חוק עזר לחוף השרון (הסדרת מקומות רחצה),
תשכ"ז-1967
פורסם:

ק"ת ,2095

תשכ"ז ),(24.8.1967

עמ' .3135

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  23 ,22ו -24לפקודת המועצות המקומיות ,וסעיף  6לחוק הסדרת מקומות הרחצה,
תשכ"ד) -1964להלן  -החוק( ,מתקינה המועצה האזורית חוף השרון חוק עזר זה:

הגדרות
בחוק עזר זה -
.1
"בעל חיים"  -לרבות בקר ,עז ,גמל ,סוס ,חמור ,חזיר ,עוף-בית ,חתול ,קוף ודוב ,ולמעט כלב;
"המועצה"  -המועצה האזורית חוף השרון;
"סדרן"" ,פקח"  -מי שהמועצה מינתה אותו בכתב להיות סדרן או פקח לענין חוק עזר זה;
"מציל"  -מציל אחראי ,מציל משנה ומציל עוזר כמשמעותם בצו הסדרת מקומות רחצה )מצילים ,סדרנים ומגישי עזרה
ראשונה( ,תשכ"ו ,-1965אשר נתמנה בכתב על ידי ראש המועצה;
"ראש המועצה"  -לרבות מי שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן;
"רכב"  -כמשמעותו בסעיף  2לפקודת התעבורה ,למעט רכב בטחון כמשמעותו בתקנה  13לתקנות התעבורה,

תשכ"א ,-1961ורכב של המועצה ,כשהם נהוגים על ידי אדם לצורך מילוי תפקיד;
"שפת הים"  -שטח המשתרע בין קו שפל המים שבחוף ובין הקו בים המרוחק שלוש מאות מטר מקו שפל המים וכן
השטח המשתרע בין קו שפל המים ובין הקו ביבשה כפי שסומן במפה הערוכה בקנה מידה  1:10000בין קוי רוחב 181650
  , 181750והחתומה ביד ראש המועצה וביד שר הפנים ,אשר העתקים ממנה מופקדים במשרדי המועצה ,במשרדהממונה על מחוז המרכז ובמשרד הפנים בירושלים.

תחולה
.2

)א( הוראות חוק עזר זה יחולו גם בתחום המים במרחק של קילומטר אחד מקו שפל המים שבחוף.
)ב( המועצה תציין במודעות ובשלטים את גבולות שפת הים לכיוון היבשה.

שעות רחצה
)א( הרחצה בשפת הים מותרת בתקופה שבין  1ביוני עד  15באוקטובר ,בכל ימות השבוע ,בשעות מ -9עד 12
.3
ובימים ב' ו-ה' בשבוע גם בשעות מ -16.30עד  18.00ובנוכחות המציל .ביתר הימים והשעות הרחצה אסורה בהחלט.
)ב( לא ירחץ אדם בשפת הים אלא בשעות הרחצה ובלבד שהרחצה במקום מיוחד שקבעה המועצה מותרת.
)ג( הרחצה בשפת הים בהעדר מציל אסורה.

איסור רחצה
.4

לא ירחץ אדם בשפת הים ולא ינהג אלא בהתאם להוראות חוק עזר זה.

פיקוח על ילד
)א( לא ירשה ולא יתיר אדם לילד שבפיקוחו ושטרם מלאו לו תשע שנים להימצא על שפת הים ללא פיקוח.
.5
)ב( אדם שבפיקוחו נמצא ילד שטרם מלאו לו תשע שנים ידאג לשמירה על בטחונו ושלומו על שפת הים ולקיום
הוראות חוק עזר זה על ידיו.

לבוש
.6

)א( לא יימצא אדם בשפת הים ללא לבוש רגיל או ללא בגד רחצה.
)ב( הוראת סעיף קטן )א( לא תחול על ילד שטרם מלאו לו שש שנים.

