשונה 
פיתוחה של העיר לאורך רחובות אורך מסחריים מקבילים לים 
ושדרות רוחב הניצבות אל החוף. כמו כן, באה לידי ביטוי ההבנה 
כי ה"בריזה" המגיעה מהים צריכה להיות מנוצלת לכל עומקה 

של העיר. 
בסוף שנות ה-30 הוחלט לבנות טיילת לאורך חופי העיר, כדי 
ליצור הפרדה פיזית בין החלק המיועד לרחצה והחלק המיועד 
להליכה ולטיולים, אלא שטיילת זו הייתה מוזנחת וסבלה מפגעי 

טבע וממאורעות ביטחוניים ואחרים. 
את  ולשקם  לפתח  ת"א-יפו  בעיריית  הוחלט  ה-60  בשנות 
חופיה. הוקמה החברה העירונית "אתרים" לצורך פיתוח החופים 
והוכנה תוכנית לבניית בתי מלון מודרניים לאורך החופים. בנוסף 
גרמה  המרינה  בניית  "גורדון".  בריכת  מול  מרינה  הוקמה  לכך 
לה  שמצפון  החוף  ולהרס  לה  שמדרום  גורדון  חוף  להרחבת 
בשל שיבוש תהליכי הסעת החולות על ידי גלי הים. נוסף לכך 

היא גרמה לקטיעת רצף חופי הים הפתוחים לציבור הרחב. 
לים.  והביוב הוזרם אליו במקום  דן "השפד"ן",  בשנות ה-70 הוקם מכון טיהור השפכים הגדול לגוש 
הדבר אפשר את ניקוי החופים והכשרתם מחדש לרחצה. בתקופה זו הוקמו שוברי גלים שיצרו מבנים 
של "טומבלו" לחופים )לשונות יבשה בתוך המים בניצב לחוף(. פרויקט זה גרם להרחבה ניכרת של 
חופי הים, ואפשר להם לקלוט מתרחצים רבים. במסגרת הפרויקט חודשו שירותי החוף ושוקמו מבני 

השירות בחופים.
אינה  שהטיילת  כשהובהר  אלא  והחלידה,  שהתפוררה  הצרה,  הטיילת  את  לשקם  חשבו  תחילה 
אטרקטיבית דייה, החליט ראש העירייה דאז, שלמה להט )צ'יץ'( להרוס אותה ולבנות במקומה טיילת 
לחוף  ועד  גורדון  מחוף   ,1982 באוגוסט  נחנך  החדשה  הטיילת  של  הראשון  הקטע  ורחבה.  חדשה 

טרומפלדור. ביולי 1984 נחנך המקטע הדרומי המתחבר למתחם הדולפינריום.
כיום הטיילת והחופים מהווים אלמנט מרכזי בהוויית העיר ובדימויה כעיר חוף. הטיילת והחופים הומי 
אדם. העירייה מקדמת מזה שנים פרוייקט לחיבור כל חופי העיר בטיילת רציפה  וכיום,  לאחר טיפול 
באזור בריכת גורדון,  פתיחת טיילת תל -  ברוך ופארק מדרון יפו מדרום לנמל,  קיים רצף יבשתי מגבול 

הרצליה בצפון ועד בת-ים בדרום.
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שיטת ההצלה באמצעות תחנות הצלה 
במקומות מוכרזים

קהל  ריכוז  באמצעות  בישראל  הקיימת  ההצלה  שיטת 
מתרחצים במקומות מוכרזים עם תחנות הצלה, היא לדעתו 
של אבי אפיה מהטובות בעולם. האפשרויות לנקוט בשיטות 
אחרות, כגון שיטת הצלה בסיורי שטח לאורך החופים, יכולה 
להסב נזק בכך שיטעו את הציבור שירגיש את עצמו בטוח 
מוכרזים,  או שאינם  האסורים  לחופים  להיכנס  יותר מתמיד 
ובהתחשב בכך שממילא הציבור בישראל איננו נשמע תמיד 

להוראות, הנחיות ושלטים. 

פיקוח עירוני בחופים
לצד עבודת המניעה של המצילים בהכוונת הקהל למקומות 
בעת  בפועל  החיים  והצלת  המוכרז  הרחצה  בחוף  בטוחים 

בתחנות  רב  עומס  עליהם  חל  טביעה,  מקרי  התרחשות 
לכל  כמעט  הקהל  של  לרגל  לעליה  מוקד  המהוות  ההצלה 
על  והתראות  גניבות  דרך  והתכתשויות,  בריבים  החל  נושא, 

חפצים חשודים וכלה בבקשה לאיתור ילדים שהלכו לאיבוד.
העירוני  הפיקוח  של  החשיבות  על  אפיה  אבי  מצביע  כאן 
אדם  בכוח  דיו  רחב  איננו  שהפיקוח  כך  על  ומצר  בחופים 
הרחב  לציבור  אמיתי  מענה  לתת  ויוכל  בחופים,  שיסייר 
בכל הנושאים שאינם נוגעים לעבודת ההצלה של המצילים 
ויאפשר למצילים לבצע את עבודתם העיקרית כמצילי חיים. 

נושא השכרות
הרחצה  בחופי  מתפתחת  תופעה  על  מצביע  אפיה  אבי 
בעיית  והיא  להגדלת מקרי טביעה  בוודאות  לדעתו  הגורמת 
“טובע  כלל  בדרך  הוא  שיכור  מדגיש שטובע  הוא  השכרות. 

מציל חיים 
עם תעודות

להצלת חיים בחופי הים סוגיות מקצועויות שונות. לצורך כך בחרה מערכת ביטאון ים 

וחופים להביא לקוראים את דעותיו המקצועיות של אבי אפיה, איש הצלה ותיק שעוסק 

בפועל מזה שנים רבות בהצלת חיים בחופי בת-ים, שגם עומד בראש ארגון מקצועי 

המייצג את רוב מצילי הים בישראל

מתוך ראיון שנערך עם אבי אפיה - יו”ר ארגון המצילים
הראיון נערך ע”י דוד לבקוביץ
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שקט” שאינו מצביע על סימני מצוקה ועלול לטבוע גם במים 
המוכרזים  בחופים  יעיל  פיקוח  הוא  לדעתו  הפתרון  רדודים. 
באמצעות הפיקוח העירוני על מנת למנוע הכנסת אלכוהול 
החרמת  לנוער,  במיוחד  קנסות,  באמצעות  אכיפה  לחופים, 

המשקאות המשכרים ושפיכתם מכלי הקיבול. 

ההצלה,  תורת  בקביעת  מהשטח  מצילים  שותפות 
הסמכת מצילים ואמצעי ההצלה בחופים

מטבע  צוברים  אשר  שהמצילים,  כך  על  מצר  אפיה  אבי 
הקשור  בכל  דיים  שותפים  אינם  רב,  מעשי  ניסיון  הדברים 
הגורמים  לצד  הים,  בחופי  ההצלה  ואמצעי  תורת  לקביעת 

המקצועיים במשרדי הממשלה.
משתפת  אינה  התמ”ת  במשרד  המקצוע  וועדת  לדבריו, 
באופן ראוי את מצילי הים בקביעת אמצעים להצלת חיים, 
כגון תוכנית הלימודים להצלה ובחינת מצילים, וחידוש אמצעי 
לתנאי  הקשור  בכל  חדשה  חשיבה  נדרשת  לטענתו  הצלה. 
ומעמד  רמת  את  להעלות  בכדי  וזאת  מצילים  לקבלת  סף 
המצילים )כיום נדרש 8 שנות השכלה בלבד כתנאי סף(, וכן 
קביעת בוחנים מקצועיים ושדרוג הבחינות בהתאם לתקופה. 
ניתן ורצוי להסמיך מצילים לפי סוגים שונים של הימים - הים 
התיכון, הכנרת, אילת וים המלח. המצילים לפי שיטה זו יוסמכו 
בקורסים ייחודיים למצילים עבור ימים מסויימים עם התמחות 
את  שיעברו  מצילים  אותם.  המאפיינים  לסיכונים  מיוחדת 
הסמכתם בים מסוים יהיו כשירים לעבוד רק בו. לעומת זאת 
בשאר  לעבוד  יוכלו  התיכון  בים  ההסמכה  את  שיעברו  אלו 
התיכון.  בים  הקשים  הים  תנאי  עקב  זאת  האחרים,  הימים 
במצילים  הקיים  המחסור  את  לצמצם  תאפשר  זו  חשיבה 
מאחר שרבים מאלו הניגשים לבחינות ההסמכה בים התיכון 

לא מצליחים לעבור עקב תנאי הים הקשים בו. 
שעל  הדגלים  צבעי  שיטת  את  לשנות  יש  לדעתו,  כן,  כמו 
צבעי  לפי  הרחב  בעולם  הנהוגים  לאלו  ההצלה  תחנות 
הרמזורים - אדום, צהוב וירוק, וכן שדרוג אמצעי הצלה במצוף 

כפי שמקובל באירופה.

