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 (:2019מהדורה זו )

 לימודים תכניותפיתוח חני זוהר, מנהלת היחידה ל  ליווי הנחייה והגהה:

 

 פרויקטים פדגוגיים -יוסף בן חמו, מרכז בכירריכוז הפרויקט: 

 

 יוסי בן יעקב, מפקח הצלה ארצי עדכון התוכנית: 

 

מקבוצת ד. לבקוביץ ייעוץ והדרכה בע"מ  דוד לבקוביץ, מנכ"ל מערכת בסגנון חופשי: ייעוץ מקצועי

 למידה אפקטיבית" –ומומחה תוכן מטעם חברת "מתודיקה 

 

 לאוניד גלוזמן, מפתח תכניות לימודים עריכה:

 

 תכניות לימודים                  פיתוח אלינור אביצור, רכזת לשכה בכירה, היחידה ל עריכה גרפית ועיצוב :

 

 מנהלת תחום בחינותמלכה אביטל,  קראה והעירה:

 

   תיקוף תוכן:

יועץ פונקציונאלי בריכות שחייה ומרכזי ספורט ונשיא ארגון מנהלי בריכות שחיה , ז"ל אורי היילברון

 .בישראל

 .עיריית ת"א יפו –תחום מידע ותפעול בריכות השחייה העירוניות יורם בוגנים, מנהל 

 ראשון לציון. -דורון דנינו, מנהל קאנטרי קלאב

 .כפר דניאל חונך מצילים ומנהל בריכתמנהל בי"ס להכשרת מצילים, י עמיר, אל

 .חונך מציליםמנהל בי"ס להכשרת מצילים, בני כנען, 

 .עמיר, חונכת מצילים רלימו

 .חונך מצילים ומנהל בריכת נוות ישראלמנהל בי"ס להכשרת מצילים, דוד מולסון, 

 

 

 (:2004מהדורות קודמות )

 יונה נקר, עורך תכניות לימודיםריכה: ריכוז הפרויקט וע

 שלמה ברליןכתיבה: 

 וסף אורייןיייעוץ מקצועי: 

 אבי ישעיהו 

 ראובן שפע 

 

 תודות

תודתנו נתונה לכל מי שתרם מן הידע המקצועי ומן הניסיון והמומחיות שלו וסייע לגבש את 

 התכנית הנוכחית.

 בהפקת המהדורות הקודמות.כן נתונה התודה לכל אלה שכתבו, קראו, העירו וסייעו 

 נודה לכל המשתמשים בתכנית על הערות והארות שיסייעו בידינו לעדכן בעתיד גם מהדורה זו.
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 תוכן עניינים

 5 ....................................................................................................................................... מבוא

 5 ................................................................................................................................ הקדמה

 5 .......................................................................................................... הלימודים תכנית מטרות

 5 .......................................................................................................................המקצוע אודות

 6 ......................................................................................................העיקריים הלימוד מקצועות

 6 ............................................................................................................הלימודים תכנית מבנה

 7 ....................................................................................................................... כניסה דרישות

 7 ........................................................................................................................... גמר בחינות

 7 ................................................................................................................................. תעודות

 8 ............................................................................................................. הלימודים תכנית מסגרת

 9 .................................................................................................................. נדרשות ידע רמות

 9 ............................................................................................................ בלום של הטקסונומיה

 10 ...................................................................................................................... הלימודים תכנית

 10 ...............................................................................................................תשתית מקצועות

 10 ................................................................................................ ומשפט לחוק מבוא. 1 פרק

 11 ............................................................................. ורחצה נופש כאתר שחייה בריכת. 2 פרק

 15 ............................................. וכישורים סמכויות, חובות, תפקיד הגדרת – בריכה מציל. 3 פרק

 19 ......................................................................................................... הצלה עמדת. 4 פרק

 20 .................................................................................................................. ליבה מקצועות

 20 ................................................... ואנאירובי ירוביא כושר ופיתוח שחייה סגנונות שיפור. 5 פרק

 21 ................................................................................................................. צלילה.  6 פרק

 22 ................................................................................................................. טביעה. 7 פרק

 25 ........................................................................................... בהצלה יהשחי סגנונות. 8 פרק

 26 .......................................................................................................... טובע גרירת. 9 פרק

 27 ................................................... ואמצעים גישות, טכניקות, תהליכים – טובע הצלת. 10 פרק

 30 ...................................................................................................... ראשונה עזרה. 11 פרק

תומכים מקצועות 32 .............................................................................................................. 

 32 .................................................................................. מניעה ודרכי תחלואה, זיהום. 12 פרק

 33 ............................................ ובבריכה המכונות בחדר במים לטיפול המערכות הכרת. 13 פרק

 35 ...................................................................................... תעסוקתית וגהות בטיחות. 14 פרק

 37 .................................................................... אישית בין ותקשורת ארגונית התנהגות. 15 פרק

 38 .................................................................................. הגמר לבחינת והכנות חזרות. 16 פרק

 39 ......................................................................................................................... ביבליוגרפיה

 40 ..................................................................... הלימודים תכנית להפעלת לוגיסטיות דרישות. 10

 40 ................................................................................................. קודמת ממהדורה שינויים. 11
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 42 ................................................................................................................................ נספחים

 43 ................................................................................... הדרכה/הוראה סגל פרופיל –' א נספח

 44 ................................................................................................... * רפואית בדיקה -' ב נספח

 45 ......................................................................................................... ראיה בדיקת -' ג נספח

 46 ......................... 2004-ד"תשס(, שחיה בבריכות בטיחות) רחצה מקומות הסדרת תקנות -' ד נספח

 75 ............................. 2008 ח"התשס, שחייה בריכות – א"כ חלק  - והבניה התכנון תקנות -' ה נספח

 90 ...................... 1994-ד"תשנ(, שחיה לבריכות נאותים תברואה תנאי) עסקים רישוי תקנות -'ו נספח

 שחייה בריכות במי( דימום ,הקאות) צואתי זיהום באירועי לטיפול הראשי המהנדס הנחיות -' ז נספח

 98 .................................................................................................................. * 23-8-09 עדכון

 101 ....................................................................... תעסוקתיים סיכונים על מידע  גיליון -' ח נספח
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 מבוא

 הקדמה

תכנית זו היא גרסה מעודכנת לתכנית  .1ות שחייה סוג מוגשת בזה תכנית לימודים למקצוע הצלה בבריכ

 .2004 -הלימודים שיצאה לאור ב

תכנית זו מבוססת בעיקרה על שינוי תפיסתי ביחס לגרסאות קודמות. שינוי תפיסתי זה שם דגש על: 

היכרות של המציל עם החקיקה המלווה את בריכות השחייה ותפקידי המציל, היותו של המציל איש 

, היכרות מעמיקה יותר עם סביבת העבודה, היותו של המציל אחד מבעלי בטיחות בנוסף לאיש הצלה

 התפקידים בבריכה והתקשורת הבינאישית עם המתרחצים בבריכה.

בתכנית הוכנסו נושאי לימוד חדשים: מבוא לחוק ומשפט, הכרת המערכות לטיפול במים בחדר המכונות 

 מניעה, התנהגות ארגונית ותקשורת בינאישית. ובבריכה, בטיחות וגהות תעסוקתית, זיהום תחלואה ודרכי

חלק מנושאי הלימוד בתכנית אורגנו וקובצו מחדש, על פי שלבי הלימוד הרצויים בקורס, החל מחקיקה 

 נתקל המציל בעבודתו. ןותפקידי המציל ועד לתרגול סימולציות שונות בה

 

 מטרות תכנית הלימודים 

למניעת טביעות,   -  ת להצלת חיים בבריכות שחייהלהכשיר מצילים מוסמכים ומיומנים מקצועי .1

  הגשת עזרה ראשונה.ללהצלה ו

  להכיר את תהליך העבודה בענף ההצלה. .2

 

 

 

  אודות המקצוע

 .)"בריכות ציבוריות"( –) להלן  שוניםהרחב בגילאים הבריכות שחייה המיועדות לציבור  1500 -בישראל כ

שונות שהעיקרית בהן היא טביעה, וכן פגיעות כתוצאה בסכנות בין היתר מאופיינות בריכות אלו 

 מהחלקות,  קפיצות לא זהירות למים רדודים וכיו"ב.  

 

תברואה נאותים,  המחייבים, והבריכות הציבוריות טעונות רישוי עסקים ומחויבות בתנאי בטיחות, ביטחון 

הפעילן עפ"י תקנות רישוי בכדי שניתן יהיה לכל זאת מצילים מקצועיים מוסמכים, העסקת בין השאר 

 עסקים ותקנות הסדרת מקומות רחצה.  

 

מקצוע ההצלה הינו מקצוע מחייב מכיוון שמדובר בחיי אדם. המציל הוא דמות מרכזית וסמכותית באזור 

שמים בו את מבטחם למניעת טביעה, הצלת  בבריכת השחייה המתרחציםהמים של בריכת השחייה. 

ונה והחייאה. בשל כך על המציל להיות בעל יכולת שחייה בסגנונות לרבות עזרה ראש ,חיים בפועל

במסגרת  המציל ובריאות תקינה. בשל האחריות הגדולה המוטלת עלגבוה בעל כושר גופני ושונים  הצלה

תפקידו, עליו לשמש מופת ודוגמה לציבור המתרחצים, להיות קשוב ודרוך כל הזמן,  ניחן בתכונות 

מינות ומקצועיות, יחסי ציבור, סבלנות וסובלנות ובמקביל גם להיות אסרטיבי אישיות של קור רוח, א

 במידת הצורך. 

מקצוע ההצלה מעוגן בעיקר בדרישות המפורטות בתקנות הסדרת מקומות רחצה )בטיחות לבריכות 

 ובכל נושאי הלימוד המפורטים בתוכנית הלימודים של הקורס.  2004שחייה( 

 

 נשים ולגברים. מיועד ל המקצוע - רהעה*
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 מקצועות הלימוד העיקריים

 מבוא לחקיקה, סקירת החקיקה הרלוונטית, נהלי חירום ותקנון בריכה מבוא לחוק ומשפט: .1

חובות המציל, סמכויות המציל, דגשים  הגדרת תפקיד, חובות וסמכויות: –מציל בריכה  .2

 שיםבעבודת המציל, עמידה בהכשרות וריענונים, סימן היכר, כישורים נדר

 מטרות הצלילה, פיתוח יכולת צלילה, תרגול הצלילה למטרות הצלה צלילה: .3

 מצבי טביעה, גורמי טביעה, סימנים לזיהוי מצבי טביעה טביעה: .4

 הקניית מיומנות ויכולת שחייה בסגנונות שחייה בהצלה סגנונות שחייה בהצלה: .5

 יתרונות וחסרונותגרירת ראש, גרירת גב, עקרונות מנחים בגרירת טובע,  גרירת טובע: .6

תהליכי החלטה בגישה לטובע, אמצעי תהליכים, טכניקות, גישות ואמצעים:  –הצלת טובע  .7

עזר, קפיצות הצלה, גישות לטובעים במצבים שונים, השתחררויות ונשיאות, תרגול טביעה, ניתוח 

 פסקי דין ואירועי טביעה

בעזרת מכשירים, פגיעות גוף,  החייאה בסיסית, החייאה לילד ותינוק, החייאה עזרה ראשונה: .8

 חבישות, עצירת שטפי דם

סיכונים ומפגעים בבריכה ודרכי התמודדות, סימונים ושילוט בבריכה,  בטיחות וגהות תעסוקתית: .9

 כללי בטיחות לרחצה בבריכה

מבנה ארגוני וכוח אדם בבריכה, שרות, פתרון  התנהגות ארגונית ותקשורת בינאישית: .10

 נגדויותקונפליקטים וטיפול בהת

 

 

 מבנה תכנית הלימודים

 קטגוריות לימוד: שלושתכנית הלימודים מורכבת מ

 –מבוא לחוק ומשפט, בריכת השחייה כאתר נופש ורחצה, מציל בריכה  – מקצועות תשתית .1

 הגדרת תפקיד חובות וסמכויות, עמדת הצלה.

 

י, צלילה, טביעה, שיפור סגנונות שחייה ופיתוח כושר אירובי ואנאירוב – ליבה-תורת המקצוע .2

תהליכים טכניקות גישות ואמצעים, עזרה  –סגנונות שחייה בהצלה, גרירת טובע, הצלת טובע 

 ראשונה. 

 

זיהום תחלואה ודרכי מניעה, הכרת המערכות לטיפול במים בחדר המכונות  – מקצועות תומכים .3

 . , התנהגות ארגונית ותקשורת בין אישיתובבריכה, בטיחות וגהות תעסוקתית
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 דרישות כניסה

 שנות לימוד.  10 .1

 לפחות.        18גיל  .2

אישור רפואי מרופא משפחה המעיד על מצב בריאותי תקין, שאינו מונע מהמועמד להשתתף בקורס  .3

הצלה בבריכה, עפ"י הנוסח המפורט בתוספת השלישית בתקנות הסדרת מקומות רחצה )בטיחות 

 )נספח ב'(.  2004 -בבריכות שחייה( התשס"ד

 ישור רפואי ספציפי על כושר ראייה, עפ"י טופס בדיקת הראייה )נספח ג'(א .4

 מבחן כניסה: .5

מטר חזה עד  50שניות,  45מטר חתירה בזמן של עד  50יכולת השחייה בסגנונות שונים עפ"י זמנים:  .6

 שניות.  55

 מטר.  20צלילה למרחק של  .7

 ועדת קבלה.  .8
 

בריאותי תקין וכושר גופני מתאים לקורס הצלה כאשר האישור הרפואי אינו מעיד על מצב  הערה:

 בבריכות שחייה, יש להציג אישור של מכון ארגומטרי המעיד שהמועמד כשיר לפעילות גופנית

 

 

 

 בחינות גמר

 :חיצוניותבחינות גמר 

 70 -ציון עובר ,6-15, 1-4 סעיפים: ,1 סוג-הצלה בבריכות שחייה :עיונית הבחינ .1

 70 -ציון עובר ,5,6,8,9,10סעיפים:  ,1 סוג-שחייה הצלה בבריכות :מעשית הבחינ .2

 85 -ציון עובר ,11עזרה ראשונה, סעיף  :בחינה מעשית .3

 

 יינתן ציון מספרי בכל המקצועות הנלמדים.בחינות גמר פנימיות:  

 

 

 

 תעודות

  .1סוג  -הצלה בבריכות שחייה :תעודת גמר .1

 .  1סוג  -הצלה בריכות :מקצוע תעודת .2
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 תכנית הלימודיםמסגרת 

 פירוט מקצועות/נושאים
 שעות

 הערות
 סה"כ מעשי עיוני

  (12) (2) (10) מקצועות תשתית .א

  3 -- 3 מבוא לחוק ומשפט .1

  5 1 4 בריכת שחייה כאתר נופש ורחצה .2

הגדרת תפקיד, חובות  –מציל בריכה  .3

 וסמכויות

2 1 3  

  1 -- 1 עמדת הצלה .4

  (82) (53) (29) ליבה -תורת המקצוע .ב

שיפור סגנונות שחייה ופיתוח כושר אירובי  .5

 ואנאירובי

-- 7 7  

מומלץ ללמד את החלק  4 3 1 צלילה .6

שיעור ההעיוני במהלך 

 המעשי

  2 -- 2 טביעה .7

מומלץ ללמד את החלק  5 4 1 סגנונות שחייה בהצלה .8

שיעור ההעיוני במהלך 

 המעשי

 

מומלץ ללמד את החלק  6 5 1 גרירת טובע .9

שיעור הך העיוני במהל

 המעשי

תהליכים, טכניקות, גישות  –הצלת טובע  .10

 ואמצעים

6 14 20  

  38 20 18 עזרה ראשונה .11

  (15) (1) (14) מקצועות תומכים .ג

  2 -- 2 זיהום, תחלואה ודרכי מניעה .12

הכרת המערכות לטיפול במים בחדר  .13

 המכונות ובבריכה

3 1 4  

  4 -- 4 בטיחות וגהות תעסוקתית .14

  5 -- 5 נאישיתנית ותקשורת ביהתנהגות ארגו .15

  (6) (3) (3) ת הגמרוחזרות והכנות לבחינ .ד

  6 3 3 והכנות לבחינות חזרות .16

  115 59 56 סה"כ שעות

 

 

 הערות דידקטיות:

 .לבצע את הלמידה באופן מיטבי כדיתאמות לתכנית הלימודים ומומלץ להכין מצגות מ
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 רמות ידע נדרשות

המובאת בהמשך, מוגדרת בהישגים הנדרשים רמת הידע הנדרשת לכל  בתוכנית הלימודים המפורטת,

 אחד מהנושאים, על פי הטקסונומיה של בלום.

עמודה זו תסייע למורה להגדיר את עומק העיסוק בנושא ולהתאים את רמת הידע הנדרשת למספר 

 השעות המוקצב לנושא זה.

דע הנדרשות, לצד רמות הקושי של השאלות כמו כן תסייע עמודה זו לכותבי הבחינות להבין את רמות הי

 אותן הם מחברים. 

 

 הטקסונומיה של בלום

 התנהגותיים מונחים הגדרה קריטריונים

 דרושה השגתה שלשם הוראה מטרת כל ידע

 .בלבד זכירה

ממיין,  מגדיר, מתאר, מזהה, נותן כותרת,

 מצמיד, ניזכר. מכנה בשם, מציין, בוחר,

 תהליך מחשבתי,  הבנה

נקלט מסר לימודי והלומד עורך בו  שבו

 במחשבתו לצורה אחרת. שינוי

הופך, מגן, מבחין, מעריך, 

מכליל, מרחיב, נותן דוגמאות,  מסביר,

ביאור חופשי, מסיק, מנבא,  מבאר

מסכם, מתרגם, משנה, משלים,  משכתב,

 חוזה.

מידע,  היכולת ליישם כללים, עקרונות יישום

רות הנחות, תיאוריות או הפשטות אח

 למצבים חדשים וממשיים.

משנה, מחשב, מדגים, מגלה, 

משפר, מפעיל, מנבא, מבין,  תופס,

מייצר, מתייחס ל..., בוחר, מפריד, 

 לסעיפים, מפתח, מכליל, מייחס. מחלק

לימוד מעמיק של תוכן לימודי  אנאליזה

תפיסת המבנה של התוכן הנלמד,  לשם

לשם  צורת ארגונו הצורנית והלוגית, וכן

 לוי היסודות, הרעיונות,גי

תוכן  ההשקפות והשיטות שעליהן מבוסס

 זה.

מחלק לסעיפים, מתאר גרפית, ממיין, 

מבחין, מזהה, מדגים, מסיק, מדגיש, 

לקטגוריות,  מקשר, בוחר, מפריד, ממיין

 מעמת, משווה.

צירופים  יצירת יצירה שלמה חדשה ע"י סינתזה

שונים, באופן  של רעיונות ממקורות

ודפוסים העומדים ביסודה  ו מבניםשייוצר

 היצירה החדשה. של

מכין,  יוצר קטגוריות, מחבר ומצרף, יוצר,

מחדש,  מתכנן, משפר, מארגן, מסדר

מסכם,  בונה מחדש, משחזר, משכתב,

 מציע, מספר, מרכיב, מפתח.

שימוש  שיפוט הערכים שבאידיאות תוך הערכה

בקריטריונים ובסטנדרטים של אומדנים 

הדיוק, התכליתיות  ת מידתשיקבעו א

  והשימושיות של הפרטים.

מעריך, משווה, מסיק, מבקר, 

משייך, מסכם, תומך, שופט,  מבדיל,

 מעמת, קובע תקן. טוען,
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 תכנית הלימודים 

 מקצועות תשתית  

 :הישגים נדרשים :מטלה/נושא

 .1פרק 

 מבוא לחוק ומשפט

 

 שעות  3סה"כ 

 הלומד: 

 והפסיקה בישראל. את מבנה החקיקה  יזהה .1

עבודת לווה את בריכות  השחייה בכלל ואת את החקיקה המ יסביר .2

 המציל בפרט לרבות נהלי חירום ותקנון הבריכה.  

 

 הנושא מס'
 שעות

 הערות
 מעשי עיוני

 -; 1.3-1.4עמ'  -ראה לבקוביץ   מבוא לחקיקה  .1

עיקרון הפרדת הרשויות 

והיררכיה של החקיקה 

 והפסיקה  

  

ירת החקיקה והתקנים הרלוונטיים לבריכות סק  .2

 שחייה: 

סקירה כללית של החקיקה   

 והתקנות. 

ילמד  2,3,4,11,13,14בפרקים 

המורה באופן מעמיק  את 

התקנות כמפורט בתכנית 

 הלימודים ובנספחים   
 

תקנות להסדרת מקומות רחצה )בטיחות   .2.1

 2004  -בבריכות שחייה( התשס"ד 
 

 ראה נספח ד'  

 

קנות התכנון והבנייה פרק כ"א לבריכות ת  .2.2

 2008 –שחייה 
 

 ראה נספח ה'  

 

תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים   .2.3

 1994 –לבריכות שחייה( התשנ"ד 
 

 ראה נספח ו'  

 

הנחיות המהנדס הראשי לטיפול באירועי   .2.4

 זיהום צואתי בבריכה

 ראה נספח ז'  

 

ב( -)א 19ספח ד':  סעיף ראה נ   נוהלי חירום ותקנון בריכה   .3

בתקנות הסדרת מקומות 

רחצה )בטיחות בבריכות 

 , 2004 -שחייה( התשס"ד

תקנון הבריכה משקף את 

מדיניות האתר ונכללים בו 

נושאים מעבר לחקיקה כגון: 

כובע ים, גיל כניסה לבריכה, 

מזרנים, אמצעי ציפה, מסלולי 

 שחייה ועוד

  -- 3 סה"כ שעות 
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 ים נדרשים:הישג מטלה/נושא:

 .2פרק 

בריכת שחייה כאתר 

 נופש ורחצה

 

 

 שעות 5סה"כ 

 הלומד:

 ומרחצאות , נחליםבריכות כולל בריכות טבעיותהסוגי  יזהה מה הם .1

 את מבנה הבריכה והתשתיות המצויות בה יתאר .2

 את סידורי הבטיחות בבריכה יגדיר .3

 יסביר כיצד להתייחס מקצועית לאוכלוסיות מתרחצים ייחודיות  .4

 

 הנושא מס'
 שעות

 הערות
 מעשי עיוני

סוגי בריכות והגדרתן לפי מטרות   .1

 ושימושים

 ה':  -ראה נספחים ד ו -- 1

  תקנות התכנון והבנייה )בקשה

( 2להיתר, תנאיו ואגרות( )תיקון מס' 

בריכות שחייה, התשס"ח -חלק כ"א

2008  

   תקנות הסדרת מקומות רחצה

 -)בטיחות בבריכות שחייה( התשס"ד

2004  

  הדרישות המפורטות בסעיפים

השונים בתקנות התכנון והבנייה 

, מתייחסות רק 2008התשס"ח 

 ואילך 2008לבריכות שנבנו משנת 

 

   בריכה טיפולית  .1.1

   בריכת זרמים  )סחף(  .1.2

   בריכת גלים  .1.3

   בריכת פעוטות  .1.4

התייחסות מקצועית למקומות   .1.5

רחצה שאינן מוגדרות כבריכות 

ן מרחצאות, נחלים, שחייה כגו

 בריכות טבעיות וכיו"ב.

 

  

 תשתיות בבריכת שחייה:  .2

 

   

2 

 

החלק המעשי יכלול סיור של שעה  1

 להצגה של התשתיות בבריכת השחייה

 

': תקנות התכנון והבנייה הראה נספח 

)בקשה להיתר, תנאיו ואגרות( )תיקון 

בריכות שחייה, -( חלק כ"א2מס' 

 2008התשס"ח 

 2008תקנות    חי מים ועומקיםהקצאת שט  .2.1

 2008תקנות    מבנה בריכת שחייה  .2.2

 2008תקנות    שיפוע הקרקעית  .2.3

מדרגות המובילות לתוך שטח   .2.4

 הבריכה

 

 2008תקנות   

 2008תקנות    מדרך  .2.5

 2008תקנות    תעלת גלישה  .2.6

 2008תקנות    פתחי יניקת מים  .2.7

 2008תקנות    סולמות  .2.8

 2008 תקנות   מניעת החלקה  .2.9

 2008תקנות    שטיפת מתרחצים  .2.10
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 הנושא מס'
 שעות

 הערות
 מעשי עיוני

 ': ה -' ודראה נספחים    סידורי בטיחות  .3

  ,תקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר

 ( חלק2תנאיו ואגרות( )תיקון מס' 

  2008בריכות שחייה, התשס"ח -כ"א

   תקנות הסדרת מקומות רחצה

 -)בטיחות בבריכות שחייה( התשס"ד

2004 

 

 יהסימון עומק בריכת שחי  .3.1

 

 2008תקנות   

 2004תקנות 

 עמדת הצלה  .3.2

 

 2008תקנות   

 2004תקנות 

 כניסה מבוקרת לבריכת שחייה  .3.3

 

 2008תקנות   

 2008תקנות    מניעת כניסה לאתר בריכת שחייה  .3.4

 2008תקנות    מגלשת מים  .3.5

מתקני קפיצה וגלישה למים   .3.6

 ומתקני ספורט

 

 2008תקנות   

 

 2008תקנות    תאורה  .3.7

 2004תקנות    וי פתחי יניקהכיס  .3.8

 2004תקנות    צבע בריכת השחייה  .3.9

 2004תקנות    סולמות  .3.10

 2004תקנות    נוהלי חירום  .3.11

 2004תקנות    מתקני שעשועי מים וספורט  .3.12

כניסה מבוקרת לחלק המשמש   .3.13

 לשחייה

 

 2004תקנות   

 2004תקנות    מעבר חופשי ומניעת החלקה  .3.14

 2004תקנות    מניעת כניסת בני אדם  .3.15

הכרת מאפיינים של אוכלוסיות   .4

מתרחצים ייחודיות ודרכי ההתייחסות 

 המקצועית אליהן 

 

למאפיינים של מקצועית יש להתייחס  -- 1

האוכלוסיות הללו: פעוטות, בעלי 

מוגבלויות, קשישים, קייטנות, רחצה 

 נפרדת

 

    פעילות בית ספרית וקייטנות  .4.1

גבור מצילים עם מנהל ון תיש לבח   תגבור מצילים  .4.1.1

בכל מקרה, במהלך רחצת הבריכה.    

קייטנים יהיו נוכחים במקום או  תלמידים

בנוסף למציל, חובש או מגיש עזרה 

 ראשונה
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 הנושא מס'
 שעות

 הערות
 מעשי עיוני

המציל יבצע במים הרדודים מבחן    מבחן שחייה  .4.1.2

קייטנים, או ה שחייה לכל התלמידים

 כאשר בזמן המבחן נמצא מדריך במים. 

דריך רשימה בתום המבחן תועבר למ

קייטנים היודעים או ה של התלמידים

 ושאינם יודעים לשחות

 

חלוקת הבריכה ע"י שרשראות מצופים    חלוקת הקבוצות למים  .4.1.3

לקטעים המוקצים לאלו שיודעים 

 לשחות ואלו שאינם יודעים לשחות

הפרדת התלמידים/קייטנים   .4.1.4

 ממתרחצים אחרים

 

   

משחקי הטבעות, דחיפות  איסור של   תדרוך התלמידים/קייטנים  .4.1.5

למים, ריצה לאורך שפת הבריכה, 

 קפיצות למים וכדומה. 

בתדרוך יהיה נוכח המדריך של 

 קייטניםאו ה התלמידים

 

 מדריכים/מורים מלווים  .4.1.6

 

המלווים יתחלקו כך  המורים /המדריכים  

או  שחלקם ישהו במים עם התלמידים

 קייטנים וחלקם מחוץ למים.    ה

שלוט ולהגיב כלפי כל על המדריכים ל

 התנהגות חריגה.

 

לתלמידי גן חובה הרחצה מותרת    רחצה בשעות הלילה  .4.1.7

 בבריכה המיועדת לפעוטות בלבד.

