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חוק עזר לראשון לציון )הסדרת מקומות רחצה והסדרת השיט(, 
התשפ"ג-2022

בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 ו־251 לפקודת העיריות1 )להלן - הפקודה(, ולפי סעיפים 
6 ו־7 לחוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ"ד-21964, באישור שרת הפנים ובהסכמת שרת 

התחבורה והבטיחות בדרכים, מתקינה מועצת עיריית ראשון לציון חוק עזר זה:

בחוק עזר זה -  .1
"בגד רחצה" - בגד אשר יש בלבישתו כדי למנוע את חשיפת איבריו הצנועים של 

אדם;

"בעל חיים" - כל בעל חיים למעט כלב;

"בעל עסק" - אחד או יותר מאלה:

הבעלים של עסק, בין שהוא הבעלים הרשום ובין שאינו הבעלים הרשום;  )1(

מנהל עסק;  )2(

האחראי לעסק;  )3(

המחזיק בעסק;  )4(

שותף פעיל בעסק;  )5(

"גלשן גלים" - לוח עשוי עץ או חומר סינטטי שעליו גולש אדם על גלי הים;

"גלשן רוח" - לוח עשוי עץ או חומר סינטטי המצויד במפרש;

"ילד" - ילד או ילדה שטרם מלאו להם 13 שנים;

ולרבות  התשמ"ג-31982,  השיט(,  )בטיחות  הנמלים  בתקנות  כהגדרתו   - שיט"  "כלי 
גלשן גלים, גלשן רוח, מצנח גלישה וכל כלי העשוי לשוט המונע בכוח מנוע או 

בכל כוח אחר;

"מפגע" - כל דבר העלול לסכן את חייו, ביטחונו, בריאותו, רכושו או נוחיותו של אדם 
או כל דבר העלול להפריע לאדם, או למנוע שימוש בזכויותיו;

"מציל" - אדם שמונה על ידי ראש העירייה לשמש מציל בעיר ראשון לציון ושבידו 
תעודת מציל תקפה מאת שר הכלכלה;

"מצנח גלישה" - לוח עשוי עץ או חומר סינטטי המצויד במצנח;

"מקום אסור לרחצה" - מקום שנקבע כאסור לרחצה בתוספת הראשונה לצו הסדרת 
מקומות רחצה )מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים התיכון, בים כינרת, בנהר 

הירדן, בים המלח ובים סוף(, התשס"ד-42004 )להלן - צו ההכרזה(;

לצו  השנייה  בתוספת  מוכרז  רחצה  כמקום  שנקבע  מקום   - מוכרז"  רחצה  "מקום 
ההכרזה;

"מתרחץ", "עונת רחצה" - כהגדרתם בצו הסדרת מקומות רחצה )סדרים ואיסורים 
במקומות רחצה מוכרזים(, התשע"ו-52016;

הגדרות

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.  1

ס"ח התשכ"ד, עמ' 172.  2

ק"ת התשמ"ג, עמ' 387.  3

ק"ת התשס"ד, עמ' 447.  4

ק"ת התשע"ו, עמ' 878; התשע"ח, עמ' 2560.  5
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"סדרן", "פקח" - אדם שראש העירייה מינה אותו בכתב לסדרן או לפקח לעניין חוק 
עזר זה;

"פסולת" - לרבות שיירי מזון, קליפות, נייר, בקבוקים, שברי זכוכית, תיבות, קופסאות, 
בדלי  אפר,  סמרטוטים,  קרשים,  עץ,  גזם  גרוטאות,  למיניהן,  אריזות  קרטונים, 
סיגריות, פסולת בניין, פסולת צמחים, פסולת מכלאה, פסולת רפואית, חומרים 

מסוכנים ודבר אחר העלול לגרום ללכלוך;

"העירייה" - עיריית ראשון לציון;

"ראש העירייה" - לרבות מי שראש העירייה אצל לו את סמכויותיו לפי סעיף 17 לחוק 
התשל"ה-61975,  וכהונתם(,  וסגניו  ראשות  ראש  )בחירת  המקומיות  הרשויות 

כולן או מקצתן, לעניין חוק עזר זה;

"רחצה" - כניסת אדם למי הים לעומק של למעלה מ־10 ס"מ;

"שפת הים" - השטח המשתרע בין קו שפל המים שבחוף ובין הקו בים המרוחק 200 
מטר מקו שפל המים וכן השטח המשתרע בין קו שפל המים ובין הקו ביבשה 

המרוחק 150 מטר מקו שפל המים;

"שעות רחצה" - שעות שנקבעו לרחצה בידי ראש העירייה והובאו לידיעת הציבור 
בהודעה המוצגת בשפת הים;

"תחנת הצלה" - מקום המשמש את המציל לצפייה ופיקוח על הנעשה בשפת הים.

