ראיתם מישהו שלוקח את החוף לידיים?
אורכה הכולל של רצועת החוף בישראל הוא  197ק״מ .למעלה ממחצית מהחופים חסומים
ע״י תשתיות כמו נמלים ,מתקני התפלה ,תחנות כוח ושטחים צבאיים.
לכל תושב נותרו כ 1.5-ס״מ חוף וגם על זה מנסים להשתלט משיקולים עסקיים ואחרים.

כדאי שתדעו:

'אדם טבע ודין' מגינה על החופים כבר למעלה מ 15-שנה!
1996

1997

1998

2001

ביטול המרינה
בשפך הירקון

מגדלי
חוף הכרמל

סי אנד סאן-
מבטון לטיילת

תוכניות להקמת
איים מלאכותיים

עיריית ת"א מקדמת
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.

התיק הראשון נגד בנייה
למגורים על חוף הים
מסתיים בניצחון של
'אדם טבע ודין' ,כאשר
בפס"ד תקדימי קובע
בית המשפט העליון כי
החופים נועדו לטובת
כלל הציבור ולכן
השימוש במגדלי חוף
הכרמל יהיה למלונאות
בלבד ולא למגורים.

דרומית לחוף הצוק בתל
אביב נבנים מגדלי יוקרה
למגורים .במסגרת הבנייה
נפגע חוף הים ואל חלקו
נמנעה הגישה הציבורית.
מאבק משפטי ארוך
שנים שהובלנו הביא לכך
שהיזמים הסירו לאחרונה
את הגדרות וקיר הבטון
העצום למרגלות "סי אנד
סאן" ,פיתחו טיילת חוף
ובה שבילי טיול ואופניים,
מתקני חוף ומשחק ,ועוד.

פרסמנו דו"ח מקיף לגבי
הסכנות הגלומות בהקמת
איים מלאכותיים .הדו"ח
מוכיח כי הקמתם של
איים תפגע אנושות
ביופיים ובערכיותם
של חופי האר ץ ,תזיק
ל נוף הים ות ביא
להתמוטטויות מצוקי
הכורכר ולהצטברות
פסולת ,אצות ועוד.

2002

צמצום תוכנית
הבנייה על חופי
נתניה
לאחר הליך משפטי
צומצמה תכנית הבניה
הענקית שתוכננה על
חוף הים במסגרת
תכנית "עיר ימים".
כאשר חלק גדול
משמורת האירוסים
בדרום העיר הוצל.

2004

חוק החופים
הכנסת מאשרת את חוק
החופים שמבוסס ברובו
על הצעת חוק שנוסחה
וקודמה על ידינו.
החוק מעגן לראשונה
מניעת פגיעה בסביבה
החופית ,קביעת קו חוף,
הקמת ועדה מיוחדת
לשמירה על הסביבה
החופית שמטרתה
בחינת כל פיתוח בתחום
החוף ,ואת זכות הציבור
למעבר חופשי.

2004

הפסקת גביית
התשלום בחוף
האקוודוקט בקיסריה
החברה לפיתוח קיסריה
גבתה במשך שנים
תשלום בעבור חניה בחוף
האקוודוקט .זהו חוף שלא
ניתן להגיע אליו ברגל
(פרט לתושבי קיסריה) כך
שכל ביקור בו היה כרוך
בתשלום .פס"ד תקדימי
שניתן בעקבות עתירה שלנו
קבע שלא ניתן להמשיך
ולגבות תשלום בכניסה
לחוף וכיום הגישה אליו
חופשית וללא תשלום.

2006

טיילת דרום נהריה
בעקבות עתירה שלנו,
מורה בית המשפט לעצור
בניית טיילת הכוללת
אמפיתיאטרון בצמוד
לקו המים בדרום נהריה,
מאחר והבנייה נעשתה ללא
תכנון מפורט ,ללא תסקיר
ומבלי לשמוע התנגדויות
ולאפשר לציבור להתייחס
לבנייה המוצעת.

2007

בג"צ החופים  -החופים
כמשאב ציבורי פתוח
לכולם

בג"צ קיבל את עמדתנו וקבע כי
חופי הרחצה יהיו פתוחים ללא
תשלום .החלטה זו הביאה את
משרד הפנים לקבוע אמות מידה,
על פיהן תיבחן בקשתה של
רשות מקומית לגבות ,באופן
חריג מהכלל ,דמי כניסה לחוף
מסוים ,בהתאם למה שנקבע.
בפסה"ד התייחסו השופטים
למתן גישה חופשית לציבור
לחופי הרחצה ולחשיבות
שבשמירתם כמשאב טבע
ציבורי פתוח לציבור הרחב.

שלחו לנו מייל >> קבלו את החוף שלכם בחזרה
המוקד הירוקmoked@adamteva.org.il :

______________________________________
אדם טבע ודין (ע.ר ).פועלת למען קידום נושאי איכות הסביבה ,בריאות הציבור וצדק סביבתי.

2011

2009

אירועים פרטיים
בחופי הים

ביטול בניית כפר
הנופש פלמחים

לאחר שבמשך שנים התקיימו
אירועים פרטיים בחופי
מכמורת אשר מנעו מהציבור
את הגישה לחוף ,הגענו להסדר
בעל תוקף של פסק דין ,אשר
מבטיח כי לא תותר סגירה
פיזית של מתחם החוף או חלק
ממנו ולא תוגבל הכניסה לקהל
מסוים ,אלא באישור מיוחד.
ההסדר נחתם מול המועצה
האזורית עמק חפר ,אך תקף
לכל הרשויות בארץ ומבטיח
את הגישה החופשית לחופי
הים.

בעקבות מאבק של
אדם טבע ודין יחד עם
פעילים וארגונים נוספים
מתקבלת החלטה בכנסת
הקוראת לביטול הבנייה
על פלמחים .החלטה זו
היא ניצחון ציבורי של
אחד המאבקים הגדולים
שהובלנו מתחילת דרכנו.
הישג זה היווה אבן דרך
מרכזית במאבק ,אשר
הזכיר ליזמים כי החוף לא
שייך להם או לכל גורם
פרטי אחר ,אלא לציבור
הרחב.

2012

חוף בצת
מאבק משפטי ארוך שהובלנו
יחד עם ארגוני סביבה נוספים
ותושבי האזור נשא פרי :מנהל
מינהל מקרקעי ישראל החליט
לבטל את החוזה להקמת כפר
נופש ,מוקדי מסחר ופארק
אטרקציות בחוף בצת.
לאחר הישג דרמטי זה ,אנו
ממשיכים לעקוב אחרי המו"מ
עם היזמים ופועלים עם מטה
המאבק ,לשינוי המצב התכנוני
באזור ,שיביא לביטול תכנית
כפר נופש במקום והכרזה על
האזור כשמורת טבע וכשטח
פתוח לציבור.

אירועים בנייה
פרטיים בחופים
5% 4%
11%
גביית תשלום
בכניסה
63%

גישה
לחופים
17%

שונות

(זיהום ים ,קריסת
מצוקים וכיו"ב)

פניות למוקד הירוק 1.1.2006-31.3.2012

