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 לכבוד
 יהודה זמרת

 היועץ המשפטי
 משרד הפנים

 

 שלום רב, 

 2019 -טיוטת תקנות העיריות )גביית דמי כניסה לגנים ציבוריים(, התשע"טהנדון: 

 

כר להפליה והן יהוו לזכויות האזרח מתנגדת לקידום תקנות אלו, וסבורה כי אין בהן צורך  האגודה .1

 . , ופגיעה באוכלוסייה מוחלשת מבחינה כלכליתשל קבוצות מיעוט והדרתן

 ( לפקודת העיריות8)249הרקע לסעיף 

כניסה קיבלה מועצת העיר רעננה החלטה לגבות תשלום ממי שאינם תושביה עבור  2000בשנת  .2

לפארק אשר הקימה בשטחה המוניציפאלי. המתנגדים לצעד זה טענו, בין היתר, כי הוא נועד למנוע 

, אשר פקדו את הפארק לאור המחסור את הגעתם של תושבים ערבים מעוטי הכנסה מערי המשולש

. בעקבות החלטה זו, הגיש ארגון "אדם טבע ודין" עתירה לבג"ץ בשטחי בילוי בישובי האזור

 ישה לביטולה. בדר

עם הגשת העתירה, ולאור השאלות העקרוניות אשר עולות ממנה, החליט בג"ץ להעביר את העתירה  .3

מנת שישקול אם יש מקום לנקיטת עמדה מצדו או מצד גוף אחר -ליועץ המשפטי לממשלה על

ת ידי וועדה מיוחד-כלשהו הנראה לו קשור. ואכן, היועץ המשפטי לממשלה קבע שהנושא ייבחן על

שהקים משרד הפנים בנושא. ועדה זו כללה חמישה נציגים, ארבעה נציגי משרדי ממשלה )משפטים, 

פנים, הגנת הסביבה ומשרד הבינוי והשיכון( ונציג הרשויות המקומיות )ראש עיריית אשקלון(. 

, והודיע כי 2.3.03היועץ המשפטי לממשלה הגיש לבג"ץ את הדו"ח המסכם של הוועדה ביום 

 הוועדה מקובלות עליו. המלצות 

הוועדה קבעה בהמלצותיה, כי ניתן, בתנאים מסוימים, לגבות תשלום על כניסה לפארק, ואף  .4

תשלום שונה ממי שאינם תושבי העיר שבשטחה נמצא הפארק, לאור ההשקעה הציבורית הניכרת 

ייה. המתחייבת מהקמתו ומתחזוקתו של פארק ציבורי, הנופלת על פי רוב על כתפיה של העיר

עם הוועדה קבעה כי תשלום זה ייגבה על מנת לסייע לעירייה לתחזק את הפארק ולמנוע הזנחתו. 

 זאת, ציינה הוועדה במפורש כי אין למנוע כניסה של מי שאינו תושב העיר.

במסגרתן נקבעו עקרונות מנחים למתן היתר לגביית  –משרדית -לאור המלצותיה של הוועדה הבין .5

ידי רשויות מקומיות, וכן הומלץ להקים צוות מיוחד -ציבוריים פתוחים עלדמי כניסה לשטחים 

 החליט בג"ץ לדחות את העתירה. –פי עקרונות אלו -אשר יאשר את גביית דמי הכניסה על
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שלא מכאן שעמדת היועץ המשפטי לממשלה, כפי שהוצגה בפני בג"ץ, שקיבל את עמדתו, הייתה  .6

אך שמותר בנסיבות מיוחדות לגבות  תושב המקום לפארק,ניתן למנוע כניסתו של מי שאינו 

משרדית, -תשלום, ואף תשלום שונה ממי שאינם תושבים, בכפוף לתנאים שקבעה הוועדה הבין

 ובכפוף לאישור פרטני בכל מקרה ומקרה על ידי צוות מיוחד של משרד הפנים.

