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  תמצית

מובאים בו נתונים על . מסמך זה נכתב לבקשתם של חבר הכנסת שלמה מולה והוועדה לפניות הציבור

או פטור מתשלום לאנשים עם מוגבלות בחופים בכלל ובחוף ות גבייה של דמי כניסה לחופים ועל הנח

 .ינאי בפרט-בית

רשות מקומית שבתחומה חוף מוכרז צריכה לספק שירותים  1. חופים מוכרזים140-כבישראל  •

לקבוע דמי , שר הפניםבאישור , רשות מקומית רשאית.  שירותי הצלה ובראשונהבראשו, בסיסיים

  ללאנוחהכניסה מתאפשרת מהחוף חלק סביר ב אם נוספיםים כניסה לחוף מוכרז בעד שירות

ח " ש10- לגבות יותר מואין ,ה שנ13 לגבות דמי כניסה מילד שטרם מלאו לו אין, כמו כן. תשלום

  .17-13שגילו מילד 

.  לאורך חופי הים התיכוןרשויות מקומיותשבע חופים בתחומי בתשעה כיום נגבים דמי כניסה  •

 13לילדים עד גיל . ח לאדם לכל היותר" ש10שויות אלו לגבות דמי כניסה של אישר לר משרד הפנים

  .לאנשים עם מוגבלות הנחות תתאין הוראות המחייבות את הרשויות המקומיות ל. הכניסה חינם

איגוד ערים כינרת מכין בימים אלו חוק עזר בנושא גביית . גם בחופים רבים בכינרת נגבה תשלום •

כיום אין לאיגוד ערים כינרת מדיניות . וויוניים בכל החופים הציבוריים בכינרתדמי חניה אחידים וש

 .לאנשים עם מוגבלותחופים הציבוריים בדמי חניה בדבר 

לק ידי רשות הטבע והגנים כח- מנוהלים על, חופים מוכרזיםובהם שלושה ,  בארץחופיםחמישה  •

 .ינאי- ובהם חוף בית, מגנים לאומיים או שמורות טבע

גנים ידי השר להגנת הסביבה בתקנות - הכניסה לאתרי רשות הטבע והגנים נקבעו עלתאגרו •

, )אגרות כניסה לגנים ולשמורות(אתרים לאומיים ואתרי הנצחה , שמורות טבע, לאומיים

, למנויים, לקבוצה, ליחיד,  למבוגרסכום אגרת הכניסה, בין השאר, נקבעתקנות ב. 1998-ח"תשנה

בתקנות נקבע מי זכאי לפטור ומי זכאי להנחה , נוסף על כך. ולאוטובוסלמיניבוס , לרכב פרטי

 . במסמך זה מובאות הוראות התקנות הרלוונטיות1' בנספח מס.  הכניסה לאתריםבאגרת

 .ונגבית אגרה תמורת הכניסה עם הרכב לחניון,  הכניסה הרגלית היא חינםינאי-ביתבחוף  •

-ביתחוף עם רכבם לחניון חינם היכנס תג נכה לרשות הטבע והגנים מאפשרת לנכים המציגים  •

 זולת – האנשים עם מוגבלותלשאר .  תגי חניה לנכים87,000- יש בארץ כ2008 לפי נתוני סוף 2.ינאי

הכניסה אין הנחה או פטור מתשלום תמורת  –ל והמשטרה "כגון נכי צה, מי שהתקנות חלות עליהם

 .מקוםעם הרכב ל

ינאי לא רק -על רשות הטבע והגנים לאפשר חניה חינם בחוף בית, לטענת כמה אנשים עם מוגבלות •

-ד"התשנ, חוק חניה לנכיםב ל4שכן כך נקבע בסעיף , אלא לכל אדם עם מוגבלות, לבעלי תג נכה

1993. 

                                                 

  .התיכון היםחופי לאורך מהם  92  1
בו חינם גם אם אינו חונה אלא כלומר נכה יוכל להיכנס עם רכ,  יובהר כי מדובר בכניסה חינם לכלי רכב שנהגם נושא תג נכה 2

  . יורחב בנושא זה9בפרק . אך בדרך כלל מדובר למעשה בדמי חניה, מדובר באגרת כניסה לרכב, אם כך. מוריד אנשים



  
    

 20 מתוך 4 עמוד  
  

  הכנסת 

  מרכז המחקר והמידע

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים סבורה כי אומנם בסעיף האמור  •

כוונת , אולם מאחר שהסעיף האמור הוא בחוק חניה לנכים, "אדם עם מוגבלות"נזכרות המלים 

יש לפרשו כסעיף החל על בעלי תג נכה , לפיכך. הסעיף היא לאפשר גישה לאנשים המוגבלים בניידות

 .ולא על כלל האנשים עם מוגבלות, בלבד

מסמך . ידי רשות הטבע והגנים- המנוהל על, ינאי-הוועדה דנה בגביית אגרת כניסה לרכב לחוף בית •

החקיקה . ידי הרשויות המקומיות-זה עוסק גם בדמי הכניסה לחופים המוכרזים המנוהלים על

 לאנשים עם מוגבלותמתן הנחות מחייבת המסדירה את חופי הרחצה ברשויות המקומיות אינה 

מומלץ , ינאי הנחה לאנשים עם מוגבלות-אם ראוי מבחינה ערכית לתת בחוף בית. בשום חוף מוכרז

ידי הרשויות -יקוני חקיקה מתאימים גם בנוגע לחופים המוכרזים המנוהלים עללשקול ת

  3.המקומיות

  חופים מוכרזים בישראל. 1

   : חופים מוכרזים140- כבישראל

  4.התיכון  חופים מוכרזים לאורך חופי הים92 •

  5. חופים מוכרזים לאורך חופי הכינרת24 •

 .  חופים מוכרזים לאורך חופי ים המלח20 •

 6.ם מוכרזים לאורך חופי ים סוף חופי4 •

, ניקיון, שירותי הצלה:  שבתחומה חוף מוכרז צריכה לספק ארבעה שירותים בסיסיים7רשות מקומית

לשבע רשויות מקומיות אישר משרד הפנים ,  כפי שיוסבר בהמשך8.שימוש ואספקת מים לשתייה-בתי

  .לגבות דמי כניסה לתשעה חופים מוכרזים שבתחומן

  ניהולה של רשות הטבע והגניםחופים שב. 2

שלושה ; ארבעה לחוף הים התיכון ואחד לחוף ים סוף: רשות הטבע והגנים מנהלת חמישה חופים

 9גביית התשלום באתרים אלו נעשית מכוח סעיף . מהחופים הם חופים מוכרזים ושניים אינם מוכרזים

לדברי מר עוזי . 1998-ח"תשנה, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, שמורות טבע, חוק גנים לאומייםל

אחזקת החופים מטילה על הרשות נטל של , מנהל חטיבת המבקרים ברשות הטבע והגנים, ברזילאי

                                                 
, ד אלכס מישקיטבליט"שני מנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים ולעו-ד עירית שביב" תודה לעו 3

   . על סיועם,נות הציבור במשרד מבקר המדינהעוזר בכיר לנציב תלו

  ".אגרות כניסה"המונח המופיע בתקנות הרלוונטיות הוא   
ידי רשות העתיקות והחברה לפיתוח -הוא מנוהל על. חוף זה אינו בתחום רשות מקומית.  נתון זה כולל את חוף קיסריה 4

  .ונגבים בו דמי חניה, קיסריה
  .אלו עדיין אינו חוף מוכרז חופי כינרת 24-  ייתכן שאחד מ 5
מרכז המחקר והמידע של מתוך . 2009 במאי 7, שיחת טלפון, משרד הפנים, מפקח ארצי על אתרי רחצה,  יוסף עאמר 6

data/mmm/il.gov.knesset.www://ttph / ,2009 במאי 11, אורי טל: כתיבה, גביית דמי כניסה לחופים, הכנסת
pdf.02216m/pdf .  

