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לכבוד
ח"כ בנימין נתניהו
ראש ממשלת ישראל

ח"כ יובל שטייניץ
שר האוצר

ח"כ גלעד ארדן
השר להגנת הסביבה

א.נ,.
הנדון :הצלת חוף פלמחים – דרושה התערבותכם הדחופה כדי להפוך את ההישג למציאות!
 .1לפני כשנתיים הפעילות המאומצת של הועד להצלת חוף פלמחים ושל ארגוני הסביבה ,דו"ח
חמור של מבקר המדינה וכן הירתמות של חברי כנסת וכמובן ,החלטה של ממשלת ישראל –
כל אלה הביאו להישג המכובד והחשוב – הצלת חוף פלמחים והותרתו פתוח לתועלת הציבור
הרחב.
 .2אולם ,הסתבר לאחרונה כי ההישג טרם הושלם ,וכי אם לא יושלם המהלך בקרוב ,הוא עלול
לרדת לטמיון.
 .3בעקבות החלטת הממשלה מיום  00.2.3101בעניין בחינת שינוי התכנית להקמת כפר הנופש
בחוף פלמחים ,קבעה הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז מרכז בישיבתה בתאריך
 0.00.3101כי תקודם תכנית לשינוי יעוד השטח מכפר נופש לגן לאומי.
 .4חלפו מעל שנתיים מקבלת ההחלטות הללו ,ואכן הוכנה תכנית לגן לאומי ,אך זו טרם
הופקדה ,וכן טרם הוסדרה סוגיית הפיצוי ליזמי כפר הנופש ,אשר זכו במכרז שפרסם מינהל
מקרקעי ישראל בשנת .3112
 .5לאור כל אלה ,עולה חשש כבד לעתיד המהלך של ביטול הבנייה ההרסנית בחוף .המהלך
הנדרש לשם מימוש החלטת הממשלה והחלטת הועדה המחוזית משנת  0202הוא קידום
התכנית שהוכנה ע"י רשות הטבע והגנים לשינוי ייעוד השטח מכפר נופש לגן לאומי ,תוך
מציאת פתרונות לפיצוי היזמים .אנו סבורים כי הן החלטת הממשלה והן החלטת הועדה
המחוזית מיום  ,00.2.3101כיוונו לכך שבאזור חוף פלמחים ,בתחום התכנית בר 332/בה מוצע
כפר הנופש ,לא יוקם כפר נופש ,וזאת יש להבטיח כעת.
 .6בעוד כשבוע ,ביום  ,00.0.01צפויה הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז מרכז ,לדון בתכנית
שהכינה רט"ג לביטול יעוד כפר הנופש לטובת גן לאומי .דיון זה הוא ההזדמנות ליישם את
ההחלטות שלעיל ולהבטיח כי חוף פלמחים אכן ישאר פתוח וטבעי לטובת הציבור כיום
ובדורות הבאים.
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 .7אנו פונים אליכם ,כמי שהובילו את החלטת הממשלה להחזרת החוף לציבור ,להתגייס
בדחיפות על מנת להבטיח שהישג זה אכן יישמר בצורה סופית ומעשית והחוף יינצל ולא
חלילה נמצא עצמנו שוב בפני בניה מיותרת בחוף האהוב על כולנו.

בכבוד רב,

ב/
עמית ברכה ,עו"ד
מנכ"ל "אדם טבע ודין"

מור גלבוע
מנכ"ל "מגמה ירוקה"

דנה לוסטיג ,עדי לוסטיג
יוזמות המאבק להצלת חוף פלמחים

חנה קופרמן
רכזת "פורום החופים"

משה (קושה) פקמן
מנכ"ל החברה להגנת הטבע

נאור ירושלמי
מנכ"ל "חיים וסביבה"
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