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  עמק המעיינות , מתקינה המועצה האזורית  1941לפקודת המועצות המקומיות,    9בתוקף סמכותה לפי סעיף  
 חוק עזר זה: 

 הגדרות 
 ( א )תיקון: התשע"

 -בחוק עזר זה  . 1

תחום המועצה, במקום הידוע בשם "גן השלושה" כולל רצועת קרקע מסביב  הבריכות הנמצאות ב - "שטח הבריכות"  
 מטר;  150לכל בריכה ברוחב של 

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

 ; עמק המעיינותהמועצה האזורית - "המועצה" 

 ם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן; לרבות אד- "ראש המועצה" 

 אדם שנתמנה בכתב על ידי ראש המועצה כמפקח על שטח הבריכות או כעוזר למפקח; - "המפקח" 

אדם  כל דבר העלול לסכן את חייו, בטחונו, בריאותו, רכושו או נוחיותו של אדם או כל דבר העלול להפריע ל- "מפגע"  
 או למנוע אותו מהשתמש בזכויותיו או להביא לידי הרגזה או לידי פגיעה בחוש הראייה, הריח או השמיעה;

 אדם שנתמנה על ידי ראש המועצה כמפקח על תחנת הצלה או כעוזר למפקח; - "מציל" 

 ילד או ילדה בגיל פחות מתשע שנים; - "ילד" 

 פרדים, סוסים, חמורים, עופות בית, חתולים, קופים, למעט כלבים; לרבות בקר, כבשים, עזים, גמלים, - "בעל חיים" 

 לפקודת התעבורה;  2כמשמעותו בסעיף - "רכב" 

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

לקהל רשות כניסה חפשית  לרבות מדרכה, בית קפה, מסעדה, אוטובוס ציבורי או כל מקום אחר שיש  - "מקום ציבורי"  
 אליו; 

 הימצא אדם בשטח הבריכות כשאינו לבוש בגדים רגילים. - "התרחץ" 

 בגדי רחצה והגבלות לבישת בגדים ופשיטתם 

 לא יתרחץ אדם בשטח הבריכות, אלא כשהוא לבוש בגד רחצה.  )א( . 2

 לא יתלבש אדם ולא יתפשט בשטח הבריכות, אלא במקומות שיוחדו לכך על ידי  )ב(

 מקומות המיועדים לרחצה 
 התשכ"ב(  :)תיקון

 -המועצה רשאית לקבוע בשטח הבריכות  )א( . 3

 מקומות שבהם הרחצה אסורה; )1(

 מקומות רחצה מיוחדים לבתי ספר, לגני ילדים, למעונות ילדים או לבתי תינוקות;  )2(

 מקומות רחצה מיוחדים למבוגרים או לילדים החולים בשעלת;  )3(

 מיוחדים לקייטנות, למשחקים או לספורט; מקומות  )4(

 מקומות מיוחדים לרחיצת בעלי חיים. )5(

ידי המועצה על פי סעיף קטן    )ב( לגבי כל מקום מיוחד, שנקבע על  , שעות  )א(ראש המועצה יפרט במודעות 
 הרחצה ותנאים מיוחדים אחרים.

א יתרחץ ולא ישחק בו משחק הקשור  לא יכנס אדם לשטח הבריכות אלא על פי היתר מאת ראש המועצה, ל  )ג(
הסעיפים   להוראות  בהתאם  שלא  חיים  בעלי  שם  ירחץ  ולא  קלה,  לריצה  פרט  בספורט,  שם  יעסוק  לא  גוף,  בתנועת 

 ולא יתיר למבוגר או לילד המסורים לפיקוחו לעשות דבר מן הדברים האסורים כאמור.  )ב(-ו )א (הקטנים 

שנכנס תוך מילוי תפקידו כמפקח או כמציל בקשר עם תאונה או  האיסור להיכנס כאמור לא יחול על מי    )ד(
 לשם הצלת נפשות. 

 העמדת כסאות מרגוע ואהלים 

 לא יעמיד אדם בשטח הבריכות כסא מרגוע, אוהל או מחסה, אלא ברשות המפקח.  . 4



 רוכלות 

המועצה רשאי לתת  לא יעסוק אדם כרוכל בשטח הבריכות, אלא על פי היתר בכתב מאת ראש המועצה. ראש   . 5
 היתר כאמור או לסרב לתתו, לבטלו או להתלותו וכן לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

 מניעת רעש 

לא יקים אדם רעש במקום ציבורי בשטח הבריכות, בין בצעקות ובין בפעמון, בצלצלים או בכלי הרעשה   )א( . 6
 אחר.

 . )א(מי שילד או מבוגר נמצאים בפיקוחו, חייב למנעם מהקמת רעש כאמור בסעיף קטן  )ב(

 בעלי חיים, רכב וכלבים 

בעל חיים, רכב או עגלה ולא יתיר    -די המועצה  פרט למקום שנועד לכך על י  -לא יביא אדם לשטח הבריכות    )א( . 7
למבוגר או לילד המסורים לפיקוחו לעשות כאמור, אולם מותר להוביל ביד אופניים ולהעמידם במקום שייקבע על ידי  

 המפקח. 

