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לרשויות המקומיות, למנהלי החופים ולעובדי מחלקות החופים, על ביצוע הדיגום בהתאם לנדרש בתקנות ועל 

 דתם המסורה בכל ימי השנה למען המבקרים בחופי הרחצה.עבו

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

על הפעילות המאומצת למניעת זיהום מי הים ולשיפור איכות המים  ,אגף ים וחופים - למשרד להגנת הסביבה

 בחופים.
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 רקע
בים  16בים סוף,  4בים התיכון,  104: חופים המיועדים לרחצה 155הוכרזו בישראל ע"י משרד הפנים  2019בשנת 

ה היו פעילים במהלך עונת הרחצה והיו פתוחים לקהל בין התאריכים ז' בניסן בכנרת. חופים אל 31-המלח ו

. בהתאם לבקשת הרשויות המקומיות ובכפוף לאישור משרד 28.10.2019כ"ט תשרי תש"פ  – 12.4.2019תשע"ט 

 הפנים, הוארך משך ההכרזה בחלק מחופי הרחצה.

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

הכרזה זו נעשית כל שנה ומתפרסמת בצו הסדרת מקומות רחצה )סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים( לפי 

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

, אין בהם שירותי אסורים ברחצהם שהינם חסרי סטטוס אינם פעילים, האסורים ברחצה. חופים אלה וחופי

 הצלה ושירותים חיוניים אחרים והם אינם מפוקחים על ידי משרד הבריאות.

משרד הבריאות מפקח על המצב התברואי בחופים המוכרזים בים התיכון, בים סוף, בכנרת ובים המלח. לכל אחד 

קבעה בתקן קבוצת חיידקים אינדיקטורים אשר הימצאותם במים מעידה על מגופי המים הללו )מלבד ים המלח(, נ

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

 לבין תחלואה במערכת הנשימה והעיכול וכן על פי תכונות המים ומאפייניהם, המשתנים בין גופי המים ומשפיעים

 על שרידותם של החיידקים.

בכל ימות השנה, הימים וחופי הרחצה חשופים לזיהומים הנובעים מתקלות במערכות הביוב, מזרימת קולחים 

ושפכים בנחלים, ממערכות ניקוז עירוני, מכלי שיט, ובמקרים מסוימים הזיהום עלול לנבוע גם מהמתרחצים 

הנשטפים לחופים. בעקבות כך מזהיר מזוהמים ל נגר וניקוז עצמם. אירועי גשם עלולים לגרום לזיהום הים, בש

 גשם.אירועי משרד הבריאות בקביעות מפני רחצה בים במהלך ולאחר 

תקן מיקרוביאלי לאיכות המים בחופים,  ,2010בשנת  בכדי להבטיח את בריאות המתרחצים, קבע משרד הבריאות

בתקן זה, המוצג באתר האינטרנט של הום כמפורט וכן כללים לאיסור הרחצה במקרים של זיהום או חשד לזי

 משרד הבריאות.

 בהתאם לתקן מי ים, חוף ים נפסל לרחצה במידה ומתקיימים בו אחד או יותר מהקריטריונים הבאים:

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

 הימצאות מוצא שפכים או קולחים לים, בקרבת חוף הרחצה העלול לזהם את החוף. .2

 גילוי חלקיקי חומרי הפרשה בחוף או במי הים. .3

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

 חריגה מן התקנים המספריים המפורטים בתקן. .5

המים בחופי הים התיכון ובחופי ים סוף נדגמים להימצאותם של חיידקי אנטרוקוק צואתי, שמשמשים  בשגרה,

כאינדיקטור לזיהום צואתי במים מלוחים, ואילו מי הכנרת נדגמים להימצאותם של חיידקי קוליפורם צואתי 

ידקים מתבצע כאשר דיגום משולב של שתי קבוצות החי שמשמשים כאינדיקטור לזיהום צואתי במים מתוקים.

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

https://www.gov.il/he/Departments/news/beaches-list-2019
https://www.health.gov.il/hozer/bsv10032010.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/bsv10032010.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/bsv10032010.pdf
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ושיעור הזיהום. בים המלח, עקב מליחותו הגבוהה, רוב מיני החיידקים שמקורם בגורמי הזיהום הנפוצים אינם 

 , ולכן לא מתבצע בו דיגום שגרתי.לאורך זמן שורדים

כים המרביים המותרים שנקבעו לנוכחות חיידקי אנטרוקוק צואתי וקוליפורם צואתי, בדגימת מים בודדת הער

לממוצע הגאומטרי העונתי של קוליפורם ערך מרבי  קבע התקן. כמו כן, 1מ"ל מוצגים בטבלה  100בנפח של 

 צואתי. 

