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כ"ו בתשרי תשפ"א 
14 באוקטובר 2020 
 0600-1035-2020-0000920

לכבוד 
 

הנדון: רשימת תחנות הצלה הפועלות בעונת החורף 2020-2021 
 
 

1. להלן פירוט חופי הרחצה אשר יופעלו כתחנות חורף החל מיום 18.10.20 

2. החופים המצוינים בטבלה יופעלו במהלך עונת החורף מלבד החופים אשר המועד לסיום הפעלתם 

מצוין בהערות. 

3. להלן סיכום החופים המופעלים ע"פ חלוקה של ימים: 

א. ים תיכון: 34 

ב. ים המלח: 4 

ג. ים סוף: 4 

ד. ים כנרת: 1 

סה"כ: 43 חופים יפעלו במהלך עונת החורף. 

להלן הטבלה:  

הערות   חופים   רשויות   מחוז  מס'  

ירושלים  התחנות יופעלו עד ליום 28.2.21 1 
נפרד    2

התחנה תופעל עד ליום 31.1.21  צ'ארלס קלור   3

פרישמן   4
התחנות יופעלו עד ליום 31.12.20 

צוק צפון   5

התחנה תופעל עד ליום 30.11.20  אביב   6

התחנה תופעל עד ליום 18.11.20  גבעת עליה 

עיריית ת"א 

 7

אכדיה דרום   8

אכדיה צפון   9

 

השרון 

עיריית הרצליה  

 10

סלע ב'   11 
ריוויירה    12

התחנה תופעל עד ליום 30.10.20  הנפרד 

בת ים 

ת"א 

 13

בר כוכבא דרום   14

בר כוכבא צפון   15

דלילה צפון   16

התחנות יופעלו עד ליום 4.11.20 

דלילה דרום 

אשקלון  דרום  

 17
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נפרד   18
התחנות יופעלו עד ליום 30.10.20 

גן לאומי אשקלון   19

קשתות תחנה 1   20

י"א    21

התחנות יופעלו עד ליום 18.11.20 

מי עמי 

עירית אשדוד  

 22

השמש    23

הנפרד   24

שחפים    25

פעילים כל השנה 

מוריה  

עיריית אילת  

 26

חמי זוהר   27

עין בוקק   28

אשת לוט   29

 

 
פעילים כל השנה 

נפרד 

מ.א תמר  

 30
 

סירונית א'  עיריית נתניה    31
 

חוף  תל יונה (תחנה 

מס' 4) 

עיריית ראשון 

לציון  

מרכז  

 32

התחנה תפעל עד ליום 30.11.20  תכלת  טבריה   33

בצת   34

שבי ציון   35

התחנות יופעלו עד ליום 31.10.20 

אכזיב 

 

מטה אשר 

צפון 

 36

דדו זמיר תחנה 3   37

דדו זמיר תחנה 5   38

חוף הכרמל תחנה 

דרומית 

 39

חוף בת גלים תחנה 

מערבית 

 40

 

 

חוף נאות קריית ים 

תחנה 2 

חיפה 

 41

כפר הים  התחנות יופעלו עד ליום 15.11.20 42 

אולגה מרכזי 

חדרה 

חיפה 

 43

 
 

בכבוד רב, 
שרה חמודה 

מרכזת אתרי רחצה 


