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 -1975ה"התשל, )רחצה בבריכות שחיה(חוק עזר לערד  

 2539'  עמ  )28.8.1975(ה "תשל  , 3389ת " ק  :פורס�

,  לחוק הסדרת מקומות רחצה6וסעי� ,  לפקודת המועצות המקומיות�23 ו22מכותה לפי סעיפי� בתוק� ס

 :מתקינה המועצה המקומית ערד חוק עזר זה, �1964ד"תשכ

 הגדרות

 -בחוק עזר זה   . 1

המבני� והמיתקני� המיועדי� לשמש , בריכות השחיה הנמצאות בתחו� המועצה לרבות השטח- " שטח הבריכות"

 ;ריכה ואת המתרחצי� בהאת הב

 ;המועצה המקומית ערד- " המועצה"

 ;כול( או מקצת(, לרבות מי שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה- " ראש המועצה"

 ;אד� שמינהו ראש המועצה בכתב להיות מפקח או עוזר למפקח בשטח הבריכות- " עוזר למפקח"�ו" מפקח"

 ;רכושו או נוחיותו של אד�, בריאותו, בטחונו, עלול לסכ( את חייוכל דבר ה- " מפגע"

סדרני� ומגישי , מצילי�(עוזר כמשמעות� בצו הסדרת מקומות רחצה �משנה או מציל�מציל, מציל אחראי- " מציל"

 ;אשר ראש המועצה מינהו בכתב, �1965ו"תשכ, )עזרה ראשונה

 ; א� נאמר אחרת בחוק עזר זהזולת,  שני��9ילד או ילדה בגיל צעיר מ- " ילד"

ולמעט כלבי� , כלבי� וקופי�, חתולי�, עופות בית, חמורי�, סוסי�, עזי�, כבשי�, לרבות בקר- " חיי��בעלי"

 ;המשמשי� להולכת עיוור

,  לתקנות התעבורה1למעט רכב בטחו( כמשמעותו בתקנה ,  לפקודת התעבורה1כמשמעותו בסעי� - " רכב"

 ;המועצה כשה� נהוגי� בידי אד� לצור+ מילוי תפקידוורכב של , �1961א"תשכ

 .למעט עגלת ילדי� ועגלת נכי�, לרבות עגלת רוכל ועגלת סבל, כל עגלה שאינה רכב מנועי- " עגלה"

 בגדי רחצה

 . לא יתרח, אד� בשטח הבריכות אלא כשהוא לבוש בגד רחצה)א(  . 2

 .י��אלא כשה� חובשי� כובע, ל שיער ארו+ילדה או גבר שהוא לדעת המפקח בע,  לא יתרחצו אשה)ב(

 .אלא במקומות שייחדה לכ+ המועצה,  לא יתלבש אד� ולא יתפשט בשטח הבריכות)ג(

 מקומות המיועדי� לרחצה

 - המועצה רשאית לקבוע בשטח הבריכות )א(  . 3

 ; מקומות שבה� הרחצה אסורה)1(

 ;ת ילדי� או לבתי תינוקותלמעונו, לגני ילדי�, ספר� מקומות רחצה מיוחדי� לבתי)2(

 ;למשחקי� או לספורט,  מקומות מיוחדי� לקייטנות)3(

 . מקומות מיוחדי� להוראת שחיה)4(

שעות רחצה ותנאי� , )א(לגבי כל מקו� שקבעה המועצה על פי סעי� קט( ,  ראש המועצה יפרט במודעות)ב(

 .מיוחדי� אחרי�

שלא בהתא� להוראות , ישחק ולא יעסוק ש� בספורטלא , לא יתרח,,  לא יימצא אד� בשטח הבריכות)ג(

 המסורי� לפיקוחו לעשות דבר מ( הדברי� האסורי� 15ולא יתיר למבוגר או לילד עד גיל , )ב(� ו)א(סעיפי� קטני� 

 .כאמור

 רוכלות

 .אלא על פי התר בכתב מאת ראש המועצה,  לא יעסוק אד� ברוכלות בשטח הבריכות)א(  . 4

להוסי� , לבטלו או להתנותו וכ( לכלול בו תנאי�, אי לתת התר כאמור או לסרב לתתו ראש המועצה רש)ב(

 .לשנות� או לבטל�, לגרוע מה�, עליה�

 העמדת כסאות מרגוע ואוהלי�

 .אלא ברשות המפקח, אוהל או מחסה, לא יעמיד אד� בשטח הבריכות כסא מרגוע  . 5

 מניעת רעש

 .טח הבריכות לא יקי� אד� רעש בלתי סביר בש)א(  , 6

 .)א(חייב למנע� מהקמת רעש בלתי סביר כאמור בסעי� קט( ,  מי שילד או מבוגר נמצאי� בפיקוחו)ב(

 בעלי חיי� רכב וכלבי�

ולא יתיר , רכב או עגלה,  בעלי חיי�- פרט למקו� שייעדה לכ+ המועצה - לא יביא אד� לשטח הבריכות )א(  . 7

