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

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

לגבי תוכן הכתבות הם על הכותבים ועל דעתם.
ולמחברי  הפנים  למשרד  שמורות  הזכויות  כל   ©

המאמרים 
 מדינת ישראל - משרד הפנים
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צוותים מקצועיים נכבדים,
חופי הים של ישראל מהווים משאב לאומי ראשון במעלה 

מתוקף מיקומם הגיאוגרפי והאקלים הים תיכוני.
מידת פיתוחם ורמת נגישותם של החופים כמקומות רחצה, 
נופש ובילוי משפיעים על מגוון רחב של תחומים חברתיים, 
ובמסגרת  זאת  לאור  ותיירותיים.  כלכליים  תרבותיים, 
מדיניות השר והמשרד לפעול לצמצום פערים ולשפר את 
ביטול  החל מהלך של  המדינה,  אזרחי  החיים של  איכות 

דמי הכניסה ופתיחת החופים לכלל הציבור.
מיוחדת  לו חשיבות  חופי הרחצה שנודע  נוסף של  היבט 
מבחינת המשרד, הוא עניין השמירה על בטיחותם וביטחונם 
של הבאים בשערי החופים. משרד הפנים מוביל מדיניות 
שתכליתה להבטיח את שלומם של המתרחצים והשוהים 
על החוף. כך למשל, המשרד הוביל מהלך לפיתוח שילוט 
אחיד ומתקדם בחופי הרחצה ומממן את הצבתם בחופים, 
יצר מודל ייחודי להערכת סיכונים בחופים, קידם הכשרה 
המודעות  את  להגביר  ופועל  חופים  מנהלי  של  מקצועית 
מסעות  ניהול  באמצעות  הרחב,  הציבור  בקרב  לנושא 

הסברה בערוצי תקשורת שונים.
משרד הפנים רואה ברשויות המקומיות, שבתחומן מצויים 
הקשור  בכל  מוביל  וכגורם  מרכזי  כשותף  הרחצה,  חופי 
לתפעול החופים, ולשמירה על שלום ציבור המבקרים בהם.
חופים חדשים,   8 הביא המשרד לפתיחתם של  זו  בשנה 
של  לסך  בישראל  המוכרזים  החופים  מספר  יגיע  ובכך 
158 חופים. מדובר במספר מרשים של חופים, המספקים 
ובעלות  בישראל,  המגזרים  לכלל  בילוי  אפשרויות 
המאפשרת גם לאלו שהפרוטה אינה מצויה בכיסם ליהנות 

ממשאביה הטבעיים של המדינה.
גיליון זה של ביטאון ים וחופים מצטרף למכלול הפעולות 
השקיפות  המקצועי,  הידע  להעשרת  הרבות  והתוכניות 
התפעול  על  האמונים  השונים  הגורמים  של  והאחידות 
ואני מברך את אלה שעמלו  של אתרי הרחצה בישראל, 

להוציאו לאור.
המקצועיים  הגורמים  כל  את  לחזק  ברצוני  לסיום, 
אתרי  על  המופקדים  והציבוריים  העירוניים  הממשלתיים, 
הרחצה ולאחל לכולנו עונת רחצה מוצלחת, מהנה ובטוחה.

מרדכי כהן
המנהל הכללי של משרד הפנים

קוראים נכבדים,
אנו מתכבדים להוציא לאור גיליון נוסף של "ים וחופים" 
באייר  א'  שני  ביום  שנפתחה   2018 הרחצה  לעונת 

התשע"ח 16 באפריל 2018.
התכנון  מדיניות  הציבור.  קניין  הם  בישראל  הים  חופי 
השמירה  בחוק  בישראל,  לחופים  המתאר  בתכניות 
התכנון  לחוק  השנייה  ובתוספת  החופית  הסביבה  על 
משאב  הינו  הים  חוף  לפיה  תפיסה  מבטאת  והבניה, 
תואמת  זו  תפיסה  עת.  ובכל  אדם  לכל  פתוח,  ציבורי 
המערב.  בארצות  ים  חופי  בתכנון  הרווחת  הגישה  את 
מרכזי  עממי  נופש  אתר  מהווים  הרחצה  חופי  ככאלה 

בישראל, המושכים אליהם מיליוני מבקרים מדי שנה.
אורך החופים הכולל בישראל עומד על 306 ק"מ ב - 27 
הכנרת,  התיכון.  הים  לחופי  רשויות מקומיות השוכנות 
מדיניות  בדבריו  ציין  שהמנכ"ל  כפי  המלח.  וים  אילת 
המקומות  את  שניתן  ככל  להגדיל  היא  הפנים  משרד 
המוכרזים לרחצה וכן לאפשר נגישות חופשית חינם אין 
כסף לכלל הציבור. ואכן משנת 2010 ועד היום חל גידול 
של 14.5% במספר 138 תחנות ההצלה שכיום עומדים 

על 158 תחנות הצלה.
ולצערנו  סיכונים,  גם  הים  בחופי  קיימים  כידוע, 
וביניהן  שונות  תאונות  לעת  מעת  בהם  מתרחשים 
הרחב  לקהל  להעניק  מתפקידנו  למוות.  טביעות  אף 
שיחזרו  מנת  על  האמצעים,  מירב  את  לחופים  המגיע 
של  מאומצת  בעבודה  זאת  לביתם.  ושלמים  בריאים 
כגון  בישראל  הרחצה  חופי  על  האמונים  הגורמים  כל 
משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות ובתמיכת שדרת 

העובדים המקצועית בשטח.
את  לעדכן  היא  הנוכחי  הגיליון  של  המרכזית  המטרה 
הקשור  מקצועי  בחומר  חיים  הצלת  בתחום  העוסקים 
זה  בגיליון  להציג  הביטאון בחרה  לחופי הרחצה. מערכת 
מונגשים  חופים  על  ממידע  החל  נושאים,  רחב של  מגוון 
וכלה במדריך  נפרדים,  וחופים  לאוכלוסייה עם מוגבלויות 
נושאים  וכן  הים.  בחופי  סיכונים  עם  להתמודדות  מקיף 

מרכזיים נוספים המלווים את ניהול החופים בישראל.
נותר אם כן לאחל לכולם המשך עונת רחצה מהנה ובטוחה.

עאטף חיראלדין
מנהל האגף לאתרי רחצה ומפקח רחצה ארצי 

דבר העורך דבר מנכ״ל משרד הפנים
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1. כללי
באייר  א'  שני  ביום  כחוק  נפתחה  הרחצה  עונת 
בתשרי  כ"ט  ב-  ותסתיים   ,)16/4/18( התשע"ח 

התשע"ט )8/10/18(.
והקדימו  הפנים  משרד  לפניית  נענו  מהרשויות  חלק 
את מועד פתיחת עונת הרחצה כחודש לפני המועד 
הרשמי הקבוע בחוק, וזאת מהסיבה להערכות לקליטת 
ציבור רחב בחופים בתקופת הפסח. כך שעוד בטרם 
ברחבי  הצלה  תחנות   69 כבר  פעלו  הרשמי  המועד 
הארץ, מתוכם 50 תחנות הצלה בים התיכון ובכנרת, 
וכן 4 תחנות באילת הפעילות במשך כל השנה ו - 15 

תחנות הצלה בים המלח הפעילות במשך כל השנה.
המקומיות  הרשויות  את  רואה  הפנים  משרד  כי  יצוין 
כאחראיות על החופים שבחזקתן ומצפה מהן ליישום 
מלא של הוראות החקיקה, הנהלים וההנחיות לרבות 
יישום מודל הערכת הסיכונים והצבת שילוט עפ"י הצו, 
ותאונות  טביעה  מקרי  שניתן,  ככל  למנוע,  כדי  זאת 

אחרות בחופי הים.

2. נתונים סטטיסטיים וכמותיים
גידול בהיקף החופים המוכרזים לרחצה 

בים  חופים   105 מוכרזים:  חופים   158 יפעלו  השנה 
התיכון, 33 בכנרת, 16 בים המלח ו - 4 באילת. מתוכם 
המדיניות  במסגרת  השנה  במהלך  שיפתחו  חופים   10
להגדלת היקף החופים המוכרזים: בקריית ים 2 חופים - 
ימית ואלמוגים, בנתניה 2 חופים - פולג דרום ובלו ביי, 
13, חוף  3 חופים באיגוד ערים כנרת - חוף גולן קטע 
חוף  בעכו  קזבלנקה,  חוף  בטבריה  כורסי,  וחוף  ברניקי 
נפרד, חוף הבונים במעצה אזורית חוף הכרמל )שמורת 

הטבע הבונים(.
בהיקף   15%  - כ  של  גידול  חל   2010 משנת  כי  יצוין 

מקומות הרחצה המוכרזים )20 תחנות נוספות(.

ירידה בהיקף מקרי הטביעה למוות
איש,   30 הרחצה  בעונת  למוות  טבעו   2017 בשנת   
לעומת שנת 2016 שבה טבעו 43 איש. מדובר בירידה של 
כ-30%. יצוין כי ממוצע מקרי המוות של טביעות בחופי 
האחרונות  השנים  עשרה  בחמש  הרחצה  בעונת  הים 

עומד על כ- 45 איש בשנה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 האגף לרישוי עסקים
 ואתרי רחצה

 

 

 

 קרין לוי
 מפקחת מחוזית

 מרכזמחוז 

 

 מפעם  גליל מערבי
מערכת מרכזי הדרכה 
 ופיתוח בשלטון המקומי

 

    

 עאטף חירלאדין
מנהל תחום אתרי רחצה 

 ארצי

 

 רווית קלפנר
 מפקחת מחוזית
 מחוז תל אביב

 

 מרק ויין
 מחוזי מפקח

 מחוז חיפה

 

 פואד חלחל
 מרכז פיקוח ארצי

  לחופי רחצה
 

 
 

 שריקיערן 
 אילת       

 

 
 

 אריה תורג'מן
 אשדוד       

 

 
 

 שמואל לין
 הרצליה      

 

 
 

 טל פילטר 
 יפו-תל אביב   
 

 
 

 יאיר מוהר
 יפו-תל אביב   
 

 
 

 אברהם נעמן      
 יפו-תל אביב  
 

 
 

 ציון עידן
 מגדל       

 

 
 

 עזרא חפר
 קריית ים     

 

 
 

 אריק עפרון
 שבי ציון      

 

    

 אשר גרנר
 אגף רישוי עסקיםמנהל 

 ואתרי רחצה

    
 

 דוד לבקוביץ
מנהל אקדמי, יועץ 

 מומחה לאתרי רחצה 
 

    
 

 ד"ר חיה בנדק
 מנהלת מפעם
 גליל מערבי

 
 

 
 

 חאלד ג'רבאן
 ג'יסר אל זרקה 

 

 
 

 אילן מסינגר
 חיפה        

 

 
 

 יעקב שאהין
 חיפה      

 

 
 

אברהים איברהים    
 חיפההחוף השקט 

 

 
   

 מימון נידם
 עכו 

 

 
 

   

 אליהו בן עזרא     
 עכו 

 

 
 

 

 כורדי חדר
 עכו 

 

 
 

 דוקטורי יוסי   
 בננה ביץ 

 

 
 

 שאולוב סיוון   
 בננה ביץ

 

מגדלור 
מידע

בכתבה זו מרוכז מידע חשוב ועדכני המיועד לסייע 
לגורמים המקצועיים ברשויות המקומיות האמונים 

על ניהול, תפעול ופיקוח החופים בישראל

1. כללי

2. נתונים סטטיסטיים וכמותיים

3. נהלים חדשים להסדרת הרחצה

4. תקציב פיתוח לחופי רחצה

5. פרסום והסברה למניעת טביעות

6. קורסים, כנסים והשתלמויות לצוותים המקצועיים

7. שיתוף פעולה עם השיטור הימי להצלת חיים בחופים

8. תוכנית דגל כחול Blue Flag בחופים

9. אופנוע ים להצלה

10. דגל סגול להתראה מפני מדוזות

11. הצלת חיים בחופים

12. מחויבות אישית בחופים

13. חופים מיוחדים
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3. נהלים חדשים להסדרת הרחצה
כתיבת  של  בתהליך  החל  הפנים  משרד 
נהלים חדשים, כהמשך לתיקון צו הסדרת 
מקומות רחצה )סדרים ואיסורים במקומות 
רחצה מוכרזים(, התשע"ו - 2016. הנהלים 
נועדו לקבוע סידורים תפעוליים. בטיחותיים 
ואחרים בחופים, על מנת לשפר ולייעל את 

השרות לאזרח.

4. תקציב פיתוח לחופי רחצה לשנת 2018

המקומיות  לרשויות  מסייע  הפנים  משרד 
 2018 בשנת  המוכרזים.  לחופים  בתקציב 
 ,₪ מיליון   14.5  - כ  על  זה  סיוע  עומד 
רחצה  חופי  לפיתוח  מיועד  חלקו  כאשר 
החופים  ואחזקת  לתפעול  חלקו  חדשים, 
איתנות  שאינן  מקומיות  לרשויות  כסיוע 
מבחינה תקציבית, וחלקו לפיתוח ורכישת 

ציוד הצלה ובטיחות בחופים.

5. פרסום והסברה למניעת טביעות 

תוכנית  שנה  כמידי  מקיים  הפנים  משרד 
שפות  במספר  והסברה  לפרסום  מקיפה 
וזאת באמצעי התקשורת  בישראל,  הרווחות 
השונים, בהיקף תקציבי של קרוב ל - 3 מיליון 

.₪
החודשים  במהלך  יתקיים  התוכנית  עפ"י 
רחצה  בנושא  קמפיין  אוגוסט  ועד  יוני 
בטוחה, שיכלול תשדירים בטלביזיה, פרסום 
באינטרנט, בעיתונות ויחסי ציבור באמצעות 
השונים,  התקשורת  וכלי  ברדיו  ראיונות 
אשר בהם יועברו הנחיות והסברים על כללי 

התנהגות רצויים בחופי הרחצה.