רכוש העירייה אשר הוקם  אינו שירות חיוני, ומכיוון שהואהתחשב בכך שהפארק בג"ץ פסק כי ב .7

ולאור לאור קרבתו הגיאוגרפית של הפארק למקומות מגוריהם,  ,ומומן בכספם של תושבי רעננה

העירייה הייתה רשאית להבחין, העובדה שיש פארקים אחרים באזור שלא נגבה עבורם תשלום, 

בד בבד, בג"ץ  ., בין תושבי רעננה לבין תושבים שאינם גרים בתחומהלעניין גביית דמי הכניסה

קבע כי המלצות הוועדה בדבר האיסור להדיר כליל את מי שאינו תושב העיר מהפארקים 

שבתחומה הן המלצות סבירות וראויות, שמאזנות נכונה בין האינטרס של העירייה לאינטרס 

, יריית רעננה' ענ אדם טבע ודין אגודה ישראלית להגנת הסביבה 8676/00)בג"ץ  הציבורי הרחב

 .((2004) 210( 2נט ) פ"ד

הצעת חוק לתיקון  2007בשנת , הוגשה אדם טבע ודיןבעקבות פסיקת בית המשפט בפרשת אלא ש .8

 ,על גביית תשלום בכניסה לפארקים ציבוריים. ממהלך הדיונים שתאסור כלילפקודת העיריות 

שערכה ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת בהצעת החוק, עולה בבירור, כי מה שהטריד את 

יה מעוטת הכנסה את ימאוכלוסבפועל חברי הכנסת הייתה האפשרות שגביית תשלום תמנע 

הנגישות לפארקים העירוניים ותפגע באיכות החיים שלה וברווחתה, וכן, שדרישת התשלום תשמש 

סות, כדי למנוע או לצמצם הגעת תושבים מערים סמוכות, עניות יותר, או כחסם של ערים מבוס

 שתושביהם באים מרקע לאומי, תרבותי או דתי אחר, ואינם רצויים בעיני פרנסי העיר.

איסור על גביית  ת העיריות( לפקוד8)249נקבע בסעיף התקבל התיקון המוצע ובסופו של דבר  .9

באישור ועדת הפנים והגנת  לפי חריגים שייקבע השרתשלום עבור שימוש בפארק ציבורי אלא 

 נדחואך הם דומים לאלו המוצעים כיום . הממשלה ניסתה בעבר לקבוע חריגים הסביבה של הכנסת

 .שכיום האיסור הוא גורףעל ידי חברי הכנסת, כך 

 הקשיים שמעוררות התקנות

לגבות כסף בכניסה באופן גורף וחף מסייגים על רשויות מקומיות שהחוק אוסר שנים  12כבר  .10

לפארקים וגינות, הפתוחים לכלל הציבור. רשויות המשקיעות באטרקציות מיוחדות גובות כסף 

עבור האטרקציות )רכבת לילדים, מתקן מתנפח או השכרת סירות לאגם(, וזאת בלי למנוע את עצם 

משפחות המבקשות לנפוש. לא הכניסה לפארק או להערים קשיים כלכליים לא מבוטלים על 

 . דמי כניסהולגבות לגדר פארקים עירוניים התרשמנו כי קיים קושי בנושא המצדיק עתה להתחיל 

כדי  שיש להןסמכויות  לנצלשוב ושוב נתקלנו במקרים בהם רשויות מקומיות ניסו  לעומת זאת, .11

חש באותם אזורים בהם הדבר מתר –. לרוב מטעמים מפלים ופסולים ,ה לא רצויהילהדיר אוכלוסי

רשויות מבוססות גובלות ברשויות עניות יותר, ובמיוחד כאשר מדובר בישובים המאופיינים 

 חילונים וחרדים, יהודים וערבים וכדומה.  –בקבוצות אוכלוסייה שונות 

למנוע כניסה של תושבי חוץ לפארק ענבה בעיר, לאחר  2012בשנת לדוגמא: עיריית מודיעין ביקשה  .12

העירייה נכנעה ללחץ של תושבי העיר בדבר כניסת חרדים מהעיר השכנה מודיעין עילית.  טענות