שוברי גלים - טוב או רע
את  להרחיב  נועדו  הגלים  שוברי  אפיה  אבי  של  לדעתו 
“לשבור את  דווקא  ולאו  הרחב  הציבור  לטובת  החוף  שטחי 
הגלים” לבטיחות המתרחצים. מדובר על מבנים מלאכותיים 
ובזרמים  בעומקים משתנים  בים המסכנים את המתרחצים 
מבנים  כן  כמו  והחלקות.  חבטות  של  בפגיעות  וכן  מסוכנים, 
המצילים  של  הראייה  שדה  את  מגבילים  אלה  מלאכותיים 
לאזורים שמעבר לשוברי הגלים. אחד מתפקידי המצילים הינו 
להרחיק משוברי הגלים את המתרחצים. הוא ממליץ לתחם 
באמצעות  הגלים  לשוברי  בסמוך  המסוכנים  האזורים  את 

מצופים ודגלי אזהרה. 
תקופה ושעות רחצה - האם רצוי וניתן להאריך

כך  רחצה  צו הסדרת מקומות  לשנות את  מציע  אפיה  אבי 
שפתיחת עונת רחצה תחל עם יציאת התלמידים לחופשת 
הפסח. לגבי שעות הרחצה עד השעה 19:00 בעונת החופשה 
השעות  לדעתו  בישראל,  החופים  ברוב  הנהוגות  הגדולה, 
סבירות והארכת השעות מעבר לשעות אלה עלולות להיות 
החשיכה  לרדת  קרובות  שהן  מאחר  ובטוחות  יעילות  פחות 
עם תנאי ראות מוגבלים. כמו כן קיימת לדעתו מגבלת כוח 
אדם מכיוון שגם כך המצילים עובדים 12 שעות ביום ותהיה 

בעיה להגדיל את השעות מעבר לכך. יחד עם זאת הוא מציע 
בחודשים  העונה  בתחילת  העבודה  יום  הארכת  את  לשקול 

מאי ויוני. 

אופנוע-ים 
ככלי הצלה

אבי אפיה מדגיש בתחילת דבריו כי אין תחליף לסירת ההצלה 
והיא  המוכרז  החוף  של  בשטחו  המוגבל  במתחם  “חסקה” 

מעניקה מענה כמעט מושלם בתחום זה. 
לעומת זאת לאופנוע ים חשיבות רבה להגדלת מרחב הפעולה 
של המצילים בקצוות רצועות החוף המוכרז ומעבר לו, כולל 
הצלה.  שרותי  בהם  שאין  רחוקים  מחופים  חירום  לקריאות 
יחד עם זאת עצם השימוש באופנוע-ים ככלי הצלה במרחב 
פעולה רחוק מהחוף המוכרז יוצר לעתים מצבים של הפקרת 
יתר המתרחצים הרוחצים בחוף המוכרז בצוות מצומצם של 
מצילים, מאחר שלהצלה באופנוע ים נדרשים 2 מצילים כך 
שנותר מציל אחד בלבד בתחנת הצלה. לכן לדעתו תחנת הצלה 
המאוישת באופנוע-ים מצריכה תקן מינימאלי של 4 מצילים. 
הוא מדגיש כי "חשוב ביותר ליצור תורת למידה לשימוש נכון 

עתיד מערך  לגבי  רבה  אופטימיות  מביע  אפיה  אבי 
“חיי  אדם,  בחיי  שמדובר  מאחר  בישראל  ההצלה 
שיחזרו  שואפים  שכולם  כדבריו,  וילדינו”  משפחתנו 
בריאים ושלמים הביתה. הוא מעריך ששיטת ההצלה 
הקיימת בישראל היא מהטובה בעולם, וזאת באמצעות 
ריכוז קהל מתרחצים במקומות מוכרזים עם תחנות 
הצלה מצוידות באמצעים פיזיים והמאוישות במצילים 
זו  אידאולוגיה  חיים.  להצלת  גדולה  אידיאולוגיה  עם 
מעניקה להם רוח גבית בעבודתם היום-יומית הקשה 
והוא שמח לייצגם נאמנה במשך שנים רבות ולהביא 
את מקצוע ההצלה למקום טוב יותר. מה שנותר הוא 
הגדלת היקף החופים המוכרזים, ככל שניתן, ושדרוג 

תורת ההצלה כפי שהובעה על ידו בראיון זה. 



24

ניסיון  שצברו  מצילים  ע”י  רק  להתבצע  שיכול  ים  באופנוע 
מעשי בהצלה באופנוע-ים". השימוש הנכון באופנוע ים ככלי 
הצלה מצטבר ומיושם תוך כדי “תנועה” במשך השנים מניסיון 
מעשי מצטבר של המצילים בזמני חירום של הצלת חיים בים. 
לטענתו תורת הלמידה הקיימת כיום בקורס המצילים לוקה 
בחסר מאחר שמתייחסת רק לאופן ההגעה לטובע באופנוע 
ים אולם לא מדריכה איך למשות את הטובע מהמים לאופנוע 
הים ודרכי הטיפול בו במהלך חילוצו לחוף מבטחים. גם אביזרי 
ההצלה שבאופנוע-הים חלקיים ברוב הכלים הקיימים בתחנות 
לאביזרים  אחידים  ספציפיים  ותקנים  מפרט  ונדרש  ההצלה 
אלה. הוא מעלה על נס את ההתקנים של אופנועי-הים בחופי 
נתניה, שם קיימים התקנים מיוחדים לאחיזת אסדת ההצלה 
הטובע,  עם  חלילה  מתהפך  ואיננו  יציב  שהכלי  כך  הנגררת 

כמעט בכל תנאי הים.

חינוך לרחצה בטוחה בחופים
מנסיונו של אפיה, הציבור המגיע לחופים איננו נשמע ברובו 
המודרני  והשילוט  הפקחים  המצילים,  והוראות  להנחיות 
והברור בחופים. מאחר שידוע כי לדור הצעיר השפעה רבה 
בר  פרחי  מניעת קטיפת  לגבי  כפי שהיה  הדור המבוגר,  על 
בטבע, הוא מציע להשקיע רבות בחינוך הדור הצעיר של ילדי 
הגנים ובתי הספר להכרת הסיכונים המצויים בים והאמצעים 
להימנע מהם. לדוגמה הוא מצביע על העובדה שהמצילים 
יציאת  לפני  הספר  ובבתי  בגנים  מבקרים  בת-ים  בעיריית 
ומדריכים אותם להכרת החופים  התלמידים לחופשת הקיץ 
החינוך  משרד  שבעבר  מציין  הוא  בטוחים.  התנהגות  וכללי 
לא הסכים לכך שהמצילים ייכנסו להדריך בבתי הספר, ואולם 
בעקבות כתבה עיתונאית שונתה גישה זו של משרד החינוך 
הראוי  שמן  הספר,  בבתי  המצילים  הדרכת  כיום  שמאפשר 

להרחיבה. 

ארגון המצילים - כיצד פועל
הארגון מייצג כ- 400 מצילי ים מרוב הרשויות בארץ בתמיכה 

מסיבית של ההסתדרות. 
ייצוג רחב של  בו  בכך שקיים  מיוחד  לארגון המצילים אפיון 
מצילים מהשטח - 2 מכל רשות מקומית שיש לה ממשק 

עם הים. 
במהלך  מתוקשרים  עבודה  סכסוכי  שלושה  לאחר  כיום, 
השנים, שהביאו לשביתות מצילים או לעבודה “לפי הספר”, 
ושני הסכמי שכר, קיים הסכם מצילים ארצי התקף עד שנת 

 .2014
לדעתו של אבי אפיה חשוב ביותר להעניק למצילים, באשר 

עבודה  מתנאי  רצון  שביעות  לצד  ייעוד  של  תחושה  הם, 
סבירים, אחרת כל מערך הצלת החיים בחופים עלול חלילה 
לקרוס מחוסר מצילים וסכסוכי עבודה מיותרים. הוא מדגיש כי 
המצילים בדרג ב’ )שהתקבלו לעבודה לאחר הסכמי העבודה 
של המצילים הוותיקים יותר(, הם בעלי יכולות פיזיות מעולות 
ועושים עבודת הצלה חשובה, אלא שלטענתו הם מרגישים 
מקופחים בשל שכר נמוך יחסית שלעתים אף נמוך מזה של 
לגבי  אזהרה  תמרורי  משום  בכך  ויש  שחייה,  בריכות  מצילי 

יציבות הענף. 

