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עונת הרחצה רק החלה וכבר מגיעות אלינו למערכת יותר ויותר פניות של מצוקה מבריכות שחייה שעיקרן
הן חוסר במצילים ,במיוחד בבריכות עונתיות .הערכתי היא כי תופעה זו נובעת משיפור בכלכלה
הישראלית שיצרה כוחות שוק של גידול בהיצע של מקומות עבודה הגורמים לכך שמצילים רבים מעדיפים
מקורות תעסוקה אחרים ,מכניסים יותר ועם פחות אחריות לחיי אדם .הפתרונות לכך הן כמו בכל כלכלה
מודרנית ,שיפור תנאי התעסוקה של המצילים כמו תנאי שכר ותנאים סוציאליים .אין ספק שהשוק משלם
היום מחירים של התנערות ארוכת טווח ממקצוע ההצלה ,שנחשב כתעסוקה זמנית ולא מקצוע רציני
המכבד את המועסק בו.
דבר נוסף שאנו דנים בגיליון זה הוא החשיבות שבתרגום הוראות היצרן לעברית של ציוד וחומרים
המסופקים בבריכות שחייה ,דבר שלדעתי צריך להיות מוטל על היבואנים וספקי החומרים והציוד .אני
אישית רואה חשיבות גדולה בכך ,לעתים מעבר לדרישות של הכנסת עוד ציוד זה או אחר ,וקורא למשרד
הבריאות לאכוף תקנה זו על מנת שהתפעול יהיה נאמן להוראות היצרן ,הן בטיחותית והן תפעולית.
בחרתי להציג בפניכם בגיליון זה כתב אישום נגד מנהלי ועובדי אתר מרחצאות המואשמים בגרימת מוות
ברשלנות של שלושה ילדים ואת הסוגיה העולה מכך שקשה להגדיר מרחצאות בדיוק כבריכות שחייה ,לא
תברואתית ולא בטיחותית ,ואת המסקנה הנדרשת מכך שיתכן ונדרש להסדיר תקנות מיוחדות להסדרת
הרחצה באתרים מעין אלה.
צוות מערכת "בסגנון חופשי" ואני מאחלים לכם שעונת קיץ זו תעבור בשלום .אנו ,מצדנו נמשיך לסייע
לכם בספרות מקצועית ,השתלמויות ,ימי עיון ובטיפים מקצועיים ותפעוליים שיפורסמו בין השאר בעיתון
הפקס .נעשה הכל כדי להעמיד את הדברים שבעיתון פקס זה על דיוקם ועדכונם עד ליום פרסומם ויחד עם
זאת חשוב להדגיש שרק החקיקה והפסיקה הרלוונטיים הם אלה הקובעים בסופו של דבר ולכן תמיד ראוי
שאתם ,כבעלי מקצוע ,תהיו בקיאים בהם ותפעלו אך ורק על פיהם.
שלכם,.
דוד לבקוביץ

