במתחם המשטרה בקריית ספר הוגשה בקשה למידע מוקדם לחניון.
טרם הוגשה בקשה לרישיון עסק ולשימוש חורג.

אלחנן משי
מנהל אגף רישוי עסקים
_____________________________________________________________________
הנדון :פארק קריית ספר

אתי בוקר טוב

חברת המועצה מיטל להבי פנתה אליכם אתמול לגבי החניון שמוקם במקום.
הנושא הועבר על ידכם לאלי פארי.
עד לרגע זה לא התקבלה כל התייחסות לנושא למרות דחיפותו.
מלבד זאת לא ניתן להשיג אתכם טלפונית )אף אחד לא עונה לא אצלך ולא אצל אלי פארי(
נא צרי עימי קשר ללשכה  8440וחשוב מכך נא זרזו בדיקתכם והתייחסותכם מכיוון שהנושא בהול.

תודה

רינת לייבוביץ'
מנהלת לשכת חברת המועצה

___________________________________________________________________
הנדון :הקמת פארק בלב העיר

יולי 2007
לכבוד חברי מועצת העיר
תל אביב – יפו

הנדון :הקמת פארק בלב העיר

שלום רב,
אבקש את התערבותך המיידית במאבקנו הצודק למען פארק ירוק בלב העיר ,במתחם קריית ספר .זה הסיכוי
האחרון שלנו לקבל את מה שהובטח ומגיע לנו.
למרות שהתחלנו בדיאלוג עם העירייה על תכנון השטח בקריית ספר ,החל מינהל מקרקעי ישראל להפתעתנו
וללא כל הודעה מוקדמת בעבודות להפיכת המתחם לחניון.
בלב העיר יש הרבה חניונים ,אך אין שטחים ירוקים ציבוריים .מתחם קריית ספר הוא עתודת הקרקע האחרונה
היכולה לשמש כפארק לרווחת התושבים ,אשר סובלים ממחסור חמור בשטחים ירוקים.
נבקשך לפיכך לסייע לנו לעצור את העבודות והתוכניות שמתרקמות מאחורי גבנו וללא שיתוף התושבים ,ולקדם
בדחיפות יחד איתנו את הקמת הפארק המגיע לנו.
ב 24.6.07 -פנינו במכתב לראש העיר רון חולדאי בבקשה לפגישה דחופה ,אך עד עתה לא נענו בתשובה .על
רקע ההתפתחויות האחרונות הפגישה דחופה וחיונית מתמיד.

בברכה,
גדעון ברומברג
שנקין  75דירה 16
תל אביב

____________________________________________________________________

מתחם קרית ספר -ממשיכות עבודות הכנת החניון בניגוד לצו הפסקת עבודות -ממיכל ברז"ל –כה
ן

שלום ראש העיר מר רון חולדאי הנכבד ושלום מר דורון ספיר הנכבד !
היום נמשכו העבודות במתחם קרית ספר ,כשטרקטור עוקר את המדרכות שבתוך המתחם .גם הקקטוסים
הותיקים נעקרו.
עד מתי תמשיך העירייה לפרש את צו הפסקת העבודות במתחם קרית ספר באופן המאפשר ליזם להמשיך
לעשות שם ככל העולה על דעתו ?
הפקחים שאנו הזמנו ממחלקת הנדסה לא עושים לו כלום ומאפשרים לו הכל.
אם החוק גמיש עד כדי כך  ,מה שווה החוק ?
עיזרו לנו בדחיפות לאכוף את החוק דהיינו הצו להפסקת עבודות שסייעתם לנו להשיג !! ולדייק את
משמעויותיו ,כי בינתיים כאן בלב העיר מרגישים שלית דין ולית דיין.
לתשובתכם הדחופה אודה.
בכבוד רב
מיכל ברז"ל-כהן

____________________________________________________________________
קיבלתי .קראתי .אני איתכם .פועלת בהתאם.
פרטים ימסרו לגב' ברז"ל
בהערכה רבה

מיטל להבי
_____________________________________________________________________________

מיכל ברזל כהן הנכבדה!

לפי מה שנמסר לי על ידי מהנדס העירייה לא מתבצעות במתחם עבודות טעונות היתר.

