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 רקע .א

 מטרת המסמך .1

במעלה הן לפעילות פנאי ונופש והן  חופי הים הם נכס ציבורי ראשון

סביבה פתוחה וטבעית. תפקידם של החופים כשטחים  תלשמיר

אוכלוסיית  מרביתגם לנוכח העובדה כי  מתעצםפתוחים איכותיים 

ישראל מתרכזת לאורך חופי הים התיכון והמגמה צפויה להתחזק 

 עם גידול האוכלוסייה בעתיד.

ים ה –לאורך ארבעת הימים משתרעים במדינת ישראל חופי הים 

 .ק"מ 300 -באורך כולל של כים המלח הימות כנרת וסוף וים תיכון, ה

 20-כבאורך כולל של  מוכרזים חופיםם ינהקטעי חוף  156 ,מתוכם

  .ופי הים בישראלחמסך  7%מהווים , הק"מ

מוסדרת הרחצה בים באופן בטיחותי חופי הרחצה המוכרזים ב

מרבית השהייה ופעילות הפנאי החופית, הנופש  תכזומר ובהםוחוקי, 

ציבור ל יםונוח ים"חלון הראווה" נגיש םהינהרחצה  פיחו. והספורט

, כמקום מרכזי חודייםיילשמירה וטיפוח  יםנדרש הםבכללותו, ועל כן 

 להנאת הציבור.

 

 

 

 המוכרזיםלחופי הרחצה  להציג את עקרונות התכנון מסמךה מטרת

 . ולעקרונות השמירה על הסביבה החופיתלתחיקה  בהתאם

ל הסוגיות. למסמך זה אינו כולל התייחסות פרטנית לכנציין כי 

כגון סוכות  בנושאיםבפירוט אשר יידונו מסמכים  בהמשך יפורסמו

 והחיבור אל עורף החוף חוףטיפולוגיה של הספורט וחינוך ימי, מציל, 

  וכן הלאה.
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 החופית הסביבה תשמיר חוק .2

ובעקבותיו התוספת  ,2004חוק שמירת הסביבה החופית משנת 

מתייחסים לנושא החשיבות הציבורית  ,השנייה לחוק התכנון והבנייה

זכות  את מדגיש חוקה. הגישה החופשית אליוו של תחום חוף הים

החוף  פתיחות שמשמעותועל -עקרוןזהו . הציבור למעבר חופשי

חוף הים יהיה פתוח להליכה רגלית לכל ": ורציפות ההליכה לאורכו

ניתן לחסום את  בגינםיוצאי הדופן, ים הגורמים נמנבהמשך  ".אורכו

 (,נמליםותחנות כוח )תשתיות : הגישה החופשית לאורך החוף

בהתאם לחוק בתשלום ספורים חופי רחצה  ,(טחונייםימתקנים ב

 []ראו איור .לאומייםהגנים וחלק מןה מקומות רחצההסדרת 

על מנת לאפשר נגישות אל , חוף רחצהת סגירהחוק מתייחס אף ל

הנדרשת להפרדה בין  החרדיתלאוכלוסייה  החוף באזורים מסוימים

המאפשרים  חופים נפרדיםל נזקקת . אוכלוסייה זונשים וגברים

בשעות רחצה בצנעה, על ידי הסתרת החוף במחיצות והפרדה 

 .נשים וגברים הפעילות עבור

 

 

 

 

בין היתר, את פעולתה של  ,סדירה הסביבה החופית תחוק שמיר

בסביבה בניה  כל .הולחוף – הועדה לשמירה על הסביבה החופית

 תרחצה, נדרשהתפקוד חוף לטובת מבנים ובכלל זה החופית, 

  .ףולחווהאישור  מסגרת ההליך התכנוני נדרש אףת. בלתכנית מפורט
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 תכניות ארציות, חוקים תקנות וצויםסקירת  .3

ברמה התכנונית  התכנונית לשימוש הרחצה בים נקבעהמסגרת ה

חלה על הים התיכון בלבד( הפרק החופים )אחת תמ"א ב - ההגבוה

 תכניות מתאר ארציות .חופי ים תיכון 13תמ"א אשר החליפה את 

לחוף ים תיכון, מקומיות  13תמ"א נותרו על כנן:  ,םלחופינוספות 

בחופי ים תיכון נותרו תמ"אות . למרחב הכינרת וחופיהוחוף אילת ל

תכניות מתאר ארציות  ובנוסףונתניה )חלקיות בערים חיפה  13

תכניות הנמלים ותכניות להגנה על  -בחופי תיכון  13חלקיות לתמ"א 

 .מצוקי החוף. תכניות אלה אינן כוללות התייחסות לחופי רחצה(

, מאפשרים שימוש לרחצה פיםהארציים לחו עודי הקרקעיימרבית 

לחוף תכנית . התכנית מפורטתחופי רחצה ב ניתן להסדירמתוקפם ו

מכוחן הוראות  תקבעכן ו ,יעוד הקרקע ברמה המקומיתיאת  תקבע

 ,על חוף רחצה ולתפעולו להכרזההנדרשים  מתקני החוףיוקמו 

 . נהלים אשר נקבעו בחוק הסדרת מקומות רחצההתאם לב

 

 חופי הים בתכניות מתאר ארציותהתייחסות ל 3.1

קבע את הכללים לתכנון תמ"א אחת פרק החופים ב – תמ"א אחת

במרחב החופי כאשר העקרון המרכזי הוא כי "חוף הים הוא נחלת 

. רציפות לאורך החוף ומעבר חופשי ונגיש לציבורשמירת  -הכלל" 

ת שמירת רצוע :את התכניות המקומיות כמו כן נקבעו כללים המנחים

אל ניצבים רחבה ופתוחה ככל הניתן, שמירת צירים פתוחים  חוף

"חוף החוף ומניעת חסימת המבט אל הים. תמ"א אחת מבדילה בין 

בו  בתחומי המועצות האזוריות "פתוח"חוף בתחומי הערים ל "עירוני

 רמת פיתוח נמוכה יותר.מותרת 
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מטר מקו החוף הסטטוטורי( אוסרת התכנית  100)בתחום חוף הים 

לטובת הציבור ובקרבה לים, פרט לשימושים המותרים  כל בנייה

 תכנית:הוראות הבהתאם ל

, סככות צל: סוכת מציל, מבנים לטובת חוף רחצה מוכרז •

מבנים ומתקנים לשירותים ומקלחות, תחנת עזרה ראשונה, 

גלות מזון ניידות. מתקני פנאי וספורט פתוחים ולא מבונים, ע

מ"ר לכל חוף  50תותר הקמת מזנון ששטחו לא יעלה על 

בחוף פתוח המבנים בחוף שונים מן החוף העירוני  .מוכרז

בצביון המקומי הפתוח  נדרשים להתשלבבכך שהם 

 .(5.1.2ככל הניתן )סעיף  לדופן הבנויהוהכפרי, ולהיצמד 

אחת ניתן  א"לסעיף הגמישות בתמבהתאם  עירונימוקד חוף  •

מוקד חוף, הכולל שימושים בתחום חוף הים להקים 

 –למסעדות ובתי קפה ומתקנים לספורט ימי ולחינוך ימי 

ומיקומם במרחב יקבע ב"מסמך ראיה מספר מוקדי החוף 

 כוללת" לחופי הרשות המקומית.

מיקומה יקבע ב"מסמך ראיה כוללת"  – עירוניטיילת חוף  •

 לחופי הרשות המקומית. 

כגון מדרונות הורדה וכן  - בחוף עירוני ם לספורט ימימתקני •

מתקנים לחינוך ימי כגון סככות ומבנים לאחסון כלי שייט, 

אינם בלבד שככל שלא ניתן למקמם מחוץ לתחום חוף הים ו

 .פוגעים בסביבת החוף

בהתאם להוראות  – אירועיםהים לקיום חוף תחום תכניות ב •

 (14.1.1-3במסגרת סעיף הגמישות. ) תמא אחת,
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קבעה את סיווג החופים בהתאם לאופי החוף,  –ים תיכון  13תמ"א 

מיקומו וערכי הטבע בו. היעודים "חופי רחצה" ו"חופים מוגנים" 

לסוגיהם מאפשרים שימוש לרחצה )בכפוף ליעודים ולשימושים 

 המותרים בכל תמ"א(.  

מטר מקו החוף( אוסרת התכנית כל בנייה  100בתחום חוף הים )

 יעודי התכנית. יל פרט לשימושים המותרים בהתאם

 

תכנית מתאר חלקית לשביל סובב  כוללת  למרחב הכנרת 13תמ"א 

בימים אלו נמצאת ו כינרת, תכניות מתאר חלקיות לחופים ומקטעים

התכניות  .למרחב הכנרתהעדכנית  תכנית מתארית אישורלקראת 

 .ובעורפם לחופי הכנרת קובעות את סוג החופים ואופי הפיתוח בהם

 

הקובעת הוראות  תכנית מתארית ההינ  לחופי לאילת 13תמ"א 

, בחופים וקובעת בין היתרובעורפם לאורך החופים  פיתוח ושימור

 .איזורים לפיתוח חופי רחצה, שמורות טבע וכדומה

 

כלולים בצו הסדרת מקומות רחצה אולם לא חלה  המלח ים חופי

 תכנית מתאר ארצית לחופים. עליהם

 

מלבד התייחסות  מפורטות למרחבים מסוימיםתוכניות מיתאר 

מסוימים בתכניות מיתאר מחוזיות או מקומיות, ישנן לאזורים לחופים 

ולעיתים  גם תכניות ארציות הכוללות התייחסות מרחבית נקודתית

למרחב ניצנים וצפון  39. בין תכניות אלו נמנות תמ"א אף מפורטת

 (.13/6, 13/3) לערים חיפה ונתניה 13ותמ"א אשקלון, 

 

ולחוף את הואישרה  2019בדצמבר  מסמך המדיניות למרחב הימי

. מסמך זה משמש "מסמך המדיניות למרחב הימי של ישראל"

הרבים והגורמים הנושאים כתשתית לניהול, תיאום והסדרה של 

מתווה השונים הפועלים במרחב הימי. בנוסף, משמש המסמך כ

דה תקבל החלטותיה לאורו הועמדיניות הרשמית של הוולחוף ה

. המסמך כולל התייחסות לפיתוח בתכניות במרחב החופי והימי

ואופי הפעילות  החוףולשימור חופי הרחצה, לניטורם, למיפוי 

בחופים, לאיזון בינם לבין שימושים חופיים אחרים, ולזיהוי 

ההזדמנויות והאתגרים הלאומיים והמקומיים בחופי הרחצה השונים. 

