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 תל-אביב עיריית

 הים את ייבשה
םמפות זאת לציין שכחה אך

 יטה חוף על המרינה, שיל הסירות במעגן
 עליצות. של אווירה שררה ת׳ל-אביב, של

 ב־ עיסקיהם את המנהלים העסקים בעלי
 חייכו המעגן, ליד השוכן המרינה, בניין

 את להפריד הצליחו הם בשביעות־רצון.
 ללא עסקים ניהול על נגדם העירייה טענות
 שיפוטה יפתחום המצוי שטח על רישיון

מ שהיא העירייה, תל-׳אב״ב. עיריית של
 בעלי של הגדולה אוי״בתם הדברים טבע

במא להיכנע מיהרה רישיון, ללא עסקים
נגדם. המישפטי בקה

 תל-אביב עיריית המערכי. הגכויל
 שייט, לצורכי החנות :פעלי את לדין תבעה

ב השירותים ושאר המיסעדה המיזנון,
 רישיץ. ללא עסק ניהול של בטענה מדינה

ה הוגשו ישיבו העירוני, בבית־הדין יאך
ה לתביעות1 שחר שאין התברר תביעות,

 המרינה ׳בניין ניבנה ׳שעליה הקרקע : עירוה
 מחת היא הללו, העסקים מצויים שבו

תל-אביב. עיריית של שיפוטה לתחום
 בלב הנמצא המרינה, איזור כיי הסתבר

 ושעליו העירוני הפיתוח אתור של ליבו
 במפות כלל מופיע אינו העירייה, גאוות

 בשל העיר. שיפוט תחום את המסמנות
 גבולות מעולם נקבעו לא :והזנחה אחלת־יד
 העיר לפרנסי תל־אביב. לעיר מערביים

 שגבולה ומתמיד מאז ומובן יברור היה
 שהדבר אלא הים, הוא העיר של המערבי

בחוק. רישמי מעמד :מעולם קיבל לא
פרק טען המ״שפט בירור החל באשר

 רווה, בועז עורך-ה׳דין הנתבעים, של ליטם
 שטח הוא המרינה נבנתה שעליו השטח כי

 אדמה שטח משמע, מהים, שיובש קרקע
 שיפוטה לתחום ייבוש ׳באמצעות ש,סופח׳

 ׳תחום את המסמנות במפות העירייה. של
מש כמי־ים, המרינה שטח מופיע השיפוט

 מהווים שהמים סברו ,בעירת* והרי ׳מים. סע
העיר. של המערבי גבולה את

 לבעלות ■לטעון בדעתו העלה לא איש
 ׳תנופת המים. לפניי שמתחת האדמות על

 בכיות היתר. באחור התיירות אתרי פיתוח
 רב ממון השקעת ׳תוך — הים — מערב

 ביצעה בכך הפרוייקט. ובביצוע ב׳תיכנון
 המוגדר שיפוטה מתחום חריגה העירייה

החוף. כקו :במפות
 של השיפוט גבולות חתם. לא השר

 על־ידי נקבעים כלשהי י רשות או עיריה
 רשות לכל חתומה. בהכרזה הפנים שר
 תיכנית״, ■תחום ״שטח הנקראים שטחים יש
 העירייה מתכננת שעליהם השטחים הם

 חל- העיר גבולות שונים. פרוייקטים ביצוע
 לזר־הפנים על־ידי באחרונה :נקבעו אביב

 חד־ מפה שורטטה לא מאז במפה. ,1968ב־
 על השיר את להחתים דאג לא איש שה.

 ,1969ב־ יובש, שהשטח אחרי חדשות מפות
לבנייה. המייועדת מוצקה קרקע והפך
ש השטח את מייבשים החלו 1969ב־

 שעל (גורדון) !חל־אביב לבריכת ממערב
 כדי גדול שובר-גלים הוקם הים. שפת

 הפעו־ את ולמנוע הייבוש בפעולות לסייע
 הנוגסים החזקים הים גלי של החוזרת !לה

 הגליים בשובר ההשקעה בחוף. הרף ללא
אדירה. היתד,

 טפח ועוד טפח מגלים החלו שני כשלב
 שהשטח עד המים, לפני שמתחת מהקרקע

 שיובש השטח של גודלו לחלוטין. יובש
 מטרים 500ב־ היה המרינה הקמת לצורך

 בקו מטרים 400־300וכ- צפון־דרום בקו
 הדייעות, לכל גדול, שטח מיזרח־ימערב.

 קיים היה לא שהוא בעובדה בהתחשב
 העירייה הים. מתוך לייבשו היה צריך אלא

 השטח להכשרת עתק סכומי אז שילמד,
 שהשטח שעה בנייה, לצורכי למים שמתחת
שיפוטה. בתחום היה לא כלל האמור

 תל־אביב עיריית מגוחך. פאראדוכס
 ה- פיתוח את לבצע ניגשו אתרים וחברת
פרוייק בוצעו במקום מרץ. במישנה אחור

 לפי- :מהתוכנית כחלק ׳ורבים גדולים טים
 אחרי אתרים. כיכר ש׳ל התיירות אתר תוח

שבה השירותים בל על המרינה שנפתחה
לבעלי־ מתנכלת העירייה החלה לציבור,
הערימה הישנים במשך במקום. העסקים
ה אנשיי ישל דרכם על אץ־ספור תלאות
 מצד מגוחך. פאראדוכס שיצר מצב מרינה,

 עצומים סכומים העירייה, השקיעה אחד
יכולתה כמיטב עשתה ומאידך בפיתוח,
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ה מה תסביר ת  הצעות בו. רואה א
 :הכתובת לפי לשלוח יש לכותרות

תל־אביב. ,136 ד. ת. ״קשקשת׳*,
 ש׳תי פרסים: יוגרלו הזוכים בין
לי (חמישים ל״י 50— בשווי מנות
 רשת מסניפי באחד אחת, כל רות)
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