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צוותים מקצועיים נכבדים,

חופי	הים	בישראל,	כמו	במדינות	רבות	אחרות	בעולם,	
הנובעות	 ההשלכות	 חשוב.	 לאומי	 משאב	 מהווים	
מרמת	פיתוחם	של	חופי	הים,	כמקומות	רחצה,	נופש	
הינן	 אליהם,	 הציבור	 של	 הנגישות	 למידת	 וכן	 ובילוי	
בתחומים	רבים	וחשובים.	בכלל	זה,	בתחום	החברתי,	

התרבותי,	הכלכלי	והתיירותי.	

אדם	 חיי	 על	 השמירה	 לגבי	 ישראל	 מדינת	 מדיניות	
בחופי	הים	היא	אקטיבית	ביותר	ביחס	למדינות	רבות	
הצלה.	 שירותי	 כלל	 אין	 שבחלקם	 המערבי	 בעולם	
הוראות	חוק	הסדרת	מקומות	רחצה	והצווים	שפורסמו	
המדינה	 של	 הערכית	 העמדה	 את	 מבטאים	 מכוחו	
ראוי	 הים.	 חופי	 את	 שפוקד	 הציבור	 לביטחון	 ביחסה	
ביהדות	 אדם	 חיי	 להצלת	 המוסרית	 החובה	 כי	 לציין	
מקורה	בתפיסת	קדושת	החיים	ביהדות	המהווה	ערך	
מרכזי	בתרבות	הישראלית	–	מבחינת	"כל	המציל	נפש	

מישראל	כאילו	הציל	עולם	ומלואו".	
משרדי	 הפנים,	 משרד	 באמצעות	 המדינה,	 ואכן,	
הממשלה	הנוגעים	בדבר	והרשויות	המקומיות,	פועלת	
מזה	שנים	רבות	בעקביות	לשיפור	ביטחון	המתרחצים	
ובנורמות	 מגוונים	 מקצועיים	 באמצעים	 ונוקטת	

מתקדמות	להצלת	חיים	בחופי	הרחצה.	

הרשויות	המקומיות,	שבתחומן	חופי	רחצה,	הם	החלוץ	
חופי	הרחצה	 הכוח	המקצועי	המתפעל	את	 שבראש	
המרכזי	 הגורם	 את	 בהם	 רואה	 הפנים	 משרד	 ולכן	
תוך	 ציבור,	 ובטיחות	 שלום	 את	 שיבטיח	 הים	 בחופי	
שבחקיקה,	 דין	 כל	 הוראות	 בסיס	 על	 פועלים	 שהם	
נהלי	משרד	הפנים	וכן	הפקת	הלקחים	מהשטח	כולל	

תוצאות	של	פסיקת	בתי	המשפט.	

למכלול	 מצטרף	 וחופים  ים  ביטאון	 של	 זה	 גיליון	
הפעולות	והתוכניות	הרבות	להעשרת	הידע	המקצועי,	
האמונים	 השונים	 הגורמים	 של	 והאחידות	 השקיפות	
מברך	 ואני	 בישראל,	 הרחצה	 אתרי	 של	 התפעול	 על	

את	אלה	העמלים	להוציאו	לאור.	

אני	מאחל	לכולכם	הצלחה	רבה	במשימתכם	החשובה	
חופי	 את	 הפוקד	 הרחב	 הציבור	 שלום	 להבטחת	

המדינה.	

יישר כוח!
שמעון יפרח
מנהל המינהל לשירותי חירום

דבר מנהל המינהל

עשינו	רבות	כדי	להביא	מידע	מעודכן.
אינם	 בביטאון	 המופיעים	 והכתבות	 המאמרים	 כי	 לציין	 למותר	

באים	במקום	חוקים	ותקנות.
ובראשן	 דין	 כל	 הוראות	 לאכיפת	 בחופים	 פועל	 הפנים	 משרד	
לו.	על	 הנלווים	 והתקנות	 והצווים	 חוק	הסדרת	מקומות	רחצה,	
מנת	למנוע	ספק,	מודגש	בזאת	כי	רק	המופיע	בחוקים	והתקנות	
הם	הקובעים	וכל	האחריות	לגבי	תוכן	הכתבות	הם	על	הכותבים	

ועל	דעתם.
© כל	הזכויות	שמורות	למשרד	הפנים	ולמחברי	המאמרים	

מדינת	ישראל	-	משרד	הפנים

תוכן עניינים
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דבר העורךדבר מנהל האגף

חופי	הרחצה	הם	משאב	לאומי	לנופש	עממי	שאותם	
פוקדים	מידי	שנה	מיליוני	אזרחי	המדינה	ותיירים	בכל	
משאב	 על	 לשמור	 היא	 העיקרית	 מטרתנו	 הגילאים.	
נוחות	 בהם	 לנופשים	 לאפשר	 ובמקביל	 זה	 לאומי	

ביטחון	ובטיחות	מרביים.		

בטיחות	 לגבי	 והערב	 השכם	 עצמנו	 את	 בוחנים	 אנו	
בים,	 למוות	 טביעות	 למניעת	 ובמיוחד	 המתרחצים,	
המקצועיים	 הגורמים	 כל	 עם	 פעולה	 שיתוף	 תוך	
נקט	 לציין	שמשרד	הפנים	 ראוי	 כאן	 הנוגעים	בדבר.	
זה	 בנושא	 דופן	 יוצאי	 בצעדים	 האחרונות	 בשנים	
למדינות	המתקדמות	 גם	בהשוואה	 חיים	 של	הצלת	
אחיד	 שילוט	 רחצה.	 אתרי	 בתחום	 בעולם	 ביותר	
הכולל	 ותכנן,	 יזם	 הפנים	 שמשרד	 הרחצה	 בחופי	
לכל,	 המובנות	 ובפיקטוגרמות	 שפות	 בכמה	 מלל	
הפנים	 ומשרד	 רבות	 בארצות	 לחיקוי	 מודל	 מהווה	
אף	מימן	את	הצבתם	בחופים.	כך	גם	מודל	הערכת	
בשנת	 הוביל	 הפנים	 שמשרד	 הים	 בחופי	 סיכונים	
ריכוז	 ורע	בעולם	מבחינת	 2005,	שאין	לו	כמעט	אח	
נעשו	 אלה	 פרויקטים	 שבו.	 המקצועיים	 הממצאים	
בשיתוף	פעולה	עם	כל	הגורמים	המקצועיים	בתחום	
.	כל	אלה	ובנוסף	לפעילות	הסברתית	 אתרי	הרחצה	
רבה	במדיה	הכתובה	והאלקטרונית,	מנשרים	ואמצעי	
בהיקף	 משמעותית	 לירידה	 הובילו	 אחרים	 הסברה	

מקרי	הטביעה	בישראל.	

נושא	 בחינת	 של	 בעיצומה	 נמצאים	 אנחנו	 השנה	
הסדרת	הרחצה	בממשקי	מים	טבעיים	כמו	בנהרות,	
הקיימת	 שהחקיקה	 העובדה	 לאור	 ואגמים	 נחלים	
אינם	 ובבריכות	שחייה	 הים	 בחופי	 הרחצה	 להסדרת	
מתאימים	לאפיונים	המיוחדים	של	ממשקי	מים	אלה.	

המקצועיים	 הגורמים	 כל	 את	 ולברך	 לחזק	 ברצוני	
על	 המופקדים	 והציבוריים	 העירוניים	 הממשלתיים,	
אתרי	הרחצה	בהמשך	עונת	רחצה	מוצלחת	בהצלת	

חיים,	בהבטחת	שלום	הציבור	ורווחתו.	
  

אשר גרנר
 מנהל האגף לרישוי עסקים ואתרי רחצה 

"הטבע עסוק בטובתך בכל רגע, 
אין לו מטרה אחרת. אל נא תתנגד לו....."

 )הנרי דייוויד תורו( 

קוראים נכבדים,
"ים	 של	 נוסף	 גיליון	 לאור	 להוציא	 מתכבדים	 אנו	
ביום	ראשון,	 2012	שנפתחה	 וחופים"	לעונת	הרחצה	

א'	באייר	התשע"ב	)22/4/2012(.
החופים	בישראל	משתרעים	על	פני	306	ק"מ,	מתוכם	
מסווגים	 ק"מ	 	19 כ-	 להיום(	 התקפים	 הצווים	 )עפ"י	
מסווגים	 ק"מ	 	163 כ-	 לרחצה,	 המוכרזים	 כמקומות	
שטחי	 הם	 ק"מ	 	124 וכ-	 לרחצה	 אסורים	 כמקומות	
חוף	בלתי	מסווגים	שלציבור	הרחב	יש	גישה	חופשית	
אליהם	אך	לא	ניתנים	בהם	שירותי	הצלה	ושירותי	חוף	

אחרים.	
מהארץ	 שונים	 בגילאים	 אדם	 בני	 מיליוני	 של	 ציבור	
ומחו"ל,	נהנים	מחופים	אלה	במגוון	פעילויות	רחבות	
ולצערנו	 סיכונים	 גם	 בהם	 קיימים	 כידוע,	 ואולם,	
אף	 וביניהן	 שונות	 תאונות	 לעת	 מעת	 מתרחשים	
טביעות	למוות.	מתפקידנו	להעניק	לקהל	הרב	המגיע	
לחופים	את	מירב	האמצעים	על	מנת	שיחזרו	בריאים	

ושלמים	לביתם.	
זאת	בעבודה	מאומצת	של	כל	הגורמים	האמונים	על	
חופי	הרחצה	בישראל	כגון	משרדי	הממשלה,	הרשויות	
המקצועית	 העובדים	 שדרת	 ובתמיכת	 המקומיות	

בשטח.	
המדיניות	 את	 הפעם	 להציג	 בחרנו	 הנוכחי	 בגיליון	
באילת,	ששם	 הים	 חופי	 של	 הניהול	 ואופן	 העירונית	
הציבור	 לטובת	 שימושים	 של	 הרחב	 מגוון	 נמצאו	
של	 מתקדמת	 מערכתית	 ראייה	 ונתגלתה	 הרחב	
ציבורי	שהינו	 נכס	 בחופייה	 הרואה	 הרשות	העירונית	
משאב	לאומי	ועירוני	הנמצא	אצלם	בסדר	קדימויות	

עירוני	גבוה	כולל	בתקציבים.	
בתחומים	 הן	 פחות	 לא	 מעניינות	 נוספות	 כתבות	
בחופי	 הפנים	 משרד	 של	 העשייה	 במוקד	 הנמצאים	
הים,	כגון	ההתמודדות	לשמירת	המצוק	הימי	בחופי	ים	
התיכון	בין	השאר	על	מנת	למנוע	סיכונים	למבקרים	
בחופים,	חשיבות	גבוהה	להכשרת	מצילי	החיים	בים,	
שיתוף	הפעולה	החיוני	עם	השיטור	הימי	של	משטרת	
את	 המלוות	 נוספות	 מרכזיות	 סוגיות	 ועוד	 ישראל	

ניהול	החופים	במדינת	ישראל.	
נותר	אם	כן	לאחל	לכולם	המשך	עונת	רחצה	מהנה	

ובטוחה.	

עאטף חיראלדין
מנהל תחום אתרי רחצה במשרד הפנים
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אנשי	מפתח	
בחופים

מחוז צפון 
ויסאם פאלח
 ממונה	רשויות	

ומפקח	רחצה	מחוזי
04-6508531

050-6270813

איגוד ערים כנרת
דנה בכר

מנהלת	החופים
04-8591910

050-4330600
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(	•
התכלת	•
השקט	•
הטיילת	•
גלי•כנרת-רימונים	•
גיא	•
סירונית	•
גנים	•
הולידיי•אין	•
הנפרד•הצפוני	•
הנפרד•הדרומי	•
שקמים	•
גרינברג	•

מועצה אזורית עמק 
הירדן 

עילום אביגדורי
מנהל	מחלקת	החופים

04-6757659
050-6554900

מגדלור 
מידע 

בכתבה זו ריכוז מידע עדכני המיועד לידיעת הגורמים 
המקצועיים האמונים על ניהול, תפעול 

ופיקוח החופים בישראל 

כללי. 1
 עדכון צו הסדרת מקומות רחצה )מקומות אסורים ומוכרזים בים התיכון, . 2

בים כנרת, בנהר הירדן, בים המלח ובים סוף( )תיקון( התשע"ב - 2012
נהלים חדשים להסדרת הרחצה בחופי רחצה. 3
תקציב פיתוח לחופי רחצה . 4
תקציב הסברה ופרסום לעונת רחצה . 5
כנסים והשתלמויות . 6
מיגון מצוק חוף הים התיכון . 7
מחקר בנושא הסדרת הרחצה בחופי רחצה . 8
פעילות כלי שייט וספורט מוטורי בחופי הים . 9

ש.ת.פ עם השיטור הימי להצלת חיים בחופים. 10
נגישות נכים בחופי הרחצה בישראל . 11
חופי רחצה הגובים דמי כניסה . 12
פרויקט "דגל כחול" Blue Flag למדרג חופים מוכרזים לרחצה. 13

מאת:	רווית	קלפנר*	ועטאף	חיראלדין

*	רווית	קלפנר	היא	ממונה	רשויות	ומפקחת	רחצה	מחוזית	במחוז	ת"א
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אנשי	מפתח	
בחופים

הים	 בחופי	 הרחצה	 להסדרת	 הנהלים	 שאוגדן	
שיאושר	 לאחר	 לאור,	 בקרוב	 לצאת	 העומד	
והמשפטיים	במשרד	 ע"י	הגורמים	המקצועיים	

הפנים	ויתר	משרדי	הממשלה	הנוגעים	בדבר.	

רכב לפיקוח חילוץ והצלה בחופי רחצה 
נוהל	זה	בא	לקבוע	כללים	תפעוליים	ובטיחותיים	
לשימוש	יעיל	ובטוח	ברכב	פיקוח	חילוץ	והצלה	
הוא	 זה	 נוהל	 לקביעת	 הרקע	 רחצה.	 בחופי	
שולטים	 המוכרזים	 הרחצה	 מחופי	 שחלק	
מוזעקים	 ולעתים	 רחבה	 חוף	 גזרת	 על	 בפועל	
המצילים	ליתן	שירותי	הצלה	אף	מעבר	לתחום	
המוכרז.	רכב	מיוחד,	המותאם	לעבירות	בתנאי	
השטח	של	הסביבה	החופית	ובטיחות	המבקרים	
להצלת	 היכולת	 לשיפור	 רבות	 לסייע	 יוכל	 בה,	
חיים	בכך	שצוותי	ההצלה	יוכלו	להגיע	במהירות	
לנפגע	עם	ציוד	הצלה	מתאים,	וכן	לקיים	סיורים	

בחופים	אלה	למניעת	טביעה.	

נוהל להגשת הבקשות של הרשויות המקומיות 
לשינוי סטאטוס ומיקום חופי רחצה מוכרזים

גיאוגרפי  מידע  אגף  ע"י  שהוכן  הנוהל, 
מאפשר  התכנון,  במינהל  מידע  וטכנולוגיית 
בצורה  רחצה  חופי  וגריעה של  הוספה  עדכון, 
המשפטי  הנוסח  ע"פ  ערכית,  וחד  אחידה 
המוצע והמוצג להלן. על פי הנוהל, כל בקשה 
לרחצה  אסורים  וחופים  רחצה  חופי  לשינוי 
ומוסמכת  מסודרת  במדידה  מגובית  תהיה 
משיגור  הנובעות  הבנות  ואי  תקלות  שימנע 

חופים	מוכרזים:
גנוסר	•
אכסניית•כרי•דשא	•
המסעדה•בעין•גב	•
כפר•הנופש•עין•גב	•
האון	•
כפר•הנופש•מעגן	•
צמח	•
צינברי	•

מועצה אזורית מטה 
אשר

גלי רז
מנהל	מחלקת	חופים

04-9879622
0503-794667
חופים	מוכרזים:

בצת	•
פארק•אכזיב	•
אכזיב•תחנה•דרומית	•
שבי•ציון	•

עיריית נהריה
יוסי בנג'ו

מנהל	מחלקת	החופים
04-9517711

052-2594618
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
0506-221370

כללי. 1
א'	 ראשון,	 ביום	 כחוק	 נפתחה	 הרחצה	 עונת	
שני,	 ביום	 ותסתיים	 	)22/4/12( באייר	התשס"ב	

כ"ט	תשרי	תשס"ג	)15/10/12(.	
המקומיות	 הרשויות	 את	 רואה	 הפנים	 משרד	
מהן	 ומצפה	 החופים	שבחזקתן	 על	 כאחראיות	
הנהלים	 החקיקה,	 הוראות	 של	 מלא	 ליישום	
הערכת	 מודל	 ביישום	 ובמיוחד	 כולל	 וההנחיות	
הסיכונים	והצבת	שילוט	עפ"י	נוהל	השילוט,	זאת	
ותאונות	 טביעה	 מקרי	 שניתן,	 ככל	 למנוע,	 כדי	

אחרות	בחופי	הים.	

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

סוף( )תיקון( התשע"ב - 2012
ומקומות	 לרחצה	 אסורים	 מקומות	 מפרט	 הצו	
שנה	 מדי	 מתעדכן	 והוא	 לרחצה	 מוכרזים	
בהתאם	לצרכים	העולים	מהשטח.	בשנת	2012 
בהליך	 והוא	 להלן	 כמפורט	 שינויים	 בצו	 נעשו	

פרסום	ברשומות:	

מועצה אזורית תמר
מאסור		  הנפרד"	 "החוף  הסיווג של	 שונה	

לרחצה	למוכרז	לרחצה לאחר סיום	השיפוצים	
שבוצעו	בו.	

שונה	הסיווג		של	"חמי זוהר" מאסור	לרחצה		 
השיפוצים	 סיום	 לרחצה לאחר	 למוכרז	

שבוצעו	בו.	

עיריית בת-ים:
הקואורדינאטות	של	כל	החופים	עודכנו	לאחר		 

ביצוע	מדידות.		
התווסף	חוף	מוכרז	לרחצה	"סלע ג'" 	 

איגוד ערים כנרת
עודכנו		  לבנון"	 "חוף  של	 הקואורדינאטות	

לאחר	ביצוע	מדידות.

נהלים חדשים . 3
האגף	לרישוי	עסקים	ואתרי	רחצה	פרסם	לקראת	
פתיחת	עונת	הרחצה	טיוטת	נהלים	חדשים	כפי	
לקובץ	 יצטרפו	 אלה	 נהלים	 בהמשך.	 שיפורטו	
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המנהליות	המסדירים	את	האמצעים	הדרושים	
לחוף	מוכרז,	כגון	תחנות	הצלה,	סככות	צל	ציוד	

הצלה	ועזרה	ראשונה,	שילוט	וכדו'.	
הנוהל	נועד	לקבוע	את	השיטה	להגשת	תוכנית	
הרשויות	 ע"י	 הרחצה	 חופי	 לפיתוח	 תקציבית	
לאישור	 קריטריונים	 קביעת	 תוך	 המקומיות	
למעקב	 ואמצעים	 הפנים	 משרד	 ע"י	 התמיכה	

ובקרה	אחר	ביצוע	הרכישות	.

נוהל הוועדה הבין-משרדית לחופי הים 
וועדת	 לעת	 מעת	 התכנסה	 השנים	 במשך	
נציגי	 השתתפו	 שבה	 רחצה	 לאתרי	 בטיחות	
המשרדים	הנוגעים	להסדרת	הרחצה	במקומות	
רחצה	במטרה	לקיים	סיורים	משותפים	לפיקוח	
על	החופים,	לקדם	את	שיתוף	הפעולה	ולהמליץ	
על	שינויים	הכרחיים.	אלא	שוועדה	זו	לא	הייתה	
כמעט	 האחרונות	 השנים	 ובמהלך	 סטטוטורית	

ולא	התכנסה.	
חשיבות	 הוועדה	 בקיום	 רואה	 הפנים	 משרד	
במתכונת	 הפעלתה	 את	 לקדם	 ומתכוון	 רבה	

חדשה	של	וועדה	בין-משרדית	סטטוטורית,	כפי	
שפועלת	הוועדה	הבין-משרדית	לרישוי	עסקים	
הזוכה	להצלחה	רבה	בתפוקות	המשנות	לטובה	
את	נוף	ניהול	רישוי	בעסקים	בארץ.	לצורך	כך	

מעמדם  לשינוי  הבקשות  אחידים  לא  נתונים 
של החופים יוגשו גם במדיה ממוחשבת, דבר 
מערכת  בעזרת  הבקשות  בדיקת  על  שיקל 

המידע הגיאוגרפי שבמשרד הפנים.
חופי  מיפוי  לפרוייקט  בהמשך  בא  זה  נוהל 
ישראל שנערך במהלך שנת  הרחצה במדינת 
2002 ובעקבותיו פרסום צו האכרזה על חופי 
ותיקוני   2004 באפריל   28 ב  שפורסם  רחצה 

הצווים שבאו אחריו.

נוהל אופנוע ים ככלי שיט לפיקוח והצלה
אופנועי	הים	אומנם	מהווים	כלי	מתקדם	שיכול	
להוות	מענה	מצוין	להצלה	במקרי	טביעה	רבים	
סכנה	 להוות	 יכול	 בהם	 נכון	 לא	 שימוש	 אולם	

לקהל	הרוחצים	בים.
והמצילים	 החופים	 למנהלי	 לסייע	 בא	 הנוהל	
להכיר	את	נושא	אופנועי	הים	ככלי	שייט	לפיקוח	
והצלה	תוך	קביעת	כללי	תפעול	ואחזקה,	וזאת	
המחייבים	 והתקנות	 החוקים	 להוראות,	 בנוסף	
)כגון:	תקנות	הנמלים	וכד'(	לגבי	כלי	שייט	אלה.

- רחצה  חופי  פיתוח  תקציב  בקשת   נוהל 
בקרה ומעקב

אמצעים	 לרכישת	 מיועדים	 הפיתוח	 תקציבי	
רחצה,	 מקומות	 הסדרת	 בחוק	 הנדרשים	
וההנחיות	 לו,	 הנלווים	 הצווים	 	,1965 התשכ"ד-	

 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

057-9044202
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	•
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	•
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	•
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לעצירת	 הגנות	 להקים	מערך	 התכנית	 את	
התמוטטות	מצוק	חוף	הים	התיכון,	בעלות	של	
כחצי	מיליארד	ש"ח.	ההגנה	על	המצוק	החופי	
וברכוש,	 אדם	 בחיי	 לפגיעה	 הסיכון	 את	 תקטין	
תגדיל	את	מספר	חופי	הרחצה	הנגישים	לציבור,	
תגן	על	אתרי	עתיקות	לאומיים	המצויים	לאורך	
המצוק	)אפולוניה	ותל	אשקלון(,	ותסייע	במניעת	
שהוצגה	 התכנית	 מדינה.	 אדמות	 של	 אובדן	
מתבססת	על	מסמך	מדיניות	מקיף	שהכין	צוות	
מומחים	בראשות	המשרד	להגנת	הסביבה.	על-

פי	ההחלטה	שאושרה,	תוקמנה	הגנות	משולבות	
לאורך	13.1	ק"מ	מתוך	כלל	אורך	המצוק.	בשלב	
החוף	 בקטעי	 הגנה	 אמצעי	 יוקמו	 הראשון	
באזורים	עירוניים	כמו	נתניה,	הרצליה	ואשקלון,	
החופי	 המצוק	 הגנת	 ארכיאולוגיים.	 ובאתרים	
הקמת	 לחופים,	 חול	 הזנת	 תיעשה	באמצעות	
הפעילות	 המצוק.	 מדרון	 וייצוב	 גלים	 שוברי	
המקומיות	 הרשויות	 המדינה,	 ידי	 על	 תתבצע	

ומנהלת	ייעודית	שהוקמה	לנושא.
)כתבה נרחבת ראה בהמשך(

הרחצה . 8 הסדרת  בנושא  מחקר 
בחופי רחצה

חב'	 ע"י	 ראשוני	 ביניים	 דו"ח	 הוצא	 אלו	 בימים	
החלה	 שהיא	 המחקר	 לגבי	 אוקרטוגרפיה"	
הים	 בחופי	 הרחצה	 הסדרת	 בנושא	 לבצע	
מנת	 על	 ומשפטית,	 ניהולית	 מבחינה	 בישראל	
לבדוק	את	יעילות	ניהול	החופים	ולהתמודד	עם	
המחקר	 את	 המדינה.	 נגד	 הנזיקין	 תביעות	 גל	
יזם	משרד	הפנים	בראשות	אגף	רישוי	עסקים	
ואתרי	רחצה,	והמחלקה	למחקר	שבאגף	הבכיר	

למינהל	מוניציפאלי.
דרכי	 המחקר,	 מטרות	 את	 קבע	 הביניים	 דו"ח	
לגבי	 השוואתית	 סקירה	 ביצוע	 )כגון	 הפעולה	
קנדה,	 בריטניה,	 ארה"ב,	 מדגמיות	 מדינות	

איטליה	וספרד(	ולוחות	הזמנים	לביצועו.		

