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חוק עזר לחוף הכרמל )הסדרת מקומות רחצה( )תיקון(, התשפ"א-2021

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 14, 19, 22, 23 ו–24 לפקודת המועצות המקומיות1, ולפי 
למניעת  לחוק   6 סעיף  ולפי  התשכ"ד-21964,  רחצה,  מקומות  הסדרת  לחוק  ו–9   6 סעיפים 
מועצת  מתקינה  הסביבה,  להגנת  והשרה  הפנים  שר  ובאישור  התשכ"א-31961,  מפגעים, 

המועצה האזורית חוף הכרמל חוק עזר זה:

בחוק עזר לחוף הכרמל )הסדרת מקומות רחצה(, התשכ"ח-41968 )להלן - חוק העזר   .1
העיקרי(, אחרי סעיף 8 יבוא:

)א( לא יעמיד אדם על שפת הים ריהוט ביתי, לרבות ספה, "ריהוט ביתי 8א. 
כורסה, מזרן, מקרר, ריהוט המיועד לאחסנה, שטיח או כיוצא 

באלה.

ועל  מתנפח  מזרן  על  יחול  לא  )א(  קטן  בסעיף  )ב( האמור 
מחצלת עשויה קש או חומרים דומים, ובלבד שהאדם סילק 

אותם משפת הים עם סיום שהותו בשפת הים."

אחרי סעיף 10 לחוק העזר העיקרי יבוא:  .2

"איסור החזקת 
בקבוקי זכוכית

ירשה  ולא  יחזיק  לא  ימכור,  לא  הים,  לשפת  אדם  יכניס  לא  10א. 
לאחר מטעמו להכניס, למכור או להחזיק בשפת הים בקבוקי 
זכוכית, מכלי זכוכית או כלי קיבול אחר מזכוכית, בין שיש 

בהם משקה ובין שאין בהם משקה.

)א( המועצה רשאית להכריז על אזורים בשפת הים כ"חוף חוף בלא פלסטיק 10ב. 
בלא פלסטיק".

)ב( החליטה המועצה כאמור בסעיף קטן )א(, לא יכניס אדם 
לאותו אזור כלי אוכל ושתייה לשימוש חד־פעמי העשויים 

פלסטיק ולא ישתמש באותו אזור בכלים כאמור.

את  תפרסם  )א(,  קטן  בסעיף  כאמור  המועצה  )ג( החליטה 
במודעות  ותציין  המועצה  של  האינטרנט  באתר  החלטתה 

ובשלטים את גבולות האזורים."

בסעיף 11 לחוק העזר העיקרי, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:  .3
באלה,  כיוצא  קול  מכשירי  או  קול  מגביר  רמקול,  הים  בשפת  אדם  יפעיל  ")ב( לא 
יינתן  כאמור  היתר  שקבע;  ובתנאים  המועצה  ראש  ידי  על  שניתן  היתר  לפי  אלא 

בכפוף לתקנות מניעת מפגעים )מניעת רעש(, התשנ"ג-51992.

)ג( לא יעמיד אדם בשפת הים ולא ישתמש במכשיר לייצור או להעברה של זרם 
חשמלי )גנרטור(, אלא לפי היתר שניתן על ידי ראש המועצה ולפי התנאים שקבע בו.

לא ובהם  שקט",  כ"חוף  הים  בשפת  אזורים  על  להכריז  רשאית  )ד( )1( המועצה 
תותר הפעלת אמצעים להשמעת קול או מוזיקה מכל סוג ובכל עוצמה שהיא.

הוספת סעיף 8א

 הוספת סעיפים
10א ו–10ב

תיקון סעיף 11

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.  1

ס"ח התשכ"ד, עמ' 172.  2
ס"ח התשכ"א, עמ' 58.  3

ק"ת התשכ"ח, עמ' 661; ק"ת-חש"ם, התשע"ב, עמ' 91.  4
ק"ת התשנ"ג, עמ' 8.  5

04/04/2112:53



653 ק"ת-חש"ם 1096, כ"ב בניסן התשפ"א, 4.4.2021 

)2( החליטה המועצה כאמור בפסקה )1(, לא יפעיל אדם באותו אזור אמצעי 
להשמעת קול או מוזיקה.

)3( החליטה המועצה כאמור בפסקה )1(, תפרסם את החלטתה באתר האינטרנט 
של המועצה ותציין במודעות ובשלטים את גבולות האזורים."

בסעיף 13 לחוק העזר העיקרי, אחרי "סמרטוט" יבוא "צרכים, בדל סיגריה".  .4
ח' בניסן התשפ"א )21 במרס 2021(

ק ז י א ף  י ס א )חמ 8-35(  

ראש המועצה האזורית חוף הכרמל   

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א
שר הפנים

ל א י ל מ ג ה  ל י ג
השרה להגנת הסביבה

תיקון סעיף 13
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