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תנועתם של זקנים ,נשים עם עגלות־
ילדים ,ילדים ונכים .״גם הפיתרונות ל
בעיות אלה לא הוצגו לפני הציבור,״
טוען אלישע.
מינהרות התנועה ,שהנקודה הנמוכה ב
יותר לאורכן תהית מתחת למרכז הכיכר,
יוצרות בעיות נוספות .״יהיה צורך להאיר
את המינהרות כל הזמן,״ אומר אלישע,
״ובתקופה של חיסכון באנרגיה זהו ביז-
בוז נורא .המינהרות הללו יהפכו לתעלות
בלאומילך ולאגמי־מים ענקיים אחרי כל
גשם ,לא פורסם כלום על פיתרון בעיות
הניקוז.״
מתכנני הכיכר לא הביאו בחשבון עוב
דה פשוטה לכאורה :את הרגלי־הנסיעה
של הנהגים .כל ירידה בשיפוע המינהרה
או עלייה בשיפוע מעברה האחר ,יגרמו
דבר פשוט .הנהגים יחליפו הילוכים ב
התאם לצורך ,יאיטו בירידה ויאיצו ב
עלייה .״יקרה דבר בלתי־נמנע,״ טוען
אלישע .״הרעש שאנו שומעים היום ב
כיכר יהיה כאין־וכאפס לעומת הרעש ה
אדיר שיתעורר במקום אחרי השלמת ה־
מינהרות .לבעייה האקוסטית עדיין לא
קיבל הציבור שום פיתרון פומבי סביר.
״המינהרות יהפכו גם לארובות־ענק של
פיח וגזים הנפלטים מהמנועים .אי-אפשר
יהיה לנשום שם בחופשיות ,והבתים יש
חירו חיש־מהר .הכיכר אולי תהיה אט
רקציה בהתחלה ,אבל הרעש ,הפיח וה־
גזים יהפכו בעתיד את כיכר דיזנגוף ואת
סביבותיה לשממה אנושית .רק כלי-רכב
יחלפו שם בליודברירה.
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ךי• די ל מנו ע מה שנראה בעיניו כשואה
אקולוגית ,היפנה אלישע גת לפני
חודשים אחדים שורה של שאלות־הבהרה
לעיריית תל-אביב ,ומאוחר יותר גם ל-
מישרד־הפנים .״בהתחלה לא ביקרתי את
התוכנית ,פשוט ביקשתי הסברים לשא
לות שהעליתי,״ הוא מספר .״גם בכנס
אדריכלים הושמעו דיברי־ביקורת רבים
שלהם לא ניתנו תשובות פומביות על־ידי
העירייה .השיא היה באותה תוכנית־טל־
וויזיה ,שבה לא ניתנו הסברים לבעיות
שהצגתי לפני שיפמן.
״מאוחר יותר הסתבר לי שיש גם בעייה
חוקית של רשיזן־בנייה ,ואז פניתי לדויד
רזניק ,הממונה על המחוז ,כדי לברר את
העניין .הוא דחה אותי בלד־ושוב ,ולמעשה
התחמק מלתת לי תשובה מוסמכת לגבי
רישיון־הבנייה.
״בינתיים ניסיתי למצוא פיתרונות אד-
ריכליים לכל הבעיות שהזכרתי ,פתרו
נות שהסתמכו על התכנון המקורי והיו
זולים וקלים לביצוע ,וכללו הצעות להנ
מכת הכיכר עד למצב המקורי שלה בעבר,
והזזת פיתחי המינהרות רחוק יותר ,כדי
לאפשר את העמקתו .כאשר שמעתי על
תוכנית יציקת הבטון ,באתי במהירות ל 
עירייה עם התוכנית שלי ,וביקשתי מראש-
העיר ארכה של  24שעות כדי לבדוק את
הצעותי ולתקן את הפגמים בכיכר .זה
היה יום לפני תחילת היציקה.
״כשצ׳יץ׳ דחה אותי ,הודעתי שאני עו
מד לנקוט צעדים מישפטיים להפסקת ה
עבודה .העירייה לא נתנה לי את הארכה
שביקשתי ,אבל לעומת זאת הקדימו את
יציקת הבטון בשעות אחדות ,וייצרו את
העובדה בשטח.״
מישרד־הפנים נזעק לנוכח הפרת החוק
רק אחרי יציקת הבטון ,כאילו נעשתה
היציקה במחתרת ולא באופן גלוי ולאחר
הודעות פומביות מצד העירייה ,וה״הצתה
המאוחרת״ של מישרד־הפנים נראית ל
פקידי עירייה אחדים במלכודת מתוכננת.
מנהלי מישרד־הפנים ניצלו את התבטאותו
של שלמה להט ,שכינה את הממונה על
המחוז ,דויד רזניק ,״שרץ המנהל את ה
עניינים כמו בעל עסק ברובע הסוהו.״
הם איימו לפתוח במערבה מישפטית נגד
עיריית תל-אביב מפרת החוק ,ונגד ראש-
העיר שלא נזהר בלשונו.
ראש־העיר שלנ*ז להט ,המנץ תחמושת
ראוותנית לקראת מערכת־הבחירות הקר
בה והולכת ,הספיק כבר לההנצל על ה
ביטוי המעליב ,והבטיח לשמור על קיום
החוק בעתיד.
״ההתנצחות הזאת והבעיות התקציביות
הן שוליות,״ טוען אלישע גת,. .כי כאשד
יישכחו מריבות הפוליטיקאים והסינסוכים
האדמיניסטרטיביים ,יישארו אזרחי תל-
אביב תקועים עם הכיכר החדשה ,שהיא
השרץ האמיתי בפרשה הזו.״
ה עו ד ם הז ה 2071

