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חוק עזר לתמר )רחצה על שפת הים(, התשפ"ב-2022

ו–7   6 סעיפים  לפי  המקומיותק,  המועצות  לפקודת   22 סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
מפגעים,  למניעת  לחוק   6 סעיף  ולפי  התשכ"ד-964ק2,  רחצה,  מקומות  הסדרת  לחוק 
התשכ"א-ק96ק3, ובאישור שרת הפנים והשרה להגנת הסביבה ובהסכמת שרת התחבורה 

והבטיחות בדרכים, מתקינה מועצת המועצה האזורית תמר חוק עזר זה:

בחוק עזר זה - ק" 
"אמצעי ציפה" - מזרנים, אבובים, מצופים וכיוצא באלה;

"בגד רחצה" - בגד רחצה או צירוף של בגדים שיש בהם כדי למנוע חשיפת גופו של 
המתרחץ בצורה בלתי צנועה;

"בעל חיים" - כל בעל חיים, למעט כלב המשמש להולכת עיוור;

"גלשן" - סירה בצורת לוח המשמשת לשיט באמצעות מפרש או גלים;

"ילד" - ילד או ילדה שלא מלאו להם 2ק שנים;

 "המועצה" - המועצה האזורית תמר;

"מפגע" - דבר העלול לסכן את חייו, ביטחונו, בריאותו, רכושו או נוחותו של אדם;

"מציל" - כמשמעותו בצו;

"מקום רחצה מוכרז" - כהגדרתו בצו;

"מתרחץ" - אדם הנמצא בחוף רחצה מוכרז, בין במים ובין בחוף;

"עגלה" - כל עגלה שאינה רכב, לרבות עגלת רוכל או עגלת סבל ולמעט עגלת ילדים;

מוכרזים(,  רחצה  במקומות  ואיסורים  )סדרים  רחצה  מקומות  הסדרת  צו   - "צו" 
התשע"ו-6ק420;

"פקח", "סדרן" - מי שראש המועצה מינהו בכתב לפקח או לסדרן, לעניין חוק עזר זה;

סמכויותיו  את  בכתב  אליו  העביר  המועצה  שראש  אדם  לרבות   - המועצה"  "ראש 
לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן, לפי הקבוע בסעיף 4 לצו המועצות המקומיות 

)מועצות אזוריות(, התשי"ח-ת95ק5;

בשטח  הנמצאים  המים  בתוך  מקצתו,  או  כולו  אדם,  של  גופו  הימצאות   - "רחצה" 
מקום רחצה מוכרז;

רכב  למעט  התשנ"ז-997ק6,  הים,  בחוף  ברכב  נהיגה  איסור  בחוק  כהגדרתו   - "רכב" 
של  רכב  התשכ"א-ק96ק7,  התעבורה,  לתקנות  3ק  בתקנה  כמשמעותו  ביטחון 

המועצה ורכב שירות, כשהם נהוגים על ידי אדם לצורך מילוי תפקידו;

"שעות רחצה" - השעות שקבעה המועצה לרחצה ושהובאו לידיעת הציבור כקבוע 
בסעיף 6ק לצו;

"תחנת הצלה" - שטח מתוחם על חוף הים שבו ממוקמת סוכת המציל"

הגדרות

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמוד 256" ק 

ס"ח התשכ"ד, עמ' 72ק"  2

ס"ח התשכ"א, עמ' ת5"  3

ק"ת התשע"ו, עמ' ת7ת"  4

ק"ת התשי"ח, עמ' 259ק"  5

ס"ח התשנ"ז, עמ' 4ת"  6

ק"ת התשכ"א, עמ' 425ק"  7
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מתרחץ במקום רחצה מוכרז ינהג בהתאם להוראות חוק עזר זה"  "2
במקום רחצה מוכרז תהיה הרחצה אסורה -  "3

)ק( כאשר מונף דגל שחור מעל סוכת המציל;

האינטרנט  ובאתר  במקום  המוצב  בשילוט  שפורסמו  כפי  הרחצה  בשעות  )2( שלא 
של המועצה"

המועצה רשאית לקבוע במקום רחצה מוכרז -  "4
)ק( מקומות אסורים או מוגבלים לרחצה;