6. קורסים, כנסים, השתלמויות 
לצוותים המקצועיים

קורס מנהלי חופים
במהלך שנת 2017 הסתיים מחזור שלישי 
המחויב  חופים  מנהלי  קורס  של  במספר 
על פי הצו1, הקורס פותח ובוצע באמצעות 
משרד הפנים. המינהל המוניצפאלי והאגף 
ההדרכה  מרכזי  מערכת  רחצה,  לאתרי 
ופיתוח של השלטון המקומי - מפעם גליל 

מערבי. 
רקע  למשתתפים  להעניק  הקורס  מטרת 
בנושאים הקשורים  מקצועי והרחבת אופקים 
לים וחופיו, ובד בבד כלים מעשיים המבוססים 
על הוראות כל דין והניסיון הרב שהצטבר 
בשטח, זאת על מנת להכשיר את מנהלי 
לניהול  מקצועי  אדם  ככוח  החופים 
חופים  של  והמחייב  המורכב  והתפעול 
האסורים  אלה  ו/או  לרחצה  המוכרזים 
לרחצה. הקורס נועד להבטיח, ככל שניתן, 
את רווחת, ביטחון, בטיחות ובריאות הציבור 
משך  הרחצה.  חופי  את  הפוקד  הרחב 
- תוכנית הקורס בהיקף של  כ  ההכשרה 
100 שעות לימוד אקדמיות אשר התבססה 

על התוספת השנייה בצו.
השתתפו בו איש מנהלי חופים ותיקים לצד 
חדשים, אנשי פיקוח ותפעול חופים, מצילים 
וותיקים שראו בקורס חשיבות לרכישת ידע 

ואפשרויות למוביליות מקצועית.

כנסים לסיום ופתיחת עונת רחצה

         מחוז צפון 

עליזה שעיבי
מפקחת רחצה מחוזית

050-6204078

איגוד ערים כנרת
דנה בכר

מנהלת אגף סובב כנרת
04-6752220

050-4330600

חופים מוכרזים:
כינר

דוגית
גולן

לבנון
חלוקים
שקמים

אכסניית כרי דשא
כפר הנופש מפרץ אמנון

צינברי

עיריית טבריה
אשר אלמלם

מנהל אגף החופים
04-710109

053-7375172

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
רני אוחנה

מנהל מחלקת רישוי
עסקים ופיקוח בחופים

04-6757694
050-7221208

חופים מוכרזים:
גנוסר 

אכסניית כרי דשא
המסעדה בעין גב

כפר הנופש עין גב
האון

כפר הנופש מעני
צמח

צינברי 
משרד הפנים

 

בחוף שבו לא תשמעו את קריאות המציל,
קחו בחשבון שהמציל לא ישמע את הקריאות שלכם.

שמרו על הכללים לרחצה בטוחה: 
מתרחצים רק בחוף מוכרז עם מציל• 
נשמעים להוראות המציל• 
מתרחצים רק בשעות הרחצה המותרות • 

ע"פי הנחיות הרשות המקומית
שמים לב לצבע הדגל• 

לפרטים נוספים ורשימת החופים המוכרזים היכנסו: 
yam.org.il

אין אדם נכנס למקום סכנה!
אם אין מציל לא נכנסים!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 האגף לרישוי עסקים
 ואתרי רחצה

 

 

 

 קרין לוי
 מפקחת מחוזית

 מרכזמחוז 

 

 מפעם  גליל מערבי
מערכת מרכזי הדרכה 
 ופיתוח בשלטון המקומי

 

    

 עאטף חירלאדין
מנהל תחום אתרי רחצה 

 ארצי

 

 רווית קלפנר
 מפקחת מחוזית
 מחוז תל אביב

 

 מרק ויין
 מחוזי מפקח

 מחוז חיפה

 

 פואד חלחל
 מרכז פיקוח ארצי

  לחופי רחצה
 

 
 

 שריקיערן 
 אילת       

 

 
 

 אריה תורג'מן
 אשדוד       

 

 
 

 שמואל לין
 הרצליה      

 

 
 

 טל פילטר 
 יפו-תל אביב   
 

 
 

 יאיר מוהר
 יפו-תל אביב   
 

 
 

 אברהם נעמן      
 יפו-תל אביב  
 

 
 

 ציון עידן
 מגדל       

 

 
 

 עזרא חפר
 קריית ים     

 

 
 

 אריק עפרון
 שבי ציון      

 

    

 אשר גרנר
 אגף רישוי עסקיםמנהל 

 ואתרי רחצה

    
 

 דוד לבקוביץ
מנהל אקדמי, יועץ 

 מומחה לאתרי רחצה 
 

    
 

 ד"ר חיה בנדק
 מנהלת מפעם
 גליל מערבי

 
 

 
 

 חאלד ג'רבאן
 ג'יסר אל זרקה 

 

 
 

 אילן מסינגר
 חיפה        

 

 
 

 יעקב שאהין
 חיפה      

 

 
 

אברהים איברהים    
 חיפההחוף השקט 

 

 
   

 מימון נידם
 עכו 

 

 
 

   

 אליהו בן עזרא     
 עכו 

 

 
 

 

 כורדי חדר
 עכו 

 

 
 

 דוקטורי יוסי   
 בננה ביץ 

 

 
 

 שאולוב סיוון   
 בננה ביץ

 

1צו הסדרת מקומות רחצה )סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים( התשע"ו – 2116
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עונת  וסיום  לפתיחת  כנסים   כנסים:   3 התקיימו 
רחצה 2017, וכנס אחד לפתיחת עונת רחצה 2018. 
המחוזיים  הרחצה  מפקחי  חלק  לקחו  אלו  בכנסים 
הנוגעים  הממשלה  ממשרדי  נציגים  הפנים,  במשרד 
מקצועיים  גורמים  וכן  הים,  בחופי  הרחצה  להסדרת 
חומר  חולק  הכנסים  במהלך  המקומיות.  מהרשויות 
מקצועי למשתתפים בכל הנוגע לדרישות הוראות כל 
דין והנחיות משרד הפנים ומשרדי הממשלה השונים 
כגון משטרת ישראל, משרד הבריאות ועוד. התקיימו 

משובים  קבלת  לרבות  מקצועיים  ודיונים  הרצאות 
והצעות לייעול פרי הניסיון מהשטח.

השתלמויות
מקומות  הסדרת  בצו  המצוינת  לתוכנית  בהתאם 
רחצה, הרשויות המקומיות קיימו השתלמויות בעזרה 
ראשונה ובהחייאה למצילים ומגישי העזרה הראשונה.

7. שיתוף פעולה להצלת חיים בין הרשויות 

צו הסדרת מקומות רחצה - תשע"ו - 2016 
)סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים(

פרק א': תפקידים וסמכויות

מנהל חופים

2. )א( ראש רשות מקומית ימנה אדם מבין עובדי 
הרשות המקומית למנהל החופים שבתחומה.

ימונה אדם למנהל החופים אלא אם כן  )ב( לא 
עבר הכשרה לתפקידו לפי תכנית שאישר מפקח 
רחצה ארצי בנושאים כמפורט בתוספת השנייה 
הראשונה  השנה  במהלך  כאמור  הכשרה  או 

לתקופת מינויו.
תפקידו של מנהל החופים

של  קיומן  הבטחת  על  נוסף  אחראי  החופים  מנהל   .3

הוראות הצו, גם לאלה:
יבצעו  המקומית,  ברשות  התפקידים  )1( שבעלי 
את חובותיהם לפי צו זה וכן לפי חוק עזר הנוגע 
למקומות רחצה, אם התקינה הרשות המקומית;

)2( תפעול מקום רחצה מוכרז, תחזוקתו וניקיונו 
ולפיקוח על מפעיל או מחזיק של מקום הרחצה 
זה  ובכלל  המקומית,  הרשות  מטעם  המוכרז 
הבריאות  הבטיחות,  על  שמירה  לצורך  הנדרש 

והביטחון במקום הרחצה, לפי צו זה.

הידעת?
זוהי הגדרתו המדויקת 

של מנהל החופים 
עפ״י צו הסדרת 
מקומות רחצה
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לשיטור הימי 

לשיטור הימי אחריות על הסדר הציבורי 
בים,  והרכוש  הנפש  על  ושמירה 
ואמצעים  שייט  כלי  של  במגוון  וזאת 
מתקדמים אחרים. לכן קיימת חשיבות 
הרשויות  בין  הפעולה  לשיתוף  רבה 
לבין  החופים,  שלאורך  המקומיות 
לאיתור  הקשור  בכל  הימי  השיטור 
נעדרים בים, הצלת טובעים וכמובן לגבי 
החופים  לתחומי  החודרים  שייט  כלי 

המוכרזים ומסכנים את המתרחצים.
של  פעולה  שיתוף  ממשקי  קיימים 
כגון  בחופים,  המקצועיים  הצוותים 
בשני  הימי,  השיטור  למול  המצילים, 
מוקד  דרך  עיקריים:  תקשורת  ערוצי 
המוקדים  עם  אישי  בקשר  וכן   100
מהירות  הימי.  השיטור  של  המקומיים 
ההגעה של השיטור הימי לאירוע תלוי 
הים  מצב  העגינה,  ממקום  במרחק 

ואירועים מקבילים.
8. תוכנית הדגל הכחול 

מועצה אזורית מטה אשר
גלי רז

מנהל מחלקת תיירות וחופים
04-9879622
04-9879700

050-3794667

חופים מוכרזים:
בצת

פארק אכזיב
אכזיב תחנה דרומית

שבי ציון

עיריית נהריה
יוסי בנג׳ו

מנהל מחלקת החופים
04-9517711
04-9001452

052-2594618

חופים מוכרזים:
נפרד מקטע 1
נפרד מקטע 2

גלי גליל
סוקולוב

עיריית עכו
מימון נידם

מנהל מחלקת החופים
04-9956060

058-4020252

חופים מוכרזים:
הארגמן
התמרים

מועצת מגדל
עדן ציון

פקח חופים ורישוי עסקים
050-3555251

            מחוז חיפה 
מרק ויין

מפקח רחצה מחוזי
050-6221370

מועצה מקומית ג׳סר א-זרקא
ח׳אלאד ג׳רבאן
מנהל מחלקת החופים

04-6329100/5
04-6100748

052-3861130

חופים מוכרזים:
ג׳סר

Blue Flag בחופים

בר  לפיתוח  תכנית  היא  הכחול  הדגל 
חברתית  סביבתית  למצוינות  קיימא 
הייחודית  ובינלאומית,   - וולונטרית 

לסביבה החופית.
התכנית הוכרזה על ידי ארגון התיירות 
הגדולה  כתכנית   )WTO( העולמי 
 .)Eco-Label( הירוק  במיתוג  בעולם 
מקומיות  רשויות  מאתגרת  התוכנית 
בסטנדרטים  לעמוד  חופים  ומפעילי 
גבוהים של למעלה מ- 30 קריטריונים 
נקי,  חוף  מבטיחים  אשר  מחמירים 
ברמה  שירותים  ומתן  רחצה  מי  איכות 
גבוהה, פרויקטים חינוכיים לציבור ואף 

גישה נוחה לנכים. 
הדגל הכחול הפך סימן למצוינות המוכר 
על ידי תיירים ואנשי מקצוע ויכול לסייע 

לקידום התיירות בחופים.
יותר מ - 4300 חופים ומרינות המקפידים 
על סטנדרטים גבוהים, מניפים כיום את 
ברחבי  מדינות   49  - ב  הכחול  הדגל 
דרום  זילנד,  ניו  אפריקה,  אירופה, 
באזורינו  והקאריביים.  קנדה  אמריקה, 
הים  בחופי  מתנופפים  כחולים  דגלים 

של ירדן, טורקיה, קפריסין ויוון.
ישראל הצטרפה לפרויקט זה בשנת 2012 
וכיום 48 חופים נושאים את הדגל הכחול.

9. אופנוע ים להצלה 

שלבי ההצטרפות לתוכנית

ועדה
בינלאומית

ועדה
לאומית

מילוי 
הבקשה 
ואיסוף 
הנספחים

הכנת תוכניות לפעילויות 
סביבתיות חינוכיות

דגימות 
מים

בחינה 
ראשונית 
של החוף

שילוט

הידעת?
אלו הם שלבי 
ההצטרפות 

לתוכנית
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אופנוע ים הוא כלי שיכול להוות מענה מהיר להצלת 
ניכר  באופן  להרחיב  ומאפשר  טביעה,  במקרי  חיים 
לעתים  המוזנקים  המצילים  של  הפעולה  גזרת  את 
של  המוכרז  לתחום  שמחוץ  לחופים  גם  תכופות 

תחנת ההצלה.
והצלה  לפיקוח  ככלי  ים  באופנוע  השימוש 
ברבים  האחרונות  בשנים  התרחב 
כמקומות  המוכרזים    - מהחופים 
מהווה  זה  כלי  כי  והוכח  רחצה, 
במקרי  להצלה  משלים  מענה 
טביעה רבים. יחד עם זאת שימוש 
סכנה  להוות  יכול  בו,  נכון  לא 
המתרחצים  ולציבור  למפעיליו 
בים, כך שיש להפעילו במקצועיות 

ובשיקול דעת.
משרד הפנים מעודד שימוש באופנועי 
ההצלה  בציוד  כלול  שאינו  למרות  ים, 

המחויב בצו.
השימוש באופנועי ים ככלי שייט לפיקוח והצלה מעוגן 
תשיעי  בפרק  השייט(,  )בטיחות   - הנמלים  בתקנות 
בנמלים  רחצה  במקומות  שייט  )הגבלות   68 תקנה 
וליד צוללנים(, וכן בסעיף משנה ג' המציין שלא יחולו 
מגבלות אלה על כלי שייט המשמש לפעולות הצלה 

או פיקוח על הרחצה.
שייט  ברישיון  המחויב  כלי  הוא  ים  אופנוע  כי  יצוין 
וכן משיטים  השייט(,  )בטיחות  הנמלים  עפ"י תקנות 
המחזיקים תעודת משיט בדרגה 11. כך שרק מצילים 
להשיט  רשאים   11 בדרגה  משיט  תעודת  בעלי 

אופנועי ים.
באחריות הרשות המקומית להפעיל את הכלי על פי 
הוראות כל דין לרבות הוצאות רישיונות כנדרש, הן 

לכלי והן למשיטים.
10. דגל סגול להתראה מפני סכנת מדוזות 

בחופי הרחצה 
בחופי הים התיכון שכיחה מדוזה מסוג ״החוטית הנודדת״.
נחילי המדוזות מופיעים בחודשי הקיץ בתחילת עונת 
הרחצה והם גורמים למתרחצים צריבה לוהטת דמוית 
כוויה. לאור זאת משרד הפנים המליץ בפני הרשויות 
מפני  המתרחצים  את  ולהזהיר  להתריע  המקומיות 
סגול,  דגל  הנפת  באמצעות  וזאת  מדוזות  הימצאות 

כמקובל בחלק ממדינות העולם.
הנפת הדגל נועדה למתן שירות מידע לקהל המתרחצים 
ואינה מחייבת הוצאת המתרחצים מהמים אלא נועדה 
לאזהרתם בלבד. הדגל אינו תחליף לדגלים המצביעים 

על תנאי הים המונפים על תחנות ההצלה.