ד' הרחצה מותרת -לתלמידי כיתות א'

בשטח המסומן כ"מים רדודים" בלבד 

 ת המציל בשטח.    בהתאם להנחיו

למידים /קייטנים תרשאים לרחוץ בלילה 

 .     מכיתה ה' ומעלה

לוקס בזמן רחצה  300תנאי תאורה של 

לילית, שיאפשרו למציל תצפית טובה 

 על המתרחצים
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 הנושא מס'
 שעות

 הערות
 מעשי עיוני

מתוך תקנות הסדרת מקומות רחצה    רחצת ילדים  .4.2

 -)בטיחות בבריכות שחייה( התשס"ד

2004 : 

  חובותיהם של משתמשים בבריכת

"הורי ילד שגילו עד שש  –שחייה 

שנים, או מי שהילד נמצא תחת 

או פיקוח, ישגיחו על חסותו 

רחצתו בבריכת פעוטות ובבריכת 

שחייה, לפי העניין, למעט בעת 

שהמושגח לומד שחיה בהשגחת 

 מורה לשחייה"

  קשר עין או קרבה  –"השגחה

פיזית רציפים שמאפשרים הושטת 

 "מידיתעזרה 

סוגי מתקנים בפארק מים )מגלשות,    פארק מים  .4.3

 בריכת גלים ומתקנים אחרים(, הגבלות

גיל במתקנים והסכנות הנשקפות 

 ממתקנים אלו

    מתקן גלישה  .4.4

משגיחים: משלח הנמצא למעלה  2   "משלח" ו"מקבל"  .4.4.1

ומקבל הנמצא למטה ומקבל את 

 הגולשים

    כללי זהירות  .4.4.2

איסור גלישה עם משקפיים   .4.4.2.1

 ועם חפצים חדים או קשים

 

   

אין להתיר גלישה של יותר   .4.4.2.2

 מגולש אחד

   

  1 4 תסה"כ שעו 
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 הישגים נדרשים: מטלה/נושא:

 .3פרק 

הגדרת  –מציל בריכה 

תפקיד, חובות, סמכויות 

 וכישורים

 

 

 שעות 3סה"כ 

 הלומד:

ת הנובעים מתוקף תפקידו והאחריות יגדיר מהם החובות והסמכויו .1

 המוטלת עליו

 יסביר מה נדרש ממנו על מנת לשמור על כשירותו המקצועית .2

סיור שות מהמציל במסגרת תפקידו תוך כדי יזהה את המטלות הנדר .3

 בבריכה 

 

 הנושא מס'
 שעות

 הערות
 מעשי עיוני

1.  

 

 

 

 

 

 המציל.סמכויות ו חובות הגדרת תפקיד,

 

 

 

 

 

תקנות הסדרת ': דראה נספח   

מקומות רחצה )בטיחות בבריכות 

  2004 -שחייה( התשס"ד

אפיון הגדרת התפקיד על פי 

ת החובות והסמכויות המצוינו

 .בתקנות

חובות מציל. חובותיו של מציל הן   .1.1

 כמפורט להלן:

    

להימצא, לפי שיקול דעתו, במקום   .1.1.1

למים ולעמדת  מידיתשיאפשר לו גישה 

ההצלה ותצפית נוחה על כל שטח 

בריכת השחייה והכניסה אליה, 

בהתחשב במצב התאורה, בכמות 

המתרחצים וסוגם, בשדה הראיה 

 ובקרבה למים

 

   

    ע טביעות ותאונות בבריכת שחייהלמנו  .1.1.2

    להגיש עזרה במים לזקוקים לה  .1.1.3

למנוע ממתרחצים, שלפי דעתו אינם   .1.1.4

יודעים לשחות, להיכנס למים שעומקם 

 1.2מעל 

 

   

    להגיש עזרה ראשונה לנזקקים  .1.1.5

להחזיק בהישג ידו אמצעי קשר תקין   .1.1.6

שבאמצעותו הוא יכול להזעיק עזרה 

 בעת הצורך

 

   

דווח למחזיק הבריכה על כל שינוי ל  .1.1.7

 בבריאותו המונע ממנו לשמש מציל

 

   

לא יעסוק מציל בעת מילוי תפקידו   .1.1.8

בכל עיסוק או עניין אחר למעט 

 החובות שהוטלו עליו לפי תקנות אלה
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 הנושא מס'
 שעות

 הערות
 מעשי עיוני

לא יעזוב מציל בשעות הרחצה את   .1.1.9

 עמדת ההצלה עד שיחליפו מציל אחר

 

   

ציל לפי לשם מילוי חובותיו יפעל המ  .1.1.10

שיקול דעתו המקצועי למניעת סיכון 

לציבור בבריכת שחייה, להצלת חיים 

 ולשמירה על הסדר בבריכה

 

   

    מציל רשאי לצוות על: סמכויות המציל.  .1.2

מתרחץ לצאת מבריכת שחייה וכן   .1.2.1

להוציאו, אם המתרחץ לא נענה 

להוראותיו, תוך שימוש בכוח סביר 

מתרחץ בנסיבות העניין אם, לדעתו, ה

עלול לסכן, או שהוא מסכן את עצמו 

 או מתרחצים אחרים.

 

   

מתרחץ בכל עניין העשוי, לדעת   .1.2.2

המציל, למנוע סכנה לחיי  המתרחץ או 

סכנה או הפרעה לחיי מתרחצים 

 אחרים.

 

   

איסור הרחצה בבריכת שחייה או על   .1.2.3

הגבלת כמות המתרחצים בבריכת 

שחייה, לפרק זמן שיורה, אם לדעתו, 

קב תנאי המים, כמות המתרחצים ע

בבריכת השחייה או סיבה אחרת, 

 צפויה סכנה למתרחצים.

   

 חובותיהם של משתמשים בבריכת שחייה  .2

 

ראה תקנות הסדרת מקומות רחצה   

2004 

משתמש בבריכת שחייה חייב למלא אחר   .2.1

הוראותיהם של מחזיק בריכה, של מציל, 

של מגיש עזרה ראשונה ושל איש צוות 

יכת השחייה ולפעול בהתאם לשלטים בר

 המוצבים בבריכת שחייה

 

   

הורי ילד שגילו עד שש שנים, או מי   .2.2

שהילד נמצא תחת חסותו או פיקוחו, 

ישגיחו על רחצתו בבריכת פעוטות 

ובבריכת שחייה, לפי העניין, למעט בעת 

שהמושגח לומד שחייה בהשגחת מורה 

 לשחייה

 

   

עין או קרבה  קשר –בתקנה זו, "השגחה"   .2.3

פיזית רציפים שמאפשרים הושטת עזרה 

 מידית.
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 הנושא מס'
 שעות

 הערות
 מעשי עיוני

דגשים לפני פתיחת הבריכה לקהל   .3

 המתרחצים

 

   

בדיקת תקינות  ציוד ההצלה וע"ר לפני   .3.1

תחילת המשמרת והתראה  על ליקויים 

 במידת הצורך.

 

עפ"י תקנות הסדרת מקומות רחצה   

לקיום אחריות כוללת : 2004

לת על מחזיק הוראות התקנות מוט

 הבריכה

ווידוא מול מפעיל הבריכה כי מי הבריכה   .3.2

עומדים במדדים של איכות המים שנקבעו 

בתקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה 

בנושאים  1994נאותים לבריכות שחייה( 

 , עכירות.pHהבאים: כלור חופשי נותר, 

   

 דגשים בזמן הרחצה  .4

 

בהיקף החלק המעשי יכלול סיור   

בבריכה בעת לימוד של שעת 

הפעלתה לקהל המתרחצים  על 

מנת להמחיש באופן בלתי אמצעי 

 את החלק העיוני בפרק זה

התראה על מים עכורים ו/או עומס   .4.1

מתרחצים ועל הסכנות הנובעות מכך 

בפני מחזיק הבריכה  ובמידת הצורך 

 איסור  הרחצה

 

   

 השגחה באופן מתמיד על המתרחצים  .4.2

 

ל לא ידבר בעת המשמרת. המצי  

בטלפון הנייד ולא יעסוק בשום 

עיסוק הקשור למכשיר זה, מלבד 

 במצבי חירום.

 השלטת סדר לבטיחות   .4.3

 המתרחצים

 

   

    איסור קפיצות במים רדודים  .4.4

    איסור התנהגות מסוכנת של מתרחצים  .4.5

הוצאת מתרחצים שאינם יודעים לשחות   .4.6

 מהמים העמוקים 

 

   

 6מתחת לגיל מניעת רחצה של ילדים   .4.7

 ללא השגחה של מבוגרים  

 

   

זיהוי טביעה ויציאה לפעולת הצלה   .4.8

 (7)פירוט בפרק 

 

   

הגשת עזרה ראשונה לאחר הוצאת   .4.9

המתרחצים מהמים או לחילופין קריאה 

 למגיש עזרה ראשונה לטיפול בנפגע.

 

קריאה למגיש עזרה ראשונה   

לטיפול בנפגע כאשר בבריכה מעל 

 "י תוספת רביעיתמתרחצים )עפ 30

תקנות הסדרת מקומות בנספח ג': 

 (2004רחצה 
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 הנושא מס'
 שעות

 הערות
 מעשי עיוני

ומגלשות מים השגחה על מקפצות   .4.10

 בשטח המים שבאחריותו הנמצאות

 

   

סגירת המקפצה או המגלשה לשימוש   .4.11

כאשר זו אינה תקינה או כאשר נשקפת 

 סכנה למתרחצים

 

   

המקפצות מאיסור שחייה בשטח המוצא   .4.12

 המגלשות מו

 

   

ה על עמידה בכללי תפעול  הקפד  .4.13

בטיחותיים של משלח ומקבל במגלשות 

 מים

 

   

טיפול במקרים של הודעה/התראה על   .4.14

 היעדרות פעוטות וילדים

 

סריקה הרגעה, קבלת פרטים,   

מסביב  חיפוש הכרזה,במים, 

 לבריכה ע"י הסדרנים והקהל

 דגשים בסיום הרחצה  .5

 

   

 יציאתבדיקה  בסיום הרחצה לוודא   .5.1

 תרחצים משטח הבריכההמ

 

   

בדיקת פני המים וקרקעית הבריכה בסיום   .5.2

  הרחצה

 

   

בדיקה שהגדר סביב הבריכה נעולה   .5.3

 ת מתרחציםומונעת כניס

   

עמידה בהכשרות, ריענונים ובדיקות   .6

 בריאותיות/רפואיות

 

תקנות הסדרת ראה נספח ג':   

מקומות רחצה )בטיחות בבריכות 

 2004 -שחייה( התשס"ד

 

 סימן היכר למציל  .7

 

תקנות הסדרת ראה נספח ג':   

מקומות רחצה )בטיחות בבריכות 

 2004 -שחייה( התשס"ד

 

 כישורים נדרשים למציל  .8

 

מצב בריאותי תקין, כושר גופני,   

יכולת מקצועית ספציפית בשחייה 

בצלילה בגרירה ובמשיית טובע, 

שליטה מוחלטת בהחייאה ועזרה 

 ראשונה

  1 2 שעות סה"כ 
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 :הישגים נדרשים מטלה/נושא:

 .4פרק 

 עמדת הצלה

 

 

 שעות 1סה"כ 

 הלומד:

 יסביר את השיקולים במיקום עמדת ההצלה .1

 מהו הציוד הנדרש בעמדת ההצלה יציין .2

 

 הנושא מס'
 שעות

 הערות
 מעשי עיוני

תקנות התכנון ': הראה נספח    מבנה, מיקום - עמדת הצלה  .1

  2008 -והבנייה

תקנות הסדרת ': דפח ראה נס

מקומות רחצה )בטיחות בבריכות 

  2004 -שחייה(

 

ציוד הצלה, ציוד עזרה  -עמדת הצלה    .2

 ראשונה

ותוספת  תוספת חמישיתראה   

תקנות הסדרת נספח ג': ב שישית

 2004מקומות רחצה 

  -- 1 שעות סה"כ 
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 מקצועות ליבה

 :הישגים נדרשים מטלה/נושא:

 .5פרק 

ות שחייה שיפור סגנונ

ופיתוח כושר אירובי 

 ואנאירובי

 

 

 שעות 7סה"כ 

 הלומד: 

 ידגים שחייה נכונה בסגנונות חתירה, חזה וגב קלאסי  .1

 מטר 1000ידגים שחייה רצופה למרחק של  .2

 חתירה בסגנון 'מ 50 מטר:  100 של למרחק ידגים שחייה .3

 נתון. זמן הכל לפי - חזה בסגנון 'מ 50 -ו

 

 הנושא מס'
 שעות

 תהערו
 מעשי עיוני

שיפור המיומנויות בסגנונות חתירה,   .1

 חזה וגב קלאסי

 

 ,שיפור בביצוע תנועות הידיים והרגליים  

שיפור התיאום בין עבודת הידיים, הרגליים 

 .והנשימה בכל סגנון

 

שחייה יומיומית רצופה יכולת  –כושר אירובי    פיתוח כושר אירובי ואנאירובי  .2

 דקות 15-30של 

 

סדרת משחים למרחקים  –ר אנאירובי כוש

 מטר במהירות מרבית 50עד  25של 

  7 -- שעות סה"כ 
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 :הישגים נדרשים מטלה/נושא:

  .6פרק 

 צלילה

 

 

 שעות 4סה"כ 

 הלומד:

 מטרות הצלילה בפעולת ההצלה את. יסביר 1

ידגים צלילה אל קרקעית הבריכה והתקדמות בצמוד לה תוך כדי זיהוי . 2

 ינויי כיוון .מטרות וש

 

 הנושא מס'
 שעות

 הערות
 מעשי עיוני

 מטרות הצלילה  .1

 

   את טובע מחוסר הכרה שכוב הוצ

 בקרקעית

  סריקת הקרקעית תוך שינויי כיוון כאשר

 הבריכה עמוסה במתרחצים

עקרונות הנשימה לפני הצלילה ובזמן   .2

 הצלילה

   

 תרגול צלילה במצב סטטי    פיתוח יכולת הצלילה  .3

 את מרחק הצלילה באופן הדרגתיהעל 

 

 תנוחת הראש בצלילה    הקניית מיומנויות הצלילה  .4

 רגליים והשילוב ביניהםתנועת ידיים , 

 היצמדות לקרקעית 

 

 לימוד ותרגול הצלילה למטרות הצלה  .5

 

צלילת תחנות לתרגול התמצאות תוך שינוי   

 כיוון וזיהוי מטרות

  3 1 שעות סה"כ 
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 :ים נדרשיםהישג מטלה/נושא:

 .7פרק 

 טביעה

 

 שעות 2סה"כ 

 הלומד:

 .את מצבי הטביעה השונים יתאר .1

 .הגורמים לטביעה אתיסביר  .2

 המצביעים על סכנת טביעה אצל מתרחצים.סימנים ב יבחין .3

 

 הנושא מס'
 שעות

 הערות
 מעשי עיוני

 7אתר בסגנון חופשי, מאמר  -ראה לבקוביץ   מצבי טביעה  .1

ים יהיבטים פיז-טביעה, "29.8.2013מיום 

 ורפואיים"

 

טביעה רטובה" קשורה לחדירת מים לריאות "   טביעה רטובה  .1.1

כאשר הפגיעה נגרמת מסיבוכים פיסיולוגים 

הנגרמים מחדירת המים לריאות ואי קיום 

 .תהליך החמצון כתוצאה מכך

 

טביעה יבשה " קשורה למכניזם של תופעה "   יבשהטביעה   .1.2

תחת למים שבאופן הנגרמת לאדם השוקע מ

הוא עוצר את נשימתו. כאשר  ביאינסטינקטי

ה"לארינקס" )שריר טבעתי מסביב לקנה 

הנשימה( חש במים, הוא נסגר באופן מידי 

ע"י התכווצות שרירית אוטומטית המכונה 

ספאזם לרינגיאלי". בפרק זמן זה, עד "

שההתכווצות תשתחרר , תהיה פגיעה 

ן ההכרה כתוצאה מחנק. גם במקרה זה אובד

לאורך זמן תגרום לשחרור ההתכווצות ואז 

 .תחל חדירת מים לריאות

 

טביעה משנית " היא כתוצאה מסיבוכים "   טביעה משנית  .1.3

פיסיולוגיים שנגרמו ע"י מים שנשאפו בזמן 

מהמקרים של כמעט  %5 -הטביעה. ב 

ימותו  %25-טביעה יפתחו סיבוכים ומהם כ 

 .כתוצאה מכך

 

טביעה שקטה", היא טביעה שבה הטובע "   טביעה שקטה  .1.4

לא מצביע על מצוקה כלשהי ואיננו מעורר 

תשומת לב לכך שהוא במצוקה ובתהליך של 

טביעה , בשונה ממצב שבו הטובע זועק 

לעזרה ומשמיע קולות מצוקה ומסמן בידיו 

 .למצוקה

טובע לאחר טביעה שקטה יימצא לעתים 

במים במצב של ציפה כשהוא שוכב על 

חוסר תנועה וראשו ורגליו שקועים הבטן מ

והשכמות בולטות החוצה, ולעתים הוא יכול 

 להימצא שקוע בקרקעית הבריכה
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 הנושא מס'
 שעות

 הערות
 מעשי עיוני

    גורמי טביעה   .2

    פיזיים    .2.1

    מים עכורים  .2.2.1

    מים רדודים  .2.2.2

    מים מתעמקים  .2.2.3

    מים עמוקים  .2.2.4

    מקפצות  .2.2.5

    החלקה  .2.2.6

    גידור לקוי  .2.2.7

    גישת פעוטות לבריכה  .2.2.8

    מדרגות וסולמות  .2.2.9

    קרקעית משופעת  .2.2.10

    ותדפנות משופע  .2.2.11

    רחצה לילית  .2.2.12

    בורות יניקה  .2.2.13

    העדר שילוט וסימונים  .2.2.14

    אנושיים  2.2

התנהגות מסוכנת ולא   .2.2.1

 אחראית 

, טביעה כתוצאה כגון: קפיצה למים רדודים  

משחקי "דחיפות והטבעות", כניסה מחבטה, 

יודעים לשחות למים  של מתרחצים שאינם

 עמוקים, ילדים ללא השגחת הורים

    אכילה לפני הרחצה  .2.2.2

    אי ידיעת השחייה  .2.2.3

מצבי חולשה ואיבוד   .2.2.4

 הכרה

   

 פימחלות כגון התק  .2.2.5

 אפילפסיה ולב

 

   

    מכות ופציעות  .2.2.6

    התכווצות שרירים  .2.2.7

 זיהוי מצבי טביעהסימנים ל  .3

 

   

ים כגון: מיומנות לקויה אותות מקדימ    טרום טביעה  .3.1

 , החלפת סגנון שחייהבשחייה, חוסר ביטחון

 וכיו"ב
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 הנושא מס'
 שעות

 הערות
 מעשי עיוני

קריאה לעזרה במלל ובתנועות ידיים,     טובע בהכרה  .3.2

 .תנועות משונות, עולה ויורד וכיו"ב

  טובע בהכרה יכול להיות גם במצב של

 טביעה שקטה

 2)טובע חסר הכרה   .3.3

 מצבים(

   

 צף  על פני המים   .3.3.1

 

בטן, ראשו ורגליו שקועים שוכב על ה  

 והשכמות בולטות החוצה

 

שקוע על קרקעית   .3.3.2

 הבריכה 

 שכוב על הבטן ומחוסר תנועה  

  -- 2 שעות סה"כ 
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 :הישגים נדרשים מטלה/נושא:

 .8פרק 

 סגנונות שחייה בהצלה

 

 שעות 5סה"כ 

 

 הלומד: 

 .סגנונות צד וגב קלאסי כבסיס לגרירת טובעשחיה נכונה ב ידגים .1

 .בחר סגנון הצלה מתאים בגישה לטובע בעת פעולת הצלהי .2

 

 הנושא מס'
 שעות

 הערות
 מעשי עיוני

הקניית מיומנות ויכולת שחייה בסגנון חתירה   .1

 תוך החזקת ראש מחוץ למים

 

   

הקניית מיומנות ויכולת שחייה בסגנון חזה   .2

 תוך החזקת ראש מחוץ למים

 

   

 בסגנון צד  הקניית מיומנות ויכולת שחייה  .3

 

 לימוד ותרגול סגנון שחיית צד,   

פיתוח היכולת בסגנון צד ע"י הגברת 

 דרגות הקושי

 

הקניית מיומנות ויכולת שחייה בסגנון גב   .4

 קלאסי

 לימוד ותרגול סגנון גב קלאסי,   

פיתוח היכולת ע"י הגברת דרגות 

 הקושי

  4 1 שעות סה"כ 
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 :הישגים נדרשים מטלה/נושא:

 .9 פרק

 גרירת טובע

 

 שעות 6סה"כ 

 הלומד:

 מטר בשיטות גרירה שונות ובזמן נתון 25ידגים גרירת טובע למרחק של  .1

 ידגים הובלת טובע במים רדודים .2

 

 

 הנושא מס'
 שעות

 הערות
 מעשי עיוני

 )גב( גרירה בסגנון ראש  .1
 

   

 גרירה בסגנון צד  .2
 

   

  גרירה/הובלת טובע במים רדודים  .3
 

 בתי שחי אחיזת  

  בגרירת טובע עקרונות מנחים  .4
 

   

גוף הטובע אופקי ועל גבו, ראש משוך    תנוחת הטובע  .4.1

 לאחור, פתחי נשימה מחוץ למים.

 

 ע"י הגברת מהירות, מנח גוף   הטבת כושר ציפת הטובע  .4.2
 

התאמת סוג הגרירה לתנאי המקום   .5

 .ולמצבו של הטובע
 

 גרירת ראש לטובע ללא הכרה  

 ירת צד לטובע בהכרהגר

    יתרונות וחסרונות של סוגי הגרירות  .6

    גרירת צד  .6.1

 יתרונות  .6.1.1
 

 שמירת כיוון, אחיזת טובע יציבה  

 לא נוחה לביצוע   חסרונות  .6.1.2

    גרירת גב/ראש  .6.2

 יתרונות  .6.2.1

 

שליטה על אברי הנשימה של הטובע,   

 קלות ביצוע
 

 חסרונות  .6.2.2

 

בל, מתאימה רק לטובע שדה ראייה מוג  

 מחוסר הכרה

  5 1 שעות סה"כ 
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 :הישגים נדרשים מטלה/נושא:

 .10פרק 

 –הצלת טובע 

תהליכים, טכניקות, 

 גישות ואמצעים

 

 

 שעות 20סה"כ 

 הלומד: 

יבחר בשיטה ובדרך היעילה להצלת טובע במצבים שונים כולל הקפיצה  .1

 ומדים לרשותו. המתאימה לפעולת ההצלה, השימוש באמצעי העזר הע

ידגים הוצאת טובע במצבים שונים מהמים במהירות וביעילות, כולל מצב של  .2

 טביעה המונית

ידגים שליטה בטכניקות ההיחלצות מטובע, בהובלה ונשיאת טובע או פצוע  .3

 בהתחשב במצבו.

 ידגים סימולציות שונות של מקרי טביעה ודרכי פעולה כמציל  .4

סמה בתיקים של מקרי טביעה, ינתח את יזהה את הפסיקה הרלוונטית שפור .5

 אירועי הטביעה ויסיק מכך על מהות תפקידו ותפקודו

 

 הנושא מס'
 שעות

 הערות
 מעשי עיוני

עקרונות הגישה להצלת טובע:   .1

מהירות בהושטת עזרה, חילוץ מהיר 

 ויעיל, טיפול נדרש

 

0.5 

 

--  

תהליכי החלטה בגישה לטובע:   .2

טה על חשיבה וניתוח המצב, החל

 דרך ואופן הפעולה, ביצוע החלטה

 

0.5 

 

--  

  1 1 השימוש באמצעי עזר וציוד מזדמן  .3

    גלגל הצלה  3.1

 ת הגלגלזריקאופן   3.1.1
 

   

שחיה עם הגלגל תוך כדי   3.1.2

הדיפה והכוונה בעזרת כפות 

 הידיים
 

   

אופן הלבשת הגלגל על טובע   3.1.3

 בהכרה
 

   

אופן השכבת טובע מחוסר   3.1.4

 גלהכרה צף על הגל
 

   

 בסגנון צד או גב   גרירת הגלגל והטובע  3.1.5

 כיום ישנם מוטות הצלה באורכים שונים    מוט הצלה  3.2
 

הושטת יד/רגל/מגבת, בגד/ חפץ אחר    ציוד מזדמן  3.3

לטובע המרוחק עד חצי מטר מדופן 

 הבריכה.
 

יעילות השימוש והיתרונות בכל   3.4

 אחד מאמצעי העזר

טר אחד פחות יעילותו של מוט הצלה הינה מ  

שימוש במוט הצלה מאפשר המשך  .מאורכו

 קשר עין עם המתרחצים

  2 -- והשימוש בהן קפיצות הצלה  .4
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 הנושא מס'
 שעות

 הערות
 מעשי עיוני

לימוד ותרגול קפיצת ראש תוך כדי כניסה    קפיצת ראש   4.1

למים בזוויות שונות למטרות שונות בהתייחס 

 למצב הטובע ולמתרחש בבריכה.

 

קוע במרחק להצלת טובע מחוסר הכרה ש   קפיצת נר   4.2

 מטר מהדופן. 3של עד 

 

להצלת טובע מחוסר הכרה שקוע הצמוד     מעלות 180קפיצת נר   4.3

 לדופן.

  מעלות אל  180קפיצה בסיבוב של

 מאחורי הטובע.

 

 להצלת טובע בהכרה או מחוסר הכרה    קפיצת בלימה   4.4

 בעומס מתרחצים או במים עכורים

  לימוד ותרגול תוך הדגשה על שקיעה

של הגוף במים לשמירת קשר מינימלית 

 עין עם הטובע

 

קפיצה ושחייה אל הטובע תוך שמירת   1 0.5 גישה לטובע בהכרה   .5

צלילה לקראת אחיזת מקפל, קשר עין, 

 הטובע והבאתו למצב גרירה.

  קפיצה והמשך ישיר בצלילה אל הטובע

 לקראת אחיזתו והבאתו למצב גרירה 

 

לטובע מחוסר ללא אמצעי עזר גישה   .6

 ה הכר

   

שחייה אל הטובע )ללא צלילה(, תפיסת  1 0.5 צף   6.1

הטובע בכתפיו או מותניו והפיכתו על גבו 

 למצב גרירה.

 

 קרקעית הבריכה ב  6.2

 

צלילה לטובע כהמשך ישיר לקפיצה או  1 --

כהמשך לקפיצה ושחייה, אחיזת הטובע 

באותו אופן כמו בגרירת צד, ניתור 

רת יד מהקרקעית ועלייה אל פני המים בעז

אחת המושטת כלפי מעלה להגנת ראשו 

 של הטובע ופילוח פני המים, מעבר לגרירה.
 

משיית טובע מחוסר הכרה מדופן   .7

 הבריכה לשפת הבריכה

הגעה לדופן בגרירת צד, הנחת ידי הטובע  1 

על שפת הבריכה, טיפוס המציל תוך לחיצת 

ידי הטובע, משיית הטובע, הושבה על שפת 

וך תפיסה בבתי השחי הבריכה ומשיכה ת

 .למטרת ביצוע החייאהלהשכבת הטובע 

 

 יילמד מנוהל טביעה המונית 1 1 טביעה המונית  .8
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 הנושא מס'
 שעות

 הערות
 מעשי עיוני

טכניקות היחלצות מתפיסת טובע   .9

  ()השתחררות

 החניכים יתרגלו נושא זה גם בבריכה 2 --
 

בעת ישה לטובע ומניעת היתפסות על ידו ג   עקרונות  9.1

 תחררותשקיעה למים וביצוע הש -תפיסה 

    תפיסות ידיים  9.2

    צוואר מלפנים  )חביקה( תפיסת  9.3

    צוואר מאחור )חביקה( תפיסת  9.4

    ראש מלפנים חניקת   9.5

    ראש מאחור חניקת  9.6

, התוויות )מתי נשתמש בכל נשיאה מטרות 2 -- נשיאות והובלות לטובע   .10

 ודגשים והובלה(

    ע"י מציל אחד לפצוע תמיכה  10.1

 ע"י שני מצילים לפצוע תמיכה  10.2
 

   

)הובלה במים  אחיזת בתי שחי  10.3

 רדודים(
 

   

 אוכף נשיאת  10.4
 

   

 מריצה   נשיאת  10.5
 

   

    (כיסאנשיאת כבאים )  10.6

התרגול יכלול את כל המפורט בפרק   2 -- תרגול מעשי של טביעה  .11

)קפיצות הצלה, שימוש באמצעי עזר 

במצבים שונים, גישה לטובע במצבים 

יות, גרירת הטובע שונים, השתחררו

 והוצאתו מהמים(

  הלומדים יתרגלו מצבים שונים לטובע יחיד

 ולאחר מכן למס' טובעים.

  -- 2 ניתוח אירועי טביעה  .12

 סרטונים של אירועי טביעה:  12.1

 

צפייה בסרטונים של אירועי טביעה 

 וניתוח תפקוד המציל.

