
 חומרי הניקוי והחיטוי המיועדים לבריכה הינם חומרים מסוכנים ויש להקצות להם מקום נפרד.

 יש לגדר את השטח שמסביב לבריכה, את האזורים בהם מותקנות מערכות ההפעלה של
 הבריכה ומקום אחסון החומרים המסוכנים, באופן כזה שימנע כניסה לא מבוקרת של בני

 אדם ובפרט ילדים ופעוטות לבריכה ולמקומות האמורים.
(דרך מוצעת לעשות כן היא באמצעות התקנת גדר העונה על דרישות הגידור המפורטות

לגבי בריכה ציבורית)

 בבריכה פרטית שעומקה מעל 60 סנטימטרים 
 ושטחה מתחת ל-10 מטרים רבועים יש לנקוט

 אמצעים כך שלא תתאפשר כניסה בלתי מבוקרת של
  בני אדם למגרש בו מצויה הבריכה.

 דרך מוצעת לעשות כן היא באמצעות התקנת גדר
 העונה על דרישות הגידור המפורטות לגבי בריכה

ציבורית.

  הוראות לבריכה פרטית ששטחה קטן מ- 10 מ"ר
(ובעומק העולה על 60 ס"מ)

 הוראות לבריכה פרטית ששטחה גדול מ- 10 מ”ר
(ובעומק העולה על 60 ס”מ)

 בכל שנה מתרחשים מקרי טביעה של ילדים צעירים בבריכות. במרבית מקרי הטביעה מעורבים
ילדים בגיל הרך ורובן מתרחשות בסביבת הבית.

 
 בדצמבר 2017 פורסמו תקנות חדשות בנושא בריכות פרטיות - בתקנות התכנון והבניה )בקשה

 להיתר, תנאיו ואגרות, תש"ל-1970(. התקנות שפורסמו נועדו לשמור על בטיחות הילדים ולמנוע
 מקרי טביעה, הרעלה והיפגעויות נוספות בבריכות הפרטיות.

 התקנות מיועדות לבריכות פרטיות בעומק 60 סנטימטרים ומעלה, ומבחינות בין בריכות ששטחן
   קטן מ-10 מ"ר לבריכות ששטחן מעל 10 מ"ר. 

לשם ההמחשה בריכה בגודל 10 מ”ר היא כגודלו של חדר ממ”ד ממוצע.

להלן עיקרי התקנות:
 סעיף 21.1.4.6 לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות:,

התש"ל-1970( קובע הוראות לעניין בריכות שחיה פרטיות, כדלקמן

בריכות פרטיות
הנחיות הבטיחות

עמוק מ-
ס"מ 60
 קטן מ-
מ”ר 10



 בבריכה יותקן לפחות אמצעי אחד של עליה וירידה למים כמו מדרגות או סולם.
 לאורך דפנות בריכת שחיה, בעומק של 1.20 מטר, ייבנה מדרך )ברוחב 12-15 ס"מ( באופן

 שיאפשר לאדם לעמוד עליו בצורה בטוחה.
 מהנדס רשאי לפטור את הצורך בסולם ו/או במדרך אם אין בכך פגיעה בבטיחות

המשתמשים.

 מקפצה תותקן רק בבריכה שעומק המים מעל 2.5 מטר.
 גובה המקפצה יותאם לעומק המים.

 מגלשת מים תוקם בהתאם לתקן ישראלי 1605 חלקים 1,2.
 החלל שמתחת למגלשה המצוי במים יהיה חסום, כך שלא ניתן יהיה לאדם או אבר להיכלא

בתוכו.

יש לסמן את עומק המים באופן בולט, בכל 20 סנטימטר.
 מהנדס רשאי לפטור את הצורך בסימון עומק המים אם אין בכך פגיעה בבטיחות

המשתמשים.

 במקום הנמוך ביותר בקרקעית בריכת השחיה יותקנו לפחות 2 פתחי יניקת מים.
 פתח יניקת המים חייב מכסה הגנה, המאפשר מהירות זרימה של מקסימום 0.5 מטר

 לשנייה.
 המכסה ימנע היצמדות או יניקה של אברים, ויינעל באופן שימנע את פתיחתו על ידי מתרחץ.

הקוטר המרבי של פתחי מעבר המים במכסה לא יעלה על 6 מ"מ.

 כל  שטח בריכת השחייה צריך להיות גלוי וחשוף להתבוננות ופיקוח של האדם האחראי.
 הבריכה לא תכיל חללים מתחת לפני המים שאדם או פעוט יכול להיכלא בהם או שאחד

 מאבריו עלול להיתפס בהם.

 על הבריכה להיות מחופה בחומר מונע החלקה, ועמיד בפני שחיקה בדרגת התנגדות.
 שילוב קישוטים בבריכה ובשטח הסמוך לה, יתאפשרו רק בתנאי שאינם פוגעים בבטיחות

המשתמשים.

 מסמך זה הינו תמצית ההוראות החלות על בריכות שחיה פרטיות. הנוסח המלא והמחייב הינו
פרק כ"א לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל-1970.

עומק