 .  חופים הם בתחומי מועצות אזוריות20-וכ, הים התיכון הם בתחומי עיריותחופי  מהחופים המוכרזים לאורך 70-כ  7
לא כל , "אדם טבע ודין"מוסרי מעמותת - ד קרן הלפרין"לדברי עו יצוין כי .1964-ד"תשכה, חוק הסדרת מקומות רחצה  8

  .החופים מספקים את השירותים הבסיסיים הללו כנדרש
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לשיקומם ,  האתריםתלתחזוקאלא נועד , כניסה לחוף היםהאולם התשלום אינו תמורת , ח"מיליוני ש

  10.משרד הפנים אינו מפקח על חופים אלו יודגש כי 9.ולשימורם

  ית אגרות כניסה לאתרי רשות הטבע והגניםגבי. 3

- ח"תשנה, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, שמורות טבע,  לחוק גנים לאומיים66- ו9סעיפים על סמך 

אתרים לאומיים ואתרי , שמורות טבע, גנים לאומייםתקנות התקין השר להגנת הסביבה את , 1998

רשות הטבע  תקנות אלו קובעות בעבור .1998-ח"תשנה, )אגרות כניסה לגנים ולשמורות(הנצחה 

למיניבוס , לרכב פרטי, למנויים, לקבוצה, ליחיד, את סכומי אגרות הכניסה למבוגר, בין השאר, והגנים

בתקנות נקבע מי זכאי לפטור או להנחה באגרת , נוסף על כך. בימי חול ובשבתות וחגים, ולאוטובוס

  .הכניסה לאתרים

   רשות הטבע והגנים מאנשים עם מוגבלותלאתרי כניסה אגרתגביית . 3.1

אגרות כניסה לגנים (אתרים לאומיים ואתרי הנצחה , שמורות טבע, גנים לאומייםבתקנות , כאמור

וכן מי זכאי לפטור , נקבעו סכומי אגרת הכניסה לאתרי רשות הטבע והגנים, 1998-ח"תשנה, )ולשמורות

, )תגמולים ושיקום(חוק הנכים חל עליו כה שנ כי ,בין השאר, בתקנות האמורות נקבע .או להנחה

 50%של יקבלו הנחה , ק לסיוע בניידותומלווה לנכה כאמור הזקו –ל " כלומר נכה צה– 1959- ט"התשי

חל  ,1954- ד"התשי, נכה שחוק נכי המלחמה בנאצים נוסף על כך נקבע כי .יחידלמבוגר  הכניסה אגרתב

 רשות הטבע זכאים לפטור מאגרת כניסה לאתרי, דותעליו ומלווה לנכה כאמור הזקוק לסיוע בניי

  . והגנים

ל זכאים להיכנס לאתרי "בשיחה עם מוקד רשות הטבע והגנים נמסר לנו כי נכי צה, אף האמור לעיל על

 לפי כלימשולמת ינאי - היות שאגרת הכניסה לחוף בית, כאמור בהמשך. רשות הטבע והגנים ללא תשלום

הוא נושא תג כן אלא אם , ל יידרש לשלם תמורת כניסה עם רכבו"נכה צהגם , תחבורה ולא לפי המבקר

 ייכנס עם רכבו ,ינאי-אשר יציג תג נכה בכניסה לחניון בית, ל" צההנכובכלל זה , כל נכה כלומר 11.נכה

   .בהמשך המסמך יורחב בנושא תג נכה 12.חינם

  13םרשות הטבע והגנישבניהולה של  לחופים אגרות הכניסה. 3.2

להלן אגרות הכניסה לחופים שבניהולה והרחבה . רשות הטבע והגנים מנהלת חמישה חופי ים, כאמור

 :ינאי-בעניין הגבייה בחוף בית

                                                 
  .2009 במאי 12, מתוך פרוטוקול ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים, ד נירית אהרון" עוזי ברזילאי ועו 9

 במאי 12,  הסביבהמתוך פרוטוקול ישיבת ועדת הפנים והגנת, ממונה רישוי עסקים ואתרי רחצה במשרד הפנים,  אשר גרנר 10
2009 .  

  .2009 בנובמבר 30,  שיחת טלפון עם מוקד רשות הטבע והגנים 11
 .2009 בדצמבר 14, שיחת טלפון, עוזר בכיר לנציב תלונות הציבור, ד אלכס מישקיטבליט" עו 12
דמי , ע והגניםאתר האינטרנט של רשות הטב. לחיילים ולאזרחים ותיקים,  במחירים אלו לא נזכרות הנחות לסטודנטים 13

Cat?php.card_data/2general/5BuildaGate/il.org.parks.www://http =, כניסה לשמורות הטבע ולגנים הלאומיים
963973673=Bur&=Clt&parks=SiteName&=ru~&1Card~240715797~~~ ,2009 במאי 10: תאריך כניסה.  
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  ינאי-לאומי ביתהגן ה

 14. והוא מופעל כחוף רחצה בעונת הרחצה,אלכסנדר- לאומי נחלהגן הינאי הוא חלק מ-חוף בית

. ה נגבית תמורת כניסה עם הרכב בעונת הרחצהואגרת הכניס,  לגן הלאומי עצמו היא חינםהכניסה

  .  היא ללא תשלום ללא רכברגלית לחוףהכניסה ה, כלומר

  15:להלן סכומי האגרות בעונת הרחצה

  : ימי חולב

  .ח"ש 141:  אוטובוס;ח"ש 71:  מיניבוס;ח" ש22: רכב פרטי

  : ים וחגותשבתב

   16.ח"ש 156:  אוטובוס;ח"ש 86:  מיניבוס;ח"ש 30:  פרטירכב

  .50% ניתנת הנחה של למנויי רשות הטבע והגנים •

 . בחוףחניה בלבד למשך ימי השהייהתמורת ה נדרשלינה בחוף תשלום תמורת ה •

 .לתושבי האזור ניתנת אפשרות לרכוש מנוי מוזל לחניה •

לא מתאפשרת כניסה חינם עם הרכב  ,ל"נכי צהובהם , לנכים, לפי מוקד רשות הטבע והגנים •

  18.כניסת רכב לכל נושא תג נכה היא חינם, מרות מה שנמסר לנו מהמוקד ל17.ינאי- לחוף בית

 19.לאדםח " ש30-15 – גן לאומי אכזיב .1

לדברי מר . שאליו מגיעים רוב המבקרים, התשלום הוא תמורת ביקור באתר הארכיאולוגי במקום

