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היום יום ב' 29.6.15 ,ניתנה פסיקתו של כבוד
השופט רון סוקול בה הורה על מתן צו ביניים
האוסר על מ.א .חוף הכרמל והחברה לפיתוח
קיסריה להפעיל חניון בתשלום בחוף הקשתות
ראש מועצת פרדס חנה כרכור ,חיים געש אשר גייס חזית למען
המאבק ברך על קבלת צו הביניים וציין כי  ":אנו שמחים על
קבלת צו הביניים למען גישה חופשית לחופי הים עבור
תושבינו .הגשת העתירה וגיוס חזית רחבה נועדו להפוך את
ההחלטה המקוממת לגבות כספים עבור משאבי הטבע של
כולם .כעת גם חוף הזהב וגם חוף הקשתות נגישים ללא תשלום
לציבור התושבים של פרדס חנה כרכור "
במקביל עולה המועצה עם שילוט חוצות למען המאבק הנושא את
הסלוגן "הים חינם לכולם"
היום יום ב' ,29.6.15 ,ניתנה בבית המשפט המחוזי בחיפה פסיקתו של כבוד השופט רון סוקול
המורה על מתן צו הביניים האוסר על גביית תשלום עבור חניה בחוף הקשתות (האקוודוקט),
וזאת עד לדיון בעתירה לגופה .
מועצת פרדס חנה כרכור יחד עם ישובים שכנים בהם בנימינה גבעת עדה ומועצה אזורית מנשה
הגישו לפני כחודש עתירה מנהלית כנגד מועצה אזורית חוף הכרמל ,החברה לפיתוח קיסריה
ועיריית אור עקיבא בעניין החלטתם לגביית תשלום מהתושבים בחניוני חוף הקשתות וחוף
הזהב .את המועצה ייצג בעתירה היועץ המשפטי של מועצת פרדס חנה כרכור ,עו"ד ג'ובראן
ג'ובראן ומטעם מועצת בנימינה גבעת עדה ומועצה אזורית מנשה ,הופיעו באי כוחן עו"ד אסף בן
לוי ועו"ד דן נחליאלי.
על פי תמצית העתירה גביית התשלום על כניסה לחופי הים נעשית שלא כדין ובמסווה של תשלום
על חניה ,כמו כן ,אין צורך בצו חנייה לשטח שכבר משמש לצרכי חנייה וצו החניה הוצא כדי
לגבות כספים שלא כדין לטובת המועצה .עוד על פי העתירה מועצה אזורית חוף הכרמל וקרן
קיסריה מפלות את תושבי העותרות בגביית התשלום .בעתירה מצוין כי החופים אינם נגישים
לתחבורה ציבורית או להולכי רגל והגישה אליהם היא ברכב פרטי בלבד.
כמצוין בעתירה שהוגשה" :מדובר ב"ישראבלוף" ובניצול לרעה של חוק המגרשים ,שתכליתו
המקורית הינה 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".
במהלך הדיון בעתירה הודיעו מועצת חוף הכרמל והחברה לפיתוח קיסריה על פתיחת חוף הזהב
ואי גביית תשלום על החניון בחוף .כעת ,עם פסיקת כבוד השופט סוקול וקבלת צו הביניים גם חוף
הקשתות בקיסריה יהיה נגיש ופתוח לתושבים ללא תשלום.
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כפי שצוין בפסיקה  " :בהיעדר הודעה כדין והחלטה להתיר הקמת חנייה פרטית במגרש ,לא
רשאיות היו החברה לפיתוח קיסריה וחברת ים חניונים להפעיל במקום חניה פרטית בתשלום"
ראש מועצת פרדס חנה כרכור ,חיים געש ,ברך על קבלת צו הביניים וציין כי כעת גם חוף הזהב
וגם חוף הקשתות פתוחים לציבור תושבי פרדס חנה כרכור ללא תשלום .אנו שמחים על קבלת צו
הביניים למען גישה חופשית לחופי הים .הגשת העתירה וגיוס עמותת אדם טבע ודין נועדה להפוך
את ההחלטה המקוממת לגביית כספים עבור משאבי הטבע של כולם .בכוונתנו להמשיך במאבק
בחזית המשפטית והציבורית כאחד" .
כמו כן ,בימים אלו עולה מועצת פרדס חנה כרכור עם שילוט חוצות המגייס למען המאבק תחת
הסלוגן "הים חינם לכולם".