אבי אפיה  בן 51. נושא ההצלה טבוע בדמו 
דייג בטריפולי  עוד מגיל צעיר כאשר סבו, שהיה 
כמו  הים  אהבת  את  במשפחה  החדיר  שבלוב, 
מהמצילים  אחד  שהיה  ז”ל,  רובין  חיים  דודו  גם 

הוותיקים המצטיינים בארץ.
אבי החל את העיסוק בהצלה כבר מגיל 15 והיה 
בת-ים.  בחופי  ההצלה  בתחנות  למצילים  מסייע 
מצילים  קורס  עבר  לצה”ל,  גיוסו  בטרם   ,18 בגיל 
בת-ים.  בחוף  כמציל  עבד  חופשותיו  ובמהלך 
בשנת 1982 החל כמציל מן המניין בחופי בת-ים 
וכיום הוא מציל ים סוג 3 האחראי על קטע חוף. 
משנת 1995 התמנה ליו”ר ארגון המצילים הארצי 
והביא  עבודה  סכסוכי  שלושה   ניהל  שבמהלכם 
רבות  שתרמו  קיבוציים  שכר  הסכמי  שני  ליישום 
גם  הוא  הים. אבי  למעמדם המקצועי של מצילי 
בעיריית בת-ים, החל משנת  ארגון העובדים  יו”ר 
העירייה  עובדי  של  רבה  מהערכה  ונהנה   ,2001
בכבוד  אותם  המייצגת  מופת  דמות  בו  שרואים 
מול המעסיקים. כמו כן אבי מתנדב בשורה ארוכה 
של ארגוני מתנדבים כולל בארגון “זאקה”, בחיפוש 

נעדרים מתחת למים.



25

דגל 
כחול ירוק

מדרג החופים המוכרזים

פיתוח מדרג החופים המוכרזים "דגל כחול ירוק" הוא פרי שיתוף פעולה של המשרד 

להגנת הסביבה, משרד הפנים ומשרד הבריאות, ואמור לשפר באופן משמעותי את 

השרות הניתן לאזרחים בחופי הרחצה

מאת: רונן אלקלעי1 

1. רונן אלקלעי הוא סגן ראש אגף ים וחופים במשרד להגנת הסביבה

כללי
על מנת לייצר כלי השוואתי הבוחן את רמת החופים המוכרזים, 
החופים  מדירוג  חופים" השואב את השראתו   "מדרג  נבנה 

.Blue Flag הבינלאומי
מדרג החופים מהווה כלי משמעותי להגברת המודעות ושיתוף 
מידע  ומספק  והחוף  הים  סביבת  לשמירת  הנופשים  ציבור 
אמין ועדכני לגבי רמת התחזוקה, הניקיון והבטיחות לכל אורך 

החופים המוכרזים בישראל. 
לחשיפה  המדרג  זכה  הפרוייקט,  השקת  עם  אשתקד,  כבר 
גם  זכה  המדרג  נחיצותו.  על  המעידה  נלהבת  תקשורתית 
לביקורת שלילית, בעיקר מצד מנהלי חופים ורשויות שקיבלו 
דירוג נמוך, אבל יש לזכור שזו הייתה שנה בה הופקו לקחים 

ושודרגו שיטות המדידה.
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במשרדי  המקצוע  אנשי  ידי  על  נקבעו  המדרג  קריטריוני 
לגורמים  משקל  מעניקים  והם  בדבר,  הנוגעים  ממשלה 
כמות  המים,  איכות  כמו  מוכרז  חוף  איכות  על  המשפיעים 
ותקינות המתקנים ונקיון החוף. חלק מהקריטריונים מעוגנים 
יותר  בתקנות ונהלים וחלקם קריטריונים “איכותיים” הקשים 
לכימות. לדוגמה, אם בעקבות בדיקות משרד הבריאות נסגר 
מציון   25% יורד  בקטריאלי,  זיהום  בגלל  לרחצה,  הים  חוף 
גם   .10% מוריד  החוף  במוצאי  עומדים  מים  היקוות  החוף, 
אצות ומדוזות מורידות נקודות כיוון שהן מהוות מטרד לציבור.
מבחינת מתקנים, הציון המשוקלל עלול לרדת אם יש בחופים 
מתקני שירותים, מקלחות, סככות צל, ברזיות ומקלחות חוף, 

פחות ממה שנדרש בתקנות.
הנופשים,  קהל  דעת  פי  על  נבחנת  החוף  ניקיון  רמת 
התרשמות הסוקר, חוסר בפחי אשפה או פחי אשפה העולים 

על גדותיהם.
נכים, החל מרמת  לנושא הנגשת  גם  המדרג מעניק משקל 
החניה וכלה בהגעה עד לקו המים. בתוספת בונוס של ניקוד.
החוף  בטיחות  חניה,  הם  במדרג  שנבחנים  נוספים  נושאים 

וחיבור החוף למערכת הביוב המרכזית.
חוף יכול לקבל ציון נמוך ביותר עד כדי 0 נקודות על פי שיקול 
דעת המשרדים השותפים, אם אינו עומד בקריטריונים של 
בטיחות עפ"י דרישות חוק הסדרת מקומות רחצה, או סובל 

מזיהום ים מתמשך.
בשנת 2010 בוצע פיילוט לבחינת המדרג. במסגרת הפיילוט 
בוצעו שתי בדיקות מדרג בהפרש של שבועיים, בכל החופים 

המוכרזים בארץ )ים תיכון ואילת(.
המדרג זכה לחשיפה תיקשורתית רחבה בעיתונות, באינטרנט 
הוכיחו  הפיילוט  תוצאות  הציבור.  בקרב  תהודה  ויצר  וברדיו, 

שאכן הציבור מגלה עניין רב בפרוייקט. 
כמובן שכמו בכל פיילוט יש תקלות לעתים )אפילו טיל החץ 
לא תמיד פוגע( והיו מספר חופים שקיבלו דירוג נמוך מהמגיע 
לקראת  המדרג  תוצאות  את  לפרסם  הדחיפות  בגלל  להם. 
ואירעו  החופים  מנהלי  עם  נתונים  אימות  בוצע  לא  החגים, 

מספר טעויות בשל היכרות לא מספיקה עם החופים.
ברשויות  ההחלטות  מקבלי  את  עורר  המדרג  זאת  עם 

המקומיות ויצר תחרות בריאה ומועילה לאיכות החוף.
במהלך עונת הרחצה הנוכחית יש בכוונת המשרדים השותפים 
להכניס את המדרג למסגרת הפעילות השוטפת תוך יישום 
מסקנות הפיילוט. יתקיים אימות נתונים עם מנהלי החופים 
בדיקה  תבוצע  קיצוני  באופן  נמוך  שהדירוג  ויתברר  ובמידה 

נוספת בשיתוף מנהל החוף.
וכמובן  באינטרנט  החופים  בדירוג  ישתתף  הציבור  בנוסף, 
התוצאות יזכו לפרסום נרחב באתר אינטרנט “דגל כחול-ירוק” 

כשירות לציבור! 

