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בתוקף סמכותה לפי סעיפים  254 ,250 ,249ו 259-לפקודת העיריות ,וסעיף  6לחוק הסדרת מקומות רחצה,
התשכ"ד ,1964-מתקינה מועצת עירית אילת חוק עזר זה:

הגדרות
בחוק עזר זה -
.1
"המועצה"  -מועצת העיריה;
"העיריה"  -עירית אילת;
"חוף"  -כל חוף ,בין מוכרז ,בין אסור לרחצה ובין כל חוף אחר ,המצוי בתחום שיפוטה של העיריה;
"לינה"  -שינה או תנומה ,לרבות הכנה וכל הסידורים הקשורים ללינה ,בין תחת כיפת השמים ובין

תחת סככות,
גגונים ,שמשיות או על כסאות או בתוך צריף ,סוכה ,אוהל ,בדון ,שק שינה ,שמיכה ,או כל אמצעי מחסה אחר;
"מעונוע"-קרוון מגורים נייד ,נגרר או ממונע;
"מציל"  -מציל אחראי ,מציל משנה ומציל עוזר כמשמעותם בצו הסדרת מקומות רחצה )מצילים ,סדרנים ומגישי
עזרה ראשונה( ,התשכ"ו ,1965-אשר ראש העיריה מינהו בכתב;
"פקח"" ,סדרן"  -מי שראש העיריה מינהו בכתב להיות פקח או סדרן לענין חוק עזר זה;
"ראש העיריה"  -לרבות אדם שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן;
"שטחים ציבוריים"  -לרבות דרך ,נתיב להולכי רגל ,נתיב לכלי רכב ממונע ,מדרכה ,כביש ,מסילה ,גשר ,מעבר ,שביל,
משעול ,סמטה ,רחבה ,גן ,ככר ,חצר ,שדה ,רצועת ירק ,נטיעות ,שדרה ,מזח או מעגן קבועים או צפים וכן כל מקום
פתוח שהציבור משתמש בו או נוהג לעבור בו או שהציבור נכנס אליו או רשאי להכנס אליו או לחלק ממנו ומקומות
כיוצא באלה ,ולמעט שפת הים;
"שפת הים"  -כל שטח המ צוי בתחום שיפוטה של העיריה והמשתרע בין קו שפל המים שבחוף לבין הקו ביבשה
הנמצא במרחק של  40מטרים ממנו.

איסור לינה על שפת הים
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)א( הלינה על שפת הים אסורה בשעות שבין  19.00לבין  ,07.00בכל ימות השנה ,למעט במקומות לינה
מוסדרים בהם ראש העיריה התיר בכתב את הלינה ובהתאם לתנאי ההיתר.
)ב( מקומות לינה מוסדרים כאמור בסעיף קטן )א( יצויינו ויסומנו על-ידי העיריה במודעות או בשלטים.

איסור לינה בשטחים ציבוריים
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)א( הלינה בשטחים ציבוריים אסורה במשך כל שעות היממה בכל ימות השנה ,למעט במקומות לינה
מוסדרים בהם ראש העיריה התיר בכתב את הלינה ובהתאם לתנאי ההיתר.
)ב( מקומות לינה מוסדרים כאמור בסעיף קטן )א( יצויינו ויסומנו על-ידי העיריה במודעות או בשלטים.

איסור הקמת מחסות
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)א( על שפת הים ובשטחים ציבוריים אסורים הקמתם ,העמדתם או הצבתם של כסא מרגוע ,מחסה ,סככה,
גגון ,צריף ,סוכה ,אוהל ,בדון ,שמשיה וכדומה )להלן  -מחסות( ושימוש בהם במשך כל שעות היממה בכל ימי
השנה ,למעט במקומות בהם התיר ראש העיריה בכתב הקמה ,העמדה ,הצבה או שימוש במחסות ובהתאם
לתנאי ההיתר.
)ב( מקומות להקמה ,להעמדה או להצבה של מחסות כאמור בסעיף קטן )א( יצויינו או יסומנו על-ידי
העיריה במודעות או בשלטים.

איסור העמדת מעונוע על שפת הים
4א.

)א( לא יעמיד אדם ולא יחנה מעונוע על שפת הים במשך כל שעות היממה ובכל ימות השבוע ,למעט במקומות
מוסדרים ,שבהם התיר ראש העירייה בכתב את העמדת המעונוע ולפי תנאי ההיתר.
)ב( מקומות העמדת מעונוע מוסדרים כאמור בסעיף קטן (א) יצוינו ויסומנו על ידי העירייה.

איסור הדלקה ושימוש באש
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)א( לא ידליק ולא יבעיר אדם אש ולא ישתמש באש על שפת הים ובשטחים ציבוריים לצורך תאורה ,חימום
של הגוף או חפץ או חימום ,הרתחה ,בישול  ,טיגון ,אפיה וכיוצא באלה של מזון ,וזאת משך כל שעות היממה
בכל ימות השנה אלא אם כן ניתן היתר בכתב מאת ראש העיריה ,ובמקום ,בתנאים ובזמנים שנקבעו בהיתר.
)ב( מקומות מותרים בהבערת אש כאמור בסעיף קטן )א( יסומנו ויצויינו על ידי העיריה במודעות או בשלטים.

סמכויות ר אש העיריה ,פקח ,סדרן ומציל
)א( ראש העיריה ,סדרן ,פקח ,מציל או שוטר רשאים להכנס בכל עת לכל מקום כדי לבדוק אם נתמלאו
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הוראות חוק עזר זה או כדי לבצע כל פעולה שהם או שהעיריה רשאים לבצע על פיו.
)ב( ראש העיריה ,סדרן פקח ,או שוטר רשאים להסיר ,לקחת ,לסלק ,להוביל ולהוציא מחסות שהוקמו,
שהועמדו או שהוצבו על שפת הים או במקומות ציבוריים בניגוד להוראות חוק עזר זה.

איסור הפרעה
לא יפריע אדם לראש העיריה ,לפקח ,לסדרן ,למציל או לשוטר ולא ימנע אותם מהשתמש בסמכויותיהם לפי
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חוק עזר זה.

היתרים
היתר לפי חוק עזר זה רשא י ראש העיריה לתיתו ,לסרב לתיתו ,להתלותו או לבטלו ,לכלול בו תנאים ,להוסיף
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עליהם ,לגרוע מהם ,לשנותם או לבטלם ,הכל לפי שיקול דעתו.

עונשין
(תיקון התש"ע)
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(בוטל).

דינים אחרים
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האמור בחוק עזר זה אינו בא למעט מכוחו של כל דין אחר.
נתאשר.
כ"א בחשון התשמ"ב ) 18בנובמבר (1981
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