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חוק עזר לעמק חפר (הסדרת הרחצה בים והורדת כלי שיט לים),
התש"ף2020-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  22לפקודת המועצות המקומיות ,1וסעיף  6לחוק הסדרת
מקומות רחצה ,התשכ"ד ,21964-וסעיף  6לחוק למניעת מפגעים ,התשכ"א ,31961-ובאישור
שר הפנים ,השר להגנת הסביבה ושר התחבורה והבטיחות בדרכים ,מתקינה מועצת
המועצה האזורית עמק חפר חוק עזר זה:
הגדרות

.1

בחוק עזר זה -
"בגד רחצה"  -בגד רחצה או צירוף של בגדים שיש בהם כדי למנוע חשיפת גופו של
אדם באופן שאינו צנוע או באופן שעלול לפגוע ברגשות הציבור;
"בעלי חיים"  -כל בעל חיים מכל סוג ומין ,ולמעט כלבים;
"דגלי סימון"" ,תחנת הצלה"  -כהגדרתם בצו הסדרת מקומות רחצה;
"חוק שמירת הסביבה החופית"  -חוק שמירת הסביבה החופית ,התשס"ד; 2004-
4

"ילד"  -מי שטרם מלאו לו  13שנים;
"מגיש עזרה ראשונה"  -כמשמעותו בסעיף  13בצו הסדרת מקומות רחצה;
המועצה"  -המועצה האזורית עמק חפר;
"מכשיר הגברה"  -כל מכשיר ,קבוע או נייד ,אשר מגביר את עוצמת הקול ועלול
לגרום לרעש חזק או לרעש בלתי סביר;
"מציל"  -כל אחד מאלה" :מציל"" ,מציל אחראי"" ,מציל משנה" ו"מציל עוזר"
כהגדרתם בצו הסדרת מקומות רחצה;
"מפגע"  -כל דבר העלול לסכן את חייו ,ביטחונו ,בריאותו ,רכושו או נוחותו של אדם;
"מקום אסור לרחצה"" ,מקום רחצה מוכרז"  -כהגדרתם בצו הסדרת מקומות רחצה
(מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים התיכון ,בים כנרת ובנהר הירדן ,בים
המלח ובים סוף) ,התשס"ד;52004-
"מקומות לספורט ימי ממונע"  -קטע חוף שראש המועצה אישר לקיום פעילות
מיוחדת של ספורט ימי ממונע ,לרבות פעילות אופנוע–ים ,מיתקנים נגררים כגון
אבוב ובננה ,גלישת סקי מים ,ריחוף מצנחים וכן סירת מנוע לנהיגה עצמית
שעוצמת מנועה אינה עולה על  4.4קילו וואט; ובלבד שקטע החוף כאמור הוכרז
כמקום אסור לרחצה;
"מקומות לספורט ימי שאינו ממונע"  -קטע חוף שראש המועצה אישר לקיום פעילות
מיוחדת של ספורט ימי שאינו ממונע ,לרבות גלשני גלים ,חתירה ורוח ,סירות
מפרש ,קאיאקים וסירות חתירה; ובלבד שקטע החוף כאמור הוכרז כמקום אסור
לרחצה;
"מתרחץ"  -אדם המצוי ,כולו או מקצתו ,בתוך המים הנמצאים בשטח תחום חוף
הים;
1
2
3
4
5

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256
ס"ח התשכ"ד ,עמ' .172
ס"ח התשכ"א ,עמ' .58
ס"ח התשס"ד ,עמ' .540
ק"ת התשס"ד ,עמ' .1326

568
24/05/20

 ם"שח-ת"ק-ת"קב 'א  1013,ם"שח-ת"ק ם"שח-ת"ק
14:13

"ספורט ימי"  -ספורט באמצעות כלי שיט;
"עגלה"  -כל עגלה או מיתקן הנעים על גלגלים ושאינם רכב ,לרבות עגלת רוכל או
עגלת סבל ,ולמעט עגלת ילד ועגלת נכים;
"פקח"  -עובד המועצה שראש המועצה מינה בכתב להיות סדרן או פקח לעניין חוק
עזר זה או לעניין הצו;
"צו הסדרת מקומות רחצה"  -צו הסדרת מקומות רחצה (סדרים ואיסורים במקומות
רחצה מוכרזים) ,התשע"ו;62016-
"ציוד צלילה"  -מערכת מיתקנים ואבזרים לצלילה תת–מימית;
"קו החוף"  -כהגדרתו בחוק שמירת הסביבה החופית ,התשס"ד , 2004-לעניין חופי
הים התיכון;
7