   .לחוף ללא תשלום מצפון בלבדרגלית יש אפשרות להיכנס , ברזילאי מרשות הטבע והגנים

 20.ח לרכב" ש163-26 – דור הבוניםחוף  שמורת טבע .2

  .ומתאפשרת גישה לחוף ללא תשלום, בחוף מוכרזלא מדובר , לדברי מר ברזילאי

   21.לאדםח " ש25-12 – גן לאומי אשקלון .3

 . ח" ש15וחניית רכב עולה , לתושבי אשקלון הכניסה הרגלית היא ללא תשלום

  . היא ללא תשלוםהכניסה הרגלית לחוף, לדברי מר ברזילאי

  22.לאדםח " ש30-15 – יםאלמוגחוף השמורת טבע  .4

                                                 
  . באוקטובר31 באפריל עד 1  14
Cat ?php.card_data/2general/5BuildaGate/il.org.parks.www://http,  מתוך אתר האינטרנט של רשות הטבע והגנים 15

571070936=Bur&=Clt&parks=SiteName&=ru~&1Card~315547731~~30~= ,2009 בנובמבר 20: תאריך כניסה .  
אגרות (אתרים לאומיים ואתרי הנצחה , מורות טבעש, גנים לאומייםמחירים אלו נקבעו במפורש בתקנות ,  כאמור בהמשך 16

  .1998-ח"תשנה, )כניסה לגנים ולשמורות
  .2009 בנובמבר 30,  שיחת טלפון עם מוקד רשות הטבע והגנים 17
 בינואר 5, ד רחל אבני ממשרד מבקר המדינה"מכתב לעו, הלשכה המשפטית של רשות הטבע והגנים, ד שרה שלום" עו 18

2009.  
  .יחידביותר הוא למבוגר גבוה המחיר ה. נוער בקבוצה ביותר הוא לבןוך נמהמחיר ה  19
  .ביותר הוא לאוטובוס בשבתגבוה המחיר ה. ביותר הוא לרכב פרטי ביום חולנמוך  המחיר ה 20
  .יחיד ביותר הוא למבוגר גבוההמחיר ה. נוער בקבוצה ביותר הוא לבןנמוך המחיר ה  21
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 .ח" ש10: לתושבי אילת

  23.לא מדובר בחוף מוכרז ואין גישה רגלית לחוף, ברזילאילדברי מר 

גם לרשויות מקומיות יש אפשרות לגבות דמי כניסה לחופים המוכרזים , כמו רשות הטבע והגנים

 . שבתחומן

  ופים שבתחומי הרשויות המקומיותגביית דמי כניסה לח. 4

בתוך כך הרשות המקומית רשאית . לקבוע בחוק עזר הוראות להסדרת הרחצה 24רשאיתרשות מקומית 

  :במגבלות אלו,  לחוף מוכרז דמי כניסהלקבוע

על הרשות לספק ללא תשלום שירותי  ; הניתנים בונוספים דמי כניסה לחוף יהיו בעד שירותים .1

 .יהיספקת מים לשתאמוש ושי-בתי, קיוןינ, הצלה

אף אם רשות מקומית מבקשת לגבות דמי כניסה לחוף מוכרז שבתחומה תמורת שירותים  .2

 של אותו סבירנקבע חלק "כן  אסור לה לעשות זאת אלא אם, במקוםנותנת נוספים שהיא 

 ...". תשלוםללאלכניסה , שהגישה אליו נוחה, מקום

   25. לחופים אלא באישור שר הפניםרשות מקומית אינה רשאית לגבות דמי כניסה .3

ח מילד שגילו " ש10-אסור לגבות יותר מ; ה שנ13ילד שטרם מלאו לו מ דמי כניסה אסור לגבות .4

17-13.26 

 הנחות לאנשים תתהרשויות המקומיות לאינו מחייב את  ,1964-ד"התשכ, חוק הסדרת מקומות רחצה

  .עם מוגבלות

שויות מקומיות לגבות דמי כניסה לחופים מוכרזים  לשבע ר2008 במרס 11-משרד הפנים אישר ב

באישורים נקבע שסכום דמי . כל עוד החוף הוא חוף מוכרז,  שניםשלושכל אישור ניתן ל. מסוימים

                                                                                                                                                      

  . שם 22
מרכז המחקר והמידע של מתוך  ;2009 במאי 7, שיחת טלפון, בת המבקרים ברשות הטבע והגניםמנהל חטי,  עוזי ברזילאי 23

, 2009 במאי 11, אורי טל: כתיבה, גביית דמי כניסה לחופים, הכנסת
fpd.02216m/pdf/data/mmm/il.gov.knesset.www://http.  

  : אמות המידה המנחות את שר הפנים כאשר הוא שוקל אם לאשר את בקשת הרשות המקומית 24

, סביבתה הקרובה אשר הכניסה אליהם היא ללא תשלוםבייבחן מספר מקומות הרחצה שבתחום הרשות המקומית ו. 1  
לפי , יובטח.  בתשלוםביחס למספר ולפריסה של מקומות הרחצה בתחום אותה רשות מקומית שהכניסה אליהם תותנה

  .כי חלק סביר מהחופים יהיה נגיש לציבור ללא כל תשלום, הוראות החוק
, שירותים הבסיסיים הקבועים בחוקף על הגביית דמי כניסה תותר רק במקומות רחצה שבהם מסופקים שירותים נוס. 2

בלי לחייב בדמי כניסה , ופן פרטניתיבחן האפשרות לגבות תשלום תמורת אותם שירותים בא. שבגינם אין לגבות תשלום
  .לחוף הרחצה

ובלבד שאין ... עבוד כניסה למגרש חניה הנמצא סמוך למקום רחצה, כמחיר ראוי, אין מניעה לגבות דמי חניה, ככלל". 3  
ייבדק כי אין מדובר ביישום לא נאות של ... בכך כדי לחסום את הנגישות הרגלית לאותו מקום רחצה בדרך סבירה אחרת

בדרך שתתנה את השימוש בחוף הים בתשלום דמי חניה ותשמש הלכה למעשה כפגיעה בזכות הציבור למעבר , פשרות זוא
יכול שתהיה על דרך קיום , העמדת נגישות בדרך סבירה אחרת לעניין זה. חופשי לחוף הים וכגביית דמי כניסה שלא כדין

אפשר ... ום שבו אין תחבורה ציבורית המספקת מענהבמק. תחבורה ציבורית הנותנת מענה הולם לציבור המבקרים
אסור לגבות תשלום עבור , כלומר." במרחק הליכה סביר מהחוף, שתהיה על דרך הסדרת אפשרות לחניית רכב ללא תשלום

, הרשות המקומית חייבת לאפשר גישה באמצעות מגרשי חניה חינם. חניה סמוך לחוף אם החניה מונעת גישה חינם לחוף
  .   גלית או שירותי תחבורה ציבוריתגישה ר

המשרד רשאי להתיר גביית דמי כניסה בשיעורים שונים מתושבי . סכום התשלום יהיה טעון אישור של משרד הפנים .4     
 .או גביית דמי כניסה ממי שאינם תושבי הרשות המקומית בלבד, הרשות המקומית וממי שאינם תושבי הרשות המקומית

  .1964-ד"תשכה, חוק הסדרת מקומות רחצה ל8- ו6  סעיפים  25
 ביוני 10- שהתקבל בכנסת ב,5'  בתיקון מס,1964-ד"התשכ, יצוין כי הוראות סעיף זה נוספו לחוק הסדרת מקומות רחצה   26

  .הכניסהתיקון זה מחייב גם הצבת שלט המפרט את ההגבלות הללו במקום בולט סמוך למקום הגבייה של דמי . 2008
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 או הנחות והם אינם מזכירים גביית תשלום בחניה הסמוכה לחוף, ח לאדם" ש10הכניסה המרבי יהיה 

