חוק עזר למטה אשר (הסדרת שייט לספורט ימי ממונע ולא ממונע בחופי
הים) ,התשפ"ב 2021 -
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  14ו 22-לפקודת המועצות המקומיות ,1סעיף  6לחוק הסדרת מקומות רחצה ,תשכ"ד19642-
(להלן  -החוק) ,ובאישור שר הפנים ,מתקינה המועצה האזורית מטה אשר חוק עזר זה:
הגדרות
 .1בחוק עזר זה -
"אזור שיט לספורט ימי ממונע או לא ממונע " – אזור בתחום חוף הים ,אשר ראש המועצה הגדירו גאזור המיועד
להפעלת ספורט ימי ממונע;
"חוף הים"  -קו החוף כהגדרתו בסעיף  2לחוק שמירת הסביבה החופית ,תשס"ד.32004-
"המועצה"  -המועצה האזורית מטה אשר;
"כלי שיט" – אופנוע ים ,סירה ,מפרשית ,ספינה או אניית נוסעים קטנה;
"מציל"  -מציל אחראי ,מציל משנה ומציל עוזר כמשמעותם בצו הסדרת מקומות רחצה )מצילים ,סדרנים ומגישי עזרה
ראשונה( ,התשכ"ו ,41965-אשר נתמנה בכתב בידי ראש המועצה;
"מקום אסור לרחצה"  -כמשמעותו בצו הסדרת מקומות רחצה;
"מקום רחצה מוכרז"  -כמשמעותו בצו הסדרת מקומות רחצה ;
"צו הסדרת מקומות רחצה" -צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים התיכון ,בים כנרת,
בנהר הירדן ,בים המלח ובים סוף) ,התשס"ד;52004-
"ראש המועצה"  -לרבות מי שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן ,לפי
סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) התשל"ה;61975-
"רכב"  -כהגדרתו בפקודת התעבורה [נוסח חדש] ,התשכ"א ,71961-למעט רכב בטחון כמשמעותו בתקנה  1לתקנות
התעבורה ,התשכ"א ,19618-ורכב השייך למועצה;
תחולה
 .2המועצה תציין במודעות ובשלטים את גבולות אזור השיט לספורט ימי ממונע או לא ממנוע.
חובת היתר
 .3לא יוריד אדם כלי שיט לחוף הים ולא ישיט כלי שיט בחוף הים אלא בהיתר מאת ראש המועצה ובכפוף לתנאיו,
בתחום שהמועצה פרסמה לגביו הודעה כי הוא מיועד להורדת כלי שיט.
איסור רחצה
( .4א) לא יכריז ראש המועצה על מקום כאזור שיט לספורט ימי ממונע או לא ממונע ,אלא לאחר שיוכרז המקום כ-
"מקום אסור לרחצה" בצו הסדרת מקומות רחצה.
(ב) לא ירחץ אדם ,לא ישחה ולא יצלול באזור המוכרז כאזור שיט לספורט ימי ממונע או לא ממונע.
(ג) לא יפעיל אדם כלי שיט באזור המוכרז כאזור שיט לספורט ימי ממונע או לא ממונע אלא לפי חוק עזר זה.
(ד) איסור הרחצה באזור המוכרז כאזור שייט לספורט ימי ממונע או לא ממונע יצוין על-ידי המועצה במודעות או
בשלטים .שיוצבו בגבולות האזור ובכניסה אליו.
רכב
.5

לא יכניס אדם לחוף הים כל רכב ,אלא בדרכים שהוסדרו על פי חיקוק .בזמן השהות בחוף הים העמדתם של כלי
הרכב תהיה במקום שנקבע לכך על ידי ראש המועצה ו בכפוף להוראות חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים ,תשנ"ז-
.1997

איסור מפגע
 .6לא יפעל אדם ,אם במעשה ואם במחדל ,באופן שיש בו בכדי לגרום סכנה ,מטרד או פגיעה בסביבה החופית
כהגדרתה בחוק שמירת הסביבה החופית ,תשס"ד ,2004-או שיש בו כדי להפר את הסדר על חוף הים.
איסור הפרעה
 .7לא יפריע אדם לראש המועצה  ,לפקח ,לסדרן או למציל ,ולא ימנע אותם מהשתמש בסמכויותיהם לפי חוק עזר זה.

1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' 256
 2ס"ח תשכ"ד מס' .434
 3ס"ח תשס"ד מס' .1958
 4ק"ת תשכ"ו מס' .1808
 5ק"ת התשס"ד ,עמ' .447
 6ס"ח התשל"ה ,עמ' 212
7דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ' 173
 8ק"ת תשכ"א מס' .1128
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היתרים
 .8לפי חוק עזר זה רשאי ראש המועצה ,לתת היתר ,לסרב לתיתו ,להתלותו או לבטלו ,לכלול בו תנאים ,להוסיף
עליהם ,לגרוע מהם ,לשנותם או לבטלם ,הכל לפי שיקול דעתו.
הודעות
) .9א( ראש המועצה רשאי ,בהודעה בכתב ,להורות לאדם שעבר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ולדרוש ממנו לבצע
את כל העבודות הדרושות לשם החזרת המצב לקדמותו כפי שהיה לפני שנעברה העבירה ,בהתאם לתנאים ולפרטים
הקבועים בהודעה.
)ב( לא מילא אדם אחרי דרישות ראש המועצה לפי סעיף קטן )א( או ביצע את העבודה שלא לפי התנאים והפרטים
הקבועים בהודעה ,רשאי ראש המועצה לבצע את העבודה הדרושה ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.
מסירת הודעה
 .10מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהיה כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת 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 בד ואר 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 או
התפרסמה בשני עיתונים יומיים שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית.

משה דוידוביץ
ראש המועצה האזורית מטה אשר

איילת שקד
שרת הפנים
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