"ראש המועצה"  -ראש המועצה האזורית עמק חפר;
"רחצה"  -הימצאות גופו של אדם ,כולו או מקצתו ,בתוך המים הנמצאים בשטח
תחום חוף הים;
"רכב"" ,רכב מנועי"  -כהגדרתם בפקודת התעבורה;8
"רכב ביטחון"  -כהגדרתו בתקנות התעבורה ,התשכ"א;91961-
"רכב מועצה"  -רכב המופעל מטעם המועצה ומשמש לצורך מילוי תפקיד ביחס
לחופי הרחצה ולחופים בכלל שבתחומי המועצה;
"רעש בלתי סביר"  -כמשמעותו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר),
התש"ן;101990-
"שעות רחצה"  -שעות שנקבעו לרחצה בידי המועצה במקום רחצה מוכרז ובהתאם
להוראות הצו להסדרת מקומות רחצה;
"תחום חוף הים"  -תחום של  200מטרים שיימדד מקו החוף לכיוון היבשה ,וכן התחום
שיימדד מקו החוף לכיוון הים  -עד לקו עומק מים של  30מטרים בתוך הים או
עד למרחק של  1מיל ימי ,לפי הרחוק מקו החוף שביניהם.

.2

(א) רחצה בים במקום רחצה מוכרז אסורה בכל אחד מהמקרים האלה:
()1
ובים;

בניגוד להוראות מציל ,לרבות בניגוד לסימונים המוצבים בתחום חוף הים

()2

בניגוד לדגלי סימון המוצבים בתחנת ההצלה.

הגבלה או איסור
של הרחצה בים

(ב) לא יאפשר הורה רחצה של ילדו ,שגילו אינו עולה על שלוש עשרה שנים,
שבניגוד לסעיף זה.

.3

6
7
8
9
10

(א) ראש המועצה רשאי לקבוע במקום רחצה מוכרז -
()1

מקומות אסורים או מוגבלים לרחצה;

()2

מקומות רחצה מיוחדים לבתי ספר ולגני ילדים;

הסדרים במקום
רחצה מוכרז

ק"ת התשע"ו ,עמ' .878
ס"ח התשס"ד ,עמ' .540
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ' .173
ק"ת התשכ"א ,עמ' .1425
ק"ת התש"ן ,עמ' .1006
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( )3מקומות מיוחדים המיועדים לקייטנות ,למשחקים ,לספורט או לאירועים
ציבוריים;

(ב)

()4

מקומות המיועדים להצבת כיסאות מרגוע ושמשיות למטרת השכרתם;

()5

מקומות המיועדים להצבת אוהלים וסככות;

()6

מקומות רחצה לגברים לחוד ולנשים לחוד.

לא ייכנס אדם למקום או במועדים שהורתה המועצה לרחצה לשאינם בני מינו.

הסדרת שימושים
מיוחדים במקום
שאסור לרחצה

.4

הסדרת שימושים
מיוחדים

.5

לבוש

.6

הגבלת משחקים
וספורט

.7

לא ישחק אדם במשחקי כדור ולא יעסוק בספורט עם כדור או עם אמצעי דומה או
בקבוצה במקום שנאסר לכך על ידי המועצה כמצוין בשילוט במקום.

השכרה או העמדה
של כיסאות מרגוע,
אוהלים ,סירות,
ציוד צלילה וכיוצא
באלה

.8

(א) לא יעמיד אדם על תחום חוף הים לשם השכרה ,כיסא מרגוע ,סככת צל,
שמשייה או כיוצא באלה ,אלא לפי היתר מאת ראש המועצה ,במקום ובתנאים שקבע
ראש המועצה.

רכב ,בעלי חיים
וכלבים

.9

ראש המועצה רשאי לקבוע בתחום חוף הים ,במקום שאסור לרחצה -
()1

מקומות לספורט ימי שאינו ממונע;

( )2מקומות לספורט ימי ממונע ובכפוף להסדרת דרך גישה להובלת כלי השיט עד
לקו מים ובהתאם להנחיות שייקבעו בתיאום עם שר התחבורה ,הצבת שילוט מתאים
ופרסום נהלים לתפעול המקום.
ראש המועצה רשאי לקבוע -
()1

מקומות המיועדים לשהייה ולרחצה של כלבים;

()2

מקומות המיועדים לשהייה נמשכת של רכב לצורכי קיט.

