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, 21.1.2.15בריהם שנאמרו בדיון שהתקיים ביום המערערים מבקש לצרף הודעה משלימה לד .1

 .אשר לדעת המערערים הינם חיוניים שיהיו בפני בית המשפט הנכבד בטרם מתן פסק דין

 אל המשיבים לקבלת עמדתם .1:3שעה  1.2.2.15היום  דחיפות העניין הבקשה הועברהקב ע .2

 .כ המערערים"ית בלא הגיבו לפניהמשיבים כ "ב – ..:12עד לשעה  בעניין הבקשה

שימת ליבו של בית המשפט הנכבד כי על פי  21.1.2.15בהמשך לדיון בערעור שהתקיים ביום  .3

המשרתים , בלבד דונם 149אתר עיריית בת ים באינטרנט סך השטח של חופי בת ים הינו 

 .בת ים העיר תושבי 121,111

תושבים על  ...,.11)נוסיף על כך כי חופים אלה משרתים גם את תושבי חולון הצמודה לבת יום 

בפועל  דונם משרתים 151משמעות הדבר כי אותם  –( פי נתוני אתר עיריית חולון באינטרנט

 ! תושבים 754,111 מספר בלתי נתפס של 

כפי שהוצג בחוות  5...בין תחימת איסור בניה על פי קו אפס לבין קו  %.3-.2יעת פערים של גר .4

לגרוע  בנקל עתיקות יומין הקיימות לאורך חוף יכולות" מדף"דעת המודד משמע כי תוכניות 

אחד המשאבים החשובים לאיכות החיים של , בעיר בת ים עשרות דונמים של משאב החוף

 .בת ים בפרטתושבי המדינה בכלל ושל העיר 

אלא מטעמים נאצלים משקיעים בהתנדבות , המערערים לא פועלים כאן למען עצמםכי , יודגש .5

תושבי  ...,345זמנם וכספם במשך שנים במטרה אחרת לשמור על איכות החיים של , את מרצם

 .בת ים וחולון הצרכנים של אותם חופים

לעשות סדר בתחום  והיחידי אחרוןהמעוז ה (בלי שום לשון מליצית) בית המשפט הנכבד הינו .6

" מדף"ועדות תכנון נותנות פטור גורף לתוכניות  עולה תמונה עגומה ביותר כי פרוץ זה שבו

 ועתה מאפשרים ליזמים שכל חפצם להתעשר, שרות שניםתיקות יומין שלא מומשו במשך עע

 .להתחמק מדרישות המחוקק לשמור על הסביבה עבור התושבים והדורות הבאים

כי נדיר ביותר שתיק , אך יש לזכור, נשאיר את ההכרעה לתיק אחר מנימוק זה או אחר, לומר קל

היחידים שיצאו חוצץ כנגד בניה מעין זו הם אך ורק  –מעין זה יגיע שוב לבית המשפט העליון 

וכאלה כמעט לא , שיקריבו את עצמם לטובת הכלל, תושבים משוגעים לדבר כמו המערערים

 .ניתן למצוא

טעמים אלה בלבד מצאו המערערים את כוחות הנפש להמשיך הלאה ולבקש כי בית המשפט מ ..

כדי שחופי המדינה יינצלו ויישמרו לנו אזרחי  הנכבד יכריע לגופו של עניין בטיעוני הערעור

 .ישראל ולדורות הבאים

 ד"עו, שקד-לירן רונית

 םיכ המערער"ב