הציבורי והחליטה לסגור את הפארק לתושבי חוץ בחופשות. בעקבות תכתובת שניהלה האגודה 
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עת הנושא לבג"ץ, נסוגה העירייה. ברור כי העובדה שהחוק היה חד ל סף הגלזכויות האזרח, וע

"בעקבות המקרה והגעתם של משמעי סייעה בדבר, והעירייה אף פרסמה הודעה רשמית לפיה 

תושבים חרדים רבים מהעיר הסמוכה מודיעין עילית לפארק ענבה במהלך חול המועד הועלתה 

בות תשלום מתושבים שאינם מתגוררים בעיר". מחדש ע"י תושבים הדרישה לסגור את הפארק ולג

בעירייה ציינו אז כי "אפשרות זאת אינה קיימת מבחינה חוקית"... וכי "אם יסגרו את הפארק 

מקרה . ויגבילו כניסת מבקרים ישנה סבירות גבוהה מאוד כי בית המשפט יהפוך את ההחלטה"

עירוני לתושבי חוץ בשל הגעת דומה אירע בשנה שעברה בגבעת שמואל שביקשה לסגור הפארק ה

 משפחות חרדיות מבני ברק לבילוי, ולבסוף נסוגה מכוונה זו.

דוגמא נוספת ואקטואלית הינה החלטת מועצת העיר עפולה לסגור את הפארק המרכזי בעיר  .13

ת בחירות פופוליסטית של ראש העירייה הנבחר לשמר את כחלק מקיום הבטחלכניסת תושבי חוץ, 

מצוקת התכנון והקרקעות ביישובים ערבים מבלים בערים באזור לאור של העיר.  "ה היהודייאופי"

בפועל, עפולה אלו. הערביים שהביאה למצב בו כמעט ואין פארקים ושטחים פתוחים ביישובים 

, וכך כשל אינה יכולה להוציא לפועל את החלטת המועצה הגזענית רק בשל המגבלות המשפטיות

האגודה הערבית  - אגודת הגליל  27088-07-13מ )חי'( "עתאתא )ר'  גם ניסיון דומה מצד קריית

 ((.14.9.14)מיום  אתאהארצית למחקר ושירותי בריאות נ' עיריית קרית 

אין ספק כי התקנות המוצעות, חרף המגבלות הכלולות בהן, יובילו רשויות להשתמש בהן ממניע  .14

 רכביכול של מימון התחזוקה. לכן ראוי להותי ניטראלייםגזעני ומפלה, תוך הסוואתו בשיקולים 

 את המצב הקיים שנים רבות על כנו. 

קשה ולא מידתית במי שהפרוטה אינה  גביית תשלום כניסה בפארק מוביל לפגיעהיתרה מזאת,  .15

בכיסו, בין שהוא תושב העיר ובין שלא. אמנם בג"ץ קבע כי פארק עירוני אינו מתקן חיוני, אבל אין 

ספק שהוא חיוני יותר עבור האוכלוסיות מעוטות ההכנסה, שעבורן הפארק הוא מוקד בילוי ופנאי 

 מרכזי, נגיש וזול. 

שלום תיעשה רק מקום שבו יש פארק אחר בעיר הנגיש ללא אמנם התקנות מחייבות כי גביית ת .16

הדבר עלול להוביל להיווצרות פארק לעשירים, מושקע ומטופח, לצד פארק לעניים, עלות, אך 

. הפארק הוא לא רק מקום בילוי אלא גם מקום למפגש של כל תוצאה זו היא פסולה –מוזנח ועלוב 

 י מעבירה מסר של נחיתות והשפלה. שכבות האוכלוסייה. הפרדה על רקע מעמד כלכל

לאור כל האמור, נבקשך לשקול שוב את קידום התקנות ולהותיר המצב הקיים על כנו, כפי שקבעה  .17

 הכנסת, וללא חריגים, שנזקם עולה על התועלת מהם. 

 

 בכבוד רב, 

 

 מור, עו"ד-גיל גן


