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   בנושא חופי רחצהחקיקהלקט  חוק ומשפט

 

רזים מקומות רחצה מוכ(צו הסדרת מקומות רחצה 
 1982 -ב "תשמ) בים התיכוןואסורים 

אני מצווה , 1964 -ד "תשכ,  לחוק הסדרת מקומות רחצה3 - ו1בתוקף סמכותי לפי סעיפים 
 : לאמור

 מקומות רחצה מוכרזים. 1
שנקודות המפגש בקואורדינטות ',  החלקים בים התיכון המפורטים בתוספת הראשונה בטור א

במרחק במטרים לאורך החוף משני צידי נקודות המפגש ', טור בהרוחב שלהם עם החוף מצוינות ב
 . הם מקומות רחצה מוכרזים', כמצוין בטור ג

 מקומות אסורים לרחצה. 2
שנקודות המפגש בקואורדינטות ', החלקים בים התיכון המפורטים בתוספת השניה בטור א

משני צידי נקודות במרחק במטרים לאורך החוף ', הרוחב שלהם עם החוף המצוינות בטור ב
 . הם מקומות אסורים לרחצה',  המפגש כמצוין בטור ג

 ביטול. 3
 -ג "תשל, )מקומות רחצה מוכרזים ואיסור רחצה בחופי הים התיכון( צו הסדרת מקומות רחצה 

 .  בטל- 1973
 
 

 תוספת ראשונה

 1סעיף 
 

    ''''טור אטור אטור אטור א    
    חלקי החוףחלקי החוףחלקי החוףחלקי החוף

 'טור ב

    קואורדינטות רוחבקואורדינטות רוחבקואורדינטות רוחבקואורדינטות רוחב

    ' ' ' ' טור גטור גטור גטור ג
    המרחק במטריםהמרחק במטריםהמרחק במטריםהמרחק במטרים

        מחוז הצפוןמחוז הצפוןמחוז הצפוןמחוז הצפון        
      מועצה אזורית סולם  צורמועצה אזורית סולם  צורמועצה אזורית סולם  צורמועצה אזורית סולם  צור    
 75 276107 חוף בצת. 1 
    -חוף הגן הלאומי . 2 
 80 272710 1' תחנה מס 
 80 272550 2' תחנה מס 
 175 272225 חוף אכזיב. 3 
      עיריית נהרייהעיריית נהרייהעיריית נהרייהעיריית נהרייה    
   -חוף גלי גליל . 1 
 75 268460 1' תחנה מס 
 75 268410 2' תחנה מס 
 55 267755 דרומיחוף . 2 

 
      מועצה מקומית שבי ציוןמועצה מקומית שבי ציוןמועצה מקומית שבי ציוןמועצה מקומית שבי ציון    
 40 26540 חוף שבי ציון. 1 

 )3' מס(צו 
 1986 -ו "תשמ

      עיריית עכועיריית עכועיריית עכועיריית עכו

   -חוף הארגמן . 1 
 75 258210 1' תחנה מס 
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 75 258060 2' תחנה מס 
 75 257715 חוף נפרד. 2 

 )4' מס(צו 
 1986 -ו "תשמ

 60 257850 חוף התמרים. 3

        יפהיפהיפהיפהמחוז חמחוז חמחוז חמחוז ח     
      עיריית קריית יםעיריית קריית יםעיריית קריית יםעיריית קריית ים    
   -חוף קריית ים . 1 
 75 250280 1' תחנה מס 
 75 250450 2' תחנה מס 

      עיריית חיפהעיריית חיפהעיריית חיפהעיריית חיפה 4 -ד "צו תשמ
   -חוף קריית חיים . 1 
 80 248940 )חוף נפרד (1' תחנה מס 
 80 248820 2' תחנה מס 
 80 248645 3' תחנה מס 
 160 248700 החוף השקט. 2 
   -בת גלים . 3 
 50 248940 )חוף נפרד (1' תחנה מס 
 90 248890 2' תחנה מס 

 -ז"צו תשנ
1997 

 50 248911 3' תחנה מס

 360 245580 ) תחנות2(חוף הכרמל . 4 
   -חוף זמיר . 5 
 75 245100 )צפוני (1' תחנה מס 
 75 244945 2' תחנה מס 
 75 244350 3' תחנה מס 
   -חוף דדו . 6 
 75 244550 )צפוני (1' תחנה מס 
 75 244350 2' תחנה מס 

 -ז "צו תשנ
1997 

 150 244090 חוף דרומי. 7

      מועצה אזורית חוף הכרמלמועצה אזורית חוף הכרמלמועצה אזורית חוף הכרמלמועצה אזורית חוף הכרמל    
 75 231600 נווה ים. 1 
   -) טנטורה(חוף דור . 2 
 75 224470 )מפרץ (1תחנה מס  
 100 224100 )מול האיים (2' תחנה מס 
 100 223900 )דרום (3' תחנה מס 
 140 212000 נמל קיסריה. 3 
 100 210100 )קיט ושייט(שדות ים . 4 