 החופים שאושר לגבות בהם דמי כניסה ניתנים שירותים בכל, לפי משרד הפנים. לאנשים עם מוגבלות

בחוף ארגמן בעכו יש ,  גלי גליל בנהריה יש בריכות שחייהבחוף,  למשל27.מיוחדים נוסף על הנדרש בחוק

גביית דמי , לדבריו, כל אלו מצדיקים. מתקני ספורט ובחוף אכזיב נערכות הרקדות ואירועי מוזיקה

הוצאות הביטחון הגבוהות של המועצה האזורית , בין השאר, ובאו בחשבוןבחוף זיקים ה, כמו כן. כניסה

 יודגש כי כשם 28.שירותי הגרירה הניתנים במקום, בין השאר, בחוף ניצנים הובאו בחשבון; חוף אשקלון

 רשויות שבעבאישורים שנתן שר הפנים לגם , שאין הוראות בדבר אנשים עם מוגבלות בחוק האמור

  .לאנשים עם מוגבלות הנחה תת לת חובהזכרנ כניסה לחופים לא מקומיות לגבות דמי

  .יש מקום לדון גם במחירי החניה בחניונים הסמוכים לחופים אלו, כאשר דנים בדמי כניסה לחופי ים

  החניה בקרבת חופים מוכרזים ברשויות המקומיות. 4.1

. דול תמורת חניה סמוך לחוףרשות מקומית עשויה לאפשר כניסה חינם לחופיה אך לגבות סכום ג, ככלל

 לפי גישת. גבייה של דמי כניסה לחוףיש הרואים בכך , אם אין דרך להגיע לחוף הרחצה אלא ברכב

היחיד הנוח והסביר  האמצעי שהוא,  רחצהף לחוהסמוךדמי כניסה לחניון , "אדם טבע ודין"עמותת 

 גביית דמי  נראה כילכאורה 29".מולמעשה את דמי הכניסה אל החוף עצמהווים הלכה " ,להגיע אל החוף

ואילו , גביית דמי חניה היא גבייה ממי שיש להם מכונית. חניה אינה זהה לגביית דמי כניסה רגילים

  . משמעותית יותר–גם ממי שאין באפשרותם להחזיק מכונית , גביית דמי כניסה מכל אדם

, ככלל": שויות המקומיות כדלקמן הורה משרד הפנים לר2007ל משרד הפנים ממאי "בחוזר מנכ, כאמור

ובלבד ... רחצהעבור כניסה למגרש חניה הנמצא סמוך למקום , כמחיר ראוי, אין מניעה לגבות דמי חניה

 הרשות ...". בדרך סבירה אחרתשאין בכך כדי לחסום את הנגישות הרגלית לאותו מקום רחצה

גישה רגלית , צעות מגרשי חניה חינםהמקומית חייבת לאפשר גישה לחוף נוסף על מגרשים בתשלום באמ

  30.או תחבורה ציבורית

מדיניות משרד הפנים , לפיכך. גביית דמי חניה סמוך לחוף עשויה להתפרש כגביית דמי כניסה לחופים

. אם היא סבירה, גביית דמי חניה מותרת, היא שרק אם החניה אינה מונעת כניסה רגלית חינם לחופים

-ד"התשכ, הסדרת מקומות רחצהאין בהוראות משרד הפנים ובחוק , ףאשר לחניית נכים סמוכה לחו

  .נגיעה בנושא, 1964

                                                 
האישור לא  ו ביקשו אישור ממשרד הפנים לגבות דמי כניסה לחוף–לציון -  נתניה וראשון– רשויות מקומיות שתיכי יצוין   27

  .ניתן להן
  , 2009 במאי 11, אורי טל: כתיבה, גביית דמי כניסה לחופים, מרכז המחקר והמידע של הכנסת 28

  pdf.02216m/pdf/data/mmm/il.gov.knesset.www://http   . 
 במאי 7, מוסרי-ד קרן הלפרין"התקבלה מעו; רים שר הפנים ואחגדץ נ"לבג 5284/05תמצית עתירה , "אדם טבע ודין " 29

2009.  
  .2007 במאי 29, 20074/' חוזר המנהל הכללי מס, משרד הפנים,  מדינת ישראל 30
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  לאנשים עם מוגבלותינאי -חוף ביתהחניה ב. 5

כשמקומות חניה אלו , לפי רשות הטבע והגנים. ינאי הוקצו ארבעה מקומות חניה לנכים- בחניון חוף בית

  31.יה לנכיםהרשות מסבה את החניון התפעולי במקום לחנ, תפוסים

אגרות כניסה לגנים (אתרים לאומיים ואתרי הנצחה , שמורות טבע, תקנות גנים לאומייםב, כאמור

. ינאי לפי מבקר אלא לפי כלי התחבורה-ת כניסה לחוף ביתלא נקבעה אגר, 1998-ח"תשנה, )ולשמורות

, ואולם. ללא תשלוםלהגיע אליו ברגל ולהיכנס , ינאי-אפשר להחנות את הרכב בחניון מרוחק מחוף בית

 מרכז מסחרי ,הדרך-M הוא חניון ינאי-בית וללכת ברגל לחוף חנותקרוב ביותר שבו אפשר לההחניון ה

  .ינאי- בית מטר מחוף 500-כ  שוכןזה

 .כניסהדמי  המגיע עם רכבו משלם אדם עם מוגבלות, הכניסה עם הרכבמאחר שהתשלום הוא תמורת 

  . נכה ייכנס לחניון ללא תשלוםאדם עם מוגבלות שיציג תג , עם זאת

  .1993-ד"תשנה, חוק חניה לנכיםלהלן ההוראות הרלוונטיות לנושא ב

  1993- ד"תשנ, חניה לנכיםחוק . 6

 אגף הרישוי במשרד 2008מאז מרס . מסדיר את השימוש בתג נכה, 1993-ד"תשנה, חוק חניה לנכים

-פר תגי הנכה שנתן אגף הרישוי ל הגיע מס2008עד סוף שנת . התחבורה מנהל את מתן תגי הנכה

   33: ניתן לעומדים בתנאים האלהתג נכה 87,773.32

  .רגליובעיה בנכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל  •

  . לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו60%-נכה שדרגת נכותו מגיעה ל •

  34.גלגלים לצורך ניידותנכה המוגבל בהליכה וזקוק לכיסא  •

  

  : ב לחוק זה4לפי סעיף 

 היא דרך חניה שהגישה הנגישה היחידה אליו לאדם עם מוגבלות 35מקום ציבורי
תחול על המפעיל או המחזיק של המקום , במקום הציבורי הכרוכה בתשלום

ככל , בשל האדם עם המוגבלות, הציבורי חובה לשלם בעד חניה במקום האמור
   .שנדרש לאדם כאמור מקום חניה

                                                 
 בינואר 5, ד רחל אבני ממשרד מבקר המדינה"מכתב לעו, הלשכה המשפטית של רשות הטבע והגנים, לוםד שרה ש" עו 31

2009.  
מנהלת מחלקת עדכון ובקרה במחלקה ,  דפנה מהלל.מספר זה כולל את תגי החניה שנתנו גופי מדינה אחרים קודם לכן  32

  .2009 בדצמבר 20, שיחת טלפון, דרכיםאגף הרישוי במשרד התחבורה והבטיחות ב, ביחידה לטיפול בניידות
 . לאחר אישור רופא מוסמך 33
   .גם עיוור הוא נכה, חוק ל1 סעיף לפי הגדרות  34
  : עוד לפי החוק. חוף רחצה נחשב מקום ציבורי, לפי הגדרות החוק  35