 .ת כאמורלמבוגר או לילד המסורי� לפיקוחו לעשו

 .ובלבד שלא יוכנס לשטח המשמש לרחצה,  לא יחול על כלב המשמש להולכת עיוור)א( סעי� קט( )ב(
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 מפגע

 . לא יעשה אד� דבר שיש בו משו� מפגע ולא יתיר למבוגר או לילד המסורי� לפיקוחו לעשות כאמור)א(  . 8

 .עצהאלא במקומות שייעדה לכ+ המו,  לא יעשה אד� צרכיו בשטח הבריכה)ב(

למעט בקבוקי� הנמסרי� לשתיה במקו� בתו+ שטח ,  לא יכניס אד� בקבוקי זכוכית לשטח הבריכה)ג(

 .המזנו( או ליד דלפקו

 הנפת דגל שחור

, מחמת מצב הבריכות, או בחלק ממנו,  החליט המפקח כי יש לאסור את הרחצה בשטח הבריכות בכלל)א(  . 9

 .יצווה להני� בו דגל שחור במקו� בולט

,  המסורי� לפיקוחו להימצא בבריכות15ולא יתיר למבוגר או לילד עד גיל ,  לא יימצא אד� בבריכות)ב(

 .)א(במקו� ובזמ( שמונ� דגל שחור לפי סעי� קט( 

 תחנות הצלה

 .להחזיק( ולסגר(,  ראש המועצה רשאי להתקי( בשטח הבריכות תחנות הצלה)א(  . 10

או למניעת , יל או מפקח למניעת סכנה לעצמו או לאד� אחר מי שקיבל אות אזהרה או הוראה ממצ)ב(

 .או לשמירת הסדר והנקיו( בשטח הבריכות יציית לה�, הפרעה למתרחצי�

במכשירי� אחרי� של תחנת הצלה או , בחגורות הצלה, שאינו מציל או מפקח,  לא ישתמש אד�)ג(

ולא ית( כל אות הדומה לאותות הניתני� , ורבמשרוקית ולא יתיר למבוגר או לילד המסורי� לפיקוחו לעשות כאמ

 .אלא בהסכמתו של מפקח או מציל, מאת מציל

 איסור לקרוא לעזרה ללא צור) או לסכ' חיי�

 .כנתו( בסכנה וקורא לעזרה, א� בצעקות או העוויות וא� באופ( אחר,  לא יתראה אד� בזדו()א(  . 11

ל לסכ( את חייו או לפגוע בגופו או לסכ( את חייה� של לא יצלול ולא יקפו, באופ( העלו,  לא ישחה אד�)ב(

 .אחרי� או לפגוע בגופ�

 איסור להשתמש בחומר מזוה�

לא ישתמש אד� בשטח הבריכות בחומר העשוי ללכל+ את מי הבריכות וסביבותיה� או לפגוע בה� בדר+   . 12

 .אחרת ולא יתיר למבוגר או לילד המסורי� לפיקוחו לעשות זאת

 � נזקאיסור לגרו

ידי �לא יקלקל ולא יסיר כל שלט או מודעה שנקבעו בשטח הבריכות על, לא יגרו� אד� נזק לרכוש המועצה  . 13

 .המועצה או על פי הוראותיה ולא יתיר למבוגר או לילד המסורי� לפיקוחו לעשות כ(

 כרטיס כניסה לבריכה של המועצה

תהא רק על , או השכרת בגדי רחצה וכובעי�, מיתקני�כניסה לשטח בריכת השחיה של המועצה והשימוש ב  . 14

 .פי כרטיסי� שימכרו בידי המועצה או מטעמה

 סמכויות המפקח

 - המפקח רשאי )א(  . 15

מכשיר , דוכ( מכירה, עגלה, חיי��בעלי, מחסה, כסא מרגוע,  להוציא משטח הבריכות כל אוהל)1(

לשלומ� או לבטחונ� של המתרחצי� בקבוק זכוכית או כל חפ, אחר העלול להפריע , ספורט

 ;שמשתמשי� בו בניגוד להוראות חוק עזר זה

 ; להיכנס לכל מקו� בשטח הבריכות כדי לגלות א� בוצעה עבירה על הוראות חוק עזר זה)2(

 למנוע כניסה ולהרחיק משטח הבריכות כל אד� הנגוע לדעתו במחלה מידבקת או שיש על גופו )3(

 ;פצעי�

 .)א( למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעי� קט(  לא יפריע אד�)ב(

 עונשי'

  *. לירות5000 קנס -דינו , העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה  . 16

 4068ת " ק18.12.1979 מעודכ( ליו�  *

 שמירת דיני�

 .האמור בחוק עזר זה אינו בא למעט מכוחו של כל די( אחר  . 17

 הש�

�1975ה"תשל, )רחצה בבריכות שחיה(חוק עזר לערד "ייקרא לחוק עזר זה   . 18." 

 .נתאשר
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 )1975 ביולי 16(ה "באב תשל' ח

 אברה� שוחט

  ראש המועצה המקומית ערד                

 יוס( בורג

 שר הפני�

 


