
 26/05/2015

 

למען  מגייסת חזיתמועצת פרדס חנה כרכור 
בחוף  על ביטול תשלום החניה המאבק 

 הקשתות

השבוע גייסנו : " ראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש
היועצים המשפטיים של עמותת "אדם טבע ודין" במקביל, 

פרדס חנה כרכור ובנימינה גבעת עדה נכנסו לתמונה מועצת 
בכדי לקדם הגשת עתירה משותפת. אנו קוראים לרשויות 

נוספות, ולגופים נוספים להצטרף לעתירה זו ולהגדיל בכך את 
 ו המשותף למען גישה חופשית לחוף"כוחנ

הקשתות השבוע המשיכה מועצת פרדס חנה כרכור במאבקה למען השבת הגישה החופשית לחוף 
בקיסריה וביטול התשלום לחניון הסמוך לחוף. לשם המאבק גייסו ראש המועצה והיועץ המשפטי 

את עמותת "אדם טבע ודין" הפעילה במאבקים מסוג זה. העמותה הצהירה כי תסייע למועצה 
 למען המטרה בכלים אשר ברשותה, מטרה אשר עומדת בקנה אחד עם חזון העמותה ויעדיה. 

, עו"ד ג'ובראן ג'ובראן, והיועץ המשפטי של מועצת פרדס חנה כרכור יועץ המשפטי הבמקביל לכך 
משתפים פעולה על מנת לנקוט הליכים משותפים באמצעות עתירה  בנימינה גבעת עדהשל מועצת 

 לביטול ההחלטה. משותפת 

 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

לשם כך גייסנו למען המאבק את עמותת "אדם טבע ודין" הפועלת בין השאר למען הקשתות. 
 שמירה  כי לא ייעשה שימוש פסול במשאבי הטבע של כולנו." 

, ן הנושא עלה כבר השבוע לסדר היום הציבורי" "לשמחתנו, פנייתנו לעמותה הניבה פרי, ואכ
 לדברי געש.

ת לנו ולמועצת בנימינה געש הוסיף כי : " " במקביל הוחלט על הגשת עתירה מנהלית המשותפ
אנו גבעת עדה, כאשר השאיפה היא שתוגש עתירה מנהלית בשם כלל הרשויות הנוגעות בדבר. 

מי שהנושא קרוב לליבו להצטרף לעתירה ולהגדיל ולכל  ולגופים נוספים קוראים לרשויות נוספות
 בכך את כוחנו המשותף למען השבת הגישה החופשית לחוף"

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

בחזית הציבורית  ,, ואנו נאבק על כך אתכם ועבורכםשווהאים להנות מחוף הקשתות באופן זכ
 והמשפטית כאחד."

  

 