חריגה,  תה של דגימת המים נמצאבמקרים בהם התוצא . 2בטבלה  ומוצגת תדירות הדיגום נקבעה בתקן מי ים

במידה ותוצאות  הדיגום החוזר חריגות, נבחנת הסיבה לכך וציבור המתרחצים מוזהר  .מתבצע דיגום מים חוזר

  .בהתאם לצורך

מתבצע  באירועים חריגים, בהם ידוע על זיהום או אם יש חשד לזיהום המים שעלול לסכן את בריאות הציבור

 ובהתאם לצורך.בחופים שאינם מוכרזים , םבחופים מוכרזידיגום מים 

 : אינדיקטורים מובילים וריכוזים מרביים מותרים לפי הים1טבלה 

 ריכוז מרבי מותר בבדיקה בודדת חיידק אינדיקטורי
CFU/100ml ים 

 תיכון, סוף 105 אנטרוקוק צואתי 

 כנרת *400 קוליפורם צואתי

 מהתוצאות  80%-* ב

 : תדירות הדיגום2טבלה 

  פעם בשבוע  ופים מוכרזים בקיץ, חופים מוכרזים הפתוחים בחורףח

 פעם בחודש חופים מוכרזים הסגורים לרחצה בחורף

 

מיות או הגופים האחראים על חופי הרחצה, דוגמים את מי החופים לפחות פעם בשבוע בעונת הרשויות המקו

עות במעבדות בריאות הציבור של משרד לשם ביצוע בדיקות בקטריאליות במעבדה. בדיקות אלה מתבצהרחצה, 

 הבריאות, שהינן מוכרות לצורך ביצוען.

נופש ונושא תעודה -דיגום המים מתבצע על ידי דוגם שעבר הכשרה על ידי משרד הבריאות, אושר לדיגום מי

 בתוקף. הדיגום מתבצע בהתאם להנחיות לדיגום מים של משרד הבריאות.

כל ייעודי, מנקודות דיגום קבועות בחופי הרחצה )להלן: דגימה(. מכל נפח מים בכל דיגום ניטל נפח מים קבוע למי

 שניטל, ניתן לבצע מספר בדיקות לגילוי וזיהוי חיידקים )להלן: בדיקה(.

הפרק  בעונת הרחצה ומחוצה לה. ,חופי הרחצה המוכרזיםהמים בדו"ח זה מתאר את איכותם הבקטריאלית של 

, לרבות אלה שהתקבלו מחוץ לעונת הרחצה, ואילו הפרק 2019ם במהלך שנת הראשון מציג את תוצאות הדיגו

מתועדים אירועי הזיהום בפרק השלישי  בחופים המוכרזים בלבד.   ,השני דן בתוצאות שהתקבלו בעונת הרחצה

 בשל החשש לפגיעה, ובאתר המשרדהודעות לתקשורת אמצעות בבהם משרדנו המליץ על סגירת חופי הרחצה, 

https://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/bathing_sites/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/bathing_sites/Pages/default.aspx
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 חופי הרחצהאיכות מפת מלבד דו"ח זה תוצאות איכות המים זמינות לציבור באמצעות בבריאות הציבור. 

 המתפרסמים בקביעות.  דוחות רבעונייםהמוצגת באתר המשרד ומתעדכנת מספר פעמים בכל יום, ובאמצעות 

המים בחופי הרחצה שאינם מוכרזים, חופים אסורים לרחצה או חופים חסרי סטטוס, דו"ח זה אינו עוסק באיכות 

 ובאירועי הזיהום שהתקיימו בהם.

 המוכרזים תוצאות ניטור בקטריאלי של חופי הים

  2019ניתוח תוצאות הבדיקות הבקטריאליות של מי הים בחופים בשנת  .א
מוצגת  ., בעונת הרחצה ומחוצה לה2019לך שנת זה מוצגות תוצאות בדיקות מים שניטלו בחופים במה רקבפ

  .לרחצת חורףסגורים המוכרזים בעונת הקיץ וחופים וב ,הפתוחים לרחצת חורף המוכרזיםאיכות המים בחופים 

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

 אות מדיגום שניטל באזורים שונים, שאינם משמשים לרחצה, אך עלולים להשפיע עללזיהום, בעת זיהום וכן תוצ

 .שפורטו לעיל בריאות הציבור. מוצג ניתוח שנתי של הדגימות התקינות והחריגות, עבור שני האינדיקטורים

ולזיהוי בדיקות לגילוי  7,177בוצעו בדיקות בקטריאליות בחופי הים בישראל.  9,409 בוצעו 2019במהלך שנת 

קוליפורם צואתי  בדיקות לגילוי ולזיהוי חיידקי 2,232-חריגות( ו 269-תקינות ו 6,908חיידקי אנטרוקוק צואתי )

  חריגות(. 88-תקינות ו 2,144)

הימים החריגות השנתי הארצי בכל הבדיקות שיעור  ימים.פי בחלוקה ל 3 בטבלהשיעור הבדיקות החריגות מוצג 

 קוליפורם צואתי.בדיקות לאחוזים עבור  3.9-כאנטרוקוק צואתי ובדיקות לחוזים עבור א 3.7 אחוזים 3.8הינו 

אחוזים, שיעור החריגות  5.3הינו , שיעור החריגות בקוליפורם צואתי, שהינו האינדיקטור הראשיבכנרת, 

ריגות אחוזים, ואילו שיעור הח 1.4באנטרוקוק צואתי, המשמש כאינדיקטור הראשי עבור מי ים סוף הינו 

