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 תודות
  

 בשגרה המים לאיכות הבדיקות ביצוע על הבריאות משרד של הציבור לבריאות המעבדות לעובדי
 .ובאירועים חריגים

 
, הבריאות לשכות חי ועובדימפקול והנפתיים המחוזיים למפקחים למנהלי המחלקות לבריאות הסביבה במחוזות,

ציבור בריאות לשמירה על  ותרומתם המסורה עבודתם לע ,בחופים המים איכות על בפיקוח שוטף באופן וסקיםהע
 הרוחצים בחופי הים.

 
 לנדרש בהתאם םהדיגו ביצוע לעהחופים,  מחלקות עובדילוהחופים המקומיות, למנהלי  רשויותל

 המבקרים בחופי הרחצה. למען השנה ימי בכל המסורה עבודתם עלו בתקנות
 

 ופורה. מקצועי ,הדוק אגף אתרי רחצה על שיתוף פעולה -למשרד הפנים
 

 ולשיפור איכות המים בחופים.מי הים למניעת זיהום משותפים מאמצים על אגף ים וחופים  - למשרד להגנת הסביבה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : עורכי הדו"ח
 עמיר יצחקי
 לנג  -זהר הוברמן
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 מבוא

ופים המיועדים לרחצה בים התיכון, בים סוף, בים ח 147הוכרזו ע"י משרד הפנים  2017במדינת ישראל, בשנת 

בעונת הרחצה  נפתחו לציבור השארמחופים אלה היו פעילים במהלך השנה כולה ו. שמונה בכנרתו המלח

)בחלק מהחופים  כפי שקבע משרד הפנים 19.10.17ועד כ"ט תשרי  27.4.17א' אייר   בין התאריכים שהתקיימה

 בקשת הרשויות המקומיות ובתאום עם משרד הפנים(. הוארכה תקופת עונת הרחצה ע"פ 

על חוות דעת תברואית של משרד הבריאות.   הכרזה על חופי רחצה נעשית על ידי משרד הפנים בהתבסס בין היתר

 -בנוסף, מפקח משרד הבריאות על קיומם של תנאי תברואה נאותים בחופים ועל איכותם הבקטריאלית של מי

 רחצה במקומות ואיסורים סדרים) רחצה מקומות הסדרת כל שנה ומתפרסמת בצו . הכרזה זו נעשיתהרחצה

. בצו זה מפרסם משרד הפנים גם את שמות 1964 ד"התשכ, רחצה מקומות הסדרת לחוק 4 סעיף לפי (מוכרזים

 בהם אין אסורה, בהם הרחצה, החופים האסורים ברחצה. חופים אלה וחופים שהינם חסרי סטטוס אינם פעילים

  אחרים והם אינם מפוקחים ע"י משרד הבריאות. חיוניים ושירותים הצלה רותייש

בכנרת ובים המלח. לכל אחד  ,חופים המוכרזים בים התיכון, בים סוףהמצב התברואי במשרד הבריאות מפקח על 

דה אשר הימצאותם במים מעי נקבעה בתקן קבוצת חיידקים אינדיקטורים , )מלבד ים המלח( מגופי המים הללו

נקבע בין השאר לפי המתאם בין הימצאותם עבור כל גוף מים על זיהום או על אפשרות לזיהום. סוג החיידקים 

במים לבין תחלואה במערכת הנשימה והעיכול וכן ע"פ תכונות המים ומאפייניהם, המשתנים בין גופי המים 

  ומשפיעים על שרידותם של החיידקים. 

צה חשופים לזיהומים הנובעים מתקלות במערכות הביוב, מנחלים מזוהמים, הימים וחופי הרחבכל ימות השנה 

אירועי גשם ובמקרים מסוימים הזיהום עלול לנבוע גם מהמתרחצים עצמם.   ,ממערכות ניקוז עירוני, מכלי שייט

בקביעות מזהיר משרד הבריאות בעקבות כך חופים. ל הנשטפיםנגר וניקוז עירוני  עלולים לגרום לזיהום הים, בשל 

 .במהלך ולאחר גשם ביםמפני רחצה 

וכן כללים  ,לאיכות המים בחופיםמיקרוביאלי הבריאות תקן  בכדי להבטיח את בריאות המתרחצים קבע משרד

מוצג באתר האינטרנט של משרד ה ,תקן זהב לאיסור הרחצה במקרים של זיהום או חשד לזיהום כמפורט

  .הבריאות

  

https://www.health.gov.il/hozer/bsv10032010.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/bsv10032010.pdf
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 :הבאים חוף ים נפסל לרחצה במידה ומתקיימים אחד או יותר מהקריטריונים ,בהתאם לתקן מי ים

 קיום עדות אפידמיולוגית של מקרי תחלואה במחלות זיהומיות הקשורות לרחצה באותו החוף. .1

 ול לזהם את החוף.המצאות מוצא שפכים או קולחים לים, בקרבת חוף הרחצה העל .2

 לוי חלקיקי חומרי הפרשה בחוף או במי הים.יג .3

 הימצאות גורמים שלדעת משרד הבריאות עלולים לסכן את בריאות המתרחצים. .4

 .בתקן המפורטיםחריגה מן התקנים המספריים  .5

 

שים משמש, צואתיחופי ים סוף נדגמים להימצאותם של חיידקי אנטרוקוק בחופי הים התיכון והמים בבשגרה, 

 חיידקי קוליפורם צואתי ם שלמצאותיהכנרת נדגמים לה מיואילו במים מלוחים, צואתי כאינדיקטור לזיהום 

דיגום משולב של שתי קבוצות החיידקים מתבצע   .עבור מים מתוקים צואתי שמשמשים כאינדיקטור לזיהום

נדרש מידע נוסף על איכות  או במקרים אחרים בהם ,כאשר האיכות הבקטריאלית חריגה  ונדרש דיגום חוזר

 הנפוצים הזיהום בגורמי שמקורם החיידקים מיני רוב, הגבוהה מליחותו עקב, המלח ביםהמים ושיעור הזיהום. 