בכבוד רב,
דורון ספיר
_______________________________________________________________________

הפסקת עבודות -ממיכל מתחם קרית ספר -מכוניות חונות בקרית ספר וממשיכות עבודות הכנת החניון בניגוד לצו :
ברז"ל -כהן

שלום ראש העיר הנכבד מר רון חולדאי ושלום מר דורון ספיר הנכבד !
אני מבקשת שמהנדס העיר יעביר במייל את פרשנות העירייה למונח "עבודות הטעונות היתר" .המונח עמום ,
ובחסות עמימותו עושה היזם במגרש ככל העולה על דעתו .
לפי דעת עורכי הדין שלנו ,המונח עמום ובעייתי ועל כן הגופים המעוניינים מאפשרים הטייתו לכיוון החניון
בשיטת "מצליח" ,ובינתיים -מצליח להם.
האין שיטוח ויישור השטח ע"י טרקטורים ,עקירת מדרכות קיימות ,עקירת צמחייה קיימת ועוד פעולות המהוות
שלבי יצירת חניון נחשבות לעבודות הטעונות היתר ? אם אין עבודות אלו טעונות היתר -מה שמתחייב עפ"י
השכל הישר והיגיון פשוט  -חוזרת אני על דברים שאמרתי קודם אך במילים אחרות  :אוי ואבוי לנו התושבים.
הרי היזם כבר יצר שם את החניון שלו מבלי שאתם תפעלו למנוע זאת ופקחי העירייה טירפדו כל ניסיון שלנו
למנוע ממנו שינוי המתחם !
מזה יומיים חונות מכוניות בתוך המתחם .החניון קיים ,רק בלי אספלט.
היזם עשה המון עבודות שלפרשנותכם ,נכבדי ,אינן "טעונות היתר" ,וכעת יש לו חניון.
נותר לנו עוד רק להמשיך לסמוך על מר רון חולדאי ראש העיר שהבטיח לנו פארק בקרית ספר לפני 7
שנים ,ועל מר דורון ספיר ומר חזי ברקוביץ' שיביאו דיעותיהם האישיות לישיבת הועדה ביום בו תצטרך
הועדה להטיל כובד משקלה ולהחליט ,חניון או פארק ,חניון או גינה זמנית -עד שיהיה פארק ,ולהביא לכך
שתהיה שם גינה זמנית עד שיימצא הפיתרון הקבוע למתחם בשיתוף התושבים.
אני מוצאת לנכון לציין בהמשך לדברים שפורסמו בעיתונות כי מעולם לא הסכמנו לדברים שהביע דובר העירייה
בכתבות שונות ,על פיהם בשיתוף התושבים עובדים על תכנית שבה ייכלל פארק בגודל  4.5דונם בלבד.
להזכירכם ,למתחם קרית ספר צמודים  4חניוני-ענק ועוד שניים קטנים יותר :השוק הסיטונאי ,חניון -קומות
מגדל רובינשטיין ,חניון קומות מול המתחם חניון זיו ,החניון שפועל במתחם קרית ספר עצמו -ממזרח לשטח
המריבה הנוכחי ,חניון לאורך רחוב ציקלג שבקצהו חניון קטן בצמוד לגינת המזבלה ,וכמובן החניון השכונתי
לשעבר עליו השתלט בית הספר לאמנויות עם אולם טד אריסון .המון זיהום אוויר ועומסי תנועה,רוצים גינה.
אנו ממשיכים לבטוח בכם ולסמוך עליכם שיוקם פארק על מרבית השטח אם לא כולו ,לאור העובדה
שקרית ספר היא ההזדמנות האחרונה להעניק סוף סוף ריאה ירוקה ללב תל אביב ,באזור החייץ הכה-
מתוייר של "העיר הלבנה" ,ברובע הענק ומואץ-ההתפתחות  -לב העיר.
בכבוד רב
מיכל ברז"ל -כהן

מיכל ברזל כהן הנכבדה!

לפי מה שנמסר לי על ידי מהנדס העירייה לא מתבצעות במתחם עבודות טעונות היתר.

בכבוד רב,
דורון ספיר
__________________________________________________________________________

מתחם קרית ספר -מכוניות חונות בקרית ספר וממשיכות עבודות הכנת החניון בניגוד לצו הפסקת עבודות -ממיכל
ברז"ל -כהן

מי יתן ועורכי הדין שלכם יצליחו במקום ששלנו ,לדבריך ,נכשלו..

דורון

 :קרית ספר זה קרב שננצח ! במלחמה שנגררנו אליה על דמותה של העיר שלנו

שלום לכם חברי המועצה
האם יש משהו שאנחנו אמורים לדעת? אולי על איזו תועלת חשובה שיצמיח החניון במקום הפארק בקרית
ספר?
האם אתם אומרים לעצמכם )ואולי אתם גם צודקים( מה שרואים מכאן מבניין העירייה ,הם )אנחנו התושבים(
לא רואים מגובה המדרכה?
ככל הנראה השכל הפשוט שאומר בואו נקום בבוקר ונבנה פארק מקסים לתושבי העיר לרווחתם הם וילדיהם
לדורות ,ונהיה קצת דומים לערים המתוקנות בעולם ,הלך ונעלם! נעלם השכל הישר הפשוט ובמקום זה הולכת
ומכרסמת כל חלקה טובה ,המחשבה המורכבת ,המפותלת שמולידה את הקומבינה שתמיד אבל תמיד מביאה
רווח לקומץ קטן על חשבון הציבור הגדול.
מי ירוויח מהחניון? הרי בכל מקרה נשלם את "מס" קנסות החניה שהפכו מזמן להוצאה קבועה בתכנון הכלכלי
שלנו
מי ירוויח מעוד מגדל מכוער!!!!! שיחסום את הים?
צריך להיות גס לב ורוח ,צר אופקים וקצר ראיה ,לתת יד לאישור המגדלים שנבנים במרכז העיר ועל שדרת
הים ,לתת יד בבניית חניון במקום פארק בקרית ספר
בברכה
אלון דחב"ש מיכל ארטמן
דניאל ,הלל ,ויטאל חיים