הוכן	נוהל	חדש	להפעלת	הוועדה	ובקרוב	יוזמנו	
חברי	הוועדה	לפגישת	עבודה	ראשונה.	

תקציב פיתוח לחופי רחצה לשנת   . 4
 2012

רחצה	 חופי	 לפיתוח	 הפנים	 משרד	 תקציב	
שיועבר	 	₪ מליון	 	5 על	 עומד	 	2012 לשנת	
המקומיות	 לרשויות	 הרחצה	 עונת	 במהלך	
הרשויות	 עמידת	 של	 מצטבר	 לניקוד	 בהתאם	
המקומיות	בקריטריונים	ובמדדים	הבאים:	מצב	
חופים	 מספר	 הרשויות,	 של	 סוציו-אקונומי	
מוכרזים	ואורכם,	מספר	חופים	אסורים	לרחצה	
מצב	 חופשית,	 בכניסה	 חופים	 מספר	 ואורכם,	
הרחצה,	 לעונת	 החופים	 ומוכנות	 החוף	 מתקני	

ופרויקטים	מיוחדים.	

לעונת . 5 ופרסום  הסברה  תקציב 
רחצה 2012 

באמצעי	 מקיפה	 הסברה	 תוכנית	 אושרה	
התקשורת	השונים	בהיקף	תקציבי	של	למעלה	
במהלך	 יתקיים	 התוכנית	 עפ"י	 	.₪ מליון	 מ-2	
החודשים	יוני	ועד	אוגוסט	קמפיין	בנושא	רחצה	
פרסום	 בטלביזיה,	 תשדירים	 שיכלול	 בטוחה	
באמצעות	 ציבור	 ויחסי	 ובעיתונות	 באינטרנט	
יועברו	 בהם	 התקשורת.	 וכלי	 ברדיו	 ראיונות	
רצויים	 התנהגות	 כללי	 על	 והסברים	 הנחיות	
בחופי	הרחצה	לציבור	הרחב	לרבות	אוכלוסיות	
מיוחדות	שלגביהן	נמצא	כי	הן	נמצאות	ברמת	
השאר	 בין	 האוכלוסייה,	 משאר	 גבוהה	 סיכון	

בגלל	חוסר	מודעות.	

כנסים והשתלמויות 2012 . 6
רחצה	 עונת	 לסיכום	 כנסים	 שני	 התקיימו	
שבמהלכן	 	2012 רחצה	 עונת	 ופתיחת	 	2011
במשרד	 המחוזיים	 הרחצה	 מפקחי	 השתתפו	
הפנים,	נציגים	מכל	משרדי	הממשלה	הנוגעים	
גורמים	 וכן	 הים	 בחופי	 הרחצה	 להסדרת	
חופים	 וזכייני	 המקומיות	 מהרשויות	 מקצועיים	
במהלך	 הרחצה.	 חופי	 את	 המפעילים	 אחרים	
הכנסים	חולק	חומר	מקצועי	למשתתפים	בכל	
הנוגע	לדרישות	הוראות	כל	דין	והנחיות	משרד	
הפנים	ומשרדי	הממשלה	השונים	כגון	משטרת	
ישראל,	משרד	הבריאות	וכדו',	התקיימו	הרצאות	
ודיונים	להנחיית	מנהלי	החופים	לקבלת	משוב	
כן	 כמו	 מהשטח.	 ניסיונם	 פרי	 לייעול	 והצעות	
התקיימו	השתלמויות	בעזרה	ראשונה	ובהחייאה	
רחצה	 לצו	הסדרת	מקומות	 למצילים	בהתאם	
הרשויות	 ידי	 על	 ים	 למצילי	 השתלמויות	 וכן	

המקומיות.	

מיגון מצוק חוף הים התיכון . 7
ישראל	היא	 בחופי	 המצוק	 התמוטטות	 כידוע	
שונים	 מגורמים	 המושפעת	 טבע,	 תופעת	
הקשורים	במפלס	הים,	במשטר	הגלים	ובמאזן	

החול	במרחב	החופי.	
הממשלה	אישרה	בישיבתה	ביום	א',	3/4/2011 

עיריית קריית ים
אברהם יעקב חסן

מנהל	מחלקת	החופים
04-8761513

חופים	מוכרזים:
זבולון	•

מחוז מרכז
מלי חג'בי

 ס.ממונה	מחוז
ומפקחת	רחצה	מחוזית

08-9788474
0506-204213

מועצה אזורית גן 
רווה

אמיר חן
מנהל	מחלקת	החופים

057-2416059
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
חופים	מוכרזים:

קריית•צ'אנז	•
העונות	•
אמפי	•
הרצל	•
סירונית•א'	•
סירונית•ב'	•
ארגמן	•
פולג	•
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בחופים

במצופים(,	בדיקת	רישיונות	שייט	של	המשיטים	
ביטחון	 לגבי	 הדייג.	 וחוקי	 בדרישות,	 ועמידתן	

האחריות	הישירה	היא	על	צה"ל.	
4.	למשרד	הפנים	יש	אחריות	ישירה	על	החופים	
רחצה	 מקומות	 הסדרת	 חוק	 מכוח	 המוכרזים	
ואחריות	מנהלית	על	הרשויות	המקומיות.	מרכז	
השלטון	המקומי	הוא	גורם	המתכלל	את	הרשויות	
בעניין	 אולם.	 תפעול	 והנחיות	 המשפטי	 בהיבט	
אחריות	 עם	 נוספים	 גורמים	 קיימים	 שייט	 כלי	
ישירה	שהוא	משרד	התחבורה.	בחקיקה	הקיימת	
הנדון	 בנושא	 אכיפה	 יכולת	 הפנים	 למשרד	 אין	
והפיקוח	של	משרד	הפנים	המתבצע	באמצעות	
מפקחי	רחצה	מחוזיים	מוגבל	לתחום	של	החופים	

המוכרזים	בלבד.	

ש.ת. פ להצלת חיים בין הרשויות . 10
המקומיות לשיטור הימי 

בדיון	הנ"ל	במשרד	הפנים	נדון	גם	נושא	שיתוף	
הפעולה	בין	הרשויות	המקומיות	שלאורך	החופים	
נעדרים	 הימי	בכל	הקשור	לאיתור	 לבין	השיטור	
שייט	 כלי	 לגבי	 וכמובן	 טובעים	 הצלת	 בים,	
ומסכנים	 המוכרזים	 החופים	 לתחומי	 החודרים	

את	המתרחצים.	
הובהר	בדיון	כי	לשיטור	הימי	אחריות	על	הסדר	
ולגבי	 בים	 והרכוש	 הנפש	 על	 ושמירה	 הציבורי	
הצלת	חיים	יש	לו	אחריות	שיורית	והוא	רק	גורם	
מסייע	בלבד.	צוין	כי	הממשקים	עם	מצילי	החופים	
פועלים	היטב.	למצילים	ולפקחים	בחופים	ישנם	
שני	ערוצי	תקשורת	לשיטור	הימי	דרך	מוקד	100 
של	 המקומיים	 המוקדים	 עם	 אישי	 בקשר	 וכן	
השיטור	הימי.	מהירות	ההגעה	של	השיטור	הימי	
לאירוע	תלוי	במרחק	ממקום	העגינה,	מצב	הים,	

אירועים	מקבילים	ועוד.	

נגישות נכים בחופי . 11
הרחצה בישראל 

בישראל	 הים	 חופי	 רצועות	
לאומי	 טבע	 משאב	 מהוות	
היממה	 שעות	 בכל	 הפתוח	
לפעילות	פנאי	ונופש	למיליוני	
מכך	 יוצא	 וכפועל	 אנשים,	
חלה	החובה	מצד	כל	הרשויות	
הנוגעות	בדבר	לנקוט	בצעדים	

מוטורי . 9 וספורט  כלי שייט  פעילות 
בחופי הים 

והסיכון	 הים	 בחופי	 ים	 אופנועי	 פעילות	 לאור	
הנובע	מכך	לשלום	הציבור,	האגף	לרישוי	עסקים	
ולאתרי	רחצה	יזם	לאחרונה	דיון	שמטרתו	לתת	
לספורט	 המיועדים	 חוף	 קטעי	 לתיחום	 מענה	
המים	 לקו	 עד	 נהיגה	 שיאפשרו	 ימי	 מוטורי	
זמן	 כלי	השייט,	לפרק	 והעמסת	 לצורך	פריקה	
קצר	בלבד,	תוך	הקפדה	על	כך	שכלי	הרכב	לא	
הדעת	 את	 לתת	 ובמקביל	 המים,	 קו	 על	 יחנו	
הרחצה	 את	 ולאסור	 לים	 השייט	 כלי	 לנתיב	

בנתיבים	אלה.	
האגף	 מנהל	 	– גרנר	 אשר  מר  השתתפו  בדיון	
הפנים,	 במשרד	 רחצה	 ואתרי	 עסקים	 לרישוי	
משפטית,	 יועצת	 	- לוי-שרעבי  אפרת  עו"ד 
המחלקה	המשפטית	משרד	הפנים,	מר עאטף 
במשרד	 רחצה	 אתרי	 תחום	 ראש	 	– חיראלדין 
שיטור	 מדור	 ראש	 	– נמיר	 מאיר  סנ"צ  הפנים,	
ימי	במשטרת	ישראל,	גב' רווית קלפנר	–	ממונה	
רשויות	מקומיות	משרד	הפנים	מחוז	ת"א,	עו"ד 
המחלקה	 משפטית,	 יועצת	 	– שמואל  שירלי 

המשפטית	משרד	הפנים.

בדיון סוכם כדלקמן: 
הנמלים	 תקנות	 הקיימת	 החקיקה	 מבחינת	 	.1
)בטיחות	השייט(,	התשמ"ג-1982,	מגבילים	את	
בחוף	 ברכב	 נהיגה	 איסור	 חוק	 בחופים.	 השייט	
מגביל	 	,2010 	– התשס"ע	 	)3 מס'	 )תיקון	 הים	
כניסת	כלי	רכב	לחופים	לפריקת	והעמסת	כלי	
לשדרוג	 מיוחדת	 הסדרה	 נדרשת	 לכן	 	 שייט.	
החוקים	הנ"ל	להחלת	חוקי	עזר	או	דרך	אחרת	
כגון	 שייט	 בכלי	 מבוקר	 שימוש	 שיתאפשר	 כך	

אופנוע	ים	בחופים.	
החוקי	 האכיפה	 גורם	 הוא	 2.	משרד	התחבורה	
של	 הארוכה	 הזרוע	 היא	 המשטרה	 ולמעשה	
אישור	 לכך	 שקיבלה	 לאחר	 התחבורה,	 משרד	
האכיפה	 לקיום	 זה	 משרד	 מטעם	 מיוחד	

באמצעות	כלי	האכיפה	לו	בחוק.	
3.	המשטרה	היא	גורם	מסייע	בלבד	והיא	ככלל	
אחראית	על	הסדר	הציבורי	ושמירה	על	הנפש	
והרכוש.	השיטור	הימי	אוכף	את	הסדר	הציבורי	
בשלושה	מעגלים	–	חוקי	השייט	קו	ה-	300	מ'	
בעיקר	)ממליץ	לרשויות	לסמן	את	קו	ה-	300	מ'	

 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

057-7347420

עיריית בת-ים 
דוד תמיר

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	מחלקת	החופים
09-9591594

057-7721086

אזור שליטהטלפוןמפקד / רכזיחידת שיטור ימי

מפקד – פקד אבי שררהאשקלון - )לכיש(
רכז – רס"ב אלי סונג

050-6272681
050-5072011

אחראי על הגזרה הדרומית משטח K )גבול עזה( 
ועד שטח אש 82 – סה"כ 20 מייל ימי 

)37.06 ק"מ(

מפקד – רפ"ק ירון גולןת"א
רכז – רס"ב איציק גולן

050-6273412
050-6277853

אחראי על הגזרה המרכזית משטח אש 82 ועד 
מכמורת – סה"כ 32.3 מייל ימי )60 ק"מ(

מפקד – רפ"ק אריה דהןחיפה – )חוף(
רכז – רס"מ דוד מור- יוסף

050-7336544
050-6276075

אחראי על הגזרה הצפונית ממכמורת ועד ראש 
הנקרה – סה"כ 42.7 מייל ימי 

)79.13 ק"מ(

מפקד – רפ"ק אילן שוורץכינרת
רכז – רס"ב איציק זהבי

050-6273288
זירת הכינרת050-6270950

מפקד – פקד צחי אפריאטאילת
רכז – רנ"ג אורי בר-יוסף

050-6272883
זירת ים סוף050-5069324
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אנשי	מפתח	
בחופים

להלן רשימת החופים:

תל אביב-יפו: חוף	המציצים,	
חוף	הצוק	וחוף	ירושלים 	

חוף	סירונית,	חוף	העונות,		 נתניה:  
וחוף	פולג 	

	חוף	יא'	וחוף	לידו	 אשדוד: 

חוף	דדו חיפה:		

חוף	3	)בין	מלון	דן	למלון	הרודס( אילת:  

)1(	בעד	ילד	שטרם	מלאו	לו	13	שנים;	  
)2(	בעד	ילד	שמלאו	לו	13	שנים	אך    

טרם	מלאו	לו	17	שנים,	בסכום	העולה		 	
על	שקלים	חדשים.	 	

)ב(	במקום	רחצה	כאמור	בסעיף	קטן	)א(,	תוצג	
נגבים	 שבו	 במקום	בולט	לעין	בסמוך	למקום		
שגבייתם	 ככל	 הרחצה,	 למקום	 הכניסה	 דמי	
לפי	 ההגבלות	 את	 המפרטת	 הודעה	 הותרה,	

סעיף	קטן	)א(	לעניין	גביית	דמי	כניסה.

13 . Blue Flag כחול"  "דגל  פרויקט 
למדרג חופים מוכרזים לרחצה

The Blue Flag Programme is owned 
and run by the non-government, non-
profit organisation the Foundation 
for Environmental Education (FEE). 

תוכנית	הדגל הכחול מקדמת	
פיתוח	בר	קיימא	באזורים	של	
מים	מתוקים	ובאזורים	ימיים	
מקומיות	 רשויות	 ומאתגרת	
לעמוד	 חופים	 ומפעילי	
בסטנדרטים	גבוהים	בארבע	
איכות	 עיקריות:	 קטגוריות	
ניהול	 סביבתי,	 חינוך	 המים,	
התוכנית	 ובטיחות.	 סביבתי	
בינלאומי	 ארגון	 ע"י	 מנוהלת	
לא	ממשלתי	וללא	כוונת	רווח	
לחינוך	 הקרן	 	- 	 	FEE בשם	
החלה	 התוכנית	 סביבתי.	
וכיום	 	1985 בשנת	 בצרפת	
היא	גלובלית	עם	מספר	גדל	
בהתמדה	של	מדינות	משתתפות.	כיום	ישנם	כ-	
3650	חופים	ומרינות	הנושאים	את	הדגל הכחול 
אפריקה,	 דרום	 אירופה,	 ברחבי	 מדינות	 ב-46	
והאיים	 זילנד,	ברזיל,	קנדה	 ניו	 מרוקו,	תוניסיה,	

הקריביים.	
הוועדה	 לפרויקט.	 השנה	 הצטרפה	 ישראל	 גם	
הבינ"ל	של	התוכנית	התכנסה	ב-	27/4/2012	לדון	
בבקשת	של	חמש	רשויות	מקומיות	אשר	ביקשו	
לצרף	את	חופיהן	לתוכנית	והחליטה	שהחופים	
הבאים	יתקבלו	לשנת	פיילוט	שלאחריה,	במידה	
יוכלו	להניף	 ויעמדו	בקריטריונים	המלאים,	הם	

את	הדגל הכחול.	

הנדרשים	כדי	להבטיח	שחופי	הים	יהיו	נגישים	
ולרווחת	 לביטחונו	 ויפעלו	
של	 במגוון	 הרחב	 הציבור	
כמובן	 כולל	 אפשרויות,	
פיזיות	קשות	 נכויות	 לבעלי	

בעלי	קשיי	ניידות.
בתחום	 והתקנים	 החקיקה	
מחייבת	 לנכים	 הנגישות	
של	 מיוחדת	 התייחסות	
לכך	 ובהקשר	 הרשויות,	
את	 במיוחד	 לציין	 ראוי	
זכויות	 שוויון	 תקנות	 טיוטת	
מוגבלות	 עם	 לאנשים	
למקום	 נגישות	 )התאמות	
בנין(,	 שאינו	 ציבורי	
התשע"א	–	2011,	שאושרה	
הרווחה	 העבודה	 בועדת	
והיא	 והבריאות	של	הכנסת	

נמצאת	במשרד	המשפטים	בשלב	של	עריכתה	
הוראות	 אלה	 לתקנות	 ברשומות	 לפרסום	

ספציפיות	להתאמות	נגישות	בחופי	רחצה.	

חופי רחצה הגובים דמי כניסה . 12
8	לחוק	 שר	הפנים,	בתוקף	סמכותו	לפי	סעיף	
)להלן	 התשכ"ד-1964	 רחצה,	 מקומות	 הסדרת	
בהתאם	 המקומיות	 לרשויות	 אישר	 "החוק"(	 	–
דמי	 לגבות	 	2011-2013 לשנים	 להלן	 למפורט	
שלא	 בשיעור	 המוכרז,	 הרחצה	 למקום	 כניסה	

יעלה	על	12	₪	לאדם.	
להלן החופים שאושרו: 

וחוף		  אכזיב	 חוף	 אשר:	 מטה	 אזורית	 מועצה	
שבי	ציון

עיריית	נהריה:	חוף	גלי	גיל	 
עיריית	עכו:	חוף	ארגמן	 
מועצה	אזורית	חוף	הכרמל:	חוף	דור	 
עיריית	תל	אביב-יפו:	חוף	הצוק	 
מועצה	אזורית	חוף	אשקלון:	חוף	זיקים	וחוף		 

ניצנים
לגביית	 הנוגעים	 	)8 )סעיף	 החוק	 סעיפי	 להלן	

דמי	כניסה	לחופים:	
)א(	לא	ייגבו	דמי	כניסה	למקום	רחצה	כאמור:	

חופים	מוכרזים:
נוף•ים	•
השרון	•
זבולון	•
אכדיה•צפון	•
אכדיה•מרכז	•
אכדיה•דרום•–•הנכים	•
נפרד	•

עיריית ת"א-יפו
אבי ליכט

מנהל	מחלקת	החופים
03-6928034

057-2502266
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
050-6204212

עיריית אילת
ערן שריקי

מנהל	מחלקת	החופים
08-6367561

057-5753287
חופים	מוכרזים:

נפרד	•
הרודס	•
צפוני•מערבי	•

עיריית אשדוד
אפרים שומר
08-8545212

057-7596778
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אנשי	מפתח	
בחופים

בחלק	זה	של	הביטאון	מפורטת	רשימה	של	חלק	מנושאי	תפקידים	הנוגעים	לניהול,	תפעול,	אכיפה	ופיקוח	על	חופי	
הרחצה	-	מפקחי	הרחצה	המחוזיים	מטעם	משרד	הפנים	ומנהלי	החופים.	

הניהול,	הפיקוח	והאכיפה	בחופי	הים	מתבצע	במיוחד	באמצעות	הרשויות	המקומיות	כאשר	בראש	החץ	עומדים	מנהלי	
החופים,	יחד	עם	המצילים	בתחנות	ההצלה,	הפקחים	וכוחות	העזר	הנוספים.	אחריות	רבה	רובצת	עליהם	הן	בהצלת	
להתמקצעות	 רבה	 מייחס	חשיבות	 הפנים	 הים.	משרד	 בחופי	 הרחב	המבקר	 הציבור	 ובריאות	 בטיחות	 ביטחון,	 חיים,	
מנהלי	החופים	ואף	יזם	בעבר	קורס	ייחודי	להכשרת	מנהלי	חופים	שבו	השתתפו	רוב	המנהלים	הנוכחיים	וקיימת	כוונה	
להמשיך	בהכשרת	מנהלי	חופים	בקורס	נוסף.	משרד	הפנים	רואה	במצילים	המקצועיים	וכן	בצוות	הפיקוח	בחופים	את	

דור	ההמשך	של	מנהלי	החופים	ומוביל	ליצירת	מוביליות	של	צוותים	אלה	לכך	שיקודמו	ככל	שניתן	לניהול	החופים.
לגבי	מפקחי	הרחצה	המחוזיים	של	משרד	הפנים,	ניתן	לציין	שהם	גורם	הפיקוח	העליון	בחופים	מטעם	המדינה	על	
הרשויות	המקומיות	וזאת	על	בסיס	חוק	הסדרת	מקומות	רחצה	והתקנות	והצווים	הנלווים	לו	)להלן	–	"החוק"(,	לאופן	

שבו	הן	ממלאות	את	חובותיהן	לקיים	את	החוק	הלכה	למעשה.	
ראוי	לציין	כי	מפקחי	הרחצה	משמשים	בתפקידם	העיקרי	כממוני	רשויות	מקומיות	מטעם	משרד	הפנים	והם	מהווים	
את	החוליה	המתקשרת	בין	משרד	הפנים	כחלק	מהשלטון	המרכזי	לבין	הרשויות	המקומיות	בשלטון	המקומי.	תפקיד	
ממונה	רשויות	הינו	תפקיד	רב	תחומי,	הכולל	בין	ההיתר	את	התחומים	הבאים:	ניהול	כספי,	ניהול	תקין,	שירותי	חירום,	
רישוי	עסקים,	עשייה	במקרקעין,	רישוי	לעיתון,	ארנונה	ועוד.	מיותר	לציין,	כי	כל	תחום	הוא	עולם	ומלואו	ומקביל	לתחומי	
בין	השאר,	מבצע	פיקוח	על,	 	, והוא	 עיסוק	אלו,	כאמור,	ממונה	הרשויות	הוא	גם	מפקח	מחוזי	בתחום	חופי	הרחצה	
ומפקח	הרחצה	 והנחיות	מנהל	תחום	אתרי	רחצה	 ודרישות	 דין	 הוראות	 כל	 והנחיית	הרשות	המקומית	עפ"י	 הדרכה	
הארצי	במשרד	הפנים.	אלה	האחרונים	קובעים	את	המדיניות	בתחום	והתורה	בנושא	)החוק,	הצווים,	התקנות	והנהלים(,	
הם	אמונים	אמון	על	הדרכת	והנחיית	המפקחים	המחוזיים	ומנהלי	החופים,	ניהול	הוועדה	הבינמשרדית	בנושא	החופים,	

הוצאה	לאור	של	ביטאון	ים	וחופים	ועוד.