 .שגרתי דיגום בו מתבצע לא ולכן שורדים, אינם

ל "מ 100 בודדת בנפח  מים בדגימת צואתי וקוליפורם צואתי אנטרוקוק חיידקי לריכוז שנקבעו  המרביים הערכים

 מי בבדיקות צואתי קוליפורם ריכוז של הגיאומטרי הממוצע בחישוב מרבי ערך נקבע כן כמו .1מוצגים בטבלה 

 .העונה במשך ,הרחצה מחוף הים

, חריגה נמצאה המים דגימת של התוצאה בהם במקרים  .2ומובאת בטבלה , ים מי בתקן נקבעה הדיגום תדירות 

 באירועיםמוכרזים ובחופים שאינם מוכרזים  חופיםב מים דיגום מתבצע, כךל בנוסף. חוזר מים דיגום מתבצע

 העלול לסכן את בריאות הציבור. המים לזיהום חשד יש או זיהום על ידוע בהם, חריגים

 הים לפי מותרים מרביים וריכוזים מובילים :אינדיקטורים 1טבלה 

 

 חיידק

 אינדיקטורי

 מותר מרבי ריכוז

 בבדיקה בודדת

CFU/100ml 

 ים

 אנטרוקוק

 צואתי

, תיכון 105

 סוף

 קוליפורם

 צואתי

 כנרת * 400

  מהתוצאות 80% -* ב
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 הדיגום : תדירות2טבלה 

 

 חופים,  בקיץ מוכרזים חופים

בחורף הפתוחים מוכרזים  

 פעם

 בשבוע

מוכרזים הסגורים  חופים

 לרחצה בחורף

 פעם

 בחודש

 

מי החופים לפחות פעם בשבוע בעונת את  דוגמיםי הרחצה, חופאחראים על ה או הגופים הרשויות המקומיות

מתבצעות במעבדות בריאות הציבור של משרד  אלהמעבדה.  בדיקות בקטריאליות בבדיקות  ביצוע שם ל ,הרחצה

 ן.ורך ביצועצשהינן מוכרות ל ,הבריאות

 ונושא תעודה  בתוקף. נופש -דיגום המים מתבצע ע"י דוגם שעבר הכשרה ע"י משרד הבריאות, אושר לדיגום מי

 דיגום מים של משרד הבריאות. להדיגום מתבצע בהתאם להנחיות 

בכל דיגום ניטל נפח מים קבוע, אל תוך מיכל ייעודי מנקודות דיגום קבועות בחופי הרחצה ) להלן: דגימה( מכל 

 נפח מים שניטל נתן לבצע מספר בדיקות לגילוי וזיהוי חיידקים ) להלן : בדיקה(.

זה מתאר את איכותם הבקטריאלית של חופי הרחצה המוכרזים בעונת הרחצה ומחוצה לה. בנוסף, דו"ח 

  .פגיעה בבריאות הציבורלמתועדים אירועי הזיהום בהם משרדנו המליץ על סגירת חופי הרחצה, בשל החשש 

פים חסרי סטטוס בחופי הרחצה שאינם מוכרזים, חופים אסורים לרחצה או חובאיכות המים אינו עוסק  הדו"ח ז

 ובאירועי הזיהום שהתקיימו בהם.
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 הים-חופי של  בקטריאלי תוצאות ניטור

  (עונת הרחצה ומחוצה לה)ב 2017חופים מוכרזים בשנת שהתבצעו בהבקטריאליות הבדיקות  תוצאות ניתוח .1

 . לה ומחוצה ההרחצ בעונת ,2017כל שנת  במהלך מוכרזים בחופים שניטלו בדיקות מוצגות תוצאות זה בפרק

 חשד המוכרזים וכן מדיגום שמתבצע מעת לעת בשל התוצאות המובאות כוללות תוצאות מדיגום שגרתי בחופים

לרחצה אך עלולים להשפיע  משמשים שאינם שונים, וכן תוצאות מדיגום שניטל באזורים לזיהום, בעת זיהום

 . האינדיקטורים שני עבור, ותוהחריג התקינות הדגימות של שנתי ניתוח בריאות הציבור. מוצג

בדיקות לגילוי  6680דגימות לבדיקות בקטריאליות בחופי הים בישראל. נבדקו   7616ניטלו  2017במהלך שנת 

בדיקות לגילוי וזיהוי חיידקי קוליפורם  2057 - ו חריגות ( 225תקינות, 6455)  זיהוי חיידקי אנטרוקוק צואתילו

 ת(.חריגו 29תקינות , 2028)  צואתי

. שיעור החריגות השנתי הארצי (ימיםסוגי  חופי הים )להלן בחלוקה ל 1 שיעור הבדיקות החריגות מוצג בטבלה

 עבור קוליפורם צואתי. יםאחוז 1.4 -עבור אנטרוקוק צואתי ו אחוזים  3.5 ים. אחוז  3.2 בכל הימים הינו

, שיעור 0.8ד לבדיקת הכינרת הינו % שיעור החריגות בקוליפורם צואתי, שהינו האינדיקטור הראשי המיוע

, ואילו שיעור החריגות 1.1החריגות באנטרוקוק צואתי המשמש כאינדיקטור ראשי  עבור מי ים סוף  % 

 אחוזים. 3.7באנטרוקוק  צואתי בחופי הים התיכון הינו 

 2017 שנת, ארצי סיכום, ימים לפי, האינדיקטורים בשני ושיעורן החריגות, הבדיקות התקינות : מספר3טבלה 

 
 

חופי 

 ים

 

 כ"סה

 דגימות

 

 כ"סה

 דגימות

 חריגות

 

  שיעור

 ימותדג

חריגות

% 

 בדיקות לחיידקים אינדיקטורים

 קוליפורם צואתי אנטרוקוק צואתי

 כ"סה
 בדיקות
 תקינות

 כ"סה
בדיקות 
 חריגות

 שיעור
 חריגים

% 

 כ"סה
 בדיקות
 תקינות

 כ"סה
 בדיקות
 חריגות

 שיעור
  חריגים

% 

ים 

 תיכון
6025 231 3.8 5803 218 3.7 921 21 2.2 

ים 

 סוף
632 7 1.1 625 7 1.1 156 0 0 

 כנרת 
959 8 0.8 27 0 0 951 8 0.8 

 סה"כ
7616 246 3.2 6455 225 3.5 2028 29 1.42 

 *מודגשים האינדיקטורים המתאימים לים הנבדק.
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 עבור חריגות, שנמצאו בדיקותה ושיעור מספר ואת זותלמחו בחלוקה שניטלו הדגימות מספר את מתארת 4 טבלה

  שנבדקו. מהאינדיקטורים אחד כל

  מחוזות לפי, האינדיקטורים בשני ושיעורן : מספר הבדיקות התקינות, החריגות4טבלה 

 

 
 

 