אטלס המפות המצורף לו באתר מינהל לו מסמךלהלן קישור ל

  :התכנון

 https://www.gov.il/he/Departments/Guides/policy_suggest.) 
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 חופי הים בחוקים ותקנותהתייחסות ל 3.2

בידי  סמכותהנתונה  פומתוק – 1964 חוק הסדרת מקומות רחצה

קביעת ו ,גבולותיואת שר הפנים לקבוע בצו אזור רחצה מוכרז ו

אמצעים לשמירת בטיחות ותברואה בחוף, המתקנים הדרושים 

 .סדרים לשימוש במקום הרחצהו לכך

 

מתוקף החוק,  – 2016מעודכן לשנת  – צו הסדרת מקומות רחצה

באופן  מסדיר. הצו מתעדכן מעת לעתהחותם שר הפנים על צו 

צו נוסף, אף הוא כל הנדרש להקמת חוף רחצה.  , אתמפורט

, אלו לרחצהמותרים מתעדכן מעת לעת, קובע אלו חופים מוכרזים 

 אסורים לרחצה. חופים ללא סטטוס ואו

תחנת הצלה  המבנים הבאים: מצאותיה מחייברחצה מוכרז  חוף

מתקני תברואה סככות צל ו, תחנת עזרה ראשונה, )סוכת מציל(

  ., ברזיות מקלחותשירותים –בהתאם להנחיות משרד הבריאות 

 

 

 

 

 

 

 :ראו הרחבה בפרק ד' נספחים() תקנות נוספות בתכנון חוף רחצה

 

)התאמות נגישות  מוגבלותתקנות שוויון זכויות לאנשים עם  •

 2013 -למקום ציבורי שאינו בניין( התשע"ד

 מצללה - שטחים חישוב תקנות •

 פיתוח –תקנות עבודה טעונה היתר  •

 תקנות התכנון והבנייה האחרות המחייבות כל בקשה להיתר  •

 תקנות תסקיר השפעה על הסביבה •

 תקנות עבודות ומבנים הפטורים מהיתר •
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 סיכום 3.3

 מותרים ושימושים מבנים נושא תכנית

 אחת"א תמ

 –תחום חוף הים 
חוף עירוני, חוף 

 פתוח

בתחום חוף הים תיאסר בניה, 
למעט השימושים והמבנים 

 המותרים על פי תכנית זו

 חוף בכל מבנים
 מוכרז רחצה

)אישור בתכנית 
 מפורטת(

 תחנת, סככות צל, מציל סוכת
 פנאי מתקני, ראשונה עזרה

מזנון, עגלות , פתוחים וספורט
 מזון נידות

 חוף מוקד
חוף עירוני  ביעוד

אישור בתכנית )
מפורטת לפי 
מסמך ראיה 

 (כוללת מאושר

 קפה ובתי מסעדות
 ימי וחינוך ימי ורטספ מתקני
 החוף מוקדיומיקום  מספר
 כוללת ראיה במסמך יקבע

 מקומיתה רשותה לחופי

 -חוף   טיילת
 ביעוד חוף עירוני

 ראיה במסמך יקבע מיקומה
 מקומיתה רשותה לחופי כוללת

 :13 א"תמ
הים  חוף

חיפה, -התיכון
 נתניה

 מפרץ חוף
 אילת
 כינרת חופי

מרבית  עבור
עודי החוף יי

 ניתןבתכנית 
 תכנית להכין

 מפורטת
 חוף" הכוללת

 "מוכרז רחצה

 חוף לשרותי ומתקנים מבנים
 ותברואה רפואה שרותי

 וספורט למתקנים מגרשים
 קיוסקים
 חנייה מקומות

 מותרים ושימושים מבנים נושא תקנות/החוק
 הסדרת חוק

רחצה/  מקומות
הסדרת  צו

מקומות רחצה 
–2016 

ניתן  הצו מתוקף
להכריז על חוף 

 רחצה

 הצלה תחנת
 תחנת עזרה ראשונה

 צל סככות
 וספורט משחק שטח הגבלת
 ושירותים תברואה מתקני

חישוב  תקנות
במרחק תוספת שטח הצללה  הצללות שטחים

 החוף לפחותקו מ' מ 15

תקנות שוויון 
זכויות לאנשים 

 עם מוגבלות

הנגשה  תקנות
)מקום  ים לחופי
 שאינו ציבורי

 מפרטות (בניין
חופי  כמות

מוכרזים  רחצה
 ואופןברשות 

 .הנגשתם

 עודיתיי חנייה סימון
 מהחניה לחוף הנגשה
 בית האוכל הנגשת
 השימוש בית הנגשת
 קו ועד צל סככות הנגשת

 המים

תקנות היתר 
 ופטור מהיתר

 עבודות פיתוח

גופים מסוימים רשאים לבצע 
עבודות פיתוח )על פי תכנית 

מהנדס  באישורפיתוח 
הוועדה(, עירום חול ושמירה 
על רצועת החוף ופני הקרקע 

שהפעולה ללא היתר, בתנאי 
תכנית מאושרת  תואמת

 וועדת ההיתרים. ואושרה ע"י

עבודות שאינן 
 פיתוח

לא ניתן ככלל בתחום החוף 
, ולא ניתן לפטור מהכנת היתר

לבצע כל עבודה ללא קבלת 
היתר )למעט במתחם מגורים 

 או תשתית(.

תקנות תסקיר 
השפעה על 

 הסביבה

כל תכנית 
 בתחום החוף

מוסד התכנון ידרוש תסקיר 
השפעה על הסביבה לכל 

פעולה שיש בה השפעה ניכרת 
 על הסביבה.

תקנות התכנון 
 והבניה

כל בקשה 
 להיתר

עמידה בדרישות השונות 
)בטיחות, תברואה, נגישות 

ועוד( הנוגעות לכמות, מיקום, 
של המרכיבים  כו'מידות ו

השונים בחוף, המהווה מרחב 
 חוץ להתקהלות ציבורית.



19 
 

 רחצה  עקרונות תכנון חופי .ב
בחופים  - חוף הים כנחלת הכלל, מרחב פנאי רוגע לציבור הרחב .1

. יש לאפשר באי החוףהמוכרזים מתכנס רובו הגדול של ציבור 

קיבולת גבוהה של קהל ולצידה מתן תנאים לרווחה והפגת 

 ,הצפיפות, זאת על ידי תכנון שטח החוף לצפי קיבולת תחושת

כולל מענה לשעות שיא, ריווח ופיזור מתקנים, הצללה ומתן 

הארכת משך השהייה אפשרות לשהייה ארוכה של באי החוף. 

ספר רב של ומאפשרת למחוף המגדילה למעשה את קיבולת 

הארכת משך  מעבר לשעות הרחצה.גם אנשים לשהות בחופים 

השהייה כולל הרחבת היצע הפעילות בחוף )חינוך וספורט חופי 

 ביום הצללת המרחב הציבורי ,וימי, מתקני משחק והסעדה(

 בשעות הערב.)בתנאים מסויימים( ותאורה 

 

רותן של יתכנון החופים יכלול מגוון אפשרויות ומצבים לש - מגוון .2

 מושכל שלאוכלוסיות שונות. המגוון יבוא לידי ביטוי הן בתכנון 

ובאזורי פעילות שונים  שפע פעילויות והזדמנויות לבאי החוף

ים לאוכלוסיות יעודיכנון חופים ית, והן על ידי בתוך חוף ספציפי

ורות טבע מית, חופים בשתחופים נפרדים לאוכלוסייה ד -שונות 

ון ומכוון שמירת טבע או בגנים לאומיים תוך בהן הפיתוח יהיה מת

 סטוריים.יהדגשת המונומנטים הה

בצורה מיטבית לציבור. חופי הרחצה יהיו מונגשים  - נגישות .3

תהיה העדפה לתנועה רגלית ותנועת אופניים אל החוף ומערך 

כן תוסדר הנגשה לבעלי ו שבילים היורדים אליהם בקלות ובנוחות

תועדף מוגבלויות בהתאם לתקנות )ראו פירוט בהמשך(. 

לכיוון החוף המוכרז בעיקר  והסעותותתומרץ תחבורה ציבורית 

  בעונות ובשעות השיא.

 

מערכת מ אינטגרליחופי הים המוכרזים הם חלק  - רציפות .4

הארצית. החופים המוכרזים צפופים ורווי מתקנים, ועם  םהחופי

יש לאפשר תנועה רציפה ונוחה לאורכם. הרציפות תתקיים זאת 

על קו החוף, לאורך קו המים )החול הרטוב( ולאורך  רבעיק

 טיילת.ה

 

רותים שאינם נדרשים ימתקנים וש - מקו החוףהבנייה  תהרחק .5

אפשר על מנת ל ישירות אל קו המים יורחקו ככל הניתן מקו זה

 גדול ופנוי לטובת הציבור ובסמיכות למים. אזור

 

 - הים אל העירוני המרחב מן פתוחים וצירים מבטים שמירת .6

 ות וחיבור בין החופים הפעילים לשלד העירוני.ייצירת קישור
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החופים הם חלק ממערכת אקולוגית חופית  - שמירת ערכי טבע .7

תכנון  .מוכוונים לקליטת ציבור נרחבהיותם רגישה, למרות 

או  ממשק עם חופים שמורים סמוכיםיתחשב בהחוף מושכל של 

 ועוד., קרבה למצוק כורכר, אזורי הטלת צבים אזור ימי מוגן

 

לאורך החופים ממוקמים אתרי מורשת,  – שמירת ערכי מורשת .8

ה, מבצרים, ערים עתיקות מתקופות שונות לאורך ההיסטורי

 להשמישאתרי קבורה ועוד. בהתאם להוראות תמ"א אחת, ניתן 

מבנים לרבות שימור, שיקום, שחזור עתיקות או מבנים בעלי ערך 

היסטורי לשימושים ציבוריים בזיקה לחוף הים המשתלבים 

 בערכי השטח.

