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ראשון דגם

11 ד כ י 1 ה ־ ר נ
 כארץ להשריש שאיפה תוך
 כניסן, כ״ז יום את כולו וכעם

 כיום הכנסת ידי על שגקכע
ולט ולגבורה, לשואה הזיכרון

 זיכרון אחדות של הווי פח
 ולקרכנותיה לניכוריה לחלליה,

לה כשעתו יד-ושם החליט -
ש־ זיכרון״, ״נרות כעם פיץ

 כית ככל יום כאותו יודלקו
 ידידים קרובים, לזכר יהודי

 ששת ולזכר שנספו, ומכרים
שהושמדו. היהודים מיליוני

 התחרות על בשעתו הוכרז כך לשם
 ושורה כזה, נר של הצעות להגשת
 חבר דגמים. הגישה אמנים של שלמה

 רוח ואנשי אמנים ביניהם השופטים,
המוגשים, הדגמים כל את בדק ידועים,

 ניסן לכ״ז אור שהתקיימה ובישיבה,
 מגיע הראשון שהפרס החליט, תש״ך,

צברי, משה מר ידי על שהוצג לדגם
 זהרה הגב׳ של לדגם — השני והפרס
ש״ץ.

 מעונה איש של פעור פה כעין למעלה נראה הראשון בדגם •
 הוא הנר שעבוד. המבטאת שרשרת, לחוליית צמוד הנר ראש ונחנק.
 שתספיק למאור שמן של כמות להכיל יכול והוא חלולה, ברונזה יציקת

 באופן עשוי הנר הפתיל. מקום הוא הפעור הפה בערך. שעות, 24ל־
״מ.0 14 — גובהו בקיר• לתלותו שאפשר

 המיליונים לששת סמל — קנים שישה בעל הוא השני הדגם #
 מצברים עם קטנות חשמל גורות נרות׳ בו להדליק אפשר שנספו.

שמן. פתילי או מיוחדים,
 60כ־ גובהו וכדומה. כנסת בתי למוסדות, בעיקר מתאים זד, דגם
 רוכש של שמו (על תעודה יקבל ושם ביד זיכרון נר המזמין כל ם״מ.
 של כרטיסיה ושם ביד תותקן הזמן במשך סידורי. מספר עם הנר)

 ל״י 7.50 הראשון הדגם מחיר המתאימים. המספרים עם הנר, רוכשי
בחו״ל. $ 30ו־ ל״י 40.— השני הדגם מחיר בחו״ל. $ 5ו־ בארץ

 ההפצה, מדור ושם, יד אל לשלוח נא הזמנות
שני דגם.84 ד. ת. ירושלים,

 אמנים של קפדנית כדיקה ועוכר מיוחדים ככתי־יציקה מיוצר הנר
טכניים. ומומחים

 ההזמנות. תתקכלנה שכו התור לפי יסופק הנר
נפש. לכל שווה הנר מחיר

 ולשלוח להזדרז זו, שנה כניפן ככ״ז הנר את להדליק המעונינים על
 הדואר כנק המחאת דואר, המחאת כשיק, התמורה כצירוך הזמנותיהם את
בולים. או

 התלוש מעכר ולציין 1040 מם׳ הדואר כנק כחשכון לשלם גם אפשר
ר ״. ״נ ן׳ רו כ זי

המזמין. כתוכת לפי מתאימה כאריזה כדואר יישלח הנר

נדונים תאונות למניעת נמעונה זהיר ״נהג תחרות של חלקה
תאונות למניעת לאומית מועצה נללי, מזכיר תלניר, נ. מאת:

 משאית נהג אוסטין, ג. נשאל כאשר
 נהיגה שנות 37 של ותק בעל לונדוני

ה שלוש לדעתך הן מה תאמר,: ללא
 בדרכים? ביותר השכיחות שגיאות

— השיב
 ובעוד ברורים אותות מתן אי —
כוונותיך, על מועד
ומ מרחקים של מוטעית הערכה —

עקיפה, בעת הירות,
המש יתר כלפי אדיבות חוסר —

בדרך. תמשים
 עצה להשיא גם נכון נהג אותו
 הימים ברבות כיצד הצעירים, לחבריו

 ואלה לציון. הראוי הישגו עם להשתתת
 העיקריים הכללים שלושת לדבריו הם

:בטוחה לנהיגה
תסתכן, אל לעולם —
התנועה, חוקי על שמור —
 ומילדים, מקשישים תמיד השמר —

הכביש. את החוצים

 נטוש מספר שנים מזה עובדות.
 העיקרי הגורם הוא מה ד,וכוח, בארץ

הנוט כמספר כמעט בדרכים. לתאונות
 הדעות: מספר כן בוכוח, חלק לים

 בכבישינו הקולר את לתלות מרבים
 עד תנועה והעמוסים המשובשים הצרים,
 הרגל בהולכי אשמה מטיחים לעיפה,
ה עיקר את מטילים זהירים, הבלתי