 אינדיקטורים לחיידקים בדיקות

 אנטרוקוק צואתי קוליפורם צואתי

 כ"סה מחוז
 דגימות

 כ"סה
 דגימות
 חריגות

  שיעור
 דגימות
 חריגות

% 

 כ"סה
 בדיקות
 תקינות

 כ"סה
 בדיקות
 חריגות

 שיעור
 חריגים
 ממוצע

 % 

 כ"סה
 בדיקות
 תקינות

 כ"סה
 בדיקות
 חריגות

 שיעור
חריגים 
 ממוצע

 % 
 0.8 6 725 0.8 8 987 0.8 14 1664 מחוז צפון

מחוז 
 חיפה

1224 56 4.6 220 6 2.7 1172 50 4.1 

מחוז 
 מרכז

867 26 3 194 3 1.5 842 25 2.9 

מחוז תל 
 אביב

2813 133 4.7 338 8 2.3 2682 129 4.6 

מחוז 
 דרום

632 7 1.1 156 0 0 625 7 1.1 

מחוז 
 אשקלון

417 10 2.4 133 4 2.9 409 8 1.9 
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על מנת לאמוד את איכותם הבקטריאלית של מי החופים, ע"פ קריטריון נוסף מלבד הקריטריון הבינארי המוגדר 

בדומה למקובל ע"י ארגון  חולקו תוצאות הבדיקות ע"פ קטגוריות של איכות,  ,ים )תקין/ וחריג( -מיבתקן 

  הבריאות העולמי ורגולטורים נוספים בעולם.

 

 קטגוריות לפי, צואתי אנטרוקוק עבור ושיעורן הבדיקות מספר . מוצגותלקבוצות איכותה קמתארת חלו 5 הטבל

  , עבור קוליפורם צואתי.איכות לקבוצותחלוקה גם היא מציגה  6טבלה . המים איכות של

 לפי קטגוריות של איכות מים  ,צואתי אנטרוקוק עבור ושיעורן החריגות, התקינות הבדיקות מספר: 5טבלה 

 
 מ"ל 100צואתי ב  אנטרוקוק -תוצאות בקטריאליות  מספר בדיקות שבוצעו מחוז/ נפה

0 
 טוב מאד

1-35 
 טוב

36-105 
 צהמותר לרח

 105מעל 
 אסור לרחצה

 % מספר % מספר % מספר  % מספר

 1.9 8 3.1 13 48 200 47 196 417 )תיכון( אשקלון

 1.1 7 2.2 14 49.8 315 46.8 296 632 )ים סוף( דרום

 3.5 23 5.7 37 39.3 256 51.5 336 652 )תיכון( נפתית חיפה

 4.7 27 2.1 12 20.9 119 72.3 412 570 )תיכון(  נפתית חדרה

 2.8 13 3.3 15 56.4 259 37.5 172 459 )תיכון( נפתית נתניה

 0.9 6 3.6 25 31 218 64.6 455 704 )תיכון( נפתית עכו

 2.9 12 3.9 16 54.4 222 38.7 158 408 )תיכון( נפתית רחובות

 4.6 129 4.9 137 63.1 1774 27.4 771 2811 )תיכון(  תל אביב

 3.4 225 4.04 269 50.5 3363 42 2796 6653 סך הכל

 

 מתוצאות הבדיקות עומדות בתקן שנקבע לאיכות מי ים. 96.6%מטבלה זו ניתן ללמוד כי 

איכות מי הים טובה עד  ,במהלך עונת הרחצה ומחוצה לה בחופי הארץ שהתבצעומבדיקות המים   92.5 %  -ב 

 .מ"ל( 100 -במושבות   0-36)ריכוז החיידקים האנטרוקוקים   טובה מאד

מבדיקות המים   4.6% -  4%-ב ות"א  )נפות חיפה וחדרה( כי במחוזות חיפהכמו כן עולה מהנתונים המוצגים, 

פורסמו לציבור הודעות על אזהרה מפני רחצה  בעקבות כךשנקבע בתקן, ואיכות המים נמצאו חריגות מבהתאמה, 

 בים.

  



  

 

9 

 

 

 המים איכות של קטגוריות לפי, קוליפורם צואתי רעבו ושיעורן החריגות, התקינות הבדיקות מספר: 6טבלה 

 
 מ"ל 100קוליפורם צואתי ב  -תוצאות בקטריאליות  מספר בדיקות שבוצעו נפה

0-100 
 טוב מאוד

101-200 
 טוב

201-400 
 מותר לרחצה

 400מעל 
 אסור לרחצה

 אחוז מספר אחוז מספר אחוז מספר אחוז מספר

 0.8 8 2.6 25 5.9 57 90.6 869 959 ) כנרת(  נפתית טבריה

 

תקן מי ים. בים תיכון ובים סוף,  לפי צואתי  הינו אינדיקטור הנבדק בים כנרת כאינדיקטור ראשי, קוליפורם 

עולה כי בכנרת  6מטבלה  נמדדת נוכחותו כאינדיקטור משני, לאיתור זיהום טרי וכאינדיקטור תומך בדיגום חוזר.

במעל אחוז מהבדיקות  נמצאו תקינות. ו 99יותר מ יל הינו קוליפורם צואתי,  )נפת טבריה(  בה האינדיקטור המוב

 .2017, במהלך שנת מאד יםטובעד  יםטוב נמצאולרחצה בכינרת איכות המים  , מהדגימות 96%
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 2017מי הים בעונת הרחצה הבקטריאלי של ניטור הניתוח תוצאות  .2

 אייר' א התאריכים חצה המוכרזים במהלך עונת הרחצה )ביןבפרק זה מוצגות מספר הבדיקות שבוצעו בחופי הר

( ושיעור החריגות שנרשמו, עבור שני האינדיקטורים שנבדקו. התוצאות מסכמות 19.10.17 תשרי ט"כ ועד 27.4.17

 אירועי כדי תוך שנעשה דיגום תוצאות התיכון והכנרת, והן כוללות  הים סוף, ים בחופי שהתבצע הדיגום את

  .זיהום

 ובוצעו, הרחצה חופי של הבקטריאלית האיכות לבדיקת דגימות  5257 הארץ בחופי עונת הרחצה ניטלו מהלךב

בדיקות לזיהוי וכימות ריכוזי חיידקים אינדיקטורים, לבחינת איכות המים. בכל דגימה נבדקו חיידק   6124

 בדיקות לאנטרוקוק  4452תקינות אינדיקטורי אחד או שניים, בהתאם לגוף המים שנדגם ולדרישת התקן. נמצאו 

 1.6% -בדיקות(  וב 139מבדיקות אנטרוקוק צואתי )  3 %-בדיקות לקוליפורם צואתי. חריגות התקבלו ב 1508 -ו