 

  ZGKu4bqg-utu.be/0uhttps://yo 

https://youtu.be/aaLycstU25w 

https://youtu.be/L2uoj6T3XzI 

feMi85dE-https://youtu.be/kr 

https://youtu.be/EXpiPnjCzRE 

https://youtu.be/INmayTOMfM8 

https://youtu.be/EHxDsIaRbBA 

 

 טביעה בבריכה: –פסקי דין   12.2

סקירה של פסקי דין בעקבות מקרי 

טביעה בבריכה והתייחסות לתפקודו 

 של המציל.

  -http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L

5586749,00.html  

http://www.fstyle.co.il/page.asp?id=5556 

  14 6 שעות סה"כ 

https://youtu.be/0u-ZGKu4bqg
https://youtu.be/0u-ZGKu4bqg
https://youtu.be/aaLycstU25w
https://youtu.be/aaLycstU25w
https://youtu.be/L2uoj6T3XzI
https://youtu.be/L2uoj6T3XzI
https://youtu.be/kr-feMi85dE
https://youtu.be/kr-feMi85dE
https://youtu.be/EXpiPnjCzRE
https://youtu.be/EXpiPnjCzRE
https://youtu.be/INmayTOMfM8
https://youtu.be/INmayTOMfM8
https://youtu.be/EHxDsIaRbBA
https://youtu.be/EHxDsIaRbBA
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5586749,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5586749,00.html
http://www.fstyle.co.il/page.asp?id=5556
http://www.fstyle.co.il/page.asp?id=5556
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 :הישגים נדרשים מטלה/נושא:

 .11פרק 

 עזרה ראשונה

 

 שעות   38סה"כ 

 הלומד:

 סוגי פגיעות אפשריות בבריכה יזהה .1

 ידגים ביצוע החייאה למחוסר הכרה .2

 יש ע"ר בהתאםפגיעות וחבלות ויג יזהה .3

 

 הנושא מס'
 שעות

 הערות
 מעשי עיוני

אנטומיה, פיזיולוגיה  -מבוא לעזרה ראשונה  .1

 כללית

 

כל נושא הלימוד עפ"י חלק א'  -- 1.5

של התוספת הראשונה בנספח 

: תקנות הסדרת מקומות רחצה ד'

  -)בטיחות בבריכות שחייה(

2004. 

  2 -- החייאה בסיסית למבוגר ע"י אדם אחד  .2

  1 -- אנשים 2החייאה בסיסית למבוגר ע"י   .3

  1 0.5 החייאת ילדים ותינוקות  .4

  -- 1 טביעה במים מתוקים, מי ים ומי ים המלח  .5

  -- 1 מצבי חירום נשימתיים  .6

החייאה בעזרת מכשירים )מפוח להנשמה   .7

למבוגר וילד, מנתבי אוויר, חיץ להנשמה, 

 מסכות כיס, שימוש בחמצן(

 

 פיברילטורכולל ד 2 --

  -- 1 מחלות לב )כולל דום לב(  .8

  2 -- תרגול החייאה בסיסית ובאמצעות מכשירים  .9

מצבי חירום רפואיים )זעזוע מוח, עילפון,   .10

 , סוכרת(CVAאפילפסיה, 

 

1.5 --  

מחלות זיהומיות, דרכי מיגון )כגון כפפות,   .11

 משקפיים(

 

0.5 0.5  

  -- 2 מבוא לטראומה וקינמטיקה  .12

ה על נתיב אוויר בטראומה ושמירה על שמיר  .13

 עמוד שדרה צווארי בטראומה

 

-- 1  

  -- 1 הלם  .14

  0.5 -- טכניקות לעצירת שטפי דם חיצוניים  .15

  0.5 0.5 פגיעות ראש  .16

  0.5 0.5 פגיעות חזה  .17

  0.25 0.25 פגיעות בבטן  .18
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 הנושא מס'
 שעות

 הערות
 מעשי עיוני

  2 -- שברים בגפיים כולל קיבוע טבעי  .19

  0.5 -- נישברים בעמוד השדרה הגבי והמות  .20

  2 -- קיבוע ללוח גב )צווארונים(  .21

  -- 1 פגיעות צלילה  .22

כולל בעלי חיים ימיים  –פגיעות מבעלי חיים   .23

 )מדוזות(

 

1 --  

פגיעות אקלים )מכת חום, התייבשות, שיזוף   .24

 יתר(

 

0.5 --  

  0.5 0.5 טיפול –כוויות כולל חומרים כימיים   .25

  -- 1.5 סבב מיידי בטראומה וארגון השטח  .26

  1 1 תרגול וחזרה בהחייאה וטראומה  .27

  2 2 מבחנים עיוניים ומעשיים  .28

  19.25 18.75 סה"כ שעות 
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 מקצועות תומכים

 :הישגים נדרשים מטלה/נושא:

 .12פרק 

 זיהום, תחלואה ודרכי מניעה

 

 שעות 2סה"כ 

 הלומד:

 תםאת מקורות הזיהום והתחלואה ויסביר כיצד יסייע במניע יזהה. 1

 

 

 הנושא מס'
 שעות

 הערות
 מעשי עיוני

 : 1מקורות זיהום בבריכה ואמצעים למניעתם  .1

 

; 3.4עמ'  -ראה לבקוביץ  

  83עמ'  -היילברון

    מתרחצים הנושאים מיקרואורגניזמים  .1.1

    זיהום סביבתי  .1.2

    הפעלה לא תקינה של מערכות השבחת המים  .1.3

    מי רשת  .1.4

: 3.7-3.8עמ'  -ראה לבקוביץ   שחייה מעגלי ההדבקה בבריכות  .2

 83עמ'  -היילברון

 

הנחיות המהנדס הראשי לטיפול באירועי זיהום   .3

 צואתי בבריכה

: 1.15עמ'  -ראה לבקוביץ  

 265עמ'  -היילברון

    תפקיד המציל באירוע צואה  .3.1

כגון: שימוש במקלחות כניסה,    מודעות המציל למניעת זיהום ותחלואה בבריכה  .4

דה על בגד רחצה, כובעי הקפ

ים ו/או איסוף שיער ארוך, 

מניעת כניסת מתרחצים עם 

פצעים פתוחים, מניעת כניסת 

 בעלי חיים וכיו"ב

  -- 2 סה"כ שעות 
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 :הישגים נדרשים מטלה/נושא:

 .13פרק 

הכרת המערכות לטיפול 

במים בחדר המכונות 

 ובבריכה

 

 שעות 4סה"כ 

 הלומד:

 פול במי הבריכה ותפקידיהןאת המערכות לטי יזהה .1

 יסביר את הקשר בין מערכות אלו לתנאי הבטיחות הנדרשים להצלה. .2

יסביר את הקשר בין תפקוד מערכות הטיפול במים למחלות שכיחות  .3

 בבריכה. 

 

 הנושא מס'
 שעות

 הערות
 מעשי עיוני

הדרישות לתנאי תברואה נאותים בבריכת   .1

 השחייה

 

וי עסקים ': תקנות רישוראה נספח   

)תנאי תברואה נאותים לבריכת 

 1994שחייה( התשנ"ד 
 

 א' 4פרק ג' סעיף    אספקת המים )איכות המים המוזרמים(  .1.1

איכות מי הבריכה )איכותם הכימית   .1.2

 והפיסיקלית של מי הבריכה(

 ב'  5פרק ג', סעיף   

    PH - הגבה     1.2.1

    עכירות     1.2.2

    יםטמפרטורת המ     1.2.3

 ב' 6פרק ג', סעיף    כלור חופשי נותר – חיטוי המים  .1.3

  7פרק ג' סעיף    סגירת בריכה  .1.4

 15פרק ג' סעיף    רום המים  .1.5

 16פרק ג' סעיף    מערכת מחזור   .1.6

הכרת המערכות לטיפול במים בחדר   .2

 המכונות ובבריכה

 1  10.4-10.6עמ'  -ראה לבקוביץ : 

 

  מעשי ללימוד נושא זה יתקיים סיור

 בבריכה וחדר המכונות 

    מושג השבחת המים וחשיבותו  .2.1

סביבה  -המערכות להשבחת  המים  5  .2.2

חיצונית, סחרור, סינון, חיטוי ובקרה, 

 בדיקות מים.
 

   

אמצעים למניעת חדירה בלתי מבוקרת   .2.3

 של כימיקלים למי הבריכה וסביבתה

 

 7.58-7.70עמ'  -ראה לבקוביץ  

אי הבטיחות חשיבות המערכות לתנ  .3

 הנדרשים להצלה 
 

סינון וחיטוי של כגון: צלילות המים,   

 .המים

ראה לבקוביץ, מצגות: מערכות 

לטיפול במים של בריכת השחייה, 

בטיחות כללית וחומרים מסוכנים 

 בבריכה
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 הנושא מס'
 שעות

 הערות
 מעשי עיוני

    בבריכהועכירות חומצה , כלור  .4

    השפעות סביבתיות וגופניות. 4.1

כלור לחומצה חשיבות האינטראקציה בין  4.2

 למטרת החיטוי.
 

   

מדדים של כלור,  אמצעים לבדיקתהכרת ה  .5

 עכירות חומצה ו

כלור,  – 8.13-8.18ראה לבקוביץ:   

 חומצה, עכירות

, 5.6לבקוביץ: עמ'  גם ראה –עכירות 

6.27 

  1 3 סה"כ שעות 
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 :הישגים נדרשים מטלה/נושא:

 .14פרק 

 בטיחות וגהות תעסוקתית

 

 ותשע 4סה"כ 

 :הלומד

 . יזהה סיכונים ומפגעים בבריכה ויפעל למניעתם 1

 . יזהה ויסביר סימונים ושילוט בבריכת השחייה2

 כללי שמירה על בריאותו כמציל ל ייתן דוגמאות. 3

 

 

 הנושא מס'
 שעות

 הערות
 מעשי עיוני

 מבוא לבטיחות   .1

 

ראה לבקוביץ, מצגת "בטיחות   

כות כללית וחומרים מסוכנים בברי

 שחייה"

     הגדרת הבטיחות  1.1

    הבדל בין סיכון ומפגע  1.2

    סיכונים ומפגעים בבריכה ודרכי התמודדות  .2

    גדר לא תקינה  2.1

    מדרגות  2.2

    סולמות  2.3

    מרצפות  2.4

    החלקה  2.5

     מים עכורים  2.6

    מים רדודים ועמוקים  2.7

    מים מתעמקים  2.8

    שיפוע הקרקעית  2.9

    מקפצות  2.10

    מגלשות  2.11

    בורות ניקוז )פתחי יניקת המים(  2.12

    גישת פעוטות לבריכה  2.13

    שיפועים  2.14

    מים עומדים במדרכת הבריכה  2.15

    רחצה לילית  2.16

    שמש  2.17

    איבוד נוזלים  2.18

    סיכונים ומפגעים נוספים  2.19

 חומרים מסוכנים  .3
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 הנושא מס'
 שעות

 הערות
 מעשי עיוני

זיהוי מצבים של ראקציה כימית או ריכוז   .3.1

או חומצה והאינטראקציה  גבוה של כלור

עם צוות החירום של הבריכה לטיפול  

 במפגע.
 

   

ראה נספח ג': תקנות הסדרת     סימונים ושילוט  בבריכה   .4

 מקומות רחצה )בטיחות 

  2004בבריכות שחייה( התשנ"ד 

 12.15-12.20עמ'  -ראה לבקוביץ 

  תקנות רישוי וראה נספח :'

עסקים )תנאי תברואה נאותים 

 1994 –שחייה( התשנ"ד לבריכות 

    כללי בטיחות לרחצה בבריכה:   .5

    שימוש באמצעי ציפה  .2.1

הקפדה על מניעת הצטברות מים עומדים   .2.2

 הגורמים להחלקה

 

   

שונים כגון: טביעה, נהלי חירום למקרים   .2.3

 חומ"ס, פח"ע

   

התייחסות כללית וכן  –בריאות תעסוקתית   .6

לור ספציפית למקצוע ההצלה כגון שמש, כ

 במים ובאוויר וכיו"ב

   

  -- 4 שעות סה"כ 
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 :הישגים נדרשים מטלה/נושא:

 .15פרק 

התנהגות ארגונית 

 ותקשורת בין אישית

 

 

 

 שעות 5סה"כ 

 :הלומד

 בעלי התפקידים בבריכה ויגדיר את  את יזהה.  1

 חובותיהם וסמכויותיהם.     

 מצבים בהם הוא נדרש לשמור על אתיקה יתאר .2

 מקצועית       

 ייתן דוגמאות למצבי קונפליקט בבריכה ויצביע על דרכים להתמודדות. .3

ייתן דוגמאות לחשיבות ואופן השירות לציבור הרחב כחלק מצוות  .4

 הבריכה

 

 

 הנושא מס'
 שעות

 הערות
 מעשי עיוני

הכרת המבנה  –מבנה אירגוני וכוח אדם   .1

האירגוני וגורמי הניהול והמקצוע בבריכה, 

ות וסמכויות של בעלי תפקיד אחרים חוב

 בבריכה.

 

 (2004מחזיק בריכה )תקנות   1

 (2004מגיש עזרה ראשונה )תקנות 

 (2004איש צוות /סדרן )תקנות 

 (1994מפעיל בריכה )תקנות 

האינטראקציה של המציל  -תקשורת ארגונית   .2

 עם בעלי תפקידים אחרים בבריכה

 

 4יילמדו  בהיקף של  2-4סעיפים   

ות לימוד על ידי מרצה חיצוני שע

פרופיל סגל  -כמפורט בנספח א' 

 הוראה/הדרכה

    סוגי תקשורת בארגון  .2.1

    חסמים בתקשורת הארגונית  .2.2

    ייעול התקשורת הארגונית  .2.3

    חשיבות, תאוריה והלכה למעשה –שירות   .3

חשיבות התדמית והמוניטין  –שירות איכותי   .3.1

 של הארגון

 

   

משמעות יחסי הציבור  –תי שירות איכו  .3.2

 והשירות עבור הארגון

   

    תפיסות וכלים לתקשורת בין אישית  .4

    הקניית מיומנויות בתקשורת בינאישית  .4.1

זיהוי סוגי לקוחות והתמודדות עם טיפוסי   .4.2

 לקוחות שונים

 

   

    פתרון קונפליקטים וטיפול בהתנגדויות.  .4.3

  -- 5 סה"כ שעות 
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 :גים נדרשיםהיש מטלה/נושא:

 .16פרק 

 חזרות והכנות לבחינת הגמר 

 

 שעות 6סה"כ 

 :הלומד

 ההכנה לבחינה העיוניתיסיק מהן התשובות הנכונות בזמן  .1

ידגים ביצוע של כל מטלה שמופיעה בבחינת הגמר המעשית כולל  .2

 עמידה בזמנים 

 

 הנושא מס'
 שעות

 הערות
 מעשי עיוני

ת מבחן סיכום החומר העיוני והכנה לקרא  .1

 הגמר

3   

תרגול מסכם של מטלות בחינת הגמר   .2

 המעשית 

ביצוע מטלות הבחינה כולל מדידת  3 

 זמנים

     

  3 3 סה"כ שעות 

 

 

 

 



  

 
  

 101מתוך  39עמוד 

 

 ביבליוגרפיה

, מהדורה שלישית, הוצ' המדריך למפעילי ומחזיקי בריכות שחייה(. 2015לבקוביץ, ד'. )

 דפוס ישורון בני ברק.

בריכות שחייה מרכזי נופש, ספר הנחיות והדרכה למתכננים, . (2014היילברון, א'. )

 , הוצ' חברת כיפארק בע"מ, תל אביב.מנהלים ומפעילים
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 דרישות לוגיסטיות להפעלת תכנית הלימודים .10

 .כיתת לימוד .1

  .לוח מחיק, מחשב, מקרן  :עזר דידקטי ציוד .2

 .משרד הכלכלהבריכת שחייה העומדת בדרישות המפקח על ההצלה ב .3

 

 

 שינויים ממהדורה קודמת. 11

  -תכנית לימודים חדשה 

 מקצועות הלימוד

שעות 

 לימוד
 שינוי לעומת תכנית הלימודים הישנה

פרק חדש הכולל את נושאי הלימוד הבאים: מבוא  3 מבוא לחוק ומשפט .1

לחקיקה, סקירת החקיקה והתקנים הרלוונטיים לבריכות 

 .בריכה שחייה, נוהלי חירום ותקנון

 

בריכת שחייה כאתר נופש  .2

 ורחצה

 כולל את נושאי הלימוד שהופיעו ב:  5

 .מבנה הבריכה

 

 נוספו נושאי לימוד חדשים: 

סוגי בריכות, הכרת מאפיינים של אוכלוסיות מתרחצים 

 .ייחודיות

 

הגדרת  –מציל בריכה  .3

תפקיד, חובות, סמכויות 

 וכישורים

  .שעת לימוד 1.5נוספו  3

 

 שאי לימוד חדשים: נוספו נו

 .עמידה בהכשרות וריענונים, סימן היכר למציל

סיור בבריכה בעת הפעלתה לקהל המתרחצים על מנת 

להמחיש באופן בלתי אמצעי את הנלמד בנושא דגשים 

 .בתפקוד וחובות המציל בחלק העיוני בפרק זה

 

 .שעת לימוד 0.5נוספה  1 עמדת הצלה .4

 

שיפור סגנונות שחייה ופיתוח  .5

 שר אירובי ואנאירוביכו

 ללא שינוי 7

 ללא שינוי 4 צלילה .6

 

 כולל את נושאי הלימוד שהופיעו ב: 2 טביעה .7

 גורמי הטביעה וסכנותיה, זיהוי מצבי טביעה

 

נוסף נושא לימוד של טביעה יבשה, טביעה רטובה, 

 טביעה משנית וטביעה שקטה

 

 שעת לימוד 0.5נוספה  5 סגנונות שחייה בהצלה .8

 כולל את נושאי הלימוד שהופיעו ב: 6 עגרירת טוב .9

גרירת טובע, עזרה לשחיין עייף, הובלת טובע במים 

 רדודים
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  -תכנית לימודים חדשה 

 מקצועות הלימוד

שעות 

 לימוד
 שינוי לעומת תכנית הלימודים הישנה

תהליכים,  –הצלת טובע  .10

 טכניקות, גישות ואמצעים

 כולל את נושאי הלימוד שהופיעו ב: 20

תהליך הצלת טובע במצבים שונים, דרכי גישה להצלת 

הובלתו של טובע, קפיצות הצלה, משיית טובע, נשיאתו ו

 טובע ביבשה, שחרור מתפיסת טובע, טביעה המונית

 

 נוספו נושאי הלימוד הבאים:

תרגול מעשי של טביעה, ניתוח פסקי דין בעקבות 

הפקת לקחים והתייחסות לתפקודו של  –טביעות 

 המציל

 

 ללא שינוי 38 עזרה ראשונה .11

 

 הלימוד הבאים: פרק לימוד חדש הכולל את נושאי 2 זיהום, תחלואה ודרכי מניעה .12

מעגלי מקורות זיהום בבריכה ואמצעים למניעתם, 

, הנחיות המהנדס הראשי ההדבקה בבריכת שחייה

המציל למניעת תחלואה  מודעותלטיפול באירוע צואה, 

 בבריכה

 

הכרת המערכות לטיפול  .13

במים בחדר המכונות 

 ובבריכה

 כולל את נושאי הלימוד שהופיעו ב:  5

של הבריכה, הטיפול התקופתי  מערכת הסינון והחיטוי

והשוטף של בריכת שחייה, הכרת חדר המכונות ותרגול 

 טיפול שוטף

 

נוספו סעיפים מתוך תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה 

 1994נאותים לבריכת שחייה( התשנ"ד 

 

 נוספו נושאי הלימוד הבאים:

השפעות סביבתיות וגופניות   -כלור וחומצה בבריכה 

ין כלור וחומצה למטרת חיטוי, אמצעים והאינטראקציה ב

, אמצעים עכירותמדדים של כלור חומצה ולבדיקת 

למניעת חדירה בלתי מבוקרת של כימיקלים למי 

 הבריכה וסביבתה

 פרק לימוד חדש הכולל את הנושאים: 4 בטיחות וגהות תעסוקתית .14

סיכונים ומפגעים בבריכה ודרכי התמודדות, חומרים 

ילוט בבריכה, כללי בטיחות מסוכנים, סימונים וש

 לרחצה בבריכה, בריאות תעסוקתית

 

התנהגות אירגונית ותקשורת  .15

 בין אישית

פרק לימוד חדש הכולל את הנושאים: מבנה אירגוני וכח  5

אדם, האינטראקציה של המציל עם בעלי התפקידים 

בבריכה, אתיקה מקצועית, שירות , תפיסות וכלים 

ונפליקטים וטיפול לתקשורת בין אישית, פתרון ק

 בהתנגדויות. 
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 ספחיםנ
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 פרופיל סגל הוראה/הדרכה –נספח א' 

 

 מקצוע

 

סיווג 

 מקצועי

ניסיון 

מקצועי 

 רלוונטי

הכשרה 

 מקצועית

השכלה 

 פורמאלית

השכלה 

 פדגוגית

תעודת 

 הוראה

ניסיון 

 בהדרכה

ראיון 

פיקוח 

/אישור 

 פיקוח

 הערות

מקצועות 

 תשתית

מציל 

בריכה 

 2סוג 

ורס חונך ק 

מצילי 

 בריכה

 

יתרון לבעלי 

תואר ראשון 

בחנ"ג/ מאמני 

 שחייה

  חובה יתרון יתרון 

תורת 

המקצוע 

 ליבה -

מציל 

בריכה 

 2סוג 

קורס חונך  

מצילי 

 בריכה

 

יתרון לבעלי 

תואר ראשון 

בחנ"ג/ מאמני 

 שחייה

  חובה יתרון יתרון 

עזרה 

 ראשונה

פראמדיק/    

חובש קרבי/ 

נהג 

 אמבולנס/ אח

או אחות 

 מוסמך/ כת

 –חובה  יתרון יתרון

ניסיון 

מעשי 

בהדרכה 

בהיקף 

 200של 

שעות 

לפחות 

של 

קורסים 

 38בני 

שעות 

 מינימום

  

מקצועות 

 תומכים

מציל 

בריכה 

 2סוג 

קורס חונך  

מצילי 

 בריכה

 

יתרון לבעלי 

תואר ראשון 

בחנ"ג/ מאמני 

 שחייה

  חובה יתרון יתרון 

התנהגות 

ארגונית 

ותקשורת 

 בינאישית

: תואר ראשון   

מדעי 

ההתנהגות, 

פסיכולוגיה, 

 משאבי אנוש

 או

תואר שני: 

פסיכולוגיה 

ארגונית, ייעוץ 

ארגוני, מדעי 

ההתנהגות, 

 משאבי אנוש

ניסיון של  יתרון יתרון

שנתיים 

בהנחיית 

קבוצות 

בנושאי 

התנהגות 

ארגונית 

ותקשורת

 בינאישית

  חובה
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 * בדיקה רפואית - 'בנספח 

 

 בזאת כי לאחר שזיהיתי את (ת)................. מאשר............הח"מ ד"ר .....................אני 

............... לפי מיטב ידיעתי, ...................... לפי תעודת זהות מס ' .............גב'/מר ..........

 (הוליקויו) (ה), אשפוזו(ה)ו, מחלותי (ה)על מצב בריאותו (ה)ושאלתיו (ה)ולאחר שבדקתי אותו

 (ה)דבר העשוי למנוע ממנו  (ה)יבריאותההגופני והנפשי ו (ה)הגופניים בעבר ובהווה, אין במצבו

 בבריכת שחייה. (ה)לשמש כמציל

 

 

 

 חתימת הרופא ......................................................... חותמת ומס' רישיון: ..................

 

 ........................................מקום: ........           ........ ............ריך ..........תא

  

 

 

 2004 -עפ"י התוספת השלישית בתקנות הסדרת מקומות רחצה )בטיחות בבריכות שחייה( התשס"ד *
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 בדיקת ראיה - 'גנספח 

 

.................. מאשר בזאת כי לאחר שזיהיתי את .............. יסטאני הח"מ רופא עיניים/אופטומטר

את כושר  *בדקתי .........גב'/מר .............................. לפי תעודת זהות מס' .............

 ולהלן תוצאות הבדיקה: (ה)ראייתו

 

 מאל ..............כושר הראיה: בלי משקפיים, חדות הראיה עין ימין ............. עין ש 1

 

  מעלות.............  .שדה ראיה: 2

 

 *בדיקת ראייה תתבצע ללא משקפיים או עדשות מגע

 

 ........ חותמת ומס' רישיון: ..................................... יסטחתימת רופא העיניים/האופטומטר

 

 ......................מקום: ..........    ....... ...........תאריך ...........

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 : בדיקת הראיה תבוצע אך ורק במכשירים מהסוגים המפורטים להלן או הדומים להם:הערה *

 היצרן סוג המכשיר

DYSIII Keystone 

Optec 2500 Stereo Optical, Inc. 

Perimeter model T2a-ISR-P Titmus Optical Inc. 
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-תקנות הסדרת מקומות רחצה )בטיחות בבריכות שחיה(, תשס"ד - 'דנספח 

2004  

לחוק רישוי עסקים,  39, וסעיף 1964-לחוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ"ד 4בתוקף סמכותי לפי סעיף 

א)א( 21ק(, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת לפי סעיף החו –)להלן  1968-תשכ"ח

 , אני מתקין תקנות אלה:1977-)ב( לחוק העונשין, תשל"ז2יסוד: הכנסת, ולפי סעיף -לחוק

 

 פרק א': כללי

 הגדרות

 –בתקנות אלה  .1

 ;1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 5כהגדרתו בסעיף  – "אדם עם מוגבלות"

 לרבות מקרה טביעה, פציעה, הפרת הסדר או אירוע פגיעה המוני; – "אירוע"

בריכת שחיה לרבות החצרים והמבנים המשרתים אותה כגון מלתחות  – "אתר בריכת שחיה"

 ושירותים;

 בריכת שחיה שניתן לחולל בה גלים; – "בריכת גלים"

 תרחץ נסחף עם זרם המים;בריכת שחיה או חלק ממנה שבה המ – "בריכת זרמים )סחף("

בריכת שחיה שבה נערכת הפעלה גופנית במים לשם השגת  –( Hydrotherapy) "בריכת טיפולית"

(; בהגדרה זו, "מטרה טיפולית משמרת או Therapy( או מקדמות )Fitnessמטרות טיפוליות משמרות )

חברתי לאנשים עם -יכושימור או שיפור, בהתאמה, של תפקוד מוטורי, פסיכומוטורי ופס –מקדמת" 

 מגבלה או עם נכות זמנית או צמיתה;

 ;6מטר והמיועדת לילדים עד גיל  0.65בריכת שחיה שעומקה לא עולה על  – "בריכת פעוטות"

מקום המכיל מים, ובכלל זה אמצעי פינוי המים העילי, למטרות שחיה, שעשועי  – "בריכת שחיה"

( שהוא עסק טעון רישוי לפי צו רישוי עסקים )עסקים Hydrotherapyמים, ספורט, לימוד, וטיפול במים )

 ;1995-טעוני רישוי(, תשנ"ה

לרבות בעל רישיון עסק לאתר בריכת שחיה, מחזיק, ובעלים של אתר בריכת  – "מחזיק בריכה"

 שחיה;

 ;5כמשמעותו בתקנה  – "מציל"

 מקום המשמש לטיפול בציבור בעזרת ציוד מתאים המצוי בו; – "מרפאה"

 אתר בריכת שחיה המכיל יותר מבריכת שחיה אחת; – "מתחם בריכות שחיה"

 כפי שנמדד בנקודה העמוקה ביותר בבריכת השחייה; – "עומק"

 מקום המשמש את המציל לצפייה ופיקוח על בריכת שחיה ומצוי בו ציוד הצלה; – "עמדת הצלה"

ט, לרבות מגלשות מים, בריכת אתר בריכת שחיה הכולל מתקני שעשועי מים וספור – "פארק מים"

 גלים ובריכת זרמים;

 .1970-תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, תש"ל – "תקנות התכנון והבניה"

 

 

 מטרת התקנות

תקנות אלה נועדו לקבוע סידורי בטיחות באתר בריכת שחיה ואת בעלי התפקידים בקשר עם סידורים  .2

כדי להבטיח את בטיחותו ואת ביטחונו של הציבור העושה שימוש אלה, האחראים לקיומם, והכול 

 באתר בריכת שחיה.
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 רישיון עסק ושמירת סמכות

     , מהוות חלק בלתי נפרד מרישיון עסק לאתר 37-ו 34, 12הוראות תקנות אלה, למעט תקנות   )א(  .3

 בריכת שחיה.       