 

מקום  םחופי הים, לצד היותם אתר נופש פעיל, הם ג - בטיחות .9

שיש בו סיכונים, הרחצה בים, החשיפה לשמש ופעילות צפופה 

. בחופי הים ינקטו כל האמצעים לבטיחות ואינטנסיבית

 תרחצים והשוהים בחוף.מה

 

ותקנות המתייחסות  הנחיותאלה נגזרת שורה של  מעקרונות

 להבטחתם וקיומם. אלה יפורטו בפרק הבא.
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 תכנון חופי רחצה מוכרזיםל הנחיות .ג

 חוף הרחצהב מבנים .1

. חלק מהמבנים רחצההחוף נועדו לשרת את הציבור במבני החוף 

מתוקף חוק הסדרת מקומות רחצה, כתנאי להכרזת נדרשים בחוק 

ח ווחלק מהמבנים מותרים מכ משרד הפנים חוף הרחצה על ידי

נדרשים להיתר בינוי המבנים בחוף כל . תכניות ארציות או אחרות

 תכנית מפורטת. מכוחה של

 

 לתמ"א אחתבהתאם בחוף רחצה מוכרז מבנים   1.1

 ומתקנים מבנים, צל סככות, מציל סוכת יותרו רחצה לחוף בתכנית

 וספורט פנאי מתקני, ראשונה עזרה תחנת, ומקלחות לשירותים

 ששטחו מזנון הקמת תותר. ניידות מזון עגלות, מבונים ולא פתוחים

  .מוכרז חוף לכל ר"מ 50 על יעלה לא

 

 מבנים בהתאם לחוק וצו הסדרת מקומות רחצה  1.2

מ',  150הסוכה חולשת על רצועת חוף באורך של עד  –סוכת מציל 

מ'  75 -ב להאריך את רצועת חוף הרחצה ובאישור מיוחד ניתן

נקבע בהמלצת  מהמיקו. מטרים סך הכל 225, כלומר לכדי נוספים

אפשר שליטה על כל קטע ל במטרהמנהל התחנה  או בכירמציל 

בהתאם  וגודלה וצורתה של סוכת המציל יקבע. החוף המוכרז

גובה  .)ראו נספח( לתוספת החמישית לצו הסדרת מקומות רחצה

מפלס החול, והשטח שתחת מ' מעל  2.5רצפת הסוכה יהיה לפחות 

 .מ' לפחות 1.5הסוכה יגודר עד גובה של 

סירות הצלה ומעמדים, אופנועי ים ועוד  - מקום אחסנה לציוד הצלה

בתחום המגודר תחת  תחת סוכת ההצלה )במפלס החוף( יאוחסנו

 .הסוכה

חדר הגשת  אובכל חוף רחצה נדרשת מרפאה   תחנת עזרה ראשונה

 יהיהציוד ה. ובמקום נגישבמפלס החוף  יםממוקמה עזרה ראשונה

יאוחסן במרפאה, , 2016צו הסדרת מקומות רחצה  בהתאם לתקנות

 מים וכיור.  ברז ויכלול

ובתנאי  תחנת עזרה ראשונה עשויה לשרת מספר חופים סמוכים

שתחנת העזרה הראשונה לא תשרת יותר מקטע חוף רצוף שאורכו 

מטר ובאופן שמיקומה יאפשר מתן עזרה ראשונה באופן  450עד 

 .חופי הרחצהיעיל לכלל 

 200בכל חוף רחצה מוכרז יוקמו סככות צל בשטח של  – סככות צל

מ"ר יוקמו סככות צל  200-מ"ר לפחות. בחוף מוכרז ששטחו קטן מ
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משטח ההכרזה. אין להקים סככות אלו באופן  10%פחות על ל

)ראו עוד פירוט לנושא הצללות  את שדה הראייה של המצילחוסם ה

 בפרק זה(. 3בסעיף 

יש להתקין ברזי מים לשתיה, פחי אשפה, בתי  – מתקני תברואה

שימוש, ברזי מים לשטיפת רגליים ומקלחות פתוחות בכמות 

( הנחיות נוספות ופירוט של 1995מספקת. במשרד הבריאות נוסחו )

 לפי המהנדס הראשי לבריאות הסביבה.כמות המתקנים הנדרשת 

 

 הים בחופי נאותים תברואה לתנאי הבריאות משרד תקנות 1.3

 מוכרזים: םמשרד הבריאות לחופית תקנו

לפחות יכלול מוכרז אחד רותים לחוף ימבנה הש - שירותים ומלתחות

רותים מונגשים. המבנה ימוקם ישישה תאי שירותים לכל מין וש

 במרכז החוף ובעורף.

בכל כניסה לחוף תמוקם יחידת מלתחה שתכלול לפחות  - מלתחות

 .ומים חמים שתי עמדות מקלחת סגורות

  מטר לאורך החוף. 100תותקן יחידה אחת לכל  - מקלחות פתוחות

כמות תאי השירותים  יתוגברו אינטנסיבייםבחופי רחצה עירוניים 

 והמלתחות. 

מ' תמוקם יחידת  100בכל  - יהיברזי מים לשת מתקנים נוספים:

  ברזיה מסוג מזרקה. חלק מהברזים יותאמו לגובה ילדים.

מ' בנתיב היציאה  100תותקן יחידה לכל  - פת רגליםטיברזי מים לש

 מהחוף.

 

 מזנון  1.4

. תחום תרחציםלטובת המ מזנוןבכל חוף רחצה מוכרז ניתן להקים 

או את בחוף לא יחסום את רצף ההליכה אל הים,  המזנוןהישיבה של 

 50 ו המירבימ"א אחת נקבע גודלבת לאורך החוף והטיילת.התנועה 

 .יתר מבני החוףעם  המזנוןלשלב את מבנה מ"ר. רצוי 

 

 מתחם קמפינג  1.5

החופים הינם אתרי נופש הפעילים לאורך היממה. שילוב רחצה 

מגדיל את יכולת ו רווח כפולל ולינת שטח בלילה מביא בשעות היום

מוקמות לשימוש ציבור ההתשתיות  .מחוף תהציבור ליהנו

בלילה כתשתיות לציבור הלנים בחוף, גם המתרחצים מנוצלות 

תוך שימוש של שימושים,  וזהקמת תשתיות נוספות. חפיפה ומיתרות 

 .פנוייםהשטחי החוף  מגדילה את ,מושכל במרחב החופי

לינת לילה בתחום חוף הים תשען כולה על המבנים של החוף המוכרז 

ולא יוקמו עבורה מבנים נוספים. ניתן להגדיר איזור ייעודי בעורף 

תותר הקמת אוהלים בו ומחוץ לתחום חוף הרחצה המוכרז החוף 

  פריקים ללינת לילה.



24 
 

 בחופים עירוניים חוף מוקד  1.6

מוקד פעילות בחוף העירוני. מוקד חוף הינו  ת,תמ"א אחל בהתאם

בחופים עמוסים ובהמשך  מוקדים אלו לרווחת באי החוף ימצאו

פעילות עירוניים ולצירים ראשיים, ויתוכננו באופן מכונס  למוקדי

ה תתאפשר על בסיס מסמך ראיי. הקמתם םומצומצם בשטח

  והשימושים בהם.כוללת, בו יקבעו מיקומם, היקפם 

 ,רחצה בחופי האמור על וסףנב  -מותרים במוקד החוף  שימושים

 התפעול שטחי .קפה ובתי הסעדהוספורט ימי,  חינוךל מתקניםיותרו 

 .חזותית מבחינה הפרעה ליצור שלא מנת על יוסתרו המבנים של

להימנע מתכנון שטחי אחסנה, שירות, מטה ומשרדים ככלל מומלץ 

שאינם חייבים להיות בחוף עצמו כחלק מתפקודו התדיר לטובת 

תחום עירוני סמוך  הציבור, ובמידת האפשר להעביר שטחים אלו אל

 במרחק סביר.

בעורף חופי רחצה רצוי למקם את מוקדי החוף  –מיקום מוקדי החוף 

לחיבור  המרכזי בין העיר לים, בסמיכותבאזור המפגש וכן מוכרזים, 

ימוקמו במרחק  . המוקדיםציר עירוני ראשי המוביל אל היםאל 

כך שלא יחסם המבט  ,החוףממפתח הרחוב או השדרה אל  מסוים

של  מרביתהעיר אל הים. ככלל, תשמר פתיחות מכיוון להולך הרגל 

 - חבמבטים ונגישות במפגש העיר והים, ובמיוחד במפגשי צירי הרו

 רחובות ושדרות המובילות מהעיר אל החוף.

 

 ,מחדלאזן בין שני עקרונות תכנוניים:  אמורה –החוף  מוקדי צורת

על ידי הפנייתם לציר  -צמצום פגיעת המבנים בנגישות ובמבט 

הבינוי המקביל  וצמצום מערב(-המאונך לים )בים התיכון ציר מזרח

שמירה על חוף ציבורי מאידך, ודרום(, -צפוןלים )בים התיכון ציר 

תוך לעורף היצמדות מרבית על ידי  ,רחב  בעל רציפות הליכתית

הדורש איזון בין  היבט נוסףמקסימלית של החזית המערבית.  הסגה

)למשל,  נוגע לפריסת הבינוי. במצבים מסוימיםשני עקרונות אלו 

וכז בינוי מר מועדף כאשר ההגעה אל החוף היא ממרחב פתוח גדול(

כאשר החוף נושק  ,ניתן, אך במקרים אחרים )למשלהומצומצם ככל 

לבינוי עירוני( מוטב לא לרכז את המוקד במסת בינוי אחת אלא 

צירי רחוב קיימים, ממשיכים הלשמור על חללי ביניים פתוחים 

 למבטים מרחקי גישה לחוף ומאפשרים ויסטות פתוחות מקטינים

 לכיוון הים.  מהעיר
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  הים בחוף בנייה 1.7

עבור השימושים , הניתן ככל מועט להיות נדרש הים בחוף הבינוי

אי ו החולי החוף תפיסת צמצום לשםהנדרשים לחוף הרחצה בלבד, 

 סביבה תנאי עם תמודדמבחוף  הבינוי. מהחוף מבטים הסתרת

. ורסס רוחות, בעוצמה ובמבנים בחוף הניתכים וגלים סופות: קשים

 כךבין החורף לקיץ.  הים מפלס השתנות בנוסף הבינוי מתמודד עם

 גדולה בקרבה להיות עלולים, בקיץ החוף מקו המרוחקים שהמבנים

לאור השתנות קו החוף בין העונות יש לתת עדיפות  .בחורף המים לקו

 מנע מבינוי בחופים צרים.ילחופי רחצה בעלי חוף רחב ולה

 

יש לבנות את מבני החוף במרחק מקו  - במבנים פגיעהמניעת  •

לקרבה לקו המים  תהנדרש הבניההמים ככל הניתן, ואת 

בבניה פריקה או )סככות צל, שבילי הנגשה, סוכת מציל( 

ככל  (המאפשר הרחקתם מקו המים בעונת החורףניידת )

לבניית מבני החוף מוצע להשתמש בחומרים איכותיים  .הניתן

 ועמידים בתנאי הסביבה, בבחירת חיפוי המבנה והגג. 

