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לכבוד:
שר הפנים
אריה דרעי
הנדון :עיגון ביטול התשלום בכניסה לחופי הרחצה לטווח הרחוק
בשם אדם טבע ודין ,יחד עם שורה ארוכה של ארגונים וקבוצות תושבים שפועלים מזה שנים לפתיחת
חופי הים באופן שוויוני לכלל הציבור ,אנו מודים לך על פעולתך לפתוח את חופי הים התיכון ללא תשלום
השנה ,ופונים אליך בבקשה להסדיר באופן סופי ומוחלט את הכניסה החופשית גם לחופי ים המלח,
הכנרת והמועצות האזוריות.
אין ספק כי החלטתך לפתיחת החופים הינה חלק מאותה רוח חברתית והשקפת עולם הדוגלת באינטרס
הציבורי כראשון במעלה ,לה אנו שותפים0
'אדם טבע ודין' פועלת מזה כחצי יובל להסרת התשלום בכניסה לחופים ואנו מודעים היטב לעובדה כי
הפרצות בחוק "הסדרת מקומות רחצה" מאפשרות גבייה חוקית בכניסה לחופים מוכרזים בעלי
אטרקציות וכן במקומות חנייה המשרתים את באי החופים 0עקב אפשרויות אלו נגבים סכומי כסף גבוהים
מבאי חלק מחופי הכנרת ,חלק מחופי ים המלח וכן בחופים בתחומי המועצות האזוריות0
עוד אנו מודעים היטב לעלות הגבוהה של תחזוקת החופים ,המשרתים מדי שנה ציבור הולך וגדל 0אין ספק
כי תחזוקת החופים היא הסיבה העיקרית לשימוש בפרצות החוק לגביית תשלום גבוה עבור חנייה0
אולם ,כפי שראית לנכון להסיר את התשלום לעונת הרחצה הנפתחת בימים אלו ,אנו פונים אליך להסדיר
ולאסור את גביית התשלום לטווח ארוך ,באופן שיבטיח את רווחת הציבור שנים ארוכות0
הישג זה אינו קשור בהכרח למציאת ההסדר המתאים אל מול הרשויות המחזיקות בחופים 0אנו רואים
בפתיחת החופים הכרח כצעד הראשון להבטחת האינטרס הציבורי ,אחריו יכולים להגיע הצעדים הנדרשים
הנוספים ,ביניהם קביעת מענקי תמיכה ברשויות מקומיות שונות או הקמת רשות חופים שתנהל את
תחזוקת החופים באופן ריכוזי0
כבוד השר ,החופים שייכים לכולנו ,לילדינו ולנכדינו 0מן הראוי כי התקנת תקנות לפי "הסדרת מקומות
הרחצה" יצמחו מתוך משרד הפנים ברשותך ,כמייצג את כל שורות העם 0התקנות להבטחת הגישה
החופשית יכולות להכיל מנגנון לתמיכה ברשויות הצריכות זאת ,לפי מדד סוציו אקונומי שיבטיח את
האפשרות לתחזק את החופים באופן ראוי ולמנוע גביית תשלום על חנייה עבור הבאים אליהם0
אנשי המקצוע של 'אדם טבע ודין' עומדים לרשותך בכל עניין ונשמח מאד לקיים פגישה בנושא0
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