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 שלום רב,

 במועצה  האזורית עמק חפר גביית דמי חנייה בחוף בית ינאיאיסור על  הנדון :

 אבקש לפנות אליך בנדון וכדלקמן:

 מצוי במרחב המוניציפאלי של המועצה האזורית עמק חפר.חוף בית ינאי כידוע,  .1
 

בין המועצה לרט"ג קיים שיתוף פעולה פורה ומיטבי בכמה תחומים, לרבות ניהול חוף  .2
 .בית ינאי ע"י רט"ג

 
גבתה רט"ג דמי חנייה מהמבקרים בחוף, עובדה  3/18מזה שנים רבות ועד למועד  .3

 שבניהול חוף ים. . שאפשרה לרט"ג להתמודד עם האתגרים המורכבים
 
נאסרה   2018בהתאם להחלטת המשנה ליועמ"ש עוה"ד ארז קמיניץ, הרי שמשנת  .4

גביית דמי חנייה בחוף בית ינאי, בשל העובדה, כי מדובר בשטח חניית חוף ים המצוי 
במתחם גן לאומי מוכרז. יאמר, כי איסור גורף זה, של גביית דמי חנייה ייחודי לחוף 

 כך מחריג אותו מחופי ים אחרים אשר בהם מותרת גביית דמי חנייה. בית ינאי בלבד וב
 
עמה אתגרים בלתי צפויים ובכלל ההחלטה לאסור גביית דמי חנייה כאמור, הביאה  .5

זה, עומסי תנועה כבדים, פקקי תנועה בצירי ההגעה לחוף, מיקום קרוואנים במגרשי 
 ספות/החנייה, מקרי אלימות רבים, שכרות, הקמת "זולות" הכוללות 

חייבה את המועצה להקצות משאבים מקררים וכדומה. מציאות זו,  מיטות/מזרונים/
הול החוף, ניקיון, אבטחה ושיטור. מובן, כי מדובר בעלייה של רבים, בין היתר, לשם ני

 מאות אחוזים, ביחס למשאבים שהוקצו בעבר, בזמן שהותרה גביית דמי חנייה.
 

יוקדם ויצוין, כי המועצה אינה מתנגדת לרעיון ה"ים הפתוח" ולמתן אפשרות לכל אדם  .6
יך ולשאת בגפה ועל ליהנות ממשאב הטבע הייחודי. עם זאת, המועצה לא תוכל להמש
עצמיים וזאת למען גבה בלבד את העול התקציבי הכבד, הממומן רובו ככולו ממקורות 

 כלל ישראל.
 

בנסיבות אלו ומתוך רצון להמשיך ולאפשר לכלל ישראל חווית רחצה טובה, בטוחה  .7
גביית דמי חנייה ונעימה, אבקש לבחון בשנית וביסודיות את ביטול ההחלטה האוסרת 

לחילופין להורות על הקצאת משאבים של ממש, שיאפשרו למועצה ו ת ינאיבחוף בי
 להתמודד עם האתגר הלאומי החשוב. 

 בכבוד רב, 
 

 ד"ר גלית שאול 
 המועצה ראשת 

 העתק: 
  , סגן ממלא מקום ראשת המועצה חיזקי סיבק
  , מנכ"ל המועצה עמית בן צבי

 , מנכ"ל חברה כלכלית אלון הימן
 מנכ"ל הרט"ג שאול גולדשטיין

 רועי שטראוסשרון רט"ג, מנהל מרחב 
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