תכנית “חוף נקי” לחופים שאינם מוכרזים לרחצה 
בנוסף לתוכנית “דגל כחול ירוק” המיועד לחופים מוכרזים לרחצה, המשרד להגנת הסביבה מוביל בשנים האחרונות תכנית 
ארוכת טווח לניקיון של חופים בלתי מוכרזים. מטרת התכנית היא להשאיר את החופים נקיים בכל עת תוך כדי שינוי 

במודעות הציבור לגבי חשיבות הנושא של ניקוי חופים.
התוכנית הושקה לאחר שהתברר כי לרשויות המקומיות בישראל ישנה בעיית תקצוב בנושא ניקוי חופים ולכן הם פעלו 
בדרך כלל לניקיון החופים המוכרזים שמשתרעים על פחות מ 11% מכלל החופים בים התיכון )כ 20 ק”מ(. גורם זה, יחד 
גרמו להשארת פסולת בחוף, בעיקר כאמור בחופים שאינם  והרגלי הפנאי של הציבור הישראלי,  עם חוסר המודעות 

מוכרזים. 
תכנית “חוף נקי” כוללת מספר מרכיבים הכרחיים כגון ניקיון שוטף של החופים ע”י הרשויות, פעולות אכיפה כנגד הרשויות 

וגורמים המזהמים את החוף, פעילויות חינוכיות בבתי ספר ותנועות נוער ופעילות יחסי ציבור. 
התוצאות הצביעו על כך שמתחילת התכנית ועד לשנת 2007 חלה ירידה מתונה במספרי מדד “חוף נקי”, המעידה על 
עלייה ברמת ניקיון. בשנת 2010 קיבלו כל הרשויות החופיות תמיכה בניקוי חופיהן הבלתי מוכרזים, בכפוף למבחן התוצאה 

של ניקיון החופים שבתחומן. 

איכות המים
25%

ניקיון החוף
30%

חניה
5%

בטיחות
10%

מתקני חוף
25%

הנגשת נכים
15%

הקריטריונים ומשקלם
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רקע כללי
כולנו מודעים לכך שהים מסוכן עקב התנאים המייחדים אותו, 
אינו  בגורם האנושי, שלעתים  וכלה  הפיזיים  החל מהגורמים 
מודע לסכנות ואינו נשמע להוראות ולכללי התנהגות בטוחים 
כל  ינקטו  אם  שגם  לציין  למותר  רחצה.  לאתרי  המותאמים 
אמצעי הזהירות והבטיחות הסבירים, עדיין קיימת סכנה רבה 
טביעה  מקרי  לחלוטין  למנוע  לצערנו,  ניתן,  יהיה  ולא  בים 

ותאונות אחרות. 
יחד עם זאת תאונות אלה ניתן יהיה למנוע במידה מסוימת, 
נאותים  התנהגות  לכללי  לסכנות,  הציבור  מודעות  ידי  על 

ולאמצעי בטיחות בסיסיים. 
שבוצעה  הסיכונים,  הערכת  עבודת  על  מבוסס  זה  מדריך 
לצוותים  להבהיר  נועד  הוא   .2005 הפנים בשנת  ע"י משרד 
הסיכונים  עיקרי  הרחצה את  חופי  על  המקצועיים האמונים 
שאליהם נחשפים הציבור הרחב בים ובחופים, ואת הדרכים 
המומלצות להימנע מסיכונים אלה תוך המלצה לנצל תוכן זה 
הם  ובטיחותם  בטחונם  שעל  הציבור  של  והדרכה  להסברה 

מופקדים.

טביעה !!!
מהי טביעה ?

מרכזי  יחסי  גורם  ומהווה  עולמית  כלל  בעיה  מהווה  טביעה 
בהיקף מקרי המוות מתאונות בארצות מפותחות. 

טביעה היא תהליך של חנק שבו הטובע אינו נושם כתוצאה 
למוות  גורמת  טביעה  לריאות.  ובמיוחד  לגוף  מים  מחדירת 
ואלה השורדים אותה סובלים לעתים ממוגבלויות נוירולוגיות 

ברמות שונות. 
הספרות המקצועית מצביעה על כך שאיבוד ההכרה מתרחש 
בתוך  הפיך  בלתי  מוחי  ונזק  הטביעה  מרגע  דקות  כ-2  תוך 

כ-4-6 דקות. 
טביעה נגרמת מסיבות אנושיות )“הגורם האנושי”( - כגון 
העדר  חרדה,  עשתונות,  אובדן  שכרות,  שחייה,  ידיעת  אי 
משמעת וציות להוראות כגון רחצה במקומות אסורים ורחצה 
זרמים,  סלעים,  גלים,  רוחות,  פיזיות-כגון  ומסיבות  בלילה, 

בורות ותעלות. 
ומניעה הם המפתח לפתרון מקרי  לגורמי הטביעה  מודעות 

הטביעות. 
לא כל מי שיודע לשחות יודע גם להציל !!! 

מקרי טביעה רבים אירעו בעת ניסיונות הצלה על ידי אנשים 
וללא ציוד מתאים. לכן הפעילו שיקול דעת  בלתי מיומנים 

והזעיקו במידת הצורך סיוע של כוחות הצלה מקצועיים. 
הסיכוי להציל חיי אדם גובר אם ההחייאה מתבצעת מוקדם 

ככל שניתן, על כן מומלץ שאזרחים מהשורה ילמדו איך 
להגיש עזרה ראשונה. 

כללי התנהגות ושלל עצות למניעת טביעה 
• ומאויש  השתדלו לרחוץ בחוף מוכרז לרחצה כשהוא פועל	
זכרו! רוב  ומגישי עזרה ראשונה מקצועיים.  בצוות הצלה 
פועלים  לא  שבם  במקומות  מתרחשים  הטביעה  מקרי 

שירותי הצלה ועזרה ראשונה. 
•הישמעו הוראות המצילים, הפקחים ושירותי הביטחון. 	

• לילדכם הקטנים לשהות לבדם בחוף ובמים, היו  אל תרשו	
תמיד בקרבתם ובקשר עין.

•פעלו לפי ההנחיות המופיעות בשילוט שבחופים.  	
להימנע  מנת  על  למים  מלהיכנס  הימנעו  סעודה  • לאחר 	

מחנק.
בנהיגה.  כמו  בדיוק  בים  מסוכנת  ושכרות   • חריפה	 שתייה 

הימנעו מכניסה למים כאשר הינכם שתויים.
•רחצה בלילה מסוכנת ויש להימנע מכך. 	

• בקרבת החוף באם אנכם יודעים לשחות היטב. הישארו	
שניתן  ככל  הקפידו  מהחוף  מתרחקים  • הינכם 	 כאשר 
יחד  אחרים.  מתרחצים  עם  עין  בקשר  תמיד  להימצא 
אינם  ככל שיהיו  לזכור ששחיינים טובים  זאת כדאי  עם 
מצילים וללא ציוד מתאים להצלה, כך שבשעת צרה גם 

אלה לא יוכלו לסייע לכם.
רחצה  לאזור  אחר  ימי  ספורט  וציוד   • גלשנים	 תכניסו  אל 
להימצא  שלא  הישמרו  מנגד  המתרחצים.  לסכן  העלול 
העלול  אחר  ימי  וספורט  גלשנים  שייט,  כלי  של  באזור 

לסכן אתכם.
בים  לכם  הצפויות  הפיזיות  • הסכנות 	 לגבי  ערניים  היו 

כמפורט בהמשך. 

גורמים פיזיים העלולים לגרום לטביעה 

רוחות
רוחות חזקות עלולות לגרום לגלים גבוהים, זרמים ולהיסחפות 

ללב ים, בהתאם לכיוון הרוח. 

עיקרי הסיכונים בחופי הרחצה 
ואיך להימנע מתאונות העלולות לנבוע מהם

המדריך לבטיחות 
בים ובחופים

מאת: דוד לבקוביץ
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שימו לב!
חזקות  רוחות  קיימות  שבהן  בימים  במיוחד  •הישמרו  	

והימנעו מלהיכנס למים.

גלים
 גלים נוצרים מרוחות ועלולים לגרום לזרמים מסוכנים, לחבטות 

ולהתנפצות מתרחצים לקרקעית הים והסלעים. 
שימו לב!

•נהגו בזהירות מרבית כאשר הים גלי.  	
•בעדר מצילים הימנעו מלהיכנס לים כאשר הים גלי. 	

זרמים 
חלק ממסת גלי הים חוזר לעומק הים בזרמים שאנו מכנים 
שהיא  עד  חזקה  כה  הזרימה  מהירות  לעתים  “מערבולות”. 
המסביר  דבר  מעולה,  שחיין  של  שחייתו  ממהירות  גבוהה 
עד כמה מסוכנת תופעה זו. ממדי הזרמים משתנים, רוחבם 
עד 20 מטר ואורכם לכיוון עומק הים נע בין עשרות מטרים 
למאות מטרים. הם מהווים גורם טביעה מרכזי עקב סחיפת 

החוף,  בקרבת  גם  ותעלות  בורות  ויצירת  לעומק  מתרחצים 
היוצרים עומק מים פתאומי. 