)2( מקומות רחצה לגברים לחוד ולנשים לחוד;

)3( מקומות רחצה מיוחדים לבתי ספר ולגני ילדים;

)4( מקומות מיוחדים לקייטנות, למשחקים או לספורט;

)5( מקומות מיוחדים למתרחצים לצורכי ריפוי"

לא יאפשר הורה של ילדו שגילו אינו עולה על 9 שנים, רחצה בניגוד לאמור בסעיף 3"   "5
)א( לא יימצא אדם ולא יתרחץ במקום רחצה מוכרז בלא לבוש או בלא בגד רחצה"  "6

)ב( הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו על ילד שטרם מלאו לו ארבע שנים"

רחצה  כמקום  אותו  קבעה  שהמועצה  במקום  יחולו  לא  )א(  קטן  סעיף  )ג( הוראות 
מיוחד שמותרת בו הרחצה בלא לבוש או בלא בגד רחצה"

סככה,  צריף,  מרגוע,  כיסא  השכרה  לשם  מוכרז  רחצה  במקום  אדם  יעמיד  )א( לא   "7
אוהל, שמשייה, מחסה או כיוצא באלה )להלן - מיתקן החוף(, אלא לפי היתר שנתן 

ראש המועצה, ובמקום, בתנאים, בזמנים ובתשלום שנקבעו בידי המועצה"

לפגיעה  הגורם  באופן  )א(,  קטן  סעיף  לפי  המועצה  ראש  מאת  היתר  יינתן  )ב( לא 
בסביבה החופית או מונע מעבר חופשי לציבור; לעניין זה, "פגיעה בסביבה החופית" 

- כהגדרתה בחוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד-2004ת"

)ג( לא ישתמש אדם במיתקן חוף ששכר, אלא אם כן בידו אישור מאת בעל ההיתר 
כאמור בסעיף קטן )א(, המעיד על כך שהוא רשאי להשתמש במיתקן החוף"

לו  לאפשר  כדי  נכה  להורדת  רכב  למעט  רכב,  רחצה  למקום  אדם  יכניס  )א( לא  ת" 
להגיע לחוף או לצאת ממנו בכפוף להוראות צו איסור נהיגה ברכב בחוף הים )נגישות 
ביד  מובלים  כשהם  אופניים  ולמעט  נכים  עגלות  למעט  וכן  התשנ"ז-997ק9,  לנכים(, 

לצורך העמדתם במקום הרחצה, אלא במקום שנקבע לכך בידי ראש המועצה"

להנחיית  המשמש  כלב  למעט  חיים,  בעלי  מוכרז  רחצה  למקום  אדם  יביא  )ב( לא 
עיוור, ובלבד שהכלב כאמור קשור ברצועה"

)א( לא יעשה אדם מעשה העלול לגרום סכנה, מפגע או נזק לאדם אחר, או העלול   "9
להפר את הסדר במקום רחצה מוכרז"

בידי  לכך  שיוחדו  במקומות  אלא  מוכרז,  רחצה  במקום  צרכיו  אדם  יעשה  )ב( לא 
המועצה"

חובת ציות

הגבלת הרחצה בים

מקומות מיוחדים 
במקום רחצה מוכרז

פיקוח על ילד

לבוש

השכרה והעמדה 
של כיסאות מרגוע 

ומיתקנים

רכב, בעלי חיים 
וכלבים

איסור גרימת מפגע

ס"ח התשס"ד, עמ' 540" ת 

ק"ת התשנ"ז, עמ' 090ק"  9
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)א( לא יקים אדם רעש במקום רחצה מוכרז ולא יעשה מעשה העלול לגרום לרעש  0ק" 
בלתי סביר, בין בקולו ובין באמצעים אחרים, אם הוא מפריע, או עשוי להפריע, לאדם 

המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים"

)ב( לא יאפשר הורה לילד שגילו אינו עולה על 0ק שנמצא בפיקוחו ובקרבתו, להקים 
רעש כאמור בסעיף קטן )א("

לא יגרום אדם נזק לרכוש המועצה ולא יסיר, לא יגרור, לא ישחית, לא יקלקל ולא  קק" 
ילכלך שלט או מודעה במקום רחצה מוכרז שהוצבו, הודבקו או פורסמו בידי המועצה, 