חופים	מוכרזים:
מי•עמי	•
לידו	•
אורנים	•
הקשתות	•
נפרד	•
רובע•י"א	•
ריביירה	•

עיריית אשקלון
טני חלאוי

מנהל	מחלקת	החופים
08-6792325

050-7654222
חופים	מוכרזים:

בר•כוכבא	•
דלילה	•
נפרד	•
הפארק•הלאומי	•

מועצה אזורית חוף 
אשקלון

משה טייר
מנהל	מחלקת	החופים

08-675555
050-4325606
חופים	מוכרזים:

ניצנים	•
זיקים	•

מועצה אזורית תמר
אבי זגורי

מנהל	מחלקת	החופים
08-6688845

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	•

היקף תחנות הצלה 
בעונת	הרחצה	2012	ניתן	שרות	לציבור	הרחב	ב-	139	חופים	מוכרזים	כמפורט	להלן:	

מס'	חופים	מוכרזיםים
92ים	התיכון
17ים	המלח	

4ים	סוף
26ים	כנרת	
139סה"כ 

כמו	כן	יופעלו	בחורף	29	תחנות	הצלה	רחצה	כמפורט	להלן:	
מ.א.	תמר	-		17	תחנות,	אילת	-	4	תחנות,	ראשון	לציון	-	1	תחנה,	הרצליה	-1	תחנה,	

ת"א	יפו	–	5	תחנות	הצלה	ובאשדוד	-	1	תחנה.	

טביעות
בשנת	2011	טבעו	למוות	בעונת	הרחצה	33	איש.	בין	השנים	1992	ועד	שנת	2011	טבעו	למוות	

בעונות	הרחצה	844	בני	אדם	)ממוצע	של	38	איש	לשנה(	

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

אנשי	מפתח	בחופים

ריכוז נתונים מעונת הרחצה 2012



11

עאטף	חיראלדין	הוא	מנהל	תחום	אתרי	רחצה	במשרד	הפנים	והעורך	הראשי	של	ביטאון	ים	וחופים 1
צו	הסדרת	מקומות	רחצה	)סדרים	ואיסורים	במקומות	רחצה	מוכרזים(,	התשכ"ה-1965 2

תוכן העניינים
רענון והטמעת הוראות כל דין בחופי הים. 1
 הנחיות להכרזת מקומות כמוכרזים לרחצה. 2

ו/או כאסורים לרחצה
חוקי עזר. 3
הערכת סיכונים בחופי הים. 4
תקן כוח אדם בחופים המוכרזים. 5
מבנים מתקנים וציוד בחופים מוכרזים . 6
שילוט חופים. 7
שליטה ובקרה. 8
דמי כניסה לחופים המוכרזים. 9

איסור נהיגת ברכב בחוף הים. 10
קטעי חוף להסדרת השייט וספורט ימי . 11
התמודדות עם תופעת השכרות בחופים. 12
בריאות המתרחצים בנוהל דיגום מי- ים. 13
אבטחת וביטחון חופי רחצה. 14
חינוך והסברה לבתי אב. 15
העדר שירותי הצלה בעת שביתת/עיצומים   . 16

של המצילים
הערכות לסיום עונת רחצה. 17

 עונת הרחצה 2012 
נפתחה כחוק2 ביום ראשון, א' באייר 
ותסתיים   )22/4/2012( התשע"ב 
תשע"ב  תשרי  כ"ט  שני,  ביום 

.)15/10/2012(
את  להנחות  מטרתו  זה  קובץ 
על  האחראיות  המקומיות  הרשויות 
המוכרזים  החופים  ותפעול  ניהול 
לרחצה ו/או אלה האסורים לרחצה, 
דין של משרד הפנים  כל  להוראות 
הנוגעים  הממשלה  משרדי  ויתר 
בדבר. זאת על מנת להבטיח, ככל 
שניתן, את ביטחון, בטיחות ובריאות 
חופי  את  הפוקד  הרחב  הציבור 

הרחצה. 
המקומיות  שהרשויות  מנת  על 
העונה  לפתיחת  היטב  יתארגנו 
ומבעוד מועד, משרד הפנים, כמידי 
החופים  מנהלי  לכל  הפיץ  שנה, 
הנחיות מפורטות אלו לפתיחת עונת 
הרחצה והטמיען בכנס הערכות שבו 
וגורמים  החופים  מנהלי  השתתפו 
הממשלה  ממשרדי  מקצועיים 

הנוגעים בדבר. 

הנחיות
משרד הפנים

לעונת הרחצה 2012
מאת: עאטף חיראלדין1
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כמוכרזים . 2 מקומות  להכרזת  הנחיות 
לרחצה ו/או כאסורים לרחצה 

כללי
עפ"י	חוק	הסדרת	מקומות	רחצה,	שר	הפנים	הוא	
ו/או	 לרחצה	 המוכרזים	 חופים	 על	 שמכריז	 זה	
האסורים	לרחצה.	הכרזה	זו	מתפרסמת	ברשומות	
)מקומות	 רחצה	 מקומות	 הסדרת	 בצו	 	 המדינה	
רחצה	אסורים	ומוכרזים	בים	התיכון,	בים	הכנרת,	
בנהר	הירדן,	בים	המלח	ובים	סוף(,	המעודכן	בכל	

שנה.
הכרזת	 בתהליך	 חשוב	 חלק	 המקומיות	 לרשויות	
המקצועי	 הגורם	 היותן	 מעצם	 המוכרזים	 החופים	
המרכזי	בחופי	הים	המוחזקים	על	ידן.	לכן	דפקטו	
הן	אלו	שאמורות	לפנות	למשרד	הפנים	בבקשה	
להכריז	על	חופים	שבתחומן.	זאת	בהתאם	לצרכים	
ויכולתן	 סיכונים	 הערכת	 סקר	 מהשטח,	 העולים	

הכלכלית	ליישום	ההכרזה.	

בקשה להכרזה של חוף מוכרז לרחצה ו/או אסור 
לרחצה

רשות	מקומית,	המבקשת	להכריז	על	חוף	מסוים	
המוכרז	 מקום	 כעל	 ו/או	 לרחצה	 מוכרז	 כמקום	
כאסור	לרחצה,	תגיש	בקשה	למפקח	רחצה	מחוזי	
החוף	 על	 יכריז	 הפנים	 כדי	ששר	 הפנים	 במשרד	
לנוהל	 בהתאם	 תעשה	 הבקשה	 הגשת	 כחוק.	

המתפרסם	מעת	לעת	ע"י	משרד	הפנים.	
הבקשה	תוגש	לא	יאוחר	מתקופה	של	90	יום	לפני	
תחילת	עונת	הרחצה,	בצרוף	מיקום	גיאוגרפי	של	

להסדרת . 1 דין  כל  הוראות  רענון 
הרחצה בחופי הים

כללי
חופי	הים	מופעלים	עפ"י	הוראות	כל	דין	הכוללות	
וההנחיות	 נהלים	 משנה,	 חקיקת	 ראשית,	 חקיקה	
של	משרד	הפנים	ויתר	משרדי	הממשלה	הנוגעים	
בדבר,	וכן	מושפעים	מטבע	הדברים	מתוצאות	של	
פסיקת	בתי	המשפט.	לכל	אלה		יש	השלכה	ישירה	
למניעת	והפחתת	הסיכונים	והתאונות	בחופי	הים.	
לרשויות	המקומיות	שליטה	על	חופי	הים	המצויים	
בחזקתן.	שליטה	ופיקוח	אלה	על	החוף	מקורם,	בין	
שהוטלו	 ובחובות	 להן	 שהוענקו	 בסמכויות	 היתר,	
בהסדרת	 העוסקים	 חיקוקים	 של	 בסדרה	 עליהן	
מוטלת	 המקרקעין,	 כמחזיקת	 ים.	 בחופי	 הרחצה	
על	הרשות	המקומית	חובת	זהירות	כלפי	מבקרים	
בחוף	על	מנת	למנוע,	ככל	שניתן,	סיכונים	ותאונות	

הנוצרים	בחופים	המצויים	בחזקתן.	
על	הרשויות	המקומיות	האחראיות	על	חופי	הרחצה	
שבתחומן	לפעול	לרענון	והטמעת	הוראות	כל	הדין	

באמצעות	השתלמויות,	תדריכים	וביקורות.	

חלק ממקורות החקיקה להסדרת הרחצה בחופי 
הים )לדוגמה( 

חוק	הסדרת	מקומות	רחצה,	התשכ"ד	–	1964 
צו	הסדרת	מקומות	רחצה	)מקומות	רחצה	אסורים	
בנהר	 הכנרת,	 בים	 התיכון,	 בים	 ומוכרזים	
ובים	סוף(	המעודכן	לשנת	 הירדן,	בים	המלח	

התשע"ב	-	2012.
רחצה	 )מקומות	 רחצה	 מקומות	 הסדרת	 צו	
מוכרזים	ואסורים	בים	המלח,	סדרים	ואיסורים	
סדרנים,	 מצילים	 מוכרזים,	 רחצה	 במקומות	
פקחים	ומגישי	עזרה	ראשונה	במקומות	רחצה	

מוכרזים	בים	המלח(,	התשמ"ח	-	1988.	
סדרנים,	 )מצילים,	 רחצה	 מקומות	 הסדרת	 צו	
	– התשכ"ה	 ראשונה(,	 עזרה	 ומגישי	 פקחים	

	.1965
ואיסורים	 )סדרים	 רחצה	 מקומות	 הסדרת	 צו	

במקומות	רחצה	מוסדרים(,	התשכ"ה	–	1965.
להסדרת	 המקומיות	 הרשויות	 של	 עזר	 חוקי	
בחוקי	 לעיין	 ניתן	 כי	 יצוין	 הים.	 בחופי	 הרחצה	
באתר	 הפנם	 משרד	 ע"י	 המאושרים	 העזר	

האינטרנט	של	משרד	הפנים.	
חוק	איסור	נהיגה	ברכב	בחוף	הים,	התשנ"ז	1997,	

ועדכוניו.
חוק	שמירת	הסביבה	החופית,	התשס"ד	–	2004.

נהלים והנחיות
הרחצה		  להסדרת	 הפנים	 משרד	 והנחיות	 נהלי	

בחופי	הים
הנחיות	משטרת	ישראל	לביטחון	הציבור	בחופי		 

הים
בחופים		  מים	 לדיגום	 הבריאות	 משרד	 הנחיות	

המוכרזים	לרחצה
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רחצה	מחוזי	עם	העתק	למנהל	תחום	אתרי	רחצה	
במשרד	הפנים.	ההחלטה	הסופית	תינתן	ע"י	שר	
חייב	 יהיה	 הביטול	 בחיוב,	 ויוחלט	 במידה	 הפנים.	

לבוא	לידי	ביטוי	בשינוי	ברשומות.	
במקום	מוכרז	לרחצה	שנסגר	כאמור	לעיל	יוגברו	
אמצעי	הפיקוח	והאזהרה	של	הרשויות	המקומיות	
מקום	 כעל	 החוף	 על	 להכריז	 אפשרות	 כדי	 עד	
לאור	 זאת	 מוגבלת.	 לתקופה	 ולו	 לרחצה	 אסור	
האפשרות	שהציבור	הרחב	התרגל	לכך	שבמקום	
קיים	חוף	מוכרז	לרחצה	וימשיך	להגיע	לחוף	ללא	

נקיטת	אמצעי	זהירות	סבירים.	

הפסקת פעילות זמנית של מקום מוכרז לרחצה 
במהלך עונת הרחצה 

ככלל	הרשויות	המקומיות	חייבות	להפעיל	ברציפות	
מקום	מוכרז	לרחצה	ואין	להן	סמכות	להפסיק	את	
ו/או	 מלא	 באופן	 החוף	 של	 והשירותים	 הפעילות	
חלקי	הניתנים	מכוח	חוק	הסדרת	מקומות	רחצה	
והתקנות	והצווים	הנלווים	אליו	ולו	גם	באופן	זמני	

שמתחת	ל-	14	יום.
כל	האמור	לעיל	יהיה	תקף	אלא	אם	נתקבל	אישור	
פעילות	 להפסקת	 מחוזי	 רחצה	 ממפקח	 בכתב	
זמנית	של	החוף	ו/או	חלק	מהשירותים	הניתנים	בו	
וזאת	לאחר	שבחן	בקפידה	את	הנימוקים	שהוגשו	
הצורך	 עלה	 שמהן	 המקומית	 הרשות	 ידי	 על	
המוכרז	 בחוף	 הפעילות	 של	 זמנית	 להפסקה	

לרחצה.
על	 זמנית,	 נפתח	 שלא	 מוכרז	 רחצה	 במקום	
הרשויות	המקומיות	מוטלת	החובה	להתריע	בפני	
וזאת	 לכך	 מודע	 שהציבור	 ולוודא	 הרחב	 הקהל	
בכריזה	 הודעות	 אזהרה,	 שלטי	 הצבת	 באמצעות	
מעת	לעת	והתראות	באמצעות	פקחים	בכל	שעות	

האור.	

חוקי עזר. 3
עפ"י	חוק	הסדרת	מקומות	רחצה	רשות	מקומית	
עזר	 בחוק	 לקבוע	 הפנים,	 שר	 באישור	 רשאית,	
הוראות	 ובכללן	 בים	 הרחצה	 להסדרת	 הוראות	
נקבעו	 שלא	 במידה	 בהמשך,	 שיפורטו	 בעניינים	
מקומות	 הסדרת	 בחוק	 אחרות	 הוראות	 להם	
כי	 יודגש	 אליו.	 הנלווים	 ובצווים	 ובתקנות	 רחצה	
וקנסות,	 אגרות	 בגביית	 מעוניינת	 שהרשות	 ככל	
כך	 לצורך	 מיוחד	 עזר	 חוק	 להתקין	 שעליה	 הרי	

שהתשלומים	יגבו	לטובתה	ולא	לקופת	המדינה.	
על	הרשויות	המקומיות	לפעול	להתקנת	חוקי	עזר	

ו/או	עדכונם	לפי	הצורך.	

להלן העניינים שעליהם יחולו חוקי העזר ברשויות 
המקומיות: 

לרבות		  הרחצה,	 במקומות	 הבטיחות	 סדרי	
או	 אסורה	 בו	 הרחצה	 תהיה	 בהם	 הנסיבות	

מוגבלת.
הבטחת	הניקיון	ושמירת	הסדר	בין	המתרחצים,		 

הן	במים	והן	מחוצה	להן.
של		  בלעדית	 לרחצה	 זמנים	 או	 מקומות	 ייעוד	

גברים,	נשים	או	טף.
התעמלות		  המים,	 ספורט	 משחקי	 הסדרת	

בקבוצות,	משחקים	קבוצתיים	ומשחקים	בכדור.

להכרזה	 הבקשה	 נימוקי	 בקואורדינאטות,	 החוף	
המוסמכים,	 הגורמים	 של	 סיכונים	 הערכת	 ודו"ח	

כפי	שיפורט	בהמשך.	

למשרד  מוכרזים  חופים  רשימת  העברת  חובת 
הפנים 

רחצה	 למפקח	 להעביר	 המקומיות	 הרשויות	 על	
ימים	 יאוחר	מחודש	 מחוזי	של	משרד	הפנים,	לא	
חופי	 רשימת	 את	 הרחצה,	 עונת	 תחילת	 לפני	
יופעלו	בעונה	 הרחצה	המוכרזים	שבתחומן,	אשר	

הקרובה,	מועדי	פתיחתם	ושעות	פעילותם.	

ו/או  לרחצה  המוכרזים  החופים  של  פרסום 
האסורים לרחצה 

הרחב	 לציבור	 לפרסם	 המקומיות	 הרשויות	 על	
לרבות	 המקומיים,	 התקשורת	 באמצעי	 הודעה	
החופים	 רשימת	 את	 שלהן	 האינטרנט	 באתר	
נפרדים	 חופים	 של	 ציון	 תוך	 לרחצה	 המוכרזים	
לציבור	הדתי,	תקופת	הפעלת	החופים	בתאריכים	
ימים	ושעות	פעילות,	וכן	רשימת	החופים	המוכרזים	

כאסורים	לרחצה.

ביטול פעילות )סגירת( מקום מוכרז לרחצה
עפ"י	חוק	הסדרת	מקומות	רחצה,	הסמכות	לביטול	
ורק	 אך	 נתונה	 לרחצה	 מוכרז	 מקום	 של	 פעילות	
בידי	שר	הפנים,	כך	שחובה	על	הרשויות	המקומיות	
עוד	 כל	 לרחצה	 מוכרז	 מקום	 ברציפות	 להמשיך	

ההכרזה	שברשומות	לא	בוטלה.	
מוכרז	 מקום	 לסגור	 המבקשות	 מקומיות	 רשויות	
לרחצה	לצמיתות	ו/או	לתקופה	שמעבר	ל-	14	ימים	
למפקח	 בכתב	 מנומקת	 בקשה	 להגיש	 נדרשות	
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אישר	 רחצה	 מפקח	 אם	 אלא	 ראשונה	 עזרה	
בכתב	התיר	אחרת	ובכתב.	

נוכחות "אורחים" בתחנת הצלה -	בצו6 	  איסור 
נקבע	כי	לא	יימצאו	בתחנת	ההצלה	אנשים,	פרט	

למצילים	או	מי	שהורשו	לכך	ע"י	מפקח	רחצה.

בחופים   . 6 וציוד  מתקנים   מבנים 
מוכרזים

וציוד	 מתקנים	 מבנים,	 יוצבו	 הרחצה	 בחופי	
הרשויות	 על	 והנהלים.	 הצווים	 בתקנות,	 כמפורט	
לדאוג	להיתרי	בניה	לתחנות	הצלה	ושאר	המבנים	
על	 להקפיד	 המוכרז.	 הרחצה	 במקום	 הקבועים	
והמתקנים	 המבנים	 תקינה	של	 והפעלה	 תחזוקה	
אשר	 קבועים	 וניקיון	 תחזוקה	 עובדי	 באמצעות	

יתקנו	מיידית	כל	קלקול	ונזק	שיתגלה.
תהיה		  מוכרז	 רחצה	 במקום	  - הצלה  תחנות 

רחצה	 חוף	 מטר	 	150 לכל	 אחת	 הצלה	 תחנת	
אם	 אלא	 	, לצו7,	 בהתאם	 	– הצלה	 תחנות	 תקן	
קבע	מפקח	רחצה	אחרת,	ובלבד	שתהיה	תחנת	
יופעלו	 ההצלה	 תחנות	 לפחות.	 אחת	 הצלה	
בעונת	הרחצה,	בשעות	הרחצה,	זולת	אם	התיר	
מפקח	רחצה	מחוזי	בכתב	שלא	להפעיל	תחנה	
מסוימות,	 בשעות	 או	 מסוימת	 לתקופה	 פלונית	
מחוזי	 רחצה	 מפקח	 רשאי	 שנקבע.	 כפי	 הכל	
להורות	בתקופה	שלא	בעונת	הרחצה	כי	תופעל	
תחנת	הצלה	אחרת	או	יותר	במקום	רחצה	מוכרז,	

הכל	כפי	שיורה.
תחנות עזרה ראשונה - עפ"י	הצו8	ליד	כל	תחנת		 

ציוד	 ובה	 ראשונה	 עזרה	 תחנת	 תהיה	 הצלה	
השלישית,	 בתוספת	 כמפורט	 ראשונה	 עזרה	
תחנה	 קיום	 להתיר	 רשאי	 מפקח-רחצה	 אולם	
מתחנת	 יותר	 שתשרת	 אחת	 ראשונה	 עזרה	

הצלה	אחת.	
במתקנים		  	– ראשונה  ועזרה  הצלה  ציוד 

ראשונה	 העזרה	 ותחנות	 הצלה	 תחנות	 של	
והעזרה	 ההצלה	 הציוד	 כל	 יימצא	 והמרפאות	

הראשונה	כנדרש	ומפורט	בצווים.

שילוט חופים . 7
יוודאו	הצבת	שילוט	בחופי	רחצה	 מנהלי	החופים	
בהתאם	לנוהל	שילוט	שפורסם	ע"י	משרד	הפנים	

-	מהדורה	שנייה	מרץ	2007.

שליטה ובקרה. 8
המוכרזים	 החופים	 מצב	 על	 והבקרה	 השליטה	
יתבצעו	באמצעות	ביקורות	ודיווחים	כמפורט	להלן:	

ביקורות
עמידת	 לבדיקת	 ביקורות	 יערוך	 הפנים	 משרד	
הסדרת	 	 הוראות	 לקיום	 המקומיות	 הרשויות	
הנלווים	 והצווים	 והתקנות	 רחצה	 מקומות	 חוק	
הביקורות	 	 שבתחומם.	 המוכרזים	 בחופים	 לו	
המחוזיים	 הרחצה	 מפקחי	 באמצעות	 יתבצעו	

הסדרת	השייט	במקום	הרחצה	למניעת	הפרעות		 
לרחצה.	)ראה	הרחבה	בהמשך(

חיים		  בעלי	 כניסת	 של	 הגבלתה	 או	 איסורה	
למקום	רחצה.

בתי		  או	 מקלחות	 במלתחות,	 השימוש	 הסדרת	
במקום	 והתלבשות	 התפשטות	 סדרי	 שימוש,	

הרחצה.
קביעת	דמי	כניסה	למקום	רחצה.		 

הערכת סיכונים בחופי הים. 4
ולהערכת	 לאיתור	 לפעול	 המקומית	 הרשות	 על	
זו	 חובתה	 את	 לציבור.	 מסוכנים	 ים	 חוף	 חלקי	
תממש	הרשות	בנוגע	לכל	החופים	המצויים	בתחום	
לרחצה,	 כמוכרזים	 המסווגים	 חופים	 	- שיפוטה	
חופים	המסווגים	כאסורים	לרחצה	וחופים	שאינם	
מסווגים.	פעולות	האיתור	והערכת	הסיכונים	יבוצעו	
כלליים	 ומדדים	 "מאפיינים	 נוהל	 לפי	 היתר,	 בין	

להערכת	סיכונים	בחופי	הים	בישראל".	
כאמור,	 לציבור	 מסוכנים	 ים	 חוף	 חלקי	 משאותרו	
הנדרשים	 בצעדים	 המקומית	 הרשות	 תנקוט	

להסרת	הסיכונים.
ולאגף	 המחוזי	 הרחצה	 למפקח	 תעביר	 הרשות	
רישוי	עסקים	ואתרי	רחצה	,	העתק	לסקר	הסיכונים	
מהנדס	 ע"י	 חתום	 הרשות	 שבתחום	 הים	 בחופי	
הרשות	לגבי	עמידות	המבנים	והמתקנים	שבחוף	
	)3 סוג	 )מציל	 ההצלה	 בתחום	 בכיר	 מקצוע	 ואיש	
יאוחר	משבוע	לפני	 וזאת	לא	 לגבי	הסיכונים	בים	

תחילת	עונת	הרחצה.	
לעיל	תשא	 כאמור	 רשות	שלא	תפעל	 כי	 מודגש	
באחריות	הבלעדית	למתרחש	בחופים	שבתחומה	

עם	כל	המשתמע	מכך.