הרחצה בים מותרת במקום רחצה מוכרז בלבד. )א(   .2
לא ירחץ אדם במקום רחצה מוכרז אלא בשעות הרחצה. )ב( 

הרחצה במקום רחצה מוכרז אסורה בהעדר מציל או בניגוד להוראותיו. )ג( 

לא ישתמש אדם בחלק משפת הים להחזקת כלי שיט אלא במקום שקבע לכך  )א(   .3
ראש העירייה ופורסם על ידי העירייה באמצעות שלט המוצב בכניסה למקום שקבע 

ראש העירייה כמקום מותר להחזקת כלי שיט.

בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן )א(, לא ישיט אדם, לא יעגון כלי שיט ולא יגלוש  )ב( 
לכך  שקבע  במקום  אלא  גלישה,  ומצנח  רוח  גלשן  גלים,  בגלשן  לרבות  בגלשן  אדם 
ראש העירייה ופורסם באמצעות שלט המוצב בכניסה למקום שקבע ראש העירייה 
כמקום מותר להשטה, גלישה ועגינה של כלי שיט; מקום כאמור יהיה מקום שהוכרז 

כאסור לרחצה.

השיט אדם כלי שיט או עגן אותו, בניגוד לאמור בסעיף קטן )ב(, יראו את בעל  )ג( 
כלי השיט כמי שהשיט או עגן 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 אם הוכיח שכלי השיט נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו; הוכיח בעל 
על  זה  בסעיף  האמורה  החזקה  תחול  השיט,  בכלי  החזקה  את  מסר  למי  השיט  כלי 
החזקה  תחול  אחר,  לאדם  השיט  בכלי  החזקה  את  מסר  כי  המחזיק  הוכיח  המחזיק; 

האמורה בסעיף זה על אותו אדם.

הגבלת הרחצה בים

גלישה ושיט

ס"ח התשל"ה, עמ' 211.  6
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רחצת ילד תיעשה רק במקום רחצה מוכרז, באחריותו ובהשגחתו של אדם מבוגר  )א(   .4
להוראות  ובהתאם  מציל  נוכח  כאשר  עין,  בקשר  איתו  הנמצא  הילד,  על  האחראי 

המציל.

לא ירשה אדם לילד שבאחריותו לרחוץ במקום אסור לרחצה.  )ב( 

לא יימצא אדם במקום רחצה מוכרז בלא לבוש או בלא בגד רחצה. )א(   .5
הוראת סעיף קטן )א( לא תחול על מי שלא מלאו לו שש שנים. )ב( 

למקום  בכניסה  שהוצב  ובלבד  חיים,  בעל  מוכרז  רחצה  למקום  אדם  יביא  לא  )א(   .6
רחצה מוכרז שלט האוסר על כך.

הביא אדם כלב למקום רחצה מוכרז, לא ישתמש בחלק ממקום הרחצה המוכרז  )ב( 
לרחיצתו, אלא במקום שיקבע לכך ראש העירייה; הודעה בדבר מקום לרחצת כלבים 

תוצג בכניסה למקום רחצה מוכרז.

לא יציב בעל עסק על שפת הים כיסא מרגוע, מיטת שיזוף, צריף, סככה, אוהל, סוכה,   .7
שמשייה או כיוצא בהם, אלא לפי היתר שנתן ראש העירייה ובמקום שקבע לכך.

לא יעשה אדם במקום רחצה מוכרז כל מעשה שיש בו כדי לגרום או להוות מפגע.  .8
לא יזרוק אדם ולא ישאיר במקום רחצה מוכרז פסולת מכל סוג שהוא לרבות שיירי   .9
קופסה,  זכוכית,  ושברי  בקבוק  עיתון,  נייר,  קליפה,  פסולתם,  או  ירק  או  פרי  מטבח, 
לגרום  העלול  חפץ  או  אחר  דבר  וכל  סמרטוט,  קרש,  ענף,  סוג,  מכל  גרוטה  מסמר, 

ללכלוך, אי־סדר או נזק לאדם או לרכוש.

מיתקן  הפעלת  או  מדורה  הדלקת  לרבות  מוכרז,  רחצה  במקום  אש  אדם  יבעיר  לא   .10
שנועד לצליית מאכלים על האש, אלא במקום שיורה עליו ראש העירייה ויפורסם על 

ידי העירייה באמצעות שלט המוצב במקום.