שית או שכלית לרבות נפ, יתזאדם עם לקות פי: כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות –" אדם עם מוגבלות"  
   ;אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים, קבועה או זמנית, קוגניטיבית

מתקן ובהם , ההגדרה רחבה וכוללת מקומות רבים. כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות –" מקום ציבורי"     
פא או כל מקום להתעמלות ולפנאי או חלק ממנו העומד לשימושו של הציבור או חלק בלתי מקום מר, חוף רחצה, ספורט

  .מסוים ממנו
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ועל כן , ינאי אינה בגדר דרך נגישה חלופית לחוף-  מטר מחוף בית500-החלופית במרחק של כהחניה 

   36. שהסעיף חל עליהםמיהחניה צריכה להיות חינם בעבור 

 .כפי שיוסבר בהמשך, מחלוקת ב נטושה4על פרשנות חוק זה וסעיף 

  ינאי-דרישתם של אנשים עם מוגבלות לחנות ללא תשלום בחוף בית. 7

מפרסם באתר , עשייה חברתית בישראל בדגש על התנדבותקידום שמטרתו , "חברה טובה"ארגון 

האינטרנט שלו את דבר מאבקו של מר שחף רטר ברשות הטבע והגנים במטרה לאפשר כניסה חינם 

בין השאר , ארגן משלוח מכתבי תלונה, אדם עם מוגבלות,  מר רטר37.ינאי-לבעלי מוגבלות לחוף בית

  .ציב תלונות הציבור במשרד מבקר המדינהלחברי כנסת ולנ

ינאי תהיה חינם לא רק לנושא תג נכה אלא -אחד הטיעונים העיקריים של הדורשים שהחניה בחוף בית

 אינו עוסק רק בנכים ,1993-ד"תשנה, ב לחוק חניה לנכים4סעיף לכל האנשים עם מוגבלויות היא ש

 אומנם חוק חניה לנכים עוסק בכללותו בחניה ,לשיטתם. האנשים עם מוגבלותבעלי תג נכה אלא בכל 

 כתיקון עקיף לחוק שוויון זכויות לאנשים עם 2005שהוסף באפריל , ב4אולם בסעיף , לנכים בעלי תג נכה

   38".אדם עם מוגבלות"אלא " נכה"לא משמש המונח , )2' תיקון מס(מוגבלות 

אדם עם "אומנם בסעיף האמור נזכר , םלפי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד במשפטי

לאפשר גישה לאנשים המוגבלים כוונתו , חוק חניה לנכיםאולם מאחר שהדברים אמורים ב, "מוגבלות

 39.ולא על כל האנשים עם מוגבלות, יש לפרשו כסעיף החל על בעלי תג נכה בלבד, לפיכך. בניידות

. נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינהתלונות רבות וחוות דעת משפטיות בנושא הנדון הועברו ל

,  משרדו בדק את התלונות, תלונות הציבורותנציבמנהל עוזר בכיר ל, מישקיטבליטד אלכס "לדברי עו

השאלה הראשונה  ,לדבריו. ינאי וקיבל חוות דעת משפטיות מהגופים הנוגעים בדבר-ביקר בחוף בית

שפוטר מתשלום בתנאים מסוימים , 1993- ד"התשנ, אם חוק חניה לנכיםשנשאלת בנוגע למחלוקת היא 

חוק האם ייקבע כי רק . ת כניסה ולא תשלום תמורת חניהאגר נגבית חל בחוף שבו, את מי שנושא תג נכה

על מי חל  :עולה השאלה השנייה, חלופירכב במקום את השכן אין אפשרות להחנות ,  במקרים אלוחל

להחליט אם התלונות אמור  נציב תלונות הציבור. עם מוגבלות נושאי תג נכה או כל האנשים –ב 4סעיף 

  2009.40 עד סוף דצמבר בנושא מוצדקות

שפרסמה נציבות שוויון זכויות לאנשים עם " 2009 –אנשים עם מוגבלות בישראל "יצוין כי לפי דוח 

יה  ה2007מספרם הכולל של האנשים שדיווחו שיש להם מוגבלות בשנת , מוגבלות במשרד המשפטים

דיווחו ) 46%( איש 721,000. 17ילדים עד גיל  – 22%- בגיל זיקנה ו29%,  היו בגילי עבודה50%. 1,555,000

                                                 
, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים, )מחוז ירושלים והדרום(ממונה תביעה , ד לילך אברוך" עו 36

  .2009 במאי 10, משרד מבקר המדינה,  הציבורעוזר בכיר למנהל נציבות תלונות, ד אלכס מישקיטבליט"מכתב לעו
Article &204=CategoryID?/il.org.hevratova.www://http, "חברה טובה" אתר האינטרנט של ארגון  37

1=Page&387=ID ,2009 בדצמבר 16: תאריך כניסה  .  

  .אולם בכתבה זו מופיעים קישורים למידע הרלוונטי העיקרי, הארגון פרסם כתבות נוספות בנושא  
; 2009 בדצמבר 15, שיחת טלפון, משרד המשפטים, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שני- ד עירית שביב" עו 38

, ד לילך אברוך"עו; 2009 בדצמבר 14, לפוןשיחת ט, עוזר בכיר לנציב תלונות הציבור, ד אלכס מישקיטבליט"עו  
ד אלכס "מכתב לעו, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים, )מחוז ירושלים והדרום(ממונה תביעה 
  .2009 במאי 10, משרד מבקר המדינה, עוזר בכיר למנהל נציבות תלונות הציבור, מישקיטבליט

  .2009 בדצמבר 20, ל"דוא, משרד המשפטים,  שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותנציבות, שני- ד עירית שביב" עו 39
  .2009 בדצמבר 14, שיחת טלפון, עוזר בכיר לנציב תלונות הציבור, ד אלכס מישקיטבליט" עו 40
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 אם אכן יוחלט על מתן הנחות לאנשים עם 41.בעלי מוגבלות מתונה –שהם בעלי מוגבלות חמורה והשאר 

  42.לא ברור כיצד ייבדק בכניסה לאתר מי אדם עם מוגבלות, מוגבלות

, ינאי שבניהולה של רשות הטבע והגנים- אומנם מסמך זה והדיון בוועדה עוסקים בחוף ביתיצוין כי

ידי הרשויות -יש עשרות חופים המנוהלים עלשכן , אולם מומלץ להתבונן על התמונה הרחבה

 .המקומיות ולא חלה עליהם שום הוראה המחייבת מתן הנחה לאנשים עם מוגבלות

  .4' או נספח מסלרשימת החופים הנגישים בארץ ר

  

  

  

  

  

                                                 
- ו בןאליה: ערכו, "2009 –אנשים עם מוגבלות בישראל ",   נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים41

CD86-57F4-E686-ABDB9F0E/rdonlyres/NR/il.gov.justice.www://http-, ליאורה רופמן וישראל הבר, משה
pdf.2009Report//01C05EB1AF30D ,2009דצמבר  ב16: תאריך כניסה.  