המוכרזים . 5 בחופים  אדם  כוח  תקן 
לרחצה 

חופי	הרחצה	המוכרזים	יאוישו	ע"י	מצילים,	פקחים	
ומגישי	עזרה	ראשונה,	כפי	שנדרש	בצו3 וכמפורט	

להלן:
יצוידו		  המצילים	 	- מצילים  והסמכת  כשירות 

התמ"ת,	 שר	 ע"י	 המאושרת	 מציל	 בתעודת	
המעידה	על	סיווגם	המקצועי	כאמור	לפי	החוק2,	
ראשונה	 עזרה	 השתלמות	 שעברו	 אישור	 וכן	

כנדרש	בצו4. 
גדולה		  הצלה	 תחנת	 בכל	 	- מצילים  תקן   

לפחות	 הרחצה	 בשעות	 יימצאו	 )בעירייה(	
בדרגת	 מהם	 שניים	 שלפחות	 מצילים	 שלושה	
מציל	אחראי	)דרגה	3(.	בכל	תחנת	הצלה	קטנה	
בשעות	 יימצאו	 )במועצה אזורית/מקומית(	
אחד	 שלפחות	 מצילים,	 שני	 לפחות	 הרחצה,	
מהם	בדרגת	מציל	אחראי.	אם	הרשות	המקומית	
מבקשת	להפחית	את	תקני	כוח	האדם	בתחנות	
ההצלה,	עליה	לפנות	בבקשה	מנומקת	למפקח	
לא	 עוד	 כל	 הפנים.	 במשרד	 המחוזי	 הרחצה	
על	 נאסר	 כאמור,	 שינוי	 המחוזי	 המפקח	 אישר	

הרשות	המקומית	לבצע	השינוי.	
תקן מגישי עזרה ראשונה –	בכל	תחנת	עזרה		 

מגישי	 שני	 הרחצה	 בשעות	 יימצאו	 ראשונה	

צו	הסדרת	מקומות	רחצה	)מצילים,	סדרנים,	פקחים	ומגישי	עזרה	ראשונה(,	התשכ"ה	–	1965 3
חוק	שירות	התעסוקה	תשי"ט	–	1959 4
סעיף	2	א'	לצו	הסדרת	מקומות	רחצה	)סדרים	ואיסורים	במקומות	רחצה	מוסדרים(,	התשכ"ה	–	1965 5
בסעיף	3)ב(	לצו	הסדרת	מקומות	רחצה	)סדרים	ואיסורים	במקומות	רחצה	מוכרזים(,	התשכ"ה-1965 6
סעיף	5	בצו	הסדרת	מקומות	רחצה	)סדרים	ואיסורים	במקומות	רחצה	מוכרזים(,	התשכ"ה-1965  7
סעיף	2	\בצו	הסדרת	מקומות	רחצה	)סדרים	ואיסורים	במקומות	רחצה	מוסדרים(,	התשכ"ה	–	1965  8
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בתיאום	ובהתייעצות	עם	משרד	התחבורה	)מינהל	
הספנות(.	

שתי	 יש	 ממונע	 ימי	 ספורט	 בתחום	 העזר	 לחוק	
מטרות	מרכזיות:	

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

ומשיטים(	התשס"ג	-	2002.
עיגון	גביית	אגרות	ו/או	קנסות.		 

יצוין	כי,	נדרשת	התייחסות	לפריקת	והעמסת	כלי	
שייט	ברצועות	החוף	לאור	חוק	איסור	נהיגה	בחופי	

הים.	)ראה	סעיף	10	דלעיל(		

השכרות . 12 תופעת  עם   התמודדות 
בחופים

שעה	 )הוראת	 השכרות	 בתופעת	 המאבק	 חוק	
ונדרשת	 תקף	 	2010 	– התש"ע	 חקיקה(,	 ותיקון	
עם	 פעולה	 לשיתוף	 הרשויות	המקומיות	 הערכות	

משטרת	ישראל.	

להלן מספר הדגשים מתוך החוק: 
2)ב(		  בסעיף	 כהגדרתו	 	– משכר"	 "משקה 

לרבות	 רישוי	עסקים,	התשכ"ח–1968	,	 לחוק	
משקה	שעל	פי	ריחו,	הכלי	המשמש	לקיבולו	
או	נסיבות	העניין,	ניתן	להניח	כי	הוא	משקה	

משכר.	
סמכות תפיסה והשמדה של משקה משכר 	 

וכלי קיבולו לגבי מבוגרים - היה	לשוטר	יסוד	
משכר	 משקה	 שותה	 אדם	 כי	 להניח	 סביר	
מתכוון	 משכר	 משקה	 המחזיק	 אדם	 כי	 או	
הנמצא	 ברכב	 או	 ציבורי	 במקום	 לשתותו,	
ל-06:00,	 	21:00 השעות	 בין	 ציבורי,	 במקום	
להביא	 עלולה	 המשכר	 המשקה	 שתיית	 וכי	
בשלום	 לפגיעה	 או	 הציבורי	 הסדר	 להפרת	
או	 לתפוס	 הוא	 רשאי	 ביטחונו,	 או	 הציבור	
כלי	 את	 או	 המשכר	 המשקה	 את	 להשמיד	
קיבולו;	לעניין	סעיף	זה,	"השמדה"	–	לרבות	
שפיכה	מיידית	של	המשקה	המשכר	והשלכת	

כלי	קיבולו	לפח	אשפה.	

הביקורות	 ממצאי	 	 העונתיים.	 הרחצה	 ופקחי	
למנהלי	 המחוזיים	 הרחצה	 מפקחי	 ע"י	 יועברו	
הליקויים.	 ותיקון	 הטיפול	 להמשך	  החופים	
הליקויים	 את	 לתקן	 המקומית	 הרשות	 באחריות	
ולעדכן	בכתב	את	מפקחי	הרחצה	המחוזיים	באשר	

לביצוע	ההנחיות	ו/או	תיקון	הליקויים.

דיווחים
החופים	 מנהלי	 באמצעות	 המקומיות	 הרשויות	

יפעלו	בהתאם	לנוהלי	דיווח	הכוללים:
תיק	ביטחון	חוף.		 
דו"ח	ניהול	סיכונים.	 
יומן	מקרי	טביעה/	הצלה/	מוות.	 
יומן	נסיעה	לאופנוע-	ים.		 

למפקחי	 יועברו	 המקומיות	 מהרשויות	 הדיווחים	
הרחצה	המחוזיים	על	גבי	טפסי	הדיווח	בהתאם.	

דמי כניסה לחופים המוכרזים. 9
מקומות	 הסדרת	 לחוק	 תיקון	 בעקבות	 כי	 מודגש	
רחצה	משנת	2004,	גביית	דמי	כניסה	לחופי	רחצה	
מי	 או	 הפנים,	 שר	 של	 אישור	 לכך	 שניתן	 בלא	
שהוא	שהסמיך	לכך,	הנה	בניגוד	לחוק	ולפיכך	היא	

אסורה.	
כניסה	 דמי	 לגבות	 בכוונתה	 שיש	 מקומית	 רשות	
לחופים,	תגיש	בקשה	למפקח	רחצה	מחוזי	הכוללת	
את	רשימת	החופים	שבכוונתה	לגבות	עבורם	דמי	
של	 אורכם	 הכניסה,	 דמי	 שיעורי	 פירוט	 כניסה,	
ואורכם	עבורם	 חופים	אלה,	ואת	רשימת	החופים	
אינה	מתכוונת	לגבות	דמי	כניסה.	הבקשה	תועבר	
לדיון	והחלטת	שר	הפנים.	הבקשות	יוגשו	בהתבסס	

על	חוזר	מנכ"ל	משרד	הפנים	4/2007.	

איסור נהיגת רכב בחוף הים. 10
ארצי	 פיקוח	 מבצעים	 והגנים	 הטבע	 רשות	 פקחי	
לאכיפת	חוק	איסור	נהיגה	בחופי	הים	ואולם	יודגש	
כי	אין	בכך	די	ועל	הרשויות	המקומיות	לתת	דגש	
הים	 בחוף	 ברכב	 נהיגה	 לאיסור	 ובאכיפה	 בטיפול	
לאור	הסיכונים	לחיי	אדם	והפגיעה	בערכי	הטבע.	

ליישום	 לסייע	 המקומיות	 הרשויות	 על	 	- פרסום	
חוק	איסור	נהיגת	רכב	בחוף	הים	באמצעות	פרסום	
לציבור	הרחב	בכלי	התקשורת	המקומית	הכוללות	

הנחיות	לאיסור	כניסת	כלי	רכב	לחופים.	

פריקת  לצורך  לנהיגה  המותרות  חוף  רצועות 
והעמסת כלי שייט - 

בתחומן	 לקבוע	 המבקשות	 המקומיות	 רשויות	
קטעי	חוף	מצומצמים	לצורך	פריקת	והעמסת	כלי	
שייט	יגישו	בקשה	לשר	הפנים	באמצעות	מפקחי	
מתאימה	 לחקיקה	 במקביל	 המחוזיים	 הרחצה	

בחוק	עזר	עירוני.	

השייט. 11 להסדרת  חוף   קטעי 
וספורט ימי

בתחומה	 השיט	 את	 תסדיר	 מקומית	 רשות	
לשיט	 שיותר	 שאזור	 ובלבד	 עזר,	 חוק	 באמצעות	
מגבולותיו	 מטר	 	50 לפחות	 של	 במרחק	 יימצא	
הכל	 לחוף.	 הניצבים	 לרחצה	 מוכרז	 מקום	 של	

צו	הסדרת	מקומות	רחצה	)מצילים,	סדרנים,	פקחים	ומגישי	עזרה	ראשונה(,	התשכ"ה	–	1965 3
חוק	שירות	התעסוקה	תשי"ט	–	1959 4
סעיף	2	א'	לצו	הסדרת	מקומות	רחצה	)סדרים	ואיסורים	במקומות	רחצה	מוסדרים(,	התשכ"ה	–	1965 5
בסעיף	3)ב(	לצו	הסדרת	מקומות	רחצה	)סדרים	ואיסורים	במקומות	רחצה	מוכרזים(,	התשכ"ה-1965 6
סעיף	5	בצו	הסדרת	מקומות	רחצה	)סדרים	ואיסורים	במקומות	רחצה	מוכרזים(,	התשכ"ה-1965  7
סעיף	2	\בצו	הסדרת	מקומות	רחצה	)סדרים	ואיסורים	במקומות	רחצה	מוסדרים(,	התשכ"ה	–	1965  8
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הרחצה	כתוצאה	משביתות/עיצומים	או	כל	סיבה	
באמצעי  לנקוט	 המקומיות	 הרשויות	 על	 אחרת,	
זהירות	מיוחדים	הסבירים	למצב	שבו	הציבור	רגיל	
לתחנות	הצלה	פועלות	ולפתע	חל	שינוי	בסטאטוס	

זה	שיכול	להטעותו.	

המקומית  הרשויות  בסיסיות שעל  הנחיות  להלן 
לנקוט במצבים אלו בנוסף לאמצעים נוספים על 

פי שיקול דעתם:
1	 הגברת	הפיקוח,	לרבות	סיור	ממונע..
2	 הצבת	שילוט	בולט	בכניסה	לחופים	עם	כיתוב	.

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

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

"אין	שירותי	הצלה,	הרחצה	אסורה".
5	 הודעה	ברמקולים	לציבור	הרחב,	כי	אין	שירותי	.

הצלה	והרחצה	אסורה.
6	 הודעה	בכלי	התקשורת,	המתריעה	מפני	הסכנה	.

רחצה	 הצלה/	 שירותי	 העדר	 עקב	 הצפויה	
במקומות	אסורים/במקומות	לא	מוכרזים.

הערכות בסיום עונת רחצה. 17
עונת	הרחצה	אמורה	להסתיים	ביום	שני	כ"ט	תשרי	
המקומיות	 הרשויות	 ועל	 	)15/10/2012( תשע"ב	
להיערך	לכך	עפ"י		הנחיות	משרד	הפנים	ובין	היתר:	

הכתובה 	  בתקשורת  והודעה  פרסום 
וסיום	 הרחצה	 עונת	 סיום	 על	  - והאלקטרונית 
שירותי	ההצלה	בחופים.	במידה	והוחלט	להפעיל	
להודיע	 הרחצה	 לעונת	 מעבר	 מסוימים	 חופים	

לציבור	על	חופים	אלו	וימים	ושעות	פעילותם.	
שילוט –	רשות	מקומית	אשר	חוקקה	חוק	עזר		 

תציב	 אסורה,	 הרחצה	 הצלה	 שירותי	 שבהעדר	
אסורה	 בהם	 שהרחצה	 בחופים	 מתאים	 שילוט	
חוק	 לה	 שאין	 רשות	 העזר.	 חוק	 את	 ותאכוף	
מסווג	 אינו	 והחוף	 ובמידה	 לעיל,	 כאמור	 עזר	
כי	הרחצה	 כאסור	לרחצה,	תציב	שילוט	המציין	

מסוכנת!!!	אין	שירותי	הצלה.	
שהמבנים		  לכך	 להיערך	 	- מנע  תחזוקת 

המתקנים	והציוד	יהיו	מוגנים	ככל	שניתן	למפגעי	
מזג	אוויר	בתקופת	החורף.	

להכין		  החופים	 מנהלי	 על	 	- מסכמים  דוחות 
דוחות	מסכמים	לעונת	רחצה	2012	אשר	יכלול	
תפעול	 לתוצאות	 הנוגעים	 הנושאים	 כל	 את	
החופים	שבאחריותם	כגון	סיכום	מקרי	ההצלה/
כ"א,	 הפעלת	 ים,	 באופנוע	 שימוש	 טביעה,	
חריגים,	 אירועים	 בחוף,	 נזקים	 השתלמויות,	
,	עדכון	סטטוס	הטיפול	 	2013 בקשות	לתקציב	
בבקשות	לפרויקטים	שאושרו,	לקחים	והמלצות	

לעתיד.

סמכות תפיסה והשמדה של משקה משכר 	 
וכלי קיבולו לגבי קטינים )שלא מלאו להם 
יסוד  לשוטר  היה   - שנים(  עשרה  שמונה 
משכר,	 משקה  שותה  קטין  כי  להניח  סביר 
מתכוון  משכר  משקה  המחזיק  קטין  כי  או 
הנמצא  ברכב  או  ציבורי  במקום  לשתותו,	
שלא  היממה,	 שעות  בכל  ציבורי,	 במקום 
או  ובהסכמתו  הקטין  על  האחראי  בנוכחות 
או	 לתפוס	 הוא	 רשאי	 משפחתו,	 בחוג  שלא 
כלי	 את	 או	 המשכר	 המשקה	 את	 להשמיד	
קיבולו;	בסעיף	קטן	זה,	"אחראי	על	קטין"	–	
הורה,	הורה	חורג,	אפוטרופוס	או	מי	שהקטין	

נתון	במשמורתו	או	בהשגחתו	לפי	דין.
לרוב		  נמצאים	 משכרים	 משקאות	 כי	 יודגש	

הסדרת	 לצו	 ובהתאם	 זכוכית	 בבקבוקי	
במקומות	 ואיסורים	 )סדרים	 רחצה	 מקומות	
1965,	חל	איסור	 רחצה	מוכרזים	התשכ"ה	-	
זכוכית	 בקבוקי	 מוכרז	 רחצה	 מקום	 להכניס	
להתפוצץ,	 העלולים	 אחרים	 חומרים	 או	

להתלקח,	או	לסכן	את	בטיחות	הציבור.	

דגימת מי- ים. 13
הדרישה	לשמירת	בריאות	המתרחצים	בחופי	הים	
מעוגנת	בחוק	בסדרת	מקומות	רחצה	והיא	מחייבת	

תיאום	עם	משרד	הבריאות.
על	הרשויות	המקומיות	לפעול	לפי	נוהל	דיגום	מי-
ים	המעודכן	באתר	האינטרנט	של	משרד	הבריאות.	

אבטחת וביטחון חופי רחצה. 14
המשטרה	 על	 מוטלת	 פנים	 ביטחון	 על	 האחריות	
של	 זה	 ממערך	 חלק	 מהוות	 המקומית	 והרשויות	

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

ניהול	תיקי	ביטחון,	יומני	אירועים	ועוד.

חינוך והסברה. 15

הגברת המודעות באמצעות מערכת החינוך
עם	 פעולה	 לשתף	 נדרשות	 המקומיות	 הרשויות	
הספר	 בבתי	 שיעורים	 להעברת	 החינוך	 מערכות	
השיעור	 למערך	 בהתאם	 העירוניים	 ובמתנ"סים	

וחומר	ההסברה	שנערך	בשנת	2009.

עלוני הסברה לבטיחות בחופים ובים
	מומלץ	כי	הרשויות	המקומיות	יפיצו		עלוני	הסברה	
לבתי	אב	שבתחומן	ככלי	להגברת	המודעות	בקרב	
התנהגות	 ולכללי	 הרחצה	 בחופי	 לסכנות	 הציבור	
אשר	עשוי	להקטין	את	מספר	התאונות	והטביעות.

העדר שירותי הצלה בעת שביתת/. 16
עיצומים של המצילים

במקרים	שבהם	תחנות	הצלה	אינן	פועלות	בעונת	

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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מבוא
מקומות	 הסדרת	 חוק	 	- מרכזיים	 חוקים	 בשני	 מעוגנים	 המצילים	 וכשירות	 הכשרה	
הפנים,	 משרד	 שבאחריות	 אליו,	 הנלווים	 והצווים	 והתקנות	 	,1964 	– תשכ"ד	 רחצה,	
המסחר	 התעשייה,	 משרד	 שבאחריות	 	,1959 	– תשי"ט	 התעסוקה,	 שירות	 חוק	 וכן	

והתעסוקה	)להלן	–	"משרד	התמ"ת"(.	
על	המציל	לעבור	הכשרה	מקצועית	מתאימה	הכוללת	לימודי	תורת	ההצלה	ועזרה	
ראשונה,	לעבור	בחינה	מעשית	ועיונית	ולקבל	תעודת	מקצוע	וזאת	באחריות	ובפיקוח	

משרד	התמ"ת.
ובדיקות	 מקצועיים	 רענונים	 השוטפת	 עבודתו	 במהלך	 לעבור	 המציל	 על	 כן	 כמו	

כשירות	מעת	לעת	וזאת	באחריות	ובפיקוח	משרד	הפנים	והרשויות	המקומיות.	

הכשרת מצילים

כללי
משרד	התמ"ת,	באמצעות	האגף	להכשרה	מקצועית	
הזרוע	 הוא	 "האגף"(	 	– )להלן	 כוח-אדם	 ולפיתוח	
פי	 על	 מקצועי	 כוח-אדם	 להכשרת	 הממשלתית	
המדיניות	הממשלתית	ובמענה	לצרכים	המשתנים	

של	המשק	הישראלי	בכוח-אדם	מקצועי.	
הכשרת	המצילים	מתבצעת	באחריות	מס'	יחידות	

באגף:
1	 עוסקת	. היחידה	 	- לימודים  לתוכניות  היחידה 

בפיתוח,	שיפור	ועדכון	תוכניות	לימודים	ובכללם	
וחונכי	 ים	 מצילי	 שחייה,	 בריכות	 מצילי	 לקורסי	

מצילים.

הכשרה
וכשירות
מצילים 

מציל הוא 
בעל תפקיד 
מרכזי באתרי 
רחצה שכן 
עליו מוטלת 
האחריות 

הכבדה למנוע 
טביעות. 
מטרת 

הכתבה היא 
להציג את 

אופן הכשרת 
המצילים 
ובדיקות 
הכשירות 
שעליהם 

לעבור במהלך 
עבודתם 
השוטפת 
וכן סוגיות 
מרכזיות 
בתחום 

מאת: יוסי בן יעקב* ודוד לבקוביץ 

*	יוסי	בן	יעקב	הוא	מפקח	ארצי	של	ענף	ההצלה	במשרד	התמ"ת
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למצילים  והבחינות  הלימודים  תוכניות 
ולחונכי מצילים

הצלה בבריכות שחייה סוג 1

משך הקורס:♦♦
שעות	 	56 ו-	 עיוניות	 שעות	 	30 מתוכם	 שעות	 	86
מעשיות,	ביניהם	לימודי	עזרה	ראשונה	בהיקף	של	

38	שעות	לימוד.

תוכנית לימודים:♦♦
את	תוכנית	הלימודים	ניתן	למצוא	ב-

www.moital.gov.il/hatzala

תנאי קבלה: ♦♦
גיל	18	שנים.	 
השכלה	של	8	שנות	לימוד	)עומד	להתעדכן	ל-		 

10	שנות	לימוד(.
רפואי		  מוסד	 ע"י	 שהוצא	 רפואי	 אישור	 הצגת	

)רופא	משפחה(	מוכר	המעיד	על	מצב	בריאות	
גופני	מתאים	תוך	הדגשה	מיוחדת	 וכושר	 תקין	
לכושר	הראייה,	כושר	השמיעה	ותקינות	עצבים.	

עמידה	בבחינת	קבלה	ליכולת	שחייה	בסגנונות		 
שונים.

וועדת	קבלה.		 

בחינות: ♦♦
החניכים	 למדו	 בה	 בבריכה	 מתקיימות	 הבחינות	
חברה	 דרך	 המועסקים	 בוחנים	 ע"י	 ומתבצעות	
הבחינות	 ליחידת	 שירותים	 הנותנת	 חיצונית	
בעלי	 להיות	 הבוחנים	 על	 ידה.	 על	 ומפוקחת	
ובעלי	 	2 סוג	 בבריכה	 הצלה	 של	 מקצוע	 תעודת	

ניסיון	מקצועי	של	הצלה	בבריכה.

הצלה בים סוג 1

משך הקורס:♦♦
שעות	 	48 ו-	 עיוניות	 שעות	 	18 מתוכם	 שעות	 	66

מעשיות.	

תוכנית לימודים: ♦♦
את	תוכנית	הלימודים	ניתן	למצוא	ב-

www.moital.gov.il/hatzala

תנאי קבלה: ♦♦
גיל	18	שנים.	 
בעל	תעודת	מציל	בריכה	מטעם	משרד	התמ"ת.		 
אישור	בר-תוקף	של	השתלמות	בקורס	החייאה		 

המתמחות	 חברות	 ע"י	 שעות	 	8 של	 בהיקף	
בתחום.

רפואי		  מוסד	 ע"י	 שהוצא	 רפואי	 אישור	 הצגת	
)רופא	משפחה(	המעיד	על	מצב	בריאות	 מוכר	
גופני	מתאים	תוך	הדגשה	מיוחדת	 וכושר	 תקין	
לכושר	הראייה,	כושר	השמיעה	ותקינות	עצבים.	

וועדת	קבלה.		 

2	 לקורס	. הקבלה	 תנאי	 התפקיד,	 תיאור	 כולל	
והבחינות	הנדרשות	בסיום	הקורס.