ספורט משחקים וכו'
לא ישתמש אדם בחלק משפת הים לצרכי ספורט או משחק או לרחיצת בעל חיים אלא במקום שנקבע לכך על
.7
ידי ראש המועצה.

כסא מר גוע ,צריף וכו'
לא יעמיד אדם על שפת הים כסא מרגוע ,צריף ,סככה ,אוהל ,סוכה או כיוצא באלה ,אלא לפי היתר שניתן על
.8
ידי ראש המועצה ובמקום שנקבע לכך על ידיו.

רכב ,בעלי-חיים וכלב
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)א( לא יכניס אדם לשפת הים כל רכב ,למעט אופניים כשהם מובלים ביד ,לצורך העמדתם שלא במקום שנקבע
.9
לכך על ידי ראש המועצה ,ולמעט עגלות נכים.
)ב( לא יביא אדם לשפת הים בעל חיים ,לרבות כלב ,אלא כשהוא רתום לשרשרת ומחסום לפיו.

איסור מפגע
לא יעשה אדם כל מעשה שיש בו כדי לגרום סכנה ,מפגע או נזק לכל אדם אחר ,או שיש בו כדי להפר את הסדר
.10
על שפת הים.

איסור הקמת רעש
.11

לא יקים אדם רעש ולא יעשה כל מעשה העלול לגרום לרעש על שפת הים.

איסור גרימת נזק והשחתת שלט
לא יגרום אדם נזק לרכוש המועצה ולא יסיר ,לא יפגום ולא ישחית כל שלט או מודעה שהודבקו מטעמה או
.12
על פי הוראותיה על שפת הים.

איסור זיהום והשלכת פסולת
)א( לא יחזיק אדם בשפת הים ,לכל מטרה שהיא ,בחומר העשוי ללכלך ,או לזהם את שפת הים ,ולא יעשה כל
.13
דבר שיש בו כדי ללכלך ,לזהם או להשחית את שפת הים.
)ב( לא יזרוק אדם ולא ישאיר על שפת הים פסולת ואשפה מכל סוג שהוא ,לרבות שיירי מטבח ,פרי או ירק או
פסולתם ,קליפה ,נייר ,עתון ,בקבוק ,שברי זכוכית ,תיבה ,קופסה ,מסמר ,גרוטאה מכל סוג ,ענף ,גזר עץ ,קרש ,סמרטוט
וכל דבר או חפץ העלול לגרום ללכלוך ,אי סדר או נזק לאדם או לרכוש.

גבול רחצה וסיכון חיים
לא יעבור אדם בשחיה בים מעבר לתחום שלוש מאות מטר מקו שפל המים שבחוף ולא יצלול באופן העלול
.14
לסכן את חייו או את גופו או את חייו או גופו של אדם אחר.

הוראות מציל ,פקח וסדרן
)א( מי שקיבל אות ,אזהרה או הוראה ממציל ,פקח או סדרן ,למניעת סכנה לעצמו או לאדם אחר ,או למניעת
.15
הפרעה למתרחצים או לשמירת הסדר והנקיון על שפת הים ,יציית להם.
)ב( לא ישתמש אדם ,פרט למציל ,בסירות ,בחגורות הצלה או בכל מכשיר אחר שבתחנת הצלה ,ולא ישתמש
באות הדומה לזה הניתן על ידי מציל ,אלא בהסכמתו.

קריאה לעזרה ללא צורך
לא יתראה אדם בזדון ,אם בצעקה או בהעוויה או באופן אחר ,כנתון בסכנה ,ולא יתנהג בזדון באופן העלול
.16
לסכן את חייו או גופו או את חייו או גופו של אדם אחר.

מקומות רחצה נפרדים לגברים ולנשים
.17

לא ייכנס אדם לשפת הים למקום או במועד שנקבע על ידי המועצה לרחצה לשאינם בני מינו.

מחלות
.18

לא יבוא אדם לשפת הים כשהוא חולה במחלה מידבקת.