 

 עלולהלקו החוף  סמוכהבניה  - סחףומניעת  אי פגיעה בחוף •

לגרום לארוזיה קשה בחוף. עוצמת הגלים הפוגשת בחוף 

על החול(,  הבנויהמכשול בנוי )גם אם אינו גבוה, כמו טיילת 

אינה דועכת ומתמתנת, אלה חוזרת אל הים בעוצמה גדולה, 

ארוזיה, גורמת התוך סחיפת החול החופי חזרה אל הים. 

תכנית כל בלהצטמצמות רצועת החוף החולי. על כן, 

, יבחן מוסד תכנון הצורך בתחום חוף היםהמציעה בנייה 

הבוחנת את מיקומה, וכוללת פתרונות בניה לחוות דעת 

 על הארוזיה, ומניעת הצטמצמות החוף. למיתון השפעתה

 
חלק ניכר מחופי הים לאורכם של  – השתלבות הבינוי במצוק •

ניצב מצוק כורכר. בחופים אלה נדרשת התמודדות  התיכון

עם האילוץ של מיקום מתקני חוף הרחצה המוכרז אשר יתנו 

מענה מספק לכמות מתרחצים גדולה בחוף צר, הסובל 

 ת המצוק. מארוזיה ומסכנת התמוטטו

 למיגון בבוהןמוצע להשתמש במבנה שרותי החוף כאמצעי 

המצוק, כלומר שילוב מבנה החוף במצוק כאמצעי ייצוב 

ומניעת ארוזיה בבוהן ובדופן המצוק.  במבנה המשולב 

על גג  המעבר הפתוח לציבורבמצוק, ניתן להעביר את 

המבנה, תוך יצירת עליה וירידה מתונים. כך מתקבל מבנה 

התופס שטח חוף מצומצם, מגן ומייצב את דופן המצוק 

מענה  במקרים מסויימים אף יכול לתתבאופן בנייתו ו

 גג המבנה.  לאורך החוףבעורף ההליכה להמשכיות רצף 
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 טיילות ועורף החוף .2

טיילות באזור החוף מנגישות את החופים אל הציבור ונותנות 

אפשריות נוספות לפעילות והנאה מהסביבה החופית. ניתן לחלק 

גג טיילת קריים: טיילת הרחוב, יסוגים ע האת הטיילות לשלוש

 לכולן.ההנחיות נכונות מרבית , החוףתוואי והמצוק 

הסביבה  תעקרון מרכזי בחוק שמירהרציפות היא  :הרציפות

בין הרשויות הן ו בחופי רשותהן ובתפיסת תכנון החופים החופית, 

וללא חסימות, גידור  ברצףהשונות לאורך החוף. הטיילת תעבור 

  .רצף ההליכה בתוך הרשות ובין הרשויות וקיטוע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 החוףהליכה או ריצה לאורך  פעילות: וזיהום תאורה תאורה

תאורה לאורך לכן מומלץ לשלב  נמשכות גם בשעות החשכה

הטיילת. עמודי התאורה יפנו כלפי מטה כלפי הטיילת על מנת 

למזער את השפעת התאורה על בעלי החיים בים ובחוף. בחופים 

בהם תועדו הטלות צבי ים, מומלץ לא לשלב באזורים רגישים 

בעיקר בשעות  הנעשיתלהטלה  ריעלהפתאורה על מנת שלא 

 .הלילה
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חוף עלול ה תוואימעבר שביל אופניים לאורך  –שביל אופניים 

חשמליים, קורקינטים למיניהם  בעיקר אופניים ,לסכן הולכי הרגל

 - נתיב הולכי הרגל ונתיב האופניים - ועוד. שני הנתיבים

מתקיימים זה לצד זה ללא הפרדה פיסית ביניהם )בד"כ מסומן 

מרחב הליכה של פנאי ונופש  הטיילת הינהקו הפרדה בלבד(. 

עבור משפחות עם ילדים, מרחב של התרוצצות, משחק, מרחב 

 ,פועלב .שונה באופיו מהליכה זהירה על מדרכה לצד כביש סואן

זליגה מתמדת של מבוגרים  מתקיימת הטיילתהנתיב הצר של מן 

 כן מוצע כי נתיב האופנייםלוילדים אל נתיב האופניים המסוכן. 

הסמוך לים,  אלא לאורך הרחוב הטיילת תוואילא יעבור לצד 

טיילת לאורך , ובמרחק מטיילת הולכי הרגל טיילת מצוקלאורך 

תוך הקפדה על הפרדה פיסית  נוספות חלופותאו בפארק חופי 

 .  באופן שיבטיח את שלומם רגלמנתיב הולכי ה

 

החזית שהינו הרחוב המערבי  –העירונית טיילת הרחוב  2.1

 העירונית אל החוף 

קיימת  הגובלים במרחב החוף ותשל הרחובלאורך המדרכות 

כמרחב ציבורי יתוכנן  הרחובחוף. אל תנועה ערה של המבקרים 

, ארקדה, שתילה של עצי סככות צל) הצללהלאורכו ש משמעותי

)בים התיכון( או בצד הפונה אל  ל הרחובש המערבי בצד. צל(

, תינתן עדיפות למדרכת הולכי רגל ורוכבי אופניים בלבד. החוף

כאשר החזית  ך צד זה של הכביש.רומוצע כי לא תותר חנייה לא

חזית מסחרית, מומלץ שתמהיל המסחר יהיה  העירונית היא

מוטה להסעדה ובתי קפה, ותתאפשר הוצאת כיסאות למרחב 

מטרים למעבר  2-3מרחב של לפחות  כל עוד נותרהציבורי, 

אות מחניונים תת קרקעיים או משטחי יהכניסות והיצהולכי רגל. 

מרחובות הכניסה אליהם תערך הרחוב אלא  יפנו אלחנייה לא 

רצף ההליכה לאורך לא לקטוע את , על מנת של הניתןככ סמוכים

  ./ טיילת המדרכה

רציפות ההליכה בטיילת העירונית צריכה להשמר גם  :רציפות

יש להימנע מהצרה . לאור סגירות חורף של מסעדות ובתי קפה

משמעותית של התוואי, חסימת מבטים מהרחוב אל הים, וכל 

 . והמבטקיטוע של רצף ההליכה 

שילוט וצמחייה בחזית הפונה  ,ריהוט, בינוי :בהוט הרחועיצוב רי

אל הים נדרשים להיות עמידים בתנאי מזג אוויר קשים, בעיקר 

צמחייה והעירוני הרחוב הרוחות, חולות ונתז מהים. ריהוט 

את הדופן העירונית עם  ויחבר מתאימה לסביבת חולות וכורכרה

 .הים
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 טיילת גג המצוק   2.2

"א בתמ)כהגדרתו  המצוק גג עלהסיכון  ברצועתמרחב פעילות 

 מטר 50 ברוחב לרצועה המצוק משפת המשתרע שטח - 9/13

ציר רחב, פתוח ומטופח תתוכנן כטיילת המצוק  (.לה מזרחה

ירידות אל המפגש עם ה ותסדיר אתהמקשר בין העיר לחוף הים 

 חזותי של מבטים פתוחים אל הים. ותשמור על רצףהחוף, 

מתקני הטיילת תכלול מרחב לאורכו יוצבו  :רוחב ופעילות

. בין הטיילת לגג המצוק לא תהיה משחק, נקודות שהייה ותצפית

נדרש גידור לצרכי בטיחות, הוא יעשה במידה והסתרה, 

 הניתן., עמידים ושקופים ככל אסתטייםבאמצעים 

 :הרחבת מוקד חוף אל טיילת המצוק, בסמוך לנגישות אל החוף

ברוב המקרים חופי הרחצה המצויים למרגלות המצוק הינם 

צרים, ומוקדי החוף בהם מצומצמים, במקרה זה, המסעדות 

ובתי הקפה לאורך טיילת גג המצוק, הסמוכים אל הירידות 

 ף הרחצה.גם את המבקרים בחו יוכלו לשרתמהמצוק אל החוף, 

בתכנון הגישה אל חוף הרחצה יש לתת עדיפות לשימוש בירידות 

 הקיימות במצוק.

הגינון והפיתוח בגג המצוק יתוכננו כך שהניקוז יופנה  ניקוז:

 מזרחה על מנת שלא לפגוע ביציבות המצוק. 

 

  החוף תוואי 2.3

יבחן את הצורך מוסד תכנון החוף עובר בחלק החולי.  תוואי

טיילת ברצועה החולית. ככל ששוכנע כי הדבר נדרש  בהתוויית

)רצועה חולית רחבה מאוד, הפרדה מהעיר על ידי מצוק כורכר 

 ,ככול הניתןהמעבר בחוף יבוצע  תועדף טיילת רכה כאשרועוד(, 

 . פריקים באמצעים

קו החוף ככל הניתן על מנת לצמצם מרוחק מתוואי הטיילת יהיה 

 הגורמתוהשפעת הגלים  החוף החולי ברוחבאת הפגיעה 

 . סחיפת חולל

, תצר מכדי לאפשר מעבר טיילת חופישר החוף כא: רציפות

קושר אל טיילת גג המצוק או טיילת הרחוב לשם יצירת י החוף

רצף הליכה וקישוריות בין החופים, וללא פגיעה בערכי טבע או 

 צמצום רצועה חופית צרה. 