3	 יחידת הפיקוח –	הערכה	ואישור	צוותי	הדרכה	.
והוראה,	הנחייה	מקצועית,	בדיקת	יישום	תכנית	

הלימודים,	מתן	אישור	לקיום	בחינות	גמר.
4	 לפיתוח,	. אחראית	 היחידה	 	- הבחינות  יחידת 

ארגון,	הפעלה	והערכת	בחינות	עיוניות	ומעשיוֿת,	
בהצלחה	 שעברו	 לאלו	 תעודות	 והנפקת	
של	 בכללם	 הממשלתיות,	 הגמר	 בחינות	 את	

המצילים.
5	 במחוזות . מקצועית  להכשרה  יחידות 

מבצעות	 אלה	 יחידות	  – התמ"ת  משרד 
הקורסים.	 על	 ובקרה	 מעקב,	 מנהלתי,	  פיקוח	
בבתי	 בפועל	 מתבצעת	 המצילים	 הכשרת	
מצילים.	 חונכי	 ע"י	 )פרטיים(	 עסקיים	 ספר	
להכשרת	 עסקיים	 בתי"ס	 	3 פועלים	 כיום	
 מצילי	ים	ו-	11	בתי"ס	להכשרת	מצילי	בריכות.
בכל	 בממוצע	 התקיימו	 האחרונות	 בשנים	
בריכה	 מצילי	 להכשרת	 קורסים	 	70 כ-	 שנה	
 סוג	1	וכ-	3	קורסים	להכשרת	מצילי	ים	סוג	1.
מצילי	 	793 מקצוע	 תעודת	 קיבלו	 	2011 בשנת	
40	מצילי	 ו-	 	,2 ו-	 	1 בריכה	בסיווגים	מקצועיים	

ים	בסיווגים	מקצועיים	1,	2	ו-	3.

אבי אפיה
יו"ר	ארגון	המצילים	הארצי
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בחודש	מאי	נפתח	בביה"ס	למאמנים	במכון	וינגייט	
קורס	חונך	מצילי	בריכה,	שמטרתו	להכשיר	חונכי	
מצילי	בריכה	נוספים	על	מנת	להרחיב	את	מספר	
מקבלי	ההכשרה,	תוך	מענה	ושימת	דגש	לשילוב	
היה	 מצילים	 בקורסי	 כה	 עד	 שייצוגן	 אוכלוסיות	

נמוך.	

חונך מצילי ים 

משך הקורס:♦♦
159	שעות	מתוכם	99	שעות	עיוניות	ו-	62	שעות	

מעשיות.	

תוכנית לימודים:♦♦
הספורט,	 של	 תיאוריה	 	- זה	 בקורס	 הנושאים	 בין	
תקשורת	בין	אישית,	סגנונות	שחייה	ותורת	ההצלה	

בים.

תנאי קבלה: ♦♦
בעל	תעודת	מציל	סוג	3	ים	וניסיון	מוכח	של	4 	 

שנים	כמציל	בים	סוג	3.
	בעל	תואר	ראשון	בחינוך	גופני	או	מאמן	שחייה		 

בכיר	או	מדריך	לחינוך	גופני	מוכר	
אישור	בר-תוקף	של	השתלמות	בקורס	החייאה		 

בהיקף	של	16	שעות	לפחות
בעל	רישיון	לאופנוע	ים		 
וועדת	קבלה.		 

מוסדות	 באמצעות	 להתקיים	 יכולים	 הלימודים	
להשכלה	גבוהה	בחינוך	גופני	וע"י	חונך	מצילי	ים.

רענונים מקצועיים ובדיקת כשירויות
מקצועיים		  רענונים	 דרישת	

בתקנות	 מעוגנת	 בריכה	 למצילי	
)בטיחות	 רחצה	 מקומות	 הסדרת	
בבריכות	שחייה(	התשס"ד	–	2004 

כמפורט	להלן:	
ממועד 	  לשנתיים  אחת  עבר 

נאות  רענון  העסקתו  תחילת 
התכנית	 לפי	 ראשונה,	 בעזרה 
לתוספת	 ב'	 בחלק	 המפורטת	
בידי	 ואושר	 שהועבר	 השנייה,	
וניסיון	 הכשרה	 בעל	 שהוא	 מי	
שלחובש	בהתאם	לטופס	שבחלק	

ג'	לתוספת	השנייה;
ממועד		  לשנתיים	 אחת	 עבר	 	

נאות	 רענון	 העסקתו	 תחילת	
המפורטת	 התכנית	 לפי	 בהצלה	
השנייה	 לתוספת	 ב'	 בחלק	
בעל	 מציל	 בידי	 ואושר	 שהועבר	
בריכת	 מציל	 של	 מקצוע	 תעודת	
העוסק	 התמ"ת,	 משרד	 מטעם	 	2 סוג	 שחייה	
לפחות	 האחרונות	 השנים	 בחמש	 במקצוע	

בהתאם	לטופס	שבחלק	ג'	לתוספת	השנייה;
בריאות, 	  אחת לארבע שנים חתם על הצהרת 

בפקודת	 כמשמעותו	 מורשה	 רופא  בידי  נבדק 
הרופאים	]נוסח	חדש[,	התשל"ז-	1976	)להלן	-	
רופא(,	בדיקה	רפואית	ונבדק	בידי	אופטומטראי	

בחינות: ♦♦
בוחנים	 ע"י	 התיכון	 בים	 מתקיימות	 הבחינות	
המועסקים	כאמור	דרך	חברה	חיצונית.	על	הבוחנים	
להיות	בעלי	תעודת	מקצוע	של	הצלה	בים	סוג	3 

ובעלי	ניסיון	מקצועי	של	הצלה	בים	כמציל	סוג	3.

חונך מצילי בריכה 

משך הקורס:♦♦
156	שעות	מתוכם	98	שעות	עיוניות	ו-	58	שעות	

מעשיות.	

תוכנית לימודים: ♦♦
הספורט,	 של	 תיאוריה	 	- זה	 בקורס	 הנושאים	 בין	
תקשורת	בין	אישית,	סגנונות	שחייה	ותורת	ההצלה	

בבריכה.

תנאי קבלה: ♦♦
בעל	תעודת	מציל	בריכה	סוג	2	עם	ניסיון	מוכח	של	

4	שנים	כמציל	בריכה	סוג	2.	
)ו/או	 בעל	השכלה	של	תואר	ראשון	בחינוך	גופני	
בהפעלה	גופנית	כגון	פיסיותרפיה(,	ו/או	בעל	תואר	
מקצועית	 תעודה	 בעל	 גם	 שהוא	 כללי	 אקדמי	
גופני,	 חינוך	 )כגון	מדריך	 גופנית	 מוכרת	בהפעלה	
הידרותרפיסט	 כושר,	 חדר	 מדריך	 שחייה,	 מדריך	
אחד	 בכל	 ש'	 	28 לפחות	 כלל	 שלימודם	 וכדו'	
פיסיולוגיה,	 אנטומיה,	 הבאים	 מהמקצועות	
בכירים	 בעלי	מקצוע	 ו/או	 ומתודיקה(	 פסיכולוגיה	
ועתירי	ניסיון	בתחום	כגון	מאמן	שחייה	בכיר	ומורה	
בפני	 לדוגמה	 שיעור	 בהעברת	 חיובי	 ציון	 לחינוך	

כיתה.

אישור	בר-תוקף	של	השתלמות	בקורס	החייאה		 
בהיקף	של	8	שעות	

מסמך	רפואי	המעיד	על	בריאות	תקינה.	 
וועדת	קבלה.		 

מוסדות	 באמצעות	 להתקיים	 יכולים	 הלימודים	
להשכלה	גבוהה	בחינוך	גופני	שעומדים	בדרישות	
 המשרד	ושאושרו	ע"י	יחידת	הפיקוח	לביצוע	הקורס.
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מאחר	שרבים	מאלו	הניגשים	לבחינות	בים	התיכון	
לא	מצליחים	לעבור	עקב	תנאי	הים	הקשים	יותר	

משאר	הימים.	
–	נבדקת		  	1 ים סוג  תנאי הים בבחינה למצילי 

הים	 תנאי	 של	 הקריטריונים	 לעדכון	 אפשרות	
ים	 תנאי	 לאפשר	 במגמה	 לבחינה	 הנדרשים	

פחות	מחמירים	.

אופנוע- ים ככלי הצלה

אופנוע הים מהווה כיום כלי מרכזי להצלה בחופים 
רבים ומשרד הפנים מעודד את השימוש באופנועי 
פיתוח  מענקי  מתן  כולל  חיים  להצלת  ככלי  ים 
לרכישתם.	לאור זאת משרד התמ"ת אמור בקרוב 

לבחון	מחדש את תכני קורס מצילי הים,	בשיתוף 
מקצועיים  וגורמים  והפנים  התחבורה  משרדי  עם 
נוספים על מנת להבטיח	הכללת כלל המרכיבים 
החיוניים לתפקידו של המציל כמו לדוגמה	הוספת 

לימוד השימוש באופנועי ים ככלי הצלה.	

או	רופא	עיניים	כמשמעותם,	בהתאמה,	בסעיפים	
1	ו–5)ב(	לחוק	העיסוק	באופטומטריה,	התשנ"א-	
בתוספת	 המפורט	 הנוסח	 לפי	 הכל	 	,1991
השלישית,	ומההצהרה	ותוצאות	הבדיקות	עולה	

כי	אין	מניעה	כי	ישמש	מציל	בבריכת	שחייה.
קבלת		  ממועד	 להיום,	 נכון	 ים,	 מצילי	 לגבי	

לעבור	 מחויבים	 אינם	 הם	 כמצילים	 הסמכתם	
למעט	 הצלה	 ורענון	 רפואית	 כשירות	 בדיקות	
השתלמות	בנושא	עזרה	ראשונה,	המחויבת	על-	
פי	צו	הסדרת	מקומות	רחצה	)סדרים	ואיסורים	
	.1965 	- התשכ"ה	 	,) מוכרזים	 רחצה	 במקומות	
המאוגדים	 מצילים	 כי	 לציין	 ראוי	 זאת	 עם	 יחד	
בהסכם	הקיבוצי	למצילי	הים	עוברים	מידי	שנה	
במימון	הרשויות	המקומיות	השתלמות	מקצועית	
בת	חמישה	ימים	שבה	הם	מקבלים	מגוון	נושאים	

מקצועיים.	

סוגיות מרכזיות בתחום
תופעת המחסור במצילים 

ובמיוחד	 כידוע	קיים	מחסור	במצילים	בחופי	הים	
אינו	 שלעתים	 מתקדמים	 מקצועיים	 בסיווגים	
מאפשר	לעמוד	בתקן	הנדרש	בצו	הסדרת	מקומות	
המצילים	 היצע	 פניו	 שעל	 אף	 זה.	 לעניין	 רחצה	
על	 נבחנים	 והתמ"ת,	 הפנים	 במשרדי	 תלוי	 איננו	
ידם	בימים	אלה	אפשרויות	שונות	על	מנת	לצמצם	

את	המחסור	הקיים	במצילים,	כמו	לדוגמה:
הסמכת מצילים לפי סוגי ים –	 

סוגים	 לפי	 מצילים	 להכשיר	 האפשרות	 נבדקת	
שונים	של	הימים	–	הים	התיכון,	הכנרת,	אילת	וים	
המלח.	המצילים,	לפי	תפיסה	זו,	יוכשרו	בקורסים	
ייחודיים	לים	מסוים	עם	התמחות	מיוחדת	לסיכונים	
הייחודיים	באותו	סוג	של	ים.	מצילים	שיעברו	את	
בו.	 רק	 לעבוד	 כשירים	 יהיו	 בים	מסוים	 הכשרתם	
לעומת	זאת	אלו	שיעברו	את	ההכשרה	בים	התיכון	
זו	 חשיבה	 האחרים,	 הימים	 בשאר	 לעבוד	 יוכלו	
במצילים	 הקיים	 המחסור	 את	 לצמצם	 תאפשר	

הפניות	לקבלת	מידע	
	.www.moital.gov.il/hatzala :בתחום של פיקוח הצלה

בתחום של בתי ספר עסקיים	)דרישות,	מסמכים,	אישורים,	פיקוח	ועוד(:
ונהלים	–	נוהל	מתן	 www.moital.gov.il	לפי	המפורט	להלן:	הכשרה	מקצועית	למבוגרים	–	חוזרים	 אתר	משרד	התמ"ת	

הכרה	ופיקוח	קורסים	להכשרה	מקצועית	בבתי	ספר	עסקיים.
מחוזות משרד התמ"ת:

מחוז חיפה והצפון - אחראי	על	כל	פעולות	ההכשרה	מהגבול הצפוני	ועד	לקו	הרוחב	של	חדרה	בדרום.	
רחוב	חסן	שוקרי	5	חיפה	04-8619305

מחוז תל-אביב והמרכז - אחראי	על	כל	פעולות	ההכשרה	מקו הרוחב	של	חדרה	בצפון	ועד	לקו	הרוחב	יבנה	תל-נוף	בדרום.	
רח'	סלמה	53,	ת"א	טל	03-7347134 

מחוז ירושלים והדרום - אחראי	על	כל	פעולות	ההכשרה	במחוז ירושלים	ויישובי	הפרוזדור,	בית	שמש, אשדוד	ועד	אשקלון	
חבל	לכיש	וקרית	גת	בדרום. רח'	יפו	30	ירושלים	02-6667915

מחוז באר שבע והנגב - אחראי	על	כל	פעולות	ההכשרה	מקו שער	הנגב	בצפון	ועד	לאילת	בדרום.	
קרית	הממשלה,	ב"ש	טל:	08-6264728
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עיריית אילת רואה במפרץ אילת וחופיו 
משאב לאומי המהווה נכס ציבורי. ככאלה 
אטרקטיביים  להיות  החופים  צריכים 
למבקרים הרבים - תושבי העיר ואורחיה 
מהארץ ומחו"ל, ובעלי שימושים מגוונים 
על  הקפדה  כדי  תוך  לצרכיהם,  העונים 
נוחיותם, בריאותם, ביטחונם ובטיחותם. 
זאת במקביל לשמירה על ערכי הטבע 

המיוחדים המאפיינים את אילת . 

מאיר  של  בראשותו  העירייה,  ואכן, 
החופים  את  רבות  פיתחה  יצחק-הלוי, 
תוכניות  ומקדמת  שלהם  והשימושים 

רבות נוספות כפי שיפורטו בכתבה. 

חופי אילת משתרעים לאורך כ-14 ק"מ 
של קו חוף. מהנקודה המזרחית ביותר, 
)עקבה(  ירדן  עם  הימי  לגבול  הנושקת 
הנושקת  ביותר,  הדרומית  לנקודה  ועד 
)טאבה(.  מצריים  עם  הימי  הגבול  לקו 
מיועדים  חופים  ק"מ   10 רק  מתוכם 
לשימושים שונים של הציבור הרחב כגון 
לרחצה, ספורט ימי וכדו'. זה כל מה שיש 
לאילת להציע לאוהבי הים אבל ההיצע 
היופי,  המגוונים,  השימושים  של  הרחב 
את  הופכים  והניקיון,  הסדר  האווירה, 
השטח הקטן של חופי אילת לאטרקציה 

בינלאומית

חופים הם 
לפעמים...

והפעם על

חופי אילת
מאת: 

דוד לבקוביץ
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בנוסף	 הפיתוח,	 תוכניות	 בכל	 מרכזי	 מרכיב	
לתוכנית	"השער	הדרומי"	שנפרט	בהמשך,	הקמת	
מרכז	תחבורה,	לוגיסטיקה	וסחר	בינלאומי	בצפונה	
ומודרני	 גדול	 חדש	 ימי	 נמל	 הכולל:	 העיר	 של	
שדה	 ק"מ,	 	5 באורך	 תעלה	 בקצה	 ייבנה	 אשר	
תעופה	בינלאומי	שיוקם	באזור	תמנע	כמתוכנן	וכן	
השלמת	מסילת	הרכבת	מנחל	צין	לאילת	וחיבורה	
הנמלית	 הפעילות	 העתקת	 והאווירי.	 הימי	 לנמל	
ברצועת	 הקרקעות	 ושחרור	 העיר	 של	 לצפונה	
החוף	הדרומית	תאפשר	פיתוחה	של	אילת	כעיר	
פארק	 מלון,	 חדרי	 	35,000 עם	 בינלאומית	 תיירות	

אטרקציות	גדול,	מרכז	כנסים	וקונגרסים	ועוד.

חופי	אילת

מפרץ אילת
חצי	 בין	 המשתרע	 במפרץ	 ממוקמים	 אילת	 חופי	
האי	סיני	במערב	לבין	ירדן	וערב	הסעודית	במזרח;	
במדינות	העולם	הוא	מכונה	"מפרץ	עקבה".	מפרץ	
בצפון	 אשר	 המפרצים	 בשני	 הקצר	 הוא	 אילת	
16	ק"מ	 180	ק"מ;	רוחבו	הממוצע	 ים-סוף.	אורכו	
)כ- קמ"ר	 ל-2,880	 מגיע	 שטחו	 ק"מ.	 	25 והמרבי	
0.5%	משטח	ים-סוף	כולו(	ונפח	מימיו	2,500	ק"מ	

מעוקבים	)1%	מנפח	ים-סוף(.	
מפרץ	אילת	הוא	גוף	מים	זעיר,	ולמרות	זאת,	זהו	
ים	שלמימיו	תכונות	אוקיאניות	מובהקות	-	יציבות	
הרכב	המים	לאורך	השנה,	שלמרות	רמת	מזינים	
נמוכה	ביותר	מקיים	עולם	חי	וצומח	ימי	עשיר	ומגוון.	
טמפרטורת	המים	העליונים	החודשית	הממוצעת	
בצפון	מפרץ	אילת	היא	26.7	מעלות	צלזיוס	ביולי,	
ו-20.7	במרץ,	החודש	הקר	ביותר	-	הפרש	של	שש	
מעלות	בלבד	)בחוף	הים	התיכון	של	ישראל	מגיע	

ההפרש	בין	הקיץ	לחורף	ל-11.5	מעלות(.	
ים	המלח,	 הוא	המשכו	הדרומי	של	בקע	 המפרץ	
המסתעף	מבקע	ים-סוף,	ולכן	עומקו	רב	)בממוצע	
900	מ’;	ובשיאו	1,850	מ’(.	זווית	השיפוע	הממוצעת	
של	המפרץ	כ-21	מעלות,	ובקטעים	מסוימים	מגיע	

השיפוע	לכדי	50	מעלות	ויותר.	
)כאן	תהיה	תמונה	המייצגת	את	מפרץ	אילת(	

חופי אילת - כללי
רבים	 בשימושים	 מאופיינים	 אילת	 של	 חופיה	
ומגוונים.	הם	משתרעים	לאורך	כ-14	ק"מ.	מתוכם	
רק	10	ק"מ	חופים	מיועדים	לשימושים	שונים	של	

הציבור	הרחב	מפורט	להלן:	

חופי רחצה
וחופי	 הצלה	 שירותי	 עם	 לרחצה	 מוכרזים	 חופים	
מאפשרים	 אך	 כמוכרזים	 מסווגים	 שאינם	 רחצה	
רחצה.	)לצד	חופים	האסורים	לרחצה	עקב	תנאים	
פיזיים	המסכנים	את	המתרחצים	בצורה	מובהקת,	
דוגמת	החופים	התפוסים	על	ידי	נמל	אילת,	בסיס	

חיל	הים	וק.צ.א.א(.	

נמלים ומעגנות
כלי	 של	 מיוחדים	 לשימושים	 המיועדים	 חופים	
שייט	החל	מהנמלים	האזרחי	והצבאי,	לגונות	עם	

פתח	דבר	וחזון	

מעט היסטוריה
אילת היא	עיר	נמל	ותיירות.	נזכרת	לראשונה	בספר	
דברים	כעיר	שממנה	סבבו	יוצאי	מצרים	את	ארץ	
אדום	ונקראה	בשם "עציון גבר".	בט'	באדר	תש"ט	
- 1949	נכבשה	אילת,	אז	עוד	"אום רשרש"	והונף	
עליה	דגל	הדיו	המפורסם.	שימשה	כמחנה צבאי	
עד	לשנת	1951	ואז	הפכה	לישוב	אזרחי.	ב-1959 
תושבים	 	6,000 ובה	 	- בישראל	 כעיר	 הוכרזה	 היא	
שקבעו	את	תחילתו	של	עידן	חדש	עבור	הנקודה	
הכי	דרומית	של	מדינת	ישראל	הצעירה. כיום	מונה	

העיר	כ-	60,000	תושבים.
סחר	 "אזור	 כ-	 	1985 בשנת	 אילת	 הוכרזה	 מאז	
חופשי",	הפכה	בתודעת	הכלל	לעיר	תיירות	מובילה	
בישראל	המארחת	מידי	שנה	כ	-	3	מיליון	נופשים	
ותיירים	מהארץ	ומהעולם	ובתודעת	תושבי	ישראל	
הודות	 זאת	 לחו"ל".	 קטנה	 "קפיצה	 המהוה	 כעיר	
לכך	שהקיץ	באילת	נמשך	כמעט	כל	השנה	ולכך 
ספורט	 לעיר	 אילת	 הפכה	 האחרונות	 שבשנים	
לאומיות	 ואליפויות	 ספורט	 תחרויות	 המארחת	
הספורט	 מפת	 על	 אותה	 הממקמים	 ובינלאומיות	

העולמית	בענפים	רבים.	
אזורי	 למפת	 אילת	 העיר	 נכנסה	 	2011 בשנת	
עדיפות	לתיירות.	בהתאם	להחלטה	זו,	יחל	שיווק	
הלגונה	 סביב	 מלון	 חדרי	 מאות	 לבניית	 ראשון	
המזרחית.	המטרה	להגדיל	את	היצע	חדרי	המלון	
התיירות	 את	 ולעודד	 המחירים	 את	 להוזיל	 בעיר,	

לאילת.	

החזון
	החזון	הוא	ביסוס	אילת	כעיר	בת	150	אלף	תושבים,	
עד	שנת	2030,	תוך	מיצובה	כעיר	תיירות	וספורט	
עם	 בתחרות	 לעמוד	 מנת	 על	 גם	 בינלאומית,	
שכנותיה	מדרום	וממזרח,	אשר	בהן	מתנהל	פיתוח	
תכנונית	 תשתית	 מחייבים	 אלה	 מואץ.	 תיירותי	
הממשלה	 למשרדי	 העירייה	 הגישה	 שאותה	
הנוגעים	בדבר	כולל	כמובן	פיתוח	החופים	המהווים	

 אילת ב-1959, רגע לפני שהכל התחיל
)צילום: כהן פריץ, לע"מ(
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המזרח	 החוף	 את	 העירייה	 ציבורי פינתה	 מאבק	
מכלובי	הדגים	ששימשו	עד	שנת	2008	את	חברות	
"ערדג"	ו"דג	סוף"	לגידול	דגים	בים	והשמישה	אותו	
לטובת	הציבור	הרחב,	כפי	שעשתה	גם	עם	פינוי	דרי	
החוף	מרצועת	החוף	המזרחית	)מפרץ	
העבודות	 במסגרת	 השמש(.	
מנהל	 בשיתוף	 שבוצעו	
פונתה	 ישראל,	 מקרקעי	
מפסולת,	 החוף	 רצועת	
משטחי	בטון	ומפגעים,	
לרבות	הסרת	הגדרות	
קטע	 את	 שתחמו	
על	 המשתרע	 החוף	
 100 	– כ	 של	 אורך	
מטרים.	15	קרוואנים	
תקופה	 	 ששהו
בחוף	 ממושכת	
הדרומי,	פונו	אשתקד,	
של	 יזומה	 בפעילות	
בעירייה	 התיירות	 סיירת	
וגזאת	לאחר	מאבק	משפטי	
שבו	ביהמ"ש	דחה	בקשה	לצו	
ראוי	 לכך	 בהקשר	 לפינוי.	 מניעה	
לציין	כי	הצבת	קרוואנים	בחוף	אסורה	על	
פי	חוק	העזר	לאילת	)איסור	לינה	והקמת	מחסות,	
 1982 התשמ"ב	 ציבוריים(	 בשטחים	 אש	 הבערת	
וכן	על	פי	חוק	העזר	לאילת	)רחצה	על	שפת	הים(	

התש"מ	1980.	