מטעמה או על פי הוראותיה"

)א( לא יחזיק אדם במקום רחצה מוכרז, למטרה כלשהי, בחומר העלול ללכלך או  2ק" 
לזהם את המקום ולא יעשה במקום רחצה דבר העלול ללכלכו, לזהמו או להשחיתו"

)ב( לא ילכלך אדם ולא יזהם בצורה כלשהי מקום רחצה מוכרז וכן לא יזרוק, לא 
ישאיר, לא יפזר ולא יטמון בו פסולת או אשפה ממין וסוג כלשהו, וכן דבר אחר או 

חפץ העלול לגרום ללכלוך, אי־סדר או נזק לאדם או לרכוש"

)א( לא ימכור אדם במקום רחצה מוכרז, לא ישאיל ולא ירשה לאחר מטעמו למכור  3ק" 
או להשאיל במקום רחצה בקבוקי זכוכית, צנצנות זכוכית או מכל זכוכית אחר" 

או  להתלקח  להתפוצץ,  העלולים  חומרים  מוכרז  רחצה  למקום  אדם  יכניס  )ב( לא 
לסכן את בטיחות הציבור באופן אחר" 

)א( המציל רשאי לאסור או להגביל את השימוש באמצעי ציפה"  4ק" 
לציית  חייב  מהים  ציפה  אמצעי  להוציא  מהמציל  דרישה  קיבל  אשר  )ב( אדם 

להוראות המציל באופן מיידי" 

)ג( לא ישיט אדם סירת גומי וקאיאק"

)א( בלי לגרוע מהאמור בתקנות הנמלים )בטיחות השיט(, התשמ"ג-2ת9ק 0ק )להלן -  5ק" 
תקנות בטיחות השיט(, לא יגלוש אדם במקום רחצה מוכרז בגלשן גלים או גלשן מפרש"

)ב( לא ישיט אדם כלי שיט כהגדרתו בתקנות בטיחות השיט, במקום רחצה מוכרז, 
אלא לצורכי הצלת אדם או לפיקוח על הרחצה"

ולא  שבחוף  המים  שפל  מקו  מטר  מאה  לתחום  מעבר  בים  בשחייה  אדם  יעבור  לא  6ק" 
ישחה אדם באופן העלול לסכן את חייו או גופו של אדם אחר"

)א( מי שקיבל אות אזהרה או הודעה ממציל, מפקח או מסדרן למניעת סכנה לעצמו  7ק" 
או לאדם אחר, למניעת הפרעה למתרחצים או לשמירת הסדר והניקיון במקום רחצה 

מוכרז - יציית להם"

)ב( לא ישתמש אדם במקום רחצה מוכרז פרט למציל, בסירות הצלה ובציוד הצלה 
או במכשיר אחר שבתחנת הצלה, ולא ישתמש באות הדומה לזה שניתן בידי המציל, 

אלא בהסכמתו"

לא יתריע אדם ולא יעמיד פנים, בין בצעקה, בעוויה ובין באופן אחר, כנתון בסכנה  תק" 
ולא יתנהג באופן העשוי לגרום לאחרים לחשוב כי הוא נתון בסכנה וקורא לעזרה, 

אלא אם כן יש צורך בכך"

לא ייכנס אדם למקום רחצה מוכרז במועד שנקבע בידי המועצה לרחצה לשאינם בני  9ק" 
מינו"

איסור הקמת רעש 
ומניעתו

איסור גרימת נזק

איסור זיהום

איסור מכירת מכלי 
זכוכית או חומרים 

אחרים והכנסתם 
למקום רחצה

הגבלת שימוש 
באמצעי ציפה

איסור גלישה ושיט

גבול רחצה וסיכון 
חיים

ציות להוראות 
מציל, פקח וסדרן

קריאה לעזרה בלא 
צורך

שעות רחצה שונות 
לגברים ונשים

ק"ת התשמ"ג, עמ' 7ת3" 0ק 
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לא ינהל אדם קייטנה במקום רחצה מוכרז אלא בהיתר מאת ראש המועצה ובהתאם   "20
לתנאיו"