    לחוק תנאים מיוחדים לעסק פלוני,  7ת לפי סעיף אין בתקנות אלה כדי לגרוע מהסמכות להורו )ב(     

 שיש בהם משום הטלת חיוב נוסף על החיובים שבתקנות אלה.          

 

 

 פרק ב': בעלי תפקידים בבריכה
 

 חובותיו של מחזיק בריכה

 –מחזיק בריכה  .4

 חיה;נושא באחריות כוללת לקיומן של הוראות תקנות אלה והדינים הנוגעים לאתר בריכת ש (1)

ישמור בידיו העתק מאישורי ההכשרה, הרענונים והבדיקות לפי תקנות אלה, לפי העניין, שעברו  (2)

 בעלי התפקידים באתר בריכת שחיה;

בהעדר קביעה אחרת בתקנות אלה ובכל דין, אחראי לקביעת ממדי העמדות והמיתקנים  (3)

 שנקבעו לפיהן ומיקומם;

לתקנות אלה, ובפרט, לא יפעיל בריכה בלא מינוי בעלי  אחראי להפעלת בריכת שחיה בהתאם (4)

 התפקידים לפי הכשירויות והתקן, הכול כפי שנקבע בתקנות אלה;

 אחראי להדרכת הציבור באתר בריכת השחייה בנוגע לבטיחות באופן בולט לעין על גבי שלטים; (5)

חד שעות רחצה לנשים יפרסם מהן שעות הפתיחה והסגירה של בריכת השחייה, ורשאי הוא לי (6)

או לגברים בלבד, לאימוני שחיה וכיוצא באלה, וכן להפעלת אתר בריכת השחייה לשימושים 

 אחרים בכפוף לכל דין;

 יורה על שעות פתיחת בריכת השחייה לציבור באופן בולט לעין בכניסות לבריכת השחייה. (7)

 

 מציל

 –יל בבריכת שחיה אלא אם כן אותו אדם מחזיק בריכת שחיה לא יעסיק אדם, ואדם לא יעסוק, כמצ .5

משרד  –בעל תעודת מקצוע של מציל מטעם משרד התעשייה המסחר והתעסוקה )להלן  (1)

 התמ"ת(;

עבר הכשרה נאותה בעזרה ראשונה לפי תכנית ההכשרה המפורטת בחלק א' לתוספת  (2)

ות בהתאם הראשונה שהועברה ואושרה בידי מי שהוא בעל הכשרה וניסיון של חובש לפח

 לטופס שבחלק ג לתוספת השנייה;

עבר אחת לשנתיים ממועד תחילת העסקתו רענון נאות בעזרה ראשונה, לפי התכנית המפורטת  (3)

בחלק ב' לתוספת השנייה, שהועבר ואושר בידי מי שהוא בעל הכשרה וניסיון של חובש בהתאם 

 לטופס שבחלק ג' לתוספת השנייה;

ד תחילת העסקתו רענון נאות בהצלה לפי התכנית המפורטת בחלק ב' עבר אחת לשנתיים ממוע (4)

 2לתוספת השנייה שהועבר ואושר בידי מציל בעל תעודת מקצוע של מציל בריכת שחיה סוג 

מטעם משרד התמ"ת, העוסק במקצוע בחמש השנים האחרונות לפחות בהתאם לטופס שבחלק 

 ג' לתוספת השנייה;

צהרת בריאות, נבדק בידי רופא מורשה כמשמעותו בפקודת אחת לארבע שנים חתם על ה (5)

רופא(, בדיקה רפואית ונבדק בידי אופטומטראי או  –)להלן  1976-הרופאים ]נוסח חדש[, תשל"ז

-)ב( לחוק העיסוק באופטומטריה, תשנ"א5-ו 1רופא עיניים כמשמעותם, בהתאמה, בסעיפים 

ומההצהרה ותוצאות הבדיקות עולה כי אין , הכול לפי הנוסח המפורט בתוספת השלישית, 1991

 מניעה כי ישמש מציל בבריכת שחיה.
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 סימן היכר למציל

על אחד לפחות מפרטי הלבוש של מציל בשעת מילוי תפקידו שהם בגד ים, חולצה, מכנסיים או  .6

אימונית, יירשם "מציל" בצבעים נוגדים )קונטרסטיים( )כגון פריט הלבוש יהיה עשוי מחומר מאט 

ו בוהק וצבעו צהוב או כתוב והכיתוב בשחור, או פריט הלבוש בצבע כתום והכיתוב בכחול(; שאינ

 מגובה האות. 15%ס"מ, בגופן )פונט( מרים תם או אריאל מעובה  10-גודל האות לא יפחת מ

 

 חובות מציל

 חובותיו של מציל הן כמפורט להלן: )א(  .7

שה מיידית למים ולעמדת ההצלה ותצפית להימצא, לפי שיקול דעתו, במקום שיאפשר לו גי (1)

נוחה על כל שטח בריכת השחייה והכניסה אליה, בהתחשב במצב התאורה, בכמות 

 המתרחצים וסוגם, בשדה הראיה ובקרבה למים;

 למנוע טביעות ותאונות בבריכת שחיה; (2)

 להגיש עזרה במים לזקוקים לה; (3)

; 1.2שחות, להיכנס למים שעומקם מעל למנוע ממתרחצים, שלפי דעתו אינם יודעים ל (4)

, העומק המוחלט כפי שנמדד בנקודה מסוימת, 1על אף האמור בתקנה  –בפסקה זו, "עומק" 

 במטרים;

 להגיש עזרה ראשונה לנזקקים; (5)

 להחזיק בהישג ידו אמצעי קשר תקין שבאמצעותו הוא יכול להזעיק עזרה בעת הצורך; (6)

 ל שינוי בבריאותו המונע ממנו לשמש מציל.לדווח למחזיק בריכה על כ (7)

   לא יעסוק מציל בעת מילוי תפקידו בכל עיסוק או עניין אחר למעט החובות שהוטלו עליו לפי  )ב(

 תקנות אלה.

 לא יעזוב מציל בשעות הרחצה את עמדת ההצלה עד שיחליפו מציל אחר. )ג(

ועי למניעת סיכון לציבור בבריכת שחיה, לשם מילוי חובותיו יפעל המציל לפי שיקול דעתו המקצ )ד(

 להצלת חיים ולשמירה על הסדר בבריכת שחיה.

 

 סמכויות המציל

 –מציל רשאי לצוות על  .8

מתרחץ לצאת מבריכת שחיה וכן להוציאו, אם המתרחץ לא נענה להוראותיו, תוך שימוש בכוח  (1)

כן את עצמו או מתרחצים סביר בנסיבות העניין אם, לדעתו, המתרחץ עלול לסכן, או שהוא מס

 אחרים;

מתרחץ בכל עניין העשוי, לדעת המציל, למנוע סכנה לחיי המתרחץ או סכנה או הפרעה לחיי  (2)

 מתרחצים אחרים;

איסור הרחצה בבריכת שחיה או על הגבלת כמות המתרחצים בבריכת שחיה, לפרק זמן שיורה,  (3)

השחייה או סיבה אחרת, צפויה סכנה  אם לדעתו, עקב תנאי המים, כמות המתרחצים בבריכת

 למתרחצים.

 

 מגיש עזרה ראשונה וחובש

מחזיק בריכת שחיה לא יעסיק אדם, ואדם לא יעסוק, כמגיש עזרה ראשונה או כחובש, לפי   )א( .9

 –העניין, בבריכת שחיה אלא אם כן אותו אדם 

בבתי חולים(, הוא אח הרשום בפנקס כמשמעותו בתקנות בריאות העם )עוסקים בסיעוד  (1)

, חובש שהוכשר בצבא הגנה לישראל או במסגרת אחרת כגון אגודת מגן דוד 1988-תשמ"ט

, פאראמדיק או רופא, או שעבר הכשרה 1950-אדום בישראל לפי חוק מגן דוד אדום, תש"י

נאותה כמגיש עזרה ראשונה או כחובש לפי האמור, בהתאמה, בחלק א' או ב' לתוספת 

ושרה בידי מי שהוא בעל הכשרה וניסיון של חובש בהתאם לטופס הראשונה שהועברה וא
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 שבחלק ג' לתוספת השנייה;

עבר אחת לשנתיים, ממועד תחילת העסקתו, רענון נאות בעזרה ראשונה, לפי התכנית  (2)

המפורטת בחלק ב' לתוספת השנייה, שהועבר ואושר בידי מי שהוא לפחות בעל הכשרה של 

 טופס שבחלק ג' לתוספת השנייה.חובש בעל ניסיון בהתאם ל

על אחד לפחות מפרטי הלבוש של מגיש עזרה ראשונה או חובש בשעת מילוי תפקידו שהם חולצה  )ב(

או מכנסיים, יירשם "מגיש עזרה ראשונה" או "חובש", בהתאמה, בצבעים נוגדים )קונטרסטיים( )כגון 

או כתום והכיתוב בשחור, או פריט פריט הלבוש יהיה עשוי מחומר מאט שאינו בוהק וצבעו צהוב 

ס"מ, בגופן )פונט( מרים תם או  10-הלבוש בצבע כתום והכיתוב בכחול(; גודל האות לא יפחת מ

 מגובה האות. 15%אריאל מעובה 

 –מגיש עזרה ראשונה או חובש )ג( 

יגיש עזרה ראשונה לנפגעים באתר בריכת השחייה, ויהיה זמין, בכל עת, להגשת עזרה  (1)

 ור;כאמ

שמשמש בתפקידים נוספים באתר בריכת השחייה, יעסוק בעת אירוע אך ורק כמגיש עזרה  (2)

 ראשונה או כחובש, לפי העניין.

 

 חובותיו וסמכויותיו של איש צוות בריכת שחייה

 מחזיק בריכה ימנה אדם שישמש איש צוות בריכת שחיה. )א( .10

ה או צחיה בשעת מילוי תפקידו שהם חולעל אחד לפחות מפרטי הלבוש של איש צוות בריכת ש)ב( 

מכנסיים יירשם "צוות" או "ביטחון" לפי בחירת מחזיק הבריכה, בצבעים נוגדים )קונטרסטיים( 

)כגון פריט הלבוש יהיה עשוי מחומר מאט שאינו בוהק וצבעו צהוב או כתוב והכיתוב בשחור, או 

ס"מ, בגופן )פונט( מרים  10-חת מפריט הלבוש בצבע כתום והכיתוב בכחול(; גודל האות לא יפ

 מגובה האות. 15%תם או אריאל מעובה 

 –איש צוות בריכת שחיה )ג( 

 יפעל לפי הוראות מחזיק בריכה;( 1)

ישמור על הסדר והניקיון בבריכה ויקרא לסדר כל מי שאינו שומר על הסדר והניקיון באתר ( 2)

 בריכת השחייה או שמפריע למתרחצים ולמבקרים בה;

 רשאי לצוות על מתרחץ או נופש לצאת מהמים או משטח אתר בריכת שחיה; (3)

 יסייע לאדם עם מוגבלות לנוע באתר בריכת השחייה לרבות להיכנס ולצאת מהמים.( 4)

 

 תקן מצילים, מגישי עזרה ראשונה ואנשי צוות בריכת השחייה

     ונה ומספר אנשי צוות מחזיק בריכה אחראי לכך שמספר המצילים, מספר מגישי העזרה הראש)א(  .11

   בריכת השחייה, המשמשים בבריכת השחייה בעת שהיא פתוחה לציבור, לא יפחת מהאמור      

 התקן(. –בתוספת הרביעית )להלן      

נוסף על האמור בתקנת משנה )א(, חייב מחזיק הבריכה לשקול להגדיל את מספר המצילים,  )ב(

מספר החובשים ואת מספר אנשי צוות הבריכה, מהאמור את מספר מגישי העזרה הראשונה, את 

בתוספת הרביעית, לרבות הוספת אמצעים אחרים, וזאת כדי להבטיח את בטיחות הציבור באתר 

בריכת השחייה, והכול בהתאם לסוג בריכת השחייה, לסיכונים הנובעים ממנה למתרחצים, 

 לכמות המתרחצים וסוגם וליכולת הפיקוח עליהם.

הרישוי רשאית, לבקשת מחזיק בריכה, להתיר הצבת אמצעים ומיתקנים שנועדו להבטיח  רשות)ג(  

את בטיחותו ואת ביטחונו של הציבור באתר בריכת השחייה לשם צמצום התקן, ובלבד 

שהשתכנעה, בין השאר, מחוות דעת של איש מקצוע שבחרה, כי אין בכך כדי לפגוע בבטיחותו 

 ת השחייה, ובנגישות אנשים עם מוגבלות.וביטחונו של הציבור באתר בריכ
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 חובותיהם של משתמשים בבריכת שחייה

   משתמש בבריכת שחיה חייב למלא אחר הוראותיהם של מחזיק בריכה, של מציל, של מגיש )א(   .12

 עזרה ראשונה ושל איש צוות בריכת השחייה ולפעול בהתאם לשלטים המוצבים בבריכת שחיה.      

לו עד שש שנים, או מי שהילד נמצא תחת חסותו או פיקוחו, ישגיחו על רחצתו הורי ילד שגי )ב(

בבריכת פעוטות ובבריכת שחיה, לפי העניין, למעט בעת שהמושגח לומד שחיה בהשגחת מורה 

 לשחייה.

 קשר עין או קרבה פיזית רציפים שמאפשרים הושטת עזרה מיידית. –בתקנה זו, "השגחה"  )ג(

 
 

 יחות ועזרה ראשונהפרק ג': סידורי בט
 

 כיסוי פתחי יניקה

פתחי יניקת המים בבריכת שחיה, יוגנו באופן שתימנע יניקה או חדירה של מתרחצים או  )א( .13

 אבריהם, לתוך פתחים כאמור ומתרחץ לא יוכל להסיר הגנות כאמור.

 מחזיק הבריכה ידאג באופן תדיר לבדיקת תקינותם של פתחי יניקה כאמור.)ב( 

 

 בריכת השחייה סימון עומק

 ס"מ בעומק המים יסומנו, באופן בולט לעין, על דופנות בריכת השחייה ועל  20כל הפרש של  )א( .14

 שפות הבריכה.

סנטימטרים על קרקעית  15מטר יסומן פס בצבע אדום ברוחב  1.20מעבר למין שעומקם )ב( 

 בריכת השחייה לכל רוחבה ועל דופנותיה.

 

 צבע בריכת השחייה

 כת שחיה וקרקעיתה ייצבעו בצבע בהיר למעט סימונים לצורכי בטיחות.דופנות ברי .15

 

 עמדת הצלה

 בכל אתר בריכת שחיה תהיה עמדת הצלה שתשמש את המציל; מחזיק הבריכה יחליט בדבר )א(  .16

מבנה העמדה וממדיה, וכן יורה על מיקומה לאחר התייעצות עם המציל, באופן שיאפשר גישה 

 על שטח בריכת השחייה.מיידית למים ותצפית נוחה 

מחזיק הבריכה אחראי לכך שבעמדת הצלה יימצא בשעות הרחצה ציוד הצלה כמפורט )ב( 

בתוספת החמישית, במצב תקין ומוכן לשימוש בכל עת; שימש המציל גם מגיש עזרה ראשונה 

בהתאם לתקן, יימצא בעמדת ההצלה או בסמוך לה, גם ציוד עזרה ראשונה כמפורט בחלק א' 

ת השישית, במצב תקין ומוכן לשימוש בכל עת, ויכול שציוד זה יבוא מתוך הציוד לתוספ

 )ב(.17שבמרפאה כמפורט בתקנה 

המציל ידווח למחזיק הבריכה על כל פריט שחסר בציוד הצלה או עזרה ראשונה, לפי העניין, )ג( 

ים כאמור בתקנת משנה )ב(, ומחזיק הבריכה לא יתיר רחצה כל עוד לא הושלמו הפריט

 החסרים.

 

 מרפאה

 בכל אתר בריכת שחיה תהיה מרפאה; מחזיק הבריכה יחליט בדבר ממדי המרפאה.)א(  .17

מחזיק הבריכה אחראי לכך שבמרפאה, יימצא בשעות הרחצה ציוד עזרה ראשונה כמפורט )ב( 

בחלק ב' לתוספת השישית, במצב תקין ומוכן לשימוש בכל עת, והוא לא יפתח את אתר בריכת 

 ציבור כל עוד לא נתקיים האמור בתקנת משנה זו.השחייה ל
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מגיש עזרה ראשונה או החובש, יהיה במרפאה, או בסמוך לה ובלבד שניתן להזעיקו והוא זמין )ג(  

 להושטת עזרה מיידית בכל עת.

 

 סולמות

 בדופנות בריכת שחיה יותקנו, בכפוף לתקנות התכנון והבניה, סולמות ירידה לתוך המים באופן )א(  .18

 שלא יבלטו לתוכה או באופן שניתן לשלפם ולהוציאם בקלות.

מטר לאורך שפת בריכת השחייה; מחזיק בריכה  24המרחק בין סולם לסולם לא יעלה על )ב( 

 רשאי להחליט כי גרם מדרגות המוביל לתוך המים יבוא במקום אחד הסולמות האמורים.

 

 נוהלי חירום

 ירועים ובמצבי חירום בבריכת שחיה ובכלל זה אזעקת מחזיק בריכה יכין נהלים לטיפול בא)א(  .19

 אמבולנס וכוחות הצלה.

נהלים כאמור יובאו בידי מחזיק בריכה לידיעת בעלי התפקידים שבה ויהיו פתוחים לעיונם, בכל )ב( 

 עת.

 

 מתקני שעשועי מים וספורט

 ורט ככל שאלה לא מחזיק בריכה יכין נוהלי הפעלה, שימוש ובטיחות למתקני שעשועי מים וספ)א(  .20

 נקבעו בדין, וידאג כי בעלי התפקידים בבריכה יפעלו בהתאם לנהלים אלה. 

נוסף על האמור בתקנת משנה )א(, שימוש במגלשות מים, תפעולן, ותחזוקתן יהיו בהתאם לת"י )ב( 

; מחזיק בריכה ידאג כי יתקיים פיקוח על הנכנסים והיוצאים ממגלשת מים, וכי חלק בריכת 1605

 שחייה שבסביבת פתח מגלשת המים בתוך בריכת השחייה פנוי ממתרחצים.ה

חמש דרות לפחות לפני הפעלת בריכת גלים ובריכת זרמים, ובנוגע למתקני שעשועי מים וספורט  )ג(

לפי שיקול דעת מחזיק הבריכה, יכריז מי שיפעיל מיתקנים כאמור לכל מי שמצוי  –אחרים 

 זהירות מתאימים. בבריכת השחייה כי ינקוט אמצעי

 

 רחצה במבנה סגור ורחצת לילה

מחזיק בריכה לא יתיר רחצה בבריכת שחיה במבנה סגור ורחצה בשעות הלילה בבריכת שחיה,  .21

, או מהנדס 1954-לחוק החשמל, תשי"ד 6אלא אם כן בעל רישיון לביצוע עבודות חשמל לפי סעיף 

 לוקס. 300באחידות בעצמה של  חשמל, אישר כי בריכת השחייה וסביבתה הקרובה מוארים

 

 מתקן קפיצה והשטח המיועד לקפיצה

 לא יותקן ויופעל בבריכת שחיה מיתקן לקפיצה למים, ואדם לא יקפוץ למימי בריכת השחייה, )א(  .22

אלא אם כן גובה מיתקן הקפיצה מעל פני המים אינו עולה על המתואר בטור א' בטבלה שלהלן, 

לא יפחת מהמפורט בטור ב' והשטח שמתחת למיתקן  עומק המים מתחת למיתקן הקפיצה

 האסור ברחיצה בעת שהמיתקן פנוי לא יפחת מהמפורט בטור ג':

 

 השטח המינימאלי מתחת למיתקן עומק המים מתחת למיתקןגובה מיתקן הקפיצה 

 שבו תיאסר הרחצה בעת שמיתקן הקפיצה פועל-הקפיצה לא יפחת מ מעל פני המים 

 מ"ר X 4.50 5.50 מטר 2.50 מטר 1.0עד  

 מ"ר X 5.50 6.50 מטר 3.50 מטר 3.0-ל 1.0בין  

 

ן מעקה קשיח ומסעד יד, אשר יימשך בשני צדי המדרגות ולוח הקפיצה של מיתקן הקפיצה יותק)ב( 

 מטר לפחות משפת בריכת השחייה לכיוון מרכזו. 1עד למרחק של 
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 הפעלת המיתקן. מחזיק בריכה יורה על סידורי בטיחות מתאימים בעת  )ג(

 האמור בתקנות משנה )א( עד )ג( לא יחול על אדני זינוק המשמשים לאימונים ולתחרויות.  )ד(

 

 יומן אירועים

 מחזיק בריכה ינהל יומן לפי הטופס שבתוספת השביעים ובו יירשמו כל האירועים שאירעו )א(  .23

 ה או חובש.בבריכה, לרבות אירועים שבהם טיפל, לפי העניין, מגיש עזרה ראשונ

, נותן האישור כמשמעותו 37יומן האירועים יהיה פתוח בכל עת לעיון פקח כמשמעותו בתקנה )ב( 

 )א( לחוק והמשטרה.6בסעיף 

 

 כניסה מבוקרת לחלק המשמש לשחייה

 מטר לפחות, באופן שתתאפשר אליה כניסת אנשים  1.1בריכת השחייה תגודר בגדר שגובהה )א(  .24

 מטרים משפת בריכת השחייה. 2.5-רחק שלא יפחת ממבוקרת; הגדר תוצב במ 

 , יחולו הוראות אלה:25על אף האמור בתקנת משנה )א(, ובלי לגרוע מהוראות תקנה )ב( 

במקום הגדר ניתן להשתמש בכל אחד מהאמצעים המנויים להלן, ובלבד שבצד הכניסה  (1)

מעבר שרוחבו לא לבריכת השחייה ובפאת בריכת השחייה הצמודה לצד הכניסה, יישמר 

 מטר, בהתאמה: 1.3-מטר ו 2.5-יפחת מ

  חסימות או קירות בנין הסוגרים על בריכת שחיה מכל עבריה למעט כניסות שנקבעו  )א(

 לכך;

אמצעי אחר שאישרה רשות הרישוי לבקשת מחזיק הבריכה, שמאפשר כניסה  )ב(

 מבוקרת של אנשים לשטח השחייה.

בריכות שחיה, למעט כניסותיה, תופרד מכל בריכה סמוכה  בריכת פעוטות המצויה במתחם (2)

מטר שימנע מעבר פעוטות לבריכות הסמוכות, ואם אין בריכת  0.6אליה במכשול שגובהו 

מטר, והכול אם לא התירה רשות הרישוי אמצעי  1.1תגודר בגדר שגובהה  –שחיה סמוכה 

 אחר לבקשת מחזיק הבריכה.

מצעים האמורים בתקנת משנה )ב( וכמותם יהיו לפי תקנות התכנון רוחב היציאות מהגדר או מהא)ג( 

 והבניה.

 

 מעבר חופשי ומניעת החלקה

 יישמר מעבר פנוי וחופשי לאורך שפת בריכת השחייה, שרוחבו, מקצה אמצעי פינוי המים העילי, )א(  .25

 מטר. 1.3-לא יפחת מ

   בריכת שחיה, יתוחזקו באופן שטחים באתר הבריכה שנרטבים כדרך שגרה, כגון שטחים סביב )ב( 

 המונע החלקה.

 

 הוראות מיוחדות בנוגע לנגישות אדם עם מוגבלות

 מחזיק בריכה אחראי לכך שבבריכת השחייה יתקיימו הוראות תקנות התכנון והבניה, ובפרט )א(  .26

הוראות חלק ח' בתוספת השנייה לתקנות האמורות, בכל הנוגע להתקנת סידורים מיוחדים 

 נין ציבורי.לנכים בב

לאדם עם מוגבלות, לרבות כשהוא נע בכיסא גלגלים, תהיה נגישות מהחניה של אתר בריכת )ב( 

שחיה וממדרכה סמוכה לאתר כאמור, עד לתוך המים של בריכת השחייה העיקרית באתר 

 כאמור.
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 מניעת כניסת בני אדם

 –מחזיק בריכת השחייה ידאג לכך  .27

 תר בריכת השחייה שלא בשעות פתיחתה לציבור;שתימנע כניסת בני אדם לא  (1)

 שיותקנו שלטים בכניסות לאתר בריכת השחייה ועליהם יירשמו שעות פתיחתה.  (2)

 

 גישה נוחה לרכב ביטחון

לתקנות  1לאתר בריכת שחיה תישמר גישה מהירה ונוחה וכן חניה לרכב ביטחון כמשמעותו בתקנה  .28

 ס לצורך פינוי נפגעים מאתר בריכת השחייה., ובכלל זה אמבולנ1961-התעבורה, תשכ"א

 

 

 

 

 פרק ד': בריכה טיפולית
 

 בריכה טיפולית

 מ"ר ועומקה לא  200)א(, לעניין בריכה טיפולית ששטחה לא עולה על 11על אך האמור בתקנה )א(  .29

 מטר, יכול שיחול אחד מאלה, לפי בחירת מחזיק הבריכה: 1.40עולה על  

ווה למספר המטופלים, אחד לפחות מהמטפלים הוא מגיש עזרה מספר המטפלים בבריכה ש (1)

 ראשונה, ואדם נוסף מצוי באתר בריכת השחייה להזעקת עזרה;

שנה וכן אחד  16מטופלים, צמוד לכל מטופל מטפל מלווה שמלאו לו  8לקבוצה שבה עד  (2)

 שהוא מגיש עזרה ראשונה, ואדם נוסף שמצוי באתר בריכת השחייה להזעקת עזרה;

אחד לפחות מהמטפלים הוא מגיש עזרה  –לקבוצה שבה עד שני מטפלים ושני מטופלים  (3)

 ראשונה, ואדם נוסף מצוי באתר בריכת השחייה להזעקת עזרה.

לרבות בריכת שחיה שאינה טיפולית ששטחה הוקטן  –בתקנה זו, "שטח הבריכה הטיפולית" )ב( 

 לצורך תקנה זו.

 

 

 

 פרק ה': שלטים
 

 שילוט

השלטים בבריכת שחיה ודוגמאותיהם, פירושם, אופן הצבתם, כמותם ומידותיהם, יהיו כמפורט סוגי  .30

 בתוספת השמינית.

 

 הוראה בשלט

 אסור להתנהג בניגוד להוראת שלט מסוג איסור כמפורט בחלק ג' לתוספת השמינית.)א(  .31

ראה בענייני צוינה באחד השלטים המפורטים בתוספת השמינית, מעליו, מתחתיו או לידו הו)ב( 

 רחצה או התנהגות באתר בריכת שחיה, יש להתנהג בהתאם להוראה.

 

 חובת התקנה ואחזקה של שלטים

 –מחזיק הבריכה חייב  .32

 להתקין שלטים באתר בריכת שחיה לפי האמור בתוספת השמינית, ולהחזיקם במצב תקין; (1)
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יה: תקשורת, בסעיפים הדנים : נגישות הסביבה הבנו4חלק  1918להתקין בהתאם לדרישות ת"י   (2)

 בשילוט, שלטים אחרים שביקש להוסיף באתר בריכת שחיה על האמור בתוספת השמינית;

 לבצע את הוראות רשות הרישוי בנוגע לשלטים.  (3)

 

 שפה שלישית בשלטים וסטייה קלה

 מחזיק הבריכה רשאי, בהתחשב באוכלוסיה המבקרת באתר בריכת השחייה, להוסיף בשלטים )א(  .33

 לפי התוספת השמינית, באישור רשות הרישוי, שפה נוספת על העברית והערבית.      

 סטייה קלה מצורתו של שלט מסוים המופיע בתוספת השמינית, צבעו, סימונו, גודלו, או אופן )ב( 

 לא תגרע מתוקפו. –שאין בה כדי לשנות מתוכנו  –הצבתו 

 

 הוראות רשות הרישוי

לחוק, רשאית להתיר למחזיק בריכה במקרה  6שור כמשמעותו בסעיף רשות הרישוי או נותן אי .34

מסוים, לפי בקשתו, לסטות מהאמור בתוספת השמינית בנוגע לאופן הצבת השלטים וכמות 

 השלטים בבריכת שחיה, מטעמים של בטיחות, סדר ציבורי, או בריאות הציבור והגנת הסביבה.
 