מיזם מיפוי חופי אילת
החופים	 פיתוח	 את	 שאת	 ביתר	 לקדם	 מנת	 על	
והשימושים	שלהם	לרווחת	תושבי	העיר	והמבקרים	
למיפוי	 מיוחד	 מיזם	 יצחק-הלוי	 מאיר  יזם	 בה,	
המלווה	 חיצוני	 יועץ	 באמצעות	 המתבצע	 חופיה,	
מקצועיים	 נציגים	 של	 רב-תחומי	 היגוי	 בצוות	
רמי בן דוד  מהעירייה.	כראש	צוות	ההיגוי	נתמנה	
פיליפ  בצוות	 ועמו	 ואכיפה	 תיירות	 אגף	 מנהל	 	-
עוזרת	 	- רוזנפלד	 מרלן  העירייה,	 מנכ"ל	 	- עזרד	
מינהל	 ראש	 	- אביטל	 גבריאל  עו"ד  העיר,	 ראש	

תפו"ח	וערן שריקי	-	מנהל	מח'	חופים	והצלה.
מקצועית	 מצב	 תמונת	 לקבל	 המיזם	 מטרת	
צרכים	 לאתר	 אילת,	 בחופי	 הקיימים	 לשימושים	
אמצעים	 להם	 ולהציע	 בחופים	 המבקרים	 של	
זאת	 כל	 הצרכים.	 על	 שיענו	 נוספים	 ושימושים	
בדיקה	של	החופים	לעמידתם	הסטטוטורית	 תוך	
ואיתור	 סיכונים	 הערכת	 ביצוע	 דין,	 כל	 בהוראות	
מוקדים	בעייתיים	כגון	שימוש	משותף	של	רחצה	

וספורט	ימי	העלול	לסכן	את	המתרחצים.	
המטרה	היא	להעריך	מחדש	את	הסיכונים	בחופי	
אמיתית	 סכנה	 המהווים	 חופים	 שרק	 כך	 אילת	
האחרים,	 ואלו	 אסורים	 כחופים	 יוכרזו	 לציבור	
	על	אחריות	 יהיו	 בנוסף	לאלו	המוכרזים	לרחצה,	
סבירים	 כאנשים	 לפעול	 שצריכים	 המתרחצים	
בבואם	לחופי	הים	עם	מודעות	לכך	שקיימת	בהם	
סכנה	כמו	כל	מקום	בטבע.	לדעת	העירייה,	איסור	
רחצה	מנהלי	באופן	גורף	בחופים	הוא	איננו	עפ"י	
להיווצר	 ועלול	 ומקצועיות	 ענייניות	 מידה	 אמות	

מרינות,	מעגנות,	ממשה	לשיפוץ	כלי	שייט.

חופים לספורט ימי
חופים	מיוחדים	המיועדים	לפעילות	של	ספורט	ימי	
תחנות	להשכרת	סירות	,	גלשני	רוח,	קיט	סרפינג,	

מועדוני	צלילה	וכדו'.	

חופי מוזיאון תת-ימי
טבע	 ושמורת	 תת-מימי	 מצפה	

האלמוגים(	 )שמורת	 ימית	
המשמשת	בפועל	כמוזיאון	
צלילה	 לשוחרי	 תת-מימי	
)קנה,	 בקמ"ס	 חופשית	
צלילת	 וסנפירים(,	 מסיכה	

מכשירים	ועוד.

חופים לארועים מיוחדים
לפעילות	 המשמשים	 חופים	
ימיים	 באירועים	 מיוחדת	

ספורט	 תחרויות	 כגון	 שונים	
לציין	 ראוי	 לכך	 בהקשר	 	 ימיות.	

אילת	 מפרץ	 של	 התרומה	 את	
ספורט	 כעיר	 אילת	 של	 למיתוגה	

אירחה	 האחרונה	 בשנה	 רק	 בינלאומית.	
לשחייה	 העולם	 גביע	 סבב	 את	 אילת	 העיר	

במים	פתוחים	לאחר	אירוח	רצוף	של	סבב	אירופה.	
עוד	אירחה	העיר	את	אליפות	אירופה	בטריאתלון	
שנים,	 	24 משך	 התחרות	 של	 רצוף	 אירוח	 לאחר	
סוף	 ים	 קריעת	 הברזל,	 איש	 	– ישראמן	 תחרות	

המסורתית	ועוד.

מדיניות	העירייה	לחופיה

פיתוח החופים
ובמיוחד	 החופים	 שדרוג  הוא  המרכזי  היעד 
הפיכת	 תוך	 העיר,	 של	 הדרומית	 החוף	 רצועת	
ואטרקטיבי	 חשוב	 תיירותי	 למוקד	 המתחם	
והשלמת	הטיילת	לאורך	כל	רצועת	החוף.	עיריית	
אילת	רואה	את	מתחם	המזח	כשער	כניסה	לחוף	
יהווה	 הדרומי	)חוף	אלמוג(,	אשר	פיתוחו	ושדרוגו	
התיירותית	 הפעילות	 להגברת	 ומנוף	 כניסה	 שער	
הגישה	 לכך,	 בהתאם	 הדרומי.	 בחוף	 והכלכלית	
ותוכנית	פיתוח	למתחם	המזח	 העירייה	פרוגרמה	
בראייה	כוללת	שבמסגרתה	ישודרג	המתחם	וחוף	
ים	חדשה	 חוף	 רצועת	 יפותחו	 וכן	 לו	 הים	הצמוד	
התיירותיות	 הפעילויות	 את	 תקשר	 אשר	 וטיילת	
ובין	גדר	 והכלכליות	שבין	השמורה	הימית	בדרום	
ק.צ.א.א	בצפון.	התוכנית	אושרה	ותוקצבה	על	ידי	

משרד	התיירות	ב	–	17	מיליון	₪.	
יצור	עוגן	תיירות,	תרבות,	 שדרוג	המתחם	האמור	
יהווה	 והוא	 הדרומי	 בחוף	 מחודש	 ונופש	 פנאי	
שהוא	 תוך	 הצפוני	 בחוף	 התיירות	 למרכז	 חלופה	
ערכי	 את	 ומשמר	 הטבעית	 בסביבתו	 משתלב	

הטבע	והנוף	בים	וביבשה.	

פינוי החופים לטובת הציבור 
פינוי החופים לטובת הציבור מהווים מוטיב מרכזי 
ולאחר	 זו	 מדיניות	 במסגרת	 העירייה.  במדיניות 
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הרודס	 הותקנו	עשרות	אשפתונים	חדשים	מחוף	
ומערבה	לו,	הותקנו	שמשיות	בחוף	החשמל	ובתור	
ים,	הוצבו	מתקנים	למאפרות	קונוס	להשלכת	בדלי	
הסיגריות,	הושלמו	במספר	חופים	להצבת	סלעים	
)בולדרים(	למניעת	מעבר	כלי	רכב	על	מנת	ליישם	
במלואו	את	חוק	איסור	נהיגה	בחופים.	כמו	כן	ראוי	
להחלפת	 העירייה	 שביצעה	 המבצע	 מיוחד	 לציון	
כל	קו	המצופים	המתחמים	את	החופים	המוכרזים	
בעלות	 ראשיים	 ומצופים	 )סינקרים(	 עוגנים	 כולל	
בסיוע	תקציב	הפיתוח	 	₪	140,000 כ-	 כוללת	של	

של	משרד	הפנים	המיועד	לחופים.	

הרשאות להפעלת חופים 
באמצעות	 מחופיה	 חלק	 את	 מפעילה	 העירייה	
עצמאיים.	 פרטיים	 לזכיינים	 הפעלה	 הרשאות	
באופן	 מגדיר	 חוף	 להפעלת	 ההרשאה	 הסכם	
החופים,	 מפעילי	 של	 והחובות	 הזכויות	 את	 ברור	
כך	לדוגמה	מצוין	בהסכם	ההרשאה	כי	כל	מפעיל	
רשאי	להציב	עד	250	מיטות	שיזוף	ומספר	כיסאות	
אסור	 ואלו	 כיסאות	 	100 על	 יעלה	 פלסטיק	שלא	
הכיסאות	 מספר	 "צמצום	 	. המים.	 בקו	 שיוצבו	
על	 יבטיח	שמירה	 המים	 בקו	 על	הצבתם	 ואיסור	
הסדר	והניקיון	של	חופי	הים	המהווים	משאב	טבע"	
ציין	מנכ"ל	העירייה	–פיליפ אזרד	והוסיף:	"פעולה	
זו	תבטיח	רצועת	בטיחות	פנויה	למצילי	הים	בפרט	

ורצועה	פנויה	למתרחצים	בכלל".	

חופים מוכרזים לרחצה

כללי
העירייה	מפעילה	4	חופים	מוכרזים	לרחצה	באורך	
קו	חוף	של	728	מ'	שבהן	אמצעי	הצלה	כגון	תחנות	

הצלה	ועזרה	ראשונה	כמפורט	להלן:
רימונים	 חוף	 ועד	 קיסוס	 מחוף	 	1 מספר	 תחנה	

בחוף	הצפוני	מערבי
תחנה	מספר	2	מחוף	רימונים	ועד	חוף	חנניה	בחוף	

הצפוני	מערבי
תחנה	מספר	3	מחוף	הזהב	ועד	חוף	הרודס	בחוף	

הצפוני	מערבי.
תחנה	מספר	4	של	החוף	הנפרד	המיועד	לסקטור	

הדתי	בחוף	מפרץ	השמש.

החוף המוכרז הנפרד
הנפרד,	 המוכרז	 החוף	 לרחצה	 נפתח	 	2010 ב-	

שהוכשר	בחלקו	המזרחי	של	חוף	מפרץ	השמש.	
ראש	העירייה	–	מאיר יצחק הלוי,	שביקש	לענות	
על	הצורך	בהקצאת	חוף	נפרד	כחלק	מהמדיניות	
להשמיש	חופים	לטובת	הציבור,	החל	לפעול	בעניין	
ביחד	עם	סגנו	דאז	–	חבר	המועצה	יפתח מזרחי 

אינה	 האמיתית	 הסיכון	 רמת	 אם	 גם	 שבו	 מצב	
גבוהה	הרי	שכל	הנכנס	למים	יהיה	בחזקת	עבריין.	
לדעת	העירייה	זוהי	גזירה	שאין	הציבור	יכול	לעמוד	
בה	ולא	שכן	רשויות	האכיפה,	מה	שגם	היה	נוצר	
עומס	של	מתרחצים	בחופים	מוכרזים	שספק	אם	

שירותי	ההצלה	היו	עומדים	בהם.
סוגי	 של	 הסטטוטורית	 שההסדרה	 לציין	 למותר	
כל	 עם	 פעולה	 בשיתוף	 תהיה	 השונים	 החופים	
בהקשר	 הפנים	 משרד	 כגון	 הממשקיים	 הגופים	
להסדרת	רחצה,	משרד	התחבורה	בהקשר	לשייט	
לניקיון	 בהקשר	 הסביבה	 הגנת	 משרד	 ונמלים,	
נוספים	להגנת	הסביבה,	משרד	 והיבטים	 החופים	

הציבור,	רשות	הטבע	 לבריאות	 הבריאות	בהקשר	
שהם	 החוף	 בקטעי	 לשימוש	 בהקשר	 והגנים	
שמורת	טבע	ימית,	ועוד.	ההסדרה	תלווה	בקביעת	
העירוני	 העזר	 חוק	 שדרוג	 כגון	 שונים	 אמצעים	

בנושא	החופים,	שילוט	מתאים	וכדו'.	
תוצאות	הפרויקט	אמורות	לסייע	לעירייה	לקביעת	
לפי	 החופים	 חלוקת	 של	 מושכלת	 מדיניות	
לצרכים	 בהתאם	 שונים	 שימושים	 של	 מקטעים	
ויכולת	והתאמת	החופים	להחלת	שימושים	אלה.	

נבחנת	 המיפוי	 של	 הראשוניות	 מהתוצאות	
לרחצה	 מוכרזים	 חופים	 שני	 להוסיף	 האפשרות	
בקטעים	המזמינים	ציבור	רחב	בקו	חוף	ארוך	שאין	
ובחלק	 הדרומי	 בחלק	 הצלה,	 שירותי	 כלל	 בהם	
לבחור	 יוכלו	 שחלקם	 כך	 החופים,	 של	 המזרחי	
הצלה	 שירותי	 עם	 חוף	 המקנה	 היחסי	 בביטחון	

מקצועיים.	

פיתוח,	ניהול	ותפעול	החופים	

כללי
העירייה	נערכה	מבעוד	מועד	לקיץ	העמוס	בחופי	
על	 צעדים	 של	 בשורה	 ונקטה	 שנה,	 כמידי	 הים,	
מנת	להבטיח	את	הסדר	הציבורי	ואמצעי	בטיחות.	
התקיימו	 מקצועית,	 בהשתלמות	 רועננו	 המצילים	
מפגשים	בין	נציגי	העירייה	למפעילי	החופים	לרענון	
הנהלים	ובהם	איסור	הצבת	כיסאות	על	קו	המים,	
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נחשבים	 והם	 הפנים	 משרד	 בסיוע	 אילת	 עיריית	
סיכויי	 את	 מעלה	 "המכשיר	 ביותר.	 למתקדמים	
ההישרדות	של	הטובע	או	מי	שלקה	בלבו	ב	–	90%"	
עברו	 המצילים	 "כל	 ומוסיף:	 שריקי	 ערן  מסביר	
מציין	 הוא	 כן	 כמו	 במכשירים".	 לשימוש	 הדרכה	
את	העובדה	שזה	מספר	שנים	קיים	מחסור	גדול	
אחרים	 באזורים	 גם	 וכנראה	 באילת	 ים	 במצילי	
בארץ,	דבר	שחייב	לדבריו	פתרון	יסודי	בן	משרדי.	

ניקיון החופים והים 

כללי
כולה	 השנה	 במהלך	 מבקרים	 עמוסי	 אילת	 חופי	
ובסופי	 החגים	 חופשות	 בקיץ,	 בחופשת	 ובמיוחד	
באוהלי	 בשטח	 לן	 אף	 מהמבקרים	 חלק	 שבוע.	
בסוגי	 והחופים	 הים	 את	 מזהם	 זה	 מצב	 קמפינג.	
שקיות	 כגון	 לניקוי	 קלים	 חלקם	 שונים.	 אשפה	
ניילון,	בקבוקים,	כלי	אוכל	וגרוטאות.	חלקם,	קשה	
פיח,	 מדורות,	 שרידי	 כגון	 לניקוי,	 ניתן	 בלתי	 ואף	

בדלי	סיגריות,	קליפות	פיצוחים	וכדו'.
באילת	 והים	 החופים	 לשמירת	 המרכזי	 האמצעי	
שוטף	 לניקיון	 אקטיבית	 פעילות	 של	 שילוב	 הוא	
כולל	מבצעי	ניקיון,	חינוך	והסברה,	הרתעה	ואכיפה.	
אילת	 חופי	 על	 לשמור	 מסייעת	 מסייעים	 אלה	

נקיים.	

פעילות חינוכית
רשות	 ידי	 על	 חינוכית	 תוכנית	 מופעלת	 באילת	
וכן	 בעיר,	 היסודיים	 הספר	 בבתי	 והגנים	 הטבע	
פעילות	הסברה	וניקוי	חופים	על	ידי	קבוצת	נוער	
אילת	 בחופי	 הסברה	 המבצעת	 המפרץ,	 שומרי	

בחופשות	ובחגים.	

מבצעי ניקיון
הקיץ	 בעונת	 קבע	 באופן	 מובילה	 אילת	 עיריית	
לחופים	 יזומים	 והסברה	 ניקיון	 מבצעי	 והחגים	
פיליפ  	– העירייה	 מנכ"ל	 מוביל	 שאותם	 והים,	
שכל	 היא	 הניקיון	 במבצעי	 המנחה	 הרעיון	 אזרד.	
גורם	מסחרי,	מוסדי,	רשותי	ואחר	יהיה	אחראי	על	
ניקיון	המתחם	בו	הוא	ממוקם	ופועל.	אלו מבוצעים	
במחלקות	 העירייה	 עובדי	 עם	 פעולה	 בשיתוף	
השונות	הנוגעות	לעניין	כגון	-	פקחי	סיירת	תיירות,	
המצילים	ועובדי	היחידה	האזורית	לאיכות	הסביבה,	
התחנה	 פקחי	 ההרשאה(,	 )בעלי	 החופים	 זכייני	
וחופים	שבמשרד	 ים	 אגף	 של	 ים	 זיהום	 למניעת	
והגנים,	 הטבע	 רשות	 פקחי	 הסביבה,	 להגנת	
ומתנדבים	שונים	כגון	נוער	"שומרי	המפרץ"	)ראה	

ייצג	את	האוכלוסייה	הדתית.	החוף	משמש	 אשר	
הן	את	הקהילה	הדתית	המתגוררת	באילת	המהווה	
כ	–	20%	מכלל	האוכלוסייה	בעיר	והן	את	הקהילה	

הדתית	הנופשת	בה.
גדר	 הוצבה	 מטרים	 	70 שאורכה	 החוף	 ברצועת	
כולל	 2.5	מטרים	 	– כ	 בגובה	של	 היקפית	 אטומה	
לנשים.	 גברים	 בין	 הפרדה	 המהווה	 דומה	 מחיצה	
 15 	- כ	 ועד	 החוף	 מקו	 נמשכת	 המפרידה	 הגדר	
חוף,	 מקלחות	 במקום	 עוד	 המים.	 בתוך	 מטרים	
חלקי	 משני	 אחד	 בכל	 ושירותים,	 צל	 סככות	
ישנה	תחנת	הצלה	עליה	 החוף	המופרדים.	בחוף	
מותקן,	כמו	בשאר	תחנות	ההצלה	באילת,	צג	עם	
השעה	 התאריך,	 את	 המראה	 מתחלפת	 תצוגה	

והטמפרטורה.	
החוף	פתוח	בשבתות	וחגים	לרחצה	מעורבת.

שירותי הצלה
 15 כוללים	 המוכרזים	 שבחופים	 החיים	 מצילי	

מצילים	ו-	2	מגישי	עזרה	ראשונה.	
בראשם	עומד	מנהל	מחלקת	החופים	העירוני	ערן 

תפקידו	 הגדרת	 מתוקף	 בנוסף	 שאחראי	 שריקי,	
והסדר	 הפיקוח	 כולל	 בחופים	 הפעילות	 כל	 על	

הציבורי.
העירונית	 מהמדיניות	 שכחלק	 לציין	 ראוי	
להתמקצעות	של	מצילי	החיים	בחופים	ואפשרויות	
ביוזמת	 עברו	 מצילים	 מספר	 המקצועי,	 לניודם	
העזרה	 ומגישי	 חובשים	 קורס	 העירייה	 ומימון	
השנה	 גם	 יצאו	 זו	 למדיניות	 בהמשך	 ראשונה.	
כמתחייב	 שנתית,	 להשתלמות	 הים	 מצילי	
בהסכם	העבודה	הארצי	עם	מצילי	הים.	במסגרת	
בעזרה	 רענון	 קורס	 המצילים	 עברו	 ההשתלמות	
הפנים,	 משרד	 ונהלי	 עבודה	 נהלי	 רענון	 ראשונה,	
ועוד.	בהקשר	 סדנאות	לטיפול	בשחיקה	בעבודה	
כי	בעיר	אילת,	שלא	כמו	בערים	אחרות	 יצוין,	 זה	
ולא	 ניתנים	שירותי	הצלה	משך	כל	השנה	 בארץ,	
זאת,	 עם	 יחד	 בחוק.	 הקבועה	 הרחצה	 בעונת	 רק	
וכן	 המצילים	 בהשתלמות	 הרבה	 החשיבות	 בשל	
כמידי	 ההשתלמות,	 מתקיימת	 לקיימה,	 החובה	
שנה	בעונת	החורף.	בימי	ההשתלמות,	לא	ניתנים	
עמדות	 ועל	 המוכרזים	 בחופים	 הצלה	 שירותי	
ההצלה	מוצבים	שלטים	המורים	על	איסור	רחצה	

בהיעדר	מציל.	
החייאה	 מכשירי	 הוצבו	 ההצלה	 תחנות	 בכל	
ידי	 על	 שנרכשו	 )דפיברילטורים(	 מתקדמים	
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מניעת זרימת ביוב לים
עיריית	אילת,	באמצעות	תאגיד	"עין	נטפים"	פועלת	
כל	העת	לשדרג,	לפתח	ולשמור	על	מערכת	הביוב	
הציבור	 בריאות	 על	 משמירה	 כחלק	 העירונית,	
ושמירה	על	הסביבה	בכלל	ועל	מפרץ	אילת	בפרט.	
במסגרת	זו,	הסתיימו	לאחרונה	עבודות	להנחת	קו	
סניקה	לביוב	במקביל	לקו	קיים	הממוקם	במקטע	
שבין	מלון	מרידיאן	לנמל	אילת.	קו	זה	הנו	מקטע	
בין	 כשנה	 לפני	 שהונח	 כפול	 סניקה	 לקו	 נוסף	
מלון	הרויאל	פארק	לבין	תחנת	השאיבה	הראשית	
קווי	 מטרת	 האצות.	 למפעל	 קרוב	 הממוקמת	
מערכת	 אמינות	 את	 להגביר	 הכפולים	 הסניקה	
הביוב	ולהבטיח	שבעת	תקלה	תהיה	חלופה	מיידית	

לסילוק	הביוב	מבלי	לסכן	את	המפרץ.	
לתחנת	 הרצה	 פעולות	 החלו	 לאחרונה	 בנוסף	
שאיבה	לביוב	חדשה	שהוקמה	בנמל	אילת	במקום	
נבנתה	 החדשה	 התחנה	 הישנה.	 השאיבה	 תחנת	
בסטנדרטים	גבוהים	ועומדת	בתקנים	המחמירים	
הסביבה.	 להגנת	 והמשרד	 הבריאות	 משרד	 של	
11	תחנות	שאיבה	 	– ל	 בנוסף	 זו,	הפועלת	 תחנה	
תאסוף	 המפרץ,	 לאורך	 ברובן	 הפועלות	 אחרות	
6	בשחמון	ומהחוף	 את	כל	הביוב	המוזרם	מרובע	

הדרומי.
לצד	פתרונות	התשתית	מפעיל	תאגיד	"עין	נטפים"	
נותנת	 אשר	 מסוגה,	 ראשונה	 התראה	 מערכת	
התראה	בזמן	אמת	טרם	גלישת	הביוב.	המערכת	
מרגע	 התראה	 המספקים	 רדיו	 גלי	 על	 מבוססת	
הגלישה.	 מתחילה	 ובטרם	 הביוב	 בור	 שמתמלא	
המערכת	מותקנת	כיום	ב	–	20	בורות	והיא	תורחב	
בקרוב	למקומות	נוספים.	מערכת	התראה	זו	לצד	
ויעיל	 מהיר	 טיפול	 מבטיחים	 התשתית	 פתרונות	

במערכת	הביוב	העירונית.