ערים גדולות, ניתן בחופים המשרתים מרכזי : ופעילות רוחב

אזורים מסויימים בטיילת החוף העוברת בחוף חולי  להרחיב

מן בעורף חוף רחצה ניתן לייצר "איים" של התרחבות . רחב

אשר יתחברו לשטח העירוני.  מזרחה )בים התיכון( הטיילת

כושר, מבני מתקני ב"איים" אלו ניתן לשלב מתקני משחק, 

 .וספסלים סככות צלשירותי חוף, קיוסקים, ספריות חוף, 

 

 



31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 הצללות .3

 הצללה בחוף 3.1

הצללת החוף הנדרשת בהתאם לחוק ולצו הסדרת מקומות רחצה, 

 200-החוף קטן מ שטחכאשר מ"ר בחוף מוכרז.  200-מ לא תפחת

 החוף. אורך מ 10%-לפחותמ"ר נדרשת הצללה של 

החוף המוכרז , חשיפה ממושכת לשמש מסוכנת בכל שעות היום

הים )ככל שגדלה כמות של מתרחצים ושו גדולהמושך כמות 

באופן  להגדיל את השטח המוצללמוצע לפיכך האוכלוסייה( 

על  באלמנטים דקים ככל הניתן. מוצע כי ההצללה תעשה משמעותי

 תבהצלל מדוברבין אם , עומס חזותי על החוף ייווצר מנת שלא

או ההסעדה, הצללות אלו יורחקו מקו המים ותצומצם  המזנון

 השפעתן הנופית.

 

 

 

 הצללה בטיילות 3.2

החוף,  תוואילאורך ה החוקים והתקנות אינם מחייבים הצלללמרות ש

לשם הקלה על ו מסיבות בריאותיותראוי לתכנן הצללה בשיעור ניכר 

   בסמיכות לים. תחושת עומס החום

המתאימים לחזית  טיעת עצי צלנעל ידי  - באמצעים טבעיים הצללה

 רסס המלוח. לרוחות ול ועמידיםראשונה לים 

 קשיחות. סככותעל ידי יריעות בד, או  – הצללות מלאכותיות

 העירן פתוח מההמבט  םכך שככל הניתן לא יחסנן וכתת ההצללה

 המובילים הצירים הראשייםבאזור מפגש החוף עם , בעיקר אל הים

 .אליו

כיוון שהן  המשתרעות על שטח גדולמוצע להשתמש בהצללות 

 השמש זוויתב מהשינויים  מושפע באופן קטןהצל איכותי יותר יוצרות 

 מסוימיםבמקומות  לאורך רוב שעות האור.באופן משמעותי מצל ו

בעולם נעשה שימוש בהצללות בעלות יכולת השתנות בהתאם 

 זוית השמש.ולשעות היום 
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 נגישות .4

   ציבורית: תחבורה  4.1

 המרחב או העיר חיבור הינה עירוני בתכנון מרכזית חשיבות

 ציבורית תחבורה מערכות באמצעות הים חופי אל הסובב

 בסמיכות ציבורית תחבורה תחנות מיקום. המונים והסעת

 הציבור לכלל החוף את תנגיש בכלל הים ולחופי מוכרזים לחופים

 זול, נוח באופן, נוער ובני ילדים בהם, היהאוכלוסי שכבות ולכל

 החוף אל ציבורית לתחבורה עדיפות נותן אשר עירוני תכנון. וזמין

 תוך, לחוף הסמוכים בשטחים גדולים חניה אזורי לצמצום יביא

 ציבור לטובת אלה בשטחים אחרים לשימושים עדיפות מתן

  .בחוף המבקרים

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 חנייה 4.2

חנייה  מגרשי מתכנון להימנעיש , אחתתמ"א הוראות בהתאם ל

, מ' מקו החוף הסטטוטורי 100בתחום חוף הים, קרי, עילית 

  .בדופן העירונית ולהסדיר חנייה תת קרקעית ככל הניתן

 להימנעראוי  .לחוף היםרחובות ניצבים ניתן להסדיר חנייה ב •

תחסום את המבטים  אשרלאורך הרחוב המערבי  מחנייה

 . אל החוף

בניה חדשה וגבוהה ובניה ציבורית בחזית העירונית בתכנון  •

 מסוימתכמות  יבחן מוסד תכנון הקצאתאל הים הראשונה 

כי מו כן מוצע כחנייה תת קרקעית עבור הציבור הרחב. של 

של בחניונים  ציבורישימוש הסדרת  תבחן מקומיתרשות 

אשר  הממוקמים בסמיכות לחוףמבנה מסחרי או משרדים 

 .שבועה ףבסואינם פעילים 

בצד העירוני המפותח ולא בצד עדיפות דו גלגלי, רכב חנייה ל •

 החוף.
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 הנגשת חופי רחצה מוכרזים 4.3

מוגבלות )התאמות  תקנות שוויון זכויות לאנשים עםבהתאם ל

)ראו נספח(  2013 - נגישות למקום ציבורי שאינו בניין( התשע"ד

אוכלוסיות הזקוקות לנגישות לאת החוף  תנגיש הרשות המקומית

 .קלה ונוחה, כמו אנשים עם מוגבלויות

לנגישות  הנדרשותאוכלוסיות  גם םחופים מונגשים מושכים אליה

 קשישים.כן ו קטנים משפחות עם ילדיםקלה אל הים כמו 

בהתאם לתקנות שוויון זכויות לאנשים בעלי  נקבעתהנגישות 

מוגבלויות כוללת את כל טווח השהייה בחוף, החל מהקצאה 

או  המזנוןאל  וסימון חניות נכים, הנגשת דרכי גישה וכניסה לחוף

 נדרש כי מלתחות,הנכים והשירותי ואל ובתי קפה,  המסעדות

 הקרובות ליםסככות הצל  2-חות מהצל ולא פ מסככות 20%

 מים.קו הדרך גישה עד לכן ו יונגשו

קלים  בחומרים ההמים יבנקו אל מסככת הצל השביל המוביל 

 משטח מגולגל הנפרש על החול לאורך מספר מטרים(לדוגמא )

בבטון או קבועה, בניה והיות וקו המים הינו קו דינאמי ומשתנה, 

 אינה עמידה בטווח הארוך בסמיכות כה גדולה לקו המים. ,בעץ

 

 נגישות תפעולית  4.4

מתוקף צו הסדרת מקומות רחצה, חוף רחצה חייב בהסדרת 

נגישות רכבי הצלה, פיקוח, שיטור ותפעול החוף )אשפה וציוד 

הסביבה  תמירשהכרחי(. פרט לרכבים האמורים, ומתוקף חוק 

תערך באופן חנייה תפעולית  החופית, אסורה נהיגה על חוף הים.

כמו כן  ים אל הים.גישה או מבט מוסתר ככל הניתן, ללא חסימת

הפרדת דרך הגישה התפעולית המשמשת דרך לכלי  תמוצע

 .רכב, מהדרך המובילה הולכי רגל אל החוף
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 ספורט חופי  .5

בסמיכות לחוף הרחצה או בעורפו יוגדר אזור מסוים עבור 

ניתן הבלעדי בו היות והחוף המוכרז הינו המקום  ,ספורט חופי

לרחוץ במים באופן בטיחותי וחוקי, ומרבית השוהים בחוף 

מצויים בתחומו או בקרבה אליו. אזור הספורט החופי מספק גיוון 

נוסף, משחק והנאה לשוהים בחוף הרחצה. תיחום האזור 

הספורט מונע הפרעה )רעשים, חסימת מעבר, פגיעה מכדור( 

לאור החשיבות בהגשת החופים הים בחוף ולרוחצים. לשו

לציבור, ככל שמוצע להקים אזור לספורט חופי, יש לפעול 

ולשלב את הספורט החופי  בהתאם לצו להסדרת מקומות רחצה

  .בחופים רחבים ולאורך הטיילת

 

 עקרונות התכנון יהיו:

 . בעורף החוף יוצבו החופי הספורט מתקני - מיקום •

 אזור בין הפרדה ליצור יש מטרדים למניעת - הפרדה •

 .  החופי הספורט למיקום המתרחצים

 לפיכך, בקיץ בעיקר פעיל החופי הספורט - פריקים אמצעים •

 יעשו ועוד רשתות, מוטות כמו הנדרשים המתקנים כי מוצע

 . פריקים באמצעים

 על השפעתה את לבחון יש, תאורה נדרשת כאשר - תאורה •

 את ימזער אשר באופן להצבתה דרכים הצעת תוך הסביבה

 .החופית באקולוגיה הפגיעה
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 ימיוספורט חינוך  .6

הינו שימוש בעל זיקה לחוף ולים, ולכן מרכז חינוך וספורט ימי 

 מוקד חוףב ,מעגנה בשטחהמבנה  םימוקבהתאם לתמ"א אחת 

 . או בעורף החוף הפתוח או העירוני

 

 מצאיימי  ךת ספורט וחינויופעילוהשטח הימי של  – בתחום הימי

בהתאם  מתחום חוף הרחצהלפחות מטר  50-כשל  מרחקב

על מנת למנוע תאונות בין הרוחצים לעוסקים לתקנות, זאת 

  בספורט ימי.

