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עורכים: עו"ד רון דלומי ועו"ד מנשה כהן
חוק עזר לחוף אשקלון (רחצה על שפת הים), תשי"ד1954-
פורסם: 	 ק"ת 474,	תשי"ד )23.9.1954(,	עמ' 1380
בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941, מתקינה המועצה אזורית חוף אשלון חוק עזר זה:
הגדרות
1. 		בחוק עזר זה -
"המועצה"  -המועצה האזורית חוף אשקלון;
"חוק עזר לעמק חפר"  -חוק עזר לעמק חפר )רחצה על שפת הים(, תשי"ד1954-;
"שפת הים"  -שטח שבתחום המועצה המשתרע בין קו היבשה המרוחק מרצועת חוף הים 25 מטר, הנמדדים מנקודת השפל של המים, ובין הקו בים המרוחק מרצועת חוף הים 500 מטר, הנמדדים כאמור;
"בגד רחצה", "ראש המועצה", "המפקח", "מציל", "ילד", "בעל חיים", "רכב", "מקום ציבורי", "התרחץ"  -כמשמעותם בחוק עזר לעמק חפר;
"עגלה"  -כל עגלה שאינה רכב, למעט עגלת ילדים.
בגדי רחצה והגבלות לבישת בגדים ופשיטתם
2. 		)א( לא יתרחץ אדם בשפת הים אלא כשהוא לבוש בגד רחצה.
)ב( לא יתלבש אדם ולא יתפשט על שפת הים אלא במקומות שיוחדו לכך על ידי המועצה או ברשותה.
מקומות מיועדים לרחצה
3. 		)א( המועצה רשאית לקבוע על שפת הים:
)1( מקומות שבהם הרחצה אסורה;
)2( מקומות רחצה מיוחדים לבתי ספר, לגני ילדים, למעונות ילדים או לבתי תינוקות;
)3( מקומות רחצה לגברים לחוד ולנשים לחוד, או באופן אחר;
)4( מקומות רחצה מיוחדים לאנשים או לילדים החולים בשעלת;
)5( מקומות מיוחדים לקייטנות, למשחקים או לספורט;
)6( מקומות לעגינת סירות שיט או מפרשים;
)7( מקומות מיוחדים לרחיצת בעלי חיים.
)ב( ראש המועצה יפרט במודעות לגבי כל מקום מיוחד שנקבע על ידי המועצה על פי סעיף קטן )א(, שעות הרחצה ותנאים מיוחדים אחרים. 
)ג( לא ייכנס אדם לשטח שפת הים, לא יתרחץ ולא ישחק בו משחק הקשור בתנועות גוף, לא יעסוק שם בספורט פרט לריצה קלה, לא ייעגן שם סירות שיט או מפרשים ולא ירחץ שם בעלי חיים שלא בהתאם להוראות הסעיפים הקטנים )א( ו-)ב( ולא יתיר לאדם או לילד המסורים לפיקוחו לעשות דבר מן הדברים האסורים כאמור.
)ד( האיסור להיכנס כאמור לא יחול על מי שנכנס תוך מילוי תפקידו כמפקח או כמציל או בקשר עם תאונה או לשם הצלת נפשות.
אסור לגשת בסירה למקומות רחצה
4. 		לא ייכנס אדם בסירה למקום שיחדוהו כמקום רחצה, אלא לצורך הצלת נפשות.
העמדת כסאות מרגוע, סוכות ואהלים
5. 		לא יעמיד אדם על שפת הים כסא מרגוע, אוהל או סוכה אלא ברשות המפקח; ואולם רשאית המועצה ליתן רשיון לאדם להעמיד כסאות מרגוע על שפת הים כדי להשכירם לקהל, בתנאים, בזמנים ובתשלום שהמועצה תקבעם.
רוכלות
6. 		לא יעסוק אדם כרוכל על שפת הים אלא על פי היתר בכתב מאת ראש המועצה. ראש המועצה רשאי לתת היתר כאמור או לסרב לתתו, לבטלו לחלוטין או להפסיקו למשך תקופה מסויימת, וכן לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.
מניעת רעש
7. 		)א( לא יקים אדם רעש במקום ציבורי על שפת הים בין בצעקות ובין בפעמון, בצלצולים או בכלי הרעשה אחר.
)ב( מי שילד או אדם נמצאים בפיקוחו חייב למנעם מהקמת רעש כאמור בסעיף קטן )א(.
בעלי חיים, רכב וכלבים
8. 		)א( לא יביא אדם לשפת הים - פרט למקום שנועד לכך על ידי המועצה - בעל חיים, רכב או עגלה, ולא יתיר לאדם או לילד המסורים לפיקוח, לעשות כאמור, אולם מותר להוביל ביד אופניים ולהעמידם במקום שייקבע על ידי המפקח.
)ב( לא יביא אדם כלב לשפת הים, אלא כשהוא רתום לשרשרת וכשמחסום נתון בפיו.
