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דחוף ביותר-

א.נ,.

הנדון :חסימה בלתי חוקית של עיריית תל אביב כמעט גרמה לאסון
בשכונת נווה גן ברמת השרון
.1

לפני מספר ימים ,בימי הגשם הכבדים ארע מקרה חמור של הצפה אשר סתמה את הרחוב היחיד (רחוב
הגנים) שמאפשר יציאה וכניסה מהחלק המערבי של שכונת נווה גן ברמת השרון ושיתקה למעשה חצי
שכונה ,כשרק באזור זה מתגוררות כ 300 -משפחות!

.2

במקור ועל פי תוכניות בניין עיר הקיימות ,הן של שכונת נווה גן ברמת השרון (רש )446/והן של שכונת תל
ברוך צפון בתל אביב (תא ,)2026/בין שתי השכונות מחברים שני רחובות (סטפן צוויג ומרדכי מאיר).

.3

יחד עם זאת ,החליטה עיריית תל אביב בשנת  ,2010על דעת עצמה ומבלי שקיבלה היתר כדין לכך כמתחייב
על פי חוק ,לחסום ,שלא כדין ,את רחוב מרדכי מאיר .החסימה נעשתה באישון לילה ע"י פועלים מטעם
עיריית תל אביב שהחדירו מספר עמודי בטון באמצע הכביש .אין טוב ממראה עיניים והמראה הוא אכן
מדהים ובעיקר מקומם – משני עברי השכונות נבנה כביש ,עם מדרכות ומעברי חצייה כשהרחוב פשוט
נחצה במרכזו לשניים!
מצ"ב תמונת ההצפה ותמונת החסימה בין השכונות.

.4

כך נותר רחוב הגנים ,מעבר פנימי בתוך שכונת נווה גן ,שהוא רחוב צר וקטן ,כציר היציאה והכניסה היחיד
לכ 300 -משפחות .בימים אלה אף נבנה שלב ב' של השכונה שאמור לאכלס ,רק באזור המדובר ,עוד מאות
משפחות!!

.5

בזמנו התנהל מאבק עיקש ורווי אמוציות בין ראש עיריית תל אביב ,רון חולדאי ,לראש עיריית רמת
השרון ,איציק רוכברגר ובין שתי העיריות ,כשלבסוף לא נמצא כל פתרון הולם .המצב נותר בלתי חוקי כפי
שהיה ומי שנפל קורבן לסכסוך הוא לא אחר מתושבי שתי השכונות!

.6

במצב אבסורדי שכזה ארעה בשבוע שעבר קטסטרופה כאשר הצפה סתמה את המעבר היחיד לאזור זה של
השכונה! אילמלא פעילות מהירה של מהנדס עיריית רמת השרון אשר יצר קשר עם מהנדס עיריית תל אביב
ופתח את המעבר החסום לכמה שעות – היו מאות משפחות נשארות תקועות ללא כל יכולת לצאת
מבתיהם! איני רוצה לחשוב בכלל על האסון שעשוי להיגרם עקב הכביש הצר הזה במקרה של אירוע חירום
לאומי ,חלילה.

.7

זמן קצרצר לאחר פתיחתו הזמנית של הציר ,סגרה שוב עיריית תל אביב את המעבר והמצב האבסורדי חזר
לקדמותו.

.8

לאחרונה החלה עיריית תל אביב ,כך נודע ,לפעול שוב לסגירת שני המעברים בין השכונות .ויובהר! כל בר
דעת ,ובטח שאנשי המקצוע ,רואים כי שתי השכונות תוכננו כמקשה אחת עם חיבורים מקשרים שההבדל
היחיד ביניהם הוא רק בשיוך המוניציפאלי – נווה גן לרמת השרון ותל ברוך צפון לתל אביב.

.9

הפעם היו תושבי רמת השרון ברי מזל ,אולם ,במקרה נוסף שכזה בעתיד המצב עשוי לגרום לאסון חמור.

.10

משכך ,תושבי שכונת נווה גן מתנגדים בצורה נחרצת לסגירת הרחובות המחברים בין שתי השכונות
שמהוות בעצם שכונה תכנונית אחת .מבדיקה שערכנו בקרב תושבי תל אביב עולה כי גם מרביתם מתנגדים
לסגירה הנ"ל .כולנו תקווה כי אין מדובר בפעולות הנעשות כתוצאה מהסכסוך ארוך בשנים בין שני ראשי
הערים ,בפרט כשאחד מהם (חולדאי) מתגורר בשכונה שדרכה הוא מבקש למנוע את מעבר שכניו מרמת
השרון (תוך פגיעה גם בתל אביבים המבקשים לנסוע בכיוון הנגדי דרך שכונת נווה גן)...

.11

בעבר ,אגב ,הקימו מספר שרי פנים לשעבר ועדת גבולות שתחקור את סוגיית הגבול בין תל אביב לרמת
השרון ,שכן שכונת נווה גן היא מעין מובלעת בתוך שטח תל אביב ,אולם בכל פעם הבטיחו שתי העיריות
למצוא פתרון משותף ובכך טירפדו את עבודת הוועדה .למותר לציין ,כי פתרון משותף מעולם לא הושג!

.12

לנוכח הסכנה החמורה לתושבי האזור ולנוכח העובדה כי שני ראשי הערים והעיריות שעליהן הם ממונים
לא הגיעו במשך שנים ארוכות להסכמות כלשהן בעניין זה ,אין מנוס מהתערבות דחופה של שר הפנים
ו/או שר התחבורה לפתרון הפארסה ,וזאת בטרם יקרה אסון!

.13

אשר על כן ,אנו מבקשים מכם ,שרים נכבדים ,לפעול לאלתר למציאת פתרון לבעיית המעברים בין
השכונות ,לרבות פתיחת המעברים כפי שמורה התב"ע והחוק בעניין זה וכן חידוש פעילות ועדת הגבולות
בין שתי הרשויות אשר ,בין היתר ,אמורה לבחון גם סוגיה זו.

.14

ועד השכונה ישמח להציג את הבעיה בשטח בפניכם או בפני נציגיכם .ככל שתיראו בכך צורך נשמח לתאם
פגישה שכזו בהקדם ולהציג את הבעיה החמורה בשטח.

.15

נודה על קבלת עדכון דחוף בעניין בהקדם.
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