לשכת	 "רוטרי",	 מועדון	 בהמשך(,	 מוסגר	 מאמר	
צוותים	 אחרים.	 ואזרחים	 החופשיים"	 "הבונים	
החופים	 את	 הפוקד	 לציבור	 מחלקים	 משותפים	
שקיות	אשפה	ומיכלי	קרטון	לאיסוף	בדלי	סיגריות	
ומעניקים	הסבר	תמציתי	על	חשיבות	שמירת	ניקיון	
החוף,	על	הצורך	בהגברת	המחזור,	ועל	המפגעים	
הסביבתיים	הנגרמים	כתוצאה	משימוש	בכלים	חד	

-	פעמיים	ושקיות	פלסטיק.
מעת	 נערכים	 הים	 לניקיון  יזומים	 מבצעים	 גם	
אלה	 במבצעים	 צוללים.	 עשרות	 באמצעות	 לעת	
שתכולתם	 זבל	 ושקי	 צמיגים	 עשרות	 נאספים	
כוללת	בקבוקים,	כלים	חד	פעמיים,	מוצרי	פלסטיק	
למיניהם,	גרוטאות	מתכתיות.	שקי	הזבל	מועברים	

למחזור	והפסולת	להטמנה.

הרתעה ואכיפה
אילת	הסובלת	ממצוקת	חופים	שומרת	על	משאב	
זה	באמצעות	גופי	האכיפה	בעירייה,	תוך	איזון	בין	
מיועדים	 כלל	 בדרך	 אשר	 והשימושים	 הצרכים	
מבצעת	 כן,	 על	 בחופים.	 השונים	 הפעילות	 לסוגי	
ואכיפה	 פיקוח	 פעילויות	 בעירייה,	 התיירות	 סיירת	
ומניעת	 החופים	 על	 שמירה	 שתכליתן	 שוטפות,	

התיישבות	בהם.	
היחידה האזורית להגנת	הסביבה וסיירת התיירות 
בעירייה מבצעים	סיורי חוף כחלק מפעולות פיקוח 
את ניקיונם של החופים.	בנוסף  ואכיפה שיבטיחו 
המתריעים  החוף  רצועת  לאורך  שלטים  מוצבים	 
על מתן קנס בגובה 730	₪	בגין השלכת/השארת 

פסולת בחופים.
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סיכום
והים	 החופים	 בזכות	 במיוחד	 כולנו	 של	 היא	 אילת	

הנפלאים	וטוב	לדעת	שהם	נמצאים	בידיים	טובות.
בסיפא	של	המאמר	בחרנו	לציין	כי	חופי	אילת	מצויים	
בצמרת	מדרג	איכות	של	"דגל	כחול	ירוק"	של	המשרד	

להגנת	הסביבה	בשיתוף	משרדי	הבריאות	והפנים.
כל	 מדורגים	 במסגרתו	 ירוק"	 כחול	 "דגל	 פרויקט	
כלי	 ובאילת,	מהווה	 התיכון	 בים	 המוכרזים	 החופים	
משמעותי	להגברת	המודעות	ושיתוף	ציבור	הנופשים	
לשמירת	סביבת	הים	והחוף.	הדירוג	מספק	מידע	אמין	
לכל	 והבטיחות	 הניקיון	 התחזוקה,	 רמת	 לגבי	 ועדכני	
אורך	החופים	המוכרזים	בישראל.	הקריטריונים	לדירוג	
החופים:	איכות	המים,	ניקיון	החוף,	חניה,	הנגשה	לנכים,	
מתקני	חוף,	חיבור	לביוב,	דעת	קהל,	בטיחות	וזיהום	ים.
דגלים,	כאשר	 סימול	של	 ידי	 על	 מצוין	 החופים	 דירוג	
הדירוג	הנמוך	ביותר	מסומן	ב	-	0	דגלים	והגבוה	ביותר	
)דירוג	4(	מסומן	ב	-	3	דגלים.	בשל	רגישותו	של	מדרג	
המדרג	 מבוצע	 התוצאות,	 מהימנות	 וחשיבות	 הבסיס	
ים	 ידי	מפקחי	אגף	 מדי	שבועיים	בעונת	הרחצה,	על	

וחופים	במשרד	להגנת	הסביבה	ובסיוע	קבלן	חיצוני.	
המשרד	 פרסם	 	,2011 לשנת	 הרחצה	 עונת	 סיום	 עם	
להגנת	הסביבה	את	הדירוג	האחרון	לקיץ	זה,	במסגרתו	
דורגו	בחודשים	האחרונים	כל	חופי	הרחצה	המוכרזים	

ברחבי	הארץ,	בדירוג	"דגל	כחול	ירוק".
חופי	אילת,	בהם	נפשו	ורחצו	המוני	ישראליים	ותיירים	
בקיץ	האחרון,	נכללים	ברשימת	החופים	המובילים,	עם	

הענקת	ציון	100	ושלושה	דגלים	כחולים	ירוקים.	
ביותר	 הגבוה	 הציון	 את	 קיבל	 באילת	 המערבי	 החוף	
מגרשי	 ושני	 לנכים	 שביל	 על	 לשבח	 ציון	 תוך	 	)100(
כדור	עף,	החוף	הצפוני	קיבל	ציון	95,	חוף	הרודס	קיבל	
פטאנק	 ומגרש	 כושר	 מתקני	 על	 לשבח	 ציון	 תוך	 	93
91.	תוצאות	 )ספורט	צרפתי(	והחוף	הנפרד	קיבל	ציון	
העירייה	 שמשקיעה	 המשאבים	 בזכות	 נובעות	 אלה	
בשמירה	על	חופי	אילת	בשיתוף	עם	מפעילי	החופים,	
עוד	 בעירייה.	 סיירת	התיירות	 ואכיפה	של	 בפיקוח	 וכן	
כי	מאז	תחילת	המדרג	שופר	משמעותית	 לציין,	 ראוי	
וכיום	 	85 בציון	 לראשונה	 שדורג	 הצפוני,	 החוף	 דרוג	
דירוג	 משמעותית	 שופר	 עוד	 	,95 ציון	 עם	 מוביל	
והיום	מדורג	 	73 החוף	הנפרד,	שדורג	לראשונה	בציון	
להגנת	 המשרד	 ציין	 המדרג	 קריטריוני	 לצד	 	.91 בציון	
הסביבה	לחיוב	את	הצבת	מתקני	המאפרות	האישיות,	
רצועת	 לאורך	 החופים	 ספורט	 ומגרשי	 האשפתונים	
החופים,	 למדרג	 קשר	 ללא	 כי	 לציין,	 ראוי	 עוד	 החוף.	
חופי	 את	 ולשדרג	 לשפר	 העת	 כל	 העירייה	 פועלת	
אילת	המהווים	נכס	לאומי,	בשיתוף	פעולה	עם	מפעילי	
את	 העירייה	 ושדרגה	 חידשה	 לאחרונה	 רק	 החופים.	
מלון	 בחזית	 הדרומי	 בחוף	 הרודס,	 בחוף	 המקלחות	
השמש	 מפרץ	 בחוף	 לנכים	 נגישות	 ומקלחות	 הריף,	
ובחוף	הצפוני	בחזית	מלון	נפטון.	גם	בחוף	הזהב	פעלה	
בנייה	 בחריגת	 מבנים	שהיו	 לפנות	 לאחרונה,	 העירייה	

והיוו	מפגע	אסתטי.	

צל בחופים
במסגרת מדיניות החופים והשמירה עליהם הוצבו 
מוכרזים  שאינם  בחופים  צל  סככות   26 לאחרונה 
שבאים  מבקרים  בריבוי  מאופיינים  אך  לרחצה 
צל  תאפשר  הסככות  הצבת  המפרץ.	 על  לצפות 
לנופשים על החוף ותמנע הקמת אוהלים והצבת 
ציליות שונות ומשונות.	ההחלטה להציב סככות צל 
ובכך למנוע,	כאמור,	הצבת אוהלים וציליות בחופים 
לקביעת  הועדה  ידי  על  התקבלה  האמורים,	
מדיניות בחופים בראשות חבר מועצת העיר	–	יוסי 
הצבת  עם  העירייה.	 ראש  ידי  על  מונה  אשר  חן,	
הסככות לא תותר,	כאמור הקמת אוהלים והצבת 

ציליות בחופים האמורים.	
בהתאם  כי	 לעיל  לאמור  בהקשר  לציין  ראוי 
למדיניות העירייה מותרת הקמת אוהלים למטרת 
הבולדרים  לקו  ומעבר  הדרומי,	 בחוף  קמפינג 
החגים  בתקופת  השמש(	 )מפרץ  המזרחי  בחוף 
העירייה  פועלת  לאחריהם  בלבד.	מיד  והחופשות 
וזאת  האוהלים  לפינוי  התיירות  סיירת  באמצעות 
כי  לציין,	 מיותר  לא  העירוני.	 העזר  לחוק  בהתאם 
מבוצעת  קבע,	 התנחלות  מזוהה  בהם  במקרים 
פעולה מיידית לפינויו.	בכל מקרה,	אסורה הקמת 

אוהלים בחופים המוכרזים.

הנגשת נכים
עד  כולל  לנכים,	 החופים  בהנגשת  רואה  העירייה 
בפיתוח  מרכזי  יעד  ליבשה,	 המים  בין  המגע  לקו 
תוכנית  הכנת  של  בשלב  נמצאת	 והיא  החופים 
עפ"י  המוכרזים  החופים  כל	 להנגשת  מקפת 
הוראות	הספציפיות שנקבעו בטיוטת	תקנות שוויון 
נגישות  )התאמות  מוגבלות  עם  לאנשים  זכויות 
	,2011 	 התשע"א	– בנין(,	 שאינו  ציבורי  למקום 
והבריאות  הרווחה  העבודה  כבר	בועדת  שאושרה 
בשלב  המשפטים	 במשרד  ונמצאת  הכנסת  של 

של עריכתה	לפרסום ברשומות.
לקו	 עד	 הנגשה	 עם	 אחד	 רחצה	 חוף	 קיים	 כיום	
המים	ורק	לאחרונה	נרכשו	4	כסאות	נכים	מיוחדים	
המאפשרים	הגעת	נכה	בעל	נכויות	פיזיות	קשות	
המרותק	לכיסא	גלגלים	עד	לקו	המים.	כיסאות	אלו	
באחריות	 תהיה	 והפעלתן	 ההצלה	 בתחנות	 יוצבו	

המצילים.	
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רצועת החוף הצפונית מזרחית והצפונית מערבית הכוללת בתוכה את החופים המוכרזים )כולל אזור החוף 
הנפרד בחוף מפרץ השמש(, שודרגה בתיחום מחדש לאורך 1,400 מטרים, שתכליתו למנוע כניסת כלי 

שייט לאזור הרחצה ולטובת שמירה על שלום ובטיחות ציבור הרוחצים. 
התיחום החדש מעוגן במספר נקודות לקרקעית על ידי סינקרים )עוגנים( וכוללת מצופים בולטים ושרוולי 

פלסטיק לאורך החבל למניעת גידול אצות וכניסה של כלי שייט לאזור הרחצה. 
את העבודות, בעלות של 140,000 ₪ במימון משותף של תקציב הפיתוח לחופים במשרד הפנים ועיריית 
אילת, ליווה ערן שריקי, מנהל מחלקת חופים באגף התיירות והאכיפה )מינהל תפו"ח( בעירייה. התחנה 

למניעת זיהום ים סייעה בהורדת הסינקרים לעומק. 
רמי בן דוד, מנהל אגף התיירות והאכיפה, ציין בסיפוק, כי לראשונה מתקצב משרד הפנים את הפרויקט 
האמור והוא אשר סייע בידי העירייה להחליף את כל החבלים הישנים, אשר יצרו לא אחת צריבות בגוף 
המתרחצים כתוצאה מגידול אצות על החבל. ערן שריקי הוסיף בעניין וציין, כי: "חופי הרחצה המוכרזים 
ריבוי  למצוף, בשל  בין מצוף  הכולל שרוולים  כזה  היחידים בארץ, אשר מתוחמים במיצוף  באילת הם 

פעילות ספורט ימי ונותנים תחושת ביטחון מלא למתרחצים". 
לטובת  החופים  לאורך  אחרים  במקומות  וישמש  יישטף  מהמים,  שהוצא  הישן  המיצוף  כי  לציין,  ראוי 

בטיחות המתרחצים והפרדה מכלי השייט הרבים.

"שומרי המפרץ" הינה קבוצה ייחודית של בני נוער מאילת ומחבל אילות המתמקדת בשמירה על הסביבה 
הימית והחופית באילת. הקבוצה נוסדה לפני 7 שנים על ידי עמותת הסביבה האילתית - עמותת "מדבר 
וים", במטרה ליצור גרעין של פעילים ומנהיגים סביבתיים. הקבוצה מלווה על ידי עמותת "מדבר וים", 

עיריית אילת והגופים הירוקים ופעילים בה כ - 50 תלמידים מכיתות ט' ועד י''ב. 
פעילויות הקבוצה כוללות: למידה על הסביבה הימית והחופית, שמירה אקטיבית על הסביבה, העלאת 

המודעות בקרב הציבור לחשיבות השמירה על הסביבה, הכנה לצה"ל וגיבוש חברתי.

לאחר שנתיים בהן אירחה העיר אילת תחרות סבב אירופה במים פתוחים ובהצלחה רבה, עלה הרעיון 
לארח את האליפות עצמה. מדובר בשבוע ימים שבמהלכו שחו השחיינים, נציגי המדינות האירופאיות, 
ונמשכה חמישה  ו-25 ק"מ. האליפות התקיימה בחודש ספטמבר 2011  5 ק"מ, 10 ק"מ  למרחקים של 
ימים שבה השתתפו נציגים מ- 30 מדינות. "מעולם לא נערכה בישראל אליפות אירופה לבוגרים בענף 
שחייה אולימפי" ציינו בכירים באיגוד השחייה, אשר עמלו חודשים ארוכים מאחורי הקלעים לקבלת אירוח 

האליפות היוקרתית.

החופים המוכרזים באילת שודרגו בחבלי תיחום ומצופים חדשים

"שומרי המפרץ" 

אליפות אירופה לשחייה במים פתוחים



29

רקע כללי לתופעת המצוק היבשתי
חופי ישראל הם חלק מתא חופי המשתרע לאורך 
ועד  במצרים  הנילוס  של  מהדלתא  ק"מ   650 כ- 
החופים  משתרעים  ישראל  בתחום  חיפה.	 מפרץ 
לאורך של כ- 190 ק"מ שמתוכם כ- 45 ק"מ של 
בקיומו  מאופיינים  התיכון  לים  הגובלים  החופים 
של מצוק בלתי יציב בגובה שמעל ל- 10 מ'	מעל 
זרמי  של  שנים  מאלפי  נוצר  זה  מצוק  הים.	 לפני 
מזרחה  הנילוס  של  מהדלתא  חול  שהובילו	 הים 
לאורך חופי סיני ומשם צפונה לאורך חופי רצועת 
בדיונות  שהצטבר  לחיפה.	החול  עד  וישראל  עזה 
מקבילות חוף ועבר עם הזמן תהליכי ליכוד שיצר 

תופעת	התמוטטות	המצוק	שלאורך	45	ק"מ	
מהחופים	הגובלים	בים	התיכון	נובעת	משילוב	
של	השפעת	פעילות	האדם	יחד	עם	שחיקה	
גשמים	 ומי	 הים	 גלי	 רוחות,	 של	 טבעית	
מדי	 נסוג	 החוף	 המצוק.	 בראש	 המחלחלים	
שנה	בקצב	של	כמה	עשרות	סנטימטרים,	וכך	
אחדים	 באזורים	 התמוטטות.	 סכנת	 נוצרת	
קטעי	 החלו	 כבר	 והרצליה	 אשקלון	 בנתניה,	

מצוק	להתמוטט	ולסכן	מטיילים	ומבנים.	
3/4/2011	אישרה	הממשלה	את	התוכנית	למיגון	המצוק	בעלות	של	כחצי	מיליארד	 בתאריך	
בהרחבה	 המדיניות	שדן	 עקרונות	מסמך	 את	 אישרה	 	25/4/2010 בתאריך	 לאחר	שכבר	 ש"ח	
נדרשות	 אלה	 פתרונות	 ליישום	 עד	 כי	 מודגש	 בנושא.	 לטיפול	 יצירתיים	 ואמצעים	 בפתרונות	
הרשויות	המקומיות	שבתחומן	מצוק	חופי	לפעול	עפ"י	מודל	הערכת	הסיכונים	של	משרד	הפנים

המערכת*

רכסי כורכר המכונה	"המצוק הימי". 
הטבע  בנוף,	בערכי  בולט  מרכיב  הוא  החופי  המצוק 
החופית  הסביבה  של  והדימוי  התרבותית  ובמורשת 
חשיבות  בעל  ציבורי  כמשאב  להכרה  זכתה  אשר 
ראשונה במעלה,	הראויה להגנה ולשמירה.	הכרה זו 
בוטאה במסגרת חוק השמירה על הסביבה החופית 
משאב	 כאל	 לחופים	 המתייחס	 	2004 התשס"ד- 
ציבורי	הראוי	להתייחסות	תכנונית	נפרדת	ולשמירה	
קפדנית	על	ערכיו	אלה.	האיומים	הנשקפים	למצוק	
לפגום	 עלולים	 אדם,	 ומפעילות	 הטבע	 כוחות	 מצד	
ופרטיים	 ציבוריים	 ולפגוע	בנכסים	לאומיים,	 בערכיו,	

הנשענים	על	המצוק	ואף	לסכן	חיי	אדם.

*הכתבה	מבוססת	על	מידע	שניתן	ע"י	המשרד	להגנת	הסביבה	ושמופיע	גם	באתר	המשרד

מיגון
המצוק 

בחופי 
הים 

התיכון
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תופעות וסכנות 
שונים	 מצוק	 קטעי	 על	 בעבר	 שנעשו	 מעבודות	
ומעבודת	המכון	הגיאולוגי	שטיפלה	בנושא	באופן	
מזרחה	 נסוגה	 החוף	 מצוק	 חזית	 כי	 עולה	 שיטתי	
מספר	 של	 בקצב	 האחרונות	 עשרות	 במהלך	
במקומות	 כאשר	 בשנה,	 סנטימטרים	 עשרות	
מסוימים	הנסיגה	מהירה	פי	כמה	ובמקומות	אחרים	
בתהליך	 מתרחשת	 הנסיגה	 יותר.	 איטית	 הנסיגה	
בסיס	 וסחיפת	 חתירה	 שעיקרו	 מתמשך	 טבעי	
התמוטטות	 ובעקבותיו	 הים	 גלי	 ידי	 על	 המצוק	
החזית	באופן	מדורג	ולסירוגין	בקטעי	חוף	שונים.	
הוא	 מזרחה,	 הזמן	 עם	 ונסיגתו	 המצוק	 היוצרות	
תהליך	דינאמי	התלוי	בראש	ובראשונה	בתהליכים	
במשטר	 הים,	 מפלס	 בגובה	 הקשורים	 טבעיים	
בחזית	 החול	 של	 הסדימנטציה	 ובתהליכי	 הגלים	
אלה,	 בתהליכים	 שינויים	 המצוק.	 לרגלי	 החוף	

העלייה	 של	 הנוכחית	 לתחזית	 בהקשר	 בעיקר	
עלולה	 	,21 ה-	 במאה	 הים	 פני	 בגובה	 הצפויה	
ההרס	 תהליך	 את	 ולהאיץ	 התופעה	 את	 להחמיר	

והסחיפה	של	חזית	המצוק	החופי.	
על	 גם	 בנוסף	 מופר	 זו	 דינאמית	 האיזון	במערכת	
אחד	 מצד	 אשר	 ישירה,	 אנושית	 התערבות	 ידי	
גורעת	חול	)בניית	סכר	אסואן,	ייצוב	שולי	הדלתה	
ומצד	 וכורכר	בחופי	הים(,	 וכריית	חול	 של	הנילוס	
שני	מפרה	את	תנועת	החול	לאורך	החוף	וגורמת	
להצטברות	מקומית	על	חשבון	פיזור	מאוזן	)הקמת	
ומתקנים	 גלים	 שוברי	 מזחים,	 ומעגנות,	 נמלים	
נוספים	 גורמים	 החופים(.	 לאורך	 אחרים	 ימיים	
מקורם	 ההתמוטטות	 את	 ומזרזים	 המשפיעים	
ובעורפו	 החוף	 מצוק	 גג	 על	 אנושית	 בפעילות	
המשנה	את	מצבו	הפיזי,	מגבירה	את	הנגר	העילי	

ומאיצה	תהליכי	בלייה	פנימיים.	
בראש	 מחייבת	 ההתמוטטות	 קצב	 האטת	
פעילות	 מפני	 המצוק	 בסיס	 על	 הגנה	 ובראשונה	
גלי	הים	וייצוב	המצוק	עצמו,	ומניעת	תהליכי	ההרס	
שמקורם	בפיתוח	ובפעילות	על	גג	המצוק	ובעורפו.	

תוכנית לפתרון הבעיה 
הגבוהות	 העלויות	 עם	 יחד	 הבעיה	 מורכבות	
התמוטטות	 תופעת	 עם	 בהתמודדות	 הכרוכות	
הממשלה	 ראש	 משרד	 את	 הביאו	 החופי	 המצוק	
והמשרד	להגנת	הסביבה,	יחד	עם	המרכז	למדיניות	
ותוך	 ישראל	 לחקר	 ירושלים	 במכון	 סביבתית	
היוועצות	עם	משרדי	ממשלה	נוספים,	להחליט	על	
הכנת	תוכנית	מקיפה	שתטפל	בנושא	בראיה	רב	
תחומית	בהיבטים	הפיסיים,	ההנדסיים	והכלכליים	
לחבויות	 המתייחסת	 המשפטית	 במעטפת	 וכן	
הרשויות	להכיל	את	הסיכון	ולמזער	נזקים	באזורים	

ספציפיים.	
מדיניות	 מסמך	 על	 מתבססת	 שהוצגה	 התכנית	
המשרד	 בראשות	 מומחים	 שהכין	צוות	 מקיף	
שאושרה,	 ההחלטה	 על-פי	 הסביבה.	 להגנת	
13.1	ק"מ	מתוך	 תוקמנה	הגנות	משולבות	לאורך	

אמצעי	 יוקמו	 הראשון	 בשלב	 המצוק.	 אורך	 כלל	
נתניה,	 כמו	 עירוניים	 באזורים	 החוף	 הגנה	בקטעי	
הגנת	 ארכיאולוגיים.	 ובאתרים	 הרצליה ואשקלון,	
חול	 הזנת	 תיעשה	באמצעות	 החופי	 המצוק	
וייצוב	מדרון	המצוק.	 לחופים,	הקמת	שוברי	גלים	
הרשויות	 המדינה,	 ידי	 על	 תתבצע	 הפעילות	

המקומיות	ומנהלת	ייעודית	שהוקמה	לנושא.
ההגנה	על	המצוק	החופי תקטין	את	הסיכון	לפגיעה	
בחיי	אדם	וברכוש,	תגדיל	את	מספר	חופי	הרחצה	
לאומיים	 על	אתרי	עתיקות	 תגן	 לציבור,	 הנגישים	
אשקלון(,	 ותל	 )אפולוניה	 המצוק	 לאורך	 המצויים	

ותסייע במניעת	אובדן	של	אדמות	מדינה.	