חוק ומשפט

כתב אישום לגרימת מוות מטביעה ברשלנות

לבית משפט השלום בנצרת הוגש לאחרונה ע"י פרקליטות מחוז צפון כתב אישום נגד חברה המפעילה
פארק נופש ומרחצאות ,מנהלה לשעבר ,מנהלה הנוכחי ,הקב"ט ועובדים נוספים ,המואשמים כולם
בגרימת מוות ברשלנות של שלושה ילדים שטבעו בין השנים  2002-2005בבריכות שבמקום .מכתב
האישום עולה כי הנהלת המקום לא עמדה בתקן המצילים הנדרש לשטח המים של בריכות המעיינות ולו
גם בגלל תנאי השטח שהגבילו את הראייה של מציל בודד רק לחלק מהבריכה .לפחות שני מקרי טביעה
אירעו כאשר הבריכה לא הייתה מגודרת .סביב הבריכה הוצבו שלטי אזהרה אך לא בשפה הערבית
הנדרשת כחוק ,וכן לא היה ציוד הצלה והחייאה תקין במרפאת האתר .במקרה אחר נטען בכתב האישום כי
ילד טבע למוות לאחר שהמציל היה עסוק בשיחה עם חובש ובחורה נוספת והנהלת האתר לא קבעה נהלים
הולמים באשר לתפקידו של המציל ,התרשלו בפיקוח עליו ונמנעו מהצבתו במקום בה הראות היא מטבית.
עוד נטען כי הנאשמים העסיקו את המציל במשמרות בנות מספר רב של שעות ,המגיעות לכדי 14-15
שעות עבודה ברציפות ,דבר שפגע בכושרו ובערנותו של המציל .ובכל העולה מכך לטענת התביעה הם
סיכנו את ציבור המתרחצים סיכון בלתי סביר.
אנו נמנעים מלציין את מקום האירועים על מנת שלא לפגוע בחופש העיסוק של האתר וכמו מודגש כי כתב
אישום איננו פסק דין והעובדות המועלות בכתבה זו מבוססים בעיקר על קטעי עיתונות .כמו כן רצוי לציין
כי קיים אי בהירות לגבי סטאטוס של בריכות מעינות חמים )מרחצאות( בהיבט של האם הן נחשבות
כבריכות שחייה עפ"י ההגדרה בחוק או שנדרשת הסדרת רחצה מיוחדת לבריכות אלה.

מבזקים מהשטח
מתדלק כן  -מציל לא !!!
ממשלת ישראל קבעה באופן שרירותי כי תדלוק מכוניתו של אזרח תחשב לעבודה
מועדפת לחיילים משוחררים והצלת חיי אדם בים או בבריכה אינה מועדפת עליה.
משוחררי צה"ל ,מלח הארץ ,מעדיפים היום לעבוד כמלצרים ושוטפי כלים בבתי מלון
ולא לעסוק בהצלת חיים ,בין השאר עקב אי קבלת המענק המגיע להם לאחר
תעסוקה בת שישה חודשים בעבודה מועדפת.
התוצאה הישירה לעניין זה היא חוסר במצילים ,עליית שכרם כתוצאה מביקוש גבוה
והיצע נמוך וכפועל ישיר עלייה במחירי הכניסה לאתרי הרחצה.
מיותר לציין כי אנו כמפעילי אתרי הרחצה סובלים גם כך מעלייה במחירי הכימיקלים ,דרישות גבוהות של
משרד הבריאות והרשויות ,עלויות תחזוקה אדירות ועתה נוסף גם החוסר במצילים.
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אני קורא מכאן לממונים על הנושא במשרדי הממשלה השונים לפעול מיידית להכנסת מקצוע המציל
לקטגוריית עבודה מועדפת בחוק ולאפשר למשוחררי צהל להתפרנס בכבוד בעבודה מהנה.
)כתבה זו נכתבה ע"י חגי שחר  -מנהל בריכת בורה בורה ,בת-ים(