(א) לא יימצא אדם בתחום חוף הים או בים בלא לבוש רגיל או בלא בגד רחצה.
(ב) הוראת סעיף קטן (א) לא תחול על ילד שטרם מלאו לו שלוש שנים.

(ב) לא ישכיר אדם על תחום חוף הים כלי שיט ,ציוד צלילה ,ציוד לספורט ימי
וכיוצא באלה ,אלא לפי היתר מאת ראש המועצה ,ובמקום ובתנאים שקבע ראש
המועצה.
(ג) לא יעמיד אדם על תחום חוף הים לשימוש עצמי ,צריף ,סככה ,אוהל או כיוצא
באלה ,במקום שנאסר לכך על ידי המועצה כמצוין בשילוט במקום.
(א) לא יכניס אדם ולא יתיר לאחר מטעמו להכניס לתחום חוף הים כלי רכב או רכב
מנועי ,למעט למטרת חנייה בחניון שהוכשר לחנייה ,למעט לצורך הורדה והטענה של
כלי שיט במקום שיועד לכך ולמעט רכב נכים למטרת החנייתו בחניון שיוחד לכך.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) ,תותר הכנסת רכב לתחום חוף הים לצורך הורדת
כלי שיט לחוף הים והחזרתו בדרכים מוסדרות; העמדת כלי רכב כאמור תהיה באזור
שנקבע לכך על ידי ראש המועצה ושסומן בתמרור מתאים; אזור ייעודי כאמור
יפורסם באתר האינטרנט של המועצה.
(ג) לא יכניס אדם ולא יתיר לאחר מטעמו להכניס לתחום חוף הים בחוף רחצה מוכרז
כל עגלה או אופניים ,למעט אופניים המובלים ביד ולמעט עגלת נכה ועגלת ילד.
(ד) לא יכניס אדם ולא יתיר לאחר מטעמו להכניס רכב או רכב מנועי לתחום חוף
הים ,לרבות לחניון שהוכשר לחנייה ,למטרת שהות הנמשכת מעבר ל– 12שעות,
לרבות לצורכי מגורים ,לינה או קיט ,בין בעבור עצמו ובין בעבור אחרים מטעמו,

570
24/05/20

 ם"שח-ת"ק-ת"קב 'א  1013,ם"שח-ת"ק ם"שח-ת"ק
14:13

אלא אם כן המקום נקבע לכך על ידי ראש המועצה ובתנאים ובמועדים שנקבעו לכך
וסומנו בשילוט המוצב במקום.
(ה) האמור בסעיפים קטנים (א) ו–(ג) לא יחול על רכב ביטחון ורכב מועצה.
(ו)

לא יביא אדם לתחום חוף הים בעלי חיים.

(ז) לא יביא אדם כלב לתחום חוף הים במקום רחצה מוכרז ,למעט כלב המשמש
להולכת עיוור ובתנאי שהכלב קשור ברצועה.

.10

לא יעשה אדם כל מעשה בתחום חוף הים שיש בו כדי לגרום סכנה או מפגע ,איסור מפגע

(א)
או שיש בו כדי להפר את הסדר על תחום חוף הים.

(ב) לא יעשה אדם את צרכיו על תחום חוף הים ,אלא במקומות שייחדה לכך המועצה.
(ג) לא יבעיר אדם אש או מדורה או מיתקן לצלייה בתחום חוף הים ,אלא במקומות
שהורה לכך ראש המועצה בשילוט במקום.
(ד) לא יביא אדם ולא יפעיל אדם גנרטור בתחום חוף הים ,אלא באישור ראש
המועצה או מנהל החופים ,בתנאים שנקבעו לכך על ידי ראש המועצה ובמקום
שנקבע לכך בשילוט.

.11

(א) לא יקים אדם רעש בלתי סביר על תחום חוף הים ,מכל מקור שהוא ,אם הוא איסור הקמת רעש
מפריע או עלול להפריע לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים או לתושבים ומניעתו

המתגוררים בקרבת מקום.
(ב) לא יפעיל אדם מכשיר הגברה כלשהו בתחום חוף הים באופן הגורם לרעש בלתי
סביר ,למעט לצורכי הצלה ,פיקוח וביטחון הציבור.
(ג) בין השעות  20:00ו– 6:00למחרת לא יקים אדם כל רעש ולא יפעיל מכשיר הגברה
בתחום חוף הים ,למעט במועדים הקבועים בתקנה (3ב) לתקנות למניעת מפגעים
(מניעת רעש) ,התשנ"ג.111992-