שימו לב!
, לתת לו להוביל אתכם עד  • אין להילחם בזרם, אלא להיפך	
לסיום הזרימה ואז לבצע עיקוף ולחזור לחוף ללא מאמץ.

עקב תופעת ריבוי  • הישמרו מלשחות בקרבת שוברי גלים 	
הזרמים שבסמוך אליהם.

בורות ותעלות הגורמים לעומק מים בלתי צפוי
בורות ותעלות עמוקים בקרבת החוף ושוברי גלים עלול לגרום 
בקיאים  שאינם  לאלו  במיוחד  ולטביעה,  עשתונות  לאיבוד 
לפעוטות  במיוחד  רבה  סכנה  להוות  עלולים  הם  בשחייה. 
לסכנה  מודעים  ואינם  החוף  בקרבת  המשתכשכים  וילדים 

האורבת להם. 
שימו לב! 

מודעים לכך שתמיד קימת סכנת של בורות ותעלות,  • היו 	
גם כאשר הים אינו גלי.

•הקפידו להישמע להוראות המצילים וההנחיות בשלטים  	
המזהירים מפני סכנות אלה. 

סכנות אחרות בחוף ובים 
סלעים ושוניות

מבנה חוף המאופיין בסלעים ושוניות מסכן את המתרחצים, 
בוודאי כאשר הים סוער. גם בים רוגע הסכנה קיימת כתוצאה 

מהחלקה ומפגיעות מהזיזים המשוננים של הסלעים.
שימו לב! 

•הימנעו מלהיכנס לאזור בים שבו קיימים סלעים, גם אם  	
הים שקט.

שוברי גלים 
)שטח  הפלאז’ה  את  להרחיב  במטרה  הוקמו  שוברי-גלים 
החוף( ולהגן על המתרחצים בים, בעיקר מפני הגלים בעונת 
מאחר  סיכון  גם  מהווים  הגלים  שוברי  זאת  עם  יחד  הקיץ. 
שבצמידות אליהם קיימים זרמים מסוכנים וכן מים עמוקים. 
כמו כן הם מהווים סכנה להתנפצות אליהם כתוצאה מגלים 

והחלקה כאשר המזח רטוב. 
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שימו לב!
בגלל סכנת הזרמים  • הימנעו מלשחות בקרבת שובר הגלים 	
שבסמיכות אליו, עומק המים המשתנה וסכנת התנפצות 

כאשר הים גלי. 
על  רטוב  הוא  כאשר  הגלים  שובר  על  מלעלות  •הימנע  	

מנת להימנע מהחלקה.

כלי-שייט ממונעים וספורט ימי
חופים המשמשים לפעילות של כלי-שיט ממונעים ושאינם 

ממונעים מהווים סכנה למתרחצים.
שימו לב!

• ממונעים ושאינם ממונעים.  הישמרו מכלי שייט	
• ושמרו על מרחק  אל תימצאו באזורים המשמשים אותם	

ביטחון מהם.

מדוזות
של  החוף  ברצועת  השכיחה  “חוטית”,  מסוג  במדוזה  המגע 
הים התיכון הישראלי בעונת הקיץ,  גורם לצריבה דמוית כוויה. 

לעתים מקום הצריבה 
ומאדים.  מתנפח 
חמורים  במקרים 
בועות  מופיעות  יותר 
עולה  הגוף  חום  נוזל, 
שתוותרנה  ואפשר 
במרבית  צלקות. 
נעלמות  המקרים 
בתוך  האדמומיות 
חומרת  ימים.  מספר 
הפגיעה תלויה בגודל 

אותו  של  ורגישותו  מיקומו  שנפגע,  השטח 
אדם לארס. אם כי לצריבה כשלעצמה אין בה 
סכנת חיים, יתכן שאם הפגיעה תתרחש בעת 

שחייה הרחק מהחוף, הרי שהכאב עם חרדה עלולים לגרום 
לטביעה.

שימו לב! 
של פגיעה  • הימנעו ממגע עם מדוזות ככל שניתן. במקרה 	

צאו מיד מהמים ושטפו את מקום הצריבה במי ים. 
 • ניתן להשתמש בחומץ עד אשר הכאב ישכך.  אין לשטוף	
את מקום הפגיעה במי ברז או לקרר בקרח ואו לשפשף 
את מקום הפגיעה. תחנות עזרה ראשונה לאורך החופים 
מתודרכות לטיפול ראשוני מתאים וכדאי להיעזר בצוות 

מגישי העזרה הראשונה שבהן.

בליעת מים בים-המלח 
בליעת מים בים המלח גם בכמות מצומצמת עלולה להביא 
לתסמינים קליניים מסוכנים עקב הריכוז הגבוה של המלחים 
אלקטרוליטיות  להפרעות  לגרום  עלולים  במים  המומסים 

קשות, אי ספיקה. 
חדירת מים לעיניים יכולה לגרום לצריבות ולפגיעה בהן. 

שימו לב!
• ובליעת מים.  הימנעו מלטבול את הראש במים	

•הקפידו להיכנס למים  בצורה בטוחה דרך גשרוני מעבר,  	
במידה וקיימים.

• ישיבה. עברו למצב של ציפה על הגב ממצב	
• לפנות  במידה ובלעתם מים, ולו גם כמות קטנה, עליכם	

מיידית לקבלת עזרה ראשונה מהגורמים שבשטח. 

זיהום ים וחופים
הם  רחוקות  לעתים  אולם  נקיים  כלל  בדרך  וחופיו  הים 
מזדהמים כתוצאה מזרימת ביוב לא מבוקר לים העלול לגרום 
לתחלואה. גם חופים שבהם קיים זיהום סביבתי כגון פסולת 

בניין, מזרקים וכו’ מהווים סכנה. 
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שימו לב!
באמצעי   • שהוכרזו	 בחופים  למים  מלהיכנס  הימנעו 

התקשורת כמזוהמים.
סביבתי. • הימנעו להימצא בחופים שבהם קיים זיהום 	

מצוקי כורכר 
חופים שבהם מצוקי כורכר עלולים להוות סכנה למתרחצים 
כתוצאה ממפולת. סיכון נוסף הוא שבני אדם או כלי רכבם יפלו 
ויסכנו את עצמם ואת הנופשים שלמרגלות  משפת המצוק 

המצוק. 
שימו לב!

• תתמקמו בקרבת המצוקים. אל	
הימנעו  • למצוקים 	 התקרבות  למניעת  גידור  וקיים  במידה 

להיכנס לתחום האסור.

בעלי חיים 
ולהפריע  הנופשים  הים עלולים לסכן את  חיים בחופי  בעלי 
למנוחתם, לכן חלים איסורים מסוגים שונים וכללי התנהגות 
העזר  בחוקי  כמפורט  החיים  בעלי  מבעליהם של  הנדרשים 

העירוניים.

שימו לב!
הים ואו להימצא בחוף  • הימנעו מלהכניס בעל חיים, לחוף 	
שבחוק  או  לכך  מיועד  החוף  אם  אלא  חיים  בעלי  עם 

העזר העירוני אין מניעה לכך. 

כלי-רכב בחוף הים 
וכן  המתרחצים  לקהל  רב  סיכון  מהווים  הים  בחוף  רכב  כלי 

לפגיעה בערכי הטבע והנוף שבחופים.
שימו לב!

• תנועת רכבים. הימנעו מלשהות לחוף שבו קיימת	
• דווחו על כך לרשויות !!! 	

קרינת שמש וחום
הרחצה  בחופי  השוררים  והלחות  החום  ותנאי  השמש  קרני 
עלולות לגרום לפגיעות חמורות בבריאות האדם. קרני השמש 
לפגיעה בעיניים ופגיעה בעור עד כדי סרטן עור מסוגיו השונים. 

החום והלחות למכות חום ולהתייבשות. 
שימו לב!

•הימנעו מלשהות זמן רב בשמש והרבו בשתייה. 	

אז איך תמנעו מסיכונים 
באתרי רחצה?

לרחצה  מוכרז  מקום  של  בתחום  • לשהות 	 הקפידו 
שבו פועלים שירותי הצלה ועזרה ראשונה. 