 בדיקות(.  25) מבדיקות קוליפורם צואתי

 מתארת את התפלגות שיעור הבדיקות החריגות בשני האינדיקטורים בחלוקה לפי ימים 7טבלה 

 עונת במהלך המוכרזים הרחצה בחופי שבוצעו, האינדיקטורים בשני ושיעורן החריגות, התקינות הבדיקות ספרמ: 7טבלה  

 , בחלוקה לימיםהרחצה

 
  

 כ"סה

 דגימות

 

 כ"סה

 דגימות

 חריגות

 

  שיעור
 דגימות
 חריגות

% 

 בדיקות לחיידקים אינדיקטורים

חופי 

 הים

 קוליפורם צואתי אנטרוקוק צואתי

 כ"סה 
 דיקותב

 תקינות

 כ"סה
בדיקות 
 חריגות

 שיעור
  חריגים

% 

 כ"סה
 בדיקות
 תקינות

 כ"סה
 בדיקות
 חריגות

 שיעור
 חריגים 

 % 
ים 

 תיכון

4290 147 3.4 4151 135 3.1 752 19 2.5 

 0.8 6 681 0 0 25 0.8 6 687 כנרת

ים 

 סוף *

280 4 1.4 276 4 1.4 75 0 0 

 1.6 25 1508 3.09 139 4452 2.9 157 5257 סה"כ

  .*מוצגות בדיקות שבוצעו בין התאריכים הר"מ
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. מחוזות לפי, האינדיקטורים בשני החריגות הבדיקות הממוצע של  שיעורה התפלגות את מתארת  8  טבלה

 אחד כל עבור חריגות שנמצאו הבדיקות ושיעור מספר, למחוזות בחלוקה שניטלו הדגימות מספר - מוצגים

  .המוביל האינדיקטור ומסומן הדגימות ניטלו ממנו הים מוצג למחוזות לחלוקה בנוסף. מהאינדיקטורים

, הרחצה עונת במהלך המוכרזים הרחצה בחופי, האינדיקטורים בשני ושיעורן החריגות,, התקינות הבדיקות מספר: 8 טבלה

 מחוזות לפי

 
  מחוז

 כ"סה
 דגימות

 כ"סה

 דגימות

 חריגות

  שיעור

 דגימות

 חריגות

% 

 

 

 התפלגות תוצאות בדיקות בקטריאליות

 קוליפורם צואתי אנטרוקוק צואתי

מספר 

 בדיקות

 תקינות

 מספר

 בדיקות

 ותחריג

 שיעור
  חריגים

% 

 מספר

 בדיקות

 תקינות

 מספר

 בדיקות

 ותחריג

 שיעור
  חריגים

% 

 מחוז צפון

 ים כנרת 

687 6 0.9 25 0 0 681 6 9.0 

 מחוז צפון

 ים תיכון

544 6 1.1 538 6 1.1 18 0 0 

 3 6 191 5.1 47 881 5.7 53 930 מחוז חיפה

 2.0 3 146 1.9 12 614 2.1 13 626 מחוז מרכז

מחוז תל 

 אביב

1824 66 3.6 1759 63 3.5 282 7 2.4 

 מחוז דרום

 ים סוף

280 4 1.4 276 4 1.4 75 0 0 

 2.5 3 115 1.9 7 359 2.5 9 366 מחוז אשקלון

  .לים הנבדק המתאימים טוריםהאינדיק מודגשים*
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 כל עבור חריגות שנמצאו הדגימות ושיעור מספר ואת לנפות בחלוקה שניטלו הדגימות מספר את מתארת 9 טבלה

 שנבדקו. מהאינדיקטורים אחד

, הרחצה עונת במהלך המוכרזים הרחצה בחופי, האינדיקטורים בשני ושיעורן, החריגות, התקינות הבדיקות מספר :9 טבלה

 בחלוקה לנפות

 

 בקטריאליות בדיקות תוצאות התפלגות     

 קוליפורם צואתי  אנטרוקוק צואתי      

חופי מחוז/נפה

 ים-

סה"כ 

 דגימות

סה"כ 

דגימות 

 חריגות

  שיעור

 דגימות

 חריגות

% 

 מספר
 בדיקות
 תקינות

 מספר
בדיקות 
 חריגות

 שיעור
  חריגים

% 

 מספר
 בדיקות
 תקינות

 מספר
בדיקות 
 חריגות

 עורשי
  חריגים

% 

מחוז 
נפת צפון: 

 טבריה

 0.9 6 681 0 0 25 1.1 6 544 כנרת

מחוז 
נפת צפון: 

 עכו

ים 
 תיכון 

687 6 0.9 681 6 0.9 25 0 0 

מחוז 
  :חיפה

 נפת חיפה

ים 
 תיכון

474 26 5.5 452 20 4.2 173 6 3.4 

מחוז 
חיפה: 

 חדרהנפת 

ים 
 תיכון

456 27 5.9 429 27 5.9 18 0 0 

ז מחוז מרכ
נפתית :

 נתניה

 ים
 תיכון

353 9 2.5 344 9 2.5 73 2 2.7 

מחוז 
מרכז: 

 נפת
 רחובות

 ים
 תיכון

273 4 1.5 270 3 1.1 73 1 1.4 

תל מחוז 
 אביב

 ים
 תיכון

1824 66 3.6 1759 63 3.5 282 7 2.4 

 ים דרוםמחוז 
 סוף

280 4 1.4 276 4 1.4 75 0 0 

מחוז 
 אשקלון

 ים
 תיכון

366 9 2.5 359 7 1.9 115 3 2.5 

 

מציג תמונת מצב לפיה שיעור החריגות בחופי הים התיכון במחוזות חיפה ות"א גבוה מבשאר  9 -ו 8עיון בטבלאות 

מי את מוליכות ה מסועפות, ותיעול ביוב תומערכוכן  פיםצפוה יםאורבניה יםמרחבבהזיהום  מקורות ריבויהארץ. 

. על מנת למנוע ובמהירות בקלותעלולים לגרום לזיהום מי הים  , שפכים )המוזרמים עקב תקלות(הונגר הניקוז, ה

תחזוקה ופיקוח על  ,בכל הקשור לתכנון, תפעולשל הרשויות  טיפול מוקפד נדרש ,על קהל הרוחציםמים ולהגן זיהו

  מערכות אלה.

יהום הז במקורותיעיל טיפול נובע מה, שיעור נמוך של דגימות חריגות בים כנרתלטובה בולט בטבלה זו 

  .אפשרייםה
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 מוצגות תוצאות איכות המים בחלוקה לפי ימים )עם פירוט החופים(. 10-12בטבלאות 

חופי ים סוף, בהם מתקיימת רחצה במהלך כל השנה, ולפיכך נדגמים אחת במתארת את התוצאות  10טבלה 

  לשבוע )מוכרזים ושאינם מוכרזים(. 