ה חסרי האופנים רוכבי על אחריות
וד,קט האופנועים רוכבי על משמעת,

על הסבלנות, ונעדרי הפזיזים נועים

ועוד. ועוד והפגום המיושן הרכב משק
העובדות? הן מה אולם

 הן התאונות מכלל /ג3מ־ למעלה —
ונג רכב כלי בין התנגשות של תוצאה
 הנהגים, אחד לפחות באשמת רמות

בהן. המעורבים
 הנגרמות התאונות, מן 80/״סכ־ —

משו ומכביש מכניים מקלקולים כתוצאה
התאו מכלל לעשירית מגיע אינו בש,
 בחלקן אלו תאונות אף ועוד: זאת נות•

 טפול ע״י למנוע היה ניתן הגדול
ה לתנאי לב תשומת ויתר ברכב נכון

ולמצבו. כביש
ש למסקנה אנו מגיעים כרחנו בעל
ה האדם הוא לתאונות המכריע הגורם
והתנהגותו. בהגה אוחז

ה ה מ ר ב שנתפרסמו הנתונים 1 ק
 בשנת בדרכים התאונות על אלה ימים
 זו. לדעה נוסף חזוק מעניקים ,1960

 שנים מזה הראשונה בפעם כי מסתבר,
 במספר הניכר הגידול ולמרות רבות

 ובסעיפים התאונות גל נעצר הרכב, כלי
 במיוחד קלה, ירידה נרשמה אף שונים

קשה. והפצועים ההרוגים במספר
 החולפת? בשנה בעצם קרה מה אולם

 הדרכים? במצב ניכר שפור חל האם
 שמא או הצפיפות? בהם פחתה האם

 הרכב כלי מספר רבה במדה נתמעט
 בדרכינו? הנעים והרעועים, העתיקים

כל תמורה חלה אמנם אם שלא. ודאי

 זאת, אין נפשית. תמורה זו הרי שהי,
 ותודעת הזהירות תחושת גדלה אם כי

 בכלל הרחב הצבור בקרב הבטיחות
 הושג ובזכותו בפרט, הנהגים וצבור
הושג. אשר

 למניעת הלאומית המועצה פרסים.
 את להביא למטרה לה שמה תאונות
הנה קהל את וראשונה ובראש הצבור

 בשטח אישי ומעשה הזדהות לידי גים,
 ״1961 זהיר ״נהג הארצית התחרות זה.

 אחת היא העשירית, לשנתה הנכנסת
לתכ המכודנת המועצה, של מפעולותיה

זו. לית
 הנהגים, כל בפני פתוחה התחרות
ה רוכבי בפני וכן כפרטיים מקצועיים
והקטנועים. אופנועים
 נהג, יזכה ״1961 זהיר ״נהג בתואר

 6000 לפחות השנה במשך נסע אשר
תק על בעבירה אשם נמצא לא ק״מ,
בב שהן לעבירות (פרט התעבורה נות

 מעורב היה ולא קנס״) ״ברירת חינת
 ידרש השנה בגמר באשמתו. בתאונה

 ברוח הצהרה על לחתום משתתף כל
במש האישי תיקו יבדק לכן־ ונוסף זו

הצהרתו. אמות לשם טרה,
תעו יוענקו בתחרות שיצליחו לנהגים

 בהגרלות ישותפו כן וכמו וסמלים דות
 בטיסה לזכות ויוכלו וארציות מקומיות

 באניה בסיור שם, חופשה ובלוי לחו״ל
רבים. פרסים ועוד התיכון הים בנמלי

הזה, בהטולם קטנות רשימות ישנן
 אחרי רב זמן בזיכרון חקוקות נשארות
 יותר. ומרעישות גדולות כתבות שנשכחו

 צעיר על הרשימה ספק, ללא היא, כזאת
 שבע לפני שהודפסה הורן, שמעון בשם
).848 הזה (העולם שנים

״דמו סיפור. באותו שוב נזכרתי השבוע
 ״התבלטה אז, כתבנו הורן,״ שמעון של תו

 של הראשונים בצעדיו כבר בנעוריו. עוד
 מתגבשת שכאן הורגש יליד־פולין, הצעיר,

 לנחש עדיין היה קשה כי אם — דמות
 דור של המושלמת הדמות זאת שתהיה

 מטבע שנועדו הצעירים אותם ההמשך,
 ביני של מיפעל־הענק את להמשיך בריאתם

הבי כובשי ההגנה, מייסדי ודגניה, סג׳רה
והשממה.״ צות

בל בתל־אביב העובד הנוער בסניף ״כבר
ה הכשרון בעלת המחנכת, אישיותו טה

 אדיר שמעון, ולמונהגות. למנהיגות טבעי
 היא מחונן. כמדריך שם לעצמו קנה השפם,

 תעודתם מה חניכיו בלב ספק השאיר לא
הדו חזון את גופם במו להגשים בחיים:

 את וביבלות־ידיהם בזיעתם לגאול רות,
המולדת. שממות

 היוותה על־ידו שהתחנכה הקבוצה ואומנם,
 ב־ יצאה שלו, השיכנוע לכושר חיה הוכחה

 את הוא גם קיבל הורן להתיישבות. 1942
ב לחבריו הצטרף ברצינות, עצמו דברי

ל לו שקרא הפנימי הקול אולם קיבוץ.
 השתתק. לא יותר, נשגב יותר, גדול יעוד

 להתגבר עבודה של בחצי־שנה ניסה לשווא
 בעל־כורח׳ כמעט בזיעה. להטביעו עליו,

 תל־אביב.״ לרחובות זה קול אותו החזיר
★ ★ ★

ה את שכתבו הזה העולם מערכת חברי
 דמותו את מציירים הם כי ידעו לא רשימה

הס מאז ישראלי. קארייריסט של הקלאסית
 בחייב כאלה, לדמויות להתרגל כבר פקנו
 הסיבה שזוהי יתכן העתונים. דפי ומעל
 שנכתב מד, את זוכרים כל־כך רבים מדוע

דוזקא. הורן, שמעון על
אשמו של הראשון עורכו שהיה הצעיר,

 כמעט דומה מפא״י, של הנוער ביטאון רת׳
 שהספקני אחרים לגיבורים כהעתק־קארבון

 מוסת־ יגאל פרס, שמעון בינתיים: להכירם
 לחב לא הוא גם כמוהם, טבת. שבתי זון,

הפ הקרבות ובחלוף — העצמאות במלחמת
 נשגבים, ערכים על נבובות פראזות ליט
חסרת־מעצור. קארייריסטית שאיפה תוך

 משרד אל הובילו הורן של האישי ייעודו
 בארצות־הבריה שנות־לימוד שלוש האוצר.
ה היועץ תפקיד את למלא אותו הכשירו

ה התפקיד — ישראל ממשלת של כלכלי
 לוי אחרי האוצר, במשרד בחשיבותו שביעי
 עי שחלקו אנשים נמצאו כי אף — אשכול
.32ה־ בן הצעיר של הכלכלית הבנתו

 היה הנישגב לתפקידו הורן של מינויו
ל הימים באותם נודע לולא בשקט, עובר
 משרד של הראשונות העצות אחת כי ציבור

 לרכוש היתה הצעיר, ליועצו בקשר האוצר,
 ששוויה — לירות אלף 12 בסך דירה עבורו
 40מ־ ליותר הסתם׳ מן מגיע׳ היה כיום
 שלא ימי־הצנע, של במדינה ל״י. אלף

 אשכול לוי של דירות־שרד על עדיין שמעה
 הספיקה שלא לממשלה; חבריו ויתר עצמו
 ״לא. האשכולית למימרה להתרגל עדיין

 כשע- הדבר נראה — בדישו״ שור תחסום
לאומית. רוריה

 נ- רשימה אותה של כדברי־הסיום אבל,
כל יועצים לו שיש ״באוצר הזה: העולם
 מבוטלות בעיות אין מעולים, כה כליים
 איש.״ של מנוחתו את מטרידות כאלה

 הגיע בדרגה, לעלות המשיר הורן שמעון
 ההשלד רשות מנהל לתפקיד הימים ברבות

 עשה שם בניו־יורק. האוצר משרד של עות
 ביסודיות. אך בציבעה, מלאכתו את

★ ★ ★
 הורן, של בסיפורו נזכרתי בעצם, מדוע,

 ה״ הסתיימה שהשבוע מפני השבוע? דווקא
 בשרות הורן שמעון של המופלאה קאריירה

ישראל. מדינת
 המדינה■ למען שביצע האחרון המיבצע

 כימיים וחוסרים דשנים מפעל מכירת היתה
 הפיתוח, שר בארצות־הברית. למשקיעי־הון

 המיפ״. קיים משרדו שבתחום בנסוב, מרדכי
 נכסי־צאן־ברזל גזילת זוהי כי הטיח על,
 יקרה■ כה מתנה לתת אין וכי האומה של

מבוטל. במחיר פרטיות, לידיים
ב שסיים אחרי הורן, שמעון יעשה מה

זו? עיסקה אישית שקדנות
 חברה אותה של כללי למנהל התמנה הוא

 מממשלת המניות את שרכשה אמריקאית,
הורן. שמעון של הפעיל בתיווכו ישראל,