לסיכום
וקביעת	התוכנית	למיגון	המצוקים	 עצם	החשיבה	
היא	בעלת	חשיבות	רבה	ואולם	מודגש	כי	החלת	
של	 הסכנות	 ועקב	 לביצוע	 יצאה	 טרם	 זו	 תוכנית	
זה	על	מבקרים	בחופי	הרחצה	 התמוטטות	מצוק	
שבשטחן	 המקומיות	 הרשויות	 על	 כי	 מודגש	
זהירות	 באמצי	 לנקוט	 חופי	 מצוק	 המוניציפאלי	
המתבססים	על	מודל	הערכת	הסיכונים	של	משרד	

הפנים.	
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חזק	בין	הרים	זקופים	עד	צפון	הכנרת	לבקעת	בית	
ציידה	)בטחה(.	הנהר	יורד	באפיק	תלול	מרום	של	
כ-	70	מטר	מעל	לפני	הים	עד	לגובה	של	כ-	210 
מטר	מתחת	לפני	הים,	דבר	היוצר	שיפוע	ממוצע	
של	כ-	3%.	אופי	הזרימה	של	הירדן	באזור	זה	הינו	
וביכולתו	לגרוף	בדרכו	חלוקים	 וחזק	 על	כן	מהיר	

בעלי	קוטר	גדול	ושברי	עצים	גדולים.	
וכן	 מפלים	 שיוצרים	 רבים	 סלעים	 כולל	 הערוץ	

בראש המאזנים
תביעת פיצויים בגין מוות מטביעה 

בנהר הירדן ההררי
סוגית טביעה המתרחשת בטבע הפראי שאיננו מהווה מקום מוסדר לרחצה 

ת"א 1307/04	בבית-המשפט	המחוזי	בת"א-יפו	בפני כב' השופט דניאל פיש
ניתן ביום, ט"ז אב תשע"א, 16 אוגוסט 2011, בהעדר הצדדים.

התובעים: עזבון	קטינה	פלונית	ז"ל	והוריה.	
נגד:	

הנתבעות: )1(	מדינת	ישראל	)משרד	הבטחון(	ו-)2(	מועצה	מקומית	מבואות	חרמון.	

נשלחו	הודעות	צד	שלישי	להורי	המנוחה,	משרד	הבטחון,	רשות	ניקוז	כנרת,	הרשות	לשמירת	הטבע	
,	ומועצה	מקומית	מבואות	חרמון.	נשלחו	הודעות	צד	ד'	לרשות	 והגנים	הלאומיים	)להלן	–	"הרט"ג"(	
הבטחון	 למשרד	 חרמון,	 מבואות	 מקומית	 למועצה	 לתובעים,	 בע"מ,	 לביטוח	 חברה	 לפניקס	 לרט"ג,	

ורשות	ניקוז	כנרת.	נשלחו	הודעות	צד	ה'	למגדל	חברה	לביטוח	והכשרת	הישוב	חברה	לביטוח.	

*	עו"ד	אפרת	לוי	-	שרעבי	היא	יועצת	משפטית	בלשכה	המשפטית	של	משרד	הפנים

מאת: עו"ד אפרת לוי - שרעבי*

פסיקת בית המשפט
תאור מקום המקרה 

גשר	כפר	הנשיא	מחבר	בין	שתי	גדות	נהר	הירדן	
כינויו.	 ומכאן	 הנשיא,	 כפר	 לישוב	 ממזרח	 ונמצא	
איזור	הירדן	ההררי	בו	אירעה	התאונה	תואר	כקטע	
באורך	 הרריים	 הם	 בו	 השטח	 שפני	 הירדן	 מנהר	
של	כ-	10	ק"מ,	הזורם	בין	גשר	בנות	יעקב	בזרם	
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במים	 שכבו	 הבנות	 בעוד	 אפסיים	 במי	 שנשאר	
שאמם	 לאחר	 הנהר.	 מרכז	 לכיוון	 והתקדמו-שחו	
במים.	 נותרו	 הילדות	 לאכול	 לבוא	 לכולם	 קראה	
לבין	 שניות	 מספר	 בין	 קצר	 זמן	 משך	 זה	 בשלב	
בקרבת	 היה	 למרות	שהאב	 יותר,	 מעט	 ארוך	 זמן	
ההורים	 נתנו	 לא	 הגדה,	 על	 עמדה	 והאם	 מקום	
את	תשומת	הלב	למתרחש,	הילדות	נשארו	במים	
ואף	התקדמו	עוד	לכיוון	מרכז	הנהר.	מכאן	האירוע	
להיסחף	 החלו	 הבנות	 במהירות.	 להתרחש	 החל	
לכיוון	הגשר,	איבדו	את	היכולת	לנוע	בכוחות	עצמן	
ונסחפו	לכיוון	הצינורות	בתחתית	הגשר	וקרקעית	
12	נפלטה	מן	 הנהר.	הילדה	הבוגרת	יותר	בת	ה-	

פטל,	 שיחי	 ערבה,	 עצי	 הכוללת	 עשירה	 צמחיה	
הרדוף	הנחלים	ועוד.

הגשר	הוקם	לפני	שנות	השמונים.	מדובר	במבנה	
קומות"	 מ"שתי	 הבנוי	 הנהר,	 את	 החוצה	 מסיבי	
ודרך	מעליהן:	"הקומה	הראשונה",	החלק	התחתון	
צינורות	 	17 הנהר,	מורכבת	משורה	של	 פני	 בתוך	
זה	שאורכם	 לצד	 זה	 המונחים	 בקוטר	מטר	אחד	
מספר	מטרים,	עליהם	וסביבם	יצוק	בטון.	מעליהם	
ומעליה	 ובטון	 אבנים	 של	 שניה"	 "קומה	 ישנה	
משטח	בטון	המהווה	השכבה	עליה	ניתן	ברוב	ימות	
השנה	לחצות	את	הנהר;	רוב	השנה	כיוון	שהגשר	
הינו	מסוג	"חצי	אירי";	סוג	זה	של	גשר	מעביר	מים	
מסויימת	 לספיקה	 עד	 הצינורות(	 )דרך	 מתחתיו	

המים	 	– שטפונות	 בעת	 	– לכך	 ומעבר	
עוברים	מעל	הגשר	ומתחתיו	בו-זמנית.

ממצאים בנוגע לאירוע הטביעה
מותה	 את	 מצאה	 בו	 הטראגי	 האירוע	
קטינה	בגיל	10	שנים	)להלן	–	"המנוחה"(	

במימי	הנהר	התרחש	ביום	3.8.1999.	
ההודעות	 ובעיקר	 העדויות	 סמך	 על	
את	 ביהמ"ש	 קבע	 למשטרה	 שנמסרו	
הממצאים	ביחס	לאירוע	באותו	יום	בנהר	

כדלקמן:	
המשפחה	התמקמה	על	הגדה	המזרחית	
טיול	 של	 שעה	 כחצי	 לאחר	 הנהר	 של	
עם	 לטייל	 הלכו	 הבוגרים	 הבנים	 רגלי.	
שלושת	 במקום.	 שפגשו	 נערים	 קבוצת	
שנים,	 	12 בגיל	 בת	 שנותרו,	 הילדים	
למים	 ירדו	 שנים	 	8 בגיל	 ובן	 המנוחה	
מהגשר.	 מטרים	 מספר	 של	 במרחק	
האב	הצטרף	כאשר	הוא	נמצא	ליד	הבן	

מבט	על:	נהר	הירדן	וגשר	כפר	הנשיא	

מבט	אל	הגשר	מצד	צפון	
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עומק המים ועוצמת הזרם
קטע	 כל	 לאורך	 במקום	 המים	 זרם	 כי	 קבע	 ביהמ"ש	
שהיווה	 לעין	 גלוי	 והיה	 מהיר	 נראה	 הרלוונטי	 הנהר	
וכי	עומק	המים	 סיכון	משמעותי	לאדם	הנכנס	למים	
נע	בין	60	ס"מ	ל-100	ס"מ	)גובה	הצינורות(	בחלקים	

העמוקים	יותר	של	הערוץ.
ביחס	לתצהירה	של	גברת	שביקרה	בגשר	בחודש	יולי	
עם	 חוותה	 כי	 טענה	 אשר	 משפחתה	 עם	 יחד	 	1999
ילדיה		אירוע	היסחפות	דומה	לזה	של	הבנות,	ביהמ"ש	
קבע	כי	החלקים	של	עדותה	שעסקו	בתנאים	ששררו	
במקום,	כגון	עומק	המים,	המרחקים	השונים,	ומהירות	
הזרם	אינם	ברורים	או	מדוייקים	מספיק	כדי	להשתית	

עליהם	ממצאים	עובדתיים.

שאלת השימוש במקום כאתר רחצה
בעניין	שאלת	השימוש	במקום	כמקום	רחצה	או	בילוי	
במים	ביהמ"ש	קבע	כי	העדויות	לפיהן	המקום	שימש	

לבילוי	בתוך	המים	לא	היו	מהימנות	ברמה	מספקת.	
ביהמ"ש	קיבל	את	עדותו	של	המומחה	מטעם	מדינת	
של	 בטיחותיים	 התפעוליים	 להיבטים	 בקשר	 ישראל	

אינו	 שהמקום	 שציין	 בטבע,	 טבעיים	 מים	 מקוואות	
מיועד	ואינו	מוסדר	לרחצה	וכי	הרחצה	במקורות	המים	
בטבע	לא	הוסדרה	עד	כה,	עפ"י	חוק	הסדרת	מקומות	
רחצה"	תשכ"ד	–	1964,	ולא	בכדי.	מקורות	המים	בטבע	
נבדלים	לדעתו	באופים	ובמהותם	מחופי	הים	ובריכות	
השחייה.	הפעילות	בטבע	הפראי	היא	במהותה	פעילות	
אתגר	חווייתית	וידוע	לכל	בר-בי-רב	שאיננה	מיועדת	
לרחצה	כמו	בריכות	שחייה	וחופי	הים	המוסדרים	לכך.

כמו	כן	טען	המומחה	כי	מהירות	הזרימה	נראית	היטב	
להצבת	 מקום	 אין	 כי	 טען	 גם	 הוא	 הגשר.	 בקרבת	
להבחין	 שניתן	 כיוון	 היתר	 בין	 הפראי,	 בטבע	 שלטים	
בקלות	כי	המקום	מסוכן.	הוא	הוסיף	כי	גידור	ושילוט	

הצד	השני	של	הגשר	לאחר	שעברה	דרך	אחד	הצינורות.	
נט"ן	 רופא	 וטבעה.  השני	 הצד	 מן	 יצאה	 לא	 המנוחה	

שהגיע	למקום	קבע	את	מותה.	

ממצאים לגבי האחריות לגשר ולאיזור הגשר
הבטחון	 משרד	 כי	 ביהמ"ש	 קבע	 הראיות	 סמך	 על	
)מדינת	ישראל(	נושא	באחריות	לגשר,	הן	כמי	שהקימו,	
הן	כמשתמש	בו	והן	כמי	שתופס	את	המקרקעין	במקום.	
לא	היתה	מחלוקת	שהגשר	הוקם	על	ידי	הצבא	או	עבורו	
לצרכים	צבאיים	וכי	הצבא	הינו	הגוף	שמתחזק	אותו	עד	
היום.	ביהמ"ש	קבע	כי	אף	גוף	אחר	מתוך	אלו	שנתבעו	
או	שצורפו	כצדדים	נוספים	אינו	צריך	לשאת	באחריות	
בגין	הגשר	וסביבתו	הקרובה.	לאף	אחד	מהם	אין	עניין	
לפנים	 כפעילות	 בסביבתו	 פועלם	 את	 לראות	 ויש	 בו	
משורת	הדין	אשר	אינה	צריכה	להטיל	עליהם	אחריות	
בפועל,	 או	 בכוח	 היו	שותפים,	 לא	 הגופים	 יתר	 בנזיקין.	
כי	 וברור	 הקרובה	 וסביבתו	 הגשר	 בתפיסת	 הצבא	 של	
הצבא	נהג	במקום	"מנהג	בעלים"	אף	אם	עשה	שימוש	

בגשר	בתקופות	מסויימות	בלבד.

החלטת המשפחה לבלות במקום
חיפשה	 המשפחה	 כי	 ברור	 באופן	 עלה	 הראיות	 מתוך	
מקום	לבלות	במים	היות	ובני	המשפחה	הצטיידו	מראש	
החברה	 של	 בעמדה	 מידע	 לקבל	 עצרו	 הם	 ים.	 בבגדי	
הנשיא	 כפר	 גשר	 וכי	 מחניים,	 בצומת	 הטבע	 להגנת	
הומלץ	כאיזור	לטיול	–	ואולם,	הם	כלל	לא	שאלו	בנוגע	
נסיונם	 על	 הסתמכו	 אלא	 למים	 כניסה	 של	 לאפשרות	

מהשנה	הקודמת,	אז	נכנסו	למים	במקום.	
האב	סיפר	עוד	כי	החזיק	את	בנו	בן	ה-8	קרוב	אליו	משך	
כל	הזמן	ששהה	עמו	במים	על	אף	שהיו	רדודים	מאד,	
ידע	 שהבן	 כיוון	 זאת	 ועשה	 לטענתו,	 קרסוליים	 בגובה	
לשחות	פחות	טוב	מהבנות.	מסקנת	ביהמ"ש	מעדות	זו	
הייתה	כי	האב	החזיק	אותו	קרוב	לגדה	וקרוב	אליו	כיוון	

שחשב	כי	יהיה	מסוכן	אם	לא	יעשה	כן.	

מבט	אל	הגשר	מצד	דרום
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מתקיים	 לא	 הנורמטיבי	 במישור	 קונקרטית,	
עוולת	 לקיום	 הדרושים	 התנאים	 מארבעת	 אחד	

הרשלנות.	

סיווג מקרי טביעה
ביהמ"ש	ציין	כי	ככלל	מקרי	הטביעה	המתרחשים	

בטבע	נחלקים	לשלוש	קטגוריות:	
בקטגוריה	הראשונה	מצויים	המקרים	בהם	מדובר	
נמצא	 בו	 רחצה	 מקום	 או	 מוכרז	 רחצה	 במקום	
נתבע	שאחראי	על	יצירת	התנאים	שהביאו	למקרה	
הטביעה;	באותם	מקרים	בדרך	כלל	נקבע	כי	חלה	

על	הנתבע	אחריות.
מקרה	 בהם	 המקרים	 מצויים	 השניה	 בקטגוריה	
הטביעה	אירע	במקום	שלא	נועד	לרחצה,	בכלל	או	
באותו	זמן.	באותם	מקרים	בדרך	כלל	נקבע	כי	לא	

חלה	על	הנתבע	אחריות.	
בקטגוריה	השלישית	מצויים	המקרים	בהם	קיימת	
הובילו	 הניזוק	 מעשי	 אולם	 המקום	 בגין	 אחריות	

במידה	רבה	לנזק	מפאת	אשם	תורם.	
ביהמ"ש	קבע	כי	המקרה	דנן	שייך	לסוג	השני	של	
המקרים,	בהם	לא	חלה	אחריות	שהרי	המקום	על	
פניו	לא	נועד	לרחצה	והיו	אלו	מעשי	ומחדלי	הורי	
להתרחשות	 בלעדי	 באופן	 הביאו	 אשר	 המנוחה	
התאונה.	במילים	אחרות,	האשם	התורם	של	הורי	
המנוחה	הגיע	לכדי	אשם	תורם	מכריע	אשר	אינו	

מותיר	מקום	להטלת	אחריות	על	הנתבעת	1.	

יגרמו	לאבדן	הטבע	אשר	ממילא	אינו	נמצא	בשפע	
בישראל.	

שהוצגו	 אחרים	 ונתונים	 לעיל	 האמור	 בסיס	 על	
בפניו	קבע	ביהמ"ש		כי	גדת	הנהר	בקרבת	הגשר	
כמקום	 נועדה	 לא	 המשפחה	 שהתה	 בו	 באיזור	
במים	 בילוי	 או	 רחצה	 מקום	 שימשה	 ולא	 רחצה	

בפועל.	

שילוט
שעשתה	 לדרך	 ביחס	 השונים	 לתיאורים	 בקשר	
העדיף	 בה,	 הנמצא	 ושילוט	 יום	 באותו	 המשפחה	
פני	 על	 ההגנה	 עדי	 של	 עדויותיהם	 את	 ביהמ"ש	
לא	 כי	 ידה	 על	 נטען	 כאשר	 המשפחה	 של	 אלו	
אף	 בכלל.	 למים	 הכניסה	 על	 האוסר	 שילוט	 היה	
או	 היו	שלטים	במקום	הספציפי,	על	הגשר	 שלא	
כי	 הנתבעים	 עמדת	 את	 קיבל	 ביה"מש	 בקרבתו,	
בתנאי	האיזור,	שהינו	איזור	פתוח	בטבע,	לא	חלה	
גדות	 את	 לשלט	 אפשרות,	 אף	 או	 חובה,	 עליהם	
הנהר	וקבע	כי	השילוט	בדרכי	הכניסה	היה	מספיק	
כדי	להעמיד	מטיילים	על	הסכנה	שבכניסה	למים	

באיזור.

אי תחולת חוק הסדרת מקומות רחצה
לא	היתה	מחלוקת	בין	הצדדים	כי	קטע	הנהר	בו	
מקומות	 הסדרת	 בצו	 נכלל	 לא	 התאונה	 ארעה	
רחצה	)מקומות	רחצה	מוכרזים	ואסורים	בחופי	ים	
כנרת	ובנהר	הירדן(,	תשל"ח-1978.	בניגוד	לטענת	
התובעים	כי	אי	הכללת	המקום	משמע	שאינו	אסור	
לרחצה,	ביהמ"ש	סבר	כי	מדובר	במקום	לא	מוכרז	
דהיינו,	 בו.	 נאסרה	 ולא	 בו	 הותרה	 לא	 שהרחצה	
לכאן	 או	 לכאן	 אליו	 אינו	מתייחס	 מקור	מים	שצו	
אינו	הופך	למותר	לרחצה	וספק	אם	החוק	חל	עליו.	
ממילא,	במקרה	דנן	קבע	ביהמ"ש	על	פי	העובדות	
או	 לרחצה	 מטבעו	 נועד	 לא	 המקום	 כי	 שהוכחו	

שחיה	ואף	הוכח	כי	לא	שימש	ככזה	בפועל.	
יצויין	כי	בנוסף	על	כך	שהמקום	נמצא	בלב	הטבע	
הפראי	במקום	מרוחק	מכל	ישוב,	הוא	לא	הופעל	
ולא	נקבעו	 גורם	אחר	 זכיין	או	 ידי	מאן	דהוא,	 על	
דמי	שימוש	כלשהם	עבור	דמי	כניסה	או	שהות	בו.	
במצב	דברים	זה	לא	הופרו	הוראות	הצו	או	החוק.	

שאלת הפרת חובת הזהירות הקונקרטית
הנחה	 נקודת	 מתוך	 יצא	 ביהמ"ש	 הסדר	 למען	
מושגית	 זהירות	 חובת	 קיימת	 למדינה	 ביחס	 כי	
כבעלת	 הפחות,	 לכל	 קונקרטית,	 זהירות	 וחובת	
המקרקעין	ומי	שתפס	אותם	בפועל,	ויחד	עם	זאת	
קונקרטית	 זהירות	 חובת	 הופרה	 לא	 כי	 קבע	 הוא	
על	ידי	המדינה.	גם	אם	התקיימה	אפשרות	טכנית	
מדיניות	 של	 כעניין	 הרי	 הנזק,	 אירוע	 את	 לצפות	
כי	 לצפות	 צריכה	 היתה	 לא	 המדינה	 נורמטיבית,	
ייכנס	למים	באיזור	הגשר,	לא	כל	שכן	 מאן	דהוא	
שאדם	יתיר	לילדיו	להכנס	אליהם.	לכן	המדינה	לא	

התרשלה	כלפי	התובעים.	
ביהמ"ש	קבע	בעניין	זה	כי	ללא	קיום	חובת	זהירות	

פסק הדין – סוף דבר
הביאה  אשר  טראגית  בתאונה  מדובר 
למותה של ילדה קטנה במימיו של הירדן 
המשפטי,	 במישור  זאת,	 עם  יחד  ההררי.	
התובענה  לעיל,	 שפורטו  מהנימוקים 
התובענה  דחיית  עם  נדחית.	 לפיצויים 
כלפי  שהוגשו  ההודעות  כל  גם  נדחות 

הצדדים האחרים.	

ניתן	ביום,	ט"ז	אב	תשע"א,	16	אוגוסט	2011,
בהעדר	הצדדים.

ניתנה	זכות	ערעור	לבית	המשפט	המחוזי	בתוך	45	יום.
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משמעותדגלדרגת סיכון 

1 – גבוהה
תנאים	פיזיים	קבועים	או	

משתנים	המחייבים	לאסור
את	הרחצה.	

2 - בינונית

תנאים	פיזיים	קבועים	או	
משתנים	המחייבים	להזהיר	

את	הקהל	בכך	שהרחצה	
מסוכנת	ומותרת	בהגבלה.	

  3 – נמוכה
תנאים	פיזיים	קבועים	או	

משתנים	המאפשרים	
רחצה	ללא	הגבלה.	

במהלך	שנת	2005	בוצעה	עבודת	
שמטרתה	 הפנים	 במשרד	 מטה	
ומדדים	 מאפיינים	 לקבוע	 הייתה	
הרחצה	 בחופי	 סיכונים	 להערכת	
למשרד	 לסייע	 מנת	 על	 בישראל,	
המקומיות,	 ולרשויות	 הפנים	
החופים,	 את	 המתפעלות	
בחופי	 הסכנות	 עם	 להתמודד	
להקטנת	 מושכל	 באופן	 הרחצה	
הבטיחות.	 והגברת	 הסיכונים	
תנאים	 נקבעו	 זו	 מעבודה	 בחלק	
עזר	 ככלי	 לשמש	 שמטרתם	
למצילים	בבואם	לקבוע	את	סיווג	
הסיכונים	המשתנים	בחוף	המוכרז.	
כאשר	מקום	מוכרז	לרחצה	פעיל	
ומאויש	בשירותי	הצלה,	האחריות	
המצילים	 על	 מוטלת	 למתרחצים	
היחיד	 המקצועי	 הגורם	 והם	
שקובע	ומעריך	את	הסכנות	ומכוון	
להערכתו	 בהתאם	 הקהל	 את	
המפורטים	 והמדדים	 המקצועית	
של	 סיכונים"	 "הערכת	 בחוברת	

משרד	הפנים.	
ההכוונה	הכללית	של	המתרחצים	
מתבצעת	 בים	 הסיכון	 למידת	
באמצעות	הנפת	דגלים	על	תחנת	
ההצלה	בצבעים	לבן,	אדום	ושחור.	
רמות	הסיכון	במקומות	המוכרזים	
פיקוח	 תחת	 שנמצאים	 לרחצה	
דרגות	 לשלוש	 סווגו	 מצילים	

כמפורט	בטבלה.
לפעול	 המקומית	 הרשות	 על	
ים	 חוף	 חלקי	 ולהערכת	 לאיתור	
זו	 חובתה	 את	 לציבור.	 מסוכנים	
תממש	הרשות	בנוגע	לכל	החופים	
המצויים	בתחום	שיפוטה	-	חופים	
לרחצה,	 כמוכרזים	 המסווגים	
חופים	המסווגים	כאסורים	לרחצה	
פעולות	 מסווגים.	 שאינם	 וחופים	
יבוצעו	 האיתור	והערכת	הסיכונים	
"מאפיינים	 נוהל	 לפי	 היתר,	 בין	
ומדדים	כלליים	להערכת	סיכונים	

בחופי	הים	בישראל".	
מסוכנים	 ים	 חוף	 חלקי	 משאותרו	
הרשות	 תנקוט	 כאמור,	 לציבור	
הנדרשים	 בצעדים	 המקומית	

להסרת	הסיכונים.

תנאי סף ומדדים כלליים
לסיוג הסיכונים 
בחוף מוכרז לרחצה
מתוך מודל הערכת סיכונים לחופי הים בישראל




