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צו הסדרת מקומות רחצה )מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים התיכון, 
בים כינרת, בנהר הירדן, בים המלח ובים סוף( )תיקון(, התשפ"א-2021

התשכ"ד-11964,  רחצה,  מקומות  הסדרת  לחוק  ו–3   1 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
ובהסכמת שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, אני מצווה לאמור:

בצו הסדרת מקומות רחצה )מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים התיכון, בים כינרת,   .1
בנהר הירדן, בים המלח ובים סוף(, התשס"ד-22004 )להלן - הצו העיקרי(, בתוספת 

הראשונה -

)1( בחופים אסורים בים התיכון, במחוז המרכז, במועצה האזורית עמק חפר - 

)א( במקום השורה של "מבואות ים" יבוא:

טור א'
חלקי חוף הים

טור ב'
אזימוט

טור ה'טור ד'טור ג'
מרחק 

במטרים 
בין נקודות 
תחילה וסוף

תחילתו של חוף אסור 
לרחצה, בנקודות ציון

סופו של חוף אסור 
לרחצה, בנקודות ציון

אורךרוחבאורךרוחב

610";282701410187773700814187646"מבואות ים

)ב( במקום השורה של "מכמורת" יבוא:

טור א'
חלקי חוף הים

טור ב'
אזימוט

טור ה'טור ד'טור ג'
מרחק 

במטרים 
בין נקודות 
תחילה וסוף

תחילתו של חוף אסור 
לרחצה, בנקודות ציון

סופו של חוף אסור 
לרחצה, בנקודות ציון

אורךרוחבאורךרוחב

200";282701802187857701606187815"מכמורת

)2( בחופים אסורים בים התיכון, במחוז המרכז, בעיריית נתניה - 

)א( במקום השורה של "מול שכונת בן־ציון - קטע דרומי" יבוא:

טור א'
חלקי חוף הים

טור ב'
אזימוט

טור ה'טור ד'טור ג'
מרחק 

במטרים 
בין נקודות 
תחילה וסוף

תחילתו של חוף אסור 
לרחצה, בנקודות ציון

סופו של חוף אסור 
לרחצה, בנקודות ציון

אורךרוחבאורךרוחב

"מול שכונת 
בן–ציון - 

קטע דרומי

284692355185859689901185260;"2526

)ב( במקום השורה של "מחוף ארגמן ועד חוף פולג" יבוא:

טור א'
חלקי חוף הים

טור ב'
אזימוט

טור ה'טור ד'טור ג'
מרחק 

במטרים 
בין נקודות 
תחילה וסוף

תחילתו של חוף אסור 
לרחצה, בנקודות ציון

סופו של חוף אסור 
לרחצה, בנקודות ציון

אורךרוחבאורךרוחב

"מחוף 
ארגמן ועד 

חוף פולג

284689747185220686816184490;"3020

תיקון התוספת 
הראשונה

ס"ח התשכ"ד, עמ' 172.  1

ק"ת התשס"ד, עמ' 447; התש"ף, עמ' 2641.  2
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)ג( במקום השורה של "דרומית לחוף פולג" יבוא:

טור א'
חלקי חוף הים

טור ב'
אזימוט

טור ה'טור ד'טור ג'
מרחק 

במטרים 
בין נקודות 
תחילה וסוף

תחילתו של חוף אסור 
לרחצה, בנקודות ציון

סופו של חוף אסור 
לרחצה, בנקודות ציון

אורךרוחבאורךרוחב

"דרומית 
לחוף פולג

284686619184458685178184098;"1485

)3( בחופים אסורים בים התיכון, במחוז תל אביב, בעיריית הרצליה -

)א( במקום השורה של "דרומית לחוף הכוכבים" יבוא:

טור א'
חלקי חוף הים

טור ב'
אזימוט

טור ה'טור ד'טור ג'
מרחק 

במטרים 
בין נקודות 
תחילה וסוף

תחילתו של חוף אסור 
לרחצה, בנקודות ציון

סופו של חוף אסור 
לרחצה, בנקודות ציון

אורךרוחבאורךרוחב

"דרומית 
לחוף 

הכוכבים

284673577180826673410180758;"178

)ב( במקום השורה של "דרומית לחוף נפרד" יבוא:

טור א'
חלקי חוף הים

טור ב'
אזימוט

טור ה'טור ד'טור ג'
מרחק 

במטרים 
בין נקודות 
תחילה וסוף

תחילתו של חוף אסור 
לרחצה, בנקודות ציון

סופו של חוף אסור 
לרחצה, בנקודות ציון

אורךרוחבאורךרוחב

"דרומית 
לחוף נפרד

284373253180719672577180550;"697

במקום  תל–אביב-יפו,  בעיריית  אביב,  תל  במחוז  התיכון,  בים  אסורים  )4( בחופים 
השורה "מרינה תל–אביב" יבוא:

טור א'
חלקי חוף הים

טור ב'
אזימוט

טור ה'טור ד'טור ג'
מרחק 

במטרים 
בין נקודות 
תחילה וסוף

תחילתו של חוף אסור 
לרחצה, בנקודות ציון

סופו של חוף אסור 
לרחצה, בנקודות ציון

אורךרוחבאורךרוחב

 "מרינה
תל אביב

285665668178258666247178410."599

המרכז,  במחוז  התיכון,  בים  מוכרזים  בחופים  העיקרי,  לצו  השנייה  )1( בתוספת   .2
במועצה האזורית עמק חפר, במקום השורות של "מכמורת - תחנה מס' 1" ו"מכמורת 

- תחנה מס' 2" יבוא:

טור א'
חלקי חוף הים

טור ב'
אזימוט

טור ה'טור ד'טור ג'
מרחק 

במטרים 
בין נקודות 
תחילה וסוף

טור ו'
מרחק 

במטרים 
בין קווים 

בשרטוט

תחילתו של חוף מוכרז 
לרחצה, בנקודות ציון

סופו של חוף מוכרז 
לרחצה, בנקודות ציון

אורךרוחבאורךרוחב

"חוף 
מכמורת

282701606187815701410187773200."200

תיקון התוספת 
השנייה
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)2( בחופים מוכרזים בים התיכון, במחוז המרכז, בעיריית נתניה - 

)א( במקום השורה "חוף ארגמן" יבוא:

טור א'
חלקי חוף הים

טור ב'
אזימוט

טור ה'טור ד'טור ג'
מרחק 

במטרים 
בין נקודות 
תחילה וסוף

טור ו'
מרחק 

במטרים 
בין קווים 

בשרטוט

תחילתו של חוף מוכרז 
לרחצה, בנקודות ציון

סופו של חוף מוכרז 
לרחצה, בנקודות ציון

אורךרוחבאורךרוחב

200";284689901185260689747185220158"חוף לגון

)ב( במקום השורה "חוף פולג" יבוא:

טור א'
חלקי חוף הים

טור ב'
אזימוט

טור ה'טור ד'טור ג'
מרחק 

במטרים 
בין נקודות 
תחילה וסוף

טור ו'
מרחק 

במטרים 
בין קווים 

בשרטוט

תחילתו של חוף מוכרז 
לרחצה, בנקודות ציון

סופו של חוף מוכרז 
לרחצה, בנקודות ציון

אורךרוחבאורךרוחב

200";284686813184458686619184458200"חוף פולג

)3( בחופים מוכרזים בים התיכון, במחוז תל אביב, בעיריית הרצליה, במקום השורה 
"חוף נפרד" יבוא:

טור א'
חלקי חוף הים

טור ב'
אזימוט

טור ה'טור ד'טור ג'
מרחק 

במטרים 
בין נקודות 
תחילה וסוף

טור ו'
מרחק 

במטרים 
בין קווים 

בשרטוט

תחילתו של חוף מוכרז 
לרחצה, בנקודות ציון

סופו של חוף מוכרז 
לרחצה, בנקודות ציון

אורךרוחבאורךרוחב

200".284673410180758673253180719162"חוף נפרד

)4( בחופים מוכרזים בים התיכון, במחוז תל אביב, בעירית תל־אביב-יפו - 

)א( במקום השורה "חוף תל ברוך תחנה מס' 1" יבוא:

טור א'
חלקי חוף הים

טור ב'
אזימוט

טור ה'טור ד'טור ג'
מרחק 

במטרים 
בין נקודות 
תחילה וסוף

טור ו'
מרחק 

במטרים 
בין קווים 

בשרטוט

תחילתו של חוף מוכרז 
לרחצה, בנקודות ציון

סופו של חוף מוכרז 
לרחצה, בנקודות ציון

אורךרוחבאורךרוחב

"חוף תל 
ברוך תחנה 

מס' 1

33966992217960166995517968590;"75

)ב( במקום השורה "גורדון" יבוא:

טור א'
חלקי חוף הים

טור ב'
אזימוט

טור ה'טור ד'טור ג'
מרחק 

במטרים 
בין נקודות 
תחילה וסוף

טור ו'
מרחק 

במטרים 
בין קווים 

בשרטוט

תחילתו של חוף מוכרז 
לרחצה, בנקודות ציון

סופו של חוף מוכרז 
לרחצה, בנקודות ציון

אורךרוחבאורךרוחב

200";288665628178205665485178160150"גורדון
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)ג( במקום השורה "בוגרשוב" יבוא:

טור א'
חלקי חוף הים

טור ב'
אזימוט

טור ה'טור ד'טור ג'
מרחק 

במטרים 
בין נקודות 
תחילה וסוף

טור ו'
מרחק 

במטרים 
בין קווים 

בשרטוט

תחילתו של חוף מוכרז 
לרחצה, בנקודות ציון

סופו של חוף מוכרז 
לרחצה, בנקודות ציון

אורךרוחבאורךרוחב

160".287665124178072664984178023150"בוגרשוב

י"ב בניסן התשפ"א )25 במרס 2021(
)חמ 3-122-ת2(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

צו הסדרת מקומות רחצה )מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים 
התיכון, בים כינרת, בנהר הירדן, בים המלח ובים סוף( )תיקון מס' 2(, 

התשפ"א-2021

התשכ"ד-11964,  רחצה,  מקומות  הסדרת  לחוק  ו–3   1 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
ובהסכמת שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, אני מצווה לאמור:

בצו הסדרת מקומות רחצה )מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים התיכון, בים כינרת,   .1
בנהר הירדן, בים המלח, ובים סוף(, התשס"ד-22004 )להלן - הצו העיקרי(, בתוספת 

הראשונה -

)1( בחופים אסורים בים כינרת, במועצה האזורית עמק הירדן -

)א( במקום השורות "חוף המסעדה בעין גב" ו"מצפון לחוף המסעדה" יבוא:

טור א'
חלקי חוף הים

טור ב'
אזימוט

טור ה'טור ד'טור ג'
מרחק 

במטרים 
בין נקודות 
תחילה וסוף

תחילתו של חוף אסור 
לרחצה, בנקודות ציון

סופו של חוף אסור 
לרחצה, בנקודות ציון

אורךרוחבאורךרוחב

925";288744056260241743166259955"חוף עין גב

)ב( אחרי השורה "חוף עין גב" יבוא:

טור א'
חלקי חוף הים

טור ב'
אזימוט

טור ה'טור ד'טור ג'
מרחק 

במטרים 
בין נקודות 
תחילה וסוף

תחילתו של חוף אסור 
לרחצה, בנקודות ציון

סופו של חוף אסור 
לרחצה, בנקודות ציון

אורךרוחבאורךרוחב

"צפונית 
לחוף 

סוסיתא

288745089260580744236260302."897

תיקון התוספת 
הראשונה

ס"ח התשכ"ד, עמ' 172.  1

ק"ת התשס"ד, עמ' 447.  2
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בתוספת השנייה לצו העיקרי, בחופים מוכרזים בים כינרת, במועצה האזורית עמק   .2
הירדן, אחרי השורה "אמנון" יבוא:

טור א'
חלקי חוף הים

טור ב'
אזימוט

טור ה'טור ד'טור ג'
מרחק 

במטרים 
בין נקודות 
תחילה וסוף

טור ו'
מרחק 

במטרים 
בין קווים 

בשרטוט

תחילתו של חוף מוכרז 
לרחצה, בנקודות ציון

סופו של חוף מוכרז 
לרחצה, בנקודות ציון

אורךרוחבאורךרוחב

"חוף 
סוסיתא

288744236260302744046260241200."200

י"ב בניסן התשפ"א )25 במרס 2021(
)חמ 3-122-ת2(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

צו הסדרת מקומות רחצה )מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים 
התיכון, בים כינרת, בנהר הירדן, בים המלח ובים סוף( )הוראת שעה(, 

התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ"ד-11964, אני מצווה 
לאמור:

התשפ"ב בתשרי  כ"ט  יום  עד   )2021 במרס   26( התשפ"א  בניסן  י"ג  שמיום  בתקופה   .1 
)5 באוקטובר 2021(, יראו כאילו בתוספת השנייה לצו הסדרת מקומות רחצה )מקומות 
רחצה אסורים ומוכרזים בים התיכון, בים כינרת, בנהר הירדן, בים המלח ובים סוף(, 
התשס"ד-22004, במחוז חיפה, במועצה האזורית חוף הכרמל, אחרי "חוף האקודוקט" 

בא:

טור א'
חלקי חוף הים

טור ב'
אזימוט

טור ה'טור ד'טור ג'
מרחק 

במטרים 
בין נקודות 
תחילה וסוף

טור ו'
מרחק 

במטרים 
בין קווים 

בשרטוט

תחילתו של חוף מוכרז 
לרחצה, בנקודות ציון

סופו של חוף מוכרז 
לרחצה, בנקודות ציון

אורךרוחבאורךרוחב

"חוף שמורת 
הבונים

32472775519312472770019304993."100

י"ב בניסן התשפ"א )25 במרס 2021(
)חמ 3-122-ת2(
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