 אחוזים. 4באנטרוקוק צואתי בחופי הים התיכון הינו 

 2019סיכום ארצי, שנת  -: מספר הבדיקות התקינות, החריגות ושיעורן, לפי ימים3טבלה 

 ים

 כלל
 הבדיקות

 קוליפורם צואתי אנטרוקוק צואתי

שיעור  מספר

 חריגה

)%( 

 חריג תקין

שיעור 

חריגה 

)%( 

 חריג תקין

שיעור 

חריגה 

)%( 

 3.0 34 1,077 4 260 6,268 - 7639 תיכוןים 

 0.8 1 122 1.4 9 636 - 768 ים סוף

 5.3 51 910 0 0 4 - 965 כנרת

 3.9 86 2,109 3.7 269 6,908 - 9372 סה"כ

 5.7 2 35 - - - - 37 **אחר

 3.9 88 2,144 3.7 269 6,908 3.8 9409 סה"כ

  ראשי, לים הנבדק*קו תחתון נמתח תחת שיעורי חריגה של אינדיקטור 
   **בדיקות נוספות לצרכי סקר / אחרים

 

https://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/Pages/ShoresMap.aspx?
https://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/bathing_sites/beach/Pages/sea_tests.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/bathing_sites/beach/Pages/sea_tests.aspx
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ואת מספר ושיעור הבדיקות שנמצאו חריגות,  ,מחוזותפי מתארת את מספר הדגימות שניטלו בחלוקה ל 4טבלה 

 עבור כל אחד מהאינדיקטורים שנבדקו.

 : מספר הבדיקות התקינות, החריגות ושיעורן, לפי מחוזות4טבלה 

 מחוז
סה"כ 

 *תדגימו

סה"כ 
 **דגימות

 חריגות

שיעור 
חריגה 

)%( 
 אנטרוקוק צואתי קוליפורם צואתי

 חריג תקין    

שיעור 

חריגה 

)%( 

 חריג תקין

שיעור 

חריגה 

)%( 

מחוז 

 צפון
1,710 79 4.6 1,108 56 4.8 692 23 3.2 

מחוז 

 חיפה
1,545 93 6 384 21 5.2 1,458 81 5.3 

מחוז 

 מרכז
910 13 1.4 129 0 0 897 13 1.4 

מחוז תל 

 אביב
2,738 109 4 246 1 0.4 2,629 108 3.9 

מחוז 

 דרום
645 10 1.6 122 1 0.8 636 9 1.4 

מחוז 

 אשקלון
631 36 5.7 155 9 5.5 596 35 5.5 

 3.7 269 6,908 3.9 88 2,144 4.2 340 8,179 סה"כ

 תן לבצע בדיקה אחת או שתייםיבכל דגימה נ*
 בשתיהן.חריגה באחת מהבדיקות או **

על מנת לאמוד את איכותם הבקטריאלית של מי החופים, על פי קריטריון נוסף מלבד הקריטריון הבינארי המוגדר 

ים )תקין/ וחריג(, חולקו תוצאות הבדיקות על פי קטגוריות של איכות, בדומה למקובל על ידי ארגון -בתקן מי

 הבריאות העולמי ורגולטורים נוספים בעולם.
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מוצגות מספר הבדיקות ושיעורן  5חולקו תוצאות הבדיקות לפי קטגוריות של איכות המים. בטבלה  5,6בטבלאות 

  מוצגת חלוקה לקבוצות איכות, עבור קוליפורם צואתי. 6עבור אנטרוקוק צואתי, ובטבלה 

 מים : מספר הבדיקות התקינות, החריגות ושיעורן עבור אנטרוקוק צואתי, לפי קטגוריות של איכות5טבלה 

 מחוז/
 נפה

מספר 
בדיקות 
 שבוצעו

 תוצאות מיקרוביאליות 
 מ"ל 100-אנטרוקוק צואתי ב

0 
 טוב מאוד

1-35 
 טוב

36-105 
 מותר לרחצה

 105מעל 
 אסור לרחצה

מספר 
 הבדיקות

שיעור 
הבדיקות 

)%( 

מספר 
 הבדיקות

שיעור 
הבדיקות 

)%( 

מספר 
 הבדיקות

שיעור 
הבדיקות 

)%( 

מספר 
 הבדיקות

שיעור 
בדיקות ה

)%( 
          ים סוף
 1 9 3 22 53 342 42 272 645 דרום

          ים תיכון
 6 35 5 30 51 324 38 242 631 אשקלון

 7 59 6 51 39 314 48 389 813 חיפה
נפתית 
 חדרה

690 511 74 137 20 20 3 22 3 

נפתית 
 נתניה

541 235 43 295 55 5 1 6 1 

נפתית 
 עכו

674 408 61 212 31 32 5 22 3 

נפתית 
 רחובות

358 166 46 169 47 16 4 7 2 

 4 108 8 217 58 1,582 30 830 2,737 תל אביב
 - - - - - - - - 88 אחר
 3.8 268 5.5 393 47.6 3,375 43 3,057 7,093 סה"כ

 

מדות בתקן מהבדיקות שנערכו בחופי ים סוף במהלך השנה, עו 99%מהנתונים המובאים בטבלה עולה כי  ים סוף:

מבדיקות איכות המים שהתבצעו במהלך עונת הרחצה ומחוצה לה בחופי ים סוף,  95%-ים. ב-שנקבע לאיכות מי

 מ"ל(. 100-מושבות ב 36 י אינו עולה עלהים טובה עד טובה מאוד )ריכוז חיידקי האנטרוקוק הצואתאיכות מי 

 90%-ים. במים, עומדות בתקן שנקבע לאיכות מי מתוצאות בדיקות ה 96%כי בים התיכון  ראותניתן ל ים תיכון:

בחופי הים התיכון, איכות מי הים טובה עד  ומחוצה להמבדיקות איכות המים שהתבצעו במהלך עונת הרחצה 

 מ"ל(. 100-מושבות ב 36אינו עולה על  הצואתיהאנטרוקוק חיידקי טובה מאוד )ריכוז 

ים, מפרסם משרד הבריאות לציבור הודעות -עומדות בתקן מיכאשר בדיקות איכות המים בחופים המוכרזים אינן 

על אזהרה מפני רחצה בים. בנוסף, מזהיר משרד הבריאות בקביעות מפני רחצה בכל חופי הים לאחר גשם, בשל 

 אירועי זיהום ידועים. ובעתחשש לזיהום, 
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 י קטגוריות של איכות מים: מספר הבדיקות התקינות, החריגות ושיעורן עבור קוליפורם צואתי, לפ6טבלה 

 נפהמחוז/
מספר 

בדיקות 
 שבוצעו

 תוצאות מיקרוביאליות 

 מ"ל 100-קולי צואתי ב

0-100 
 טוב מאוד

101-200 
 טוב

201-400 
 מותר לרחצה

 400מעל 
 אסור לרחצה

מספר 
 הבדיקות

שיעור 
הבדיקות 

)%( 

מספר 
 הבדיקות

שיעור 
הבדיקות 

)%( 

מספר 
 הבדיקות

שיעור 
הבדיקות 

%() 

מספר 
 הבדיקות

שיעור 
הבדיקות 

)%( 
          כנרת

נפתית 
 טבריה 

947 675 71 137 14 87 9 48 5 

          ים תיכון

 5 9 4 7 2 3 88 145 164 אשקלון

 1 1 0 0 2 2 98 120 123 דרום

 6 21 5 18 5 19 83 290 348 חיפה

נפתית 
 חדרה

58 54 95 2 4 1 2 0 0 

נפתית 
 נתניה

65 65 100 0 0 0 0 0 0 

נפתית 
 עכו

164 155 95 3 2 3 2 3 2 

נפתית 
 רחובות

61 61 100 0 0 0 0 0 0 

 0.5 1 2 4 6 14 92 228 247 תל אביב

 4 83 6 120 8 180 82 1,793 2,177 סה"כ

 בטבלה זו. ותבדיקות נוספות שניטלו באתרים הסמוכים לחופים לא נכלל 54הערה: 

 95%עולה כי בכנרת  6הנבדק בים כנרת כאינדיקטור ראשי. מטבלה חיידק קוליפורם צואתי הינו  - ים כנרת

מאוד,  העד טוב הטוב המהדגימות איכות המים לרחצה בכנרת נמצא 86%מהבדיקות נמצאו תקינות, ובמעל 

חר דיגום חריג או בדיקות לקוליפורם צואתי מתבצעות כבדיקה נוספת לאבים תיכון וים סוף . 2019במהלך שנת 

 במקרים מיוחדים בהם דרוש מידע נוסף על איכות המים.
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 2019ניתוח תוצאות הניטור הבקטריאלי של מי הים בעונת הרחצה  .ב

, במהלכה היו פתוחים לציבור 28.10.2019והסתיימה בתאריך  12.4.2019נפתחה בתאריך  2019עונת הרחצה בקיץ 

חופים לאורך  16חופים סביב הכנרת,  31לאורך הים התיכון,  104 - הצלה שירותי עלוחופי רחצה בהם פ 155הרחב 

 חופים לאורך ים סוף. 4 - ים המלח ו

בפרק זה מוצגות מספר הבדיקות שבוצעו בחופי הרחצה המוכרזים במהלך עונת הרחצה ושיעור החריגות שנרשמו, 

ע בחופי ים סוף, הים התיכון והכנרת והן עבור שני האינדיקטורים שנבדקו. התוצאות מסכמות את הדיגום שהתבצ

  כוללות תוצאות דיגום שנעשה תוך כדי אירועי זיהום.

דגימות לבדיקת האיכות הבקטריאלית של חופי הרחצה, ובוצעו  6,193במהלך עונת הרחצה ניטלו בחופי הים 

דגימה נבדקו חיידק  חיידקים אינדיקטורים, לבחינת איכות המים. בכלבדיקות לזיהוי וכימות ריכוז  7,428

 נדיקטורי אחד או שניים בהתאם לגוף המים שנדגם ולדרישת התקן. יא

 2.9%-ב צואתי. חריגות התקבלווליפורם בדיקות לק 1,854-ו םתקינות לאנטרוקוק צואתיידגימות  5,346 נמצאו

מתארת את  7טבלה  בדיקות(. 71מבדיקות קוליפורם צואתי ) 3.8%-בדיקות( וב 155מבדיקות אנטרוקוק צואתי )

 התפלגות שיעור הבדיקות החריגות בשני האינדיקטורים בחלוקה לימים.