11. הצלת חיים בחופים
� בשנת הרחצה 2018 הועסקו לראשונה 2 מצילות 
זו  שמגמה  בתקווה  זאת  וראשל"צ,  טבריה  בחופי 
תימשך ותתרחב. בתוכנית של עיריית ראשל"צ לגייס 
תהיה  הבאה  הרחצה  שבשנת  כך  נוספות  מצילות 

תחנת הצלה אחת המאוישת כולה במצילות.
 87 הכלכלה  משרד  ידי  על  הוכשרו   2017 בשנת   �

מצילי ים לסוג 1, 15 לסוג 2 ו - 21 לסוג 3.
�  עפ"י נתוני מד"א הוענק בשנת הרחצה 2017 טיפול 
רפואי ל - 234 איש שנמשו מאתרי רחצה שונים )חופי 
הים, בריכות שחייה נחלים וכיו"ב( מהם 39 טבעו למוות, 
שפונו   11 החייאה,  פעולות  שעברו  אנוש  במצב   16
נרשמה  קל.  במצב   145  - ו  בינוני   23 קשה,  באורח 
בהשוואה  מד"א  ע"י  שטופלו  המקרים  במספר  ירידה 
לעונת הרחצה 2016, שבה טופלו 320 איש ומהם 57 

שטבעו למוות )בכל אתרי הרחצה ולא רק בחופים(.

12. תוכנית מחויבות אישית בחופים
האחרונות  בשנים  מתפתחת  אשר  מעניינת  מגמה 
שבה  אישית,  מחוייבות  תוכנית  הינה  בחופים, 
הרשויות המקומיות רואות בקהילה בקרב בני הנוער, 

לצורך נדבך חשוב בניהול החופים 
איכות  על  השמירה 

לטובת  וגם  הסביבה 
והצלה.  בטיחות 
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שנתית מדובר  רב  בתוכנית 
במטרה  תיכוניים  ספר  בבתי  הפועלת 
התלמידים  מעורבות  את  להגדיל 
הלמידה  ממדיניות  כחלק  בקהילה 
החינוך.  משרד  של  המשמעותית 
חברתית  מעורבות  כי  סבור  המשרד 
תורמת  הנפשי,  החוסן  את  מחזקת 
מעוררת  סיכוניות,  התנהגויות  לצמצום 
להשכלה  שאיפות  התלמיד  בקרב 
בהישגים  לשיפור  מביאה  גבוהה, 

ולהעלאת הדימוי העצמי והמוטיבציה.
רשויות  ממספר  דוגמאות  להלן 
מקומיות אילת - ניתן למצוא את נערי 
דרך  כיום  המופעלים  המפרץ"  "שומרי 
מחויבות  במסגרת  העירוני  המתנ"ס 
המפרץ  שומרי  הקמת  מטרת  אישית. 
ספר  מבתי  נוער  בני  ולגבש  לחנך  היא 
באילת ומחבל איילות ולהכשירם להיות 
פעילים למען הסביבה, החברה והמדינה.
החניכים  לומדים  המפגשים  במהלך 
מקצוע  ואת  וסביבתו  הים  את  להכיר 
לגופים  לעזור  שיוכלו  כדי  הצלילה, 
על  בשמירה  אילת,  ולעיריית  הירוקים 
ההתנדבותית  פעילותם  אילת.  מפרץ 
של שומרי המפרץ כוללת מבצעי ניקיון 

תת - ימיים הנעשים מדי חודש.
חלק בלתי נפרד ממבצעי ההסברה הוא 
שמתקיימים  החיים  בבעלי  התמקדות 
מבצעי  של  ומטרתם  אילת  במפרץ 
המודעות  העלאת  הוא,  אלו  הסברה 
בקרב הציבור לנזקים אפשריים לחיות 
מאי  כתוצאה  ימי  התת  ולעולם  הבר 

שמירה על הניקיון.
העבודה  בתוכנית  הצצה   - אשדוד 
השנתית של אגף החופים מצביעה על 
העיר.  אל  הים  וחיבור  הקהילה  שיתוף 
האגף מפעיל שורה של מיזמים שנועדו 
את  ולשדרג  המתרחצים  על  לשמור 
כגון:  אשדוד,  בחופי  השירות  איכות 
חיים,  להצלת  האוסטרלית״  ״התוכנית 
המופעלת באשדוד זו השנה השלישית 
הגדול  ההתנדבותי  בארגון  ומקורה 

באוסטרליה המונה למעלה מ- 65,000 
מתנדבים. 

המיועד  ימית"  הצלה  מתנדבי  "קורס 
את  להכיר  שהוכשרו  ומעלה   16 לבני 
סיוע  ולתת  הימית  הבטיחות  תחום 
למצילים כהמשך לתוכנית האוסטרלית. 
 61 כ-  לומדים  ההשתלמויות  במהלך 
 ,8-13 בגילאי  שנה  בכל  ונערים  ילדים 
ההתאמה  מבחני  את  עברו  אשר 
סכנות  עם  להתמודד  כיצד  הראשונים, 
בים ולסייע לאלה אשר נקלעו למצוקה 
הים  "לקרוא" את  לומדים  הילדים  בים. 
במכשירים  שימוש  שפתו,  את  ולהבין 
עזרה  קורס  ימית,  בטיחות  בסיסיים, 

ראשונה והחייאה ועוד.

13. חופים מיוחדים

חוף קצא״א באילת נפתח לציבור הרחב
המרכזי  המשאב  הם  באילת  הים  חוף 
להיות  צריכים  הם  וככאלה  העיר  של 
בהם  הרבים,  למבקרים  אטרקטיביים 
וחוץ,  פנים  ותיירות  העיר  תושבי 
לצרכיהם  העונים  מגוונים  בשימושים 
תוך כדי הקפדה על נוחיותם, בריאותם, 
 1,000  - כ  רק  ובטיחותם.  ביטחונם 
רחצה  חופי  מהווים  אילת  מחופי  מטר 

מוכרזים.
מרכזי  משאב  של  מרבי  ניצול  לצורך 
מקיפה  עבודה  מכבר  זה  נעשתה  זה, 
להסדיר  מנת  על  אילת  חופי  למיפוי 
הבלטת  תוך  בחופיה  השימושים  את 

הייחודיות שלהם.
העירייה  שנעשתה,  מהעבודה  כחלק 
חושבת לנכון לשנות את הסטאטוס של 

חלק מחופיה
לרחצה  אסורים  ממקומות  הדרומיים, 
לציבור  שיאפשרו  כאלה  למקומות 
צלילת  של  מפעילות  ליהנות  הרחב 
באמצעות  חופשית  וצלילה  מכשירים 
זאת  )קמ"ס(.  סנפירים  מסיכה,  קנה, 
הטבע  בערכי  מבוקרת  צפייה  לצורך 

עיריית חדרה
חיים ג׳רבי

מנהל מחלקת חופים
04-6221107
04-6220905

053-9044202
חופים מוכרזים:

כפר הים
גבעת אולגה מרכזי
גבעת אולגה דרומי
גבעת אולגה נפרד

מועצה אזורית חוף הכרמל
יוסי גבאי

מנהל מחלקת חופים
04-8136210

04-81363308
052-2829487

חופים מוכרזים:
נווה ים

דור תחנה 1
דור תחנה 2
דור תחנה 3
האקוודוקט

עיריית חיפה
יחיאל אמסלם
מנהל אגף החופים
04-9114881/2

04-8551080
052-6353593

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

עיריית קרית ים
עזרא חפר

מנהל מחלקת החופים
04-8761513
04-8761513

054-5632021

חופים מוכרזים:
זבולון
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כגון  נוספים  לשימושים  ואולי  ימיים,  התת 
אלו  וחופים  במידה  זאת  כל  ימיות.  אטרקציות 
שפורסמו  סיכונים  הערכת  של  בדרישות  יעמדו 
בחוזר מנכ"ל משרד הפנים, ובדרישות של רשות 
הטבע והגנים ומשרדי הממשלה השונים הנוגעים 
לשמירה על ערכי הטבע שבמים ובחוף. יצוין, כי 
כבר עתה חלק מהחופים היותר דרומיים באילת 
מהווים שמורת טבע ימית - "שמורת האלמוגים", 
שחלקה "קולטת קהל" בתשלום וחלקה פתוחה 

לציבור ללא תשלום.
סנונית ראשונה למגמה זו היא קצא"א חברת קו 
צינור אילת אשקלון, שמשתמשת באופן בלעדי 
בחלק מחופי אילת לצורכי אנרגיה, ואשר נענתה 
לתפיסה מכוננת של העירייה ומשרדי הממשלה 
לציבור,  שייכים  הים  חופי  לפיה  בדבר  הנוגעים 
רק שהמדיניות צריכה להיות כזו שייפתחו כמה 
בכל  והנופשים  האזרחים  לטובת  מהם  שיותר 
רחבי הארץ. התוצאה המבורכת הייתה שחברת 
יפה מאין  חוף  קצא"א העבירה לחזקת העירייה 
יותר מ -  כמוהו, חוף שהיה סגור לציבור הרחב 
בנחרצות  ופעלה  היססה  לא  העירייה  שנים.   50
הציבור  של  לשימוש  אותו  לפתוח  ובמהירות 
הרחב תוף שיתוף פעולה מרבי עם רשות הטבע 
לגבי  להתרחב  כאמור  אמורה  זו  מגמה  והגנים. 

שאר החופים הדרומיים באילת.
חופים שקטים

כחלק מההערכות לעונת הרחצה 2018, התקבלה 
משטרת  עם  כינרת  ערים  איגוד  בישיבת  הצעה 
הירוקים,  והגופים  התיירות  משרד  נציגי  ישראל, 
להכרזה על כל 15 חופי איגוד ערים כינרת, סביב 
תיאסר  בהם  שקטים,  כחופים  הלאומי,  האגם 
הצלחת  על  התבסס  ההצעה  מוסיקה.  השמעת 
להכרזת  שנים,  כארבע  לפני  שהחל  הפיילוט 
בהם  שקטים,  כחופים  הכינרת,  מחופי  מספר 
נאסרת השמעת מוסיקה והכנסת ערכות הגברה 
וקריוקי לחופים, אשר מסתבר שסיכנו את חייהם 
של המתרחצים שחלקם גם צרכו אלכוהול תוך 
השמעת המוסיקה הקולנית והחגיגות שנערכו על 

החוף בד בבד עם חוסר ניקיון ואי סדר.
המהלך הוכיח את עצמו לציבור הפוקד את חופי 
הכינרת ורוצה ליהנות מפיסת טבע פסטוראלית, 
שקטים  חופים  על  ההכרזה  שקטה.  וגם  נעימה 
כן,  כמו  שינתה את המציאות בחופים שהוכרזו. 
ראוי לציין, כי בחופים השקטים בשנים האחרונות 

נשמר גם הניקיון והסדר.
יצוין כי "חופים שקטים" נוספים מופעלים במספר 
חופים בארץ כמו זה של חוף פלמחים המופעל 
על ידי רשות הטבע והגנים.                      ■
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הנחיות משרד הפנים
בשנת 2018לרשויות להסדרת הרחצה 

1. פרסום פעילות החופים המוכרזים 
רחצה  חופי  שבהן  המקומיות.  הרשויות  על 
בכלי  הודעה  הרחב  לציבור  לפרסם  מוכרזים, 
התקשורת הכתובה המקומית, לרבות באינטרנט, 
את רשימת החופים המוכרזים שבתחומה, ימי 
ושעות פעילותם. לרבות חופים נפרדים לחופים 
ושעות  ימי  הנפרדים,  החופים  לרחצה  אסורים 
פעילותם, ועל מקומות שבתחומה שהוכרזו ע"י 

שר הפנים כאסורים ברחצה.

2. ביטול הכרזה וסגירת מקומות  
    רחצה מוכרזים:

א. סגירת מקום רחצה 
רשות מקומית חייבת להפעיל ברציפות מקום 
אותו  לסגור  לה סמכות   - ואין  מוכרז  רחצה 
ללא אישור בכתב של משרד הפנים. רשות 
תחנה  לסגור  מקום  יש  כי  הסבורה  מקומית 
לפרק זמן מסוים העולה על 21 ימים, תפנה 
בבקשה מנומקת בכתב למפקח רחצה מחוזי.
לצמיתות  תחנה  סגירת  הכרזה/  ביטול  ב. 
סמכות ביטול הכרזה מצויה אך ורק בידי שר 
הפנים, כל עוד לא ביטל את הכרזה, תמשיך 
הרשות המקומית להפעיל את מקום הרחצה 
מקום  יש  כי  הסבורה  מקומית  רשות  כחוק. 
ארוך,  זמן  ולפרק  לצמיתות  תחנה  לסגור 
ולהכרזת  לביטול ההכרזה  יום, קרי   21 מעל 
תפנה   ,1 לרחצה  אסור  כמקום  המקום 
בבקשה מנומקת בכתב למפקח רחצה מחוזי 
ההחלטה  ארצי(.  רחצה  למפקח  העתק  )עם 

הסופית תינתן ע"י שר הפנים.

עונת הרחצה 2018 נפתחה בשעה טובה ביום שני א' באייר התשע"ח 
16/4/2018. מאמר זה מטרתו להנחות את הצוותים המקצועיים של 
הרשויות המקומיות, המפעילים את החופים. למותר לציין כי לעמידה 
על  ישירה  השלכה  יש  והנהלים  התקנות  הצווים,  החוק,  בדרישות 
מניעת והפחתת תאונות בחופים. הגברת הפיקוח, האכיפה, הביקורת, 
ולמנוע  למזער  עשויים  בסיסיים  בטיחות  אמצעי  ונקיטת  המודעות 

את מרבית התאונות, הטביעות והתביעות המשפטיות.

