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 ייזכר כקיץ שהציבור אמר בו לא! ואולי בעצם לא עוד! 2100קיץ 

 מהםמעטים ואוזניהם,  נטו"חלונות הגבוהים" הם בין יושבים הרק שמעט מאוד שמעו. מעטים מ

 חשבו שמשהו אולי באמת לא בסדר, ואולי, אולי השיטה באמת דפוקה וצריך לעשות משהו.אפילו 

 .השוטפתותו לענייני הישרד ראבל אז, נגמר הקיץ, והקהל חז

 הפקידות חזרה למשרדיה. אטומי זגוגיות, מוגפי וילונות ועטופי גדרות.

 שב והושם על כנו.והטוב שנוער קלות, הסדר הישן 

-ה סמל ל-העירונית כמבנה עיריית תל אביב יפו. זהו ישראלית אין סמל מובהק, בולט ויצוק למערכת 

ה. עבורי הוא גם סמל להחמצה אדריכלית ועירונית, י ר ו ק ר ט י  ב .י כל יצא שמו לרעהמנגנון, בפ

 החמצת ההזדמנות להפוך לסמל אזרחי וציבורי, החמצת ההזדמנות להתעדכן ולצעוד ברוח הזמן.

העירונית הנפרשת  הככרשופצה  ואף רק בעשור האחרון שופצו חלקים מהמבנה לפחות פעמיים

למרגלותיו ועדיין לא נעשה דבר משמעותי לקשור ביניהם. גם השיפוץ המתרחש בימים אלו שעיקרו 

לא יציע קשר מחייב אטומות יותר ומתיחת פנים לככר העליונה, החלפת החזיתות האטומות בחזיתות 

 ים.ייותר בין השנ

 בין הציבור והפקידות.ובעצם 

התפקיד רשמית מ נושלהלשדרות בן גוריון ונושקת לרגלי הבנין הרחבה השוממת הנפרשת מעל 

הייצוגית של הבניין כרחבת הכניסה היא אינה משמשת כבר שנים ו שיעד לה אדריכל מנחם כהן,

כמחבר  השימוש המתבקש בההקהל.  תלגיש לחלוטין מגודרת וחסומההיא ומשך תקופות לא קצרות 

הגינה ( ו01)שנבנה בשנות ה  גג הפתוח של פרוייקט גן העירהעירוני בין העיריה לככר רבין, מפלס ה

 נמנע. ,בינם לבין עצמםדרך הגישה והציבורית שבו 

העירייה בחרה להפוך את הכניסה הרשמית שלה לפשפש צדדי ומאולץ שמזכיר כניסה לתחנת מטרו 

 במקרה הטוב. כניסה שראויה הייתה לשמש כניסה לסגל העובדים לכל היותר.

 אף יותר את הציבור מהפקידות? לבודד כניסה זומשמשת האם 

הוא באמת מבנה ציבור? מה הן הפעילויות שהציבור  2102האם בנין עיריית תל אביב יפו של שנת 

משתתף בהן המתרחשות בין כתליו? ישיבות המועצה נדדו בחלקן למרכז עינב הסמוך. מרבית עניני 

ורת הזמינים לכל והשאר מרוכזים בעיקר במבנה קבלת הקהל מטופלים באמצעות שירותי התקש



מנהל ההנדסה המרוחק כמה מאות מטרים מהעירייה, ענייני חניה הנפתרים בדרום העיר ואותם 

 חללים תחומים בקומת המסד של המבנה.

אם כך, האם מבנה העירייה הוא יותר ממבנה משרדים שבמקרה מתנהלים בו ענייני העיר? האם 

 זיתו נעשה בהשראה זו?העדכון הנוכחי של ח

מבנה ציבור? כזה שהציבור יזכה לנכס את המבנה והשימוש בו כיצד ניתן להפוך את המבנה חזרה ל

 לצרכיו ולא רק ל"סידורים"? האם שינוי בחוויית המפגש עם המנגנון יכולה להשפיע על שני הצדדים?

קשורים ישירות בפעילות מדוע שלא ישולבו במבנה העיריה שימושים המוצעים לקהל הרחב שאינם 

 המנגנונית?

גג בשטח נרחב אשר יכול היה לשמש כשטח פתוח לשימוש הציבור, כגינת גן  ,למשל ,למבנה העיריה

. ניתן להקים  כדורסל לשימוש פתוח, קולנוע קיץ מופלאה, כמקום תצפית נפלא. ניתן למקם בו מגרש

להשתתף בדיונים ולראות את נבחריהם  עליו אולם נגיש ושקוף למועצת העיר כדי שתושביה יוכלו

 בפעולתם.

חיצוני וורטיקלי המקשר בין  חוליה בשרשרת היוצרת גן ואם כבר גן, אז בכל קומה ננגוס ביס שיהפוך

מפלס הכיכר לגינת הגג, כך שבכל קומה תיווצר גינה משלה והתנועה בין גינת הגג לגינת הככר, דרך 

, מאידך, אבל פתוחה גם לעובדי העיריה מחדהללו, פתוחה לקהל הרחב  סדרת הגינות הקומתיות

 .את הפסקת הצהריים שלהם באווירה אחרת ואפילו אולי לפגוש את הקהל ברוח שונהלקחת 

העיריה יכולה לשמש דוגמה לפיתוח גגות ירוקים, ליצירת חזיתות ירוקות, אוורור המבנה ויצירת 

 וויאליים בכל מדינה מפותחת בעולם.סטנדרטים של מבנה עכשווי שהם טרי

התיישב על זכה לוהברווז שלו  – ואמנות דודו גבע הציע להכניס לחזות העיר שמחה, רוח קלילה

תהפוך הירידה מהגן לחוויה בהשראת פועלו, ברוח קלילה ומשחקית  המבנה למספר חודשים.

 .רחפתהמבאמצעות סדרת מגלשות עם תחנות מספר בין גני הקומות ועד לכיכר 

וכאן מאות מטרים של גרנוליט רווית דם, יזע ודמעות, תשמש את הציבור, כלומר את השכנים, 

בימיו  בריכת שחיה במתחם מוגבהות, לבריכת שחיה ציבורית )כבר היתהלהקמת גינת ערוגות 

 .יומיומייםלפעילויות ומפגשים וכרים נרחבים כפרדס( 

 מית.כן, כיכר עירייה עם שימוש ופעילות יומיו 

על מרפסת לשכת ראש העיר יעמדו כלות וחתנים וביום מן הימים ייערכו כאן, בבניין הזה, חתונות. 

 מכל המינים, כל הצבעים, כל הסוגים, כל העמים וינופפו לשלום.

 אפשר לקרוא לזה חלום. אפשר בפשטות לקרוא לזה נורמליות.


