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 תוך עמידה בתו הסגול -הנחיות לפתיחת חופי הרחצה :הנדון
 
 

בהתאם לעמדת משרד  ( אולם1.4.20הייתה אמורה להיפתח ביום ז' בניסן תש"ף ) 2020עונת הרחצה 

נדרש שר הפנים  עקב התפשטות נגיף הקורונה ועל מנת למנוע הדבקות כתוצאה מהתקהלויות  הבריאות 

 לדחות את פתיחת עונת הרחצה. 

 

 בהתאם להחלטה שהתקבלה, ובכפוף לעיגון התיקונים הנדרשים בחקיקה,  עונת הרחצה אמורה להיפתח 

 .20.5.20ביום 

 

שבסמכותן ובאחריותן, ל הרשויות המקומיות עהתאם למתווה כפי שאושר על ידי משרד הבריאות, ב

לדאוג לקיים את והאמור מתווה הע"פ  הפעלת חופי הרחצה לפי חוק הסדרת מקומות רחצה, לפעול

 .הקהל הרחבמההנחיות וההדגשים הנדרשים מצוות העובדים בחופים ו

  

 שירותי הצלה:

 

 מצילים כמתחייב בצו הסדרת מקומות רחצה.  3כל תחנת הצלה תאויש ע"י  .א

 בעת פעולות ההצלה אין חובה במיגון מיוחד. .ב

 מגישי עזרה ראשונה נדרשים למיגון כפי ההנחיות לשירותי רפואה. .ג

יפעלו ויתמקדו אך ורק בעבודתם המקצועית כמתחייב על פי צו הסדרת מקומות רחצה ולא  המצילים  .ד

 יהם כל משימת אכיפה נוספת. תוטל על

 עובדי ניקיון ופקחים נדרשים לחבוש מסכות.  .ה

את נוסח ההודעה הבאה: תחנת ההצלה, על הרשות לוודא השמעה בכל שעה עגולה במערכת הכריזה של  .ו

"נופש נכבד. בהתאם להנחיות משרד הבריאות הנך מתבקש לחבוש מסכה בכל זמן שהותך בחוף וכן 

 מטרים בין מקבץ נופשים למשנהו. בילוי נעים."  2לשמור מרחק של 
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 קהל המתרחצים:

 

מטר בין כל מקבץ נופשים . לעניין זה, מקבץ נופשים הינו  2על המתרחצים להקפיד על שמירת  מרחק  .א

אנשים, לפי   6בני אותו תא משפחתי או יחידים השוהים יחד במקום מגורים אחד או קבוצה של עד 

 הגדול מביניהם. 

ב פתוח, כפי שנקבעו על המתרחצים להקפיד על שמירת כל הנחיות משרד הבריאות לגבי שהיה במרח .ב

 וחבישת מסכה. הבהוראות הדין, לרבות שמירת כללי ההיגיינ

על הרשות המקומית לפעול, ככל הניתן, לפעול לסימון נקודות סימון/מתחמים בתוך חוף הים, על מנת  .ג

 להביא להפרדה כאמור ולפקח עליה. 

 

  שימוש במתקנים ובמבנים:

 

 חטא בכל שעה. נקות ולשירותים יש ל .א

 אין לאפשר שימוש במלתחות ומקלחות במבנים סגורים.  .ב

לרשות את השירות האמור עמיד הלועל הרשות המקומית מקלחות פתוחות בניתן לעשות שימוש  .ג

 הציבור. 

ובכפוף להנחיות החלות לגבי שימוש במתקני כושר  חוףתחום הכושר הקיימים בניתן להשתמש במתקני  .ד

 בשטח ציבורי

בין מקבץ מטר  2מרחק בתוך כל מקבץ נופשים תוך שמירת להציב , ניתן שיזוף כסאות, שולחנות ומיטות .ה

  נופשים אחד למשנהו.  

 

 שילוט:

 

שפות )עברית ,ערבית ואנגלית(, על  3-וב( 2*2שלטים בגודל של "שלט הכרזה ) 2יש להציב בכל חוף לפחות 

 השלט להיות מוצב בכניסה לחוף ובמקום שנראה למתרחצים.

 נוסח השלט יהיה כדלקמן: 

 " כללי התנהגות בחוף הים במשבר הקורונה:                                            

נופש נכבד, ברוכים הבאים לחוף הים. הנך מתבקש לנהוג ע"פ הנחיות משרד הבריאות בתקופת משבר 

 הקורונה:

 לחבוש מסכה כל זמן שהותך בחוף הים.  .א

כל מקבץ נופשים. לעניין זה, מקבץ נופשים הינו בני אותו תא משפחתי מטר בין  2יש לשמור על מרחק  .ב

 . ניהםימבאנשים, לפי  הגדול  6או יחידים השוהים יחד במקום מגורים אחד או קבוצה של עד 

 על המתרחצים להקפיד על שמירת כל הנחיות משרד הבריאות לגבי שהיה במרחב פתוח, כפי שנקבעו .ג

 . מסכהוחבישת  הההיגיינבהוראות הדין, לרבות שמירת כללי 
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   יש להישמע להוראות המצילים והפקחים העירוניים. .ד

 ...."/מועצה מקומית/מועצה אזורית בברכה, עיריית

 

 

 

 קיוסקים ומסעדות:

 

 יש לנהוג בהתאם להנחיות הכלליות של משרד הבריאות.

 

 

בחופי הרחצה שבתחומה ולקיים את הוראות החוק, הצווים  על הרשות המקומית מוטלת האחריות למתרחש

, לרבות אכיפת איסור הרחצה והפעלתם לרבות הנדרש לצורך יישום מתווה זה וההנחיות לעניין חופי הרחצה

 בחופים שאין בהם שירותי הצלה.

 

 יובהר כי אין באמור במסמך זה, בכדי לגרוע מהוראות והגבלות החלות על על פי כל דין 

 

  

 

 

 

 

 ת רחצה בטוחה ומהנה ללא מחלות וטביעות.ונאיחולי בריאות שלמה לכולם וע

 

 
 
 
 
 

 ,בכבוד רב

 

 

 עאטף חיראלדין

 מנהל האגף לחופי רחצה ארצי

 

 
 העתק: 

 מר מרדכי כהן, מנכ"ל משרד הפנים
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