        מחוז מרכז 
קרין לוי

מפקחת רחצה מחוזית

08-9788423
050-6204092

מועצה אזורית גן רווה
אמיר חן

מנהל מחלקת החופים
057-2416059

חופים מוכרזים:
פלמחים

מועצה אזורית חוף השרון
שלמה בנק

מנהל מחלקת החופים
09-9596586/5
052-5717226

חופים מוכרזים:
שפיים )געש(

עיריית נתניה
ציון שדה

מנהל רשות החופים
09-8603155

052-6616312

חופים מוכרזים:
קריית צ'אנז

העונות
אמפי
הרצל

סירונית א'
סירונית ב'

ארגמן
פולג

מועצה אזורית עמק חפר
אלון הימן

מנכ"ל החברה הכלכלית
09-8981674
09-8947396

054-4921643

חופים מוכרזים:
מכמורת תחנה 1
מכמורת תחנה 2

בית ינאי
נעורים

עיריית ראשון לציון
אלי שורצברג

מנהל אגף החופים והאגמים
03-9623024/5

03-9517125
053-7712264
050-7007620

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

נפרד
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1. פרסום פעילות החופים המוכרזים 
על הרשויות המקומיות שבהן חופי רחצה מוכרזים 
התקשורת  בכלי  הודעה  הרחב  לציבור  לפרסם 
הכתובה המקומית, לרבות באינטרנט, את רשימת 
החופים המוכרזים שבתחומה, ימי ושעות פעילותם. 
ימי  הנפרדים,  החופים  על  הציבור  את  ליידע  וכן, 
ושעות פעילותם, ועל מקומות שבתחומה שהוכרזו 

ע"י שר הפנים כאסורים ברחצה.

2. ביטול הכרזה וסגירת מקומות  
    רחצה מוכרזים:

חייבת  מקומית  רשות  רחצה  מקום  סגירת  א. 
לה   - ואין  מוכרז  רחצה  מקום  ברציפות  להפעיל 
סמכות לסגור אותו ללא אישור בכתב של משרד 
מקום  יש  כי  הסבורה  מקומית  רשות  לכן,  הפנים. 
לסגור תחנה לפרק זמן מסוים העולה על 21 ימים 

תפנה בבקשה מנומקת בכתב למפקח רחצה מחוזי.
ב. ביטול הכרזה/ סגירת תחנה לצמיתות סמכות 
הפנים,  שר   – בידי  ורק  אך  מצויה  הכרזה  ביטול 
הרשות  תמשיך  ההכרזה,  את  ביטל  לא  עוד  כל 
לכן,  כחוק.  הרחצה  מקום  את  להפעיל  המקומית 
לסגור תחנה  מקום  יש  כי  הסבורה  מקומית  רשות 
לצמיתות ולפרק זמן ארוך, מעל 21 יום, קרי לביטול 
ההכרזה ולהכרזת המקום כמקום אסור לרחצה 1, 
תפנה בבקשה מנומקת בכתב למפקח רחצה מחוזי 
)עם העתק למפקח רחצה ארצי(. ההחלטה הסופית 

תינתן ע"י שר הפנים.

3. כוח אדם
כללי

המקומית  הרשות  ע"י  יופעלו  אשר  הרחצה  חופי 
ראשונה,  עזרה  ומגישי  פקחים  מצילים,  ע"י  יאוישו 
כנדרש בצו הסדרת מקומות רחצה )סדרים ואיסורים 

במקומות רחצה מוכרזים(. 
אסמכתאות וכשירויות צוותי הצלה ועזרה ראשונה 
ירכז  המקומית  הרשות  מטעם  החופים  מנהל 
והעזרה  ההצלה  צוותי  כשירויות של  תיק  במשרדו 
תעודות  והעתקי  מרכזת  טבלה  שיכיל  הראשונה, 
הסמכה וכן השתלמויות לריענון כנדרש בצו, כשהם 
עדכניים לפי העניין ביחס לצוותים הפעילים בחופים.

הדגשים לגבי תקן מצילים
ע"י  יהיו בעלי תעודות מציל המאושרות  � המצילים 
שר העבודה, המעידים על סיווגום בדרגה כאמור לפי 
חוק שירות התעסוקה תשי"ט – 1959, וכן אישור כי 

עברו השתלמות כנדרש בצו.
� בכל תחנת הצלה בים התיכון ובים סוף יימצאו בשעות 
לפחות  מהם  שאחד  לפחות,  מצילים  שלושה  הרחצה 
תפחת  שלא  בדרגה  מהם  ואחד  אחראי  מציל  בדרגת 

מדרגת מציל משנה.
� בכל תחנת הצלה בים כנרת יימצאו בשעות הרחצה לפחות 

שני מצילים שלפחות אחד מהם בדרגת מציל משנה.
הרחצה  יימצאו בשעות  בים המלח  הצלה  בכל תחנת   �
לפחות מציל אחד בדרגה שלא תפחת מדרגת מציל עוזר.
מיוחדות  בנסיבות  רשאי  המקומית  הרשות  ראש   �
ולאחר התייעצות עם מנהל החופים להקטין את מספר 
המצילים הקבוע או לשנות את סיווג דרגת המצילים 
יותר  ולא  ימים   14 הנדרש לתקופה שלא תעלה על 
הרחצה.  בתקופת  ימים   21 של  מצטברת  מתקופה 

ומעבר לתקופה זו באישור מפקח רחצה ארצי.

אימון גופני במהלך המשמרת
המצילים  מצוות  אחד  יוכלו  המשמרת  במהלך 
במשך  גופני  באימון  לעסוק  ההצלה  שבתחנת 
שעה אחת ביום, וזאת בתחום חוף הרחצה המוכרז 
אימונו  את  מידית  יפסיק  אירוע  שבעת  ובתנאי 
ויצטרף לשאר המצילים הנמצאים בתחנת ההצלה.
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        מחוז מרכז

רוית קלפנר
מפקחת רחצה מחוזית

03-7632574
050-6204257

עיריית בת - ים
דוד תמיר

מנהל אגף החופים
03-5064315
03-5060532

053-7347420

חופים מוכרזים:
ירושלים

הסלע תחנה 1
הסלע תחנה 2
הסלע תחנה 3

טאיו
לדוגמה

הריביירה
נפרד

עיריית הרצליה
שמוליק לין

מנהל רשות החופים
09-9591594

053-7721086

חופים מוכרזים:
נוף ים
השרון
זבולון

אכדיה צפון
אכדיה מרכז

אכדיה דרום - הנכים
נפרד

עיריית ת״א - יפו
אבי ליכט

מנהל אגף החופים
03-7240341
03-7240341

053-2502266

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

4. מתקני וציוד חוף
א. בחופי הרחצה יוצבו המבנים והמתקנים 

כמפורט בצו ובנהלים.
לרבות  שבחופים  והמתקנים  המבנים  על  ב. 
תחנות ההצלה לעמוד בתנאים של היתרי בניה.
תחזוקה  על  תקפיד  המקומית  הרשות  ג. 

והפעלה תקינה של המבנים והמתקנים.
ד. הרשות המקומית תדאג לתיקון מידי של 

כל קלקול ונזק שיתגלה בכל מתקן בחוף.
מקום  את  תתחזק  המקומית  הרשות  ה. 
ומתקניו,  מבניו,  סביבתו,  לרבות  הרחצה, 

באמצעות עובדי ניקיון קבועים.

5. שילוט
א. שילוט תקין וברור בחופים הינו בעל חשיבות 

ליישום  חשוב  כלי  משמש  והוא  מאחר  רבה 
כגון  דין בתחומים שונים  כל  הוראות  דרישות 
סדר ביטחון ובטיחות. הוא מאפשר למבקרים 
הקשור  בכל  ביעילות  להתמצא  בחופים 

לאפשרויות השימוש
השונים  ובפעילויות  במתקנים  בשירותים, 
ובמיוחד להיות מודעים לסכנות האורבות להם.
שהותקן  רחצה  מקומות  להסדרת  בצו  ב. 
של  רביעית  תוספת  נכללה   2016 בשנת 
בחופים  להימצא  המחויבים  השלטים  סוגי 
ושילוט  ואיסור,  אזהרה  שילוט  המוכרזים 
מוטלת  מקומיות  הרשויות  על  מודיעין.   –
האחריות להצבת השילוט המתאים בחופים 
שלהן  המוניציפאלי  בתחום  הנמצאים 
ובמיקומים  ובכמות  בצו  למצוין  בהתאם 

הגורמים  של  דעת  שיקול  לפי  בולטים 
המקצועיים הפועלים מטעמם.

ג. במקומות אסורים לרחצה תציב הרשות 
המקומית שלטים, המורים על איסור רחצה 
להסיר,  לצורך  בנוסף  זאת  לצו  בהתאם 
ככל שניתן, סממנים העלולים להטעות או/ו 
להזמין את הקהל להתרחץ. השלטים יוצבו 
לחופי  בכניסות  וכן  דרומי  הצפוני,  בגבול 
הרחצה, באופן שייראו בבירור מכל נקודה 

במקום הרחצה האסור.
עזר  חוק  חוקקה  אשר  מקומית  רשות  ד. 
אסורה,  הרחצה  הצלה,  שירותי  שבהעדר 
חסרי  בחופים  מתאים  שילוט  תציב 
הסטאטוס, שהרחצה בהם אסורה ותאכוף 

את חוק העזר.
ה. הרשויות המקומיות יוכלו להציב שלטים עם 
תכנים ייחודיים בהתאם לצרכים שיתהוו בשטח, 
כגון שילוט המציינים את הסכנות מזרמי פריצה, 

וזאת באישור מפקח הרחצה הארצי.

6. שעות פתיחה
שעות הרחצה ייקבעו בין שעות הזריחה של 
השמש לשעות השקיעה באופן שלא יפחת 
המקומיות  הרשות  על  ליום.  שעות   8  - מ 
לבחון את האפשרות להרחבת שעות הרחצה 
בהתחשב בשעות אור היום ובשעות העומס.

הרשות המקומית תביא לידיעת הציבור בכלי 
התקשורת המקומית )לרבות אתר האינטרנט( 
המוכרז  הרחצה  מקום  פתיחת  שעות  את 
השלטים  גבי  על  בנוסף  שיצוינו  וסגירתו, 

בכניסה לחוף ועל גבי תחנת ההצלה.

7. דיווחים
כללי

מקרי  וכמעט  טביעה  מקרי  של  מקרים   �
סיוע  המחייבות  אחרות,  ופגיעות  טביעה 
פיזי של המצילים וצוותים אחרים, שכיחים 
לתעד  רבה  חשיבות  וקיימת  בחופים, 
ולצרכים  לקחים  הפקת  לשם  אלו  מקרים 

סטטיסטיים ומשפטיים.
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� על מנהלי החופים לפעול בהתאם לנוהלי הדיווח 
על  המחוזיים  הרחצה  למפקחי  ולדווח  השונים 
סגירת חוף כתוצאה מזיהום בים בהתאם לנוהל 
הבריאות  ולמשרד  הפנים  למשרד  המשותף 

שהועבר לרשויות.
דיווח ביומן אירועים יומי בתחנת הצלה 

תום  עם  מיד  ביומן  הדו"ח  ימלא  התחנה  מנהל 
האירוע באופן מילולי ובפירוט רב ככל שניתן עם 
כל הפרטים ובנוסף תיעוד של צילום מקום האירוע 

והשילוט בזמן אמת.

דיווח ביומן מקרה טביעה למוות
את הדו"ח יש למלא מיד עם תום האירוע באופן 
ובפירוט רב ככל שניתן עם כל הפרטים  מילולי 
ובנוסף תיעוד של צילום מקום האירוע והשילוט 

בזמן אמת.
מילוי חלק א' בדו"ח המצילים, שהיו מופקדים על 
המקרה, ימלאו את הדו"ח על כל פרטיו – )חלק 
א' בדו"ח(. במידה ומקרה הטביעה אירע לאחר 
ימולא הדו"ח על  שעות פעילות תחנות ההצלה 

ידי מנהל החופים.
דיווח מנהל החופים ומילוי חלק ב' בדו"ח מנהל 
החופים ידווח דיווח ראשוני בזמן אמת - לגורמים 
ולמפקח הרחצה  בעלי העניין ברשות המקומית 
הארצי והמחוזי של משרד הפנים, יוודא מילוי כל 
את  ישלים  צילומים,  תיעוד  לרבות  הדו"ח  פרטי 

הדו"ח ויחתום על תקפות הדו"ח )חלק ב' בדו"ח(. 
הדו"ח המלא כולל התיעוד יועבר למפקח הרחצה 
תוך  המחוזי עם העתק למפקח הרחצה הארצי 

שבעה ימים מיום המקרה.

דיווח ביומן עזרה ראשונה
היומן ימולא על ידי מגישי העזרה ראשונה בחופים.

הערה כללית
אסמכתאות  לרבות  והדיווח  הרישום  יומני 
נדרשות, כפי שפורטו בנוהל זה, יישמרו במשרד 
מנהל החופים 7 שנים לפחות מיום הרישום בו, 
לאתרי  הארצי  המפקח  לעיון  עת  בכל  ויעמדו 
וכן  שמטעמו,  והפקחים  הפנים  במשרד  רחצה 

למפקחי הרחצה המחוזיים של משרד הפנים.

8. איסור נהיגת רכב בחוף הים 
איסור  חוק  את  לאכוף  המקומית  הרשות  על 

נהיגת רכב בחוף הים.

9. חופי רחצה נפרדים
הכללים  יופעלו  הנפרדים  הרחצה  בחופי  א. 

החלים על חופי הרחצה הרגילים.
ותפרסם  עזר  בחוק  תקבע  מקומית  רשות  ב. 
הרחצה  ושעות  ימי  את  התקשורת  באמצעי 

בחופים הנפרדים.
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        מחוז דרום
שרה אברהם

מפקחת רחצה מחוזית
08-6263788

054-7857636

עיריית אילת
ערן שריקי

מנהל מחלקת החופים
08-6367561

053-5753287

חופים מוכרזים:
נפרד

הרודס
צפוני מערבי

עיריית אשדוד
אריה תורגמן

מנהל אגף החופים
08-9568178
08-8545162

053-7506804

חופים מוכרזים:
מי עמי

לידו
אורנים

הקשתות
נפרד

רובע י"א
ריביירה

עיריית אשקלון
ניסים סויסה
מנהל אגף שפ"ע

08-6792325
08-6792524
0549908325

חופים מוכרזים:
בר כוכבא

דלילה
נפרד

הפארק הלאומי

מועצה אזורית חוף אשקלון
גיורא נחשון

מנכ"ח חברה כלכלית
08-6775555
08-6754427

054-6365636

חופים מוכרזים:
ניצנים
זיקים

ג. יש להקפיד על הצבת הפרדה סבירה 
הפרדה  לרבות  הכיוונים  מכל  החוף  של 

בתוך המים.

10. אבטחת חופי הרחצה 
על  מוטלת  פנים  ביטחון  על  האחריות 
המקומיות  הרשויות  על  ישראל,  משטרת 

לפעול בהתאם להנחייתה.
המקומית  הרשות  על  ים  מי  דגימת  נוהל 
משרד  הנחיות  לפי  הים  מי  את  לדגום 

הבריאות.