להוראות והנחיות המצילים, הפקחים וכוחות  • הישמעו 	
הביטחון. 

• בשילוט וסימוני האזהרה שבחוף ופעלו לפיהם.  עיינו	
• הסכנות הצפויות לכם בים ובחוף ותימנעו  למדו על	

מהן.
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מאפיינים

 דרגת סיכון 1  
דגל שחור

הרחצה אסורה

    דרגת סיכון 2 
דגל אדום

הרחצה מותרת בהגבלה

דרגת סיכון 3 
דגל לבן

הרחצה מותרת ללא  הגבלה

שוברי גלים 

קטעים בצמוד לשוברי הגלים 
מהווים סכנה למתרחצים, כגון 

זרמים, משטחים חלקים. 
המצב אינו מאפשר שליטה של 

המצילים.
 אמצעי האזהרה הוא מקומי 

באמצעות סימון של דגלים או 
כל אמצעי אזהרה אחר. 

קטעים בצמוד לשוברי הגלים מהווים 
סכנה למתרחצים, כגון זרמים, 

משטחים חלקים.
המצב מאפשר שליטה מוגבלת של 

המצילים.
 אמצעי האזהרה הוא מקומי 

באמצעות סימון של דגלים או כל 
אמצעי אזהרה אחר. 

הקטעים בצמוד לשוברי הגלים 
מאפשרים שליטה מלאה של המצילים. 
יחד עם זאת מודגש כי אזור שובר גלים 

תמיד מסוכן ולכך נדרש שילוט קבוע 
ואמצעי אזהרה מקומי באמצעות סימון 

של דגלים או כל אמצעי אזהרה אחר. 

רוחות

קיימות רוחות ערות העלולות 
לסחוף מתרחצים ללב ים או 

מחוץ לאזור הרחצה. המצב אינו 
מאפשר שליטה של המצילים.

קיימות רוחות חזקות עד מתונות 
הגורמות לסחיפה. 

המצב מאפשר שליטה מוגבלת של 
המצילים.

 קיימות רוחות מתונות שאינן מהוות 
סכנה לקהל המתרחצים.

המצב מאפשר שליטה מלאה של 
המצילים.

גובה גלי ים
עפ”י תחזית השרות 

המטאורולוגי

ים גבה-גלי מעל 1.25 מטר, או 
לפי מדד אחר של המצילים, 

לפיהם הגלים אינם מאפשרים 
שליטה של המצילים.

ים גלי בין 0.5-1.25 מטר, או לפי מדד 
אחר של המצילים, לפיהם הגלים 

מאפשרים שליטה מוגבלת של 
המצילים.

ים דומם עד נוח עד 0.5 מטר, או לפי 
מדד אחר של המצילים, לפיהם הגלים 

אינם מהווים סכנה למתרחצים.
המצב מאפשר שליטה מלאה של 

המצילים.

זרמים )מערבולות(

זרמים מסוכנים בים שאינם 
מאפשרים שליטה של המצילים. 

זרמים מסוכנים בים שמאפשרים 
שליטה מוגבלת של המצילים. קטעי 

חוף מסוימים עם זרמים מסוכנים 
יסומנו על ידי המצילים באמצעות 
דגלים או סימונים אחרים לאיסור 

רחצה.

זרמים ברמה שאינה מסכנת, לדעת 
המצילים, את המתרחצים. 

המצב מאפשר שליטה מלאה של 
המצילים.

תעלות ובורות

נוצרו בסמוך לחוף תעלות ובורות 
מסוכנים שאינם מאפשרים 

שליטה של המצילים. 

נוצרו בסמוך לחוף תעלות ובורות 
מסוכנים שמאפשרים שליטה מוגבלת 
של המצילים. קטעי חוף מסוימים עם 
תעלות ובורות מסוכנים יסומנו על ידי 
המצילים בדגלים או סימונים אחרים. 

בסמוך לחוף אין תעלות ובורות 
המסכנים, לדעת המצילים, את 

המתרחצים. 
המצב מאפשר שליטה מלאה של 

המצילים.

מדדים כלליים לסימון דגלים בתחנת הצלה*

מאפיינים

 דרגת סיכון 1  
דגל שחור

הרחצה אסורה

    דרגת סיכון 2 
דגל אדום

הרחצה מותרת בהגבלה

דרגת סיכון 3 
דגל לבן

הרחצה מותרת ללא  הגבלה

עומק ושיפוע 
הקרקעית

נתגלו “מדרגות” או שיפוע חד 
בקרקעית הים, כתוצאה מנסיגת 

הים או מכל סיבה אחרת. 
המצב אינו מאפשר שליטה של 

המצילים.

נתגלו “מדרגות” או שיפוע חד 
בקרקעית הים, כתוצאה מנסיגת הים 
או מכל סיבה אחרת. המצב מאפשר 

שליטה מוגבלת של המצילים שיכולים 
להיעזר במצופים, שילוט ואמצעים 

אחרים להזהיר את המתרחצים. 

אין “מדרגות” או שיפוע חד בקרקעית 
הים שעלולים לסכן את המתרחצים.
המצב מאפשר שליטה מלאה של 

המצילים.
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מאפיינים

 דרגת סיכון 1  
דגל שחור

הרחצה אסורה

    דרגת סיכון 2 
דגל אדום

הרחצה מותרת בהגבלה

דרגת סיכון 3 
דגל לבן

הרחצה מותרת ללא  הגבלה

מפגעי חוף
)ברזלים זכוכיות, 

קופסאות, מזרקים(

לחוף נסחפו /הונחו מפגעים 
העלולים לסכן תברואתית ופיזית 

את קהל המתרחצים, לדעת 
המצילים או לדעת מהנדס 

הרשות המקומית.
המפגעים אינם מאפשרים 

שליטה של המצילים וגורמי 
פיקוח אחרים באמצעות תיחום 

האזור. 

לחוף נסחפו / הונחו מפגעים העלולים 
לסכן תברואתית ופיזית את קהל 
המתרחצים, לדעת המצילים או 

לדעת מהנדס הרשות המקומית , 
אבל מאפשרים שליטה מוגבלת של 
המצילים וגורמי פיקוח אחרים בחוף, 

באמצעות תיחום האזור.

בחוף אין מפגעים, לדעת המצילים 
או לדעת מהנדס הרשות המקומית, 

העלולים לסכן את הקהל.

זיהום ים וחופים

זיהום בקטריאלי: קיימת זרימת 
ביוב לים דרך מוצאי תיעול ו/

או נתקבלו תוצאות דיגום מים 
בקטריאליות החורגות מהתקן. 

זיהום כימי: קיימת סכנה 
להתהוות זיהום כימי מעבר 

לתקן בחוף ו/או בים. בהנחיית 
הרשות המקומית לאחר 
התייעצות עם הגורמים 

הממשלתיים הנוגעים בדבר כגון 
משרד הבריאות

והמשרד להגנת הסביבה. 

העדר מוחלט של סימני זרימת ביוב 
וחומרים כימיים לים ותוצאות תקינות 

של דיגום מים.

ביטחון ושלום 
הציבור

התראות ביטחוניות המחייבים 
פינוי קהל מתרחצים. )בהנחיית 

הרשות המקומית תוך התייעצות 
עם משטרת ישראל ו/או צה”ל(.

בעלי חיים ימיים
)כגון קיפודי ים, 

מדוזות וכו’(

חוף או קטע בחוף עם ריכוז של 
בעלי חיים ימיים המהווים לדעת 

המצילים או גורמים מקצועיים 
מוסמכים סיכון ממשי לפגיעה 

בקהל ואין אפשרות של שליטת 
מצילים במצב.

חוף או קטע בחוף עם ריכוז 
של בעלי חיים ימיים המהווים 

לדעת המצילים או גורמים 
מקצועיים מוסמכים סיכון 

לפגיעה בקהל. המצב מאפשר 
שליטה מוגבלת של המצילים 

באמצעות תיחום האזור. 

חוף שבו אין ריכוז בעלי חיים 
ימיים או שהם אינם מהווים 

סיכון, לדעת המצילים או גורמים 
מקצועיים אחרים.