 ה"צו תשנ
 ט"תיקון תשנ

 150    213150             חוף האקודוקט. 5

      זרקאזרקאזרקאזרקא----סר אסר אסר אסר א''''מועצה מקומית גמועצה מקומית גמועצה מקומית גמועצה מקומית ג    
 -ה "צו תשמ

1995 
 100 215470  זרקא-סר א'חוף ג

      עיריית חדרהעיריית חדרהעיריית חדרהעיריית חדרה    
   חוף גבעת אולגה. 1 
 75 205240 )חוף נפרד (1' סתחנה מ 
 75 205070 )מרכזית (2' תחנה מס 
 75 204960 )דרומית (3' תחנה מס 
 75 20195 חוף מירמאר. 2 
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     חוף צפוני חוף צפוני חוף צפוני חוף צפוני----מחוז מרכז מחוז מרכז מחוז מרכז מחוז מרכז 
      מועצה מקומית עמק חפרמועצה מקומית עמק חפרמועצה מקומית עמק חפרמועצה מקומית עמק חפר    
   -מכמורת . 1 
 75 20165 1' תחנה מס 
 75 20155 2' תחנה מס 
 75 20140 )חוף נפרד (3' תחנה מס 
 75 19910 בית ינאי. 2 
 75 198175 נעורים. 3 
בית הבראה משטרת . 4 

 ישראל
197000 75 

 75 195275 מפרץ התכלת. 5 
      עיריית נתניהעיריית נתניהעיריית נתניהעיריית נתניה    

 -ה  "צו תשנ
1995 

 75 195115 חוף התכלת . 1

 75 194450 קריית צאנז. 2 
 100 193680 בית הבראה קופת חולים. 3 
 100 193025 הרצל. 4 
   -חוף זבולון . 5 
 150 192650  1' תחנה מס 
 100 191950 2' תחנה מס 
 50 189800 )דורה(גולדמיץ . 6 
 100 186600 )החוף הירוק(נחל פולג . 7 

 
      מועצה אזורית חוף השרוןמועצה אזורית חוף השרוןמועצה אזורית חוף השרוןמועצה אזורית חוף השרון    
 50 18170 )געש(שפיים . 1 

 

    

    

        אביבאביבאביבאביב----מחוז תלמחוז תלמחוז תלמחוז תל    

      עיריית הרצליהעיריית הרצליהעיריית הרצליהעיריית הרצליה    
 75 177200 )כפר רשף(נוף ים . 1 
 75 176355 השרון. 2 
 75 175775 זבולון. 3 
 75 175290 אכדיה. 4 

 ) 3' מס(צו 
 1986 -ו "תשמ

 75 173375 חוף נפרד. 5

 75 174540 חוף הנכים. 6 
 )7' מס(צו 

 -ט "תשמ
1988 

 75 174140 יורדי ים. 7

      יפויפויפויפו----אביבאביבאביבאביב----עיריית תלעיריית תלעיריית תלעיריית תל    
 )6' מס(צו 

 1978 -ז "תשמ
   -חוף הצוק . 1

 75 172400 1'  מסתחנה 
 75 172030 2' תחנה מס 
 75 166850 שרתון. 2 

 -ה "צו תשמ
1984 

 75 166750 שרתון חוף נפרד. 3

 183 166440 ) תחנות2(הילטון . 4 
 75 165655 גורדון. 5 
 75 165350 פרישמן. 6 
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 75 165050 בוגרשוב. 7 
 75 164650 אלנבי. 8 

 -ד "צו תשמ
1984 

 75 160755 ת עליה גבע-יפו . 9

 )9' מס(צו 
 -ט "תשמ
1989 

 75  -חוף תל ברוך . 10

 75 169900 1' תחנה מס 
 -ג "צו תשנ

1993 
 75 169880 2' תחנה מס

 75 163200 רלס קלור'צ. 11 
 
 

 -ג "צו תשמ
1983 

      יםיםיםים----עיריית בתעיריית בתעיריית בתעיריית בת

 100 159312 ירושלים. 1 
   -הסלע . 2 
 95 159117 1' תחנה מס 
 95 158938 2' תחנה מס 
 130 157981 הריביירה. 3 
 130 158387 חוף לדוגמא. 4 
 75 157502 חוף נפרד. 5 

 )3' מס(צו 
 1986 -ו "תשמ

 75 157780 חוף מרינה. 6

         חוף דרומי חוף דרומי חוף דרומי חוף דרומי----  מחוז מרכז   מחוז מרכז   מחוז מרכז   מחוז מרכז         
      עיריית ראשון לציוןעיריית ראשון לציוןעיריית ראשון לציוןעיריית ראשון לציון    