11. ביקורות
סדירות  ביקורות  עורך  הפנים  משרד   �
תפעול  לבדיקת  רחצה  פקחי  באמצעות 

החופים על ידי הרשויות המקומיות.
מפקח  ע"י  יועברו  הביקורות  ממצאי   �
הרחצה המחוזי למנהלי החופים להמשך 

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

הליקויים.

השכרות  תופעת  עם  התמודדות   .12
בחופים 

)הוראת  בתופעת השכרות  חוק המאבק 
 2010  – התש"ע  חקיקה(,  ותיקון  שעה 
לשיתוף  הערכותיכם  ונדרשת  תקף 
לידיעתכם,  ישראל.  עם משטרת  פעולה 

להלן מספר הדגשים מתוך החוק:
 – בסעיף  כהגדרתו  משכר"  "משקה   �
 – התשכ"ח  עסקים,  רישוי  לחוק  )ב(   2
1968, לרבות 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 סביר להניח כי אדם שותה 
משקה משכר או כי אדם המחזיק משקה 
משכר מתכוון לשתותו, במקום ציבורי או 

ברכב הנמצא במקום ציבורי, בין השעות 
המשקה  שתיית  וכי   ,06:00 ל-   21:00
הסדר  להפרת  להביא  עלולה  המשכר 
מיד  ביומן  הדו"ח  ימלא  התחנה  מנהל 
ובפירוט  מילולי  באופן  האירוע  תום  עם 
ובנוסף  הפרטים  כל  עם  שניתן  ככל  רב 
תיעוד של צילום מקום האירוע והשילוט 
טביעה  מקרה  ביומן  דיווח  אמת  בזמן 
למוות את הדו"ח יש למלא מיד עם תום 
ככל  רב  ובפירוט  מילולי  באופן  האירוע 
תיעוד  ובנוסף  הפרטים  כל  עם  שניתן 
בזמן  והשילוט  האירוע  מקום  צילום  של 
אמת מילוי חלק א' בדו"ח המצילים, שהיו 
מופקדים על המקרה, ימלאו את הדו"ח 
על כל פרטיו – )חלק א' בדו"ח(. במידה 
שעות  לאחר  אירע  הטביעה  ומקרה 
פעילות תחנות ההצלה ימולא הדו"ח על 

ידי מנהל החופים.
דיווח מנהל החופים ומילוי חלק ב' בדו"ח 
בזמן  ראשוני  דיווח  ידווח  החופים  מנהל 
ברשות  העניין  בעלי  לגורמים   - אמת 
הארצי  הרחצה  ולמפקח  המקומית 
מילוי  יוודא  הפנים,  משרד  של  והמחוזי 
צילומים,  תיעוד  לרבות  הדו"ח  פרטי  כל 
תקפות  על  ויחתום  הדו"ח  את  ישלים 
המלא  הדו"ח  בדו"ח(.  ב'  )חלק  הדו"ח 
הרחצה  למפקח  יועבר  התיעוד  כולל 
הרחצה  למפקח  העתק  עם  המחוזי 

הארצי תוך שבעה ימים מיום המקרה.
ימולא  היומן  ראשונה  עזרה  ביומן  דיווח 
בחופים.  ראשונה  העזרה  מגישי  ידי  על 
והדיווח  הרישום  יומני  כללית  הערה 
לרבות אסמכתאות נדרשות, כפי שפורטו 
או  הציבורי  במשרד  יישמרו  זה,  בנוהל 
לפגיעה בשלום הציבור או ביטחונו, רשאי 
המשקה  את  להשמיד  או  לתפוס  הוא 
המשכר או את כלי קיבולו; לעניין סעיף 
מידית   – שפיכה  לרבות  "השמדה"  זה, 
של המשקה המשכר והשלכת כלי קיבולו 

לפח אשפה.
� סמכות תפיסה והשמדה של משקה 
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משכר וכלי קיבולו לגבי קטינים )שלא מלאו 
להם שמונה עשרה שנים( היה לשוטר יסוד 
סביר להניח כי קטין שותה - משקה משכר 
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  בחוג משפחתו,  שלא 
כלי  את  או  המשכר  המשקה  את  להשמיד 
קטין"  על  "אחראי  זה,  קטן  בסעיף  קיבולו; 
הורה, – הורה חורג, אפוטרופוס או מי שהקטין 

נתון במשמורתו או בהשגחתו לפי דין.
ובכלי  � הוראות לעניין אופן הטיפול במשקה 
ייקבעו  או השמדתם  לצורך תפיסתם  הקיבול 
מיום  שנה  בתוך  ישראל,  משטרת  בפקודות 
הוראות  לקביעת  עד  זה;  חוק  של  תחילתו 
משטרת  של  הכללי  המפקח  רשאי  כאמור 
ישראל לקבוע הוראות כאמור בנוהלי משטרת 
האינטרנט  באתר  שיפורסמו  ובלבד  ישראל, 

של המשטרה.

מוטורי  וספורט  שייט  כלי  פעילות   .13
בחופי הים 

הים  בחופי  שייט  כלי  של  פעילות  ריבוי  לאור 
והסיכון הנובע מכך לשלום הציבור נדרש מענה 
מוטורי  חוף המיועדים לספורט  לתיחום קטעי 
לצורך  המים  לקו  עד  נהיגה  שיאפשרו  ימי 
קצר  זמן  לפרק  השייט,  כלי  והעמסת  פריקה 
בלבד, תוך הקפדה על כך שכלי הרכב לא יחנו 
על קו המים, ובמקביל לתת את הדעת לנתיב 
ולאסור את הרחצה בנתיבים  לים  כלי השייט 
אלה. יצוין כי מבחינת החקיקה הקיימת קיימת 
תקנות  עפ"י  וזאת  בחופים  שייט  של  מגבלה 
 ,1982 התשמ"ג-  השייט(,  )בטיחות  הנמלים 
לפריקת  לחופים  רכב  כלי  כניסת  גבלת  וכן 
איסור  חוק  עפ"י  וזאת  שייט  כלי  והעמסת 
נהיגה ברכב בחוף הים )תיקון מס' 3( התשס"ע 

.2010 –
■
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שי מפתח בחופים
אנ

17

שי מפתח בחופים
אנ

מועצה אזורית תמר
אבי זגורי

מנהל מחלקת חופים 
ובטיחות

08-6688845
050-6523017

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

עיקרי הסיכונים בחופי הרחצה ואיך להימנע 
אלו  מסיכונים  לנבוע  העלולות  מתאונות 
המייחדים  התנאים  עקב  מסוכן  הים  כידוע 
בגורם  וכלה  הפיזיים  מהגורמים  החל  אותו. 
ואינו  לסכנות  מודע  אינו  שלעתים  האנושי 
בטוחים  התנהגות  ולכללי  להוראות  נשמע 
כי  לציין  למותר  רחצה,  לאתרי  המותאמים 
גם אם ינקטו כל אמצעי הזהירות והבטיחות 
ולא  בים  רבה  סכנה  קיימת  עדיין  הסבירים, 
מקרי  לחלוטין  למנוע  לצערנו,  ניתן,  יהיה 
טביעה ותאונות אחרות. יחד עם זאת תאונות 
על  מסוימת,  במידה  למנוע  יהיה  ניתן  אלה 
ידי מודעות הציבור לסכנות, לכללי התנהגות 

נאותים ולאמצעי בטיחות בסיסיים.
כתבה זו נועדה להבהיר לצוותים המקצועיים 
ברשויות המקומיות המפעילים חופי הרחצה, 
את עיקרי הסיכונים שאליהם נחשפים הציבור 
הרחב בים ובחופים ואת הדרכים המומלצות 
לנצל  המלצה  תוך  אלה,  מסיכונים  להימנע 

תוכן זה להסברה והדרכת הציבור.

טביעה  !!!

מהי טביעה?
גורם  ומהווה  עולמית  כלל  בעיה  מהווה  טביעה 
מתאונות  המוות  מקרי  בהיקף  מרכזי  יחסי 

בארצות מפותחות.
טביעה היא תהליך שבו נשאף נוזל לתוך דרכי 
בכל  הנשימה  למנגנון  המפריע  דבר  הנשימה, 
המלחים  למאזן  בהפרעה  או  תהליכים,  מיני 
שנמצאים בדם. הנזק בד"כ מוחי כתוצאה מכך 
הרפואית  הספרות  למוח.  מגיע  אינו  שחמצן 

מצביעה על איבוד
הכרה המתרחש בתוך 2-3 דקות מרגע הטביעה 

ונזק מוחי בלתי הפיך בתוך 4-10 דקות.
)"הגורם  אנושיות  מסיבות  נגרמת  טביעה 
האנושי"( כגון אי ידיעת שחייה, שכרות, - אובדן 
עשתונות, חרדה, העדר משמעת וציות להוראות 
בלילה.  ורחצה  אסורים  במקומות  רחצה  כגון 
ומסיבות פיזיות כגון רוחות, גלים, סלעים, זרמים, 

בורות ותעלות.

מאת: יוסי בן יעקב*

המדריך 
להתמודדות 
עם סיכונים 
בחופי הים
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לגורמי  מודעות 
ומניעה  הטביעה 
המפתח  הם 
מקרי  לפתרון 

הטביעות.
שיודע  מי  כל  לא 
גם  יודע  לשחות 
טביעה  מקרי  להציל!!! 
ניסיונות  בעת  אירעו  רבים 
הצלה של אנשים בלתי מיומנים 
וללא ציוד מתאים. לכן על המתרחצים 
להפעיל שיקול דעת ולהזעיק במידת הצורך סיוע 

של כוחות הצלה מקצועיים.
ההחייאה  אם  גובר  אדם  חיי  להציל  הסיכוי 
מומלץ  כן  על  שניתן,  ככל  מוקדם  מתבצעת 
עזרה  להגיש  איך  ילמדו  אזרחים  יותר  שככל 

ראשונה. ראה כתבה נפרדת של מד"א בנושא.

 כללי התנהגות ושלל עצות למניעת טביעה

כשהוא  לרחצה  מוכרז  בחוף  רק  התרחצו   »
עזרה  ומגישי  הצלה  בצוות  ומאויש  פועל 
הטביעה  מקרי  רוב  זכרו!  מקצועיים!!!  ראשונה 
שירותי  פועלים  לא  שבם  במקומות  מתרחשים 

הצלה ועזרה ראשונה.
« פעלו לפי ההנחיות המופיעות בשילוט, ובדגלי 
הסימון  ודגלי  ההצלה  תחנות  שעל  האזהרה 
למקומות  המתרחצים  את  המנתבים  במים, 

בטוחים יותר כגון ש/בהם אין זרמים!!!
הפקחים  המצילים,  להוראות  הישמעו   »

ושירותי הביטחון!!!
הקטנים  לילדכם  תרשו  אל   »

לשהות לבדם בחוף ובמים, 
בקרבתם  תמיד  היו 

ובקשר עין!!!
סעודה  לאחר   »
מלהיכנס  הימנעו 
מנת  על  למים 

להימנע מחנק!!!
אלכוהול  שתיית   »

בנהיגה.  כמו  בדיוק  בים  מסוכנת  ושכרות 
הימנעו מכניסה למים כאשר הינכם שתויים!!!

« רחצה בלילה מסוכנת ויש להימנע מכך!!! הקפידו 
להיכנס למים רק בשעת פעילות המצילים!!!

יודעים  אינכם  באם  החוף  בקרבת  הישארו   »
לשחות היטב!!!

ככל  הקפידו  מהחוף  מתרחקים  הינכם  כאשר   »
שניתן להימצא תמיד בקשר עין עם המצילים. לגבי 
מתרחצים שסביבכם כדאי לזכור ששחיינים טובים 
ככל שיהיו אינם מצילים וללא ציוד מתאים להצלה 
כך שבשעת צרה הם לא יוכלו אלה לסייע לכם!!!

« אל תכניסו גלשנים וציוד ספורט ימי אחר לאזור 
הישמרו  מנגד  המתרחצים.  לסכן  העלול  רחצה 
שלא להימצא באזור של כלי שייט, גלשנים וציוד 

ספורט ימי אחר העלול לסכן אתכם!!!
« היו ערניים לגבי הסכנות הפיזיות הצפויות לכם 

בים כמפורט בהמשך.

 גורמים פיזיים העלולים לגרום לטביעה

רוחות
« רוחות חזקות עלולות לגרום לגלים גבוהים, 
זרמים ולהיסחפות ללב ים, התאם לכיוון הרוח.

שימו לב!
« הישמרו במיוחד בימים שבהן קיימות רוחות 

חזקות והימנעו מלהיכנס למים.

גלים
לזרמים  לגרום  ועלולים  מרוחות  נוצרים  גלים 
מתרחצים  ולהתנפצות  לחבטות  מסוכנים 

לקרקעית הים והסלעים.

שימו לב!
מרבית  בזהירות  נהגו    »

כאשר הים גלי.
להוראות  הישמעו   »

המצילים.
הימנעו  מצילים  בעדר   »
הים  כאשר  לים  מלהיכנס 

גלי!!!.
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זרמים
הים  חופי  שלאורך  הים  גלי  ממסת  חלק 
המכונים  בזרמים  הים  לעומק  חוזר  התיכון 
כה  הזרימה  פריצה". לעתים מהירות  "זרמי 
חזקה עד שהיא גבוהה ממהירות שחייתו של 
שחיין מעולה, דבר המסביר עד כמה מסוכנת 
רוחבם  משתנים,  הזרמים  ממדי  זו.  תופעה 
של הזרמים עד 20 מטר ואורכם לכיוון עומק 
מטרים.  למאות  מטרים  עשרות  בין  נע  הים 
הם מהווים גורם טביעה מרכזי עקב סחיפת 
מתרחצים לעומק ויצירת בורות ותעלות גם 

בקרבת החוף, היוצרים עומק מים פתאומי.

שימו לב!
לו  להיפך, לתת  בזרם, אלא  אין להילחם   »
להוביל אתכם עד לסיום הזרימה ואז לבצע 

עיקוף ולחזור לחוף ללא מאמץ!!!
« הישמרו מלשחות בקרבת שוברי גלים עקב 

תופעת ריבוי הזרמים שבסמוך אליהם!!! 

בורות ותעלות הגורמים לעומק 
מים בלתי צפוי 

ושוברי  החוף  בקרבת  עמוקים  ותעלות  בורות 
ולטביעה,  עשתונות  לאיבוד  לגרום  עלול  גלים 
הם  בשחייה.  בקיאים  שאינם  לאלו  במיוחד 
לפעוטות  במיוחד  רבה  סכנה  להוות  עלולים 

בקרבת  המשתכשכים  וילדים 
לסכנה  מודעים  ואינם  החוף 

האורבת להם.