אנשים ל החניבעיית הד סלעית קולר מהמועצה הישראלית לצרכנות הועלתה אפשרות לפתרון אפשרי של "שיחה עם עו ב 42
, "תעודת נכה"רשות הטבע והגנים יכולה לקבוע כי החניה תהיה חינם לכל נושאי , הצעההלפי . ינאי-עם מוגבלות בחוף בית

תוקף . קצבה לילד נכה וקצבת ניידות, קצבה לשירותים מיוחדים לנכים קשים, ניתנת לכל מקבלי קצבת נכות כלליתש
 המוסד –  לקצבהעודמי שאינם זכאים .  המוקדם מן השניים– שנים או עד סיום תקופת הזכאותחמש תעודה זו הוא 

מתן ו ,ותבמגוון מקומתעודת נכה מקנה הנחות . לביטוח לאומי מודיע להם שהתעודה אינה בתוקף ואין להשתמש בה
 תעודת לא עלה בידנו להשיג את המספר המדויק של נושאי .המפעילים אותםגופים הההנחות הוא בסמכותם הבלעדית של 

 .נכה
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   אגרות הכניסה לאתרי רשות הטבע והגנים– 1' נספח מס

להלן טבלה ובה הוראות בדבר אגרות הכניסה לאתרי רשות הטבע והגנים המופיעות בתקנות גנים 

  .1998-ח"תשנה, )אגרות כניסה לגנים ולשמורות(אתרים לאומיים ואתרי הנצחה , שמורות טבע, לאומיים

    ינאי-בית  מצדה

  

  

  

, אכזיב
 אשכול

בעונת (
, )הרחצה

, שאן-בית
גן 

, השלושה
, החולה
חוף 

, האלמוגים
חורשת 

מעיין , טל
, חרוד

  קיסריה

, ארבל
, אשקלון
-בית
, גוברין
, גמלא
, הבטיחה
, הרודיון
 –החרמון 
אתר 
, הבניאס
 , התנור
בר -חי

, יטבתה
מקורות 
, הירקון
פארק 
, אפק
, מגידו

מערת 
, הנטיפים
מרכז 

טורפים 
, יטבתה
מרכז 

מבקרים 
, דער

מרכז 
מבקרים 

חל נ, רמון
, אלכסנדר
, נחל בצת

נחל 
, דבורה
 ,נחל כזיב

נחל 
, מערות
, נחל עמוד
, נחל שניר

נחל 
, תבור
נחל 
, תנינים
 סביב

חומות 
, ירושלים
,  עבדת
, גדי-עין

-עין
, עבדת
, ציפורי
  דן-תל

אשכול 
לא (

בעונת 
, )הרחצה

אקווה 
עין (בלה 
, )חמד

בית 
, אלפא
בית 
, שערים

חוף דור 
, םהבוני
-חי, חצור

, בר כרמל
יהודיה 

כולל (
, )משושים
כוכב 
, הירדן
, כורזין

מבצר 
, נמרוד

מדבר 
– יהודה

עין בוקק 
ומעלה 
, בוקק
, ממשית
, סבסטיה
 סידני עלי

–
, אפולוניה

, ין אפקע
  קומראן

, ברעם
, הקסטל
חמת 
, טבריה
, כורסי

מבצר 
, יחיעם

עתיקות 
, גדי-עין

תל 
-באר
, שבע
  ערד-תל

 –מצדה 
כניסה 
מבואה 
  מזרחית

מצדה 
– 

כניסת 
שביל 
  הנחש

 –מצדה 
כניסה 
  משולבת

הר 
, מירון
 כפר
, נחום

מסיב 
, אילת

מצוק 
  הצינים

, בארות
  יהודיה

ימי 
  חול

שבתות 
  יםוחג

חניוני 
פארק 
  הכרמל

הים 
הדרומי 
  אילת
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  .1998-ח"תשנה, )אגרות כניסה לגנים ולשמורות(ואתרי הנצחה 

ואתרי 

הנצחה 

אגרות (

כניסה 

לגנים 

, )ולשמורות

-ח"תשנה

1998.  

  

                            מבוגרים

 25  ח" ש67  ח" ש13  ח" ש20  ח" ש25  ח" ש36  יחידל
  ח"ש

  -  -  -  -  -  -  ח" ש49

 21  ח" ש64  ח" ש12  ח" ש17  ח" ש21  ח" ש32  ליחיד בקבוצה
  ח"ש

  -  -  -  -  -  -  ח" ש46

  -  -  -  -  -  -  ח" ש26  -  ח" ש43  -  -  -   הנחה50%  בעלי מנוי

בעלי כרטיס 
  אישי

  שמורותלמקנה כניסה חופשית לגנים ו

                            ילדים ונוער

 13  ח" ש38  ח" ש7  ח" ש9  ח" ש13  ח" ש22  יחידל
  ח"ש

  -  -  -  -  -  -  ח" ש25

 12  ח" ש36  ח" ש6  ח" ש8  ח" ש12  ח" ש20  ליחיד בקבוצה
  ח"ש

  -  -  -  -  -  -  ח" ש23

  -  -  -  -  -  -  ח" ש14  -  ח" ש26  -  -  -   הנחה50%  בעלי מנוי

בעלי כרטיס 
  אישי

  שמורותלמקנה כניסה חופשית לגנים ו

חניונים , רכב
  וכלי שיט

                          

 26  -  -  -  -  -  -  -  עיםרכב נוס
  ח"ש

-  22 
 ח"ש

31 
  ח"ש

33 
  ח"ש

-  

 86  -  -  -  -  -  -  -  מיניבוס
  ח"ש

-  71 
 ח"ש

86 
  ח"ש

110 
  ח"ש

-  

 163  -  -  -  -  -  -  -  אוטובוס
  ח"ש

-  141 
 ח"ש

156 
  ח"ש

220 
  ח"ש

-  

חניון המשמש 
  ללינה

-  -  -  -  -  -  -  -  15 
  ח"ש

-  -  -  -  

 ח" ש3                          כלי שיט
לכל 
מטר 
אורך 

ל כלי ש
  השיט

  

  : המבקרים הזכאים להנחה בתשלום אגרת כניסהאלה, לפי התקנות
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 50%יקבל הנחה של , 1989-ן"התש, בעל תעודת אזרח ותיק כמשמעותו בחוק האזרחים הוותיקים .1

  .יחידדמי הכניסה למבוגר מ

  .יחידדמי הכניסה למבוגר מ 15%סטודנט המציג תעודת סטודנט תקפה יקבל הנחה של  .2

 ומלווה לנכה כאמור ,חל עליו, ]נוסח משולב [1959-ט"התשי, )תגמולים ושיקום(נכה שחוק הנכים  .3

  .יחיד מדמי הכניסה למבוגר 50%יקבלו הנחה של , הזקוק לסיוע בניידות

גן בחייל בשירות חובה המציג תעודת חוגר ישלם את האגרה הקבועה לילדים ונוער בשמורת טבע או  .4

  .בטבלה לעיל'  וב'לאומי שבטורים א

 25%הנחה של , ל"צהקיבל מבהצגת תעודת חייל מילואים פעיל תקפה ש,  יקבל43חייל מילואים פעיל .5

ניסה הכאגרת ב 15%יקבלו הנחה של הוא ובני משפחתו הבאים עמו כן כמו  .יחידמדמי הכניסה למבוגר 

