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  2014מרץ 

  שיפור השירות בחוף בית ינאי
  

  ממוחשבת חניה - דף מידע 
  

  מבקרים יקרים,
  

לאפשר תשלום  ,עמידה בתורקצר את החוף בית ינאי, בכדי ל - כחלק משיפור השירות בגן לאומי נחל אלכסנדר
ובנוסף וף להקל על מנויי החעל מנת ו /סלופארקפנגו באמצעותגם  שנוח לכםבזמן  בצורה נוחה חניהשל דמי 

השקיעה רשות הטבע והגנים משאבים במערכת  -למנוע את אירועי ההתפרעות והוונדאליזם שקורים בלילות
  .2014מחודש מרץ ממוחשבת, שתפעל החל 

  
  ?פועל זה כיצד
 .יציאה)לעד  עליו (יש לשמור חניהבכניסה מצולם הרכב ומופק כרטיס  .1
 הלילה ובאזור מבנה השירותים.יעשה במכונות  באזור הדרומי של חניון יהתשלום  .2
 ותפתח את מחסום היציאה. באופן אוטומטי בעת היציאה עם הרכב, המערכת תזהה את הרכב .3

  
  ?תופס זה זמן לכמה
 .דקות מרגע הכניסה ללא תשלום (נעשה אוטומטית) 15ניתן לצאת תוך  .1
לשלם בעמדת  . במקרה של חניה יומית ניתן24:00עלות החניה יומית (לפי המחירון) ועד השעה  .2

 כך תחסכו זמן ביציאה. .24:00התשלום בכל זמן נתון והכרטיס תקף לאותו יום עד השעה 
שהייה מעבר לחצות הלילה תחויב בתעריף של יום נוסף. למשל, רכב שחונה לילה אחד עד הבוקר  .3

 עבור יומיים.בהתעריף יהיה 
 הגבייה תתבצע לאורך כל שעות היממה. .4

  
  ?משלמים איך

 רק בה עמדה אחת נמצאת באזור הדרומי של חניון הלילה וניתן לשלם  – אוטומטית םתשלו עמדות
  במזומן. ואעמדה נוספת נמצאת באזור מרפאת החוף ובה ניתן לשלם באשראי  ;בכרטיס אשראי

  לאלו המבקשים 1עמדה זו נמצאת בעגלת הממכר (בשעות הפעילות) והיא מיועדת:  –עמדה מאוישת .
 חוף. מינוילרכוש 

. לאשרור כרטיסים שבעליהם זכאים לפטור או הנחה על מנת שיוכלו לשלם בעמדות התשלום 2
        .האוטומטיות (ראו בהמשך)

 ,באמצעות פנגו/סלופארק. גם שתוכלו לשלם כוונתנו  
  
  ?(חנות הממכר/משרדי החוף) המאוישת בעמדה להשתמש חייב מי

 כולל מנויי מטמו"ןטבע והגנים והגן הלאומי)הלי רשות הוזכאים לפטור או להנחה מתשלום (על פי נ ,. 
  

 ?בתשלום הנחה או פטור מקבלים איך
  התעודות הרשמיות הרלבנטיות לפי העניין ואת בעל הזכאות להציג את הכרטיס שהונפק בכניסה על

כולל רישיון רכב  ,רשות הטבע והגנים, תעודת נכה צה"ל וכדומה) מינוי(למשל תעודת זהות, תעודת 
 שהרכב בבעלות המבקש. ללא הצגת כל אלה אין לעובד שיקול דעת במתן פטור. על כך המצביע

  ויתור על ההנחה או הפטור ללא יכולת ערר. משמעותהיציאה מהחוף ללא תהליך זה  
  

  חוף מינוי רכישת
  
  

  מינוילחוף? קחו כרטיס בכניסה וגשו לעמדת התשלום לרכישת  מינוירוצים לרכוש 
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  ?מינוילמה 
כולל  ,2014כל שנת הלך רותי החניה במיחוף שנתי לרכב המאפשר להשתמש בש מינויאפשרותכם לרכוש ב
  .2014בדצמבר שנת  31ועד מחודש מרץ  מינויתוקף ה .חורףב
  

  חוף מינויחניה חכמה ו
החוף לרכב, מתעדכן מספר הרכב המבוקש במאגר הנתונים של מערכת החניה בחוף וכך  מינויבעת רכישת 

  , מבלי לגשת לעמדה המאוישת.רת פתיחה אוטומטית של השערים בכניסה לחניון החוף וביציאה ממנומתאפש
  

  נוי?יאיפה רוכשים מ
וגם בימי שישי ושבת  8:30-12:30ה' בין השעות - נוי במשרדי החוף בימים א'ימתחילת חודש מרץ ניתן לרכוש מ

  ת הצמודה למרפאת החוף.הקרובים לפני תחילת עונת הרחצה, באופן מיוחד בחנות הרשו
  

  מינוימחיר ה
. מחירו המלא של בלבד₪  260נוי במחיר מסובסד של ירשאים לרכוש מ תושבי המועצה האזורית עמק חפר

  ש"ח. 380המינוי 
  

  :מינויתנאים לרכישת 

 .הרכישה היא בכפוף לתנאים המצוינים על טופס הרכישה  

 בלבד ורישיון רכב על מנת לרכוש מינוי על המבקש להציג רישיון נהיגה . 

  תווית זו היא לשם זיהוי בלבד שכן פתיחת  –בעת הרכישה תונפק תווית שתודבק על שמשת הרכב
 רכב שמספרם עודכן במאגר הנתונים.כלי שערים אוטומטית תתאפשר רק ל

 31.12.2014יהיה בתוקף עד  מינויה. 

 ים מוגבל.מינוימספר ה 

  על הרוכש להציג תעודת זהות שבה נרשם  - עמק חפר על מנת לקבל הנחת תושב המעוצה המקומית
  (בספח) שהוא תושב עמק חפר או רישיון נהיגה ורישיון רכב.

 260 במשפחה רכב שניל מינוי מחיר .₪ 

  אנו מעודדים  .רכב ללא תשלוםכלי כניסת למבקשים לעשות מנוי לא תתאפשר  10.4.2014מיום החל
 נוי כבר עכשיו.יאתכם לרכוש מ

 
 

  
  
  

  לכם על הסובלנות ושיתוף הפעולה, מודים
  !וחהטוב בברכת עונת רחצה מהנה 

  
.  

  
  


