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 מניעת כניסת אוטובוסים של ערבים התנהלות לא חוקית והנדון: 

 נתניה העיר אל חופי אדחא  -בחג אל

 

מניעת כניסת  מ  באופן מידי   בכדי לחדול  , בעקבות פניות שהתקבלו במשרדנו,לפנות אליכם  הרינו

 הכל כמפורט להלן:  , אדחא אל העיר נתניה ואל חופי נתניה בפרט-לאוטובוסים של ערבים בחג א

 

  20.7.2021-יום שלישי ההחל מ  על פי מידע שהתקבל במשרדנו, פועלים פקחי עיריית נתניה .1

מוצב   כך,  בתוך  לחוף.  מגישה  נתניה  חופי  אל  הנוסעים  ערבים  של  מאוטובוסים  למנוע 

בכביש   אל  57״מחסום״  הנוסעים  אוטובוסים  עוצר  אשר  נתניה  לעיר  העיר,    תוך  בכניסה 

אחרים לכיוונים  אותם  ומפנה  אותם  לעיר.מ  מתשאל  שהתקבל    חוץ  המידע  פי  על  כה,  עד 

 כל הפחות.לכאמור  גישה אל חופי נתניה של שלושה אוטובוסים  ,למעשה, נעהבמשרדנו, נמ

 

חוגג הציבור הערבי היום את    ,כידוע  ,הגישה אל חופי נתניה מתבצעת כאשר  ומניעת  הגבלת .2

אדחא אל  חשש  חג  המעלה  חוקית  ובלתי  חמורה  התנהלות  עולה  המצטיירת  מהתמונה   .

ל והמגיעה  העירייה  פקחי  של  מסמכות  וכן  לחריגה  לאום  בסיס  על  ואפליה  השפלה  כדי 

הים   חופי  אל  גישה  באמצעות  אל אדחא  חג  את  לחגוג  המבקש  הערבי  הציבור  של  אפליה 

יובהר כי רשות מקומית אינה רשאית להגביל גישה כאמור, בוודאי   ככלל ובעיר נתניה בפרט.

סלקטיבי באופן  לבריאות ומפלה  שלא  וחשש  עומס  אצטלת  תחת  מתבצע  האמור  אם  גם   ,

 הציבור מפאת התפשטות נגיף הקורונה.   
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אליו   .3 גישה  להגביל  רשאית  אינה  מקומית  שרשות  ציבורי  משאב  מהווים  זכות  והחופים 

בחוק   היתר,  בין  מעוגנת,  הים  בחופי  חופשי  למעבר  החופית, הציבור  הסביבה  שמירת 

כן,    .2004-תשס״ד נ׳    8676/0בבג״ץ  כמו  הסביבה  להגנת  ישראלית  אגודה  ודין  טבע  אדם 

( נקבע כי אין הרשות המקומית מוסמכת להגביל את הגישה  2004)  210(  2, נט)רעננה עיריית

כבר נקבע ,  זאת ועודציבוריים פתוחים ממי שאינו תושב העיר.    כליל אל פארקים ומשאבים

מחמת   אסורה  כי הפליה לרעה על רקע קבוצתי, ובכלל זה הפליה  על ידי בית המשפט העליון

או דת גזע  לשוויון  לאום,  ובזכות  האדם  בכבוד  הפוגעת  השפלה  כדי  עולה    4541/94)בג"צ  , 

   ((.1995) 133, 94( 4, פ"ד מט)מילר נ' שר הביטחון

 
אנו מבקשים מכם .4 לעיל,  האמור  הנוגע    לאור  בכל  נתניה  עיריית  פקחי  פעילות  להבהיר את 

העיר   או  הים  חופי  אל  הגישה  מידי  להגבלת  הרלוונטיים    וכןבאופן  הגופים  את  להנחות 

 .זו לאלתר  לא חוקית לחדול מפרקטיקהבעירייה 

 
 צעדנו.נבקש את תגובתכם המהירה על מנת שנוכל לכלכל את   .5

 
 

 בכבוד רב, 

 , עו"דרביע אגבריה

 

 

 .6467001-02: עו״ד אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, באמצעות הפקס העתק