  2017 נתש : איכות המים בחופי ים סוף במהלך10טבלה 

 
 אנטרוקוק צואתי  נקודת דיגום

 סה"כ דגימות סה"כ דגימות  
 תקינות

סה"כ דגימות 
 חריגות

שיעור דגימות 
   %   חריגות

 1.9 1 52 53 אופיר )חוף דרורי( 

 0 0 52 52 , השמש(3הרודס )חוף אדום, מצילים  

 0 0 53 53 )חוף ווילג'(  2חוף צפוני מערבי  

 3.6 2 53 55 חוף אלמוג

 3.8 2 51 53 חוף הדקל

 1.9 1 52 53 שחפים(-חוף הזהב )חוף רויאל ביץ'

 0 0 52 52 חוף הסלע האדום

 0 0 52 52 חוף נפרד מפרץ השמש

 0 0 52 52 )אום רשרש( 1חוף צפוני מערבי 

 0 0 52 52 לגונת השלום

 1.9 1 52 53 מגדלור

 0 0 52 52 מלון הנסיכה
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חופים בכנרת נדגמו במהלך עונת הרחצה להמצאות חיידקי קוליפורם  29יכות מי הכנרת.  מתארת את א 11טבלה 

           -ריכוז החיידקים היה גבוה מ םצואתי. בשני חופים בלבד נמצאו תוצאות חריגות במהלך עונת הרחצה,  בה

 CFU/100ml400 . מ"ל  100 בחיידקים  38 -2הממוצע הגאומטרי המחושב  עבור תוצאות בדיקות החופים נע בין

 .CFU/100ml 200 דגימה, תוצאה נמוכה מהערך הנדרש בתקן: 

 . לא מוצג()  20%כל החופים עומדים בתקן שהינו   400 -בחישוב שיעור הדגימות בהן התוצאה גבוהה מ

 2017עונת הרחצה  בכנרת במהלך הרחצה בחופי המים איכות : 11טבלה 

 
ישוב/ מועצה 

 אזורית 
דיגום נקודת אתר סה"כ דגימות  סה"כ דגימות 

 חריגות

גלי כנרת רימונים  גלי כנרת טבריה  24 0 

הולידיי אין -גני חמת  טבריה הולידיי אין -גני חמת     24 0 

הטיילת  הטיילת טבריה  24 0 

השקט  חוף השקט טבריה  24 0 

סירונית  סירונית טבריה  24 0 

גנים -עירוני  טבריה גנים -עירוני     24 0 

עירוני דתי נפרד  עירוני דתי טבריה  24 0 

גרין -פנורמה  טבריה גרין -פנורמה     24 0 

תכלת  תכלת טבריה  24 0 

 0 24 חוף גיא חוף גיא טבריה

קזבלנקה -חוף חמי טבריה  חמי טבריה טבריה  12 0 

בורה בורה -חוף רקת  טבריה  0 24 רקת 

רסטל  רסטל מגדל  22 0 

ופרהג איגוד ערים כנרת גופרה    25 0 

כורסי  כורסי איגוד ערים כנרת  24 0 

כינר  מלון כינר איגוד ערים כנרת  23 0 

לבנון  לבנון איגוד ערים כנרת  24 0 

צינברי  צינברי איגוד ערים כנרת  24 0 

שקמים  שיקמים איגוד ערים כנרת  24 0 

 0 20  13גולן קטע  גולן איגוד ערים כנרת
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ישוב/ מועצה 
 אזורית 

דיגום נקודת אתר סה"כ דגימות  סה"כ דגימות 
 חריגות

וגיתד איגוד ערים כנרת  0 24 דוגית  

 2 26 חוקוק צפון חוקוק צפון איגוד ערים כנרת

ציבורי -מפרץ אמנון איגוד ערים כנרת חוף ציבורי -מפרץ אמנון    31 4 

 0 24 צאלון צאלון איגוד ערים כנרת

צמח   צמח עמק הירדן  24 0 

כפר נופש -האון   האון עמק הירדן  24 0 

כפר נופש -מעגן   מעגן עמק הירדן  24 0 

נוף גנוסר  גנוסר עמק הירדן  24 0 

חניון-עין גב  עין גב עמק הירדן  24 0 
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מתארת את איכות המים בחופי הים התיכון בחלוקה לישובים ומועצות אזוריות. מניתוח תוצאות   12 טבלה

הגבוה  ותהחריג הדגימות אשר נערכו במהלך עונת הרחצה בחופי הים התיכון נתן ללמוד כי שיעור הבדיקות

(, אשר במרביתן נמצאו תוצאות  9.3%נרשם בחופי המועצה אזורית חוף כרמל )  ,ביותר, במהלך עונת הרחצה

 חוזר.התקינות בדיגום 

לכל היותר. הישובים בהם נרשמו חריגות  4.5% -מלבד ערך חריג זה בחוף הכרמל, אחוזי החריגות מגיעים ל

 , קריית ים, נתניה, בת ים וחופי המועצה האזורית חוף אשקלון.בריכוזי אנטרוקוק היו חיפה 4%הגבוהות מ 

  ומועצות אזוריות , בחלוקה לישובים2017הרחצה  עונת מהלךחופי הים התיכון בב הרחצה םבחופי המים איכות: 12 טבלה

 
  חריגה שיעור סה"כ דגימות חריגות סה"כ דגימות ישוב

% 

 אנטרוקוק צואתי  קוליפורם צואתי 

 חריגה חריג ןתקי     

% 

 חריגה חריג תקין

% 

 1.4 3 215 0 0 0 1.4 3 218 נהריה

 0 0 106 0 0 18 0 0 106 עכו

           

 2 2 98 0 0 0 2 2 100 מ.א. מטה אשר 

 0 0 48 0 0 0 0 0 48 בצת

 0 0 23 0 0 0 0 0 23 פארק אכזיב

 2 1 48 0 0 0 2 1 49 שבי ציון

 1.4 3 217 0 0 0 1.4 3 220 אשר  סה"כ מטה

 4.2 17 388 5.1 6 111 5.7 23 407 חיפה

 4.5 3 64 0 0 62 4.5 3 67 קריית ים

 3.3 2 59 0 0 3 3.3 2 61 זרקא-ג'סר א

 0 0 125 0 0 0 0 0 125 חדרה

           

 11.3 18 141 0 0 12 11.3 18 159 דור

 0 0 7 0 0 1 0 0 7 הבונים

 2 1 48 0 0 0 2 1 49 נווה ים
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  חריגה שיעור סה"כ דגימות חריגות סה"כ דגימות ישוב