.12

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

.13

לא יביא אדם לתחום חוף הים ,לא יחזיק אדם בתחום חוף הים ,לא ימכור אדם בתחום איסור הכנסת
חוף הים ,לא ישאיל ,ולא ירשה למכור בתחום חוף הים או להשאיל או להשתמש בקבוקי זכוכית או
חומרים אחרים

.14

לא ידוג אדם במקום רחצה מוכרז; לעניין זה" ,דיג"  -ובכלל זה דיג תת–מימי ודיג איסור דיג

בבקבוקי זכוכית ,בצנצנות זכוכית או בכל מכל זכוכית אחר ,או חומרים אחרים העלולים
להתנפץ או להתפוצץ או להתלקח או לסכן ,בכל דרך שהיא ,את בטיחות הציבור.
באמצעות רשת או חכה.

.15

לא יעבור אדם בשחייה בים מעבר לתחום  200מטרים מקו שפל המים שבחוף ולא גבול רחצה וסיכון
יצלול באופן העלול לסכן את חייו או את גופו או את חייו או את גופו של אדם אחר .חיים

.16

(א) מי שקיבל ממנהל החופים או ממציל או ממפקח ,אות אזהרה או הודעה או ציות להוראות
הוראה למניעת סכנה לעצמו או לאדם אחר ,או למניעת הפרעה למתרחצים או מנהל חופים ,מציל,
פקח

לשמירת הסדר והניקיון על תחום חוף הים ,יציית להם.

(ב) לא ישתמש אדם ,פרט למציל ,בסירות הצלה ובציוד הצלה או בכל מכשיר אחר
שבתחנת הצלה ,ולא ישתמש באות אזהרה הדומה לזה שניתן בידי המציל ,אלא
בהסכמתו.
11

ק"ת התשנ"ג ,עמ' .8
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קריאה לעזרה בלא
צורך

.17

לא יתנהג אדם באופן העלול לגרום לאנשים אחרים לחשוב כי הוא נתון בסכנה
וקורא לעזרה ,אלא אם כן יש צורך בכך.

קייטנות

.18

לא ינהל אדם קייטנה על תחום חוף הים אלא בהיתר מאת ראש המועצה ובהתאם
לתנאיו.

סמכויות ראש
המועצה ,מנהל
החופים ,פקח ומציל

.19

(א) ראש המועצה ,מנהל החופים ,פקח או מציל רשאים לבדוק בכל עת במקום
רחצה מוכרז אם התמלאו הוראות חוק עזר זה ,וכן לבצע כל פעולה שהם רשאים
לבצע על פיו.

איסור הפרעה

.20

לא יפריע אדם לראש המועצה ,למנהל החופים ,לפקח ,למציל או למגיש עזרה
ראשונה ,ולא ימנע מהם להשתמש בסמכויותיהם לפי חוק עזר זה.

אגרות

.21

המועצה רשאית לספק שירותים בתחום חוף הים ,בין בעצמה ובין על ידי מי מטעמה,
וכן רשאית המועצה לתת היתרים לפי חוק עזר זה ,והיא רשאית לגבות בעדם אגרות
כמפורט בתוספת; האמור לא יחול על חופי הרחצה שבתחום שיפוטה של המועצה
ואולם אינם בניהול של המועצה.

היתרים

.22

היתר לפי חוק עזר זה רשאים המועצה או ראש המועצה ,לפי העניין ,לתתו ,לסרב
לתתו ,להתלותו או לבטלו ,לכלול בו תנאים ,להוסיף עליהם ,לגרוע מהם ,לשנותם או
לבטלם ,הכול לפי שיקול דעתם.

אחריות בעל כלי
שיט

.23

פעל אדם בניגוד להוראות חוק עזר זה ,יראו את בעל כלי השיט כמי שהשיט או שעגן
אותו במקום שלא הותר לכך ,זולת אם הוכיח מי השיט את כלי השיט או עגן אותו
(להלן  -המחזיק) או אם הוכיח למי מסר את החזקה בכלי השיט או הוכיח שכלי
השיט נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו; הוכיח בעל כלי השיט למי מסר את
החזקה בכלי השיט ,תחול החזקה האמורה בסעיף זה על המחזיק; הוכיח המחזיק כי
מסר את החזקה בכלי השיט לאדם אחר ,תחול החזקה האמורה בסעיף זה על אותו
אדם.

