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בתוקף סמכותה לפי סעיפים  11ו 13-לפקודת המועצות המקומיות ,וסעיף  .1לחוק שמירת הנקיון ,התשמ"ד-
 ,.191מתקינה המועצה האזורית חבל אילות חוק עזר זה:

פרק א' :פרשנות
הגדרות
בחוק עזר זה -

- .1
"אתר"" ,אתר תיירות"  -מתחם מוסדר בשטח השיפוט של המועצה ,למעט מתחם תיירות פרטי ,המיועד לצורכי
נופש ,טיול ,מחנאות ,ספורט וכל פעילות אחרת שעניינה פעילות פנאי בטבע ,ולמעט גנים לאומיים ושמורות טבע
מוכרזים ,על פיחוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה ,התשנ"ח ;.119
"המועצה"  -המועצה האזורית חבל אילות;
"מדריך"  -מורה דרך מוסמך מטעם משרד התיירות ,או מדריך של אתר תיירות מקומי;
"ראש המועצה"  -ראש המועצה לרבות עובד המועצה שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
כולן או מקצתן;
"מפגע"  -כל דבר העלול לסכן את חייו ,ביטחונו ,בריאותו ,רכושו או נוחיותו של אדם או כל דבר העלול להפריע לאדם
או למנוע אותו מלהשתמש בזכויותיו באופן בלתי סביר או להביא לידי הטרדה או לידי פגיעה בחוש הראייה ,הריח או
השמיעה;
"מציל"  -כהגדרתו בצו הסדרת מקומות רחצה (סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים) ,התשכ"ה;.197-
"מקווה מים"  -לרבות אגם ,בריכה ,מעיין וכל מקום שבו מצויים מים עומדים או זורמים ,בין אם כתופעה טבעית או
כיציר ידי אדם;
"מנהל אתר התיירות"  -עובד המועצה או מי מטעמה שהוסמך על ידי ראש המועצה לדאוג לתפעול השוטף של אתר
התיירות ,ולבטיחותם של המבקרים בו;
"ערך טבע"" ,ערך טבע מוגן"  -כהגדרתם בחוק גנים לאומיים;
"פגיעה"  -לרבות השמדה ,השחתה ,הריסה ,שבירה ,חבלה ,כריתה ,קטיפה ,עקירה ,נטילה ,שלייה ,הרעלה ,כתיבה,
ציור ,ריסוס או חריטה ,הצבת שלט ,גרימת נזק לבעל חיים או הטרדתו ,רעייה ,שינוי צורה או תנוחה טבעית של חי,
צומח או דומם או הפרעה לריבוים ולמהלך התפתחותם הטבעית ,שינוי של פני הקרקע ,כולל חפירה ,הקמת מבנה או
מיתקן או הכנסת חומר זר וכן השלכת פסולת או השארתה;
"פסולת"  -לרבות שיירי מזון ,קליפות ,נייר ,בקבוקים ,פחיות ,קופסאות ,קרטונים ,אריזות ,גרוטאות ,פסדים,
צמיגים ,גזם ,גזרי עץ ,קרשים ,בדלי סיגריות ,שברי זכוכית ,וכן כל היוצא באלה;
"פקח"  -עובד המועצה אשר נתמנה בכתב על ידי ראש המועצה לפקח אחר הוראות חוק עזר זה;
"צמח"  -עץ ,שתיל ,שיח ,עשב ,ניצן ,פריחה ,פרי ,פרח ,הנטוע או הצומח;
"שביל מסומן"  -דרך שסומנה בשטח בסימני צבע ,בשלט או באמצעים מזהים אחרים;
"שמורה"  -שמורת טבע כהגדרתה בחוק גנים לאומיים המצויה בשטח השיפוט של המועצה1

פרק ב' :כללי התנהגות
סימן א' :כללי
איסור רחצה באתר תיירות
לא יתרחץ אדם במקווה מים המצוי באתר תיירות ,אלא אם כן הדבר הותר במפורש בשילוט המוצג במקום
.0
ובשעה שנמצא מציל במקום1