)א( ראש המועצה, סדרן, פקח או מציל רשאים להיכנס בכל עת למקום רחצה מוכרז  ק2" 
כדי לבדוק אם התמלאו הוראות חוק עזר זה או כדי לבצע פעולה שהם או המועצה 

רשאים לבצע על פי ההוראות כאמור"

ולהוציא  להוביל  לסלק,  לקחת,  להסיר,  רשאים  סדרן  או  פקח  המועצה,  )ב( ראש 
ממקום רחצה אוהל, כיסא מרגוע, סירה, מכשיר ספורט, בעלי חיים, מודעה, שלט או 
דבר, חפץ או חומר שהונחו, סודרו, הוצבו, הוקמו או הנמצאים בו ומשתמשים בהם 

בניגוד להוראות חוק עזר זה"

לא יפריע אדם לראש המועצה, לפקח, לסדרן, או למציל ולא ימנע מהם מלהשתמש   "22
בסמכויותיהם לפי חוק עזר זה"

המועצה או ראש המועצה, לפי העניין, רשאים, לפי שיקול דעתם, לתת היתר לפי   "23
חוק עזר זה, לסרב לתיתו, להתלותו או לבטלו, לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע 

מהם, לשנותם או לבטלם"

המועצה  ראש  מאת  בהיתר  אלא  מוכרז  רחצה  במקום  ברוכלות  אדם  יעסוק  לא   "24
ובהתאם לתנאי ההיתר"

)א( ראש המועצה רשאי, בהודעה בכתב, להורות ולדרוש מאדם שעבר על הוראה   "25
מהוראות חוק עזר זה לבצע את העבודות הדרושות לשם החזרת המצב לקדמותו כפי 

שהיה לפני שנעברה העבירה, בהתאם לתנאים ולפרטים הקבועים בהודעה"

)ב( ההודעה תכלול את התקופה שבה יבוצעו העבודות כאמור בסעיף קטן )א("

)ג( אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה"

)א(  )ד( לא מילא אדם אחר דרישות ראש המועצה בהודעה כאמור בסעיפים קטנים 
בהודעה,  הקבועים  ולפרטים  לתנאים  בהתאם  שלא  העבודה  את  ביצע  או  ו–)ב( 
רשאית המועצה, בעצמה או באמצעות אחרים, לבצע את העבודה הדרושה ולגבות 
את הוצאות הביצוע מאותו אדם; תעודה מאת ראש המועצה בדבר שיעור ההוצאות 

תשמש ראיה לכאורה לדבר"

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהיה כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת   "26
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו 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 מעונו או מען עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי־ 
אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהיה המסירה כדין אם הודבקה ההודעה במקום 

בולט באחד המקומות האמורים"

הוראות חוק עזר זה והיתרים הניתנים מכוחו יהיו כפופים לתקנות בטיחות השיט,   "27
ובפרט תקנות ת6, ק7, ק7א ו–72 שבהן, ואין בהוראות חוק העזר ובהיתרים מכוחו כדי 

לגרוע מתקנות אלה" 

חוק עזר לתמר )רחצה על שפת הים(, התשנ"א-ק99קקק - בטל" ת2" 

קייטנות

סמכויות ראש 
המועצה

איסור הפרעה

היתרים

איסור לעסוק 
ברוכלות

הודעות

מסירת הודעה

שמירת דינים

ביטול

ק"ת-חש"ם, התשנ"א, עמ' 562" קק 



ק"ת-חש"ם 2תקק, א' באדר א' התשפ"ב, 2022"2"2 ת44 

)א( הוראות חוק עזר זה יחולו במקום רחצה מוכרז"   "29
)ב( המועצה תציין בשלטים את גבולות מקום הרחצה לכיוון היבשה"

ט"ו בשבט התשפ"ב )7ק בינואר 2022(
ר ג נ ו ר  ני )חמ 35-ת(  

ראש המועצה האזורית תמר   

אני מאשרת"
ד ק ש ת  ל י י א

שרת הפנים

אני מאשרת"
ג ר דב נ ז ר  מ ת

השרה להגנת הסביבה

אני מסכימה"
י ל א כ י מ רב  מ

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים

תחולה
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