שימו לב!
« היו מודעים לתופעה 
גם  ותעלות  בורות  של 

כאשר הים אינו גלי.
להישמע  הקפידו   »

המצילים  להוראות 
בשלטים  וההנחיות 

המזהירים מפני סכנות.

סכנות אחרות בחוף ובים

סלעים ושוניות
את  מסכן  ושוניות  בסלעים  המאופיין  חוף  מבנה 
המתרחצים בוודאי כאשר הים סוער שגליו גבוהים. 
מהחלקה  כתוצאה  קיימת  הסכנה  רוגע  בים  גם 

ומפגיעות מהזיזים המשוננים של הסלעים.
שימו לב!

« הימנעו מלהיכנס לאזור בים שבו קיימים 
סלעים, גם אם הים שקט!!!

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

רטוב.

הידעת?
זרם הפריצה Rip current מצוי בחוף 
ים התיכון. באתר של משרד הפנים סקירה 

מקיפה לגבי תופעת "זרם הפריצה" ומומלץ לכל 
אזרח לעיין בסקירה זו וללמוד על התופעה. 
מנהלי החופים ברשויות המקומיות א ימצו 
נורמה להצבת שילוט עם הדרכה מאירת 
עיניים וברורה לציבור הרחב המתאר את 

התופעה ואת האמצעים להימנע 
ממנה.
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שימו לב!
« אל תשחו בקרבת שובר הגלים בשל סכנת 
וסכנת  המים  עומק  אליו,  שבסמיכות  הזרמים 

התנפצות כאשר הים גלי.
סכנת החלטה.  הגלים  שובר  על  לעלות  אין   »
חופים   - ימי  וספורט  ממונעים  שייט  כלי   –
ממונעים  שיט  כלי  של  לפעילות  המשמשים 
וספורט ימי מהווים סכנה - למתרחצים כתוצאה 

מפגיעת של כלי השייט.

שים לב!
ושאינם  ממונעים  שייט  מכלי  הישמרו   »

תימצאו  אל  מקרה  ובכל  ממונעים 
באזורים המשמשים אותם ושמרו 

על מרחק ביטחון מהם!!!

מדוזות
מסוג  במיוחד  מדוזה 
השכיחה  "חוטית", 
הים  של  החוף  ברצועת 
בעונת  הישראלי  התיכון 
מאות  מפעילה  הקיץ, 

וגורם  צורבים  תאים  ואלפי 
לצריבה לוהטת דמוית כוויה, 

מתנפח  הצריבה  כשמקום 
יותר  חמורים  במקרים  ומאדים. 

עולה  הגוף  חום  נוזל,  בועות  מופיעות 
המקרים  במרבית  צלקות.  שתוותרנה  ואפשר 
ימים.  מספר  בתוך  האדמומיות  נעלמות 
השטח  בגודל  תלויה  הפגיעה  חומרת 
שנפגע, מיקומו ורגישותו של אותו 
לצריבה  כי  אם  לארס.  אדם 
כשלעצמה אין בה סכנת חיים, 
מתרחשת  הפגיעה  אם  הרי 
מהחוף,  הרחק  שחיה  בעת 
פחד  עם  יחד  הכאב  הרי 

עלולים להביא לטביעה.

שימו לב!
מדוזות  עם  ממגע  הימנעו   »

ככל שניתן.
« במקרה של פגיעה צאו מיד מהמים ושטפו 
להשתמש  ניתן  ים.  במי  הצריבה  מקום  את 

בחומץ עד אשר הכאב ישכך.
או  ברז  במי  הפגיעה  מקום  את  לשטוף  אין   »

לקרר בקרח ואו לשפשף את מקום הפגיעה.
« תחנות עזרה ראשונה לאורך החופים הודרכו 
בטיפול ראשוני מתאים. אם הפגיעה חמורה יש 

לפנות לטיפול רפואי בחדר מיון!!!

בליעת מים בים המלח -
להביא  עלולה  קטנה  ולו  המלח  בים  מים  בליעת 
לתסמינים קליניים והמעבדתיים המופיעים 
ולהיות  טביעה  כמעט  מקרי  לאחר 
קריטית עקב הריכוז הגבוה של 
המלחים המומסים במים אלו, 
להפרעות  לגרום  העלולים 
אי  קשות,  אלקטרוליטיות 

ספיקה
לתמותה  ואף  נשימתי 
גבוהה יותר מאשר במקרי 
או  מתוקים  במים  טביעה 

מי ים - רגילים.
יכולה  לעיניים  מים  חדירת 

לגרום לצריבות ולפגיעה בהן.

שימו לב!
ובליעת  במים  הראש  את  מלטבול  הימנעו   »

מים.
« הקפידו להיכנס למים דרך גשרוני מעבר על 

מנת שלא להחליק.
« עברו למצב של ציפה על הגב ממצב ישיבה.

קטנה,  כמות  גם  ולו  מים,  ובלעתם  במידה   »
ראשונה  עזרה  לקבלת  מיידית  לפנות  עליכם 
ים  זיהום  שבשטח.  המקצועיים  מהגורמים 
אולם  נקיים  כלל  בדרך  וחופיו  הים  וחופים 
לעתים רחוקות הם מזדהמים כתוצאה מזרימת 
ביוב לא מבוקר לים העלול לגרום לתחלואה. גם 
כגון פסולת  זיהום סביבתי  קיים  חופים שבהם 

בניין, מזרקים וכו' מהווים סכנה.
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שימו לב!
« הימנעו מלהיכנס למים בחופים שהוכרזו 

באמצעי התקשורת כמזוהמים!!!
קיים  שבהם  בחופים  להימצא  הימנעו   »

זיהום סביבתי !!!

מצוקי כורכר
להוות  עלולים  כורכר  מצוקי  שבהם  חופים 
סכנה למתרחצים כתוצאה ממפולת שעלולה 
שבני  הוא  נוסף  סיכון  אנשים.  חלילה  לקבור 
אדם או כלי רכבם יפלו משפת המצוק ויסכנו 

את עצמם ואת הנופשים שלמרגלות המצוק.

שימו לב!
« אל תתמקמו בקרבת המצוקים.

התקרבות  למניעת  גידור  וקיים  במידה   »
למצוקים אין להיכנס לתחום האסור!!!

בעלי חיים
את  לסכן  עלולים  הים  בחופי  וסוסים  כלבים 
חלים  לכן  למנוחתם,  ולהפריע  הנופשים 
התנהגות  כללי  על  שונים  מסוגים  איסורים 
הנדרשים מבעליהם של בעלי החיים כמפורט 

בחוקי העזר העירוניים.

שימו לב!
הים  לחוף  חיים  בעל  להכניס  איסור  חל   »
ואו להימצא בחוף עם בעלי חיים, אלא אם 
החוף מיועד לכך או שבחוק העזר העירוני 

אין מניעה לכך.

כלי רכב בחוף הים
לקהל  רב  סיכון  מהווים  הים  בחוף  רכב  כלי 
והנוף  הטבע  בערכי  לפגיעה  וכן  המתרחצים 

שבחופים, וזאת בניגוד לחוק.

שימו לב!
« הימנעו מלשהות לחוף שבו קיימת תנועת רכבים.

« דווחו על כך לרשויות!!!

שמש  קרינת 
וחום

השמש  קרני 

החום  ותנאי 

ת  ו ח ל ה ו

ם  י ר ר ו ש ה

הרחצה  בחופי 

לגרום  עלולות 

חמורות  לפגיעות 

בבריאות האדם. קרני השמש 

סרטן  כדי  עד  בעור  ופגיעה  בעיניים  לפגיעה 

עור מסוגיו השונים. החום והלחות למכות חום 

ולהתייבשות.

שימו לב!
והרבו  בשמש  רב  זמן  מלשהות  הימנעו   »

בשתייה!!! אז איך להימנע מסיכונים באתרי 

רחצה?

« הקפידו לשהות בתחום של מקום מוכרז 

ועזרה  הצלה  שירותי  פועלים  שבו  לרחצה 

ראשונה.

המצילים,  והנחיות  להוראות  הישמעו   »

הפקחים וכוחות הביטחון.

שבחוף  האזהרה  וסימוני  בשילוט  עיינו 

ופעלו לפיהם.

« למדו על הסכנות הצפויות לך בים ובחוף 

ופעלו להימנע מהן

■
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נפרדיםחופים
לציבור  המיועד  רחצה  חוף  הוא  נפרד"  "חוף 
של  מעורבת  רחצה  מתקיימת  לא  שבו  הדתי, 

גברים ונשים, על מנת לאפשר על כשרות 
והידורי הצניעות.

בין  קובע,  החופים1  חוק 
הציבור  זכות  כי  השאר, 

הים  חוף  בתחום 
להליכה  פתוח  יהיה 
אורכו  לכל  רגלית 
חופשי,  למעבר 
מקומות  להוציא 
רחצה  מקום  כגון 
המיועד  מוכרז 
או  קבוע  באופן 

זמני לרחצה בלעדית 
וטף.  נשים  גברים,  של 

כלומר חוף נפרד.
החופים  הפעלת  פניו  על 

ראויה  כשלעצמם  הנפרדים 
לצורכי  מענה  להענקת  וחשובה 

האוכלוסייה הדתית המבקשת לרחוץ בהפרדה 
וצנעת  פרטיותם  על  לשמור  שיאפשר  באופן 
רגליה  את  להדיר  תאלץ  היא  אחרת  הפרט, 
מהחופים, כך שהמחוקק נתן דעתו לכך וחסימת 
החוף  רצועת  לאורך  המינים  לאחד  המעבר 

עצמה נעשית מכוח סמכות הקיימת בחוק.
על  להגן  היא  הנפרדים  בחופים  המטרה 
באזור  הדתיים  הרוחצים  של  פרטיותם 
הנפרד, מחד גיסא, ועל אפשרות 
התנועה  נוחות  של  סבירה 
והניידות של האוכלוסייה 
במרחב  החילונית 
מאידך  הציבורי, 

גיסא.
חופי  רצועות  רוב 
הים בישראל מהוות 
ציבורי  טבע  משאב 
שעות  בכל  הפתוח 
לפעילות  היממה 
למיליוני  ונופש  פנאי 
יוצא  וכפועל  אנשים, 
הנוגעות  הרשויות  מכך 
בדבר נוקטים בצעדים שונים 
יהיו  הים  שחופי  להבטיח  כדי 
ביטחונו  לשלומו  ויפעלו  לכל  נגישים 
ולרווחת הציבור הרחב, ככל שניתן, במגוון של 

אפשרויות, תוך מניעת פגיעה בים ובסביבה.
חוק  הוא  הרחצה  להסדרת  החקיקה  בסיס 
הסדרת מקומות רחצה, תשכ"ד – 1964. החופים 
המאפשר  זה,  חוק  פי  על  פועלים  הנפרדים 

1חוק שמירת הסביבה החופית, תשס"ד - 200
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לרשות מקומית, באישור של שר הפנים, לקבוע 
בחוק עזר הוראות להסדרת הרחצה בים, נהר, 
אגם או בריכת שחייה, ובכללן "ייעוד מקומות או 

זמנים לרחצה
בלעדית של גברים, נשים או טף" במקווה מים 

שחייה(.  בריכת  או  אגם  נהר,  )ים, 
חופים  אושרו  לכך  בהתאם 

רשויות   16  - ב  נפרדים 
להיום  )נכון  מקומיות 

)ראה  הצו2(.  עפ"י 
בהמשך  רשימה 
והרשות  הכתבה(, 
המקומית נדרשת 
באמצעי  לפרסם 
התקשורת את ימי 
הרחצה  ושעות 
החופים  הנפרדים. 

המוכרזים  הללו, 
לרחצה על פי החוק, 

שירותים  מעניקים 
והדתי  החרדי  לציבור 

האוכלוסייה  לכלל  גם  כמו 
נפרדים  רחצה  ובשעות  בימים 

לגברים ונשים ורובם פועלים בשבתות לכלל 
החופים  במרבית  הפרדה.  ללא  האוכלוסייה 
מתקיימת  ולנשים  לגברים  הרחצה  הנפרדים 
בימים שונים או בשעות שונות, יוצאים מהכלל 
הם 5 חופים שבהם מתאפשרת במקביל רחצה 
מחיצה  באמצעות  ולנשים,  לגברים  נפרדת 
ומחלקת  במים  גם  וממשיכה  בחוף  שמתחילה 

את החוף הנפרד לשניים.
החוף  באילת,  הנפרד  החוף  הם:  החופים 
"הבינלאומי" בים המלח, החוף הנפרד באשדוד, 
החוף הנפרד בעכו, חוף "מהדרין" בכנרת, והחוף 

הנפרד כינר באיגוד ערים כנרת.

אינם  שמכוחו  והצווים  שהחוק  לציין  ראוי 
לרבות  לפרטיו  הנפרד  החוף  את  מתארים 
והן  פנימית  הפרדה  )הן  והפרדתו  גידורו  אופן 
הבטיחות  מבחינת  החוף  מקו  סובבות(  מחיצות 
הכשרות והידורי הצניעות. פרטים אלה נקבעים 
ברמה המוניציפאלית לאחר בחינה 
של  בטיחותית  מקצועית 
המקצועיים  הצוותים 
בחופים ובראשם מנהל 
והמצילים  החופים 
עם  מלא  ובתיאום 
הנמנים  רבנים 
"הועד  עם 
המחנה",  לטוהר 
על  האמונים 
של  הנושא 
והידורי  הכשרות 
הצניעות וממליצים 
הפתרונות  על 

ההלכתיים.
מהחופים  בחלק  הבעיות 
הנפרדים הן הסמיכות לחופים 
מעורבים, המחסור במחיצה ראויה 
המעורב  לחוף  הנפרד  החוף  בין  המפרידה 
שיאפשר  מסוים  במרחק  לים  תחדור  שגם 
צניעות, או בעיות צניעות בדרכי הגישה לחופים.
כשלעצמם  הנפרדים  החופים  הפעלת  כאמור, 
לצורכי  מענה  להענקת  וחשובה  ראויה 
האוכלוסייה הדתית המבקשת לרחוץ בהפרדה 
וצנעת  פרטיותם  על  לשמור  שיאפשר  באופן 
רגליה  את  להדיר  תאלץ  היא  אחרת  הפרט, 
מהחופים, וזאת במקביל למתן אפשרות סבירה 
האוכלוסייה  של  והניידות  התנועה  נוחות  של 

החילונית במרחב הציבורי.
■

2צו הסדרת מקומות תרחצה )מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים התיכון, בים כנרת, בנהר הירדן, בים המלח ובים סוף( )תיקון( , התשע"ו – 2016
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שם הרשות

עיריית נהריה

עיריית עכו

עיריית חיפה

עיריית חדרה

עיריית נתניה

עיריית הרצליה

עיריית תל אביב

עיריית בת ים

עיריית ראשל״צ

עיריית אשדוד

עיריית טבריה

איגוד ערים כנרת

מ.א תמר ים המלח

עיריית אילת

סה"כ

עיריית אשקלון

מס' חופים

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

16

1

הערות

הרחצה מתקיימת בימים נפרדים לגברים ונשים בהעדר מחיצת הפרדה במים.