  .לחניון המשמש ללינה

  .יחיד מדמי הכניסה למבוגר 25% הנחה של מוזמן במסגרת קידום פעילות של הרשות יקבל .6

  :מבקרים הפטורים מתשלום אגרת כניסההאלה , לפי התקנות

  . בעל כרטיס עובד וחבר מליאת הרשות,רשות הטבע והגניםעובד  .1

  ).פרט לשבתות ולחגים(עובד המדינה ועובד רשות מקומית לשם מילוי תפקידו  .2

  .באישור מראש של הרשותו ,לשם מילוי תפקידו, העיתונאי וצלם של העיתונות והטלוויזי .3

  .מדריך תיירים הנושא עמו תעודת מדריך מוסמך תקפה .4

גן לאומי המפורטים בטורים ולשמורת טבע חוץ מכניסה ל,  עם הצגת תעודת חוגר,חייל בשירות חובה .5

  .בטבלה לעיל' וב' א

  . 5ילדים מתחת לגיל  .6

  . ומלווה לנכה כאמור הזקוק לסיוע בניידות,חל עליו, 1954-ד"התשי, נכה שחוק נכי המלחמה בנאצים .7

ומלווה לנכה הזקוק לסיוע , חל עליו, 1981-א"תשמה, )נכים ונספים(שחוק המשטרה , שוטר נכה .8

  .בניידות

 .בעל אישור כניסה מטעם הרשות. 10

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .2008- ח"התשס, כהגדרתו בחוק שירות המילואים  43



  
    

 20 מתוך 15 עמוד  
  

  הכנסת 

  מרכז המחקר והמידע

  ויות המקומיות שאושר לגבות בהם דמי כניסה החופים המוכרזים ברש– 2' נספח מס

כל . משרד הפנים אישר לשבע רשויות מקומיות לגבות דמי כניסה לחופים מוכרזים מסוימים, כאמור

 10 ו יהייםבאישורים נקבע שדמי הכניסה המרבי. כל עוד החוף הוא חוף מוכרז,  שניםשלושאישור ניתן ל

ל " מנככניסה קבעהאת סכום דמי . ניה הסמוכה לחוףהם גביית תשלום בחלא נזכרת בו, ח לאדם"ש

  44.והוא אינו מכסה את ההוצאות בחופים, משרד הפנים

 הרשויות המקומיות שמשרד הפנים אישר לגבות בהם דמי שבע החופים המוכרזים בתשעתלהלן 

  45:כניסה

  מועצה אזורית מטה אשר .1

 .חוף אכזיב •

  .ציון- חוף שבי •

  עיריית נהריה .2

 .חוף גלי גליל •

  יריית עכוע .3

 .חוף ארגמן •

    חוף הכרמלמועצה אזורית  .4

 .חוף דור •

   יפו–אביב- תלעיריית  .5

  .חוף הצוק •

    רווה-מועצה אזורית גן .6

  .חוף פלמחים •

    אשקלון-מועצה אזורית חוף .7

  .חוף ניצנים •

 .חוף זיקים •
  

  

                                                 
 .2009 במאי 10, שיחת טלפון, ראש אגף רישוי עסקים ואתרי רחצה במשרד הפנים,  אשר גרנר 44
  .2009 במאי 7, שיחת טלפון, מפקח ארצי על אתרי רחצה במשרד הפנים,  יוסף עאמר 45
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  נרתיחופי הכעל  מידע – 3'  מס נספח

  הקמת איגוד ערים כינרת ותחומי אחריותו

 באפריל 1-ב.  להקמת איגוד ערים כינרת2297'  קיבלה הממשלה את החלטה מס2007ט  באוגוס19-ב

בחוק זה הוקם איגוד ערים . 2008-ח"התשס, כינרתהסדרת הטיפול בחופי החוק  התקבל בכנסת 2008

 47.להגביר את האכיפהו הכינרת בראייה כוללת ואחידה בחופילהסדיר את הטיפול  והוא בא 46,כינרת

הסמכויות של ובכללן  , זהתפקידיו לפי חוקמילוי שות לו כל הסמכויות הדרכינרת ניתנוערים לאיגוד 

מתפקידיו של איגוד ערים כינרת בחופים . הרלוונטייםהרשויות המקומיות שבתחומו בעניינים 

  : שבניהולו

  ;מתן חוות דעת למוסדות התכנון; ייזום הליכי תכנון ופיתוח •

  ;םהחופישל וח הפעלה וטיפ, החזקה, יהולנ, הקמה •

 48;תפעול ותחזוקה של תשתיות דרכים ומים, פיתוח •

 ;מילוי תפקידיה של רשות תמרור מקומית ושל רשות רישוי מקומית •

  ;1964-ד"התשכ, חוק הסדרת מקומות רחצהמילוי תפקידיה של רשות מקומית בתחום האיגוד לפי  •

הסרת מכשולים החוסמים ; יצירת דרכי גישה לציבור לחופים ולשטחים ציבוריים הגובלים בהם •

 ;שלא כדין את המעבר החופשי

בקשות להיתרים לפי חוק על כניות וותעל מתן חוות דעת למוסדות התכנון שהאיגוד בתחומם  •

  .היהתכנון והבני

החוק מסמיך את איגוד ערים כינרת לקיים , ידי איגוד ערים כינרת- אשר לחופים שאינם מנוהלים על

מפקחי האיגוד רשאים להיכנס לחופים אלו ולפקח על יישום ,  כלומר.פעולות פיקוח ואכיפה בהם

 49. מטר מהחוף ועוד300לשיט בתחום , לאיסור נהיגה, לזיהום המים, חיקוקים הקשורים לניקיון

  דמי כניסה לחופי הכינרת

. כל החופים הציבורייםב ים ושוויונייםחוק עזר בנושא גביית דמי חניה אחידהאיגוד מכין  ובימים אל

 בחטיבה ניהולית כניסה לחופים שיהיו המאפשרכרטיס חניה , רכב ולפי שעות-גבייה פר: חוקהעקרונות 

חופים הציבוריים בדמי חניה בדבר מדיניות לאיגוד ערים כינרת כיום אין . הולכי רגלחינם לכניסה  ואחת

  50.לאנשים עם מוגבלות

מענה אמיתי נותנת אך אינה , מבורכת כמובןכניסה רגלית ללא תשלום , "אדם טבע ודין"לדברי עמותת 

, כן כמו. לרובם הגדול של חופי הכינרת אינה נוחההרגלית משום שהגישה , כינרתהמבקרים בלרוב 

                                                 
 .2008 איגוד ערים כינרת הוקם בספטמבר  46
 .2008-ח"התשס, כינרתחוק הסדרת הטיפול בחופי ה ל3-  ו1 סעיפים  47
 . למעט תפקידים מסוימים הקבועים בחוק 48
 .2008- ח"התשס, כינרתהסדרת הטיפול בחופי ה לחוק 7 סעיף  49
  .2009 בנובמבר 30, מכתב, מנהל מינהלת הכינרת,  פנחס גרין 50
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יש להותיר גישה ללא תשלום , דמי כניסהת וגביש אישור לבנוהל שפרסם שגם כאשר קבע משרד הפנים 

  51. חינםאליו הגיעה ללחלק סביר מהחוף ולהבטיח כי יש דרך ראויה ונוח

  

                                                 
נוהל משרד הפנים יצא לפי חוק הסדרת . 2009 ביוני 9, מכתב, "אדם טבע ודין"ל עמותת "סמנכ, ד עמית ברכה" עו 51

 11, אורי טל: כתיבה, גביית דמי כניסה לחופים, מרכז המחקר והמידע של הכנסתבתוך . 1964-ד"התשכ, מקומות רחצה
  . pdf.02216m/pdf/data/mmm/il.gov.knesset.www://http ,2009במאי 
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  52 חופים נגישים בישראל– 4' נספח מס