 

, )כיתות הלימודמתקני החינוך והספורט הימי  - בתחום החופי

בסמיכות ים מלתחות ואכסנת הציוד( מצוי ,אזורי לימוד חיצוניים

חוף המוכרז. קירבה זו מעשירה ומגוונת את השהות מתקני הל

פעילויות הקושרות קהילות נוספות אל  עריכתבחוף, ומאפשרת 

סביבה מודעות להתנהגות נכונה ב מגבירות. פעילויות אלו הים

את הציבור לפעילויות ספורט ימי  החופית והימית וחושפות

 ., גולשים ועודשחייני מים עמוקים לסוגיהן,

ספורט הצובר תאוצה בשנים האחרונות  הינו שחיית מים פתוחים

בעומק החלק   . השחייה נערכתחושף ציבורים גדולים אל היםו

הימי של החופים מוכרזים. ספורט זה נדרש למצופי סימון )בויות( 

השחייה בעומק, המתווה את המסלול לשחייני מים לסימון שטח 

פתוחים ובנוסף מסמן לסירות וספורט ימי את טווח ההגנה 

 .םלקרבה לשחייני
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 שמורת טבע גן לאומי ו .7

כיום חופי רחצה מוכרזים, החל ישנם גנים לאומיים רבים ב

רחצה מאכזיב בצפון ועד לאשקלון בדרום. הקהל נהנה משירותי 

טים העתיקים של הגן הלאומי נונחשף למונומ בטיחותית בים

 נוף פתוח איכותי. ב

לכן נדרש , והאוכלוסייה הולכת וגדלה חופי הארץ מצומצמים

 ע.שימור עתיקות או טבעם פנאי ורחצה של שילוב שימושים 

כוח המשיכה של את  מגביר המוסדר בנוסף, שימוש הרחצה

 .הגנים הלאומיים

חופי רחצה מוכרזים  לשלבלאחרונה החלה רשות הטבע והגנים 

נועדו אשר מוגנות החוף הרצועות בבתחומי שמורות טבע. 

חופי רחצה  לשלבלשמור על האקולוגיה החופית והימית, ניתן 

של חוף  פיתוח מתון ומינימליסטיהכוונת  .באופן מבוקרמוכרזים 

למקמם אשר ניתן לפרק בתקופת החורף או , באמצעים רחצה

 .  השטח ניטורתוצאות התאם לב

א במקומות ודוגמאות לשילוב חוף רחצה ושמירת טבע ניתן למצ

מוגנים המשמשים להטלות צבות ים,  חופיםב .רבים בעולם

לא  הבהחול הרטוב  ברצועת .רוחציםשהיית דרג מ מתאפשר

נעיצת ללא אולם שבת רוחצים להטלות ניתן ל מתקיימות

 רצועה בה מתקיימות מרבית ההטלותב .בחולהצללה שמשיות 

הבאה המרוחקת מאזור רצועה בו שהות.רוחצים לללא ניתן 

 מתרחצים.המשתרע אזור ישיבה מוצלל המשמש את ההטלות, 

בהתאם לרגישות השטח ניתן להציע ממשקים נוספים כמו 

ושינוי האזור מעת לעת בהתאם לכושר  הכוונת אזור הכניסה לים

אי שימוש בתאורה, ניקוי החול באופן ידני, מניעת , הנשיאה

, שינוי אזור שקיות נילוןהכנסת פלסטיק ומניעת רעשים ומוזיקה, 

 ועוד. הישיבה בכדי לא ליצור השפעה מתמשכת על החוף
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 הקצאת חופים נפרדים  .8

 מסגרת 8.1

חופי הים הם נחלת הכלל, משאב טבע פתוח לכל אדם. הגישה 

החופשית אל החוף והרציפות לאורכו הם מעקרונות היסוד בכל 

הנוגע לממשק, ניהול ופיתוח חופי הים. לצד עקרונות אלו יש 

להכיר בצרכיהן של אוכלוסיות מיוחדות, אשר למענן יידרשו 

  ומצומצמת.חריגות מן האמור, וזאת במסגרת מוגבלת 

קבוצת האוכלוסייה המקפידה על הפרדה בן המינים גדולה דיה 

ה ודרישותיה. בהקשר ילהקצאת שירותים נפרדים לפי צרכ

שלפנינו, הקצאת חופי ים נפרדים לנשים ולגברים. עם זאת, 

ומתוך רצון לשמירה על עקרונות השוויון וזכות הגישה של כל 

ת ההפרדה ככל אדם למשאבי הטבע, יש לצמצם את מסגרו

 האפשר, ולקבוע להם עקרונות וכללים.

 

 בחינת חלופות מיקום  8.2

 מיקום קצה

הקצאת השטח לחוף נפרד תהיה בקצה השטח המוניציפאלי 

, ככל שהדבר מתאים לסוג הפעילות ורצף החוף ברשות העירוני

. בדרך זו יסגר החוף מצידו האחד בלבד, והפגיעה הגובלת

מאחר והציבור החרדי מגיע בדרך בעקרון הרציפות תצומצם. 

כלל ממקומות המרוחקים ממיקום החוף הנפרד, הרי שאין צורך 

חופים לשכונות מסויימות )פרט למקרה החוף הנפרד  בהצמדת

הצמוד לשכונה החרדית קרית צאנז בנתניה(, וכך ניתן לנתב את 

הציבור המגיע לאזור מוגדר, קיצוני במיקומו ביחס לרצועת חופי 

. מומלץ לאחד חופים נפרדים ולמקמם בגבול עירונייםהרחצה ה

בין רשויות, כך שחוף נפרד אחד ישמש יותר מרשות אחת, 

 ותצומצם חסימת רציפות החופים.

 יעודי קרקע ושימושיםימיקום בהתאם ל

כמו מוגנים פתוחים או בשטחים  מיקום החוף הנפרד לא יפגע •

  .אליהם ת הציבור גיש ימנע את ולא ים, לאומי גנים

משימושים ציבוריים  בנגישות אל החוףהחוף הנפרד לא יפגע  •

  .או מע"ר מלונאות כגוןציבוריים -כמו מוסדות ציבור או סמי

ן החוף הנפרד למיקום חופים המיועדים יבחינת היחס ב •

 .לחינוך וספורט ימי והממשק ביניהם

למיקום שאינו דורש הקמת מיקום החוף הנפרד יתן עדיפות  •

 .דרכים חדשות
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 עקרונות וכללים 8.3

ן שני הקטבים: עקרון יהכללים המוצעים אמורים לאזן ב

הפתיחות והרציפות, ומנגד, מתן גישה נפרדת ומצומצמת 

כללים אלה יהיו בתחומי הזמן, לקבוצות האוכלוסייה האמורות. 

 החומרים, הכלים והניהול.

  .בלבד חוף רחצה נפרד אחדבכל רשות יותר  :כמות

יש להכשיר בעורף החוף שטח לחניית רכב ציבורי, בעיקר  :חנייה

אוטובוסים. הציבור החרדי מגיע לחוף לטווחי זמן ארוכים יחסית 

)מספר שעות( ויש למנוע שהיית אוטובוסים וחסימת החניונים 

 בקרבת החוף.

שלא  גם בחופים נפרדים ישמר עקרון הרציפות. כמובן :רציפות

ניתן לאפשר מעבר חופי על קו המים בשעות בהם החוף מתפקד 

כחוף נפרד. הרציפות תתקיים בעורף החוף, בצורה מסודרת 

מאחורי  מעבר רציףבקיום א יהונבדלת מן החוף. האפשרות לכך 

גדר,  ולצדהעובר מעל שרותי החוף שביל גדר, או השרותי החוף ו

החוף צר )כמו חוף קרית במקומות בהם קיימים אילוצים פיסיים ו

 צאנז המצוי ברצועת חוף צרה התחומה על ידי מצוק הכורכר(.

, המחיצות יוקמו בגובה בהתאם לתנאי היםו ,בתוך הים :מחיצות

 הבנויהמחיצה תהיה  ים.מטר 15 של עומק מטרים ועד 2

, וניתן יהיה לפרקה בתום עונת מחומרים עמידים בתנאי הים

בחורף ולא תפריע לרציפות כאשר אין הרחצה כדי שלא תינזק 

 בכך צורך.

חומרים קלים מ, יהיו אסתטיים אמצעי ההסתרהו הגידור :חומרים

לארעיות ולפריקות של חומרים  .ופריקים )אשר יוסרו מעת לעת(

אלה יש חשיבות רבה, בהיותה ממחישה כי מצב זה ארעי ואינו 

 קבוע.

ם קבועים, הסגירה וההפרדה יבוצע במועדי תקופת הסגירה:

במהלך שישה ימים בשבוע, ולאורך עונת הרחצה בלבד. החוף 

יפתח לציבור הרחב כל יום שישי, מזמן כניסת השבת ועד ליום 

ם עונת הרחצה ועד למועד תוראשון. החוף יפתח לציבור הרחב ב

תחילת עונת הרחצה. בימים בהם לא נהוגה רחצה )שלושת 

בתמוז וכו'( יפתח השבועות טרם תשעה באב, תשעה באב, יז 

 החוף לציבור הרחב. 

חופי הרחצה הנפרדים יוכשרו בהתאם לצרכים של  :ממשק

 אוכלוסיית היעד:

של גדול יותר משפחות מרובות ילדים, הנזקקות שטח  •

שרותים ומקלחות, משטחי החתלה ומרחבים מותאמים 

 .ומתקני משחקים בקיבולת גבוהה לפעוטות קטנים

אם לתקן החופים תיה מוהמופרד יההחוף הקפדה כי  •

 הנגישים )היות ורבים מגיעים עם עגלות ילדים(.

 



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

מסגרות לקביעה ותפעול חוף רחצה  -  נספחים .ד

 מוכרז

 1סיווג חופי הים בישראל בהתאמה לרחצה בים .1

הבסיס להסדרת הרחצה בחופי מדינת ישראל הוא ''חוק הסדרת 

'' )להלן החוק(. שיטת ההצלה 1964 –מקומות רחצה, תשכ"ד 

הנהוגה בישראל היא הפעלת תחנות הצלה מקומיות בחופים 

המוכרזים לרחצה בעונת הרחצה בשעות היום. חוף מוכרז בישראל 

בת דגלים מתאפיין בתחום הרחצה המסומן בחבלול בים, לצד הצ

לסימון מצב הים ושילוט החוף. החקיקה קובעת שלושה סוגי 

 סטאטוס של חופים בהתאם לאפשרויות הרחצה בהם: 

בסעיף  - חופים בסטאטוס של מקומות מוכרזים לרחצה .א

שר הפנים …לחוק הסדרת מקומות רחצה נקבע: " 3

רשאי לקבוע בצו שמקום פלוני, שגבולותיו מסוימים בצו, 

רחצה מוכרז" בצו הסדרת מקומות רחצה יהיה מקום 

)מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים התיכון, בים כנרת, 

בנהר הירדן, בים המלח ובים סוף(, מצוינים חופים 

שהסטאטוס שלהם נקבע כמקומות המוכרזים לרחצה. 