"הוראות יצרן" – מדוע לא בבריכות שחייה ?
משרד הבריאות בראשות שרותי הבריאות לציבור  -המחלקה לבריאות הסביבה ,הוביל לכך שישראל
נחשבת כמתקדמת ביותר בתחום הדרישות והאכיפה לקיום תנאי תברואה נאותים בבריכות שחייה ,תקנות
ותנאים יחסית אחידים של משרד הבריאות כגון איוש מפעילי בריכה מוסמכים בכל עת שהבריכה פתוחה
למתרחצים ולאחרונה דרישה למערכת בקרה ממוחשבת שתעניק למפעילים התרעה בזמן אמת באמצעות
מכשיר הטלפון .אלה מצביעים על סטנדרטים גבוהים ביותר וטוב ויפה שכך .אלא מה יואילו חכמים
בתקנתם אם מחד הציוד יהיה מתקדם ומאידך לא ידעו להפעילו באופן נכון ומקצועי בהלימה מוחלטת
להוראות היצרן.
ראוי לדעת כי הדרישה לתרגום הוראת יצרן קבועות בחוק.
סעיף  17בתקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבריכות שחייה( התשנ"ד –  1994קובע במפורש
כי  "...מפעיל בריכה ישמור בהישג יד ספר הוראות הפעלה ותחזוקה של כל חלקי המערכות ,בשפה
העברית ,ואם הותקן ציוד מיובא ,יהיה הספר תרגום נאמן לעברית של הוראות היצרן."...
כך לדוגמה ,לא כולם מודעים לכך שהשימוש באדמה דיאטומית עלול לגרום לסרטן ולכן נדרשים אמצעי
בטיחות מסוימים בשימוש בו .מי שלא יודע צריך רק להציץ בהוראות היצרן שעל אריזת האדמה
הדיאטומית .אלא שלא כולם קוראים אנגלית ולא כולם מכירים את המונחים המקצועיים .זו דוגמה אחת
מיני רבים לגבי חשיבות תרגום הוראות היצרן בעברית ,דבר שלדעתי צריך להיות מוטל על היבואנים
וספקי החומרים והציוד .אני אישית רואה חשיבות גדולה בכך ,לעתים מעבר לדרישות של הכנסת עוד ציוד
זה או אחר ,וקורא למשרד הבריאות לאכוף תקנה זו על מנת שהתפעול יהיה נאמן להוראות היצרן ,הן
בטיחותית והן תפעולית.