חוף . מפרסמת באתר האינטרנט שלה את רשימת החופים הנגישים בישראל" נגישות ישראל"עמותת 

 :להלן החופים הנגישים לפי העמותה ורמת הנגישות בכל אחד מהם. ינאי הוא אחד מהם-בית

  אכזיב, "בננהה"חוף  •

  .  מטר מהמים12גישה עד ושירותי נכים , ללא תמרור לנכים, חוףחנייה מוסדרת סמוכה ל

   חיפה,חוף דדו •

  . גישה לחוףו שירותי נכים, חניית נכים

  ינאי-ביתחוף  •

   .שיפוע מתון לים וחניות נכים, במסעדה הנגישהשמור מפתח  סגורים והנכיםהשירותי 

  טיילת נתניה, יתחוף סירונ •

  . ליםגישה , )תלונה מהשנה שעברהלפי (חניית נכים בתשלום 

  הרצליה, )חוף הנכים (חוף עדן •

  . גישה מיטבית לחוףושירותי נכים , חניית נכים

  תל אביב, חוף מציצים •

 לאנשים עםגישה לסככת צל , שירותי נכים לא תקניים, סאות חוףיכ, חניה לבעלי תו נכה

  . מוגבלות סמוך לקו המים

  אביב-לת, חוף הילטון •

סככות צל , סאות חוףיכ, גישה מיטבית לחוף, שירותי נכים,  נכהגעם תלחניה כנס ילה אפשר

  .נגיש ביותר בארץהזה הוא החוף , לפי האתר . מוגבלותעם שיפורים לאנשים עם

  אביב-תל, מלון מנדריןל מתחת ,חוף הצוק הצפוני •

  . סאות חוףיכ

  53ביבא-לת, טיילת חוף הצוק) סאן.אנד.מתחת לסי(חוף הצוק הדרומי  •

  אביב-תל, ברוך-חוף תל •

סאות יגם כ; מנהל החוף/מצילהמפתח נמצא בעמדת ה ו,ירותי הנכים סגוריםמלתחות ושה

    .בחוףשמספרו מתפרסם  פוןמנהל החוף זמין בטל; מנהל החוף/מצילהבעמדת יש חוף 

  ביבא-לנמל ת •

  . טיילת עץ נגישה

  אביב-לת, רלס קלור'חוף צ •

  ). מהמים  מטר25מרחק (גישה עד החול , חנייה בחניית נכים בחניוןה, אין שירותי נכים

                                                 
Category &3205=ArticleID?asp.Index/org.aisrael.www://http,"נגישות ישראל"אתר האינטרנט של עמותת  52

1=Page&845=ID ,27 2009 באפריל.  
  . אין באתר פירוט של רמת הנגישות בחוף זה 53
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  לציון-וןראש, חוף הנכים •

  .גישה עד המיםושירותי נכים , חניית נכים

  

  :העמותה מפרסמת גם נתונים על נגישות החופים באזור אילת

 נגישותה תיאור שם החוף

אקווה 

 ספורט
  

האוטו ולבקש  רצוי לרדת עם, מדרון תלול מאוד לכניסה, חניית נכיםיש 

יש רמפה עד , ריצוף לא כל כך נוחה, קרבת החוף נגישה. להחנות שם

צריך ( ללא מאחזים יש שירותי נכים, שנבנתה במיוחד לנכים המים

  .)מפתחאת ה לבקש

נכים השירותי , ירידה עד קו המיםה, גישה במישורה, אין חניית נכים  'מייק ביץ

 .ללא מאחזים

חוף 

  האלמוגים

רמפה יש . תקניים נכיםהשירותי , גישה במישורה, חניית נכים גדולהיש 

 אין סככה נגישה בקו. מיוחדת להורדת צוללנים לשוניות האלמוגים

 .המים

, בלבד L נכים עם מאחזהשירותי , גישה במישורה, חניית נכיםיש   'הווילג

ירידה למים ה, )סא גלגליםיקשה קצת עם כ( חול דהירידה לקו המים ע

 .צוללנים ואנשים עם מוגבלות עם רמפה המשמשתנעשית 

ריצוף ה, בחוף רמפה בשיפוע קל לבריש , גישה במישורה, אין חניית נכים המגדלור

 –צריך עזרה בחזרה , הירידה לקו המים על חול במדרון תלול. לא נוח

 .מודרך לעזור הצוות

 הדולפינים
  

קושי  רמפה בשיפוע עםיש , מדרגותבגישה ברמפה וה, חניית נכיםיש 

הירידה מהחניה לחוף . בלבד L נכים עם מאחזהשירותי , קשה/בינוני

  ).דרושה עזרה( ותלולה  הירידה לריף חולית,)דרושה עזרה( במדרון תלול

 הצדפות
  

גישה למים מסביב ה, אין שירותי נכים, גישה במישורה, יש חניית נכים

לא רך   על חול יםאמהדרך הי מטר 50, לבר במדרון תלול בריצוף נוח

 .החזרה לחניה כרוכה בעלייה קשה מעט, במיוחד
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  מקורות

 חקיקה ומסמכים

 . il.org.parks.www/, אתר האינטרנט של רשות הטבע והגנים •

CategoryID?/il.org.hevratova.www://http= 204, "חברה טובה"אתר האינטרנט של ארגון  •

1=Page&387=ArticleID& ,2009 בדצמבר 16: התאריך כניס  .  

  .1964-ד"התשכ, חוק הסדרת מקומות רחצה •

  .2008-ח"התשס, חוק הסדרת הטיפול בחופי הכינרת •

  .2005 באוגוסט 28, גלובס ,"ינאי-נכים יחנו בחינם בחוף בית: רשות הטבע והגנים החליטה", טל דליה •

 ,2009 במאי 11, טלאורי : כתיבה, גביית דמי כניסה לחופים, מרכז המחקר והמידע של הכנסת •

pdf.02216m/pdf/data/mmm/il.gov.knesset.www://http .  

  .2007 במאי 29, 20074/' חוזר המנהל הכללי מס, משרד הפנים •

, "2009 –מוגבלות בישראל אנשים עם ", נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים •

A 9F0E/rdonlyres/NR/il.gov.justice.www://http, ליאורה רופמן וישראל הבר, משה-אליהו בן: ערכו

pdf.2009Report/0/1C05EB1AF30D-CD86-57F4-E686-BDB ,2009 בדצמבר 16: תאריך כניסה.  

  . 2009 במאי 12,  של הכנסתפרוטוקול ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה •

  

  שיחות ומכתבים

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד , )מחוז ירושלים והדרום(ממונה תביעה , אברוך לילך •

  .בכיר למנהל נציבות תלונות הציבורעוזר , מישקיטבליטמכתב לאלכס , המשפטים

  .מנהל מינהלת הכינרת, גרין פנחס •

 .אגף נכות כללית במוסד לביטוח לאומי, כהן רוזי •

אגף הרישוי במשרד , מנהלת מחלקת עדכון ובקרה במחלקה ביחידה לטיפול בניידות, מהלל דפנה •

  .התחבורה והבטיחות בדרכים

  .הציבורעוזר בכיר לנציב תלונות ,  אלכסמישקיטבליט •

  .מוקד רשות הטבע והגנים •

  .המועצה הישראלית לצרכנות, קולר סלעית •

  .משרד המשפטים, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שני עירית-שביב •


