חופי הים בישראל ואדם טבע ודין – סיפורי הצלחה
חופי הרחצה שייכים לכלל הציבור .למרות עובדה זו נדרש מאבק תמידי כדי לאפשר לציבור הרחב ליהנות מהם.
לאורך השנים אדם טבע ודין ,בסיוע פעילים מקומיים וארגוני סביבה נוספים ,ניפק שורה של הצלחות בכל הנוגע
להגנה על החופים .להלן רשימת ההישגים העיקריים שלנו:

 – 6991הצלת שפך הירקון
עיריית ת"א קידמה תוכנית לייבוש הים באזור שפך הירקון לצורך הקמת מרינה ומגורי יוקרה במקום .בזכות עתירה
שהגשנו מבטל בית המשפט המחוזי את התוכנית ההרסנית והמקום נותר פתוח לטובת הציבור הרחב.

 – 6991עצירת המשך בינוי מגדלי חוף הכרמל
התיק הראשון נגד בנייה על חוף הים מסתיים בניצחון אדיר של 'אדם טבע ודין' .בפס"ד תקדימי קובע בית המשפט
העליון כי בנייה על חוף הים אינה יכולה לשמש למגורים וקובע כי יש לייעד את השימוש בבניינים שכבר נבנו
למלונאות ולא למגורים ושאר זכויות הבנייה יהיו תלויות בשיקול הסביבתי( .גל החקיקה האנטי חופי הנוכחי מנסה
להפוך החלטה זו).

 – 6991הקמת טיילת "סי אנד סאן"
דרומית לחוף הצוק בת"א נבנו מגדלי יוקרה למגורים .במסגרת הבנייה נפגע חוף הים וחלקו נחסם לגישה ציבורית.
לאחר שנים של מאבק משפטי שניהלנו ,הוסרו גדרות ומדרגות הבטון העצומות למרגלות "סי אנד סאן" ובמקומם
הוקמה טיילת חוף נעימה לטובת הציבור.

 – 1006מניעת בניית איים מלאכותיים
דו"ח מקיף שפרסמנו בנושא הוכיח כי הקמתם של איים אלו תיפגע באופן הרסני ביופיים ובערכיותם של חופי
הארץ ,תזיק לנוף הים ותביא להתמוטטות צוקי כורכר והצטברות פסולת .מסקנות אלו עזרו בהחלטה לגנוז את
התוכנית.

 – 1001צימצום הבנייה על חופי נתניה
לאחר הליך משפטי בו ייצגנו את חבר מועצת עיריית נתניה ,הרצל קרן ,צומצמה תוכנית הבנייה הענקית שתוכננה
על חוף הים במסגרת תוכנית "עיר ימים".

 – 1001בלימת בניית טיילת דרום נהריה
בעקבות עתירה שלנו מורה בית המשפט לעצור בניית טיילת הצמודה לקו המים בדרום נהריה .טיילת שהייתה
פוגעת באופן בלתי הפיך בחוף זה.

 – 1002חקיקת חוק החופים
הכנסת מאשרת את חוק החופים שמבוסס על הצעת חוק שניסחו וקידמו אדם טבע ודין והחברה להגנת הטבע.
חוק זה לראשונה מעגן במסגרת חקיקה ראשית ,מניעת פגיעה בסביבה החופית ,קביעת קו חוף ,הקמת ועדת
מיוחדת לשמירה על הסביבה החופית ואת זכות הציבור למעבר חופשי( .גל החקיקה האנטי חופי הנוכחי מנסה בין
השאר למוסס את חוק זה).

 – 1009הגבלת אירועים פרטיים בחופי הים
לאחר שבמשך שנים התקיימו אירועים פרטיים בחוף מכמורת ,אשר מנעו מהציבור את הגישה לחוף ,במסגרת
הליך משפטי הגענו להסדר עם המועצה האזורית עמק חפר אשר הבטיח כי לא תותר סגירה פיזית של מתחם
החוף או חלק ממנו ולא תוגבל הכניסה לקהל מסוים ,אלא באישור מיוחד ובתנאים שנקבעו בהסכם.

 – 1061הגנת חוף בצת
מאבק ארוך שלנו יחד עם החברה להגנת הטבע ותושבי האזור נשא פרי :מנהל מינהל מקרקעי ישראל החליט
לבטל את החוזה מול היזם להקמת כפר נופש ,מוקדי מסחר ופארק אטרקציות בחוף בצת.

 – 1065הצלת חוף פלמחים
אחד המאבקים הגדולים שלנו ,בחזית הימית ובכלל ,שהסתיים בניצחון .את המאבק ליווינו מימיו הראשונים
מבחינה משפטית ,תכנונית וציבורית והזכרנו ליזמים כי החוף לא שייך להם או לכל גורם פרטי אחר ,אלא לציבור
הרחב .החוף ניצל ,הציבור הרוויח.

 – 1061ביטול תשלום בכניסה לחופים
לפני  51שנה יצאנו למאבק על מנת לאפשר גישה חופשית ,ללא תשלום דמי כניסה ,לכל חופי הרחצה בישראל.
המאבק הנרחב הוביל בין היתר לבג"צ החופים שבו זכינו לאחר שבית המשפט העליון קבע מפורשות שאין לגבות
דמי כניסה למרבית חופי הרחצה בארץ .השנה לראשונה ,לא ייגבו כלל דמי כניסה לחופים .אנו נמשיך ללוות את
הנושא עד שנבטיח הפסקת גביית דמי כניסה לחופי רחצה גם בשנים הבאות.

 – 1061הצלת חופי ישראל
עובדים על זה...

