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בנושא הצללה בבריכות שחיה ואזורי המתנה  1.10.2014הנחיית מהנדס ראשי מיום  הנדון:
  הבהרה -בפארקי מים
 

בנושא הצללה בבריכות שחיה ואזורי המתנה  1.10.2014בהתאם להנחיית מהנדס ראשי מיום 
לחוק רישוי  7מים, בעת חידוש רישיון עסק לבריכת שחיה ומתוקף הסמכות לפי סעיף  בפארקי

  –, יש לדאוג להצללה כמפורט בהנחיה ולהלן 1968-עסקים, התשכ"ח 
 

 אחוז משטח פני המים של בריכת הבוגרים. 25יש לדאוג להצללת לפחות  .1

 ות.אחוז משטח פני המים של בריכת הפעוט 75יש לדאוג להצללת לפחות  .2

 אחוז משטח אזורי ההמתנה )תורים למיתקנים( בפארקי מים. 75יש לדאוג להצללת  .3

 . 16:00ל  10:00אמצעי ההצללה יהיו יעילים בין השעות  .4

 
יודגש כי משרד הבריאות רואה חשיבות רבה להצללה בבריכות שחיה וההנחיה האמורה הינה 

אה הכרוכה בכך, בו מעורבים חלק ממדיניות המשרד לצמצום החשיפה לקרינת השמש ולתחלו
 משרדי הממשלה השונים. 

 
  -מטרת מכתב זה להבהיר את אופן יישומה של ההנחיה, כלהלן  

 
בעת קביעת התנאי בנוגע להצללה ברישיון העסק יש להפעיל שיקול דעת ולבחון את יישומה של 

 מצעי הצללה. ההנחיה בהתאם לתנאי בית העסק והאפשרויות השונות העומדות בפניו להתקנת א
 

ככל שלבית העסק טענות בנוגע ליישומה של הדרישה לגביו, יש לאפשר לו להשמיע את טענותיו 
ולבחון את יישומה של הדרישה לגביו לאור נסיבותיו המיוחדות של בית העסק )קיומה של הצללה 

סגירה טבעית, הצללה מבניינים, הצללה זמנית בשעות בהן נדרשת ההצללה עם אפשרות לפתיחה ו
 וכו'( וטענותיו הפרטניות, ובכלל זה משך הזמן הנדרש ליישום הדרישה. 

 
יש לציין בפני בית העסק כי ככל שהוא  סבור, כי החלטת לשכת הבריאות בעניינו אינה מוצדקת, 

  באפשרותו לפנות בהשגה  לחתום מטה.
תום מטה, בשאלה במידה ומתעוררות שאלות מקצועיות בנוגע ליישום ההנחיה, ניתן לפנות לח

 משפטית יש לפנות ליועץ המשפטי של הלשכה הרלבנטית.
 

  בכבוד רב,
 עמיר יצחקי

 ראש המערך הארצי לבריה"ס
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 עתק: פרופ' איתמר גרוטו, משנה למנכ"ל משרד הבריאותה

 ד"ר רבקה שפר, ראש שירותי בריאות הציבור
 רופאי מחוזות ונפות

 עו"ד מיכל גולדברג, מנהלת מחלקה בכירה )בריאות הציבור( 
 יועצים משפטיים בלשכות
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