פי צה, בחלוקה ל: מספר הבדיקות התקינות, החריגות ושיעורן, בחופי הרחצה המוכרזים במהלך עונת הרח7טבלה 

 ימים 

חופי 

 הים

סה"כ 

 דגימות

סה"כ 

דגימות 

 חריגות

שיעור 

דגימות 

חריגות 

)%( 

 ידקים אינדיקטוריםבדיקות לחי

 אנטרוקוק צואתי קוליפורם צואתי

סה"כ 

בדיקות 

 תקינות

סה"כ 

בדיקות 

 חריגות

שיעור 

חריגות 

)%( 

סה"כ 

בדיקות 

 תקינות

סה"כ 

בדיקות 

 חריגות

שיעור 

חריגות 

)%( 

ים 

 תיכון
5,009 163 3.3 947 21 2.2 5,001 148 3 

 0 0 4 5.9 48 810 5.9 48 810 כנרת

 2 7 336 0 0 66 2 7 336 ים סוף

 0 0 7 6.4 2 31 5.2 2 38 אחר 

 2.9 155 5,348 3.8 71 1,854 3.6 220 6,193 סה"כ

 מוצגות בדיקות שבוצעו בין התאריכים הר"מ.*

 תח תחת שיעורי חריגה של אינדיקטור ראשי, לים הנבדק.מ**קו תחתון נ

 

ואת מספר ושיעור הדגימות שנמצאו חריגות עבור כל מתארת את מספר הדגימות שניטלו בחלוקה לנפות  8טבלה 

 אחד מהאינדיקטורים שנבדקו.
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: מספר הבדיקות התקינות, החריגות ושיעורן, בחופי הרחצה המוכרזים במהלך עונת הרחצה, בחלוקה 8טבלה 

 נפותמחוזות ול

מחוז/ 

 נפה

סה"כ 

 דגימות

סה"כ 

דגימות 

 חריגות

שיעור 

חריגות 

)%( 

 וקוק צואתיאנטר קוליפורם צואתי

 חריג תקין

שיעור 

חריגות 

)%( 

 חריג תקין

שיעור 

חריגות 

)%( 

נפתית 
 טבריה

841 50 5.9 791 50 5.9 4 0 0 

נפתית 
 עכו

587 14 2.4 163 3 1.8 575 11 1.9 

מחוז 
 חיפה

635 59 9.3 295 17 5.4 581 48 7.6 

נפתית 
 חדרה

628 21 3.3 42 0 0 607 21 3.3 

נפתית 
 נתניה

458 4 0.9 56 0 0 454 4 0.9 

נפתית 
 רחובות

271 1 0.4 57 0 0 270 1 0.4 

מחוז תל 
 אביב

1,979 57 2.9 204 1 0.5 1922 56 2.8 

מחוז 
 דרום

343 7 2.0 66 0 0 336 7 2.0 

מחוז 
 אשקלון

451 7 1.6 109 0 0 444 7 1.6 

 2.9 155 5348 3.8 71 1854 3.6 220 6193 סה"כ

אחרים בים התיכון. ריבוי אזורים מחוז חיפה גבוה יחסית לבמונת מצב לפיה שיעור החריגות ת מציג 8 בטבלהעיון 

ם לזיהום מי הים בקלות ובמהירות, אולם לא תמיד מקורות הזיהום במרחבים האורבניים הצפופים עלול לגרו

של הרשויות בכל מתרחצים, נדרש טיפול מוקפד העל מנת למנוע זיהומים ולהגן על קהל מקור החריגות נמצא. 

 הקשר לתכנון, תפעול, תחזוקה ופיקוח על מערכות אלה.

 . בכנרת במהלך עונת הרחצהמזו שנרשמה השנה  טובה סוף וים תיכוןעוד ניתן לראות כי איכות המים בחופי ים 

 חופי הרחצה.שבנספח, מוצגות תוצאות של איכות המים בחלוקה לפי ימים, מועצות אזוריות ו 11-13בטבלאות 
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 אירועי אזהרת רחצה .ג

התרחשו  11אירועים בהם הזהיר משרד הבריאות מפני רחצה בחופים, מתוכם  29נרשמו  2019במהלך שנת 

הוזהר הציבור מרחצה  2019בשנת (, מספר חופים Xימים במצטבר )מספר ימים  487במהלך במהלך עונת הרחצה. 

ונבעו מהזרמות של קולחים ושפכים ו ממושכים זיהום המדווחים היה רוב אירועי בשל זיהום/ חשש לזיהום. 

 .לנחלים והגעתם אל חופי הים

מפת גבי  ועל באתר המשרדתקשורת אזהרת הציבור מפני רחצה מתבצעת ע"י משרד הבריאות באמצעות פרסום ב

  ובמידת הצורך גם את הסיבה לאזהרת הרחצה.  ,מציגה לציבור בקביעות את תוצאות איכות המים, החופי הרחצה

  מפני רחצה בחופים. הזהיר משרד הבריאותבטבלה ובגרף הבאים מוצגות הסיבות בעטיין 

מתארת את אירועי זיהום המים וחשד לזיהום המים בהם משרד הבריאות פרסם אזהרת רחצה לציבור.  9טבלה 

 הטבלה כוללת אירועים שנרשמו במהלך עונת הרחצה ומחוצה לה.