11.  לא יעבור אדם בשחייה בים מעבר לתחום מאתיים מטרים מקו שפל המים שבשפת 
הים, ולא יצלול או ישחה באופן העלול לסכן את חייו או גופו, או את חייו או גופו של 

אדם אחר.

אדם שקיבל הודעה, אזהרה או הוראה ממציל, ממפקח או מסדרן, למניעת סכנה  )א(   .12
לעצמו או לאדם אחר, או למניעת הפרעה למתרחצים או לשמירת הסדר והניקיון על 

מקום רחצה מוכרז, יציית להם.

לא ישתמש אדם, פרט למציל, בסירות הצלה, באופנועי ים המיועדים להצלה,  )ב( 
בציוד הצלה או בכל מכשיר אחר שבתחנת ההצלה, ולא ישתמש באות הדומה לזה 

הניתן על ידי המציל, אלא בהסכמתו.

רשאים  מוכרז  רחצה  במקום  הפקח  או  הסדרן  )ב(,  קטן  בסעיף  האמור  אף  על  )ג( 
להשתמש בכל מכשיר שבתחנת ההצלה שאינו ציוד הצלה.

לא ייכנס אדם, במקום רחצה מוכרז, למקום או במועד שנקבע על ידי העירייה  )א(   .13
שלט  באמצעות  הפעילות  שעות  את  תפרסם  העירייה  מינו;  בני  לשאינם  לרחצה 

המוצב בכניסה למקום רחצה מוכרז.

הוראת סעיף קטן )א( לא תחול על ילד. )ב( 

לא ינהל אדם קייטנה, חוג וכל עסק אחר שאפשר לנהלו, כולו או חלקו,  במקום רחצה   .14
מוכרז אלא בהיתר מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאיו.

פיקוח על ילד

לבוש

בעלי חיים

השכרה והעמדה 
של ציוד

איסור מפגע

איסור זיהום 
והשלכת פסולת

איסור הבערת אש

גבול רחצה וסיכון 
חיים

הוראות מציל, פקח 
וסדרן

מקומות רחצה 
נפרדים לגברים 

ולנשים

קייטנות
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לא יפריע אדם לראש העירייה או למי שהוא הסמיך לפי חוק עזר זה, לפקח, לסדרן או   .15
למציל, ולא ימנע מהם להשתמש בסמכויותיהם לפי חוק עזר זה. 

היתר לפי חוק עזר זה רשאי ראש העירייה לתיתו, לסרב לתיתו, להתלותו או לבטלו,   .16
לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם, הכול לפי שיקול 

דעתו.

ראש העירייה רשאי, בהודעה בכתב, להורות לאדם שעבר על הוראה מהוראות  )א(   .17
המצב  החזרת  לשם  הדרושות  העבודות  כל  את  לבצע  ממנו  ולדרוש  זה  עזר  חוק 
הקבועים  ולפרטים  לתנאים  בהתאם  העבירה,  שנעברה  לפני  שהיה  כפי  לקדמותו 

בהודעה.

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

אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה. )ג( 

לא מילא אדם אחרי דרישות ראש העירייה בהודעה כאמור בסעיף קטן )א( ו־)ב(,  )ד( 
רשאית  בהודעה,  הקבועים  ולפרטים  לתנאים  בהתאם  שלא  העבודה  את  ביצע  או 
את  ולגבות  אחרים,  באמצעות  או  בעצמה  הדרושה,  העבודה  את  לבצע  העירייה 
ההוצאות  שיעור  בדבר  העירייה  ראש  מאת  תעודה  אדם;  מאותו  הביצוע  הוצאות 

תשמש ראיה לכאורה לדבר.

מסירת הודעה, לפי חוק עזר זה תהיה בדרך הקבועה בסעיף 344 לפקודה.  .18
חוק עזר לראשון לציון )הסדרת מקומות רחצה(, התשכ"ז-71966 - בטל.  .19

האמור בחוק עזר זה אינו בא לגרוע מהוראותיו של כל דין אחר. )א(   .20
בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א(, אין בהוראות חוק עזר זה כדי לגרוע מהוראות  )ב( 

תקנות הנמלים )בטיחות השיט(, ובייחוד מהוראות תקנות 68, 70 ו־71 שבהן. 

הוראות חוק עזר זה יחולו במקום רחצה מוכרז. )א(   .21
לכיוון  הים  ושפת  המוכרז  הרחצה  מקום  גבולות  את  בשלטים  תציין  העירייה  )ב( 

היבשה.