שימור הירוק שנותר

יולי 2007

לכבוד ראש העיר מר רון חולדאי
וחברי מועצת העיר
תל אביב – יפו

הנדון :הקמת פארק בלב העיר
שלום רב,

אבקש את התערבותך המיידית במאבקנו הצודק למען פארק ירוק
בלב העיר ,במתחם קריית ספר .זה הסיכוי האחרון שלנו לקבל את
מה שהובטח ומגיע לנו.
למרות שהתחלנו בדיאלוג עם העירייה על תכנון השטח בקריית ספר לגינה
זמנית ,החלו להפתעתנו וללא כל הודעה מוקדמת עבודות להפיכת המתחם
לחניון.
בלב העיר יש הרבה חניונים ,אך אין שטחים ירוקים ציבוריים .מתחם קרית
ספר הוא עתודת הקרקע האחרונה היכולה לשמש כפארק לרווחת
התושבים ,אשר סובלים ממחסור חמור בשטחים ירוקים.
נבקשך לפיכך לסייע לנו לעצור את העבודות והתוכניות שמתרקמות
מאחורי גבנו וללא שיתוף התושבים ,ולקדם בדחיפות יחד איתנו את הקמת
הפארק המגיע לנו.
ב 24.6.07 -פנינו במכתב לראש העיר רון חולדאי בבקשה לפגישה דחופה,
אך עד עתה לא נענו בתשובה .על רקע ההתפתחיות האחרונות הפגישה
דחופה וחיונית מתמיד.
בברכה,
ישׂי גרשון
ִ

פארק בקריית ספר
שלום רב,
מצ"ב בזאת מכתב הנוגע לעתידו של האזור המכונה קריית ספר.
אודה לכם אם תקראו אותו בתשומת לב ותתייחסו גם לרצונות התושבים ולא רק לקופת העירייה ולרצונותיו של ראש
העיר.
בכבוד רב,
רוני לרום

פארק במתחם קריית ספר

יולי 2007
לכבוד
חברי מועצת העיר
תל אביב – יפו

הנדון :הקמת פארק בלב העיר
שלום רב,

אבקש את התערבותך המיידית במאבקנו הצודק למען פארק ירוק
בלב העיר ,במתחם קריית ספר .זה הסיכוי האחרון שלנו לקבל את
מה שהובטח ומגיע לנו.
למרות שהתחלנו בדיאלוג עם העירייה על תכנון השטח בקריית ספר לגינה
זמנית ,החלו להפתעתנו וללא כל הודעה מוקדמת עבודות להפיכת המתחם
לחניון.
בלב העיר יש הרבה חניונים ,אך אין שטחים ירוקים ציבוריים .מתחם קרית
ספר הוא עתודת הקרקע האחרונה היכולה לשמש כפארק לרווחת
התושבים ,אשר סובלים ממחסור חמור בשטחים ירוקים.
נבקשך לפיכך לסייע לנו לעצור את העבודות והתוכניות שמתרקמות
מאחורי גבנו וללא שיתוף התושבים ,ולקדם בדחיפות יחד איתנו את הקמת
הפארק המגיע לנו.
ב 24.6.07 -פנינו במכתב לראש העיר רון חולדאי בבקשה לפגישה דחופה,
אך עד עתה לא נענו בתשובה .על רקע ההתפתחויות האחרונות הפגישה
דחופה וחיונית מתמיד.
בברכה,
מיכל וייס
רח' מזא"ה 74

מכתב מתושב מודאג

חברת מועצה יקרה,
בחרתי בך משום שהאמנתי שבנושאים הגורליים תתייצבי לצידי ,ותשפיעי בקולך
על הנעשה בעיר היפה שלנו.
לצערי ,ועד כמה שמובן לי ,קריית ספר לא תהפוך לפארק כפי שכל כך הרבה
תושבים מקווים.
אם שמעתי לא נכון ,אזי רווח לי ,ואני מצטער על הטרדה.
אולם אם אכן המצב כך ,אנא ,זכרי מדוע את בתפקידך ,וזכרי את הגאווה
שבעיניי ילדי העתיד ,כשידברו ויבקרו בפארק הפורח והמזמין בקריית ספר .זה
הדבר הנכון לעשות.
מקווה שלא גזלתי יותר מדי מזמנך.
יהונתן קיסלוב,
תושב המושבה האמריקאית ,תל אביב-יפו