 

 

 פרק ו': שונות

 

 חוות דעת של יועץ בטיחות

לבקשה למתן רישיון עסק לפארק מים או לחידושו, תצורף חוות דעת של יועץ בטיחות בעל ניסיון  .35

בתחום של בטיחות מיתקנים באתר בריכת שחיה ובפארק מים, ולפיה נבדקו ונמצאו תקינים בטיחות 

 המיתקנים והאופן שבו ייעשה בהם שימוש.

 

 הצהרת מחזיק בריכה

הוא ממלא אחר כל דרישות התקנות, ובפרט בנוגע לנגישות,  מחזיק בריכה יחתום על הצהרה כי .36

 לפי נוסח המופיע בתוספת התשיעית.

 

 מינוי פקח

 ראש הרשות המקומית ימנה פקחים לעניין תקנות אלה.)א(  .37

לא יועסק אדם כפקח אלא לאחר שהסכים כי המשטרה תמסור ליושב ראש הרשות המקומית )ב( 

, 1981-לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, תשמ"א 6ף מידע מן המרשם הפלילי כאמור בסעי

וממידע כאמור עולה כי לא הורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא 

 ראוי לשמש פקח.

 

 שמירת דינים

הוראות תקנות אלה אינן גורעות מכל דין אחר לרבות תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים  .38

 .1994-תשנ"דלבריכות שחיה(, 
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 ביטול

, ותקנות רישוי עסקים )בריכת שחיה 1970-צו הסדרת מקומות רחצה )בריכות שחיה מוכרזות(, תש"ל .39

 בטלים. –תקנות רישוי בריכות שחיה(  –)להלן  2001-ופארק מים(, תשס"א

 

 

 

 תחילה

 ום פרסומן תחילתן של תקנות אלה, למעט כאמור בתקנות משנה )ב( עד )ה(, שישה חודשים מי)א(  .40

 יום התחילה(. –)להלן 

  לגבי מי שערב יום התחילה היה בעל תעודת מקצוע של מציל מטעם  –( 2)5תחילתה של תקנה )ב( 

 (.2006בינואר  1ביום א' בטבת תשס"ו ) –משרד התעשייה המסחר והתעסוקה 

אשונים לפי תקנות הרענונים, ההצהרה והבדיקות הר –( 2)א()9-(, ו5( עד )3)5תחילתן של תקנות  )ג(

 (.2005בינואר  2אלה, לפי העניין, ביום כ"א בטבת תשס"ה )

בנוגע לאתר בריכת שחיה שהיתר הבניה להקמתו ניתן ערב יום  –)ב( 26תחילתה של תקנה   )ד(

 (.2007בינואר  1ביום י"א בטבת תשס"ז ) –התחילה 

 פרסומן של תקנות אלה. ביום –לגבי תקנות רישוי בריכות שחיה  39תחילתה של תקנה )ה( 



  

 
  

 101מתוך  56עמוד 

 



  

 
  

 101מתוך  57עמוד 

 



  

 
  

 101מתוך  58עמוד 

 



  

 
  

 101מתוך  59עמוד 

 

 



  

 
  

 101מתוך  60עמוד 

 

 

 

 חלק ג: טופס אישור

 
 ,                                            , ת"ז                                                                         אני הח"מ,

)להלן  2004-שחיה(, תשס"ד-בעל ההכשרה והניסיון הנדרש לפי תקנות הסדרת מקומות רחצה )בריכות

 ,                                      ת"ז                            עבר                         התקנות(, מאשר בזאת כי ביום

 *;כמגיש עזרה ראשונההכשרה בעזרה ראשונה  (1)

 רענון בעזרה ראשונה*; (1)

 רענון בהצלה*; (2)

 ,                      הכול בהתאם לתקנות, ובציון סופי*:

  

 

 ,                                                                 חתימה,    __________                    תאריך  

 * יש למחוק את המיותר
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 תוספת שלישית
 (5)5)תקנה 

 

 בריאות של מציל הצהרת

 
 ,                                 ת"ז ,                                     שם משפחה: ,                                        שם: 

 ,                                        טלפון: ,                                                               כתובת: 

העלולה לדעתך לפגוע ביכולתך לשמש כמציל בבריכת  מבעיה גופנית או נפשית אתה סובלהאם  .1

 ;כןשחיה? 

 ,                                                                           את הבעיה:  פרטחיובית,  1אם התשובה לשאלה 

 ון נהיגה, רישיון לכלי ירייה(?האם נפסלת בעבר במבדק רפואי כלשהו )כגון לצורך רישי .2

 ,                                                      את סוג המבדק ותוצאותיו:  פרטחיובית,  2אם התשובה לשאלה 

 

 ______________________   ____________________  

 תאריך                                               חתימת המציל                

 

 

 

 בדיקה רפואית

 

  ,                                                   בזאת כי לאחר שזיהיתי את מאשר  ____________ אני הח"מ ד"ר 

  בעל מצ אותו ושאלתיולפי מיטב ידיעתי, ולאחר שבדקתי  ,                               לפי תעודת זהות מס' 

 דבר ובבריאותו הגופני והנפשי במצבו הגופניים בעבר ובהווה, אין  אשפוזו וליקויו, מחלותיו, בריאותו

 לשמש כמציל בבריכת שחיה. ממנוהעשוי למנוע 

 _______________ ________________ 

 חותמת ומס' רישיון חתימת הרופא 

 

 _______________מקום:  :___________תאריך 
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 בדיקת ראיה

 

  ,                            'גבמאשר בזאת כי לאחר שזיהיתי את                                 רופא עינייםאני הח"מ 

 ולהלן תוצאות הבדיקה: ראייתובדקתי* את כושר ,                                    לפי תעודת זהות מס' 

 ,                           עין שמאל                          ים, חדות הראיה עין ימין כושר הראיה: בלי משקפי .1

 ,                             לא מלא  ,                               שדה ראיה: מלא  .2

ביודעי כי עבודת  לשמש כמציל בבריכת שחיה, זאת ממנואין בתוצאות הבדיקה דבר העשוי למנוע 

 המציל מחייבת צפייה רציפה על הנעשה במימי הבריכה.

 __________________ _______________ 

 חותמת ומס' רישיון רופא העינייםחתימת  

 

 ,                               מקום:      ,                                תאריך            

 

 ראיה תבוצע אך ורק במכשירים מהסוגים המפורטים להלן או הדומים להם:* הערה: בדיקת ה

 

 היצרן סוג המכשיר

DYSIII Keystone 

Optec 2500 Stereo Optical, Inc. 

Perimeter model T2a-ISR-P Titmus Optical Inc. 
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 תוספת רביעית

 )א((11)תקנה 

השחייה, באתר בריכת שחיה שבו בריכת  תקן המצילים, מגישי עזרה ראשונה ואנשי צוות בריכת (א)

 שחיה יחידה, אלא אם כן צוין אחרת, לא יפחת מהמפורט להלן:

 

סוג בריכת 

 השחייה

מספר 

המתרחצים 

בבריכת 

השחייה 

)בתוך 

 המים(

 אפשרויות לתקן בעלי תפקידים

סך כל בעלי   

 התפקידים

 אם מתקיימים תנאים אלה:

. בריכה ששטח 1

פני המים שלה עד 

מ"ר ושאינה  750

 בריכת פעוטות

שעבר הכשרה בעזרה  1מציל אחד מסוג  1 30

 ראשונה לפי תקנות אלה

 ומגיש עזרה ראשונה אחד 1מציל אחד מסוג  2

 ומגיש עזרה ראשונה אחד 1מציל אחד מסוג  2 30מעל 

. בריכה ששטח 2

פני המים שלה 

מ"ר  750עולה על 

ושאינה בריכת 

 פעוטות

 ומגיש עזרה ראשונה אחד 2אחד מסוד מציל  2 איש 30עד 

שאחד מהם עבר הכשרה  1שני מצילים מסוג  2

 בעזרה ראשונה לפי תקנות אלה

 ומגיש עזרה ראשונה אחד 1שני מצילים מסוג  3

ומגיש עזרה  2שני מצילים שאחד מהם סוג  3 30מעל 

 ראשונה אחד

שאחד מהם עבר  1שלושה מצילים מסוג  3

 עזרה ראשונה לפי תקנות אלההכשרה בהגשת 

. בריכת פעוטות 3

במתחם בריכות 

 שחיה

מגיש עזרה ראשונה אחד במתחם בריכות  1 --

 השחייה

. בריכת מגלשות 4

מים שאינה בריכת 

 פעוטות

יערך פיקוח על פתח הכניסה ועל שטח היציאה  -- --

ובלבד שאחד מבעלי התפקידים ביציאת 

ת השחייה המגלשות לבריכת השחייה או בבריכ

הוא מציל שעבר הכשרה בעזרה ראשונה לפי 

תקנות אלה או מציל כאמור ובנוסף לו איש 

 מגיש עזרה ראשונה

. בריכת זרמים 5

 )סחף(

מציל אחד שעבר הכשרה בעזרה ראשונה לפי  2 --

 תקנות אלה ואיש צוות בריכת שחיה אחד

 מציל אחד ומגיש עזרה ראשונה אחד 2 

 ומגיש עזרה ראשונה 1י מצילים מסוג שנ 3  . בריכת גלים6
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סוג בריכת 

 השחייה

מספר 

המתרחצים 

בבריכת 

השחייה 

)בתוך 

 המים(

 אפשרויות לתקן בעלי תפקידים

. בריכת שחיה 7

שאינה פועלת לפי 

ייעודה )כגון בריכת 

זרמים המשמשת 

לשחייה( וכל בריכת 

שחיה אחרת מאלה 

המופיעות בפרטים 

1-7 

לפי שטח פני בריכת השחייה;  2-ו 1כמו פרטים   

בנוסף חייב המחזיק, לפי שיקול דעתו, להוסיף 

כדי להבטיח את בטיחות  בעלי תפקידים נוספים

 ובטחון הציבור בבריכת השחייה.

 

התקן האמור בפרט )א( יחול גם על מתחם בריכות שחיה ובלבד שישמש בו  –מתחם בריכות שחיה  )ב(

 לפחות מגיש עזרה ראשונה אחד לפחות שאינו משמש גם כמציל;

איש אזי  750צויים בו מעל על אף האמור בפרט )ב(, אם מתחם בריכות השחייה הוא פארק מים שמ )ג(

 במקום מגיש העזרה ראשונה האמור )בפרט )ב(, יבוא חובש.

 

 

 תוספת חמישית

 )ג((16)תקנה 

 

 ציוד בעמדת הצלה

 

 כמות ציוד

 2 גלגל הצלה

 1 מוט שאורכו חמישה מטרים לפחות עם אנקול הצלה בקצהו

 1 אמצעי כריזה שיאפשר כריזה לציבור באתר בריכת השחייה

 1 קיתמשרו
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 שיתיתוספת ש

 )ב((17-)ג( ו16)תקנות 

 חלק א: ציוד בעמדת הצלה

 כמות ציוד כמות ציוד

  ב. ערכת טראומה  א. ערכת החייאה

מפוח הנשמה סיליקון למבוגר הכולל מסכה 

 ושקית העשרה

 10 תחבושת אישית 1

 2 תחבושת בינונית  

מפוח הנשמה סיליקון עם מסיכות לילד 

 שקית העשרהולתינוק כולל 

1   

מכל  2 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 –מנתבי אויר בגדלים 

 גודל

 10 משולש בד וסיכות בטחון

 2 חוסם עורקים סיליקון 1 שואב הפרשות ידני –סקשן 

 2 תחבושת לכוויות  

מכל  2 8, 18קטטר לשאיבה מס' 

 גודל

 1 מספרים

 1 גדלים צווארון מתכוונן לחמישה 1 ליטר 3מכל חמצן אלומיניום 

   1 וסת פין אינדקס

ערכת עירוי ליטר אחד )לשימוש רק  1 למבוגר 100%מסיכת חמצן 

 למי שהורשה לבצע עירויים(

2 

   1 לילד 100%מסיכת חמצן 

 זוגות 4 כפפות חד פעמיות  

 1 תרמיל נשיאה 1 תיק נשיאה מתאים

   1 לוח גב הכולל שלוש רצועות

 

 חלק ב: ציוד במרפאה

 ספרמ ציוד

 יחידות

 מספר ציוד

 יחידות

    א. ציוד כללי

  ז. ציוד החייאה וחמצן 1 ארון אחסון

 2 מסיכת כיס להנשמה 2 כסא

 2 00מנתב אויר   

 2 0מנתב אויר  1 עגלה/שולחן טיפולים

 2 1מנתב אויר   

 2 2מנתב אויר  1 ערכת חמצן ניידת

 2 3מנתב אויר  1 ערכת הנשמה למבוגר
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 ספרמ ציוד

 יחידות

 מספר ציוד

 יחידות

 2 4מנתב אויר  1 ה לתינוקערכת הנשמ

 4 למבוגר 100%מסכת חמצן  1 ערכת תרמיל חובש

 4 לילדים 100%מסכת חמצן  5 ליטר 1ערכת עירוי 

 1 מטר 2X25רשת חבישה מס'  1 כיור עם מים זורמים

 1 מטר 4X25רשת חבישה מס'  2 שמיכה

 1 מטר 6X25רשת חבישה מס'  1 מיתקן קיבוע ראש צווארי רב פעמי

 1 מפוח הנשמה סיליקון למבוגר  ערכת הנשמה למבוגר ב.

 1 מפוח הנשמה סיליקון לילד 1 תרמיל נשיאה

מפוח הנשמה סיליקון למבוגר הכולל 

 ושקית העשרה 5מסיכה מס' 

 1 ליטר 3מכל חמצן אלומיניום  1

 1 וסת פין אנדקס  

 1 מכשיר שאיבה –סקשן  1 למפוח 2מסכת הנשמה מס' 

 4 18ן מס' קטטר לסקשיי  

 4 8קטטר לסקשיין מס'   

    

  ח. ציוד חבישה  

 100 אגד מדבק 1 שואב נוזלים –סקשיין 

 50 3אגד " 3 1מנתב אויר מס' 

 30 4אגד " 3 2מנתב אויר מס' 

   1 3מנתב אויר מס' 

 3 2אספלנית נייר " 2 4מנתב אויר מס' 

 15 משולש בד + סיכות בטחון 4 8קטטר שאיבה מס' 

 6 סד פלסטי ליד 4 18קטטר שאיבה מס' 

 3X"3 100פד גזה סטרילי "  

    ג. ערכת הנשמה לתינוק

 10 תחבושת שדה אישית 1 תרמיל נשיאה

 0מפוח הנשמה לתינוק הכולל מסיכה מס' 

 ושקית העשרה

 2 תחבושת לכוויות 1
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 ספרמ ציוד

 יחידות

 מספר ציוד

 יחידות

 30 2אגד "  

 50 3אגד " 3 צינור מאריך להעשרת חמצן

 30 4אגד " 3 00 מנתב אויר מס'

  ט. שונות 2 0מנתב אויר מס' 

 1 אלונקה מתקפלת  

 1 לוח גב 4 18קטטר שאיבה מס' 

 3 רצועות ללוח גב  

 2 צווארון קיבוע מתכוונן 1 מד לחץ דם + שרוול לילדים

 2 חוסם עורקים 1 לילדים 100%מסכת חמצן 

 1 חוסם ורידים  ד. ערכת חמצן ניידת

 1 כר מכוסה בציפית 1 מכל חמצןוסת פין אנדקס ל

 2 מד חום 1 ליטר 3מכל חמצן אלומיניום 

 2 צנצנת למד חום 1 למבוגר 100%מסכת חמצן 

   1 לילד 100%מסכת חמצן 

 1 מד לחץ דם עם שעון  

 1 סטטוסקופ 1 צינור לחמצן, משקפיים

 100 קיסמי עץ  

 100 שפדל עץ  

 2 שקית קירור  ה. ערכת עירוי

 1 אגן מוגלה פלסטי 1 1נית נייר "אספל

 1 סיר מיטה פלסטי 1 חוסם ורידים

 1 בקבוק שתן פלסטי 1 מערכת לעירוי נוזלים

 1 מספריים לחומר עם כפתור 3 סטרילי 5X5פד גזה 

 1 פינצטה לגוף זר 2 פד לחיטוי עור

 1 פינצטה כירורגית G18 2צינור ונפלון מס' 

   G22 2 צינור ונפלון מס'

 1 יומן אירועים 1 ליטר saline 1יסת תמ
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 ספרמ ציוד

 יחידות

 מספר ציוד

 יחידות

 1 (100כפפות חד פעמיות )  ו. ערכת תרמיל להגשת עזרה ראשונה

 1 קערה ומעמד לקערה 1 סד פלסטי ליד

 1 (100כוסות חד פעמיות ) 1 מספריים לחבישה

   2 מ"מ 200חוסם עורקים סיליקון 

   10 3אגד "

 1 גליל מגבות נייר 50 אגד מדבק

   1 1נייר "אספלנית 

  י. חיטוי ותרופות 20 סטרילי 3X"3פד גזה "

 2 גרם 40וזלין משחה  20 פד לחיטוי עור

 2 גרם 50פולידין משחה  8 תחבושת שדה אישית

 1 ליטר 1פולידין נוזלי  2 תחבושת שדה בינונית

 1 סבון נוזלי רפואי 2 תחבושת לכוויות

 4 סביעור 10 משולש בד + סיכות בטחון

   1 יל חובש ריקתרמ

 1 ליטר 1 70%אלכוהול   

 1 סבון לרחיצת ידיים 1 פנס כיס

 2 מ"ל 118הידרוג'ל לכוויות  1 עט

 5 ס"מ 8תחבושת אלסטית  1 1פנקס שורות קטן מס' 

   4 כפפה כירורגית לא סטרילית

   1 מסיכת כיס

   2 ס"מ 8תחבושת אלסטית 

מכל  1 מנתבי אויר

 גודל
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 שביעיתתוספת 

 )א((23)תקנה 

 

 יומן אירוע

 

 ,               בשעה: ,                               בתאריך:  ,                                    במקום:

 ,            גיל: ,                                       ת"ז: ,                                           שם המטופל: 

 ,                                                                                 כתובת: 

 ,                                                                        פירוט האירוע: 

 ,                                                                       הסיבות לאירוע:

 ,                                                                           אופן הטיפול: 

 ,                                       תפקיד המטפל: ,                                            שם המטפל: 

 ,                                         ת"ז: ,                                           עדים לאירוע: שם: 

 ,                                טלפון:,                                                                      כתובת: 

 

 ,                                           : תפקיד,                                                פרטי ממלא הדוח: שם:

 חתימה: __________
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 תוספת שמינית

 (34עד  30)תקנות 
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 תוספת תשיעית

 (36)תקנה 

 הצהרה

 ,                   - הידועה כ אתרמחזיק ,                                       , ת"ז                                          אני

 , מצהיר בזאת כדלהלן:                                                שכתובתה

 2004-שחיה(, תשס"ד-קראתי והבנתי את דרישות תקנות הסדרת מקומות רחצה )בטיחות בבריכות (1

 הנוגעות לאתר בריכת שחיה.

על מחזיק בריכה בכלל, והחובות  1ת הנזכרות בסעיף אני ממלא אחר כל החובות שהוטלו בתקנו (2

 העוסקות בתקני כוח אדם וסידורי בטיחות, בפרט.

אתר בריכת השחייה שאותו אני מחזיק ממלא אחר דרישות הנגישות לפי תקנות אלה, וכי הנגישות  (3

בהתאם , ובפרט 1970-מומשה בהתאם לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, תש"ל

לחלק ח' לתוספת השנייה לתקנות האמורות, בכל שאמור להתקנת סידורים מיוחדים לנכים בבנין 

 ציבורי.

 ___________,                                                        ת"ז,  שם 

 חתימה                                                      

 

 אברהם פורז (2004במאי  10י"ט באייר תשס"ד )

 שר הפנים 
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 2008בריכות שחייה, התשס"ח  –חלק כ"א   -תקנות התכנון והבניה  - 'הנספח 

 

 חלק כ"א: בריכות שחיה

 סימן א': פרשנות

 –בחלק זה  21.1.1.1

-בלות, התשנ"חלחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוג 5כהגדרתו בסעיף  –"אדם עם מוגבלות"  

1998; 

 בריכת שחיה מיוחדת עם זרמי אוויר או מים; –"בריכת זרמי אוויר ומים )ג'אקוזי("  

   בריכת שחיה מיוחדת, נפרדת או חלק מבריכת שחיה אחרת, שיש בה  –"בריכת זרמים )סחף("  

 זרמי מים הסוחפים את המתרחץ;  

( באמצעות Hydrotherapyטיפול במים )בריכת שחיה מיוחדת, שבה נערך  –"בריכה טיפולית"  

(, משמרות Rehabilitationהפעלה גופנית במים לשם השגת מטרות טיפול משקמות ) 

 (Maintenance( או מקדמות בריאות ,)Therapy health promotion בהגדרה זו, "מטרה טיפולית ;)

וגבלות; "מטרה חברתי לאדם עם מ-שיפור תפקיד מוטורי, פסיכומוטורי ופסיכו –משקמת"  

חברתי לאדם עם מוגבלות -או שיפור, תפקוד מוטורי, פסיכומוטורי ופסיכו –טיפולית משמרת"  

שימור, שיפור וקידום פעילות, תנועתיות וכושר  –לצמיתות; "מטרה טיפולית מקדמת בריאות"  

 גופני, לאדם עם מוגבלות; 

של לא יותר משלוש יחידות דיור או  בריכת שחייה מיוחדת המיועדת לשימושם –"בריכה פרטית"  

 שלוש יחידות אירוח; 

 ס"מ; 45בריכת שחיה מיוחדת שעומקה אינו עולה על  –"בריכת פעוטות"  

 בריכת שחיה מיוחדת המיועדת לאימוני שחיה ותחרויות ספורט; –"בריכת שחיה לספורט"  

יבור בעל מאפיינים או בריכת שחיה המיועדת למטרה ייחודית או לצ –"בריכת שחיה מיוחדת"  

 צרכים ייחודיים; 

 ;1993-כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג –"חומר מסוכן" ו"ממונה"  

 אלמנט הבנוי לאורך דופן בריכת שחיה לנשיאה בטוחה של מתרחץ; –"מדרך"  

 מתחם ייעודי לאחסון חומרים מסוכנים. –"מתחם חומרים מסוכנים"  

 

 יה, בריכת שחיה ותשתיות נלוותסימן ב': אתר בריכת שח

 )א( המבנה והגימור של אתר בריכת שחיה יבטיחו את המטרות הציבוריות האלה: 21.1.2.1

 את בטיחות הציבור ושלומו, ואיכות הסביבה באתר בריכת השחיה ומחוצה לו; (1)

 תנאי תברואה נאותים באתר בריכת השחיה;( 2)

 , באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי.נגישות והתמצאות של אדם עם מוגבלות( 3)

 מרכיבים שונים כגון סמלים וקישוטים המשולבים באתר בריכת השחיה, לא יפגעו במטרות )ב( 

 הציבוריות.
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 הקצאת שטחי מים ועומקים 21.1.2.2

 

מ"ר שטח פני מים למתרחץ; לגבי  3)א( שטח המים הכולל באתר בריכת שחיה יחושב לפי מפתח של 

יתקיימו הוראות סימן י"ב בפרק ב' לחלק ג' זולת אם נאמר  –שאר חלקי אתר בריכת שחיה תפוסת 

 אחרת בחלק זה.

מסך  10%-באתר בריכת שחיה יוקצה שטח מים נפרד שישמש בריכת פעוטות ששטחו לא יפחת מ)ב( 

שטח המים המרכזי(; בחישוב  –מטר )להלן  0.9כל שטחי המים באתר בריכת שחיה שעומקם מעל 

שטח המים המרכזי לא ייכללו שטחי מים של בריכות שחיה מיוחדות, למעט בריכת שחיה לספורט 

 המיועדת גם לשימושים אחרים.

 משטח המים של בריכת שחיה. 40%-מטר, בכ 1.2עומק המים לא יעלה על )ג( 

 

 

 מבנה בריכת שחייה 21.1.2.3

 

 )א( דופנות בריכת שחיה יהיו מאונכות לפני המים.

עצמים הבולטים מהשטח  21.1.2.12יותקנו בבריכה ובשטח המחופה שמסביבה לפי פרט  לא)ב( 

המחופה, מדופן הבריכה או מקרקעיתה אל תוך המים ומעל פניהם באופן העלול להפריע למי 

שעושה שימוש בבריכת השחיה או לסכן אותו או להפריע לבעל תפקיד האמור לצפות לפני המים 

 בבריכה.

מימיים אשר אדם המשתמש בבריכת השחיה, ובכלל זה פעוט, -לא תכיל חללים תת בריכת שחיה)ג( 

 עלול להיכלא בהם או שאבר מאבריו עלול להיתפס בהם.

לאורך היקף שפת בריכת השחיה, למעט בחלקים שבהם מצויים אמצעים אחרים כגון אזור מדרגות   )ד(

י במים; אמצעי כאמור למעט בבריכה הכניסה, יותקן אמצעי לאחיזה בטוחה ונוחה בידי אדם המצו

טיפולית, לא יבלוט מדופן הבריכה לתוך תחום המים העיקרי ויכול שיהיה חלק מתעלת הגלישה 

 .21.1.2.7האמורה בפרט 

בריכת שחיה לא תכלול חללים או שטחים נסתרים אשר מגבילים את יכולת הצפייה והפיקוח על )ה( 

 המשתמשים בבריכת השחיה.

 יה תהיה אטומה לחלחול מים דרך דפנותיה וקרקעיתה.בריכת שח)ו( 

צינורות חלוקה ואיסוף המים בבריכת שחיה יועברו ככל הניתן בתוך קירות בריכת השחיה, או )ז( 

קרקעיתה למעט בבריכת שחיה שאל קירותיה החיצוניים יש גישה מחלל תחזוקה, או צינורות 

 נות, שיבודדו תרמית מהסביבה.המובילים מים אל הבריכה וממנה אל עבר חדר המכו

 חיפוי של בריכת שחיה יעמוד בתנאים אלה:)ח( 

( והוא יהיה עמיד במים כך שלא יתפרק, יתפורר או יתקלף, לרבות עקב Lightצבעו יהיה בהיר )( 1)

 פעולות תחזורה של בריכת השחיה;

בה הוראות פרט שטח פניו יהיה בלא שוליים חדים, ולמעט קרקעית בריכת שחיה שיתקיימו ( 2)

 , גם יהיה חלק;21.1.213

 הוא יהיה בלתי רעיל לאדם המשתמש בבריכה.( 3)

 

 

 שיפוע הקרקעית 21.1.2.4

 

; ואולם 5%שיפוע קרקעית בריכת שחיה יהיה אחיד לכיוון פתחי ההרקה שבקרקעית והוא לא יעלה על  

יהיה שונה מהשיפוע  מטר אשר 1.2אפשר שיהיה שיפוע אחיד בקרקעית בריכת השחיה עד לעומק 

; קרקעית בריכת שחיה 5%מטר ואילך ובלבד שכל אחד משיפועים אלה לא יעלה על  1.2האחיד מעומק 

; אופן שינוי שיפוע הקרקעית לא יפגע 7%מטר, יכול ששיפועה יהיה עד  1.6הנמצאת בעומק העולה על 

 במטרות הציבוריות.
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 מדרגות המובילות לתוך בריכת שחייה 21.1.2.5

 

 בצדה הרדוד של בריכת שחיה יותקנו מדרגות המובילות לתוך המים, בהתאם להוראות אלה:

המדרגות ייבנו באופן שלא יפריעו או יסכנו אדם המשתמש בבריכת השחיה, ויכול שייבנו כתוספת ( 1)

 החורגת משטח המים העיקרי;

או אבר מאבריו לחלל  החלל מתחת למדרגות יהיה אטון מכל עבריו כך שתימנע כניסת מתרחץ( 2)

 כאמור;

מ"ר נוספים  6מ"ר שטח פני מים בתוספת של עד  300-מ"ר ל 6שטח המדרגות המרבי לא יעלה על ( 3)

 המ"ר האמורים; 300-מ"ר נוספים של שטח פני מים, מעבר ל 200של שטח מדרגות על כל 

רגות, ובנוגע לבתי אחיזה , הדנים במד2חלק  1918יתמלאו לגבי המדרגות התנאים המפורטים בת"י ( 4)

 ;1142לידיים יחול גם הוראות ת"י 

 מערכת פיזור ופינוי המים בבריכת שחיה תותקן כף שתפעל גם באזור המדרגות.( 5)

 

 

 מדרך  21.1.2.6

 

ס"מ באופן  15עד  12מטר, ייבנה מדרך שרוחבו  1.20)א( לאורך דופנות בריכת שחיה, בעומק של 

 ת השחיה עמידה בטוחה עליו.שיאפשר לאדם המשתמש בבריכ

 ( לצבע דופן בריכת השחיה, וקצהו יהיה מעוגל.Visual contrastצבע המדרך יהיה בניגוד חזותי ))ב( 

 

 

 תעלת גלישה  21.1.2.7

 

 בריכת שחיה תכלול תעלת גלישה שתעמוד בתנאים אלה:

, והיא תפנה את המים ממדיה יאפשרו הובלה ופינוי של כל המים המגיעים אליה בלא גרימת הצפה( 1)

 המגיעים אליה לתא איזון;

 היא תקיף את כל בריכת השחיה ברציפות, למעט אם הותר אחרת על ידי רשות הבריאות;( 2)

 היא תותקן ככל הניתן בקצה העליון של דופן בריכת השחיה;  (3)

תפולס לכל  שפתה הפונה אל המים תיבנה כך שיתאפשר ויסות מפלס המים בבריכת השחיה, והיא  (4)

 מ"מ; 3היקפה, באופן שהפרש הגובה בין כל שתי נקודות על שפתה לא יעלה על 

 בתעלת הגלישה יהיה אמצעי לניקוזה למערכת הביוב לצורך ניקוי;  (5)

אם תעלת הגלישה מיועדת להיות מכוסה בשבכה, על החיפוה הפנימי של התעלה לעמוד בדרישות   (6)

 –)ח(, ועל השבכה 21.1.2.3פרט 

 לאפשר קליטתם של עודפי המים, כך שיימנע פיזור מים לשטחים שמעבר לתעלה;)א( 

 להיות עשויה מחומרים העמידים בפני קרינת שמש וחומרי חיטוי;)ב(

 להיות נוחה לתפעול ותחזוק, ובכלל זה ניקוי וחיטוי; )ג(

 להיות מורכבת מחלקים המחוברים במישור אחיד, שאינם מתפרקים מאליהם; )ד(

 לא לבלוט מעל מפלס קצה השטח המחופה שמסביב לבריכת השחיה; )ה(

 לכלול פתחי מעבר מים בגודל שימנע הילכדות אברי אדם; )ו(

 לא להכיל פינות וקצוות חדים העלולים לגרום לפציעה; )ז(

אם התעלה אינה מיועדת להיות מכוסה בשבכה, במשטח הדריכה שבתעלה יתקיימו הוראות פרט ( 7)

21.1.2.13. 