 לא יביא אדם כלב לשטח הבריכות, אלא כשהוא רתום לשרשרת ועל פיו מחסום. )ב(

 מפגע 

 בו משום מפגע ולא יתיר למבוגר או לילד המסורים לפיקוחו לעשות כאמור. לא יעשה אדם דבר שיש  )א( . 8

 לא יעשה אדם צרכיו בשטח הבריכה, אלא במקומות שיוחדו לכך על ידי המועצה או ברשותה. )ב(

 הנפת דגל שחור 

  החליט המפקח כי יש לאסור את הרחצה בשטח הבריכות בכלל או בחלק הימנו, מחמת מצב הבריכות,  )א( . 9
 יצווה להניף בו דגל שחור במקום בולט. 

לא יימצא אדם בבריכות ולא יתיר למבוגר או לילד המסורים לפיקוחו להימצא בבריכות במקום ובזמן    )ב(
 . )א(שמונף דגל לפי סעיף 

 תחנות הצלה 

 ראש המועצה רשאי להתקין בשטח הבריכות תחנות הצלה, להחזיקן ולסגרן.  )א( . 10

יית לאות, להוראה או להתראה שניתנו על ידי מציל או מפקח לשם בטחונו של אותו אדם  כל אדם חייב לצ )ב(
 או לשם בטחונו של מבוגר או ילד המסורים לפיקוחו, או לבטחונו של מבוגר או ילד אחר. 

יתיר    )ג( לא ישתמש אדם, שאינו מציל או מפקח, בחגורות הצלה, במכשירים אחרים של תחנת הצלה, לא 
ילד המסורים לפיקוחו לעשות כאמור ולא יתן כל אות הדומה לאותות הניתנים על ידי מציל, אלא בהסכמתו  למבוגר או ל

 של מפקח או מציל. 

 איסור לקרוא לעזרה ללא צורך  לסכן חיים או לצלול
 התשכ"א(  :)תיקון

לא יעמיד אדם פנים, אם בצעקות או בהעוויות ואם באופן אחר, כנתון בסכנה ולא יתנהג באופן העלול    )א( . 11
 להמריץ אנשים אחרים לחשוב כי הוא נתון בסכנה וקורא לעזרה אלא אם יש צורך בכך. 

 ל אחרים. לא ישחה אדם באופן העלול לסכן את חייו או לפגוע בגופו, או לסכן את חייהם או לפגוע בגופם ש  )ב(

 לא יצלול אדם לתוך הבריכה בשטח הבריכות. )ג(

 איסור להשתמש בחומר מזוהם 

לא ישתמש אדם בשטח הבריכות בחומר העשוי ללכלך את מי הבריכות וסביבותיהן ולא יתיר למבוגר או לילד   . 12
 המסורים לפיקוחו לעשות זאת. 

 איסור לגרום נזק 

המועצה ולא יקלקל ולא יסיר כל שלט או מודעה שנקבעו בשטח הבריכות על ידי  לא יגרום אדם נזק לרכוש   . 13
 ראש המועצה או על פי הוראותיו ולא יתיר למבוגר או לילד המסורים לפיקוחו לעשות זאת.

 סמכויות המפקח 

 - המפקח רשאי  )א( . 14

עגלה,  )1( רכב,  חיים,  בעל  מחסה,  מרגוע,  כסא  אוהל,  כל  הבריכות  משטח  מכשיר    להוציא  נגינה,  כלי 
 ספורט, מודעה, שלט או כל חפץ אחר שהושמו או משתמשים בהם שלא בהתאם להוראת חוק עזר זה; 

 להיכנס לכל מקום בשטח הבריכות על מנת לגלות עבירה על הוראות חוק עזר זה;  )2(

 להרחיק משטח הבריכות כל אדם הנגוע במחלה מידבקת;  )3(

 הוצאה לפועל של הוראות חוק עזר זה.לעשות כל פעולה הנחוצה לשם  )4(

 . )א(לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן  )ב(



 הודעות 

המפקח רשאי בהודעה בכתב לתת הוראות לאדם שעבר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ולדרוש ממנו    )א( . 15
פני שנעברה העבירה בהתאם לפרטים ולתנאים הקבועים  לבצע את כל העבודות הדרושות לשם החזרת המצב שהיה ל

 בהודעה. 

 . )א(ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לציית להוראות ולבצע את העבודות כאמור בסעיף קטן  )ב(

 אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.  )ג(

 סמכויות ראש המועצה 

צע עבודה מהעבודות המפורטות בהודעה שלא לפי  , או בי15לא מילא אדם אחרי דרישת המפקח לפי סעיף   . 16
הפרטים והתנאים הקבועים בה, רשאי ראש המועצה לבצע את העבודה הדרושה ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו  

 אדם.

 אגרת היתר 
 התשכ"ב(  :)תיקון

 ישולמו לקופת המועצה אגרות בשיעורים האמורים בתוספת.  )ג(3בעד מתן היתר לפי סעיף  )א( א. 16

 . 3תושב המועצה פטור מאגרה בעד היתר לפי סעיף  )ב(

 מסירת הודעות 

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו   . 17
ידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או  או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ל

לפי מען מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים   אל אותו אדם  רשום הערוך  בדואר במכתב  המועסק שם, או נשלחה 
 לאחרונה, או הוצגה במקום בולט באחד  המקומות האמורים או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים בתחום המועצה. 

 ענשים 
 )תיקון: התשס"ט( 

 )בוטל(. . 18

 תחולה 

 האמור בחוק עזר זה אינו בא למעט מכוחו של כל דין אחר.  . 19

 השם 
 ( א )תיקון: התשע"

 .)בוטל( . 20

 תוספת

 )א16סעיף(
 1363, ק"ת 20.9.1962תחילה ביום 

 - 3אגרת היתר לפי סעיף 
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