
* התשנ"ו1996 ,(2 סעיף (תיקון רחצה מקומות הסדרת חוק

5א סעיף יבוא:הוספת 5 סעיף אחרי .1 התשכ"ד1964 רחצה, מקומות הסדרת בחוק .1

לענין ''הוראות
מרפא מקום

מוכרז

או מרחצאות שחיה, בריכות  מרפא" "מקום זה, בסעיף (א) 5א.
הבריאות, ושר התיירות שר עם בהתייעצות הפנים, ששר מרפא מעיינות

מרפא. מקום הם בי ברשומות בהודעה עליהם הכריז הענין, לפי

ותייער הסדרים תקבע מרפא, מקום שבתחומה מקומית רשות (ב)

בשעות ייקבעו כאמור מועדים ולנשים; לגברים נפרדת לרחצה מועדים

שעות וחמש לגברים שבועיות שעות מחמש יפחת שלא זמן ולמשך היום
לנשים. שבועיות

שניהם, או המחזיק, הבעלים, יסדירו זה, סעיף לפי מרפא במקום (ג)
בו. ושימוש המרפא למקום גישה לנכים לאפשר כדי הנחוץ כל את

כהגדרתו מתוקצב גוף שהוא מרפא מקום על יחול זה קטן סעיף (ד)

כהגדרתו נתמך גוף או ,2 1985 התשמ''ה התקציב, יסודות לחוק 21 בסעיף
האמור. לחוק 32 בסעיף

נפרדת לרחצה מועדים קביעת לענין הוראות יקבע הפנים שר (ה)
זה." סעיף לפי לנכים גישה סידורי ולעריכת ולנשים לגברים

12 סעיף יבוא:תיקון בסופו העיקרי, לחוק 12 בסעיף . 2

לענין 5א סעיף לפי שנקבעו הוראות הפר אשר מרפא מקום של מחזיק או בעל "(ה)
לנכים, סידורים התקנת ולענין ולנשים, לגברים נפרדות רחצה שעות ייעוד

."3 התשל"ז1977 העונשין, לחוק 61(א)(2) בסעיף הקבוע הקנס  דינו

התקנת חובת
תקנות

לאישור הפנים שר יגיש זה חוק לפי ראשונות ותקנות מרפא מקום על ראשונה הכרזה .3

זה. חוק של תחילתו מיום חודשים ששה תוך הכנסת, של הסביבה ואיכות הפנים ועדת

ויצמן עזר
המדינה נשיא

פרס שמעון
הממשלה ראש

רמון חיים
הפנים שר

וייס שבח
הכנסת ראש יושב

חוק בהצעות פורסמו ההסבר ודברי החוק הצעת ;(1996 במרס  ו(11 התשנ" באדר כ' ביום בכנסת נתקבל .
.245 עמ' ,(1995 בנובמבר (ו2 התשנ"ו בחשון כ*ח מיום ,2450

עמ'.206 התשל"ח, ;172 עמ' התשכ''ד, ס'ח 1
144. עמ' התשנ''ה, ;60 התשמ'ה, ס''ח 2

.172 עמ' התשמ"ב, ;226 עמ' התשל"ז, ס"ח 3


