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צו הביניים האוסר על גביית כספים בחניון חוף 
 !הקשתות נותר תקף

את פסיקתו בהמשך לדיון  6.7.15השופט רון סוקול נתן אתמול יום ב' 
 המותיר את הצו בתוקף הדחוף שהתקיים בתחילת השבוע

חנה כרכור, חיים געש, המוביל את המאבק כנגד ראש מועצת פרדס 
זהו ניסיון : " גביית התשלום על החופים נכח בדיון החשוב וציין כי

מקומם לעקוף את צו הביניים שניתן. אנו שמחים על הפסיקה הנוכחית 
אשר שומרת הן על האינטרס הציבורי למען תושבינו, והן על תקפות 

אבק בחזית המשפטית החלטותיו של בית המשפט. נמשיך להי
והציבורית למען השארת גישה חופשית לחוף הקשתות לכלל התושבים, 

 וללא ניצול משאבי הטבע של כולנו" ,ללא אפליה

התקיים דיון דחוף סביב תוקפו של צו הביניים האוסר ממועצה  ( 5.7.15)יום א',  בתחילת השבוע
אזורית חוף הכרמל והחברה לפיתוח קיסריה לגביית כספים מתושבי הרשויות השכנות בחניון 

ניתנה פסיקתו של השופט רון סוקול בהמשך לטיעונים  6.7.15חוף הקשתות.  אתמול, יום ב', 
 וקף עד לדיון בעתירה לגופה.שהועלו בדיון הדחוף אשר מותיר את הצו בת

את העתירה המנהלית כנגד גביית הכספים הסלקטיבית בחניון חוף הקשתות הגישו יחד מועצה 
מקומית פרדס חנה כרכור, מועצת בנימינה גבעת עדה ומועצה אזורית מנשה. את מועצת פרדס 

פט כי הניסיון חנה כרכור מייצג היועץ המשפטי עו"ד ג'ובראן ג'ובראן אשר ציין בדבריו לשו
 "לעקוף" את הצו הינו "תרגיל מסריח" של מועצה אזורית חוף הכרמל והחברה לפיתוח קיסריה.

מועצה אזורית חוף הכרמל עם קבלת ההחלטה על צו הביניים ביטלה את צו השימוש בשטח 
החניון מאפריל האחרון )אשר נידון בעתירה( והוציאה צו שימוש חדש זמני "לשימוש זמני 

עין שבנידון , המהווים מגרש ריק הדרוש לציבור באופן ארעי כל עוד הוא ריק, כמגרש במקרק
 חניה ציבורי" 

: "רשות המבקשת לבטל החלטה  וקבע כי ציין השופט רון סוקול בפסיקתוזו  פעולהל בהתייחס
שניתנה על ידה כדין, צריכה להסביר ולנמק את השינוי, החלטה על שינוי וביטול החלטה תקפה 

ותוך איזון בין האינטרס הציבורי לאינטרס הפרטי.  ,ריכה להיעשות על פי שיקולים עניינייםצ
רשות ציבורית אינה רשאית להחליט על שינוי או ביטול החלטה קובעת, רק כדי להתחמק 

 ממגבלות הדין או מהחלטה שיפוטית."

ההחלטה לגבות בדיון נכח ראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש ממובילי המאבק כנגד 
זהו ניסיון מקומם לעקוף את צו : "  כספים מתושבי פרדס חנה כרכור. געש הדגיש ואמר כי

הביניים שניתן. אנו שמחים על הפסיקה הנוכחית אשר שומרת הן על האינטרס הציבורי למען 
תושבינו, והן על תקפות החלטותיו של בית המשפט. נמשיך להיאבק בחזית המשפטית 

מען השארת גישה חופשית לחוף הקשתות לכלל התושבים, ללא אפליה וללא ניצול והציבורית ל
 משאבי הטבע של כולנו"
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