ט' בחשוון התשפ"ג )3 בנובמבר 2022(
)חמ 8-35(   

ך י ל ט ס נ י ק ז  ר  
ראש עיריית ראשון לציון  

מאושר.

ד ק ש ת  ל י י א
שרת הפנים

אני מסכימה.

י ל א כ י מ רב  מ
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים

 

   
 

   

איסור הפרעה

היתרים

הודעות

מסירת הודעה

ביטול

שמירת דינים

תחולה

ק"ת התשכ"ז, עמ' 390.  7
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חוק עזר לסח'נין )תיעול( )תיקון(, התשפ"ג-2022 

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־251 לפקודת העיריות1 )להלן - הפקודה(, מתקינה 
מועצת עיריית סח'נין  חוק עזר זה:

במקום  העיקרי(,  העזר  חוק   - )להלן  התשפ"א-22020  )תיעול(,  לסח'נין  עזר  בחוק   .1 
סעיף 14 יבוא:

החל מיום כ"ב בתמוז התשפ"ז )27 ביולי 2027( הטלת היטל "מגבלת גבייה  .14
לפי חוק עזר זה תהיה טעונה אישור של מועצת עיריית סח'נין 

ושל שר הפנים או מי מטעמו."

במקום התוספת הראשונה לחוק העזר העיקרי יבוא:  .2
"תוספת ראשונה

)סעיף 3(

היטל תיעול

שיעור ההיטל 
בשקלים חדשים

בעד נכס -

4.02 )א( לכל מ"ר משטח קרקע

14.84".)ב( לכל מ"ר משטח בניין

על אף האמור בסעיף 13 לחוק העזר העיקרי כתיקונו בחוק עזר זה, ביום פרסומו של   .3
חוק עזר זה יעודכנו תעריפי ההיטל שנקבעו בתוספת לחוק העזר העיקרי, כתיקונה 
זה  עזר  חוק  של  פרסומו  יום  לפני  שפורסם  המדד  שינוי  שיעור  לפי  זה,  עזר  בחוק 

לעומת מדד חודש יוני 2022. 

כ"א באלול התשפ"ב )17 בספטמבר 2022(
)חמ 8-14(   

א  י ר ו  ב א ת  א ו פ א ס  
ראש עיריית סח'נין    

 

חוק עזר לסח'נין )סלילת רחובות( )תיקון(, התשפ"ג-2022 

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־251 לפקודת העיריות1 )להלן - הפקודה(, מתקינה 
מועצת עיריית סח'נין חוק עזר זה:

העיקרי(,  העזר  חוק   - )להלן  התשפ"א-22020  רחובות(,  )סלילת  לסח'נין   עזר  בחוק   .1
במקום סעיף 14 יבוא:

החלפת סעיף 14

החלפת התוספת 
הראשונה

הוראת שעה

החלפת סעיף 14

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.   1

ק"ת-חש"ם, התשפ"א, עמ' 105.   2

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.   1

ק"ת-חש"ם, התשפ"א, עמ' 98.   2
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החל מיום כ"ב בתמוז התשפ"ז )27 ביולי 2027( הטלת היטל "מגבלת גבייה  .14
לפי חוק עזר זה תהיה טעונה אישור של מועצת עיריית סח'נין 

ושל שר הפנים או מי מטעמו."

במקום התוספת הראשונה לחוק העזר העיקרי יבוא:  .2
"תוספת ראשונה

)סעיפים 3 עד 5(

שיעור ההיטל 
בשקלים חדשים

היטל סלילת כביש -  .1

קרקע - לכל מ"ר משטח הקרקע 5.08)א( 

בניין - לכל מ"ר משטח הבניין 18.74)ב( 

היטל סלילת מדרכה -  .2

קרקע - לכל מ"ר משטח הקרקע 2.38)א( 

בניין - לכל מ"ר משטח הבניין 8.76".)ב( 

על אף האמור בסעיף 13 לחוק העזר העיקרי, ביום פרסומו של חוק עזר זה יעודכנו   .3
לפי  זה,  עזר  בחוק  כתיקונה  העיקרי,  העזר  לחוק  בתוספת  שנקבעו  ההיטל  תעריפי 
חודש  מדד  לעומת  זה  עזר  חוק  של  פרסומו  יום  לפני  שפורסם  המדד  שינוי   שיעור 

יוני 2022. 

כ"א באלול התשפ"ב )17 בספטמבר 2022(
)חמ 8-3(

א  י ר ו  ב א ת  א ו פ א ס  
ראש עיריית סח'נין    

החלפת התוספת 
הראשונה

הוראת שעה
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