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י יזם "ית ספר שמטרתה לקדם הקמת חניון בשטח עבימים האחרונים אנו עדים לעשיה בשטח קרי
י המשרד להגנת הסביבה לאור שבמקום בוצע פירוק "העשייה נעצרה פעם אחת ע.   שזכה במכרז

אך , היזם עצמו ביקש מידע על האפשרות להקמת חניון מאגף רישוי עסקים. אסבסט ללא פיקוח
  .למיטב ידיעתיכל זאת , טרם הגיעה לועדה המקומית בקשה מוסדרת לרשיון

  
יפו עני בשטחים ירוקים וקיימת חשיבות עליונה - אביב-  איזור לב העיר תל–כידוע , בנוסף

י "קרי ממ, מתחם קריית ספר מצוי בבעלות המדינה. למאמצים להוספת שטחים ירוקים בתחומו
  .הפועל לקידום תוכנית בינוי במסגרתה יוקצו גם שטחים ירוקים

  
נועד למנוע , במקביל לקידום התכנון, ם הקמת החניון בשטח האמוראני נוטה להאמין כי קידו

ניתן להגיע לאותה תוצאה באמצעות הפיכת השטח לגינה זמנית שתשרת  , פלישות לקרקע ואולם
נוגע גם למערכת יחסי אימון שנכון ליצור עם ,  היתרון בהפיכת השטח לגינה זמנית. את התושבים

מהלך כל השנים האחרונות מנסים להגיע לתוכנית מוסכמת התושבים המתגוררים במקום ואשר ב
  .שתיקח בחשבון את צורכי האזור והמתגוררים בו

  
כמו גם לביצוע , י ביחס לשטח האמור ולהצעה לעיל"לקבל מענה ביחס לעמדת ממ, בבקשתי אליך

  . המשך התכנון בשיתוף תושבים
התקצוב הנדרש להקמת גינה ע לבירור עמדתו המוצהרת ולהכנת "במקביל הנני לפנות לרה

  .2008לתקציב 
  

  .הנני מצפה לקבלת התייחסותך לסוגייה בהקדם האפשרי
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