רוכלות ופשיטת יד
.19

)א( לא יעסוק רוכל בעסקו על שפת הים אלא בהיתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאיו.
)ב( לא יפשוט אדם יד על שפת הים.

קייטנות
.20

לא ינהל אדם קייטנה לילדים על שפת הים אלא בהיתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאיו.

סמכויות ראש המועצה ,פקח ,סדרן ומציל
)א( ראש המועצה ,סדרן ,פקח או מציל רשאים להיכנס בכל עת לכל מקום כדי לבדוק אם נתמלאו הוראות
.21
חוק עזר זה או כדי לבצע כל פעולה שהם או שהמועצה רשאים לבצע על פיו.
)ב( ראש המועצה ,פקח או סדרן רשאים להסיר ,לקחת ,לסלק ,להוביל ולהוציא כל אוהל ,סככה ,צריף ,סוכה,
כסא מר גוע ,רכב ,סירה ,מכשיר ספורט ,מודעה ,שלט או כל דבר ,חפץ או חומר שהונחו ,סודרו ,הוקמו או משתמשים
בהם על שפת הים בניגוד להוראות חוק עזר זה.

איסור הפרעה
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.22
זה.

לא יפריע אדם לראש המועצה ,לפקח ,לסדרן או למציל ,ולא ימנע אותם מהשתמש בסמכויותיהם לפי חוק עזר

שירותים
.23

המועצה רשאית לספק שירותים בשפת הים ולגבות בעדם אגרה כמפורט בתוספת הראשונה.

היתרים
היתר לפי חוק עזר זה רשאים המועצה או ראש המועצה ,לפי הענין ,לתיתו ,לסרב לתיתו ,להתלותו או לבטלו,
.24
לכלול בו תנאים ,להוסיף עליהם ,לגרוע מהם ,לשנותם או לבטלם.

אגרות
.25

בעד מתן היתרים לפי חוק עזר זה ישולמו לקופת המועצה אגרות כמפורט בתוספת השניה.

הודעות
)א( ראש המועצה רשאי ,בהודעה בכתב ,להורות לאדם שעבר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ולדרוש ממנו
.26
לבצע את כל העבודות הדרושות לשם החזרת המצב לקדמותו כפי שהיה לפני שנעברה העבירה ,בהתאם לתנאים
ולפרטים הקבועים בהודעה.
)ב( לא מילא אדם אחרי דרישות ראש המועצה לפי סעיף קטן )א( או ביצע את העבודה שלא לפני התנאים
והפרטים הקבועים בהודעה ,רשאי ראש המועצה לבצע את העבודה הדרושה ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

מסירת הודעה
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי אדם שאליו היא מכוונת או נמסרה במקום מגוריו
.27
או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לאחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם העובד או המועסק שם,
או נשלחה בדואר במכתב רשום אל אותו אדם לפי מענו או מען עסקו הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את
המסירה כאמור תהא המסירה כדין אם הודבקה הודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או נתפרסמה בשני
עתונים יומיים שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית.

עונשין
העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו  -קנס  500לירות ,ואם היתה העבירה נמשכת ,דינו  -קנס נוסף 20
.28
לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

השם
.29

לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לחוף-השרון )הסדרת מקומות רחצה( ,תשכ"ז."-1967

תוספת ראשונה
)סעיף (23

שיעור
האגרה בלירות
0.20

שימוש חד-פעמי במלתחה ובמקלחות

תוספת שניה
)סעיף (25

) (1היתר להעמדת כסאות מרגוע למטרת השכרה  -לכל כסא
) (2היתר להעמדת מחסה למטרת השכרה  -לכל מחסה
) (3היתר להעמדת אוהל למטרת השכרה  -לכל אוהל

שיעור האגרה
בלירות לשנה
3
12
25

נתאשר.
י' בתמוז תשכ"ז ) 18ביולי (1967
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דוד אמן
ראש המועצה האזורית חוף השרון
חיים משה שפירא
שר הפנים
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