 2019: אירועי אזהרת רחצה בשנת 9טבלה 

 מחוז

מקור זיהום לא 

תוצאות  -ידוע

בקטריאליות 

 חריגות

מת קולחים/ זרי

 שפכים בנחל

זיהום בניקוז 

 עירוני/ שפכים
 סה"כ אחר

 3 - 2 - 1 תל אביב

 8 1 1 6 - צפון )תיכון(

 2 - - - 2 צפון )כנרת(

 2 - - 2 - אשקלון

 8 - - 1 7 חיפה

 6 - 1 5 - מרכז

 - - - - - דרום

 29 1 4 14 10 סה"כ

 

קולחים, במרבית נחלי החוף התקיימה הזרמת קולחים  -למייגום א, בשל החורף הגשום ומחסור בנפח 2019בשנת 

בהיתר ושלא בהיתר( אשר הגיעו לחופי הים. ההגלשות לים בסמוך לחופים המוכרזים, לעתים לאחר ושפכים )

שהחלה עונת הרחצה, מהוות מפגע ומסכנות באופן ממשי את בריאות המתרחצים, המטיילים והשוהים על חופי 

 הים ובסמוך לנחלים.

אירועי גשם חזק ושיטפונות הינם גורמים נוספים העלולים להשפיע על איכות מי הים, ולקבלת תוצאות 

בקטריאליות חריגות, בין השאר בעקבות תופעת חדירת מי תיעול וניקוז למערכות הביוב העירוניות הגורמת 

, בתחילת עונת הרחצהלעומסים על מערכת הניקוז והתיעול העירוניות. בכל שנה בעונות המעבר ובמיוחד 

 מתקיימים אירועי גשם בעקבותיהם הים חשוף לזיהום מסוג זה.

המסכנת את משרד הבריאות מזהיר בקביעות מפני רחצה בכל החופים, לאחר אירועי גשם, מחשש לאיכות מים 

 .בריאות המתרחצים

https://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/bathing_sites/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/bathing_sites/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/Pages/ShoresMap.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/Pages/ShoresMap.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/Pages/ShoresMap.aspx
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בהם הזהיר  ומחוצה לה()בתוך עונת הרחצה  2019מתאר את אירועי אזהרת הרחצה שאירעו במהלך שנת  1גרף 

 משרד הבריאות את הקהל מפני רחצה באמצעי התקשורת. הגרף בחלוקה לפי מחוזות.

 : אזהרת רחצה בחופים בחלוקה לפי מחוזות1גרף 

 

)בתוך עונת הרחצה ומחוצה לה( בהם הזהיר  2019מתאר את אירועי אזהרת הרחצה שאירעו במהלך שנת  2גרף 

רחצה באמצעי התקשורת. הגרף מתאר את הסיבות לאזהרה ואת שיעורן, מתוך משרד הבריאות את הקהל מפני 

 סך האירועים.

 2019שנת  - : התפלגות הסיבות לאירועי אזהרת רחצה, מחשש לבריאות הציבור בחופים2גרף 

 

,  א"ת
10%

34%, צפון 

7%, אשקלון

28%, חיפה

21%, מרכז

0%, דרום

תוצאות 
בקטריאליות  

חריגות 
35%

ביוב / ניקוז 
עירוני
14%

אחר
3%

זיהום 
בקולחים או 
שפכים דרך 

הנחל
48%
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)בתוך עונת הרחצה ומחוצה לה( בהם הזהיר  2019מתאר את אירועי אזהרת הרחצה שאירעו במהלך שנת  3גרף 

מתאר את מספר הימים המצטבר בהם היו  הגרף .את הקהל מפני רחצהבאמצעי התקשורת ד הבריאות משר

 ואת הסיבות לאזהרות אלה. סגורים חופי הים לציבור עקב אזהרות משרד הבריאות

ימים במצטבר,  487מפני רחצה בחופים במשך הציבור באמצעי התקשורת הארציים הוזהר  2019במהלך שנת 

 יות נוספות וסגירת חופים התבצעו גם באופן מקומי בשל סיבות שונות.אזהרות נקודת

 

 מפני רחצהמספר חופים( בהם משרד הבריאות הזהיר  X: מספר ימי האזהרה המצטבר )מספר ימים 3גרף 

 

 

בדיגום  , מתייחסות למקרים בהם התקבלו תוצאות חריגותתוצאות בקטריאליות חריגות -העמודה הערה: 

 מבלי שנמצאה הסיבה לכך. ,שגרתי/חוזר
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תן ישווה את שיעורי החריגות בימים השונים. נמו 2015-2019איכות המים בחופי הרחצה בשנים מציג את  4גרף 

 לראות כי בים תיכון ישנה ירידה בשיעור החריגות ביחס לשנה שעברה, וחזרה לערכים שנמדדו בשנים האחרונות.

 החריגות הנמוכים. בים סוף נשמרת יציבות בשיעורי

לאחר מספר שנים של יציבות ואחוז חריגות נמוך, נראה כי ישנה עליה בשיעורי החריגות הנמדדים בכנרת. עליה זו 

להגעת מזהמים באמצעות נחלים, סחף ואירועי גשם וכן  אשר תרמהייתכן ומקורה בעונת החורף הגשומה, 

 ה.בשינויים שחלו בשטח הכנרת, בחי ובצומח בה ובסביבת

 

  2015-2019יכות המים בחופי הרחצה בשנים א: 4גרף 

 

 

 

 

 סיכום

 . הדו"ח משלים את2019דו"ח זה מציג את איכותם הבקטריאלית של מי הרחצה בחופים המוכרזים, בשנת 

באתר האינטרנט, ומציגים את איכות המים בחופים המוכרזים. מהדו"ח עולה הדוחות הרבעוניים המתפרסמים 

