חוק עזר לחוף השרון (החזקת בריכות) ,תשט"ו-1955
פורסם:

ק"ת ,501

תשט"ו ),(17.2.1955

עמ' 634

בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות ,1941 ,מתקינה המועצה האזורית חוף השרון חוק
עזר זה:

הגדרות
בחוק עזר זה -
.1
"חוק עזר למנשה"  -חוק עזר למנשה )החזקת בריכות( ,תשי"ד;-1954

"בריכה"" ,שטח הבריכה"" ,ניקוי"" ,קטין"" ,מחזיק"" ,המועצה"" ,ראש המועצה"  -כמשמעו -תם בחוק עזר
למנשה ,ובלבד שבכל מקום בו נאמר "מנשה" יראו כאילו נאמר בו "חוף השרון".
"בריכה"  -בריכת שחיה ,בריכה או בור לאגירת מים ,אגם ,מים שנאגרו על ידי סכר ,בריכת נוי ,וכל מים פתוחים
שעמקם בכל חלק עולה על  50סנטימטר;
"שטח הבריכה"  -השטח המוקף גדר שהוקמה מסביב לבריכה;
"ניקוי"  -כולל הרקה ,גריפה ,תיקון ,ניקוז וביעור צמחים;
"קטין"  -אדם למטה מגיל  16שנה;
"מחזיק"  -לרבות בעל ,סוכן ,נאמן ,מנהל או שותף וכל אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מבריכה או שהיה מקבלה
אילו היתה הבריכה נותנת הכנסה.
"המועצה"  -המועצה האזורית חוף השרון;
"ראש המועצה"  -לרבות אדם שראש המועצה העביר לו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן;

תחולת הסעיפים  2עד  11לחוק עזר למנשה
1א.

הסעיפים  2עד  11לחוק עזר למנשה כנוסחם ביום פרסומו ברשומות יהיו סעיפים  2עד  11גם לחוק עזר זה.

החזקת בריכה
.2

לא יחזיק אדם בריכה בתחום המועצה אלא אם שטחה גודר ונקבע שער בגדר.

שעות כניסה
)א( לא ייכנס אדם לשטח הבריכה ,פרט לצרכי עבודה ותיקונים ולא יתרחץ בה אלא בשעות שייקבעו על ידי
.3
ראש המועצה.
)ב( הודעה על שעות הכניסה והרחצה תוצג במקום בולט ליד שער הכניסה לשטח הבריכה.

מינוי אחראי לבריכה
המחזיק בריכה בתחום המועצה ימנה אדם אחראי אשר בידיו יופקדו המפתחות לשער ושיהיה אחראי
.4
לסגירתו בשעות שהכניסה והרחיצה בבריכה אסורות ואולם מינוי אדם כאמור לא ישחרר את המחזיק מאחריותו לפי
חוק עזר זה.

רחיצת קטינים
לא תורשה רחיצת קטינים בבריכה אלא בנוכחות ובהשגחת בוגר אחראי שיש לו ידיעה מספקת בשחיה ,ובתנאי
.5
שעל כל חמישה קטינים יהיה נוכח בוגר אחראי אחד.

שימוש בבריכה
ל א יחזיק אדם בריכה בתחום המועצה ולא ישתמש בה באופן העלול ליצור מפגע או סכנה לשלום הציבור או
.6
לבריאותו.

דרישה לניקוי או לסילוק מפגע
)א( ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת מחזיק בריכה לנקותה לפי ההוראות שבהודעה או לעשות
.7
בה כל עבודה הדרושה לדעת ראש המוע צה להחזקת הבריכה במצב תקין או למניעתם או לסילוקם של כל מפגע או
סכנה לשלום הציבור או לבריאותו) .ב( בהודעה יצויין הזמן לביצוע העבודות הדרושות כאמור.
)ג( מחזיק בריכה שקיבל דרישה כאמור בסעיף קטן )א( ,חייב למלא אחריה.

ביצוע עבודות על ידי המועצה
לא מילא מחזיק הבריכה אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף  7או ביצע עבודה שלא לפי ההוראות שבהודעה,
.8
רשאית המועצה לבצע את העבודה ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו מחזיק.
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סמכויות ראש המועצה
)א( ראש המועצה רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום שבתחום המועצה שיש בו בריכה על מנת לערוך בקורת
.9
ולעשות בו כל הדרוש לו כדי לברר אם קוימו הוראות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן )א(.

מסירת הודעות
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם ההודעה נמסרה לידי אדם שאליו היא מכוונת או שנמסרה
.10
במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לידי אדם מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר
העובד או המועסק שם ,או שנשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי כתובת מגוריו או עסקו הרגילים או
הידועים לאחרונה או שהוצגה במקום בולט על יד הבריכה הנדונה בהודעה.

עונשין
העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו  -קנס  20ל"י ואם עבר על הוראת סעיף  7והמועצה לא השתמשה
.11
בסמכויותיה לפי סעיף  8והיתה העבירה נמשכת ,דינו  -קנס נוסף  2ל"י לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו
עליה הודעה מאת ראש המועצה או אחרי שהורשע בדין.

השם
.12

לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לחוף השרון )החזקת בריכות( ,תשט"ו."-1955
נתאשר.
כ"ט בטבת תשט"ו ) 23בינואר (1955

יצחק גבירץ
ראש המועצה האזורית חוף השרון
ישראל רוקח
שר הפנים
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