מרכז הספורט בטכניון  -קאנטרי קלאב לדוגמה
משרד הבריאות באמצעות לשכת הבריאות חיפה דרש שבחינות ההסמכה של
חניכי קורס מפעילי בריכות שחייה של חיל האוויר המתקיים בימים אלה בטכני
בחיפה ייערכו במרכז הספורט של הטכניון.
בסיור מקצועי שנערך במרכז הספורט של הטכניון התבררה לנו הסיבה לדרישה זו.
גילינו ניהול תפעולי תחזוקתי בסטנדרט "גרמני" במובן הטוב של המילה שהרי ידוע כי
גרמניה מובילה בעולם בתחום בריכות השחייה ומשמשת בתקנים ובדרישות שלה מקור לחיקוי לכל
העולם .ולכן מן הראוי להביא בפני הקוראים את מה שראו עינינו ואנו ממליצים כבר עתה לכל מנהל בריכה
או כל גורם מפקח ממשלתי להגיע ולבקר במקום כדי ללמוד ולחקות.
ראשית בולטת לעין שיטת הניהול המיוחדת והלא קונבנציונאלית לארץ .תחזוקת הבריכות והקומפלקס
מנוהלים כמו כל מפעל תעשייה מודרני .מנהל המרכז מר יואב פיילר ,בעל ניסיון רב בתחום מרכזי
הספורט והנופש כולל וותק של  10שנים במקום ,משמש גם כמנהל האחזקה שמשכיל להאציל סמכויות
רבות לעובדי האחזקה שנהנים מהכשרות מקצועיות בתחומים השונים על חשבון המעביד ,משכר יחסי
גבוה מהממוצע ומנסיעות מקצועיות לחו"ל .בקיצור התייחסות של "ראש גדול" .כל איש אחזקה הוא רב-
תחומי ועוסק כמעט בכל תחומי האחזקה – חשמל ,מיזוג אוויר ,גננות ,מסגרות ,הפעלת הבריכות ועוד.
אין שימוש כמעט בשירותי חברות חיצוניות וכל תיקוני ושדרוג מערכות האחזקה מתבצעות באופן עצמאי
על ידי הצוות המקומי ,כולל יבוא של ציוד ואביזרים מחו"ל ,להוציא כמובן רכישת כימיקאלים .כך לדוגמה
הבריכה החדשה כולה נבנתה כמעט על ידי יבוא אישי ועבודה מקומית ובעת הביקור עסק איש אחזקה
בשיפוץ עצמאי של משאבת סחרור שהתקלקלה.
מסתבר ששיטת עבודה זו והיחס לעובדים יעילים ביותר גם עם תקן כ"א מצומצם של ארבעה אנשי
אחזקה ושני עובדי ניקיון בלבד .אלה ,הפלא ופלא ,מחזירים את ההשקעה בתועלת רבה הבולטת לעיין
בסדר וניקיון מופתיים השוררים במרכז ,אוירה של נופש ובריאות וקהל רב ביותר של סטודנטים ,מרצים
ואוכלוסייה של הסביבה הנהנים מהמתקנים השונים.
המרכז כולל שטחי מים רבים :בריכה אולימפית מקורה 50 ,מ' אורך עשויה מאלומיניום ,בריכה חצי
אולימפית חדשה מודרנית עשויה מבטון עם חיפוי קרמיקה ,בריכת פעוטות ובריכה לימודית פתוחה .לכל
כל הבריכות מפונות פינוי עילי באמצעות תעלות גלישה ומיכלי איזון תקניים המאפשרים גלישה קבועה
ורציפה בכל הבריכות כנדרש בחוק.
הבריכות מחוטאות בעיקר בכלור נוזלי ואפשרויות גם לשימוש בכלור גז.
בנוסף קיימים כמובן חדרי מלתחות מקלחות ושירותים מרווחים ,ונקיים ואסתטיים ,מתקני ספא כגון
סאונות יבשות ורטובות בחיקוי של חמאם טורקי ,ג'קוזי ,משטחי נופש ושיזוף מדושאים יפים למראה.
חדרי המכונות רחבי ידיים ,מאווררים ועומדים בכל תקני הבטיחות שרק תחשבו .החל מציפוי רצפה מיוחד
נגד איכול של חומרים וכמובן נגד החלקה ,שילוט בטיחות בולט לעיין כגון שימוש ואמצעי הגנה מפני
חומרים מסוכנים ועוד .מערכת הבקרה ממוחשבת ומאפשרת התראות לצוות בזמן אמת של מצב מדדי
איכות המים ואו בתקלות שונות באמצעות חדרי בקרה שנמצאים כמעט בכל מקום באתר וכן באמצעות
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מכשירי הטלפון .בחדרי המכונות ניתן למצוא עגלת ערכה ניידת של בקרים במידה והבקרים שבשימוש
יתקלקלו וכך גם משאבות סחרור ומינון ברזרבה להחלפה מיידית.
דבר נוסף לסיום ,עם כי יש כאמור עוד הרבה להוסיף ,הוא ניהול המסעדה והמזנון הראויים גם לחיקוי
באופן מיוחד .התעריפים של התפריטים מאד זולים והמזון טעים ובעל תפריט מגוון ביותר .דבר זה מושג
בחשיבה ניהולית מיוחדת הרואה במסעדה מרכז חברתי של התכנסות ושל שירות לקהל הלקוחות ולא
מכשיר נוסף לעשיית כסף ,כשהזכיין משלם מעט כסף אבל מתחייב לעמוד במחירים נמוכים ובאיכות מזון
מעל לסביר.

נגישות נכים בבריכות שחייה
סעיף  26בתקנות להסדרת מקומות רחצה )בטיחות בבריכות שחייה( ,התשס"ד –  ,2004שדן בדרישה
לנגישות אנשים עם מגבלות עד לתוך המים של בריכת השחייה ,הוחל בינואר השנה .יצוין כי סעיף זה
מצטרף ליתר הסעיפים של התקנות המהווים תנאי לקבלת רישיון עסק לבריכת שחייה.
בריכות רבות מבקשות לקיים דרישה זו ,בין השאר באמצעות מנופים מיוחדים להרמת והורדת נכים עם
מגבלות פיזיות ,אלא שבהעדר תקן ומפרט טכני קיים בלבול רב בשטח העלול לגרום לכך שמשיקולים
כלכליים ירכשו מחזיקי הבריכות מנופים שאינם בטיחותיים ,עם כל המשתמע מכך .בהעדר תקן ישראלי
מומלץ לרכוש מנופים העומדים בתקן אירופאי בינ"ל  CEאו  ,FDAוכן שיעמדו בסעיף  81של פקודת
הבטיחות ,הקובע שמכונת הרמה על כל חלקיה תיבדק ביסודיות ,לפחות אחת לארבעה עשר חודשים ,על
ידי בודק מוסמך .כמו כן מודגש כי מבחינה תברואתית החלקים של המנוף ,בשל היותם ממוקמים בסביבה
לחה ובוודאי אם נמצאים במים ,חייבים להיות מחומר בלתי מחליד )ולא כל נירוסטה מתאימה לכך!!!(
מאחר שחומר חלודה במים מהווה מן הסתם פגיעה בתנאי תברואה נאותים של בריכות השחייה.