                                                           
משרד הפנים, המנהל לשלטון מסמך מדיניות משרד הפנים בחופי רחצה,  1

 מקומי, מנהל אגף לחופי רחצה

מקום רחצה מוכרז נועד להבטיח את נוחיותו, בטיחותו, 

ת המקומיות בטחונו ובריאותו של הציבור. הרשויו

המתפעלות את החופים, נדרשות לקיים את הוראות הדין 

ולעמוד בתנאי הסף של מתקנים ואמצעים כגון שירותי 

 הצלה ותברואה.

חופים בסטאטוס של מקומות המוכרזים כאסורים  .ב

לחוק,  1נקבעים ע"י שר הפנים עפ"י סעיף  - לרחצה

שר הפנים רשאי לאסור בצו את הרחצה …הקובע: "

חוף ים, נהר או אגם, שגבולותיו מצוינים בצו,  בחלק של

אם הרחצה באותו חלק עלולה, לדעתו, לסכן חייהם של 

בני אדם, וכן רשאי הוא לאסור, לאחר התייעצות עם שר 

הבריאות, רחצה כאמור אם היא עלולה לפגוע בבריאותם 

.". עפ"י צו הסדרת מקומות רחצה …של בני אדם

ם בים התיכון, בים כנרת, )מקומות רחצה אסורים ומוכרזי

בנהר הירדן, בים המלח ובים סוף( מצוינים כאמור חופים 

"אסורים לרחצה". הם נקבעים בשל  -המוכרזים כ

היוצרים דרגת סיכון גבוהה  תנאים קבועיםהימצאות של 

שמחייבת את משרד הפנים תוך התייעצות עם הגורמים 

 המקצועיים להכריז עליהם כאסורים לרחצה.  
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מקומות שאינם מוכרזים כמותרים  -  חופים ללא סטאטוס .ג

לרחצה או אסורים לרחצה. רוב החופים בישראל אינם 

מוכרזים. החוק אינו נוקט עמדה לגבי מקומות רחצה 

שלא הוכרזו. המשתמע מכך הוא שכל עוד לא נאסרה 

הרחצה במקום פלוני, הרחצה בו מסוכנת בשל היעדר 

 רה.שירותי הצלה, אולם אינה אסו

 1964 –חוק הסדרת מקומות רחצה  .2

בהתאם לחוק, בידי שר הפנים הסמכות לקבוע בצו אזור 

רחצה מוכרז וגבולותיו, וקביעת אמצעים לשמירת בטיחות 

ותברואה בחוף, והמתקנים הדרושים לכך, סדרים לשימוש 

במקום הרחצה ולמניעת פעילויות העלולות להפריע לרחצה. 

וחובות של סדרנים, מצילים החוק קובע תקנים, סמכויות 

ומפקחים ומגישי עזרה ראשונה, קביעת הוראות להסדרת 

נגישות בעלי מוגבלויות. מתוקף חוק זה לא ניתן לגבות דמי 

 כניסה אל החוף, אלא באישור שר הפנים.

 2016צו הסדרת מקומות רחצה  .3

צו הסדרת מקומות רחצה )סדרים ואיסורים במקומות רחצה 

חתום ע"י שר הפנים מכוח חוק הסדרת  2016-מוכרזים ( תשע"ו 

  . הצו מגדיר:1964-מקומות רחצה תשכ"ד 

   מיקומים: •

צו הסדרת מקומות רחצה )מקומות רחצה אסורים 

ומוכרזים בים תיכון, בים כנרת בנהר הירדן, בים 

צו שמתעדכן מדי  2004 -המלח ובים סוף( תשס"ד

 פעם באם יש שינויים

מקומם של החופים טבלה המפרטת את   בצו

המוכרזים לרחצה והחופים האסורים לרחצה )שם 

החוף, אזימוט, תחילתו של החוף )נקודות ציון( סופו 

של החוף )נקודות ציון( ומרחק בין התחלה והסוף של 

 החוף, בחופים מוכרזים לרחצה גם עומק בים

 זמנים:  •

' זבים תיכון וים כנרת: מתאריך  תחילת עונת הרחצה 

 כ"ט בתשרי.עד  ניסןב

 ים סוף וים המלח: לאורך כל השנה.

 הגדרת בעלי תפקידים בחוף: •
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מנהל חופים,  תקניהם, תפקידם וסמכויותיהם :

 מצילים, מגישי עזרה ראשונה , פקחים.

 תחנת הצלה: •

תאור תחנת ההצלה ומידותיה, בעלי התפקיד 

 הרשאים להמצא בה.

תאור ציוד הצלה ועזרה ראשונה אשר ימצא בתחנה. 

 מון החוף )הדגלים(סי

מיקומה נדרש להיות  – תחנת עזרה ראשונה

 בסמיכות לתחנת ההצלה. רשימת ציוד עזרה ראשונה

  סככות צל: •

מ"ר. אם שטח חוף  200-סככות בשטח שלא יפחת מ

 10%-מ"ר סככות הצל יהיו כ 200-הרחצה קטן מ

 משטחו.

 הגבלות ואיסורים: •

איסור הגבלת שטח משחק וספורט, איסור דייג, 

 גלישה ושייט

 חובת הפעלת מתקני תברואה בחוף: •

ברזי מים לשתיה, פחי אשפה, בתי שימוש, ברזי מים 

 לשטיפת רגלים, מקלחות פתוחות. 

הכל במספר מספיק בהתחשב בשטח מקום הרחצה 

ובהיקף האוכלוסייה ובאופן שיתן מענה ויבטיח את 

 בריאות הציבור.

בקבוקי זכוכית,  : נקיון, איסור הכנסתנושאים כלליים •

דרך גישה לרכב חרום, חובת מסירת מידע ודווח, 

 שילוט, תברואה ודיגום מי הים.

רשימת נושאים להכשרת מנהל  -התוספת השניה  •

 חופים

תכנית להכשרה בעזרה  -התוספת השלישית  •

 ראשונה למציל ומגיש עזרה ראשונה

)פירוש סוגי השילוט בחוף  –התוספת הרביעית  •

 ה, כמות, מידות(השלט, אופן הצב

צורת תחנת הצלה  –התוספת החמישית והשישית  •

)גובה, אורך ורוחב, צורת הגג, העליה ומידותיה 

למבנה, כריזה, מרפסת, גידור סביב בגובה שלא 

מ' שטח לאכסון אופנוע וציוד הצלה(  1.5-יפחת מ

 ציוד ההצלה בסוכה
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תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  -נגישות  .4
 -)התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בניין( התשע"ד 

2013  
 

בהתאם לתקנות על הרשות המקומית לקיים את הוראות 

תקנות אלו  –תקנות אלו לעניין מקומות ציבור שאינם מבנים 

  . כוללות את חופי הרחצה

 :ב מקום רחצה 13סעיף 

מוגבלות תהיה נגישות באמצעות דרך נגישה  לאדם עם (1

 :ורציפה מכניסה עיקרית למקום הרחצה ובכללם

 כניסה, קופה .א

בית אוכל ומקום ציבורי לממכר מזון או מצרכים  .ב

 אחרים

 בית שימוש נגיש .ג

 . מלתחה ומקלחת נגישות המיועדות לנשים ולגברים .ד

אחוזים לפחות מסככות הצל הקבועות ולא פחות  20 .ה

הקרובות ככל האפשר לים ואשר משתיים שהן 

 . מתאפשרת מהן תצפית ישירה לים

משטח המצוי  -מקום בקרבת הים שניתן לנפוש בו  .ו

בסביבת סככות הצל או הדרך הנגישה המובילה לים 

כאמור בפסקת משנה )סעיף ז( להלן שטח המשטח 

 . מטרים רבועים לפחות 15האמור יהיה 

הים  הנגשת החוף עד לאזור החול הרטוב בחופי .ז

התיכון, ועד לקו המגע בין המים ליבשה בימים 

האחרים, תעשה באמצעים פריקים נפרסים או 

 . חלופות שייקבעו בתקנות

רשות מקומית חייבת בביצוע נגישות לחלק מחופי  (2

 הרחצה המוכרזים, בהתאם לכללים הבאים:

o חייבת בהנגשת  –חופי רחצה   4הכוללת עד  רשות

 אחד החופים. 

o  חייבת בהנגשת שני  –חופי רחצה  5רשות הכוללת

 חופים. 

o  חופים, יתווסף חוף מונגש אחד  5רשות הכוללת מעל

 חופי רחצה מוכרזים. 4על כל 

חוף מוכרז חדש חייב  -הנגשת מקום רחצה מוכרז חדש  (3

לתקנה  עם פתיחתו, בהתאם מלא להיות נגיש באופן

 (1))ב(13

4)  

https://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/documents/1005_takanotnegishutmakomsheinobinyana.pdf#page=16
https://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/documents/1005_takanotnegishutmakomsheinobinyana.pdf#page=16
https://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/documents/1005_takanotnegishutmakomsheinobinyana.pdf#page=16
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 תקנות משרד הבריאות לתנאי תברואה נאותים בחופי הים .5

לשמירת בריאות המתרחצים בחופי הים מעוגנת בחוק  הדרישה

הסדרת מקומות רחצה ומחייבת תיאום עם משרד הבריאות. 

מטעם  - הנחיות משרד הבריאות לתנאי תברואה נאותים בחופי הים

המחלקה לבריאות הסביבה במשרד הבריאות מתפרסמות באתר 

 האינטרנט של משרד הבריאות ומתעדכנות מעת לעת. 

 וללות את הנושאים הבאים:ההנחיות כ

במקום רחצה מוכרז יותקנו ויוצבו מתקני תברואה הבאים: ברזי  .א

מים לשתייה, בתי שימוש, מקלחות פתוחות, ברזי מים לשטיפת 

רגליים, פחי אשפה. והכל במספר מספיק בהתחשב בשטח 

מקום הרחצה המוכרז ובהיקף האוכלוסייה המבקרת במקום 

מענה ויבטיח את השמירה על  הרחצה המוכרז, ובאופן שייתן

 בריאות הציבור. 