הודעות

.24

(א) ראש המועצה ,מנהל חופים או פקח רשאים ,בהודעה בכתב ,להורות למי שעבר
על הוראה מהוראות חוק עזר זה ולדרוש ממנו לבצע את כל העבודות הדרושות לשם
החזרת המצב לקדמותו ,בהתאם לתנאים ולפרטים הקבועים בהודעה.

(ב) ראש המועצה ,מנהל החופים או פקח ,רשאים להסיר ,לקחת ,לסלק ,להוביל
ולהוציא כל אוהל ,סככה ,צריף ,סוכה ,כיסא מרגוע ,רכב ,סירה ,מכשיר ספורט ,מיתקן,
מיתקן צלייה ,או כל דבר ,חפץ או חומר שהונחו ,סודרו ,הוקמו או שמשתמשים בהם
על תחום חוף הים בניגוד להוראות חוק עזר זה.
האמור לעיל כולל את הסמכות לכבות אש ,מדורה או מיתקן צלייה בחול או במים.

(ב) ההודעה כאמור בסעיף קטן (א) תכלול את התקופה שבה יש למלא אחר
ההוראות ולבצע את העבודות כאמור בסעיף קטן (א).
(ג)

כל מי שקיבל הודעה כאמור בסעיף קטן (א) חייב למלא אחריה.

(ד) לא מילא אדם אחר הדרישות הכלולות בהודעה כאמור בסעיפים קטנים (א) ו–(ב),
או ביצע את העבודה שלא בהתאם לתנאים ולפרטים הקבועים בהודעה ,רשאית
המועצה ,בעצמה או באמצעות אחרים ,לבצע את העבודה הדרושה ולגבות את
הוצאות הביצוע מאותו אדם ,ובלבד שניתנה לו על כך התראה זמן סביר מראש,
לרבות התראה כאמור במסגרת ההודעה לפי סעיף קטן (א); דרישה מאת ראש
המועצה ,מנהל החופים או פקח בדבר גובה ההוצאות תשמש ראיה לכאורה לכך.
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.25

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהיה כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת ,מסירת הודעה

או נמסרה במקום מגוריו 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 תהיה המסירה כדין אם הודבקה ההודעה במקום בולט באחד
המקומות האמורים.

.26

סכומי האגרות שנקבעו בחוק עזר זה יעודכנו ב– 1בכל חודש שלאחר פרסומו של הצמדה למדד

חוק עזר זה (להלן  -יום העדכון) לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני יום
העדכון לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון שקדם לו.

.27

האמור בחוק עזר זה אינו בא למעט מכוחו של כל דין אחר.
הוראות חוק עזר זה והיתרים הניתנים מכוחו יהיו כפופים לחוק איסור נהיגה ברכב
בחוף הים ,התשנ"ז ,121997-וחוק שמירת הסביבה החופית ומהוראות לתקנות הנמלים
(בטיחות השיט) ,התשמ"ג ,131982-ובפרט תקנות 71 ,71 ,68א ו– 72שבהן.

.28
 .29על אף האמור בסעיף  ,26יעודכנו סכומי האגרות שנקבעו בחוק עזר זה במועד פרסומו
חוק עזר לעמק חפר (הסדרת הרחצה בים) ,התש"ן - 141990-בטל.

שמירת דינים

ביטול
הוראת שעה

של חוק עזר זה (להלן  -יום העדכון הראשון) לפי שיעור שינוי המדד שפורסם
לאחרונה לפני יום העדכון הראשון לעומת מדד חודש ינואר .2017

תוספת
(סעיף )21
בשקלים חדשים

( )1היתר להעמדת כיסאות מרגוע ,שמשיות וסככות צל
למטרת השכרה ,לשנה

1,500

( )2היתר יומי להעמדת סככת צל ,לכל סככת צל ליום אחד
או לחלק ממנו

100

( )3היתר יומי להעמדת אוהל ,לכל אוהל ,ליום אחד או
לחלק ממנו

75

( )4היתר להשכרת כלי שיט ,ציוד צלילה וציוד לספורט ימי,
לשנה

1,500

כ"ה באייר התש"ף ( 19במאי )2020
(חמ )8-35

		
		

אני מסכים.

גלית שאול
ראשת המועצה האזורית עמק חפר

אני מסכים.

א ר י ה מ כ ל ו ף ד ר עי
בצלאל סמוטריץ'
שר הפנים
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

12
13
14

אני מסכים.
זאב אלקין
השר להגנת הסביבה

ס"ח התשנ"ז ,עמ' .84
ק"ת התשמ"ג ,עמ' .387
ק"ת-חש"ם ,התש"ן ,עמ' .300
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