איסור לגרום נזק
לא יגרום אדם נזק לרכוש ולא יקלקל ולא יסיר כל שלט או מודעה אשר הוצב באתר התיירות מטעם המועצה
.3
או מי מטעמה1

איסור השלכת פסולת
.4

לא ישליך אדם פסולת באתר תיירות ,אלא בכלי אצירה המיועדים לאיסוף פסולת1

סימן ב' :אתר תיירות

כניסה לאתר תיירות
לא ייכנס אדם לאתר תיירות ,בין בכלי רכב,באופניים ,ברגל ,ובין בכל דרך אחרת ,אלא דרך שער הכניסה,
.5
שהוסדר לשם כניסת מבקרים1

שהות באתר תיירות
(א) לא ישהה אדם באתר תיירות אלא בימים ובשעות שבהם מותר הדבר והקבוע בשילוט המוצג באתר
.6
התיירות או בכניסה אליו.
(ב) לא יטייל אדם באתר תיירות בשעות הלילה אלא עם מדריך ובתיאום מראש עם מנהל האתר; לעניין
חוק עזר זה" ,שעות הלילה"  -בין השעות  .9:00ל 9:00-למחרת1

לינה באתר התיירות
(א) אדם החפץ ללון באתר התיירות ,יצהיר על כך למנהל האתר או לנציגו ,עם כניסתו לאתר1
.7
(ב) לא ילון אדם באתר התיירות אלא במקום שיועד לכך ובתנאים שקבעה הנהלת האתר; תנאי הלינה
יובאו לידיעת מבקר החפץ ללון באתר עם הצהרתו על כוונתו ללון באתר1
)ג) יציאה מהאתר והכניסה אליו בשעות הלילה ייעשו בהסכמה ובתיאום מראש עם הנהלת האתר או
הפקח1

סימן ג' :הגנה על ערכי טבע
איסור ציד והטרדת בעלי חיים
לא יצוד אדם בעלי חיים בכל כלי או מכשיר אלא בהתאם להוראות החוק להגנת חיית הבר ,התשט"ו .177
- .8
או כל דין אחר ,ולא יפגע בבעל חיים או יטרידו בכל דרך שהיא1

איסור פגיעה בצמח
לא יעקור אדם צמח המצוי באתר תיירות ,לא ישחיתו ,לא יגדעו ,לא ישרשו ,לא ישמידו ולא יסיר ממנו את
.9
קליפתו ולא יזיקנו באופן אחר1

איסור נטילת ערך טבע
לא יוציא אדם ערכי טבע המצויים בשטח המועצה ,בין המחוברים לקרקע ובין אם לאו ,לרבות חומרי סלע,
.12
אבן ,חול וכיוצא באלה ,ולא יעבירם ממקומם ,אלא ברשות ראש המועצה ולפי הוראותיו ,וככל שמדובר בערך טבע
מוגן ,כפופה הרשאה כאמור להיתר מנהל רשות הטבע והגנים הלאומיים בהתאם להוראות חוק גנים לאומיים1

איסור פגיעה בערכי טבע
.11

לא יפגע אדם בערכי טבע ,לרבות בכתיבה ,ציור ,ריסוס או חריטת כתובות וכיוצא באלה1

סימן ד' :מניעת מפגע
איסור הפרעה
(א) לא יבעיר אדם אש באתר התיירות לבישול ,לחימום ,לשריפת פסולת או לכל מטרה אחרת ,אלא במקום
.10
ובתנאים הקבועים בשילוט המוצג באתר התיירות ,ולאחר שנקט את האמצעים הדרושים למניעת דליקה.
(ב) לא יעזוב אדם מקום שבו הבעיר אש ,אלא אם כיבה את האש.

הבערת אש
לא יעשה אדם מעשה העלול לגרום לסכנה ,או שיש בו משום מפגע ,הפרעה או נזק לכל אדם או העלול להפר
.13
את הסדר1

י"ג בשבט התשע"א ( .9בינואר )10..
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