 )3' מס(צו 
 1983 -ג "תשמ

   -חוף ראשון לציון . 1

 75 156534 )פרדחוף נ (1' תחנה מס 
 75 156380 2' תחנה מס 
 75 156230 3' תחנה מס 
 75 156073 4' תחנה מס 
      רווהרווהרווהרווה----מועצה אזורית גןמועצה אזורית גןמועצה אזורית גןמועצה אזורית גן    
 75 148020 חוף פלמחים. 1 

 -ג "צו תשמ
1983 

 )7' מס(צו 
 -ט "תשמ
1989 

      עיריית אשדודעיריית אשדודעיריית אשדודעיריית אשדוד

 75 135580 תמר. 1 
 90 135000 לידו. 2 
 80 134500 קייטנות. 3 
 80 134800 אורנים. 4 
 75 132825 א"רובע י. 5 

 )8' מס(צו 
 -ט "תשמ
1989 

      מועצה אזורית באר טוביהמועצה אזורית באר טוביהמועצה אזורית באר טוביהמועצה אזורית באר טוביה

 100 130250 באר טוביה 
 )3' מס(צו 

    1986 -ו "תשמ
      עיריית אשקלוןעיריית אשקלוןעיריית אשקלוןעיריית אשקלון

 125 11937 שמשון. 1 
 125 12230 )חוף נפרד(ברנע . 2 
 125 12147 בר כוכבא. 3 
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   )נמחק. (4 

 – ד"צו תשמ
1984                      

 125 120600 דלילה. 5

 50 11982 כפר הנופש. 6 
   נמחק. (7 
 
 

 )2' מס(צו 

 –ה "תשמ
1985    

      מועצה אזורית חוף אשקלוןמועצה אזורית חוף אשקלוןמועצה אזורית חוף אשקלוןמועצה אזורית חוף אשקלון

 75 128250 ניצנים. 1 

 –ן "צו תש
1990 

 75 113625 זיקים. 2

 
 
    

    תוספת שניהתוספת שניהתוספת שניהתוספת שניה
 )2סעיף (

    חופים אסורים לרחצהחופים אסורים לרחצהחופים אסורים לרחצהחופים אסורים לרחצה
 

 ' טור א 
  חוףחלקי ה

 'טור ב
 קואורדינטות רוחב

 'טור ג
 המרחק במטרים

      מועצה אזורית סולם צורמועצה אזורית סולם צורמועצה אזורית סולם צורמועצה אזורית סולם צור    
 75 275675 דרומית לחוף בצת 
      עיריית נהרייהעיריית נהרייהעיריית נהרייהעיריית נהרייה    
 175 271875 אזור נמל אכזיב. 1 
 20 270400 אזור התעשייה. 2 
 60 268590 מעגן סירות . 3 
    

ט "צו תשנ
 נמחק

      מועצה אזורית חוף הכרמלמועצה אזורית חוף הכרמלמועצה אזורית חוף הכרמלמועצה אזורית חוף הכרמל

ט "צו תשנ
 נמחק

 150 213150 אזור האקוודוקט בקיסריה

      עיריית חדרהעיריית חדרהעיריית חדרהעיריית חדרה    
דרומית לחוף גבעת . 1 

 ")הבריכה("אולגה 
204600 50 

 50 202200 מצפון לחוף מיאמר. 2 
 -ג "צו תשמ

1983 
      עיריית אשדודעיריית אשדודעיריית אשדודעיריית אשדוד

 200 136050 דרומית לנמל אשדוד 
 -ג "צו תשמ

1983 
      עיריית אשקלוןעיריית אשקלוןעיריית אשקלוןעיריית אשקלון

 2250 117060 עתיקא והנמל ה"אזור קצ. 1 
 350 120120 "הימייה"אזור . 2 
דרומית לגבול שטח . 3 

 השיפוט הצפוני
124180 750 

 -ג "צו תשמ
1983 

 -ד "צו תשמ
1984 

      אביבאביבאביבאביב----עיריית תלעיריית תלעיריית תלעיריית תל

 )6' מס(צו 
 1987 -ז "תשמ

   -ברוך -חוף תל. 1

 500 171000 קטע צפוני )9' מס(צו 
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 -ט "תשמ
1989 

 500 169000 קטע דרומי 
 40 166060 צפונית למרינה. 2 
 25 165775 דרומית למרינה. 3 
 100 164400 צפונית מהדולפינריום. 4 
 200 162800 רלס קלור'דרומית לחוף צ. 5 
 150 161000 צפונית לחוף גבעת עליה. 6 

 )5' מס(צו 
 1987 -ו "תשמ

      מועצה אזורית חוף השרוןמועצה אזורית חוף השרוןמועצה אזורית חוף השרוןמועצה אזורית חוף השרון

אזור תל ארשף כולל קטע  
פת הים לבין חוף שבין ש

 המצוק 

178720 520 

 )5' מס(צו 
 1987 -ו "תשמ

      עיריית הרצליהעיריית הרצליהעיריית הרצליהעיריית הרצליה

אזור תל ארשף כולל קטע  
חוף שבין שפת הים לבין 

 המצוק 

178038 162 
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