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הגישה השבוע מועצת פרדס חנה כרכור 
   ביטול תשלום החניה ל עתירה מנהלית

 ובחוף הזהב בחוף הקשתות

הגשנו  היום יום ה': " ראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש
יחד עם מועצת בנימינה גבעת עדה ומועצה אזורית מנשה את 

אין הדעת סובלת כי כניסה חופשית לחוף  .תמנהליהעתירה ה
תותר ללא תשלום לתושב מישובים מסוימים, ותוגבל לאחרים.  

תושבי פרדס חנה כרכור ותושבי אור עקיבא או חוף הכרמל 
ל כך זכאים להנות מחוף הקשתות באופן שווה, ואנו נאבק ע

 אתכם ועבורכם, בחזית הציבורית והמשפטית כאחד."

ומועצה אזורית  הגישו מועצות פרדס חנה כרכור, בנימינה גבעת עדה ,השבוע 11.6.15ביום ה',  
מנשה עתירה מנהלית כנגד מועצה אזורית חוף הכרמל, החברה לפיתוח קיסריה ועיריית אור 

הקשתות וחוף הזהב. עתירה זו הוגשה למען  עקיבא כנגד ההחלטה לגביית תשלום בחניוני חוף
וביטול התשלום לחניון הסמוך וחוף הזהב, הקשתות בקיסריה השבת הגישה החופשית לחוף 

באי כוח העתירה הינם היועץ המשפטי של מועצת פרדס חנה כרכור, עו"ד ג'ובראן ג'ובראן  לחוף. 
ד נחליאלי. במסגרת שיתוף הפעולה מועצת בנימינה גבעת עדה ומועצה אזורית מנשה, עו" ובא כוח

 הגשת העתירה.דין להיערכות מוקדמת טרם בין הרשויות נפגשו עורכי ה

גביית התשלום על כניסה לחופי הים נעשית שלא כדין ובמסווה של תשלום על פי תמצית העתירה 
כדי על חניה, כמו כן, אין צורך בצו חנייה לשטח שכבר משמש לצרכי חנייה וצו החניה הוצא 

עוד על פי העתירה מועצה אזורית חוף הכרמל וקרן  לגבות כספים שלא כדין לטובת המועצה.
. בעתירה מצוין כי החופים אינם נגישים קיסריה מפלות את תושבי העותרות בגביית התשלום

 לתחבורה ציבורית או להולכי רגל והגישה אליהם היא ברכב פרטי בלבד.

ות בלתי חוקית ובלתי סבירה לחלוטין של המועצה ושל החברה מדובר בהתנהלכמצוין בעתירה : "
לפיתוח קיסריה, שהחליטו על גביית תשלום ברובו המוחלט של חוף האקוודוקט, כל זאת כדי 

עוד  "להכשיר את הגביה שאינה כדין וכן גובים תשלום על כל מקומות החניה בחוף הזהב.
חוק המגרשים, שתכליתו המקורית הינה  מדובר ב"ישראבלוף" ובניצול לרעה שלמהעתירה : "

לסייע לציבור הסובל ממצוקת מקומות חניה בשטחים המאוכלסים של הרשות, ולא לאפשר 
 ".לרשות לעשות יד אחת עם גוף פרטי כדי לגבות כספים מהציבור שלא כדין

והיועץ המשפטי את עמותת "אדם טבע  מועצת פרדס חנה כרכורגייסו ראש החשוב  לשם המאבק 
ודין" הפעילה במאבקים מסוג זה. העמותה הצהירה כי תסייע למועצה למען המטרה בכלים אשר 

 ברשותה, מטרה אשר עומדת בקנה אחד עם חזון העמותה ויעדיה. 

ההחלטה השרירותית לגביית תשלום מחלק : "  ראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש ציין
ובכוונתנו לפעול למען ביטולה ולמען השבת הגישה החופשית לחוף  ,מתושבי האזור אינה מקובלת

גייסנו למען המאבק את עמותת "אדם טבע ודין" הפועלת  הוגשה העתירה וכן  לשם כךהקשתות. 
הדגיש  געשבין השאר למען שמירה  כי לא ייעשה שימוש פסול במשאבי הטבע של כולנו." 

ית לחוף תותר ללא תשלום לתושב מישובים :" אין הדעת סובלת כי כניסה חופש והבהיר
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ותוגבל לאחרים.  תושבי פרדס חנה כרכור ותושבי אור עקיבא או חוף הכרמל זכאים  ,מסוימים

בחזית הציבורית  ,, ואנו נאבק על כך אתכם ועבורכםשווהלהנות מחוף הקשתות באופן 
 והמשפטית כאחד."

  

 