מהבדיקות בחופי הרחצה המוכרזים בעונת הרחצה עמדו בדרישות האיכות  96%-יותר מ 2019נת כי בישראל בש

 ים. -שנקבעו בתקן הישראלי למי

סכנה את עם זאת, בעונות המעבר ולרוב מחוץ לעונת הרחצה, הזרמת קולחים ושפכים בנחלים והגעתם לחופי הים 

חלה עליה נכרת במספר הימים  2019הים. בשנת  משהייה ורחצה בחופי והציבור הוזהר המתרחצים,בריאות 

 (.2018ימים בשנת  133ימים לעומת  487המצטבר בהם הוזהר הציבור בשל זיהום הים )

והקמת מערכות ביוב ואיגום קולחים, מביאים לאירועי הזרמת שפכים  העיכוב המתמשך בתהליכי תכנון, שדרוג

 ופוגעים בציבור הרחב הנופש בחופי הים ובבריאותו.ואל הים או ישירות לחופים, וקולחים אל הנחלים 
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נדרשת פעילות הרשויות המקומיות והעיריות  מאגרי האיגום,הגדלת נפח כוני טיהור השפכים ובנוסף לשדרוג מ

הנגר העילי והניקוז העירוני, לים ה של כנדרש, על מנת למנוע ככל שניתן זרימתחזוקתן בשדרוג תשתיות עירוניות ו

הפוגעים באיכות המים בחופים ובציבור  ,פסולת עירונית, שאריות דלק ושמן ומזהמים נוספיםתוך סחיפת 

 המתרחצים.

עונת החורף הגשומה, אשר תרמה להגעת חלה ירידה באיכות המים בחופי הכנרת, ככל הנראה בשל  2019בשנת  

 י ובצומח בה ובסביבתה.מזהמים באמצעות נחלים, סחף ואירועי גשם וכן בשינויים שחלו בשטח הכנרת, בח

רד הבריאות פועל להגנה על ציבור המתרחצים בחופי הים המוכרזים, מפני רחצה במים שאיכותם עלולה לסכן מש

את בריאותם, ופועל בהתאם לממצאים המתקבלים. פעילות זו משלימה את מאמציהם של משרדי הממשלה 

 הים ולשמירה על תנאי תברואה נאותים בחופים. -השונים, הגופים והרשויות לצמצום הגורמים המזהמים את מי

כמו בכל שנה, אנו קוראים למאמץ נחוש של הגורמים המעורבים על מנת לשמור על הסביבה הימית ועל בריאות 

 הרוחצים בחופי הים.
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 נספחים

 .2019איכות המים במהלך עונת הרחצה, לפי חופים לשנת  – 1נספח 

 גות תוצאות איכות המים בחלוקה לפי ימים, מועצות אזוריות וחופים.בנספח זה מוצגות טבלאות בהן מוצ

 

 2019: איכות המים בחופי ים סוף במהלך שנת 10טבלה 

טבלה זו מתארת את התוצאות בחופי ים סוף, בהם מתקיימת רחצה במהלך כל השנה, ולפיכך נדגמים אחת לשבוע 

 )מוכרזים ושאינם מוכרזים(.

 שיעור חריגות )%( סה"כ דגימות חריגות סה"כ דגימות נקודת דיגום

 0 0 53 אופיר )חוף דרורי(

)חוף  2 מערבי חוף צפוני

 וילג'(
53 1 1.9 

 0 0 53 חוף אלמוג

 1.9 1 54 חוף הדקל

 7.1 4 56 חוף הסלע האדום

 1.8 1 55 חוף נפרד )מפרץ השמש(

)אום  1חוף צפוני מערבי 

 רשרש(
53 0 0 

 0 0 53 לגונת השלום

 3.7 2 54 לורמגד

 0 0 53 מלון הנסיכה

 1.8 1 55 2מזרחי  -3מצילים 

 0 0 53 רויאל ביץ'

 1.6 10 645 סה"כ
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 : איכות המים בחופי הרחצה בכנרת במהלך עונת הרחצה 11טבלה 

חופים בכנרת נדגמו במהלך עונת הרחצה לנוכחות חיידקי  31הטבלה הבאה מתארת את איכות מי הכנרת. 

וליפורם צואתי. תקן מי ים קובע כי הממוצע הגיאומטרי של בדיקות מי הים מחוף רחצה במשך העונה, לא יעלה ק

חיידקי  400מ"ל מי ים, וכי התוצאות של בדיקות בודדות לא יעלו על  100-חיידקי קוליפורם צואתי ב 200 לע

הקריטריונים הנ"ל )חישוב הממוצע  מהדגימות. כל חופי הכנרת עומדים בשני 20%-קוליפורם צואתי ביותר מ

 הגאומטרי לא מוצג(.