פרסומים חדשים
בתחילת מאי יצא לאור המהדורה השביעית של המדריך "בריכות שחייה חופי רחצה וספורט" ,המאגד את
רוב הספקים והיצרנים של הענף והפעם גם מביא לקוראים ערך מוסף של טיפים מקצועיים לתפעול
בריכות שחייה תוך שיתוף פעולה עם מערכת "בסגנון חופשי" .לאלו שטרם קיבלו את המדריך יכולים
לטלפן לפורום הישראלי להסברה טל 03-6766063 .והמדריך יישלח בדואר.

ביה"ס הארצי למקצועות הים והבריכה של מערכת בסגנוןחופשי מציע:
קורס מפעילי בריכות שחייה מוסמכים
בימים אלה נפתח קורס חדש של מפעילי בריכות שחייה בפיקוח והסמכת
משרד הבריאות .מיטב המרצים ,תנאי הדרכה משופרים ,כיבוד קל רץ וערכת
הדרכה הכוללת ,בין השאר ,ספר הדרכה "המדריך למפעילי בריכות שחייה -
כל התיאוריה עוד  222שאלות ותשובות".

רענון מצילים בעזרה ראשונה והצלה
נפתח מחזור נוסף של רענון עזרה ראשונה והצלה של מצילים.
עפ"י החוק מציל כשיר הוא מציל בעל תעודת מקצוע מטעם משרד התמ"ת ,בעל הכשרה של מגיש עזרה
ראשונה של לפחות  37שעות ,שעבר אחת לשנתיים ממועד תחילת העסקתו רענון בעזרה ראשונה בתחום
ההחייאה והטראומה ורענון בהצלה ,הכל עפ"י תוכנית הלמודים המפורטת בתקנות  ,ואחת לארבע שנים
חתם על הצהרת בריאות ,נבדק בידי רופא מורשה ונבדק על ידי אופטומטריסט או רופא עיניים.
הלימודים בביה"ס למקצועות הים והבריכה מהנים וכוללים מרצים מהשורה הראשונה ,מקצועיות ואווירה
נוחה ,כיבוד רץ וחומרי עזר מקצועיים כגון ספרות מקצועית ,תקצירים ועוד.

לקבלת פרטים נוספים 03-6722435

או בפקס 03-6729646

או בדוא"ל E-mail:f_style@netvision.net.il

מהדורה זו של עיתון הפקס הוצאה בחסות "מילודע  -שירותי תעשיות ביולוגיות"  ,מעבדה מוכרת על
ידי משרד הבריאות לבדיקת מי בריכות ונופש .הבדיקות הנערכות במילודע הן על פי תקנים בינלאומיים
מאירופה וארה"ב .כל הבדיקות מבוצעות ע"י פרוטוקולים כתובים על פי תקני  USPו/או  .ISOלמעבדות
מילודע הסמכת הרשות להסמכת מעבדות  .ISO/IEC 17025טל 04-9853292 .פקס 04-9853291

©

כל הזכויות שמורות .אין להעתיק או להפיץ פרסום זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני ,אופטי או מכני
)לרבות צילום והקלטה( ללא אישור בכתב מראש ממערכת בסגנון חופשי מקבוצת ד .לבקוביץ אתרי רחצה.
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