החוף הנפרד שהיה בחוף ארגמן הועתק לקטע של החוף הצפוני. הרחצה 
מתקיימת בימים נפרדים לגברים ונשים בהעדר מחיצת הפרדה במים

חוף "נאות חיים" בקרית חיים "החוף השקט" צמוד לבית החולים רמב"ם והגישה 
אליו נוחה. במקום יש שובר גלים. החוף מבודד ואינו צמוד לחופים אחרים. הרחצה 

מתקיימת בימים נפרדים לגברים ונשים בהעדר מחיצת הפרדה במים

הרחצה מתקיימת בימים נפרדים לגברים ונשים בהעדר מחיצת הפרדה במים

החוף שוכן בסמוך לקריה החרדית קריית צאנז.
הרחצה מתקיימת בימים נפרדים לגברים ונשים בהעדר מחיצת הפרדה במים

ממוקם מדרום למרינה על הגבול שבין הרצליה לתל אביב בצד הדרומי של רצועת החוף. 
הרחצה מתקיימת בימים נפרדים לגברים ונשים בהעדר מחיצת הפרדה במים.

הרחצה מתקיימת בימים נפרדים לגברים ונשים בהעדר מחיצת הפרדה במים

הרחצה מתקיימת בימים נפרדים לגברים ונשים בהעדר מחיצת הפרדה במים.

ממוקם בצד הדרומי של רצועת החוף. הרחצה מתקיימת בימים נפרדים 
לגברים ונשים בהעדר מחיצת הפרדה במים.

החוף המאופיין בדרכי גישה נוחות. החוף משמש במקביל לגברים ולנשים 
בהפרדה מלאה

ממוקם בצד המזרחי של חופי טבריה. 
החוף משמש במקביל לגברים ולנשים בהפרדה מלאה

חוף כינר. החוף משמש במקביל לגברים ולנשים בהפרדה מלאה.

ממוקם בין מלון נירוונה למלון מוריה, מול מלון נובטל. 
החוף משמש במקביל לגברים ולנשים בהפרדה מלאה

משתרע על כ- 70 מטר ברצועת החוף הצפוני.
החוף משמש במקביל לגברים ולנשים בהפרדה מלאה

החנייה המיועדת לחוף הנפרד מגיעה עד לחוף ממש בסמוך לפארק המים 
אשקלונה. הרחצה מתקיימת בימים נפרדים לגברים ונשים בהעדר מחיצת 

הפרדה במים
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כללים ועקרונות לנגישות בחופים 
אחד העקרונות החשובים בהנגשת חופים הינו עקרון 
הרצף, הכל חייב להיות נגיש. מספיק אם יש נושא 
לכם  דמיינו  נגיש.  אינו  החוף  אז  נגיש  שאינו  אחד 

מצב בו נכל נגיש אבל אין שירותי נכים.
כאן ייכנס חומר מתוך המצגת של עמותת 

נגישות ישראל )ראה מצ"ב( 
הנגישות הנדרשת הינה: חניות 

גישה,  דרכי  מסומנות,  נכים 
כניסה עיקרית נגישה, קופה 
נגישה, מסעדות, בתי קפה 
שרותי  נגישים,  ומזנונים 
נגישות,  מלתחות  נכים, 
ולא  הצל  מפינות   20%
פחות מ 2 הקרובות ביותר 

לחול  עד  גישה  דרך  לים, 
עם  המגע  לקו  ועד  הרטוב 

המים )ניתן להיעזר באמצעים פריקים(.
ביחס  הינו  נגישים  להיות  הנדרשים  החופים  מספר 

למספר החופים המוכרזים שיש בכל רשות.
עד 4 חופים חוף אחד נגיש.

עד 5 חופים שני חופים נגישים.
רשות הטבע והגנים לפחות – 50% מהחופים 

שלה.

נושאים מיוחדים
לפחות  רק  התקנות  פי  על 
שתי סככות מחייבות נגישות. 
רשום  מהן  שברבות  אף 
מיועדות  אלה  שסככות 
הרי  מוגבלות,  עם  לאנשים 
רבים  במקרים  שבפועל 
הציבור  ע"י  נתפסות  הסככות 

הרחב.

הסדרת הרחצה בחופי מדינת  מקומות רחצה, תשכ"ד – 1964 הקובע, בין 
השאר, שמקום רחצה מוכרז נועד להבטיח את נוחיותו, בטיחותו, בטחונו 

ובריאותו של הציבור הרחב המגיע אליו, רצועות חופי הים בישראל מהוות 
משאב טבע לאומי הפתוח בכל שעות היממה לפעילות פנאי ונופש למיליוני 

אנשים בישראל ובכלל זה אזרחים עם מוגבלות. כפועל יוצא מכך חלה 
החובה מצד כל הרשויות הנוגעות בדבר לנקוט בצעדים הנדרשים כדי 
להבטיח שחופי הים יהיו נגישים ויפעלו לביטחונו ולרווחת הציבור הרחב.

חשוב להכיר שבישראל יש כשני מיליון וחצי אנשים עם מוגבלויות וקשישים, 
בין אלה מוגבלויות ניידות, ראייה, שמיעה, קוגניטיבית שכלית ונפשית.
כל נושא הנגישות לרוחצים עם מגבלות, בדגש על מוגבלויות בניידות 
מוגדרת בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות 
למקום ציבורי שאינו בניין(, תשע"ד- 2013 שבהן הוראות ספציפיות 
להתאמות נגישות בחופי רחצה כולל עד לקו המגע בין המים ליבשה.

הנגשת חופים
לאנשים עם מוגבלויות
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לעזור  יכולים  וההבנה  במודעות  שיפור  בהחלט 
מאחר שברור שלא ניתן לאכוף זאת ביעילות על 

ידי פיקוח בחופים, עם כל הרצון הטוב.
הנגישות,  הסדרי  פרסום  חובת  הינו  נוסף  נושא 
עם  לאנשים  לאפשר  מנת  על  קריטית  הינה  זו 
מוגבלות להחליט להגיע לחוף נגיש בשונה מחוף 

לא נגיש. נקודה זו מחייבת שיפור.
הדעת  את  לתת  ראוי  הבטיחותי  ההיבט  ולגבי 
והמשפחות  המצילים  את  להדריך  יש  כמה  עד 
להשתמש בכיסאות איתם נכנסים לים וגם לשמור 

על בטיחות.

אמצעים להגעה עד לקו המים

כללי
בסידורי נגישות אנו מדברים כיום אם כן, בהנגשה 
לחופי  ההנגשה  שרשרת  במסגרת  המים.  קו  עד 
לקו  עד  להגעה  אמצעים  מספר  קיימים  רחצה 
כלל  בדרך  העשויים  גישה  שבילי  הכוללים  המים 
עץ,  ממשטחי  בודדים  ובמקומות  בטון  ממשטחי 
וישנם מקומות בהם יש שטיחים מיוחדים פריקים 
השטח  לתנאי  המותאמים  גלגלים  כיסאות  וכן 
עבירות  בתנאי  המאופיינים  הים  בחופי  המיוחדים 
המים.  בקרבת  רטוב  וחול  יבש  חול  כולל  קשים 
סוגיה  היא  המים  לקו  עד  שהנגישות  מתברר 
אלא  סטטי,  משטח  אינו  כידוע  החוף  מורכבת. 
יום  בין  גם  עונה לעונה, אלה  בין  משתנה לא רק 
ללילה, בין בגלל התנאים הטופוגרפיים המשתנים 
והשפל,  הגאות  הגלים,  משטר  הים,  חופי  של 
לבנות  החול,  את  "לכבוש"  ניסיונות  ועוד.  סערות 
עליו רמפות יצוקות מבטון או משטחי "עץ" עד קו 
משטח  כל  פולט  הים  צורב.  לכישלון  נדונו  המים 
עוצמת  בפני  עומדת  אינה  בנויה  רמפה  שום  זר. 
הגלים. להיפך, מהניסיון בשטח עולה כי משטחים 
המים,  לקו  עד  שהגיעו  קבועים  גישה  שבילי  של 
הים,  בתנאי  עמדו  לא  מעץ,  ו/או  בטון  של  מסוג 
גוף  של  בטיחותי  למפגע  והפכו  גובהם  את  שינו 
לגרום  שיכולה  ירקת  צברו  ואף  בשטח  בולט  זר 

להחלקת הולכי רגל.
כיסאות גלגלים

השיטה המקובלת בארצות שונות בעולם, שנוסתה 
עד כה גם במספר חופים בישראל, להנגשת רוחצים 
עם מוגבלות עד לקו המים, היא באמצעות כיסאות 
גלגלים המותאמים לתנאים המיוחדים של חוף הים 
קיימים  ורטובה.  ויבשה  חולית  בסביבה  המאופיין 
המשתמשים  לפי  לכיסאות  עיקריים  סוגים  שני 
בריא  עליון  גוף  פלג  לבעלי  המיועד  אקטיבי  סוג 
וחזק, המאפשר – למשתמש ניידות באופן עצמאי, 
מסוגלים  שאינם  למשתמשים  פאסיבי  נוסף  וסוג 
מלווה.  לעזרת  ונזקקים  עצמם  בכוחות  להתנייד 
ציפה.  יכולת  עם  כיסאות  הינה  נוספת  אבחנה 
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לארץ  המיובאים  הכיסאות  סוגי  של  מבדיקה 
בטיחות  בתקני  עומדים  הם  אין  כי  כאמור  עולה 
נרחב  שימוש  בהם  נעשה  כאמור  אולם  כלשהם 
במספר  שערכנו  מבדיקה  בישראל.  וכן  בעולם 
ת"א,  הרצליה,  אשדוד,  (כגון  מקומיות  רשויות 
חיפה, ונתניה( עולה כי שיטה זו הוכחה כיעילה וכן 
כבטוחה לאחר שהשימוש באמצעים אלה הצביע 
כתוצאה  בטיחות  מפגעי  כל  אירעו  שלא  כך  על 

מהשימוש בהם.
אפיונים  נדרשים  כי  נראה  לעיל  האמור  עם  יחד 
פיזיים מיוחדים לכיסאות וכן הערכות ויצירת תנאים 

נאותים לשימוש בהם בחוף הים כמפורט להלן:
של  לשימוש  ורק  אך  מיועדים  יהיו  הכיסאות   .1

הורדה והעלאת רוחצים עם מוגבלות מהמים.
מסוג  אולם  למים  לכניסה  ניתנים  יהיו  הכיסאות 
שוקע ולא צף. לא רצוי להשתמש בכיסאות נכים 
צפים שלפי תפיסתנו אינם יציבים במים ועלולים 

לגרום לטביעה.
ויכולת  יציבות  2. נדרשים גלגלים רחבים ליצירת 

עבירות בחול.
של  בטוח  לשימוש  יד  מעצורי  נדרשים   .3

המשתמשים בגישה אליו.
4. נדרשים חומרים עמידים לתנאי הלחות והמליחות 

השוררים בחופים )אל חלד(. יגרמו לכוויות.
5. נדרש לוודא שהחומרים מהם עשוי הכיסא לא

6. נדרש מלווה צמוד במיוחד לצורך הכניסה למים 
גם לאלו שהם בעלי פלג גוף עליון בריא וחזק.

7. הכיסאות חייבים להיות ממוקמים בצמוד לתחנת 
מול  להיות  חייב  בהם  השימוש  כאשר  ההצלה 
המצילים  של  קבוע  מעקב  ותחת  ההצלה  תחנת 

שחייבים להיות מודעים לשימוש בהם.

שביל גישה נייד 
ברוב החופים קיימים שבילי גישה קבועים מבטון 
קו  עד  לא  אולם  המים  לקרבת  המגיעים  עץ  או 

שכך  וטוב  המים, 
כאמור  הדבר, 
הניסיון  לאור 
הלא  המצטבר 
חופים,  של  טוב 
ובעולם,  בארץ 

משטחי  שהקימו 
ו/או מעץ עד  בטון 

קו המים שלא שרדו. 
ניסיונות,  נעשו  לכן 

שעל פניהם צלחו, בשימוש 
פריקה,  שהיא  נגישות  בהתאמת 

עם  לאדם  זמינה  שתהיה  מתקפלת,  או  נפרשת 
מוגבלות בעת שמקום הרחצה פתוח לציבור. בדרך 
כלל שבילי גישה העשויים מתרכובת פוליאסטר, 
בעל  אך  קשיח  חומר   .UV לקרני  עמידות  בעל 

מבנה אלסטי העמיד בשחיקה,
השפעת מזג אוויר. אין בהן סכנה של פגיעה כמו 
סדקים  מסמרים,  ו/או  עץ  משבבי  עץ  במשטחי 
ושברים וזאת עקב גמישות החומר המתאים את 
ניתן לעבור על השביל בכלי רכב  עצמו לקרקע. 
כמו שטיח  לקיפול  ניתנים  מנועי. השבילים הללו 
לגליל קטן ממדים, הוא קל משקל, פשוט יחסית 
להתקנה ואינו דורש מקום אחסון רב. לרוחב שני 
הניתנים  קשיחים  מתאמים  ישנם  השביל  קצוות 
מיוחדות  ברזל  יתדות  באמצעות  לקרקע  לקיבוע 
הניתנות לשליפה מהירה. ויכול להגיע בצבע כחול 
בולט לעין )לעומת אפשרות של צבע חום המוטמע 
גם  המתאים  בטיחותית(  מומלץ  ושאינו  בשטח 
יחסית מעל  הנמוך  גובהו  כך שגם  ראייה.  לליקוי 
הקרקע וגם צבעו מהווים אמצעי בטיחות למניעת 

התקלות של הולכי רגל.
למותר לציין כי כל שימוש באמצעם שתוארו לעיל 

מחייבים עמידה בתקני בטיחות.
■
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תנאי תברואה
נאותים 

בים ובחופים
תברואה  לתנאי  החוקי  הבסיס 

נאותים בחופים 

מקומות  הסדרת  בחוק   4 סעיף 
רחצה קובע כי שר הפנים ייקבע בצו 
לשמירת  אמצעים  בדבר  הוראות 
הבטיחות והתברואה במקום רחצה, 
הדרושים  ומבנים  מתקנים  לרבות 
בקשר לכך. בסעיף 35 בצו הסדרת 
המתקנים  נקבעו  רחצה  מקומות 
במקום  להיות  הנדרשים  והמבנים 
רחצה מוכרז תוך התחשבות בשטח 
המיועד, בהיקף האוכלוסייה ובאופן 
השמירה  את  ויבטיח  מענה  שייתן 

על בריאות הסביבה.
נעשית  רחצה  חופי  על  האכרזה 
על ידי משרד הפנים בהתבסס, בין 
תברואתית  דעת  חוות  על  היתר, 
של משרד הבריאות. בנוסף, משרד 
של  קיומם  על  מפקח  הבריאות 
בחופים  נאותים  תברואה  תנאי 
מי  של  הבקטריאלית  איכותם  ועל 

הרחצה.