% 

 אנטרוקוק צואתי  קוליפורם צואתי 

 10.9 6 49 0 0 2 10.9 6 55 קיסריה

 9.3 25 245 0 0 15 9.3 25 270 סה"כ חוף הכרמל

 3.7 9 233 2.7 2 73 3.7 9 242 נתניה

           

 0 0 17 0 0 0 0 0 17 שפיים

 0 0 17 0 0 0 0 0 17 סה"כ חוף השרון

 0 0 23 0 0 0 0 0 23 בית ינאי

 0 0 24 0 0 0 0 0 24 חבצלת השרון

 0 0 47 0 0 0 0 0 47 ורתמכמ

 0 0 94 0 0 0 0 0 94 סה"כ עמק חפר

 1.2 3 238 2.2 1 45 1.7 4 241 ראשון לציון

           

 0 0 32 0 0 28 0 0 32 פלמחים

 סה"כ 

 רווהן ג

32 0 0 28 0 0 32 0 0 

 4.3 22 494 0 0 23 4.3 22 516 בת ים

 1.2 3 241 0 0 45 1.2 3 246 הרצלייה

 3.6 38 1024 3.2 7 214 3.9 41 1062 יפו-ב תל אבי

 0 0 163 1.5 1 66 0.6 1 163 אשדוד

 3.2 5 152 4.4 2 43 3.8 6 157 אשקלון

           

 3.8 1 25 0 0 5 3.8 1 26 זיקים

 5 1 19 0 0 1 5 1 20 ניצנים
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  חריגה שיעור סה"כ דגימות חריגות סה"כ דגימות ישוב

% 

 אנטרוקוק צואתי  קוליפורם צואתי 

 4.3 2 44 0 0 6 4.3 2 46 סה"כ חוף אשקלון

אירועים בהם הזהיר משרד הבריאות מפני רחצה בחופים,  17 נרשמו  2017במהלך שנת  - אירועי אזהרת רחצה

חנות שאיבה בתרוב אירועי הזיהום המדווחים נבעו מתקלות  .אירועים התרחשו במהלך עונת הרחצה 11מתוכם 

ניתן לראות כי כל אירועי הזיהום התרחשו בים התיכון. בטבלה ובגרף לביוב ומגלישות שפכים וקולחים לים. 

 ים מוצגות הסיבות בעטיין הזהיר המשרד מפני רחצה בחופים.הבא

מתארת את אירועי זיהום המים וחשד לזיהום המים בהם משרד הבריאות פרסם  אזהרת רחצה  13טבלה מספר 

 .רועים שנרשמו במהלך עונת הרחצה ומחוצה להילציבור. הטבלה כוללת א

  2017בשנת  רחצה אזהרת אירועי:  13טבלה 

 
 ות לאזהרת רחצהסיב מחוז

 תוצאות 
 חריגות בקטריאליות

/ בקולחים זיהום דלק/ בשמן זיהום
 שפכים

 אחר

 - 6 - 1 ת"א

 - - - 1 צפון )כנרת(

 1 - - 1 אשקלון

 - 1 1 2 חיפה

 - 1 1 1 מרכז

 - - - - דרום

 1 8 2 6 סה"כ

 

 בהתאם, לסירוגין לרחצה ונסגר נפתח בהרצליה ים נוף חוף, 2017 הרחצה עונת במהלך -בהרצליה  ים נוף * חוף

 אירועים אלה לא נכללים בטבלה. .ש"תע במתחם בזיהום מקורו אשר צהוב כתם של ולהיעלמותו להימצאותו

) לפני תחילת עונת הרחצה( פורסמה אזהרת רחצה ממושכת מפני רחצה בחוף  2017בחורף שנת   -פלמחים * חוף 

 .זו בטבלה נכלל לא זה אירוע.  בנחל שורק גולמי וביוב םחיקול עודפי של משמעותיות הזרמותבעקבות 

* אירועי גשם חזק ושיטפונות הנם גורמים נוספים העלולים לגרום לזיהום מי הים ולקבלת תוצאות בקטריאליות 

חריגות. משרד הבריאות מזהיר בקביעות מפני רחצה בכל החופים, לאחר אירועי גשם, מחשש לאיכות מים לא 

  תקינה.
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  2017בשנת  -בחופים מחשש לבריה"צ , אזהרת רחצה הסיבות לאירועי : התפלגות  1רף מספר ג

 

 

 

 : אזהרת רחצה בחופים בחלוקה לפי מחוזות2גרף מספר 

 
 

  

  

35% 

12% 

47% 

6% 

 אחר שפכים/ הזרמת קולחים דלק/שמן  תוצאות מיקרוביאליות חריגות

 תל אביב  
41% 

 צפון  
6% 

 אשקלון
12% 

 חיפה
23% 

 מרכז
18% 
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 2017-2015. ניתוח רב שנתי 3 
 

ת מספר מוצגו  .2015-2017תמונת מצב ארצית של  כלל הדגימות שניטלו במהלך השנים  מציג  3גרף מספר 

 הדגימות החריגות ושיעורן, באחד או יותר מהחיידקים שנבדקו.

 2017 -2015  מי הים במהלך השנים :השוואה בשיעורי החריגות באינדיקטורים בדגימות  3גרף מספר 
 
 
 

 

 
 

 

 רדי החריגות שיעור. לפחות אחד אינדיקטורי בחיידק חרגו  השנה במהלך שניטלו מהדגימות 6.5% , 2015 בשנת

  .3.2 % -ל 2017 בשנת ועלה  2.9 %-ל 2016 בשנת
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מספר דגימות  
 חריגות
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 תקינות

2.9% 6.5% 3.2% 
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 ארצי., 2017 -2015  בשנים אינדיקטורים בחיידקים החריגה שיעורי:  4 מספר גרף

 

 

, בכל הארץ. נתן לראות  2017– 2015  בשנים אינדיקטורים בחיידקים החריגה שיעורי את משווה 4 מספר גרף

, אולם בשנה האחרונה נראית עליה 2017-ל 2015צא צואתי בין השנים בין ירידה בשיעור החריגות בקוליפורם ממו

  אנטרוקוק הצואתי . ב בשיעור החריגות
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קוליפורם  
 צואתי  
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קוליפורם  
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 .ימים לפי ,2017 -2015  בשנים אינדיקטורים בחיידקים החריגה שיעורי את משווה 5 מספר גרף

 החריגות במהלך השנים המוצגות. שיעור הדגימותב משמעותית ירידה חלה -כנרת 

  בחופי ים סוף.  באיכות המיםנראית יציבות  -סוף ים

  . 2017ל  2015בין  החריגות ירידה בשיעור  נצפתה -תיכון ים

  בים התיכון שיעורי חריגה גבוהים מאשר נמדדו בים כנרת ובים סוף. 