 

 

 משטחים בתוך המים 21.1.2.8

 

)א( משטחי שכיבה וישיבה בתוך המים בבריכת שחיה, ייבנו באופן שלא יפריעו או יסכנו אדם המשתמש 

 בה ויכול שייבנו כתוספת החורגת מתחום המים העיקרי של בריכת השחיה.
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( לצבע המקום שבו Visual contrastצבעו של קצה משטח כאמור בסעיף קטן )א(, יהיה בניגוד חזותי ))ב( 

 הוא מצוי.

 

 פתחי יניקת מים 21.1.2.9

 )א( בבריכת שחיה יותקנו לפחות שני פתחי יניקת מים נפרדים זה מזה, לצורך סחרור המים.

פתחים כאמור בפרט משנה )א( יותקנו במקום הנמוך ביותר בקרקעית בריכת השחיה ובאופן שלא )ב( 

 יגרמו להיווצרות מערבולות.

 כל פתח יניקת מים בבריכת שחיה יכוסה במכסה הגנה שיתקיימו בו כל אלה:  )ג(

 מטר לשניה; 0.5הוא יתוכנן כך שמהירות הזרימה דרך פתחי מעבר המים במכסה לא תעלה על ( 1)

הוא ימנע היצמדות, יניקה או חדירה של מתרחצים או אבריהם, ויינעל באמצעות סגר המונע ( 2)

 חץ או השתחררות המכסה;פתיחת המכסה על ידי מתר

 מ"מ. 6הקוטר המרבי של פתחי מעבר מים במכסה לא יעלה על   (3)

 

 

 פתחי כניסה של צינורות המים 21.1.2.10

 

 –)א( פתחי הכניסה של צינורות המים המסוננים יותקנו 

 כך שיהיו מסוגלים להעביר את נפח כל המים המסוחררים בבריכת השחיה בפרק הזמן המתאים;( 1)

בקרקעית בריכת השחיה בצפיפות כמפורט להלן, באופן שהמים הנכנסים יפוזרו באופן אחיד   (2)

 בבריכת השחיה:

מ"ר של שטח קרקעית בריכת  6פתח כניסה אחד לפחות לכל  –מטר  1.2עד לעומק של )א( 

 שחיה;

 מ"ר של שטח קרקעית כאמור; 8פתח כניסה אחד לפחות לכל  –מטר  1.2מעל עומק )ב( 

 מטר לפחות מפתחי יניקת המים בקרקעית בריכת השחיה. 1.5-במרחק של כ  (3)

י כניסה כאמור בדופן בריכת שחיה, (, ניתן להתקין פתח2על אף האמור בפרט משנה )א())ב( 

מטרים והפתחים  12.5ובלבד שהמרחק בין דופן לדופן נגדית בבריכת השחיה לא עולה על 

 מים לאורך דופנות בריכת השחיה.יותקנו נמוך ככל האפשר מתחת למפלס ה

 

 

 סולמות 21.1.2.11

 

 לאורך היקף שפת בריכת שחיה יותקנו סולמות ירידה ועליה בהתאם להוראות אלה:

הסולמות יותקנו בדופנות בריכת השחיה באופן שלא יבלטו לתוך בריכת השחיה, ובאופן שאברי אדם ( 1)

 ם שבינו לבין דופנות בריכת השחיה;המשתמש בבריכת שחיה לא ייתפסו בסולם או במרווחי

מטרים ובלבד  24המרחק בין כל שני סולמות סמוכים לאורך שפת בריכת השחיה לא יעלה על   (2)

 מטר יותקן סולם אחד לפחות; 1.2שבחלק של בריכת השחיה שעומקו עד 

ן המים; גובהם מסעדי הסולמות ימוקמו מעל לפני המים ולא יבלטו מעבר לדופן בריכת השחיה לכיוו  (3)

וצורתם באותו סולם יהיו שונים זה מזה במסעד, למעט לגבי הפרשי הגובה ושוני הצורה האמורים, 

 .1142יתקיימו הוראות ת"י 

 

 

 ניקוז וחיפוי סביב בריכת שחיה 21.1.2.12

 

)א( בריכת שחיה תוקף מכל עבריה בשטח מחופה המיועד למעבר ושהייה של בני אדם, שרוחבו לא 

 מטרים לפחות, יהיה פנוי מכל מכשול. 2.2מטרים והחלל שמעליו עד לגובה של  2.5-יפחת מ

 על אף האמור בפרט משנה )א(, בבריכת שחיה המתוכננת בבניין קיים, יחולו כללים אלה:)ב( 

מטרים אך לא יפחת  2.5-שני הצדדים(, יכול שיפחת מ –רוחב שניים מצדי בריכת השחיה )להלן ( 1)

בלבד שצד אחד לפחות משני הצדדים האמורים, לא יהיה צד הכניסה לבריכת ו –מטר  1.8-מ

 השחיה ולא אחד מן הצדדים הצמודים לצד הכניסה לבריכת השחיה;
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-( יהיה קטן מ1הוועדה המקומית רשאית להתיר שרוחב צד אחד מן הצדדים האמורים בפסקה )( 2)

 -מטר ובלבד ש 1.8

  ור;ישמש לתחזוקה וייחסם למעבר הציב)א( 

ייווסף לצדדים האחרים שטח שסכומו הוא מכפלת אורכו של הצד שהותר צמצומו, בהפרש )ב( 

מטרים לרוחב אותו צד שהותר צמצומו כאמור, אלא אם כן אישרה הוועדה המקומית  2.5שבין 

 אחרת.

( תשקול הוועדה המקומית, בין השאר, 2בבואה להפעיל את שיקול דעתה לפי פרט משנה )ב())ג( 

 יכולת תפקודם של בעלי התפקידים בבריכת השחיה בשטח המחופה.את 

 )ב(, יהיה כדלקמן:-שיפוע השטח המחופה האמור בפרטי משנה )א( ו)ד( 

ס"מ ותחילתה בשפת הבריכה,  48-ס"מ ולא יפחת מ 60ברצועה שרוחבה לא יעלה על ( 1)

 לכיוון בריכת השחיה; 5%עד  3%שיפוע של 

מכיוון בריכת השחיה לעבר אמצעי הניקוז;  3%עד  1.5%ע של יתרת השטח תהיה בשיפו( 2)

( בשטח האמור בפרט משנה )א( יתקיימו דרישות Deckלמען הסר ספק, אם מתוכנן סיפון )

פרט משנה זה בשטח שמתחת לסיפון האמור, ונוסף על כך יהיה ניתן לנקות ולנקז מים 

 מהסיפון ומהשטח שמתחתיו.

ק מבריכת השחיה יוגן מפני חדירת לכלוך מן החצרים לכיוון קצה המשטח המחופה המרוח)ה( 

 בריכת השחיה.

 

 

 מניעת החלקה)א(  21.1.2.13

 

החלקים באתר בריכת שחיה המפורטים להלן בטור א', יחופו בחיפוי עמיד לשחיקה, מונע החלקה, עמיד 

לכלוך וניתן לניקוי  במים כך שלא יתפרק, יתפורר או יתקלף, לרבות עקב פעולות תחזוקה, שאינו צובר

וחיטוי בקלות, ודרגת ההתנגדות להחלקה של כל חלק המפורט להלן בטור א' תהיה כמצוין בטור ב' 

 לצדו:
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דרגת ההתנגדות להחלקה של דגימת חיפוי במרקם מונע החלקה, תיקבע לפי הוראות התקנים )ב(  

 בריכת שחיה.הנזכרים בפרט משנה )א(, על ידי מעבדה מאושרת טרם התקנתו באתר 

או לפי תקן  IN51097( לפי תקן גרמני Quality groupדרגות התנגדות ) –" B"-" וCבפרט זה, ")ג( 

 .AS/NZS 4586אוסטרלי/ניו זילנדי 

 

 מיכל איזון 21.1.2.14

 

 באתר בריכת שחיה יוקם מכל איזון בהתאם להוראות אלה:

ידי מתרחצים ולשינויים אחרים במפלס בריכת נפח מכל האיזון יתאים לקליטת כל המים המפונים על  (1)

 שחיה, ובמידת הצורך, לשטיפת מערכת הסינון של בריכת השחיה;

)ח(; לגבי חיפוי דופן בריכת 21.1.2.3פני השטח הפנימיים של המכל יעמדו בתנאים שנקבעו בפרט  (2)

 שחיה;

 ;ממדי פתח המכל יאפשרו בקרה על הנעשה במכל, ניקויו וחיטויו בנקל (3)

 המכל ייבנה באופן שיאפשר את ריקונו המוחלט מנוזלים, וכן יכלול מנגנון לתוספת מים אוטומטית; (4)

 במכל יותקן אמצעי ניקוז למניעת הצפה; (5)

 יותקן מנגנון לשליטה ופיקוד על המפלסים במכל; (6)

 500-ה של כתותקן תאורה שתאפשר בקרה חזותית על כל חלקיו הפנימיים של המכל בעוצמת האר (7)

 לוקס;

 יותקן במכל אמצעי אוורור; (8)

תימנע תנועת כלי רכב ובני אדם מעל המכל, אלא אם כן ננקטו סידורים מתאימים המאפשרים תנועה  (9)

 כאמור, לרבות יכולות מעמס מתאימות.

 

 אוורור כללי 21.1.2.15

 

תחם חומרים מסוכנים, יתקיימו בבניין באתר בריכת שחיה המיועד להכיל אנשים, וכן בחדר מכונות ובמ

 הוראות אלה:

תתאפשר כניסת אוויר צח, בין באופן טבעי ובין באופן מאולץ, ובלבד שמקורו של אוויר צח כאמור  (1)

 ממקום הנקי מחומרים מסוכנים או מזהם אוויר אחר;

פנה למקום אוויר הנפלט אל מחוץ לבניין, לחדר מכונות או מתחם חומרים מסוכנים כאמור, לא יו (2)

 שממנו שואבים אוויר צח ולמקום ריכוז של בני אדם;

כל אחד מבין אמצעי שאיבת האוויר מחדר המכונות וממתחם חומרים מסוכנים יהיה עצמאי ונפרד  (3)

 מכל שאר אמצעי השאיבה והפליטה באתר בריכת שחיה.

 

 

 אוורור וחימום מים בבניין 21.1.2.16

 

 חלל סגור( יחולו הוראות אלה: –חלל סגור )להלן )א( לגבי בריכת שחיה המצויה ב

יותקנו אמצעים לאוורור נאות של החלל הסגור למניעת ריכוז חומרים מסוכנים באוויר, וכן יותקנו ( 1)

אמצעי בקרה אקלימית, כדי שתתאפשר יצירת נוחות אקלימית מבחינה של טמפרטורה, לחות 

 יחסית, ותנועת אוויר בחלל הסגור;

ים שבהם מתרחשת בעירה, כגון מערכת חימום, יותקנו מחוץ לחלל הסגור, באופן שתהליך מיתקנ  (2)

 הבעירה יתרחש מחוץ לחלל הסגור, ותימנע כניסת גזי פליטה לתוכו.

בבריכת שחיה שמימיה מיועדים לחימום, יותקנו אמצעים שיאפשר בקרה ושליטה על טמפרטורת  )ב( 

 המים.
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 חדר מכונות 21.1.2.17

 

 ר בריכת שחיה יוקם חדר מכונות בהתאם להוראות אלה:באת

 חדר המכונות ימוקם במפלס נמוך מפני המים בבריכת השחיה, כך שצנרת אספקת המים והמסננים ( 1)

 יימצאו מתחת לפני המים המתוכננים בבריכה;

ות להכנסתן ממדי חדר המכונות, ובכלל זה פתחיו וסביבתם, יתאימו לסוג המערכות שיותקנו בו, לרב( 2)

ולהוצאתן, ושטחו יחולק לאזורים ייעודיים לפי מערכות כאמור, באופן שיישמרו שטחי תפעול הכוללים 

 גישה נוחה לכל אחת מהמערכות;

 למיתקני חימום מים, ציוד חשמל, וציוד בקרה ייוחדו חללים נפרדים; (3)

 לוקס; 500-בחדר המכונות תותקן תאורה בעוצמת הארה של כ  (4)

החלפות  8חדר מכונות יאוורר ברציפות, באופן טבעי או מאולץ, כך שהאוויר בתוכו יוחלף בקצב של  (5)

; אם נעשה שימוש 21.15לפחות בשעה, באמצעות פתחי האוויר שיתוכננו וימוקמו לפי הוראות פרט 

ר אינו יותקן מחוץ לחדר, במקום בולט לעין, חיווי אזהרה אוטומטי למקרה שהאוורו –באוורור מאולץ 

 פועל;

יותקנו בחדר המכונות אמצעים להבטחת נוחות אקלימית באזורי העבודה שבו מבחינה של   (6)

 טמפרטורה, ולחות יחסית;

 החומרים שמהם עשוי חדר המכונות יהיו עמידים בפני שיתוך;  (7)

 ץ;תימנע גישה חופשית של הציבור לחדר המכונות, ודלתות הכניסה אליו ייפתחו כלפי חו  (8)

 קרקעית חדר המכונות תעמוד בכל אלה:  (9)

 הקרקעית תיבנה מחומר עמיד בפני רטיבות וכימיקלים;)א( 

שיפוע הקרקעית ינוע בין אחוז אחד לשלושה אחוזים לעבר תעלת ניקוז שתכוסה בשבכה  )ב(

העמידה בפני תנאי הסביבה ועמידה בעומס הצפוי שייוצר כתוצאה מהכנסת ציוד וחומרים לחדר 

 מכונות.ה

 

 חומרים מסוכנים 21.1.2.18

 

 )א( באתר בריכת שחיה יוקם מתחם חומרים מסוכנים שיעמוד בכל אלה:

מתחם החומרים המסוכנים ימוקם וייבנה רחוק ממקומות הריכוז של הציבור וממקומות שבהם   (1)

 מאוחסנים דלקים וחומרים בעירים או מקורות אנרגיה שבהם עלולה לפרוץ אש;

החומרים המסוכנים יהיה סגור מכל עבריו ונעול, ובכלל זה מוגן מקרינת שמש ישירה,  מתחם (2)

 ודלתותיו ייפתחו כלפי חוץ;

במתחם החומרים המסוכנים תותקן תאורה שתאפשר תפעול המתחם וטיפול באירוע בכל שעות  (3)

 היממה;

האוויר בתוכו יוחלף בקצב מתחם חומרים מסוכנים יאוורר ברציפות, באופן טבעי או מאולץ, כך ש (4)

החלפות בשעה לפחות, באמצעות פתחי האוויר שיתוכננו וימוקמו לפי הוראות פרט  20של 

יותקן מחוץ לחדר, במקום בולט לעין, חיווי אזהרה  –; אם נעשה שימוש באוורור מאולץ 21.1.2.15

 אוטומטי למקרה שהאוורור אינו פועל;

יקוז לאחסנת חומרים מסוכנים נוזליים, ובלבד שחומרים יוקמו מאצרות אטומות בלא פתחי נ (5)

 מסוכנים נוזליים שעלולים להגיב ביניהם יאוחסנו במאצרות נפרדות;

כלי האחסון של החומרים המסוכנים ופתחי המילוי שלהם יסומנו בשילוט ברור ובולט לעין  (6)

לאחסנת חומרים בהתאם להוראות הממונה; יותקנו מחברים בקטרים שונים למכלי האחסון 

 מסוכנים נוזליים שעלולים להגיב ביניהם.

במקום נגיש מחוץ למתחם חומרים מסוכנים יותקן ארון לאחסון ציוד מיגון אישי וציוד לטיפול באירוע  )ב(

 חומרים מסוכנים.

 במתחם חומרים מסוכנים או בסמוך לו יותקן מיתקן לשטיפת עיניים ומקלחת חירום. )ג(
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 ה לחדר מכונות ומתחם חומרים מסוכניםגיש 21.1.2.19

 

בסמוך לפתחו של מתחם חומרים מסוכנים ובסמוך לפתחו של חדר מכונות יותקן שטח פריקה שאליו 

תוביל דרך גישה לרכב שתהיה בטוחה, נוחה, פנויה ממכשולים, ויינקטו בה אמצעים כדי למנוע פגיעת 

 רכב במתחם החמרים המסוכנים או בחדר המכונות.

 

 דרך גישה ורחבת היערכות של רכב ביטחון 21.1.2.20

 

על אתר בריכת שחיה יחול הוראות סימן כ' בפרק ב' לחלק ג': דרך גישה, רחבת היערכות וחלונות חילוץ 

 סימן כ'( בשינויים אלה: –)להלן 

לבריכת שחיה עיקרית באתר בריכת שחיה, המצויה בשטח פתוח, בין שהיא מקורה ובין שאינה ( 1)

 10ה, תהיה דרך גישה לרכב ביטחון שאינו רכב לכיבוי שריפות, ושתגיע למרחק שלא יעלה על מקור

 ;21.1.3.4מטרים מפתח כניסה לגדר המקיפה את בריכת השחיה כאמור בפרט 

מטרים  6למתחם חומרים מסוכנים תהיה דרך גישה לרכב ביטחון, שתגיע למרחק שלא יעלה על  (2)

 מפתח הכניסה למתחם;

(, כגון חדר מכונות, 1ל מבני שירות אחרים המשרתים את בריכת השחיה האמורה בפסקה )ע  (3)

 מלתחות ושירותים, לא יחול סימן כ';

 .1961-כהגדרתו בתקנות התעבורה, התשכ"א –בפרט זה, "רכב ביטחון"   (4)

 

 

 סימן ג': סידורי בטיחות נוספים

 

 סימון עומק בריכת שחייה 21.1.3.1

 

ס"מ בעומק קרקעית בריכת שחיה יסומן לאורך היקפה ועל שפתה, באופן בולט  20ל )א( הפרש של כ

 Visualלעין ההולך סביב בריכת השחיה; סימון העומקים יהיה חקוק או מובלט, בניגוד חזותי )

contrast ס"מ; בבריכה רדודה  7.5( לסביבתו ועמיד בתנאי הסביבה; גובה ספרות הסימון יהיה לפחות

 מטרים. 5ק בה אינם גדולים, המרחק בין כל שני סימונים לא יעלה על שהפרשי העומ

מטר והדפנות הצמודות לה, יסומנו בפס רציף בצבא אדום שרוחבו  1.2קרקעית בריכת שחיה בעומק  )ב(

 ס"מ, ושיהיה עמיד בתנאי הסביבה. 10-לא יפחת מ

 

 

 עמדת הצלה 21.1.3.2

 

 קובעת באתר בריכת שחיה יתקיימו בה הוראות אלה:בחר מגיש בקשה להיתר להקים עמדת הצלה מ

העמדה תהיה מוגבהת; מיקומה וממדיה של עמדת ההצלה ייקבעו באופן שיאפשר למציל את מרב ( 1)

השליטה על הנעשה בבריכת השחיה ועל ציוד ההצלה והעזרה הראשונה, לרבות אחסנתם, וזאת 

ייה לכיוון המים ושינוי התאורה שמהלך בשים לב לכל אלה: סוג בריכת השחיה, צורתה, שדה הרא

 היממה, המרחק משפת בריכת השחיה, אופן הפעלתה, והסיכונים לאדם המשתמש בבריכת השחיה;

-לאורך שפת בריכת השחיה, בסביבת עמדת ההצלה, יישמר מעבר פנוי וחופשי שרוחבו לא יפחת מ (2)

 מטר. 1.3

 

 

 עזרה ראשונה 21.1.3.3

 

חדר שממדיו ופתחיו יתאימו למתן עזרה ראשונה ולאחסון ציוד עזרה ראשונה  באתר בריכת שחיה יוקצה

, החדר ימוקם, ככל 2004-בהתאם לתקנות הסדרת מקומות רחצה )בטיחות בבריכות שחיה(, התשס"ד
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הניתן במפלס שבו מצויה בריכת השחיה; המקום כאמור יכלול, בין השאר, כיור, חיבור למים זורמים 

 שמר דרך פנויה שתאפשר לאמבולנס גישה בסמוך, ככל הניתן, לאותו מקום.וחיבור לביוב, ותי

 

 כניסה מבוקרת לבריכת שחייה 21.1.3.4

 

מטר שתותקן ככל האפשר בקצה השטח המחופה  1.1)א( בריכת שחיה תגודר בגדר יציבה שגובהה 

 -, באופן ש21.1.2.12שסביב בריכת השחיה כאמור בסעיף 

מבוקרת רק בצדה הרדוד של בריכת השחיה, ויציאת בני אדם בלא תתאפשר כניסת אנשים ( 1)

 הפרעה ממקומות אחרים בגדר שיועדו רק לשם כך;

השטח המחופה כאמור יאפשר שליטה ופיקוח יעילים לבעלי התפקידים בבריכת השחיה, ויישאר  (2)

 פנוי למעבר ושהייה של אנשים, לרבות אדם המתנייד בכיסא גלגלים.

מור בפרט משנה )א(, ניתן להשתמש במקום גדר בכל אחד מהאמצעים המנויים להלן, על אף הא )ב(

 21.1.2.12ובלבד שהכניסה לבריכת השחיה תהיה רק מצדה הרדוד והשטח המחופה האמור בסעיף 

 לא יופרד מבריכת השחיה ויתקיימו המטרות האמורות בפרט משנה )א(:

 ת שחיה מכל עבריה;חסימות או קירות בניין הסוגרים על בריכ  (1)

 אמצעי אחר שאישרה הוועדה המקומית.  (2)

 

 

 מניעת כניסה לאתר בריכת שחייה 21.1.3.5

 

באתר בריכת שחיה יותקנו אמצעים מתאימים למניעת כניסת אנשים לאתר בשעות שהוא לא פתוח 

 לציבור.

 

 מגלשת מים 21.1.3.6

 

, והחלל שמתחת למגלשה המצוי 2וחלק  1חלק  1605מגלשת מים תוקם בהתאם לתקן ישראלי, ת"י 

 במים יהיה חסום מכל עבריו כך שתימנע כניסת מתרחץ או אבר מאבריו לחלל.

 

 

 מתקני קפיצה וגלישה למים ומכשירי ספורט 21.1.3.7

 

 )א( לא יותקן בבריכת שחיה מיתקן לקפיצה למים, אלא בתנאים אלה:

 עומק המים מתחת למיתקן גובה מיתקן הקפיצה

 מטרים 2.50 מטר 1.0עד  -הקפיצה לא יפחת מי המים מעל פנ

 מטרים 3.50מטרים  3.0-ל 1.0בין                      

בשני צדי המדרכות ולוח הקפיצה של מיתקן הקפיצה יותקן מעקה קשיח ומסעד יד, אשר יימשך עד  )ב(

 מטר לפחות משפת בריכת השחיה וכיוון מרכזה. 1למרחק של 

   )ב( לא יחול על מיתקן לקפיצה למים המשמש לאימונים ולתחרויות ובלבד -שנה )א( והאמור בפרטי מ)ג( 

 שלא יסכנו את מי שעושה בו שימוש.     

 
 

 תאורה 21.1.3.8

 

, 2003 -)א( בכפוף לתקנות החשמל )מיתקני חשמל בבריכה במתח שאינו עולה על מתח נמוך(, התשס"ג

מיועדת לפעול בשעות הלילה, יתוכנן הקירוי על בבריכת שחיה במבנה סגור ובבריכת שחיה ה

הבריכה או יותקנו אמצעי תאורה מתאימים, לפי העניין, באופן שבעל רישיון לביצוע עבודות חשמל 

, או מהנדס חשמל, אישור שבריכת השחיה, גוף המים, 1954-לחוק החשמל, התשי"ד 6לפי סעיף 

לוקח לפחות, בשעות פעילות בריכת  300וסביבתה הקרובה יהיו מוארים באחידות בעוצמה של 

 השחיה כאמור.
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תאורה באתר בריכת שחיה, ובכלל זה התאורה האמורה בפרט משנה )א(, תתוכנן באופן שאדם )ב( 

 המצוי באתר בריכת שחיה לא יסונוור והיא לא תגרום להפרעה לסביבה שמחוץ לאתר.

ו באופן שימנע סנוור של אדם המצוי באתר חלונות הפונים כלפי מעלה ולכיוון מזרח ומערב יטופל)ג( 

 בריכת שחיה.

 

 סידורי כבאות 21.1.3.9

 

 3יותקן ברז כיבוי בקוטר " 21.1.2.20)א( בקרבת הכניסה לאתר בריכת שחיה ועל דרך הגישה לפי פרט 

 ליטרים לדקה. 450-, אספקת המים לברז זה לא תפחת מ3, וחלק 1חלק  448בהתאם לת"י 

 מכונות ומתחם חומרים מסוכנים תוקם עמדת כיבוי אשר תכלול את הציוד הזה:בסמוך לחדר  )ב(

ליטרים לדקה לפרק זמן  250בספיקה של  3וחלק  1חלק  448בהתאם לת"י  2ברז כיבוי בקוטר "( 1)

 7אטמוספירות, באופן שהלחץ לא יעלה על  4דקות, ובלחץ ממוצע של  60-שלא יפחת מ

 ספירות;אטמו 2-אטמוספירות ולא יפחת מ

מטרים עם מזנק מסוג סילון ריסוס המחובר באופן  25ובאורך "¾ צינור לחץ )גלגילון( בקוטר   (2)

 קבוע לקצה הצינור;

 מטרים כל אחד; 15זרנוקים באורך  (3)

 ליטרים לדקה; 250תחומי מסוג סילון ריסוס בספיקה של -מזנק רב (4)

 ק"ג. 6מטפה כיבוי שמשקל האבקה בו  (5)

ת הכיבוי תמוקם באופן שבו הציוד המצוי בה יכסה תפעולית את חדר המכונות ומתחם החומרים עמד  )ג(

מטרים, תמוקם עמדת  50המסוכנים; עלה המרחק בין חדר המכונות ומתחם החומרים המסוכנים על 

כיבוי בסמוך לכל אחד מהם; עמדה כאמור תהיה נגישה לרכב כיבוי באמצעות דרך הגישה לפי פרט 

21.1.2.20. 

מ"ק לפחות, באזור חדר המכונות, יותקן ברז כיבוי  300על צינור הריקון של בריכת שחיה שנפחה   )ד(

 שיאפשר מילוי מים ברכב כיבוי שריפות בעת חירום.