ישראל  אוכלוסיית  של  רובה  רוב 
לאורך  צרה  ברצועה  מתרכזת 
החופים, דבר הגורם ללחצי פיתוח 
תחבורה,  תעשייה,  תיירות,  של 
צה"ל,  מתקני  כוח,  תחנות  בנייה, 
נמלים ועוד. אלו ותקלות במערכות 
מנחלים  זיהום  והקולחים,  הביוב 
ומערכות ניקוז, זיהומים אורבניים, 
גובים  ימית,  מפעילות  זיהומים 
מחיר של פגיעה סביבתית המגיעה 
המחייבת  סיכון  דרגת  כדי  עד 

לעתים למנוע רחצה בחופים.
את  לתאר  זו  כתבה  מטרת 
הממשקים של משרד הפנים עם 
על  האחראי  הבריאות,  משרד 
ישראל  במדינת  הציבור  בריאות 
ועם הרשויות מקומיות המפעילות 

בפועל את החופים.
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מדדי איכות מים בחופים ואופן הדיגום 

כאמור חופי הרחצה חשופים לזיהומים שונים. 
המים  איכות  על  שמירה  מחייבת  הרחצה  לכן 
במגוון  המתבצעת  הציבור,  בריאות  למען 
על  הקפדה  מפגעים,  מניעת  ביניהם  אופנים, 
המצב התברואי בחוף וכן דיגום ובדיקת איכות 
המים, אשר מתבצעים בהתאם להנחיות ולתקן 

משרד הבריאות.
מי הרחצה  איכות  משרד הבריאות מפקח על 
בים התיכון, בים סוף בכנרת ובים המלח. לכל 
קבוצת  בתקן  נקבעה  הללו  המים  מגופי  אחד 
במים  הימצאותם  אינדיקטורים, אשר  חיידקים 
מעידה על זיהום או על אפשרות לזיהום. סוג 
החיידקים האינדיקטורים נקבע בין השאר לפי 
תחלואה  לבין  במים  הימצאותם  בין  המתאם 

במערכת הנשימה והעיכול.
התקן לאיכות המים בחופים, וכן כללים לאיסור 
לזיהום  חשד  או  זיהום  של  במקרים  הרחצה 

מוצג באתר האינטרנט של משרד הבריאות.
חוף ים נפסל לרחצה במידה ומתקיימים אחד 

או יותר מהקריטריונים הבאים:
1. קיום עדות אפידמיולוגית של מקרי תחלואה 
באותו  לרחצה  הקשורות  זיהומיות  במחלות 

החוף.
לים,  קולחים  או  שפכים  מוצא  המצאות   .2

בקרבת חוף הרחצה העלול לזהם את החוף.
3. גלוי חלקיקי חומרי הפרשה בחוף או במי הים.
גורמים שלדעת משרד הבריאות  4. הימצאות 

עלולים לסכן את בריאות המתרחצים.
5. חריגה מן התקנים המספריים המפורטים בתקן.
בשגרה, חופי הים התיכון וחופי ים סוף נדגמים 
להימצאותם של חיידקי אנטרוקוק צואתי, ואילו 
חופי הכנרת נדגמים להמצאות חיידקי קוליפורם 
צואתי. דיגום משולב של שתי קבוצות החיידקים 
חריגה  הבקטריאלית  האיכות  כאשר  מתבצע 
ונדרש דיגום חוזר, או במקרים אחרים בהם נדרש 

מידע נוסף על איכות המים ושיעור הזיהום.
מיני  רוב  הגבוהה,  מליחותו  עקב  המלח,  בים 
הנפוצים  הזיהום  בגורמי  שמקורם  החיידקים 
אינם שורדים, ולכן לא מתבצע בו דיגום שגרתי.
הערך המרבי שנקבע לריכוז חיידקי אנטרוקוק 



30

בדגימת מים בנפח 100 מ"ל, הינו 105 בבדיקה 
ריכוז  עבור  המותר  המרבי  הערך  בודדת. 
קוליפורם צואתי בדגימת מים הינו 400 חיידקים 

ב - 100 מ"ל.
כך  ים,  מי  בתקן  נקבעה  הדיגום  תדירות 
פעם  נדגמים  החופים  מי  החורף  שבחודשי 
בחודש ואילו חופים הפתוחים לרחצה בחודשי 
שנדרש  כפי  לשבוע,  אחת  נדגמים  החורף 
במקרים  הקיץ.  במהלך  הפעילים  מהחופים 
חריגים בהם התוצאה של דגימת המים נמצאה 
לכך,  בנוסף  חוזר.  מים  דיגום  מתבצע  חריגה, 
מתבצע דיגום מים מהחופים באירועים חריגים, 
בהם ידוע על זיהום או יש חשד לזיהום המים.

הרשויות המקומיות או הגופים המפעילים את 
חופי הרחצה אחראים ליישום ביצוע הדיגומים 
בדיקות  כל  מעבדה.  לבדיקות  שנשלחים 
המעבדה מתבצעות במעבדות המוכרות על ידי 
משרד הבריאות. דיגום המים מתבצע ע"י דוגם 
אושר  הבריאות,  משרד  ע"י  הכשרה  שעבר 

לדיגום מי נופש ונושא תעודה בתוקף.

איסור רחצה עקב זיהום 

יצוין כי בהתאם לצו1 ראש הרשות המקומית  ים 
וחשש  ביטחון,  בטיחות,  מטעמי  להורות  רשאי 
לפגיעה בבריאות הציבור, על איסור רחצה במקום 
רחצה מוכרז או בחלק ממנו לתקופה שלא תעלה 
על 14 ימים ועד לתקופה מצטברת של 21 ימים. 
אולם, באם נדרשת סגירת החוף לתקופה ארוכה 
יותר, על ראש הרשות המקומית לקבל את אישור 

המפקח הרחצה הארצי במשרד הפנים.
את  המקומית  הרשות  ראש  הפעיל  ולא  במידה 
הרחצה  מפקח  רשאי  החופים,  לסגירת  סמכותו 
הרשות,  לראש  הודעה  ששלח  לאחר  הארצי, 

להורות על איסור הרחצה.
הבריאות  ומשרד  הפנים  משרד   ,2017 בשנת 
ניסחו יחד נוהל עבודה משותף המבהיר את מתווה 
הפעילויות הנדרשות על מנת להזהיר את הציבור 
יש חשש לבריאות  ולאסור רחצה במקרים בהם 
הציבור. במסמך זה מתוארים גם תהליכי העבודה 
מנת  על  הנדרשים  המשותפים,  והממשקים 

להתיר רחצה מחדש.
■

2צו הסדרת מקומות רחצה (סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים) התשע"ו- 2016
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מודרניזציה
בחופי הים

נאמני חיים הראשונים להגיע לזירה
הדרכה  תינתן  שאם  הוא,  המיזם  של  הבסיסי  הרעיון 
רפואית בסיסית למספר גדול ככל האפשר של אזרחים 
אחד  לפחות  להימצא  הצורך  בעת  עשוי  השורה,  מן 

מהם במקום האירוע ולהגיש עזרה למטופלים.
ספר,  בתי  הארץ:  רחבי  בכל  מגויסים  החיים"  "נאמני 
אוניברסיטאות  עבודה  מקומות  ישיבות,  מתנ"סים, 
רפואית  הכשרה  בעלי  אזרחים  מאגד  המיזם  וכיו"ב. 
האוכלוסייה  שכבות  מכל  ראשונה  בעזרה  בסיסית 
בישראל, מדריך אותם לתגובה נכונה בעת אירוע חירום 
ומזניק אותם לאירועים השונים באמצעות אפליקציה 

ייעודית ששמה "מד"א שלי".
"להרים  מתבקשים  המקומיות  ברשויות  החופים  מנהלי 
למיזם  מקומיים  כוחות  של  גיוס  וליזום  הכפפה"  את 
ביותר  רחב  ציבור  שוהה  הים  שחופי  בהתחשב  חשוב, 

הנתון לסיכונים כגון טביעה, מכות שמש וחום.
אלו המבקשים להצטרף לתכנית יתבקשו לעמוד במספר 
תנאים: בגיר מעל גיל 18, בעל הכשרה רפואית בסיסית 
מגיש עזרה ראשונה )מע"ר(, עבר קורס עזרה ראשונה 

במיזם  נתמקד  זו  בכתבה 
מיוחד "נאמני חיים" של מגן 
דוד אדום )מד"א( עם הפנים 
ובאפליקציה  לקהילה, 
לסייע  שיכולים  חדשנית, 
בחופי  חיים  להצלת  רבות 

הים.
בשאיפה  פועל  מד"א 
תמידית לקיצור זמני ההגעה 
כך  לשם  החירום.  למקרי 
תגובה  כוח  הארגון  הקים 
מאלפי  המורכב  ראשוני 
מתנדבים המבצעים פעולות 
בטרם  עוד  חיים  מצילות 
הגעת ניידות מד"א וארגונים 
אחרים. פעילות צוותי המערך 
סיכויי  את  לשפר  מסייעת 
של  וההחלמה  ההישרדות 
הקריטיות  בדקות  מטופלים 

שלאחר הפגיעה.
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לבעלי  עדיפות  וכמובן  שעות   20 לפחות   - של  בהיקף 
הכשרה רפואית מתקדמת חובש, פרמדיק, אח, רופא.

״מד״א  ששמה  ייעודית  אפליקציה  פיתתה  מד״א  כאמור 
שלי״ כאשר מתקבלת שיחת חירום למוקד של מד"א 101 
המערכת מאתרת את נאמני החיים ומשגרת אותם לאירוע 
באמצעות הודעה אישית למכשיר הסמארטפון שברשותם. 
בנוסף, לכל אדם יש את האפשרות לציין באילו ימים ושעות 

הוא מעוניין להיות זמין.
צוותי מד"א לקבל את מירב הנתונים  נבעה מהצורך של 
של המטופל בטרם ההגעה אליו, כדי להתאים עבורו את 
בגורם  צורך  היה  עדין  אך  האופטימלית,  הטיפול  שיטת 
שיסייע להשלים את התמונה ולאפשר לתורן המוקד לקבל 
לא רק פרטים על מצבו הנוכחי של המטופל, אלא גם על 

ההיסטוריה הרפואית שלו.
ליצור  למשתמש  מאפשרת  שלי"  "מד"א  אפליקציית 
הגאוגרפי,  מיקומו  את  לשלוח  מד"א,  מוקד  עם  קשר 
נמצא  הוא  בה  מהזירה  לייב  וסרטון  בתמונה  לשתף 
ולנהל שיחת צ'אט עם תורן המוקד בשפות שונות. בעת 
)בלחיצה  מד"א  של  החירום  למוקד  מהאפליקציה  חיוג 
מידי  באופן  המתקשר  מיקום  יופיע  הבהלה'(,  'כפתור  על 

במערכת השליטה והבקרה במוקד.
לבקשת תורן המוקד יכול 
תמונה  לצלם  המתקשר 
לסייע  ובכך  מהאירוע 
 – להבין  המוקד  לתורן 
או  הפציעה  חומרת  את 
לחילופין  או  המחלה, 
מהמתקשר  לבקש 
וידאו  שידור  להפעיל 
ישירות  מהאפליקציה 
המבצעיות  למערכות 

במוקד.
תורן  לראשונה,  בכך, 
אדום  דוד  במגן  המוקד 
חולה  זירה,  לראות  יכול 
ולקבל  והתרחשות 
יותר.  נכונות  החלטות 
המוקד  תורן  לראשונה 
עיוור  אינו  חירום  בארגון 
בחוש  להשתמש  ויכול 
להציל  מנת  על  הראיה 

חיים.

בו מתקבלת קריאת  נכנסת לפעולה מהרגע  האפליקציה 
חירום ובשנייה בה היא נרשמת במערכת השליטה והבקרה 
 5 את  אוטומטי  באופן  מאתרת  המערכת  מד"א.  במוקד 
המתקשר,  של  למיקומו  הקרובים  המידית  התגובה  אנשי 
ומזעיקה את נאמני החיים )מתנדבים בעלי הכשרה רפואית 

שמסייעים למד"א( וכוננים מיחידת הכוננים של מד"א.
מצב  תגובות  שרשרת  מתחילה  המידע  קבלת  מרגע 
לאירוע  הזמינים לצאת  והכוננים  החיים  נאמני  המטפלים: 
המשימה  קבלת  על  האפליקציה  באמצעות  מודיעים 

ויציאתם לאירוע.
מציגה  האפליקציה 
של  כתובתו  בפניהם 
מסלול  ואת  המטופל 
ביותר  הקצר  הניווט 
מידע  וכן  לאירוע, 
שהתקבל  חיוני  רפואי 
במוקד. במקביל מגיב 
שיוצא  מד"א  צוות 
או  אמבולנס  עם 
נמרץ.  טיפול  ניידת 
ממשיכים  הנתונים 
איש  כשכל  לזרום 
זמן  את  מעדכן  צוות 
ואת  למטופל  ההגעה 
כל  בו,  הטיפול  אופי 
זמן  לבזבז  זאת מבלי 
פרטים  בהזנת  יקר 
ובאופן אוטומטי.                                         
■

בכל מדינה החתומה על אמנת ג'נבה, קיים 
חוק המסמיך אגודה לאומית אחת לקיים את 

החוק ההומניטארי. מגן דוד אדום בישראל הינו 
ארגון ההצלה הלאומי של מדינת ישראל 
לשירותי רפואה דחופה טרום אשפוזית 
ולשירותי הדם. הוא חבר מלא בארגון 

הצלב האדום והסהר האדום 
הבינלאומיים.

הידעת?
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דגשים בהחייאה )באדיבות מגן דוד אדום(