 2015-2017 רחצה עונות בבדיקות בקטריולוגיות לפי ימים במהלך חריגה שיעורי:  5 מספר גרף
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  ובעולם בישראל רגולציה

 להערכת שונות שיטות שנהוגות כך מדינות בין משתנה, בעולם הים בחופי לרחצה המים איכות על הרגולציה

 עושים בו, צואתי אנטרוקוק האינדיקטור משמש המערביות המדינות ברוב.  לציבור ודווח בחופים המים איכות

 מדינות ישנן, זאת עם. מלוחים ים -מי של בקטריאלית יכותא לקביעת ראשי כאינדיקטור, בישראל גם שימוש

 . צואתי לזיהום כאינדיקציה(, קולי. א) נוספת חיידקים בקבוצת שימוש עושות אשר

 הרגולציה שיטת של יוצא פועל והיא, אירופה מדינות ברוב הנהוגה מזו  גבוהה בארץ הים בחופי הדיגום תדירות

 .אמת בזמן המתקבלת בדיקה תוצאת כל סמך על, מידית פעולה טתנקי  על המבוססת, בישראל הקיימת

 ממוצעים חישובי באמצעות מדורגים והם יותר רחוקות לעיתים נדגמים הרחצה חופי בעולם רבות במדינות

 יחידה דגימה מתקבלת כאשר הרחצה בהם שתיאסר מבלי, עיתיםשנתיים ול או רבעוניים, עונתיים סטטיסטיים

 EEA European Environment  -וב האוסטרלית ברגולציה למצוא נתן לכך דוגמאות)  .התקן מן החורגות

Agency.) 

  חישובים עם במשולב הבודדת הדגימה בשיטת לנהוג הממליצים, וסביבה בריאות וארגוני מדינות ישנן

 .בישראל מהתקן מחמירות הללו המדינות מן בחלק התקן רמות. ) קנדה, טקסס ועוד( תקופתיים סטטיסטיים

 בהוראות  שנקבעו האיכות בדרישות עמדו המפוקחים הרחצה מאתרי  96.0%  -כ  2017 בשנת כי  קבע  EEA -ה

 בסיווג המים איכות.  )מצוינת מים איכות סיפקו לרחצה המים מאתרי  85% -וכ,  במים לרחצה האירופי האיחוד

נים אלה מתייחסים לערכי סף מקילים לעומת אלה נתו(.  2017 בשנת 85% -ל 2011 בשנת 78.1% -מ עלתה" מצוין"

 הנהוגים בישראל.

 . מוגבלת זו השוואה ולכן בחופים הרחצה מי איכות לדירוג שונה שיטה, כאמור בישראל

  92.5 %  -כוב,  ים מי לאיכות שנקבע הישראלי בתקן עמדו הבדיקות מתוצאות 96.8 %,  בישראל 2017 בשנת

 100 -ב מושבות  0-36  אנטרוקוקים החיידקים ריכוז)  וטובה מאד. -טובה  תהיהי  המים איכות  ,המים מבדיקות

 (.ל"מ

) ערך  בודדות בדיקות לערכי התייחסות כוללת הרחצה בחופי המים איכות של החישוב שיטת,  קליפורניה במדינת

.  תקופתיים רייםגאומט וממוצעים מזהמים קבוצות בין ליחס, (110CFU/100mlמירבי מותר לבדיקה בודדת )

( Grade A&B)  גבוהה  מים לאיכות בקריטריונים עמדו הרחצה מחופי 96% הקיץ בעונת כי נקבע, 2017 בשנת

 .זו איכות ברמת עמדו מהחופים 52% רק בחורף ואילו

 נמצאו 3.2% - כולה השנה ובמהלך 2.9% -הרחצה בעונת המים באיכות הממוצע הארצי החריגות שיעור, בישראל

  . םדומי
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 סיכום

 ח"הדו. 2017 בשנת שנמדדו כפי, המוכרזים בחופים הרחצה מי של הבקטריאלית איכותם את מציג זה ח"דו 

 בחופים המים איכות את ומציגים, האינטרנט באתר משרדנו י"ע המתפרסמים הרבעוניים הדוחות את משלים

 בדרישות עמדו המוכרזים הרחצה בחופי ותמהבדיק  96.8 %   2017  בשנת בישראל כי עולה ח"מהדו.  המוכרזים

  .ים -למי הישראלי בתקן  שנקבעו האיכות

 הטיפול םבאחריות אשר שונים גופים בפעילות רבה במידה תלויה הרחצה בחופי המים של הבקטריאלית איכותם

 רשות: ניהםבי, הים וזיהום מפגעים ,תקלות מניעת, בנגר טיפול, הקולחים איגום, העירוניים השפכים במערכות

 הים בחופי המתרחצים ציבור על להגנה פועל הבריאות משרד. המקומיות והרשויות ס"להגה המשרד, המים

 פעילות.  המתקבלים לממצאים בהתאם ופועל,  בריאותם את לסכן עלולה שאיכותם במים רחצה מפני המוכרזים

 מי את  המזהמים הגורמים לצמצום והרשויות הגופים, השונים הממשלה משרדי של  מאמציהם את משלימה זו

 איכות בארץ החופים של המכריע ברובם כי עולה זה ח"מדו. בחופים נאותים תברואה תנאי על ולשמירה הים

 שפכים הזרמת אירועי מתקיימים עדיין זאת עם,  הישראלי בתקן  שנקבעו הקריטריונים פ"ע טובה לרחצה המים

 שדרוג, תכנון בתהליכי עיכוב ובשל עילי בנגרלא מספק  טיפול  ,השאיב בתחנות תקלות בשל הים אל וקולחים

 .וקולחים  ביוב מערכות והקמת

. הים בחופי הרוחצים בריאות ועל הימית הסביבה על לשמור מנת על המעורבים הגורמים של נחוש מאמץ נדרש 

 הנדרשת הפעילות ואת לייםהפוטנציא הסיכונים כלל את שתכלול, זיהום למניעת תכנית הכנת על, ממליץ משרדנו

 . רחצה חוף באחריותו אשר גוף/רשות כלב, למניעתם
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 (הפנים משרד באתר שפורסמה כפי) 2017 לשנת המוכרזים הרחצה חופי רשימת: נספח