מי בריכת שחיה יכולים לשמש גם לכיבוי בתנאי שיותקן מכשיר מונע זרימת מים חוזרת בעל אזור )ה( 

 בריכת השחיה למערכת כיבוי.לחץ מופחת, בנקודת הזנת מי 
 

 

 מניעת זרימה חוזרת 21.1.3.10

 

חוזר כפול, ובקו אספקת המים לחדר -בכניסת אספקת המים לאתר בריכת שחיה יותקן שסתום אל

המכונות יותקן אמצעי כדוגמת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת בעל אזור לחץ מופחת או אמצעי מתאים 

 יכת השחיה.אחר, להגנה על מערכת המים של בר
 

 

 סימן ד': הוראות לסוגי בריכות שחיה מיוחדות

 

 בריכת פעוטות 21.1.4.1
 

 -על בריכת פעוטות יחולו הוראות חלק זה ובלבד ש

 מטר; 0.45עומקה לא יעלה על  (1)

 גוף המים של בריכת פעוטות יופרד מגוף המים של כל בריכת שחיה אחרת; (2)

מטר לפחות,  0.6שחיה סמוכה לה במכשול יציב שגובהו בריכת פעוטות תופרד מכל בריכת  (3)

שפעוטות אינם יכולים לטפס עליו וימנע את מעברם לבריכות הסמוכות; אם אין בריכת שחיה 

מטר, והכל אם לא התירה הוועדה המקומית  1.1תגודר בריכת הפעוטות בגדר שגובהה  –סמוכה 

 אמצעי אחר.
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 בריכת שחייה לספורט 21.1.4.2

 

 FINAריכת שחיה לספורט יחולו הוראות חלק זה, ואולם על בריכת שחיה שמיועדת לעמוד בכללי על ב

יחולו הכללים האמורים, אפילו קיימת סתירה בינם לבין תקנות אלה; במקרה של סתירה כאמור, רשאים 

ות הוועדה המקומית או רשות הבריאות, אם לדעתם יש בכללים האמורים משום פגיעה במטרות הציבורי

בשים לב למטרת השימוש בבריכת השחיה, להחיל את הוראות חלק זה; בפרט  21.1.2.1האמורות בפרט 

 Federationלאומית לשחיה )-הכללים שקבעה מזמן לזמן הפדרציה הבין –" FINAזה, "כללי 

Internationale de natation (FINAבנוגע לבריכות שחיה לאימונים וספורט, ובכלל זה בעבור מש )) חקים

 אולימפיים.

 

 בריכת זרמי אוויר ומים )ג'אקוזי( 21.1.4.3

 

, 21.1.2.2)א( על בריכת זרמי אוויר ומים )ג'אקוזי( לשימוש ציבורי יחולו הוראות חלק זה, למעט פרטים 

עד  21.1.4.1, 21.1.3.4, 21.1.2.11)ב(, -(, ו3( עד )2)א()21.1.2.10, 21.1.2.6)ז(, -)א(, )ד( ו21.1.2.3

 .21.1.4.6עד  21.1.4.4-, ו21.1.4.2

נפח בריכה כאמור בפרט משנה )א( יתוכנן על בסיס נפח של חצי מטר מעוקב מים לפחות לאדם  )ב(

 הצפוי לשהות בה.
 

 

 בריכת זרמים 21.1.4.4

 

 -על בריכת זרמים יחולו הוראות חלק זה ובלבד ש

רך הבריכה לפחות, באופן שאדם )ד( יותקן משני צדי או21.1.2.3אמצעי האחיזה האמור בפרט  (1)

 המצוי בבריכת השחיה יוכל בכל עת להחזיק באחד מאמצעי אחיזה כאמור;

 מטר; 1.2עומק בריכת זרמים לא יעלה על  (2)

 מטרים לאורך שפת הבריכה; 24לבריכה יותקן אמצעי כניסה ליציאה למים כל  (3)

קעיתה של הבריכה, אשר עלול לפגוע לא יבלוט עצם לתוך גוף המים, לרבות מדופנותיה או קר (4)

 באדם המצוי או הנסחף במים של בריכה כאמור.
 

 

 בריכה טיפולית 21.1.4.5
 

 על בריכה טיפולית יחולו הוראות חלק זה, בשינויים אלה:

אם אמצעי הכניסה למים והיציאה מהם הוא כבש החודר מתחת לפני המים, יותקנו בצדיו מעקים  (1)

ים, לכניסה למים בישיבה ובהליכה שיתקיימו בו הוראות תקן ישראלי, ת"י בגבהים שונים המותאמ

 , בסעיף הדן בבית אחיזה בכבש;3.1חלק  1918

)ד(, הוועדה המקומית רשאית להתיר כי חלק מהיקף בריכה טיפולית 21.1.2.3על אף האמור בפרט  (2)

מבין השניים, יהיה בלא מהיקף הבריכה הטיפולית, הקטן  20%מטרים או  8שאורכו לא עולה על 

 מאחז יד אם הדבר דרוש מטעמים טיפוליים;

מטר לפחות,  1.4, תחופה קרקעית בריכה טיפולית עד לעומק של 21.1.2.13נוסף על האמור בפרט  (3)

 )ג(;21.1.2.13כמשמעותו בפרט  Bבחיפוי במרקם מונע החלקה הניתן לניקוי בקלות, מסוג 

)ב(, אם בחר מגיש הבקשה להיתר, לפעול לפי פרט משנה זה, -)א( ו21.1.2.12על אף האמור בפרט  (4)

אפשר שהשטח שמסביב לבריכת שחיה המצויה בבניין ומיועדת לשמש כבריכה טיפולית בלבד, 

וששטח פני המים שלה הוא כמפורט בטור א' להלן, יחופה במקומות הנקובים בטור ב', ברוחב שלא 

 –יפחת מהאמור בטור ג' לצדו 
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ס"מ  60(, אפשר ששיפוע הרצועה שרוחבה לא יעלה על 1)ד()21.1.2.12על אף האמור בפרט  (5) 

מטעמי בטיחות של אנשים עם מוגבלות השוהים  3%-ותחילתה בשפת הבריכה, יהיה פחות מ

 בסמוך לשולי הבריכה.

 

 

 בריכת שחייה פרטית 21.1.4.6

 

 בריכה פרטית(, למעט הוראות אלה: –הוראות חלק זה לא יחולו על בריכת שחיה פרטית )להלן 

המבנה והגימור של אתר בריכת שחיה פרטית יבטיחו את בטיחות המשתמשים בו ותנאי תברואה  (1)

המטרות(; מרכיבים שונים כגון סמלים וקישוטים המשולבים באתר בריכת שחיה  –נאותים )להלן 

 פרטית, לא יפגעו במטרות;

ית, ואולם הוועדה המקומית רשאית לפטור מתחולת פרט יחול על בריכה פרט 21.1.2.3פרט  (2)

 )א( ומהחובה שחיפוי בריכת השחיה יהיה בהיר;21.1.2.3

 בבריכה פרטית יותקן לפחות אמצעי אחד של עליה וירידה למים, מסוג מדרגות או סולם; (3)

דה המקומית יחול על בריכה פרטית, ואולם לעניין פתחי יניקת מים, רשאית הווע 21.1.2.9פרט  (4)

 לאשר פתח יניקת מים אחד אם השתכנעה כי אין בכך כדי לפגוע במטרות;

 מיתקן למניעת זרימה חוזרת יותקן בקו אספקת המים לבריכה פרטית; (5)

בבריכה פרטית יותקנו אמצעים לסחרור, לרבות אמצעי פינוי מים עיליים, סינון וחיטוי המים, ויוקצה  (6)

 ות הנדרשות להפעלת אמצעים אלה;מקום מתאים להתקנת המערכ

 הוועדה המקומית תורה את היקף השטח המחופה סביב בריכה פרטית; (7)

)א( יחול על בריכה פרטית, למעט הדרישה שהחיפוי מונע ההחלקה יהיה במרקם 21.1.2.13פרט  (8)

 שאינו צובר לכלוך וניתן לניקוי וחיטוי בקלות;

 ומרים מסוכנים המשמשים לטיפול במים;בבריכה פרטית יוקצה מקום נפרד לח (9)

בבריכה פרטית יותקנו אמצעים לתחימת השטח שסביב בריכת השחיה, המקום שבו מותקנות  (10)

מערכות ההפעלה, ומקום החומרים המסוכנים, באופן שתימנע כניסה לא מבוקרת של בני אדם, 

 ובכלל זה ילדים ופעוטות, לבריכת השחיה ולמקומות האמורים;

 יחולו על בריכה פרטית; 21.1.6.2עד  21.1.5.5, 21.1.3.7, 21.1.3.6, 21.1.3.1, 21.1.2.6פרטים  (11)

 תאורה שתותקן באתר בריכת השחיה לא תגרום להפרעה לסביבה. (12)
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 סימן ה': תשתיות מים, תברואה ושירות

 היבטים תברואתיים 21.1.5.1

 

מיחזורם, ואיסופם על ידי פינוי עילי ופינוי תחתי, סידורים ומערכות לפיזור מים, סחרורם, חיטוים, 

שרברבות ושאר ההיבטים התברואיים הנוגעים לאתר בריכת שחיה, יתוכננו לפי ההל"ת ויאושרו בידי 

 רשות הבריאות.

, יותקנו אמצעי שטיפה 21.1.3.4)א( בכל פתח כניסה שבגדר או באמצעי האמורים בפרט  21.1.5.2

פה אלה יותקנו באופן שלא יהוו מכשול למעבר לנכנס לבריכה לרבוץ אדם כמפורט להלן; אמצעי שטי

 עם מוגבלות:

מיתקן שיבטיח שכל אדם הנכנס יישטף לפני כניסתו, ובכלל זה אמצעי לשטיפת רגליים;  (1)

המים במיתקן זה יזרמו ברציפות או באמצעות בקרה אלקטרונית שתפעיל את המיתקן 

 בעת מעבר אדם;

 ( יותקנו אמצעים שימנעו את פיזור המים לסביבה.1ן האמור בפסקה )בצדי המיתק (2)

 מי השטיפה מהמיתקן האמור בפרט משנה )א( יפונו לביוב.)ב(   

 

 

 

 מתקני תברואה 21.1.5.3

המבנים(, ובכלל זה לאדם עם  –)א( בבריכת שחיה יוקמו מבני שירות לשימוש הציבור )בפרט זה 

 מוגבלות, בהתאם לתנאים אלה:

 תאי בתי שימוש ימוקמו בסמוך למוקדי הפעילות באתר בריכת השחיה; (1)

 יוקמו מקלחות ויכול שתאושר הקמת חלק מהמקלחות בשטח הפתוח של אתר בריכת השחיה; (2)

באתר בריכת שחיה, יותקנו ברזים לשתיה עם ניקוז, באזורים שבהם צפויים להתרכז המבקרים  (3)

מבקרים; בשטח פתוח תוצב  100מות של ברז אחד לכל בכ –באתר, ובפרט בשטחים מוצלים 

שוקת אחת לשטיפה; במעבר בין מבני המלתחות לבריכת השחיה יהיה לפחות מיתקן אחד 

 למים צוננים;

אחת לגברים ואחת לנשים; שטחה של כל אחת מהן,  –באתר בריכת שחיה יוקמו מלתחות  (4)

; כל אחת 12-יבולת המבקרים בבמטרים רבועים, לא יפחת מהמספר המתקבל מחלוקת ק

מהמלתחות לנשים ולגברים תכלול מקום שניתן להסתירו, שבו גם אדם עם מוגבלות יוכל 

להתלבש באופן מוצנע; אפשר שתוקם יותר ממלתחה אחת לגברים ואחת לנשים ובלבד 

 ששטחם הכולל לא יפחת מהשטח לפי החישוב האמור;

, מקלחות ומיתקנים למים צוננים שיותקנו באתר בריכת מספר תאי בתי שימוש, משתנות, כיורים (5)

 בהל"ת; 3שחיה, יהיה בהתאם לפרק 

המספר המתקבל מחלוקת השטח הכולל במ"ר של פני המים  –בפרט זה, "קיבולת המבקרים"  (6)

; לצורך חישוב מספר המיתקנים הנחוצים לפי פרט זה, 4-והכפלתו ב 3-באתר בריכת שחיה ב

 בקרים כמורכבת ממספר שווה של נשים וגברים.יראו את קיבולת המ

 סידורים תברואיים מינימליים יתוכננו ויוקמו בהתאם להל"ת.)ב( 

 חלק מקבועות התברואה יתאימו לשימוש של ילדים ולאנשים עם מוגבלות.)ג( 

 המבנים יוקמו בצמוד לציר הכניסה לבריכת השחיה.)ד( 

 המבנים ייבנו מחומרי בנייה קשיחים.)ה( 

 חומרי הגימור בצדם הפנימי של קירות מבנים כאמור יהיו בהירים וחלקים.( )ו

 על מבני השירותים יחולו הוראות אלה:)ז( 

 החלפות אוויר בשעה; 8הם יאווררו בקצב של  (1)

 לוקס; 300-תותקן בהם תאורה בעוצמת הארה שלא תפחת מ (2)

 יותקן בהם משטח מתאים להחתלת תינוקות. (3)
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 מחסן 21.1.5.4

 

 באתר בריכת השחיה יוקם מחסן שישרת את אתר בריכת השחיה.

 

 

 שפכים 21.1.5.5

)א( באתר בריכת שחיה יותקנו אמצעים שיגרמו לכך שמי בריכת שחיה שרוקנו ממנה, מי שטיפה של 

מסננים ושפכים אחרים שמקורם באתר בריכת שחיה, יסולקו לביוב באופן שלא יגרמו להצפתו 

 -ובלבד ש

כים שעלולים להזיק למערכת ההובלה, הטיהול והניצול של הביוב, יסולקו באופן ובתנאים שפ (1)

שאישרה רשות הבריאות, כדי שלא יסבו נזק ולא יגרמו מפגע לאתר בריכת השחיה, לציבור, 

 ולסביבה;

 מוצקים שוקעים יורחקו מהשפכים לפני סילוקם לביוב. (2)

ר או באמצעי אחר שימנע זרימה חוזרת מהביוב לבריכת סילוק השפכים ייעשה דרך מרווח אווי )ב(

 השחיה או לכל חדר או מיתקן אחר באתר בריכת השחיה.

 

 

 

 

 סימן ו': שונות

 מניעת רעש 21.1.6.1

 

אתר בריכת השחיה יתוכנן כך שהמיתקנים המותקנים בו והשימושים המתוכננים בו יעמדו בדרישות 

, ולא יגרמו לרעש בלתי סביר 1992-רעש(, התשנ"גהקבועות בתקנות למניעת מפגעים )מניעת 

 .1990-כמשמעותו בתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(, התש"ן

 

 

 מתכות 21.1.6.2

 

 מתכות שנעשה בהן שימוש בבריכת שחיה יהיו מוגנות בפני שיתוך.

 

 הצללה 21.1.6.3

 

שר יספקו הגנה מפני קרינת באתר בריכת שחיה יותקנו אמצעי הצללה קבועים מפני קרינת השמש, א

 השמש בפרט בתקופת הקיץ ובשעות היום החמות, בהתאם להוראות אלה:

באתר בריכת שחיה יוצלל שטח המיועד לשהיית מבקרים שאינו שטח מים, שגודלו במטרים רבועים ( 1)

 לפחות; 1.2כשטח המים הכולל באתר בריכת השחיה כפול 

 75%שטח פני המים הכולל; ואולם בבריכת פעוטות יוצללו לפחות מ 25%בבריכת השחיה יוצללו  (2)

 לפחות משטח פני המים הכולל;

 .16:00-ו 10:00אמצעי ההצללה האמורים בסעיף זה יהיו יעילים, ככל האפשר, בין השעות  (3)
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 הוראות מיוחדות בנוגע לנגישות אדם עם מוגבלות 21.1.6.4

 

 –נוסף על הוראות חלק ח' 

 –מוגבלות, לרבות כשהוא נע בכיסא גלגלים, תהיה נגישות לאדם עם  (1)

מהחניה של אתר בריכת שחיה, מתחנת הסעה להמונים, מהמדרכה, ממקום להעלאה והורדה )א( 

של נוסעים, אם קיימים בסמוך לאתר בריכת שחיה, לכניסה הראשית לאתר בריכת שחיה ועד 

עד לתוך  –כת השחיה העיקרית באתר לשפת כל אחת מבריכות השחיה באתר כאמור, ולגבי ברי

 המים;

 לקופה ולמשרדי אתר בריכת השחיה; )ב(

 למלתחה, לשירותים ולמקלחות באתר בריכת השחיה, הנגישים לשימוש אדם עם מוגבלות;  )ג(

 לשימושים ציבוריים אחרים באתר בריכת שחיה, כגון משטחי שיזוף והצללה, ומזנון;  )ד(

( תבוצע בהתאם להוראות חלק ח', וההנגשה לתוך המים תבוצע 1)ההנגשה כאמור בפסקה  (2)

, או באמצעי אחר שאושר על 2חלק  1918בהתאם לסעיפים הדנים באמצעי גישה לתוך מים בת"י 

ידי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות כמשמעותה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, 

 ;1998-התשנ"ח

קרית בחלקי אתר בריכת שחיה המפורטים להלן יסומנו באמצעי הכוונה בהתאם פני הדרך העי (3)

 להוראות אלה:

יימצא אמצעי הכוונה מהכניסה הראשית לאתר בריכת השחיה עד לפתחי המלתחות לנשים )א( 

ולגברים; נמצאה עמדת מודיעין בסמוך לדרך מהכניסה הראשית לפתחי המלתחות האמורות, 

 הכניסה הראשית אל עמדת המודיעין וממנה לפתחי המלתחות;יימשך אמצעי ההכוונה מ

היורדות לתוך  21.1.2.5יימצא אמצעי הכוונה מהיציאה מהמלתחות עד למדרגות, כאמור בפרט  )ב(

המים, של בריכת השחיה העיקרית באתר בריכת השחיה; שימשו בריכות שחיה שונות כבריכה 

 ל אמצעי ההכוונה לשתיהן;עיקרית כל אחת בחלק אחר מתקופות השנה, יובי

 Tactile( ובניגוד מישושי )Visual contrastאמצעי הכוונה כאמור בפסקה זו יהיה בניגוד חזותי ) )ג(

contrast;לסביבתו ובלבד שפני המרקם יאפשרו הליכה בטוחה עליהם בכף רגל גלויה ) 

בסעיף הדן  2חלק  1918 יסומנו בסימון אזהרה בהתאם לת"י 21.1.2.5מדרגות הכניסה לפי פרט  (4)

 במשטחי אזהרה למדרגות, ובלבד שפני המרקם יאפשרו הליכה בטוחה עליהם ברגל יחפה;

 ( לא יצברו לכלוך ויהיו ניתנים לניקוי וחיטוי בקלות;4)-( ו3הסימנים האמורים בפסקאות ) (5)

פוי שסביב בריכת יתקיים ניגוד חזותי בין אלה: תעלת הגלישה או הסבכה המכסה אותה לבין החי (6)

ס"מ  20( שרוחבה 1)ד()21.1.2.12(, או בין רצועת חיפוי לפי פרט 1)ד()21.1.2.12השחיה לפי פרט 

 לפחות שצמודה לתעלת הגלישה, לבין יתרת החיפוי שסביב בריכת השחיה.

 

 

 סמכות ועדה מקומית 21.1.6.5

 

יתן פטור מהוראות חלק זה הוועדה המקומית רשאית, לפי בקשה מנומקת של מגיש בקשה להיתר, ל

המפורטות להלן או לקבוע הוראות אחרות, אם לדעתה ומטעמים שיירשמו ראוי לסטות מהמגבלות 

לאחר שקיבלה לעניין זה את הסכמת  –שבאותן הוראות, ובלבד ששוכנעה שלא ייפגעו בריאות הציבור 

 רשות הבריאות, ובטיחות הציבור:

ם בבניין או באתר בריכת שחיה שהיתר הבניה להקמתם ניתן בנוגע לבריכת שחיה המיועדת לקו (1)

 ;21.1.2.20-)ב( ו21.1.2.2פרטים  –לפני תחילת תקנות אלה 

 –בנוגע לבריכת שחיה מיוחדת ובכפוף לאמור בסימן ד'  (2)

 (;3)21.1.2.5)א( ופרט 21.1.2.3)ג(, 21.1.2.2פרטים )א( 

אך לא  7%מיוחדת יכול שתתחיל בשיפוע בשיעור בכפוך לכך שקרקעית בריכה  – 21.1.2.4פרט  )ב(

 תעלה על שיפוע זה.
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תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה(,  -'ונספח 

 1994-תשנ"ד

 

 , אני מתקין תקנות אלה:1968-לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח 10בתוקף סמכותי לפי סעיף 

 פרק א': פרשנות

 –בתקנות אלה . 1

לרבות המבנים  בריכת שחיה לרבות מכל או מבנה שמכיל מים לשחיה או לנופש מים,  - "בריכה"    

 והחצרים, לפי הענין;

לתקנות התכנון  1, שניתנו לענין תקנה 1970-הוראות למיתקני תברואה )הל"ת(, תש"ל -"הל"ת"  

פקד , באישור שר הפנים, שעותק מהן מו1970-והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, תש"ל

 בלשכות הבריאות המחוזיות והנפתיות;

 הזמן הדרוש לסינון מי הבריכה בנפח השווה לקיבולת הבריכה; -"זמן מחזור המים"  

 תהליך של השמדת מיקרואורגניזמים; -"חיטוי"  

כמות הכלור או הברום, לפי הענין, הזמינה לחיטוי מי  -"כלור חופשי נותר" ו"ברום חופשי נותר"  

 הגיבה עם אמוניה, תרכובות חנקן וחומרים אחרים;הבריכה שלא 

המנהל הכללי של משרד הבריאות, או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה, כולן או  -"המנהל"  

 מקצתן;

 הכמות הכוללת של כלור חופשי נותר וכלור קשור; -"כלור כללי"  

-ים כתרכובות כלורכמות הכלור הקשורה עם אמוניה וחומרים חנקניים אחר -"כלור קשור"  

 אמוניה;

 מים בעומק פחות ממטר וחצי; -"מים רדודים"  

מעבדה שהכיר בה המנהל לענין תקנות בריאות העם )איכותם התברואית של  -"מעבדה מוכרת"  

 ;1974-מי שתיה(, תשל"ד

ובת , ביטוי חשמלי לעצמת תגoxydation reduction potential (redox) -חיזור" -"פוטנציאל חימצון 

 חיזור של המים במערכת;-חימצון

 ,Standard Methods for the Examination of Water and Wastewaterהספר  -"הספר"  

Washington, APHA ,1992  או כל מהדורה אחרת שתחליף אותה, אשר הופקד לעיון 18מהדורה ,

 , ירושלים;20רח' דוד המלך  הציבור בספריית משרד הבריאות,

תעלה בקצה העליון של דפנות הבריכה המיועדת לקליטת הלכלוך מפני המים  -שה" "תעלת גלי 

 בבריכה ועודפי מי הבריכה הגולשים לתוכה.

 

 פרק ב': רשיון

לא יאושר לאדם רשיון לבריכה ולא ינהל אותה אלא אם כן הוא ממלא אחר הוראות תקנות   )א(  .2

 אלה להנחת דעתו של המנהל.

חריגה מתקנות אלה לבריכה פתוחה לציבור מוגדר ומוגבל במספר, או  המנהל רשאי לאשר)ב( 

 בריכה מיוחדת(, ובתנאים שיקבע. -לבריכה המיועדת למטרה מיוחדת )להלן 

בכל עת שהבריכה פתוחה למבקרים יימצא בחצריה מפעיל, בעל אישור מאת המנהל שעמד  )ג(

נאותים; המנהל יקיים, מזמן בהצלחה בבחינות לענין ניהול בריכת שחיה בתנאי תברואה 

 לזמן, בחינות לענין תקנה זו.

 

 

 גדרותה

נאים כלליים ת
 אישור רשיוןל
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לבקשה לקבלת רשיון לבריכה יצורפו התכניות שהוגשו עם הבקשה לקבלת היתר בניה לפי  )א(  .3

 , ותכניות נוספות שיכללו:1965-חוק התכנון והבניה, תשכ"ה

נים הקיימים תרשים סביבת הבריכה ביחס לרחובות הסמוכים וזיהוי המבנים השכ (1)

 והמתוכננים לפי תכנית בנין עיר;

תרשים המגרש בציון דרכי הגישה החיצוניות לרכב, מדרגות, שטחים מרוצפים, שטחי גינון  (2)

ונטיעות, סככות צל, ברזיות, מיקום מכלי אשפה, גדרות, מקלחות חיצוניות, שיפועים וסדרי 

 ניקוז של שטחי הגינון והשטחים המרוצפים;

 הבריכה בציון סוגי הציפוי וצבעו בכל חלקי הבריכה; תכנית (3)

 פרטים של המיתקנים שבשטחי הבריכה; (4)

 צנרות וקבועות תברואה שבשטחי הבריכה; (5)

תכניות תנוחה וחתכים של המבנים שבשטחי הבריכה, עם סימון ציפויי הקירות וגובהם  (6)

 בחדרי השירות;

 הבריכה או לשימוש המבקרים.מיקום וסוג כל ציוד המיועד להפעלת  (7)

 –קנה המידה של התרשימים והתכניות יהיה  )ב(

 1:2500 -( 1בתרשים סביבה כאמור בתקנת משנה )א() (1)

 1:250 -( 2בתרשים המגרש כאמור בתקנת משנה )א() (2)

 1:100 -( 7( עד )5)-( ו3בתכניות הבניה כאמור בתקנת משנה )א() (3)

נהל לדרוש כי התרשימים, חלקם או כולם, יהיו בקני מידה במקרים מסוימים רשאי המ)ג( 

 אחרים.

 

 פרק ג': המים ומערכות הסינון והחיטוי

המים המוזרמים לבריכה יהיו באיכות מי שתיה לפי תקנות בריאות העם )איכותם התברואית  )א(  .4

ים או מים מלוחים -, אך רשאי המנהל להתיר הזרמת מי1974-של מי שתיה(, תשל"ד

 איכותם המיקרוביאלית כאיכות מי שתיה, ובלבד שמים אלה מוזרמים לבריכה בלבד.ש

 כל חלקי מערכת הספקת המים יהיו מוגנים בפני זרימה חוזרת.)ב( 

 איכותם המיקרוביאלית של מי הבריכה תהיה כמפורט להלן: )א( .5

 –במים הרדודים של הבריכה לא יימצאו ( 1)

 מ"ל מים; 100-רם כלליים בחיידקי קוליפו 10-יותר מ )א(

מ"ל מים, בשתי  100-ב Staphylococcus aureusחיידקים מקבוצת  2-יותר מ )ב(

 רצופות; בדיקות

 מ"ל מים; 100-ב Pseudomonas aeruginosaחיידקי  )ג(

 לא יימצאו במי הבריכה חיידקים פתוגניים אחרים.( 2)

כל עת הרחצה במי הבריכה כמפורט איכותם הכימית והפיזיקלית של מי הבריכה תהיה ב)ב( 

 להלן:

 ;7.6-ל 7.2תהיה בין (pH) הגבה ( 1)

 nephelometric threshold)יחידות עכירות  0.6-העכירות של מי הבריכה תהיה פחות מ(2)

units); 

 חיזור יהיה לפחות כמפורט בתוספת הראשונה;-פוטנציאל החימצון( 3)

 30תמשים בה בחומצה לייצוב הכלור, יהיה בין ריכוז החומצה הציאנורית, בבריכה שמש( 4)

 מג"ל(; -מיליגרם לליטר )להלן  50-ל

 

 ספחיםנירוף צ

 ספקת המיםא

 יכות מי הבריכהא
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סנטימטרים מתחת לפני המים, לא תעלה  30מידת החום של המים בבריכה, בעומק של ( 5)

 מעלות צלסיוס אלא אם כן אישר המנהל טמפרטורה אחרת. 30על 

אמת איכות המים לדרישות המפורטות בעל בריכה יבצע את הבדיקות הנחוצות לבדיקת הת)ג(  

)ב(, במעבדה מוכרת, בשיטות שנקבעו בספר, לפחות פעם בחודש, -בתקנות משנה )א( ו

ובחודשים יולי ואוגוסט פעמיים בחודש; המנהל רשאי לקבוע תדירות בדיקות שונה לבריכה 

 שהתנאים בה מחייבים זאת לדעתו.

, בידי עובד של 13.00עד  11.00ין השעות דיגום מי הבריכה לצורך בדיקתם ייעשה, ב )ד(

, 1968-מעבדה מוכרת או עובד של רשות רישוי כמשמעותה בחוק רישוי עסקים, תשכ"ח

 בעל הכשרה מתאימה שאושרה בידי המנהל.