 

מתוך עבודת הערכת סיכונים בחופי רחצה שבוצעה ע"י משרד הפנים בשנת 2005.  *
התנאים הפיזיים הקבועים של מקום רחצה מוכרז אמורים להביא את המקום לדרגת סיכון נמוכה. אולם,  ולמותר לציין,  ים הוא תמיד   *
מסוכן, כך שלא ניתן להבטיח שלא יקרו בו תאונות, ובמיוחד כשנוצרים בו תנאים פיזיים משתנים )כגון גלים גבוהים וזרמים( המצריכים 

לעתים לאסור את הרחצה, או לפחות להגבילה.  
כאשר מקום רחצה מוכרז פעיל ומאויש בשירותי הצלה,  האחריות לשלום ציבור הרוחצים בים  מוטלת על המצילים. הם מעריכים את   *

הסכנות ומכוונים את הקהל בהתאם להערכה זו.
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פרטי המקרה
)להלן:  ז”ל  בורוכוב  רובין  מצא  טראגי,  באירוע   ,5.7.98 ביום 

המנוח( את מותו בטביעה בחוף הים בראשון לציון. 
בנם  צביה(,  )להלן:  רעייתו צביה  הגיע אל החוף עם  המנוח 
שלמה(,  )להלן:  ארבע-עשרה  כבן  נער  אז  שהיה  שלמה 
חייאיב.  משפחת  בני  חבריהם  עם  יחד  הקטנות,  ובנותיהם 
חלק מן החבורה, ביניהם רובין ובנו שלמה וחברו בוריס חייאיב 

ובנו כהן, נכנסו למים. 
בשלב מסוים החל בנו של בוריס להסחף ובעקבותיו נסחף 
גם שלמה. לקול זעקותיו של בוריס ומשראה את בנו וחברו 
נסחפים למעמקי הים מיהר רובין ושחה לעברם כדי להצילם. 
הוא הצליח להוציא מן המים את בנו ואת חברו אך למרבה 

הצער טבע בעצמו ומצא את מותו. 
עירית  של  שיפוטה  שבתחום  הים  בחוף  התרחש  האירוע 

ראשון לציון, חוף מוכרז ומוסדר. 

פרטי התביעה
התביעה הוגשה על ידי תלויי המנוח ועזבונו לקבלת פיצויים 
המוסד  ידי  ועל  מותו,  בעקבות  להם  שנגרמו  הנזקים  על 
וישלם לשארי  לביטוח לאומי, לשיפוי על תשלומים ששילם 

המנוח בגין האירוע. 
לטענת התובעים, אירוע הטביעה התרחש כתוצאה מרשלנותן 
ומחדליהן של העיריה אשר הפעילה את החוף, ושל מדינת 
ישראל, כמי שאחראית על הסדרת חופי הארץ, אשר פיקחה 

ומפקחת על פעולות העיריה. 
לתובעים היו שתי טענות מרכזיות: 

לטענתם, המנוח ומשפחתו הגיעו אל חוף הים המוסדר בסמוך 
מותרת,  בו  הרחצה  פתוח,  שהחוף  בשעה   ,18.00 לשעה 
העירייה.  של  מטעמה  במצילים  מאויש  להיות  אמור  והוא 
למרות זאת, לא היו שירותי הצלה בחוף וזאת עקב שביתת 
מצילים שהתקיימה באותו יום ושבעטיה נטשו המצילים את 

משמרתם והותירו את המתרחצים ללא השגחה )להלן: טענת 
העדר שירותי ההצלה(.

טענתם השניה של התובעים מתייחסת להעדר שילוט מתריע 
הסכנות  ומפני  מציל  השגחת  ללא  שברחצה  הסכנות  מפני 
)להלן:  זרמים  ובמיוחד הסכנה מפני  בים  האורבות למתרחץ 

טענת העדר השילוט(. 
אמצעי  בכל  נקטו  לא  שהנתבעות  טענתם  להוכחת  בנוסף, 
מומחה  של  דעת  חוות  התובעים  הגישו  הראויים,  הזהירות 
ופסיבית  אקטיבית  מנעו  לא  הנתבעות  לפיה  מטעמם 
הסכנות  מפני  כראוי  הזהירו  ולא  הרחצה  לחוף  הכניסה  את 
הכרוכות ברחצה בים מחוץ לשעות המוסדרות. לגישתו של 
המומחה, חוסר המניעה הפסיבית בא לידי ביטוי בהעדר חינוך 
לאזורים  כניסה  ומונע  ברור  גידור  בהעדר  ציבוריים,  והסברה 
מים  זרמי  “בורות”  של  קיומם  לאור  במיוחד  בים  המסוכנים 
מסוכנים, ובהעדר סימונים ושלטים ברורים ביבשה ובים. חוסר 
ניתנו עד  בכך ששירותי ההצלה  מניעה אקטיבית התבטאה 
שעה 19:00 כשעדיין אור יום, שלא נעשו פעולות של הרחקה 
ידי  על  מהמים  והוצאתם  המתרחצים  של  והחלטית  ודאית 
כוחות מיוחדים בשטח ופקחים שיטילו קנסות, ולא נעשה די 

כדי ליידע את המתרחצים על סיום שעות הרחצה. 

עמדת בית המשפט 
• חובת הזהירות - כללי	

בית המשפט ציין באופן כללי שעל הנתבעות מוטלת חובת 
זהירות כלפי הרוחצים בים והמבקרים בחופים. העירייה - כמי 
והמדינה  ועל הסדרת הרחצה בהם,  שאחראית על החופים 
- כמי שמפקחת על פעולות העירייה וכמי שקובעת מדיניות 
חובת  בהם.  הרחצה  והסדרת  הארץ  לחופי  הקשורה  כללית 
הזהירות אינה מצומצמת לשעות הרחצה בהן ניתנים שירותי 
הצלה, אלא היא מתפרשת גם לשעות בהן אין בחוף שירותי 
ראויים  באמצעים  לנקוט  היא  החובה  אלה  בעתות  הצלה. 

בראש המאזניים

מאת: עו”ד שושי נרי1 ודוד לבקוביץ

 1. עו"ד שושי נרי היא סגנית בכירה א‹ מפרקליטות מחוז ת"א - המחלקה האזרחית וייצגה בתיק את מדינת ישראל

תביעת פיצויים בגין מוות מטביעה 
בחוף מוכרז לרחצה

סוגית חובת הזהירות של רשות מקומית והמדינה לעומת אשם תורם של התובע
ת”א 14754-04 בבית-המשפט השלום ת”א-יפו לפני כבוד השופטת יעל אילני

ניתן ביום ז’ סיון תש”ע )20 מאי 2010(
עז’ בורוכוב רובין ז”ל, צביה ברוך, שלמה ברוך, מרים ברוך, אסתר ברוך, המוסד לביטוח לאומי התובעים:  

נגד: 
עיריית ראשון-לציון, מדינת ישראל הנתבעות:  
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וסבירים על מנת להתריע מפני הסכנה שברחצה בים בהעדר 
שירותי הצלה.

כדי  לנקוט  הנתבעות  על  אמצעים  באילו  היא,  השאלה 
למנוע התממשות הסיכונים הטמונים ברחצה בים בחופים 
בהם  פועלים  שלא  ובשעות  לרחצה,  המותרים  המוכרזים 

שירותי הצלה, והאם נקטו הנתבעות באמצעים אלה. 

 • טענת העדר שירותי ההצלה	
שגרסת  למסקנה  הראיות  ממכלול  הגיע  המשפט  בית 
התובעים לא הוכחה וכי מכלל הראיות עולה כי ביום במקרה 
לא התקיימה שביתת מצילים ומערך ההצלה פעל כסדרו עד 

השעה 19.00 .
לאור זאת טענת הרשלנות המבוססת על העדרם של שירותי 

הצלה בשעת רחצה מוסדרת, נדחית. 