 ים תיכון -חופים מוכרזים
 

 מועצה אזורית מטה אשר
 חוף בצת  .1
 חוף פארק אכזיב )רשות טבע וגנים( .2
 תחנה דרומית –חוף אכזיב  .3
 וף שבי ציון ח .4
 חוף קלאב מד אכזיב )רשות טבע והגנים( .5

 
 ריית נהריה יע

 חוף נפרד .6
 חוף גלי גיל  .7
 חוף סוקולוב .8

 
 ריית עכויע

 חוף הארגמן   .9
 חוף התמרים .10

 
 ריית קריית ים יע

 חוף זבולון .11

 ריית חיפהיע
 1חוף קריית חיים תחנה מס' .12
 2תחנה מס'–חוף קריית חיים  .13
  3חוף קריית חיים תחנה מס' .14
 השקט החוף .15
 חוף בת גלים )שתי תחנות( .16
 תחנה צפונית  -חוף הכרמל .17
 תחנה דרומית.–חוף הכרמל  .18
 1תחנה –זמיר -חוף דדו .19
  2תחנה  -זמיר-חוף דדו .20
 3תחנה –חוף דדו דרום  .21
  4תחנה –חוף דדו דרום  .22
  5תחנה –חוף דדו דרום  .23
 חוף הסטודנטים  .24

 
 מועצה אזורית חוף כרמל 

 חוף נווה ים .25
  1תחנה –חוף דור  .26
  2תחנה  –ף דור חו .27
  3תחנה  -חוף דור .28
 חוף האקוודוקט .29

 
 מועצה מקומית ג'סר זרקא

 חוף ג'סר  .30

 עיריית חדרה 
 כפר הים .31
 מרכזי -חוף גבעת אולגה .32
 דרומי–חוף גבעת אולגה  .33
 חוף נפרד–חוף גבעת אולגה  .34

 
 מועצה אזורית עמק חפר

  1תחנה  -מכמורת .35
 2תחנה –מכמורת  .36
 בית ינאי )רשות טבע וגנים( .37
 ורים חוף נע .38

 
 
 ריית נתניה יע

 צאנז תקרייחוף  .39
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 חוף העונות .40
 חוף אמפי .41
 חוף הרצל .42
 חוף סירונית א' .43
 חוף סירונית ב' .44
 חוף ארגמן .45
 חוף פולג .46

 
 מועצה אזורית חוף השרון 

 שפיים)געש( .47

   ריית ראשון לציוןיע
 החוף הכחול– 1חוף מס'  .48
 חוף נווה חוף -2חוף מס'  .49
 חוף חופית – 3חוף מס'  .50
 תל יונהחוף  – 4חוף מס'  .51
 חוף הילדים  – 5חוף מס'  .52
 חוף נפרד  – 6חוף מס'  .53

 
 מועצה אזורית גן רווה

 חוף פלמחים .54

 עיריית הרצליה
 נוף ים .55
 השרון .56
 זבולון .57
 חוף אכדיה צפון .58
 חוף אכדיה מרכז .59
 הנכים  -חוף אכדיה דרום .60
 חוף נפרד  .61
 חוף הכוכבים .62

 
 יפו -אביב -עיריית תל

  1תחנה  -חוף הצוק .63
 2תחנה –חוף הצוק  .64
 תל ברוך   חוף .65
 חוף נורדאו )מציצים (  .66
 נפרד –חוף נורדאו  .67
 הילטון צפון  .68
 גורדון  .69
 פרישמן  .70
 בוגרשוב .71
 אלנבי )ירושלים( .72
 חוף אביב  .73
 צ'רלס קלור .74
 גבעת עליה-יפו .75

 
 ים -עיריית בת

 ירושלים. .76
  1תחנה  -הסלע .77
  2תחנה  -הסלע .78
 3תחנה –הסלע  .79
 חוף טאיו .80
 חוף לדוגמה .81
 הריביירה  .82
  חוף נפרד .83
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 וד עיריית אשד
 חוף מי עמי .84
 לידו .85
 אורנים .86
 חוף הקשתות .87
 חוף נפרד .88
 רובע י"א  .89
 ריביירה  .90

 
 עיריית אשקלון

 בר כוכבא דרום .91
 חוף בר כוכבא צפון  .92
 צפון -דלילה .93
 דרום  -חוף דלילה .94
 חוף נפרד  .95
 חוף הפארק הלאומי באשקלון )רשות טבע וגנים ( .96

 
 המועצה האזורית חוף אשקלון

 ניצנים  .97
 זיקים .98

 
 כנרת–חופים מוכרזים ים 

 
 המועצה האזורית עמק הירדן

 חוף גנוסר .1
 כפר הנופש עין גב .2
 האון .3
 כפר הנופש מעגן .4
 צמח .5

 
 עיריית טבריה

 חוף רקת )אוחנה( .6
 חוף התכלת .7
 חוף השקט .8
 חוף הטיילת .9

 חוף גלי כנרת רימונים .10
 חוף גיא .11
 סירונית .12
 חוף גנים  .13
 חוף חמי טבריה  .14
 החוף הנפרד הצפוני והדרומי  .15
 חוף גרינברג  .16

 
 כנרת איגוד ערים 

 חוף כינר .17
 חוף דוגה  .18
 חוף גולן .19
 חוף לבנון .20
 חוף חלוקים .21
 חוף שקמים .22
 חוף חוקוק .23
 חוף  מפרץ אמנון  .24
 חוף צינברי  .25
 חוף גופרה  .26
 חוף צאלון .27
  חוף דוגית .28
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 מועצה מקומית מגדל
 

  חוף רסטל .29

 המלח -חופים מוכרזים ים
 

 המועצה האזורית תמר
 חמי מזור .1
 חוף מרדיאן .2
 חוף מלון הוד .3
 צל הרים .4
 ראון פלזהחוף ק .5
 לוט  .6
 אשת לוט .7
 עין בוקק דרום .8
 חוף מלון דניאל .9

 חוף סולריום .10
 חוף קיסר/ ישרוטל  .11
 חוף בינלאומי .12
 חוף לאונרדו קלאב .13
 חוף חמי זוהר )צפון(  .14
 חוף לאונרדו פלאזה  .15
 החוף נפרד  .16

 
 ים סוף -חופים מוכרזים

 
 עיריית אילת

 חוף נפרד .1
 חוף הרודס .2
  1חוף צפוני מערבי  תחנה מס'  .3
 2מערבי תחנה מס'  חוף צפוני .4

 
 סה"כ חופים :

  98-ים התיכון  
 29-ים כנרת 

 16-ים המלח 
 4-ים  סוף 

 
 חופים 147סה"כ חופים מוכרזים :   


