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 לכבוד

 פרופסור איתמר גרוטו
 המשנה למנכ"ל משרד הבריאות

 
 תו סגול -נחיות לפתיחת חופי הרחצה ה :הנדון

 
( אולם עקב התפשטות נגיף  1/4/20)  הייתה אמורה להיפתח ביום ז' בניסן תש"ף 2020עונת הרחצה 

הנחה לדחות את פתיחת עונת  , משרד הבריאותלמנוע הדבקות כתוצאה מהתקהלויות הקורונה ועל מנת
 . הרחצה

 
, פתיחת המשק והקלות נוספות לרבות פתיחת חופי על חזרה הדרגתית לשגרת היום יום מאחר והוחלט

, הבנה ואחריות בכדי מצב זה מחייב אותנו סבלנות ., אנו נדרשים להיערך בהתאםל הרחבהרחצה לקה
 . ים את חופי הים לצד מגפת הקורונהלאפשר מתן שרות טוב ובטוח לכלל המתרחצים והפוקד

 
מסמך זה שהוכן בהתייעצות עם משרד הבריאות ואנשי המקצוע יפרט את ההנחיות וההדגשים הנדרשים 

 . מצוות העובדים בחופים והקהל הרחב
 

 כללי: 
יכון, ים כנרת, ים המלח וים ק"מ לאורך ארבעת הימים )ים ת 306חופי מדינת ישראל משתרעים לאורך 

רים וחסרי ק"מ אסו 281 -תחנות הצלה ו 156ובהם מוצבים  רחצהק"מ חופים מוכרזים ל 21, מתוכם סוף(
 סטטוס ואין בהם שירותי הצלה . 

 
 :שירותי הצלה

 . הסדרת מקומות רחצה כמתחייב בצומצילים  3כל תחנת הצלה תאויש ע"י  .א
  .ה במיגון מיוחדות ההצלה אין חובבעת פעול .ב
 . למיגון כפי ההנחיות לשירותי רפואה יםמגישי עזרה ראשונה נדרש .ג
תמקדו אך ורק בעבודתם המקצועית כמתחייב על פי צו הסדרת מקומות יושירותי ההצלה יפעלו  .ד

 רחצה ולא תוטל עליהם כל משימת אכיפה נוספת.
 יון ופקחים נדרשים לחבוש מסיכות .עובדי ניק .ה

 
 : שימוש במתקנים ומבנים

 בכל שעה .שירותים יש לחטא  .א
 .סגוריםבמבנים מלתחות ומקלחות אין לאפשר שימוש ב .ב
 מותר להשתמש ויש להעמיד לרשות הציבור. מקלחות פתוחות  .ג
 .מתקני ספורטבניתן להשתמש  .ד
 מטר אחד מהשני .  2יש להציב במרחק  –,ומיטות שיזוף כסאות , שולחנות  .ה

 
 : קהל המתרחצים

מטר אחד  2הייה בחוף במרחק חובה לוודא ש –אין אפשרות להגבלת מספר המבקרים בחוף  .א
 לנהוג בהתאם להנחיות משרד הבריאות לרבות חבישת מסיכה. המתרחציםעל קהל . מהשני

. על הרשות מטר 2, בין כל מקבץ למקבץ תהיה הפרדה של בדרך של מקבץ אנשים עשהההפרדה ת .ב
  קבצים השונים ולפקח עליה. המקומית מוטלת האחריות לסמן את ההפרדה בין המ
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להנחיות הכלליות של יש לנהוג בהתאם  .יםאנש 6משפחה או קבוצה של כיוגדר  מקבץ אנשים .ג
 . משרד הבריאות

, בהתאם להנחיות משרד בתחום החוף יש להציב שילוט לכללי התנהגות ושמירה על היגיינה .ד
   .הבריאות

 
 : קיוסקים ומסעדות

 
 יש לנהוג בהתאם להנחיות הכלליות של משרד הבריאות .

 
 : הרשות המקומית

 
הרשות המקומית מוטלת האחריות למתרחש בחופי הרחצה שבתחומה ולקיים את הוראות החוק,  על
  ., לרבות אכיפת איסור הרחצה בחופים  שאין בהם שירותי הצלהווים וההנחיות לעניין חופי הרחצההצ

 
ו על מדינת ישראל הפוקדים את חופי הרחצה ישמרו על בריאותם ויקפיד אנו סומכים את ידינו שאזרחי

הוראות החוק ויתרחצו רק בחופים המוכרזים לרחצה בלבד ולהישמע  וראות משרד הבריאות ואחרה
 להוראות המצילים והפקחים . 

 
 

 איחולי בריאות שלמה לכולם ועונת רחצה בטוחה ומהנה ללא מחלות וטביעות
 
 
 

 ,בכבוד רב

 

 

 עאטף חיראלדין

 מנהל האגף לחופי רחצה ארצי

 
 

 העתק: 
 מר מרדכי כהן, מנכ"ל משרד הפנים

 מר איתן בן דוד, המשנה לראש המל"ל
 עו"ד יהודה זמרת, היועץ המשפטי, משרד הפנים

 