 שיעור חריגות )%( סה"כ דגימות חריגות סה"כ דגימות נקודת דיגום
 0 0 28 גלי כנרת רימונים

 0 0 28 השקט
 9.7 3 31 גנים -עירוני

 3.4 1 29 גברים -עירוני דתי נפרד צפוני
 6.7 2 30 תכלת

 3.4 1 29 גרינברג )פנורמה(
 0 0 27 ף גיאחו

 30 3 10 קזבלנקה -חוף חמי טבריה
 27.3 3 11 חמי טבריה )גני חמת(

 3.4 1 29 רקת
 0 0 28 רסטל

 0 0 28 הגן של יוסי
 3.6 1 28 בריניקי
 14.7 5 34 גופרה

 15.2 5 33 חלוקים
 17.1 6 35 כורסי
 3.4 1 29 כינר
 15.2 5 33 לבנון

 0 0 28 צינברי
 3.4 1 29 שקמים
 0 0 28 13גולן קטע 
 0 0 28 דוגית

 6.5 2 31 חוקוק צפון
 9.7 3 31 חוף ציבורי -מפרץ אמנון

 3.4 1 29 צאלון
 3.8 1 26 כפר נופש -האון

 3.6 1 28 כפר הנופש עין גב
 7.4 2 27 כפר נופש -מעגן

 0 0 25 חוף גנוסר
 5.9 48 810 סה"כ
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 לך עונת הרחצה, בחלוקה לישובים ומועצות אזוריותאיכות המים בחופי הרחצה במה :12טבלה 

איכות המים בחלוקה לישובים ומועצות אזוריות. מניתוח תוצאות הבדיקות ניתן ללמוד כי מתארת את  12טבלה 

בחופי טבריה, איגוד ערים כנרת, קריית ים,  םשיעור הדגימות החריגות הגבוה ביותר, במהלך עונת הרחצה, נרש

 מרביתן נמצאו תוצאות תקינות בדיגום החוזר.ם במועצה האזורית חוף כרמל, אשר בחיפה וחוף נווה י

מועצה /ישוב

 אזורית

סה"כ 

 דגימות

סה"כ 

דגימות 

 חריגות

שיעור 

חריגות 

)%( 

 אנטרוקוק צואתי קוליפורם צואתי

 חריג תקין

שיעור 

 חריגות

)%( 

 חריג תקין

שיעור 

 ותחריג

)%( 

 0 0 0 5.5 14 241 5.5 14 255 טבריה

 0 0 0 0 0 56 0 0 56 מגדל

מ.א. איגוד 

 ערים כנרת
396 30 7.6 366 30 7.6 4 0 0 

איגוד סה"כ 

 ערים כנרת
396 30 7.6 366 30 7.6 4 0 0 

מ.א. עמק 

 הירדן
134 6 4.5 128 6 4.5 0 0 0 

עמק סה"כ 

 הירדן
134 6 4.5 128 6 4.5 0 0 0 

 3.2 5 152 20 2 8 4.5 7 157 נהריה

 1.7 2 118 1 1 103 2.5 3 120 עכו

 0 0 58 0 0 0 0 0 58 בצת

מ.א. מטה 

 אשר
136 1 0.7 0 0 0 135 1 0.7 

 1.8 1 55 0 0 1 1.8 1 57 שבי ציון

מטה סה"כ 

 אשר
251 2 0.8 1 0 0 248 2 0.8 

 6.2 27 410 0 0 115 6.2 27 437 חיפה

 10.9 21 171 8.6 17 180 16.2 32 198 קריית ים

-ג'סר א

 זרקא
87 4 4.6 12 0 0 83 4 4.6 

 0.7 1 135 0 0 0 0.7 1 136 חדרה

 4.3 8 178 0 0 0 4.3 8 186 דור

 0 0 29 0 0 0 0 0 29 הבונים

 5.3 4 72 0 0 30 5.3 4 76 נווה ים

 3.4 2 56 0 0 0 3.4 2 58 קיסריה
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מועצה /ישוב

 אזורית

סה"כ 

 דגימות

סה"כ 

דגימות 

 חריגות

שיעור 

חריגות 

)%( 

 אנטרוקוק צואתי קוליפורם צואתי

 חריג תקין

שיעור 

 חריגות

)%( 

 חריג תקין

שיעור 

 ותחריג

)%( 

חוף סה"כ 

 הכרמל
349 14 4 30 0 0 335 14 4 

 0 0 324 0 0 52 0 0 324 נתניה

 0 0 26 0 0 0 0 0 26 שפיים

חוף סה"כ 

 השרון
26 0 0 0 0 0 26 0 0 

 3.7 1 26 0 0 1 3.7 1 27 בית ינאי

חבצלת 

 השרון
27 1 3.7 1 0 0 26 1 3.7 

 3.7 2 52 0 0 2 3.7 2 54 מכמורת

עמק סה"כ 

 חפר
108 4 3.7 4 0 0 104 4 3.7 

 0.4 1 244 0 0 42 0.4 1 245 ראשון לציון

 0 0 26 0 0 15 0 0 26 פלמחים

גן סה"כ 

 רווה
26 0 0 15 0 0 26 0 0 

 1.3 7 518 0 0 7 1.3 7 525 בת ים

 3 8 256 0  41 3 8 265 הרצליה

 -תל אביב

 יפו
1,141 41 3.6 156 1 0.6 1,101 40 3.5 

 2.1 6 280 0 0 66 2.1 6 286 אילת

 0 0 205 0 0 74 0 0 205 אשדוד

 3.6 2 54 0 0 13 3.6 2 56 אשקלון

 2.9 144 4,938 4 71 1,781 3.6 209 5,783 סה"כ

 

 

 )באתר משרד הפנים( 2019: רשימת חופי הרחצה המוכרזים לשנת 2נספח 

https://www.gov.il/he/departments/news/beaches-list-2019

