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  הודעה לעיתונות

  

   חייב להפוך לאתר ארכיאולוגי לאומי חוף פלמחים :ץ"אומ

                     

 מצביעה 18/11/09רסם ביום ופש מבקר המדינה ח"להבהיר בעקבות פרסום דוץ מבקשת "תנועת אומ

רונים של בחומרה רבה ביותר את ההליכים אשר הביאו למכירה האומללה של אחד החופים הפנויים האח

  ." כפר נופש"חוף בעל אתרים ארכיאולוגיים שחשיבותם עליונה לשם הקמת , מדינת ישראל

מינהל מקרקעי . לאילי הון בדומה לחופים אחריםלבתי נופש החוף אין ספק כי בסופו של דבר היה הופך 

יו מכירה של הוכיח שוב כי בראש מעיינ, )תופעה האומרת דורשני(ישראל אשר מכר חוף זה במחיר אפסי 

ובעתיד השטחים החיוניים , המינהל נהג ללא כל התחשבות בצרכים הבסיסיים של ישראל מחד. נכסי ציבור

הזריזות בה ביקש המינהל למכור את השטח המצוי באחד האזורים הצפופים ביותר במדינה . לציבור מאידך

גם ועדות התכנון . על אובדן דרךואולי יותר מכן , מראה על זלזול" יכנס חוק החופים לתוקף"עוד טרם 

לא תרמו ולא ניסו כלל להשקיף על " ל נעשה באופן חוקיוהכ "–השונות אשר מסתתרות תחת הכותרת 

שוקה בניהולו של מר " רשות העתיקות. "המכירה מנקודת מבט המעדיפה בראש ובראשונה את צרכי הציבור

 לא עשו את המועט האלמנטרי אשר אלי אמיתי בראשותו של מר" רשות הטבע והגנים הלאומיים"ו, דורפמן

: המדינה הפקידה בידיהםשיעודם ואת התפקיד יוהזניחו את , ויתרו וברצון, התקפלו, חייבות היו לעשות

 גדעון עזראהמשרד להגנת הסביבה בראשותו של השר לשעבר מר . שמירת אתרים בעלי חשיבות היסטורית

" ועדה לשמירה על הסביבה החופית" העומד בראש המאי אסיףאדריכל שוהגדיל לעשות , טמן ראשו בחול

התכנית אושרה עוד טרם נכנס חוק "התחמק באלגנטיות והקפיד שלא לטפל כלל בנושא מאחר ש, אשר נמנע

ל כדי וזוהי בריחה עלובה של מי אשר תפקידו היה לעמוד על רגליו האחוריות ולעשות הכ". החופים לתוקף

  .  שעוולה שכזו לא תקרה

,  וכולל מתנדבים אשר הקדישו מזמנם2008הועד להצלת חוף פלמחים אשר הוקם בפברואר 

ושבעטיים , נעזר באישים ובמוסדות אשר נתנו כתף, מרצם ואף כספם לטובת המאבק הקשה והסיזיפי

 אשר פינס- אופיר פז: בראש ובראשונה ארבעת חברי הכנסת. נבדק נושא כאוב זה על ידי מבקר המדינה

כינס את , פעל באופן נמרץ, ביקר באתר, עמד בזמנו בראש ועדת הפנים של הכנסת לאיכות הסביבה

 אשר הצטרף דב חנין, הועדה אשר בסופו של יום המליצה להעביר את בדיקת הנושא למבקר המדינה

  . ונטיים למשרדי ממשלה רלושלי יחימוביץ וחיים אורון אשר פנו בשאילתות חשובות, בכל מאודו למאבק

  

  

  



אשר הצטרפה למאבק בכל עוצמתה עוד בשלביו הראשונים ואנשיה " אדם טבע ודין"עמותת 

 לובנטל המוכיח כי לפנינו –יקיר פלסנר מחברת סדן ' ח החשוב של פרופ"הדו. סיונם הרביתרמו מנ

-ראש עיריית נס. כל סיכוי להיות ריווחי" כפר הנופש"וכי לא יהא ל, שכוונתו שיכוני יוקרה" סוס טרויאני"

ארי תמכו אף הם - וראש עיריית יבנה מר גוב, לציון מר דב צור-ראש עיריית ראשון, ציונה מר יוסי שבו

אלפי תומכים מכל קצוות הארץ אשר הצביעו ולבסוף אחרונים וחשובים לא פחות הינם אותם . במאבק

  .  עזרו ובעיקר עודדו, מחו,  באו,ברגליים

 כלכליים וחברתייםבק ותרמה מנסיונה הרב במאבקים ציבוריים בנושאים ץ הצטרפה למא"תנועת אומ

  . על החוק ועל כללי המנהל התקין לכאורה בעבירה  הגובלים

  

נה העבודה הנהדרת שעשו צוותי מבקר המדי. או על דיונות החול,  אין כל סיבה לנוח על זרי הדפנהלדעתנו

יש .  כל עוד התכניות קיימות העבודה לא הושלמהאולם , יקט יחוסלנתנה אמנם פתח לתקווה כי הפרו

יש .  בכך תיבחן, להמשיך ולפעול על מנת שהמדינה באמצעות הכנסת תחליט ותחזיר את הגלגל אחורה

על החזרת , לקוות כי היועץ המשפטי לממשלה אשר ילמד את הנושא ימליץ על תשלום פיצוי הוגן ליזמים

עודו של השטח בו מצויים אוצרות יי. תכנית אומללה זוועל ביטולה המוחלט של , המצב לקדמותו

  .פארק ארכיאולוגי וגן לאומי: חודיים חייב לחזור ולהיות למה שאכן ראוי לויארכיאולוגיים י
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