• טענת העדר השילוט	
בית  הגיע  ההסתברות  מאזן  ובמבחן  העדויות  בחינת  לאחר 
המשפט למסקנה שלא הוכחה טענת התובעים בשל העדר 
שילוט בחוף. לטעמו של בית המשפט - משנשקלו השיקולים 
הרלוונטיים כשהוחלט על אופי השילוט שיש להציב בחופים, 
והדבר נעשה באופן ראוי וסביר, ומשהוצבו בחוף שלטי אזהרה 
בהתאם, קיימו הנתבעות את חובת הזהירות המוטלת עליהן 

כלפי המתרחצים. 
בכניסה  הן  לחוף,  בכניסה  אזהרה  שלטי  היו  האירוע  במועד 
להיכנס  מבקרים  נהגו  מהן  האחרות  בכניסות  והן  הראשית 
הוצב  בנוסף  המותרות,  הרחצה  שעות  פורטו  בהם  לחוף, 
בו טבע המנוח,  שלט בסמוך לתחנת ההצלה בחוף, במקום 
הוצב  המים  ובקו  אסורה,  מציל  בהעדר  שהרחצה  שהזהיר 

שלט המתריע מפני סכנת מערבולות. 
שירותי  של  קיומם  על  המצביעים  סממנים  ובנוסף,  זאת 
ההצלה הוסרו - כך הורדו הדגלים מסוכת ההצלה ]כמתחייב 
גם מסעיף 13)ג( לצו הסדרת מקומות רחצה )סדרים ואיסורים 
במקומות רחצה מוכרזים(, תשכ”ה-1965, הקובע: “לא יונף כל 

דגל מעל סוכת מצילים שלא בשעות הרחצה”[.
גישת הנתבעות שאין מקום לפרט  בית המשפט קיבל את 
בשלטי האזהרה את כל הסכנות הטמונות ברחצה בים בהעדר 

שירותי הצלה. לא ניתן להסביר באופן ראוי את מהותם של 
הזרמים, הבורות, הסלעים, ושאר סיכוני הים הגלויים והחבויים, 
אזהרה  שלט  נדרש  אלא  מהם,  הסכנות  ואת  אופיים  את 
שמבקש להעביר מסר קצר וחד משמעי לציבור המתרחצים 

על כל גווניו. 

• טענת אי מניעת כניסת מתרחצים	
לחובת  מעשי  תוכן  יוצקים  כאשר  כי  פסק  המשפט  בית 
לנקוט  הצורך  בין  לאזן  יש  הנתבעות,  על  המוטלת  הזהירות 
בים  טביעה  מקרי  למנוע  כדי  האפשריות  הפעולות  בכל 
ובין  בפרט,  הצלה  שירותי  בהעדר  בים  רחצה  ומניעת  בכלל 
אינטרסים אחרים וביניהם האינטרס לאפשר לכול החפץ בכך 
להנות מחופי הארץ ולא לסוגרם הרמטית ולמנוע לחלוטין את 
ובמסגרתם  מדיניות  שיקולי  גם  לשקול  יש  אליהם.  הכניסה 
האמצעים  נקיטת  לצורך  הנדרשות  ההוצאות  עלות  את 
האפשריים השונים. כך למשל, אין זה סביר לדרוש מהרשות 
המקומית להציב פקחים לאורך כל חופיה, בכל רגע נתון, בכל 
להיכנס  למנוע ממתרחצים  כדי  )הרלוונטיות(,  היממה  שעות 

לים לאחר שעות הרחצה. 
יש  שבהם  האמצעים  כי  הייתה  סבורה  השופטת  זה  בעניין 
לנקוט לדעת המומחה מטעם התובעים כדי למנוע כניסתם 
של מתרחצים לים, כשאין שירותי הצלה, לא עומדים במבחן 
הסבירות המתבקש מאיזון האינטרסים השונים )פסקה 42(. 
הראויה  “הדרך  המתרחצים:  יידוע  לשם  לאמצעים  באשר 
והסבירה שבה ניתן לאזן בין האינטרסים השונים היא להטיל 
על הרשות חובה להזהיר ולהתריע באמצעות שילוט מתאים 
הצלה  שירותי  במקום  שאין  בשעה  בים  שהרחצה  ובולט 
מסוכנת ואסורה...” )פסקה 43(. מוסיפה השופטת: “מקובלת 
עלי גישת הנתבעות שאין מקום לפרט בשלטי האזהרה את כל 
הסכנות הטמונות ברחצה בים בהיעדר שירותי הצלה” )פסקה 
הקורא  יכול  שכן  שכזו,  באזהרה  קיים  מסוים  סיכון  גם   .)45
להיזהר  יידע  להם,  מודע  והוא  הסיכונים  שמשפורטו  לסבור 
להיכנס  שאין  האזהרה  יעילות  ותפחת  תיחלש  ובכך  מהם, 
לים בהיעדר מציל בחוף..”. באשר למקרה הקונקרטי: - “נראה 
בים...”)פסקה  הטמונות  לסכנות  מודעים  היו  ורעייתו  שרובין 

.)54
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• טענת אי נקיטה באמצעי הסברה סבירים	
בית המשפט קבע שהנתבעות נקטו באמצעי הסברה שכללו 
הסכנות  על  אחרים  תקשורת  ובכלי  בעיתונות  פרסומים 
הטמונות ברחצה לאחר תום פעילות שירותי ההצלה בחופים. 
בנקודה זו ציין בית המשפט שאין ספק שככל שיוקדשו יותר 
העובדה שהמסר  זאת,  עם  ייטב.  כך  והסברה  לימוד  שעות 
לא הופנם באופן מלא על ידי הציבור אין בה כדי להצביע על 
רשלנותן של המדינה ושל הרשות המקומית. ועוד, גם היכולת 
להסביר, לחנך ולהעביר מסרים אינה בלתי מוגבלת וגם היא 

כפופה לשיקולי תקציב, סדרי עדיפויות וכיו”ב. 

• טענת אי הרחבת שעות שרותי הצלה	
הנתבעות  על  היה  לפיה  התובעים  מומחה  לטענה שהעלה 
להרחיב את שירותי ההצלה לאחר השעה 19.00, קובע בית 
המשפט כי מהעדויות עולה כי לאחר השעה 19.00 פוחתת 
הים,  מצב  בשל  ראויים  הצלה  שירותי  ליתן  המצילים  יכולת 
ולכן,  עיניהם,  למול  השוקעת  והשמש  אלה  משעות  שהחל 
לאחר בחינה ושקילה, לא הומלץ לרשויות להאריך את שעות 
ומטעמים של  19.00. מטעמים אלה,  הרחצה לאחר השעה 
איזון אינטרסים ושיקולי תקציב שעל הנתבעת לשקול בבואה 
לקבוע את שעות הרחצה המותרות, אין לקבל את הטענה 
שהיה על הנתבעת להרחיב את שעות פעילות מערך ההצלה 
שההחלטה  לקבוע  שאין  וודאי   ,19.00 השעה  לאחר  גם 
להגביל את שעות הרחצה המותרות עד לאותה שעה היא 

בגדר רשלנות. 

פסק הדין - סוף דבר
תורם  אשם  של  בטענה  התביעה  את  דחה  המשפט  בית 

מלא של התובע.

משפחתם  אבי  את  איבדו  התובעים  כי  ציין  המשפט  בית 
באירוע מצער בו הציל את בנו ואת בן חברו מטביעה בים 
וטבע בעצמו. מטה לחמם של התובעים נגדע ונגרמו להם 
על  הרב  הצער  אף  על  ואולם,  רב.  וצער  ממוניים,  נזקים 
תוצאות האירוע, לא ניתן לקבל את תביעתם שכן ממכלול 
של  מרשלנות  כתוצאה  נגרם  לא  שהאירוע  הוכח  הראיות 

הנתבעות או מי מהן. 

לסכנות  מודעים  היו  ורעייתו  רובין  כי  קבע  המשפט  בית 
הטמונות בים ולסיכון ברחצה בו בהעדר שירותי הצלה. 

מכלל  חלק  שמהווה  טבע  תופעת  כל  הכירו  לא  אם  גם 
הסיכונים בים, היו הם מודעים לקיומם של סיכונים, וגם אם 
- היה עליהם להימנע  לא היו מודעים לסכנות מלכתחילה 
מרחצה בים לאור שלטי האזהרה שהציבה הנתבעת בחוף, 

מהם ניתן וצריך היה ללמוד על הסיכון. 

רובין  של  שאחריותם  מהקביעה  מנוס  אין  אלה  בנסיבות 
ורעייתו היא מכרעת, ושגם אם היתה מתקבלת הטענה שניתן 
הרי שמעשיהם  בניסוחו,  אחר  או  נוסף  שילוט  להציב  היה 
שלהם - בכך שנכנסו לים על אף שלא היו במקום שירותי 
הצלה ותוך התעלמות משלטי האזהרה, ובכך שאפשרו גם 
לילדיהם הקטינים להיכנס למים. בנתונים אלה - ניתקו את 

הקשר בין אלה לבין האירוע ותוצאותיו הטראגיות. 
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