מפגע
9. 		)א( לא יעשה אדם דבר שיש בו משום מפגע, ולא יתיר לאדם אחר או לילד המסורים לפיקוחו לעשות כאמור.
)ב( לא ייעשה אדם צרכיו על שפת הים אלא במקומות שיוחדו לכך על ידי המועצה או ברשותה.
הנפת דגל שחור
10. 		)א( החליט המפקח כי יש לאסור את הרחצה או את השימוש בסירות, או שני הדברים כאחד, בשפת הים בכלל, או בחלק הימנה, מחמת מצב הים, יצווה להניף בו דגל שחור במקום בולט.
)ב( לא יימצא אדם בים ולא ישתמש בו בסירה ולא יתיר לאדם או לילד המסורים לפיקוחו לעדות כאמור במקום ובזמן שמונף דגל לפי סעיף קטן )א(.
תחנות הצלה
11. 		)א( ראש המועצה רשאי להתקין תחנות הצלה, להחזיקן ולסגור אותן.
)ב( כל אדם חייב לציית לאות, להוראה או להתראה שניתנו על ידי מציל או מפקח לשם בטחונו של אותו אדם או לשם בטחונו של אדם או ילד המסורים לפיקוחו, או לבטחונו של אדם אחר או ילד אחר.
)ג( לא ישתמש אדם, שאינו מציל או מפקח, בסירות, בחגורות ההצלה, או בכל יתר המכשירים של תחנת הצלה, לא יתיר לאדם או לילד המסורים לפיקוחו לעשות כאמור, ולא יתן כל אות הדומה לאותות הניתנים על ידי המציל, אלא בהסכמתו של מפקח או מציל.
אסור לקרוא לעזרה ללא צורך או לסכן חיים
12. 		)א( לא יעמיד אדם פנים, אם בצעקות או בהעויות, או באופן אחר כנתון במצוקה, ולא יתנהג באופן העלול להמריץ אנשים אחרים לחשוב כי הוא נתון בסכנה וקורא לעזרה אלא אם יש צורך בכך.
)לא ישהה אדם ולא יצלול באופן העלול לסכן את חייו או לפגוע בגופו או לסכן את חייהם או לפגוע בגופם של אחרים.
אסור להשתמש בחומר מזוהם
13. 		לא ישתמש אדם על שפת הים בחומר העשוי ללכלך את מי הים או את שפת הים, ולא יתיר לאדם או לילד המסורים לפיקוחו לעשות זאת.
אסור לגרום נזק
14. 		לא יגרום אדם נזק לרכוש המועצה ולא יקלקל ולא יסיר כל שלט או מודעה שנקבעו על שפת הים על ידי ראש המועצה או על פי הוראותיו ולא יתיר לאדם או לילד המסורים לפיקוחו לעשות זאת.
סמכויות המפקח
15. 		המפקח רשאי:
(1) 	(א) להוציא משפת הים כל אוהל, כסא מרגוע, מחסה, רכב, עגלה, כלי נגינה, מכשיר ספורט, סירה, מודעה, שלט, או כל חפץ אחר שהושמו או שמשתמשים בהם שלא בהתאם להוראות חוק עזר זה;
)ב( להיכנס לכל מקום על שפת הים על מנת לגלות עבירה על הוראות חוק עזר זה;
)ג( להרחיק משפת הים כל אדם הנגוע במחלה מדבקת;
)ד( בכלל לעשות כל פעולה הנחוצה לשם הוצאה לפועל של הוראות חוק עזר זה;
)2( לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי פסקה )1(.
הודעות
16. 		)א( המפקח רשאי בהודעה בכתב לתת הוראות לאדם שעבר על הוראות חוק עזר זה ולדרוש ממנו לבצע את כל העבודות הדרושות לשם החזרת המצב ליושנו כפי שהיה לפני שנעברה העבירה בהתאם לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.
)ב( ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לציית להוראות ולבצע את העבודות כאמור בסעיף קטן )א(.
)ג( אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.
סמכויות המועצה
17. 		לא מילא אדם אחרי דרישת המפקח לפי סעיף 61 או ביצע עבודה מהעבודות המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה, רשאית המועצה לבצע את העבודה הדרושה ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.
מסירת הודעות
18. 		מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי כתובת מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים בתחום המועצה.
עונשין
19. 		העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו - קנס 5000 לירות *ואם עבר על הוראות סעיף 16)ג( והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 17 והיתה העבירה נמשכת, דינו - קנס 200 לירות * לכל יום בו נמשכה העבירה אחרי הרשעתו בדין.
		
*	 תחילה ביום 3.8.1978; ק"ת 3877.
תחולה
20. 		האמור בחוק עזר זה אינו בא למעט מכוחו של דין אחר.
השם
21. 		לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לחוף אשקלון )רחצה על שפת הים(, תשי"ד1954-".
נתאשר.
כ"א באב תשי"ד )20 באוגוסט 1954(
אברהם בר מנחם
ראש המועצה האזורית
חוף אשקלון
		ישראל רוקח
		 שר הפנים


