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חוות דעת מומחה
ת.א  46425/05בבית המשפט השלום בת"א
עזבון המנוח בירקו )ברוך( קוברט ת"ז 309603546

נסיבות המקרה
מעיון מכתב התביעה והתצהירים שפורטו לעיל אני למד כי ביום ה' ,תאריך  ,12/08/2004בשעה
 19:30לערך נכנסו המנוח יחד עם חבר בשם ליאור לרחוץ בחוף "אלנבי" )ירושלים( .כניסתם
הייתה כאמור לאחר השעה  ,19:00דהיינו לאחר סיום הפעילות של שירותי ההצלה )שעות
הרחצה ופעילות שירותי ההצלה בחודש אוגוסט היו  ,(07:00-19:00לא לפני שהמתרחצים הוזהרו
על כך טרם לכן באמצעים שונים ובסימנים שונים ,כגון הכרזת המצילים במערכת כריזה חופית
ששעות פעילות המצילים הסתיימה תוך בקשה מהמתרחצים לצאת מהמים ,הורדת הדגל שמונף
על סוכת המציל והצבת שלט "אין מציל".
המנוח וחברו נכנסו למצוקה כתוצאה מתנאי הים שהיה באותו יום "גבוה" יחסית .את החבר משו
מהמים גולשים שהיו בקרבת מקום ואילו המנוח טבע וגופתו נמצאה למחרת בתאריך 13/08/04
לאחר שנפלטה לחוף "הדולפינריום" בת"א דרומית לחוף "אלנבי" )ירושלים(.
ראוי לציין כי חלק מרצועת חופי הרחצה של ת"א הוכרזו ע"י שר הפנים ברשומות כמקומות
המותרים לרחצה בתוך כלל  127חופים מוכרזים לרחצה ובכללם חוף "אלנבי" )ירושלים( .כאשר
מקום רחצה מוכרז פעיל ומאויש בשירותי הצלה ,המצילים פועלים לשמירה על שלום המתרחצים
תוך הערכת הסכנות בהתאם להערכותיהם המקצועיות ובהתאם להוראות משרד הפנים
והחקיקה הרלוונטית.
חשוב לציין ולהדגיש כי מקום רחצה מוכרז אינו מאויש תמיד בשירותי הצלה ,פיקוח ועזרה
ראשונה מאחר שתקופת עונת הרחצה היא מוגבלת וכך גם שעות ההצלה .במקרה שאנו דנים
שעת הטביעה אירעה כאשר שירותי ההצלה כבר לא פעלו ועובדה זו מובאת לידיעת המתרחצים
באמצעים שונים ולפיכך הרוחצים הים בזמן זה הם הנושאים באחריות מלאה לגורלם.
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תיאור חופי הרחצה בת"א
כאמור ביקרתי לצורך הכנת חוות הדעת מספר פעמים בחופי הרחצה של עיריית ת"א על מנת
ללמוד על מקום האירוע באופן בלתי אמצעי ולהתרשם מאופן התפעול הבטיחותי של האתר.
גזרת החוף מאופיינת ברובה בטיילת מודרנית שבהם מספר רב של דרכי גישה נוחים בירידות
מלאכותיות נוחות לים ,המונה  12חופים מוכרזים לרחצה המתוחמים בגבולות המסומנים
בשילוט באורך של  1770מטר הפתוחים לים שבחלקם שוברי גלים מנותקים ואנכים.
חופי הרחצה של ת"א ראויים לציון מיוחד ברמת הפיתוח של שירותים לקהל הרחב ,כמו בכל עיר
מודרנית המכבדת את עצמה בעולם המערבי ,בתי אוכל וקפה כולל כאמור טיילת מודרנית ברמה
עולמית ,ובאמצעי בטיחות של שירותי הצלה ,שילוט והנחיות לקהל הרחב הראויות לדוגמא
בהשוואה לעולם הרחב .עיריית ת"א התקינה חוק עזר בתוקף סמכותה לפי סעיף  250לפקודת
העיריות המקומיות וסעיף  6לחוק הסדרת מקומות רחצה ,תשכ"ד –  1964שבו הודגש בסעיף 3
כי הרחצה אסורה ולא ירחץ אדם אלא בשעות הרחצה.

חוף "אלנבי" )ירושלים( בת"א – בזמן ששירותי ההצלה אינם פעילים
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