 בעל הבריכה יעביר למנהל את תוצאות הבדיקות תוך שבוע מיום ביצוען. )ה(

ת ועל ביצוע בדיקות מים נוספות במעבדה המנהל רשאי להורות על אופן נטילת הדגימו )ו(

מוכרת, לגילוי חיידקים המהווים מדדי זיהום, חיידקים פתוגניים או חומרים אחרים המזיקים 

 לבריאות.

נמצאו חיידקים או חומרים אחרים שעלולים להזיק לבריאות, רשאי המנהל להורות לבעל  )ז(

ם הדרושים למניעת הימצאות הבריכה, בדרך שיגרה או למטרה מיוחדת, לנקוט אמצעי

 החיידקים או החומרים.

ראה המנהל שמי הבריכה מסכנים את בריאות המתרחצים, רשאי הוא לדרוש הרקת  )ח(

 הבריכה מהמים או מניעת הרחצה בבריכה, עד החזרת איכות המים לדרישת תקנות אלה.

 המנהל. מי הבריכה יחוטאו ברציפות בכלור, בברום או בחומר אחר שאישר )א( .6

 0.8הריכוז של כלור חופשי נותר במי הבריכה המחוטאים בכלור ללא חומר מיצב, יהיה בין )ב( 

 מג"ל. 2.0-ל

איזוציאנורט מוכלרות לייצוב הכלור   במי הבריכה המכילים חומצה ציאנורית או תרכובות )ג(

מזערי של )ב( והריכוז ה5החופשי הנותר, יהיה ריכוז החומצה הציאנורית כמפורט בתקנה 

 מג"ל. 2.5כלור חופשי נותר במים יהיה 

 2.0-מג"ל ל 1.0מי הבריכה שנעשה בהם חיטוי בברום, יהיה ריכוז הברום החופשי הנותר, בין  )ד(

 מג"ל.

מי הבריכה שנעשה בהם חיטוי בחומר או בתהליך שאינו מבוסס על כלור, תהיה עצמת  )ה(

 ה )ב(.החיטוי שוות ערך לערכים המפורטים בתקנת משנ

בבריכה מקורה לא יוסיפו למים חומר לייצוב הכלור; ואולם מותר השימוש בטבליות כלור  )ו(

 מוצק המכיל חומצה ציאנורית.

נתגלתה בבדיקת מי הבריכה תוצאה חורגת, ימנע בעל הבריכה רחיצה בבריכה עד שהתוצאה   .7

ענין זה יראו כתוצאה חורגת, , לפי הענין; ל6או  5בבדיקה חוזרת תתאים לרמה כמפורט בתקנות 

 חריגה מהרמה המפורטת להלן:

 מ"ל מים; 100-בStaphylococcus aurreus חיידקים מקבוצת  5-יותר מ (1)

 ;7.8-או יותר מ 7.0-פחות מ(pH) הגבה   (2)

 יחידות עכירות; 1.0עכירות מעל   (3)

 מג"ל; 80ריכוז החומצה הציאנורית מעל   (4)

מג"ל של כלור חופשי נותר בבריכה המחוטאת  3.0-מג"ל או יותר מ 0.5-ריכוז של פחות מ  (5)

 בכלור ללא חומר מייצב.

של מי הבריכה יבוצעו באופן רצוף במכשירים (pH) בדיקות הריכוז של חומר חיטוי והגבה   )א(  .8

ייל אוטומטיים; ממצאי הבדיקות ישמשו לויסות החדרת חומר חיטוי וחומר מווסת הגבה; המפעיל יכ

 .9את המכשירים פעם ביום לפחות בעזרת ערכות מתאימות, כאמור בתקנה 

 

 יטוי המיםח

 גירת בריכהס

דיקת חומר ב
 חיטוי והגבה
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שלהם ייבדקו בשעת פתיחת הבריכה (pH) עכירות מי הבריכה, ריכוז כלור במים וההגבה  )ב(

 למבקרים וכל שלוש שעות לאחר מכן, עד לסגירתה, ויירשמו ביומן.

 כוזה פעם בשבוע לפחות ויירשם ביומן.בבריכה שבה משתמשים בחומצה ציאנורית, ייבדק רי )ג(

המנהל רשאי לדרוש רישום רצוף של תוצאות הבדיקות המפורטות בתקנת משנה )א(   )ד(

 בבריכה שקיימת בה סיבה לכך.

בעל הבריכה יציג לעיון המבקרים, בצורה ברורה בשלט, כל זמן שהבריכה פתוחה )ה( 

)ג( בציון -)ג( ותקנות משנה )ב( ו5למבקרים, את תוצאות הבדיקות שבוצעו על פי תקנה 

 הגבולות המותרים לכל רכיב שנבדק ותאריך הבדיקה.

 בחצרי הבריכה יימצאו ערכות מתאימות לבדיקות מים אלה:  )א(  .9

 ;(pH)הגבה  (1)

 שארית חומר חיטוי )כלור חפשי נותר או ברום חפשי נותר(; (2)

 כלור כללי; (3)

 טמפרטורה; (4)

 חיזור;-צוןפוטנציאל חמ (5)

 צלילות המים; (6)

 חומצה ציאנורית )מקום שמשתמשים בה(; (7)

 לערכות יהיה טווח בדיקה לריכוזים הדרושים לטיפול נאות במים. )ב(

 כל הערכות יכוילו במעבדה מוכרת, אחת לשנה לפחות. )ג(

 בחצרי הבריכה יימצאו החומרים והציוד הדרושים לכיול אמצעי הבדיקה.  .10

 בבריכה ינוהל יומן שבו יירשמו כל תוצאות הבדיקות.( )א .11

היומן יישמר בחצרי הבריכה שנה לפחות מיום הרישום בו, ויעמוד לעיון המנהל בכל עת )ב( 

 שהבריכה פתוחה למבקרים.

 –ציוד החיטוי של בריכה  .12

בספיקה יהיה מסוג המזין תמיסה מדוללת של חומר חיטוי ויאפשר חיטוי רצוף ואוטומטי  (1)

 הדרושה;

והמנהל רשאי לדרוש  (pH)יכלול אמצעי בקרה וויסות של שארית חומר החיטוי ושל ההגבה  (2)

 , בבריכה שקיימת לדעתו סיבה לכך;(recorder)התקנת אמצעי רישום 

יכלול פיקוד להבטחת תיאום בין מערכות הסינון והחיטוי על ידי חיבורים חשמליים ואבזור  (3)

 הידרולי;

כלול אמצעים למניעת חדירה של חומרי חיטוי או כימיקלים למי הבריכה או לצנרת, בעת י (4)

הפסקת זרימת המים בצינורות המספקים מים לבריכה, לרבות אבזרים לניתוק צנרת 

 הכימיקלים וחומרי החיטוי והפסקת זרימתם למערכת מחזור המים;

 העובדים והציבור;יכלול את כל אמצעי הבטיחות הדרושים למניעת סיכון  (5)

יהיה קל לפירוק ולהרכבה לצרכי ניקוי ותחזוקה ויהיה מסוג שאינו מצריך פעולות תחזוקה  (6)

 רבות;

 יותקן במקום בלתי פגיע ויכלול ברזי ניתוק במקומות הדרושים; (7)

 יהיה מותקן כך שבמקרה של כשל, תסולק כל דליפת גז באופן מבוקר; (8)

 החיטוי או במערכת;  נרת מחומרים שמצויים בחומרלא יאפשר סתימה של הצ (9)

 יהיה עמיד בפני שיתוך הנגרם על ידי כלור גזי, אדי כלור או תמיסות כלור או ברום;( 10)

 לא יושפע לרעה מן השימוש השגרתי או תנאים צפויים אחרים בהפעלה נכונה.( 11)

 

כות ער
 לבדיקת מים

 יוד לכיולצ

 ישוםר

 יוד החיטויצ
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ים או לבריכה ואשר אישר לצורך מי הבריכה יטופלו אך ורק בחומרים שאינם מזיקים למתרחצ .13

 זה המנהל.

, 16הוספת חומרים לטיפול במי הבריכה שלא באמצעות מערכת המיחזור כאמור בתקנה  .14

 תיעשה רק בשעה שאין מתרחצים בבריכה.

 רום פני המים בבריכה יהיה בכל עת בגובה תעלת הגלישה. .15

ציה(, לעצירת שערות וחומר גס, לסינון, לחיטוי בבריכה יותקן ציוד למיחזור המים )רצירקול)א(  .16

 הציוד(. -ולהוספת כימיקלים )בתקנה זו 

 הציוד ישמור על איכות מים אחידה בכל חלקי הבריכה בהתאם למפורט בתקנות אלה.)ב( 

 –זמן מיחזור המים המרבי יהיה  )ג(

 ;שעתיים, ורשאי המנהל להורות שיסוננו תוך שעה אחת -בבריכת פעוטות  (1)

 ארבע שעות; -בבריכת ילדים  (2)

 שש שעות; -בבריכת שחיה כללית  (3)

 כפי שיורה המנהל. -מטר  0.9 -בבריכה מיוחדת ובבריכה שעומקה הממוצע פחות מ (4)

במערכת מיחזור המשותפת למספר בריכות, יחושב זמן מיחזור המים הדרוש, בהתחשב   )ד(

 בריכות.בנפחי המים היחסיים וזמן המיחזור של כל ה

מפעיל בריכה ישמור בהישג יד ספר הוראות הפעלה ותחזוקה של כל חלקי המערכות, בשפה  .17

 העברית, ואם הותקן ציוד מיובא, יהיה הספר תרגום נאמן לעברית של הוראות היצרן.

 בכניסה לשטח המגודר, תותקן מקלחת לשימוש המתרחצים.)א(  .18

ם ורשאי המנהל לדרוש סידורים להפעלה אוטומטית המקלחת תכלול ברז לשטיפת רגליי)ב( 

 של הברז.

 ניקוז המקלחת יהיה מחובר למערכת הביוב. )ג(

בשעות שהבריכה פתוחה, יסופקו מי שתיה על ידי שקתות המותקנות בכל חלקי החצרים ביחס  .19

מבקרים; המנהל רשאי לדרוש התקנת שקתות נפרדות להדחת כלי  100של ברז אחד לכל 

 .אוכל

 12-בחצר הבריכה יהיה מקום מוצל עבור המבקרים בבריכה; שטח המקום המוצל לא יפחת מ .20

 .26מ"ר כפול מספר המתרחצים המותר באותה בריכה לפי תקנה 
 

 בחצרי הבריכה יימצאו חדרי שירות לשימוש המבקרים שיתאימו לתנאים אלה:)א(  .21

 בנויים מחומרי בניה קשים; המבנים יהיו (1)

בקבועות התברואה, מערכת המים ומערכת הביבים ואבזריהם יתקיימו הדרישות  (2)

 המפורטות בהל"ת;

 חדרי השירות יכללו את המיתקנים הבאים בכמות כנקוב לצדם לפחות: (3)

 שניים; -חדרי הלבשה  )א(

 ן המבקרים;נשים מבי 50לכל  1-גברים ו 100לכל  1 -תאי בתי שימוש  )ב(

 גברים מבין המבקרים; 100לכל  1 -משתנות  )ג(

 מבקרים; 100לכל  1 -כיורים  )ד(

מבקרים; המנהל רשאי לאשר הקמת חלק מהמקלחות בשטח  60לכל  1 -מקלחות  )ה(

 הפתוח של חצרי הבריכה.

(, יחושב כשווה מספר 3לצורך קביעת מספר המיתקנים הנחוצים לענין תקנת משנה )א())ב( 

 נשים והגברים.ה

  

 ומרים לטיפולח
 מיםב 

 וספת חומריםה

 ום המיםר

 ערכת מיחזורמ

 פר הוראותס

 קלחתמ

קתות לשתיה ש
 ורחיצת כלים

-ק' תשנ"ות לצ
1996 

 דרי שירותח
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 פרק ד': תחזוקה ונקיון

מי הבריכה, המים המתנקזים מתעלת הגלישה, מי שטיפה של המסננים ושפכים אחרים, )א(  .22

 יסולקו למערכת ביוב ציבורית באופן שלא יגרמו להצפת הביבים.

 לא יסולקו שפכים מלוחים לרשת הביוב הציבורית אלא באישור בכתב מאת המנהל.)ב( 

סילוק השפכים יהיה דרך מרווח אוויר או באמצעי אחר שימנע זרימה חוזרת מהביבים   )ג(

 לבריכה או לצינורות הבריכה.

שפכים שאין אפשרות לסלקם למערכת הביוב הציבורית יטופלו ויסולקו באופן שלא יסבו  )ד(

 נזק או מפגע לחצרי הבריכה ולסביבה ובהתאם לאישור המנהל.

ימוש חוזר ייעשה רק באישור בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאים ניצול מי עודפים לש)ה(

 שיקבע.

 מי שטיפת המסננים לא יחזרו לבריכה. )ו(

בחצרי הבריכה יימצאו, בכל עת, הכלים והחומרים הדרושים לתחזוקה ולפעולות ניקוי )א(  .23

 וחיטוי.

נקיים ותקינים כל זמן  חצרי הבריכה, המיתקנים, הציוד, חדרי השירות ויתר המבנים יוחזקו)ב( 

 שהבריכה פתוחה למבקרים.

מימי; קרקעית הבריכה תנוקה היטב פעם -בחצרי הבריכה יימצא בכל עת ציוד תקין לניקוי תת .24

 אחת ביממה לפחות.

 

 

 פרק ה': המבקרים בבריכה

 .בגדי רחצה ומגבות לא יושאלו למבקרים אלא אם כן כובסו וחוטאו בשיטה שאישר המנהל )א(.25

 מתרחץ רשאי להיכנס למים בחולצת טריקו נקיה בצבע בהיר. )ב(
 

מטרים רבועים של  3מספר המתרחצים בעת ובעונה אחת לא יעלה על מתרחץ אחד לכל   )א(.26

 שטח פני המים.

ר מספר המתרחצים המרבי לבריכה, בהתאם לחישוב שבתקנת משנה )א(, יצוין בשלט כאמו)ב( 

 בתוספת השניה.

, מספר המבקרים יחשב כמספר המתרחצים כאמור בתקנת משנה )א( 21-ו 19לענין תקנות )ג( 

 כפול ארבע.

 חיים לחצרי הבריכה זולת כלב נחיה לעיוור.-לא יורשה אדם להכניס בעל .27

ראות בחצרי הבריכה יוצבו שלטים במקומות המפורטים בטור ב' בתוספת השניה ועליהם הו)א(  .28

 בנוסח כמפורט בטור א' לצדם.

 אם הבריכה פתוחה למבקרים בשעות החשיכה יוארו השלטים. )ב(

 המנהל רשאי להורות על שילוט גם בשפה לועזית.  )ג(

על מנהל הבריכה לדאוג שהתנהגות המבקרים בבריכה תהיה בהתאם להוראות המפורטות  .29

 בשלטים.

 

 

 

  

 ילוק שפכיםס

 חזוקה וניקיוןת

 מימי-יקוי תתנ

 גדי רחצה ב
 ומגבות

 1996-ק' תשנ"ות
 1996-ק' תשנ"ות

ספר מתרחצים מ
 ומבקרים

 עלי חייםב

 ילוטש

ות חריא
 להתנהגות
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 פרק ו': שונות

 נות אלה יהיה מופקד במשרדי הבריכה לעיון המבקרים בבריכה.עותק של תק .30

 .1970-תקנות אלה באות להוסיף על צו הסדרת מקומות רחצה )בריכות שחיה מוכרזות(, תש"ל .31

 בטלות. – 1973-תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה(, תשל"ג .32
 

יום התחילה(  -)ג(, שלושים ימים מיום פרסומן )להלן 2תקנות אלה, למעט תקנה  תחילתן של .33

 )ג( שנתיים מיום פרסומן.2ותחילתה של תקנה 

המנהל רשאי לפי בקשת בעל בריכה שביום התחילה כבר היתה בנויה, לפוטרו מהוראות  .34

ובטח איכותם תקנות אלה, כולן או מקצתן, לתקופה שהוא יורה, או לצמיתות, ובלבד שת

 הנאותה של מי הבריכה.

  

 פקדת עותקה

 מירת דיניםש

 יטולב

תק' 
-תשס"ח

2008 
 חילהת

וראות ה
 מעבר
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 תוספת ראשונה .1

 ((3)ב()5)תקנה 

 (vmחיזור )במיליוולט -פוטנציאל חימצון

 (Oxydation Reduction Potential - (Redox))רדוקס 

 Calomelאלקטרודה  Ag/AgC אלקטרודה  

 3.5 KCL 3.5 KCL pH 

 750 700 7.5-7.2 

 770 720 7.8-7.5 

 

 תוספת שניה

 )א((28-)ב( ו26)תקנות 

 שילוט

 טור ב' טור א' 

 המקום בו יוצב השלט נוסח השלט 

 בכניסה לבריכה ובחדרי ההלבשה כל מתרחץ חייב להתקלח לפני .1 א.

    כניסתו לבריכה

אסור לירוק או למחוט את האף אל תוך  .2

 מי הבריכה

הכניסה למים אסורה לאנשים החולים  .3

במחלות עור, פצעים מוגלתיים, 

ננות, דלקת עיניים או מחלה הצט

 מידבקת אחרת.

אסור להכניס בעלי חיים לחצרי  .4

 הבריכה פרט לכלב נחיה של עיוורים.

מתרחץ רשאי להיכנס למים בחולצת  .5

 טריקו נקיה בצבע בהיר.

סמוך לבריכה )שלט זה ייתלה בכל עת  הרחצה אסורה ב.

 שהמים אינם ראויים לרחצה(

 בכניסה לשטח המגודר ליד המקלחת היכנסך לשטח נא לשטוף עצמך לפני .1 ג.

  המגודר

 אסור להכניס מזון .2

 הטיפול במיםבכניסה לשטח מערכות  סכנה -סורה הכניסה לזרים א ד.

הכלורינטור או הברומינטור ליד  גולגולת ועצמות מוצלבות(סכנה רעל )עם  ה.

 ובמחסן לחומרי חיטוי

 ראשונה בכניסה לחדר עזרה תחנת עזרה ראשונה ו.

 במקומות בולטים לעין השלך פסולת למכלי אשפה -שמור על הנקיון  ז.

 בכניסה לשטח המגודר הבריכה מיועדת ל.... מתרחצים ח.

 במקומות בולטים לעין מסוכנת -חשיפה מוגזמת לשמש ללא הגנה  ט.

 לבריאותך
 

 

 אפרים סנה (1994ביוני  13ד' בתמוז תשנ"ד )
 שר הבריאות   

 

 1996-' תשנ"ותק

 1996-ק' תשנ"ות
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חיות המהנדס הראשי לטיפול באירועי זיהום צואתי )הקאות, הנ - 'זנספח 

 * 23-8-09דימום( במי בריכות שחייה עדכון 

 מהנדס ראשי לבריאות הסביבה -שלום גולדברגר 

 

ה, הקאות או דימום בבריכות שחייה עלול לגרום טיפול לא נכון באירועים של פליטות צוא

 .להעברת מחלות למתרחצים ולזיהום של מערכות וציוד לטיפול במי הבריכה

 

 עלולים להיווצר מספר מצבים:

 זיהום שאינו מפוזר -צקות הפרשות מו .א

 כלומר, זיהום מפוזר במים. -ם( זיהום מים בהפרשות נוזליות )שלשול ,הקאות, דימו .ב

 ות לפעוטות. בבריכ1 ב 

 . בבריכות למבוגרים2 ב 

שיון בריכת זרמים יבעל רשיון עסק כפי שהוגדר בתקנות בריכות שחייה, מחזיק ר חייב במקרים אלה

 לפעול כדלקמן: -או מי שפועל מטעמו  -או מנהל המוסד בו פועלת בריכת זרמים 

 

 

 זיהום שאינו מפוזר -הפרשות מוצקות   א'

במקרים הניקוי והחיטוי. ) להשלמת עד מהמים ולמנוע כניסתם למים להורות למתרחצים לצאת מיד

המבוגרים יש מערכת טיפול במים משותפת, יש להוציא את המתרחצים   שלבריכת הפעוטות ולבריכת

 הבריכות ( מהמים בשתי

 רה תברואית למערכת סילוק שפכים(.להרחיק ככל האפשר את ההפרשות ) ולסלקן בצו .1

למשך חצי   מג״ל 10 מג״ל למשך שעה או 5 עד ור החופשילהגביר את ריכוז הכל .2

 כוז הכלור[.יוכפל רי  ]בבריכות בהם משתמשים במיצב כלור ) ציאנורטים( עה.ש

 .7.4- 7.2 ( במים תהיה בתחוםpHלדאוג שההגבה ) .3

המותר בהתאם לדרישות  לוודא שריכוז הכלור אינו עולה על הריכוז 4 כמפורט בסעיף חיטויה אחרי .4

 אה נאותים לבריכות שחייה.התקנות לתנאי תברו

תברואה נאותים לבריכות  לוודא שכל הפרמטרים הפיזיקו כימיים הם בערכים כנדרש בתקנות לתנאי .5

 שחייה

 שות למתרחצים להיכנס שוב למים.עם השלמת הפעולות בסעיפים לעיל ניתן להר .6

 

 

הצביע על לעשוי ) במים מפוזר יהוםז - ,הקאות, דימום( )שלשול מים בהפרשות נוזליות זיהום   ב'

 מחלה מדבקת אצל המתרחץ(.

  בריכות של פעוטות ) ברכות קטנות( , בריכות זרמים - 1' ב

(A טיפול בבריכה 

 למים עד להשלמת הניקוי והחיטוי. סתםלהורות למתרחצים לצאת מיד מהמים ולמנוע כני .1

  להפסיק את סחרור המים .2

 לרוקן את הבריכה מהמים .3

 האלמנטים ולשטוף עם מים נקיים . להקפיד לנקות את כל -לנקות את הבריכה עם דטרגנט  .4

 למלא את הבריכה במים. .5

 לפחות תוך שמירה על ההגבה מג״ל , למשך שעה אחת 10 ל להעלות את ריכוז הכלור החופשי .6

(pHבתחום ) החומרים במים. על ידי הוספה ידנית וערבוב 7.4 - 7.2 

אם לבריכת הפעוטות , בריכות זרמים ולבריכת המבוגרים יש מערכת טיפול במים משותפת, יש  .7

 (. 1פעוטות )סעיף ב לפעול לגבי כל הבריכות כמו במקרה של בריכת

 

http://www.poolindx.com/he/index/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%97%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%95%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%93-%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%99-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA-1.aspx
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B טיפול במערכת ובציוד ) 

 לרוקן את תא האיזון. .1

 ולשטוף היטב במים נקיים. טרגנטלנקות בד .2

 מג״ל למשך שעה אחת . 10 למלא את תא האיזון במים ולהכניס כלור עד השגת ריכוז של .3

 )לרבות המסנן לחומר גס(. םמסננילבצע שטיפת ה .4

       ון דרךלהפעיל את מערכת הסחרור לפחות לשעתיים. להעביר מים ) עם כלור( מתא האיז .5

 דקות. 30 אחרי שטיפתם ( ולאפשר זמן מגע שלמסננים )ה

 לסחרר את המים במשך זמן מחזור אחד. .6

 לשטוף את המסננים. .7

          תברואה נאותים תקנות בדבר תנאילבדוק אם ריכוז הכלור לא עולה על הריכוז הנדרש ב .8

 בריכות שחייה.ב

 ( ויתר הפרמטרים במים הם בתחומים הנדרשים בכל חלקי הבריכה.pHלוודא שההגבה ) .9

 למים . עם השלמת הפעולות בסעיפים לעיל ניתן להרשות למתרחצים להיכנס שוב .10

 

 

 בריכות למבוגרים )בריכות גדולות( - 2' ב

 הניקוי והחיטוי. ת מיד מהמים ולמנוע כניסה למים עד להשלמתלהורות למתרחצים לצא .1

 להפסיק את סחרור המים .2

 אם ההפרשות טרם התפזרו לשאוב אותן על ידי מטאטא יונק תוך עקיפת המסנן ) להוציא את  .3

 שפכים. ( ולפנות את המים למערכת סילוק סינוןאלמנט ה

 ללא מתרחצים במים. לחדש את הסיחרור .4

 שעות. 8 -מג״ל למשך לא פחות מ 20 -עד ל להעלות את ריכוז הכלור החופשי .5

 .7.2 - 7.0 ( היא בתחוםpHלוודא שההגבה ) .6

ומר גס. ) שטיפה ראשונה( ]כאשר הסינון הוא לבצע שטיפת המסננים כולל מסנן לח .7

 מג״ל[ .  3-5באמצעות מסנן חול צריכים להוסיף קואגולנט למים בריכוז

 ת הבריכה, יש לבצע ניקוי הקרקעית במטאטא יונק.אם ניצפה שיקוע של חומר בקרקעי .8

 שטיפה שניה(. )נוסף לבצע שוב שטיפת מסננים סינון אחרי מחזור .9

לוודא שריכוז הכלור לא עולה על הריכוז הנדרש בתקנות בדבר תנאי תברואה נאותים בבריכות  .10

 שחייה.

 בתחום הנדרש.לוודא שכל יתר הפרמטרים הם  .11

 שוב למים. הרשות למתרחצים להיכנסעם השלמת הפעולות בסעיפים לעיל ניתן ל .12

 לבצע חיטוי של המטאטא היונק לפי הוראות היצרן . .13

 

 

 :הערות כלליות

 נטיכלור אטרול כלור אפשר לבצע על ידי ״אנטי כלור״ ] סודיום תיוסולפט[ ביחס אחד לאחד )גרם ינ

   .)מג״ל כלור 1.0לקוב מים כדי להוריד 

 חייבים לנקות ולחטא את הכלים שהשתמשו בהם וגם את הסביבה  

 להדריך הורים שידאגו לצרכים של הילדים לפני הכנסתם לבריכה יש. 

  יש להקפיד על כניסת פעוטות רק בבריכות שמיועדות לכך. 

  יש לדאוג לשילוט ולמכירתם  -רחצת פעוטות יש לאשר רק בחיתולים שמיועדים ומתאימים לרחצה

 .במקום

 יש לדאוג למקלחת בקרבת בריכת הפעוטות. 

 שולחן מצופה בחומר רחיץ, פח  ר להחתלת תינוקות )כיור עם מים זורמים,יש לדאוג למקום מסוד

 (.אשפה עם מכסה
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 הודעה למשרד הבריאות ובדיקות מעבדה

 :מחזיק רשיון העסק של הבריכה חייב

הפעולות ואמצעים   להודיע ללשכת הבריאות ) המחלקה לבריאות הסביבה ( על האירוע ועל .1

 .שננקטו

הכוללת בדיקה  קוי והחיטוי, דיגום לבדיקה מיקרוביאלית מלאהית הנלהזמין, עם תום פעולו .2

 .לקוליפורמים צואתיים

הבריכה למתרחצים  במידה והתוצאות של הבדיקות המיקרוביאליות תהינה חריגות, לא תפתח .3

  תהינה תקינות ותבוצענה פעולות נוספות עד שהבדיקות הבקטריאליות

 

 תיעוד

 :יש לרשום ביומן של המפעיל

 ל תוך ציון תאריך, שעה, שם הבריכה.מקרה של אירוע מהסוג הנ״ כל .1

 . פירוט הפעולות שבוצעו ומשך הזמן שלקח לטפל באירוע .2
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 גיליון  מידע על סיכונים תעסוקתיים  - 'חנספח 

 

 מה הם הסיכונים העיקריים של עיסוק זה ?

 חשיפה לקרינת שמשמחלות עור כתוצאה מ  

 התייבשות 

 החלקה בירידה מעמדת הצלה מוגבהתת מים ברחבת הבריכה, החלקה עקב הימצאו 

 נפילה כתוצאה מגישה מהירה ולא זהירה לפעולת הצלה 

 חתכים ופציעות מאריחים שבורים וכדומה 

 חשיפה לחומרים כימיים: מגע עם כלור ו/או חומצת מלח ושאיפת חומרים אלו לריאות 

 אה ממאמץ יתר ותנועות חדות בעת פציעה גופנית )מתיחה וקרע בשריר, פגיעה בשלד( כתוצ

 הוצאת טובע

 גילויי אלימות מצד מתרחצים שלא נשמעים להוראות 

  ,ירידה במצב הערנות והדריכות ושיקול דעת מוטעה כתוצאה משעות עבודה רבות ללא מנוחה

 בתנאי מזג אוויר קשים 
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