מטרים של מקום רחצה  150מבנה שירותים אחד לפחות לכל  .ב

מוכרז, שייבנה, ככל הניתן, בעורפו של מרכז מקום הרחצה 

 המוכרז, ויתקיימו בו תנאים אלה:

המבנה בנוי חומר קשיח שאינו סופג רטיבות עם ריצוף וציפוי  •

 מטרים; 2חלק עד גובה 

לפחות משטח  1/8למבנה פתחי אוורור טבעי בשטח של  •

החלפות אויר בשעה לפחות.יש  12רצפתו או אוורור מכני של 

 אסלות לנשים; 6 -משתנות לגברים ו 3 -אסלות  ו 3בו לפחות 

הוא מכיל כיורים כמספר האסלות ולידם מיתקנים לסבון נוזלי  •

 ולייבוש ידיים;

 כמפורט להלן:  מקלחות פתוחות .ג

ת שתיים בכל כניסה למקום רחצה מוכרז, ובצמוד להן לפחו

מטרים של מקום  150ברזים לרחיצת רגליים, לפחות אחת  לכל 

מטרים מקו המגע  20 -רחצה מוכרז; נמצאת המקלחת פחות מ 

 בין המים ליבשה, יוסדר ניקוז מתאים;

הנחיות לאופן דיגום מי הים לבדיקות תברואתיות תקופתיות,  .ד

 מועדים, ופרסום התוצאות לרשויות. אחריות הדיגום,
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 מצללה -תקנות חישוב שטחים  .6

בתקנות התכנון והבניה )חישוב שטחים ואחוזי בניה בתוכניות 

סעיף יא קובע כי השטחים של  4תקנה  1992-והיתרים( תשנ"ב

אמצעי הצללה במבני ציבור שהתקנתם נדרשת על פי הוראות כל דין 

אינם נחשבים שטח מקורה בתנאי שהוא נסמך על עמודים בלבד, 

מרווחים הפזורים  לפחות 30%ואם חומר המצללה קשיח ומכיל 

בשווה לאורך המצללה. תקנה זו איננה מתייחסת למרחב הפתוח. 

תקנות התכנון והבניה )חישוב -לשם כך הוצע תיקון לתקנות אלו 

  2019 –שטחים ואחוזי בניה בתוכניות והיתרים( )תיקון(, התשע"ט 

)מונח לאישור על שולחן הממשלה( , התיקון החדש יקבע כי אמצעי 

ד 261עמודים אשר יוצבו על ידי גופים מסוימים )לפי סעיף הצללה על 

לחוק התכנון והבנייה( דוגמת הרשות המקומית לא ייחשבו כשטח 

  15-מקורה בתנאי שהמרחק מ"קו החוף" הסטטוטורי לא יפחת מ

 מטר.

(, 1על אף האמור בתקנת משנה )יא ( מסייגת את הפטור:2תקנה )יא

רך הקמת אמצעי הצללה במרחב אם נקבעו בתכנית שטחי בנייה לצו

הציבורי הפתוח או במבני ציבור, יחולו הוראות התכנית כאמור". 

כלומר, במקום בו נקבע גודל מסוים  עבור שטח ההצללה בתכנית, 

הוספת הצללה תוכל להיעשות אך ורק על ידי ניצול שטח המאושר 

 בתכנית תקפה. 

 פיתוח –תקנות עבודה טעונה היתר  .7

( לתקנות התכנון והבנייה )עבודה ושימוש הטעונים 2ס"ק ) 1בתקנה 

נקבע כי כדי להתחיל בעבודת פיתוח המשנה  1967-היתר( התשכ"ז

את פני הקרקע, יציבותה או בטיחותה חובה לקבל היתר. בגוף 

ד לחוק 261התקנה נקבע שגופים ציבוריים מסוימים )המנויים בסעיף 

בתנאי שהן נעשות על התו"ב( יכולים לבצע עבודות כאלו ללא היתר 

פי תכנית פיתוח שאישר מהנדס הוועדה. עוד נקבע כי אין צורך 

בהוצאת היתר לביצוע עבודות לצורך שמירה על רצועת החוף ופני 

הקרקע, אם עבודות אלו נעשות בהתאם לתוכניות והיתרים תקפים 

וקיבלו אישור מוועדת ההיתרים. בנוסף, עבודות זמניות לעירום חול 

רות ללא היתר בתנאי שנעשו על ידי הגופים הנ"ל, לפי אישור בים מות

 מוועדת ההיתרים ובהתאם לתכנית מפורטת.
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 תקנות עבודות ומבנים הפטורים מהיתר .8

( לתקנות התכנון והבנייה )עבודות ומבנים הפטורים 6ס"ק ) 2בתקנה 

נקבע כי אין לפטור עבודות ומבנים מהיתר  2014-מהיתר( התשע"ד

מ' מ"קו החוף" הסטטוטורי(, אלא אם  100תחום חוף הים )אם הם ב

מכאן נובע כן העבודות נעשות בשטח למגורים או במיתקן תשתית. 

, לרבות הקמת גדר, מצללה, שבתחום זה לא ניתן לבצע כל עבודה

שילוט, עמודים, אנטנות, מתקן אצירת אשפה, מבנה טכני, עבודות 

רה, ריצוף, הקמת מסלעה ועוד ומבנים זמנים או עונתיים, מחסן, שומ

 מבלי לקבל לשם כך היתר התואם תכנית תקפה.

בנוסף קובעות תקנות אלו כי בסביבה החופית, בה ניתן בד"כ לפטור 

עבודות מסוימות מהיתר, אסור לבצע עבודות זמניות )הכוללות 

תשתיות זמניות, עירום עפר, מבנים זמניים, מכולות, גנרטור פטור 

היתר למעט במתקני תשתית. בנוסף, מותנית מהיתר( בפטור מ

הקמת  גדר, קיר תמך, מחסום או שער הפטורים מהיתר בכך 

 שהתקנתם לא תמנע מעבר חופשי לציבור. 

 

 תקנות תסקיר השפעה על הסביבה .9

( )ב( לתקנות התכנון והבנייה )תסקירי השפעה על 2ס"ק ) 2בתקנה 

או חלה  נקבע שמגיש תכנית העוסקת 2003-הסביבה( התשס"ג

באזור החוף, אזור בעל רגישות סביבתית גבוהה, חייב בהגשת 

תסקיר סביבה כאשר לדעת מוסד התכנון לביצועה תהיה השפעה 

ניכרת על הסביבה. בניגוד למצבים אחרים בתקנות אלו, מוסד 

התכנון אינו מחויב להתייעץ עם יועץ סביבתי טרם החלטה לחייב 

 הכנת תסקיר כאמור.

והבנייה האחרות המחייבות כל בקשה  תקנות התכנון .10

 להיתר 

 –כבכל תכנית אחרת  –מלבד התקנות הנ"ל, באזור החוף חלות 

תקנות התכנון והבנייה האחרות המחייבות כל בקשה להיתר )גם אם 

לא צוינו במסמך זה במפורש(. גם סביבת החוף מחויבת לעמוד 

ניה בהוראות ובתקנים השונים, ובכלל זה בתקנות התכנון והב

, תקנות ותקנים אלו 1970-)בקשה להיתר, תנאיו ואגרות( התש"ל

מחייבים את הכמות והמידות של האלמנטים השונים, פרטיהם 

ומיקומם )מדרגות, פתחים, יציאות, דרכים נגישות ולא נגישות, מילוט 

ודרכי מוצא, כבשים, סככות, מבנים וחלקי מבנים, מתקנים, 

שילוט, וכן הלאה( בנושאים שונים מערכות, מקומות חניה, תאורה, 

כגון בטיחות, תברואה, נגישות, תנועה, שימוש בחומרים ועוד, 

 המאפיינים מרחב חוץ ציבורי המשמש להתקהלות.   
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 תו האיכות לחופי רחצה ומרינות -חופי דגל כחול  .11

את התו  2017מרינות בישראל קיבלו בשנת  2-חופים ו 48

תו איכות בינלאומי הניתן לחופים ומרינות   -הבינלאומי "דגל כחול"

לאומיים בנושאי חינוך ומידע, איכות מים, -העומדים בקריטריונים בין

הדגל הכחול כסימן בטיחות ושירותים בחוף וניהול סביבתי. 

הילה סביב החוף, תיירים ואנשי מוכר על ידי אנשי הק למצוינות

 מקצוע, ויכול לסייע בקידום התיירות בחוף או במרינה. 

תכנית הדגל הכחול היא תכנית בינלאומית למצוינות סביבתית 

בחופים ובמרינות. זוהי תכנית ייחודית, וולונטרית וסביבתית, 

שמטרתה לעורר מודעות סביבתית בקרב המשתמשים בחופים, 

 ביבם ומנהלי החופים, ולעודד ניהול סביבתי נכון.הקהילות החיות ס

, והיא Ecooceanתכנית "הדגל הכחול" בישראל מנוהלת על ידי ארגון 

  - Foundation for Environmental Educationהראשונה מטעם ארגון  

FEE - .שהוטמעה בארץ 

 

קבלת תו האיכות "הדגל הכחול" מצריכה עמידה בסדרה של 

 ים בארבע קטיגוריות מרכזיות: קריטריונים מחמיר

: פעילויות חינוכיות סביבתיות לקהילה, חינוך ומידע סביבתי

השירותים הניתנים בחוף וכללי התנהגות, פרסום מידע על המערכות 

 האקולוגיות 

: על החוף לעמוד בדרישות לאיכות מי הרחצה, איכות המים

 -המים בפרמטרים כימיים ופיסיקליים, דרישות תדירות דיגום 

 לפחות חמישה דיגומים לעונה.

איסוף ומחזור אשפה, אכיפת איסור כניסת רכבים  ניהול סביבתי:

 לחוף, איסור לינה שאינה מותרת, בקרה ואכיפה של כניסת בע"ח.

 בטיחות ושירותים:

 תחזוקה שוטפת ונאותה של מתקני החוף •

 מספר מצילים ואביזרי הצלה נאותים •

 ל זיהום חמורתכנית פעולה מוכנה למקרה ש •

 אכיפה •

 נגישות לנכים ) לפחות בחוף אחד לכל רשות( •

 מי שתיה זמינים ונקיים •

 חיבור למים חמים במקלחות ומלתחות •

 חופים מוכרזים .12

 חופים 156  סה"כ חופים מוכרזים : 

 104 ים התיכון

 32 ים כנרת

 16 ים המלח

 4 סוף ים 

 


