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 עתידה הנוכחי, במיקומה שהתחנה, מפני

 המצטמצם מחופה וחצי קילמטר עוד לגזול
העיר. של והולך
 תוכנית־אב צוות פצה לא עת אותה כל

 ראש־הצוות, היה הרשמי הדובר פיו. את
ל משלו, בדרכים שניסה, השימשוני, ציון

עלו הנחיותיהם כי פרנסי־העיר את שכנע
 ה־ ניסה מסויים בשלב שואה. להוליד לות

בהפ דעת־הקהל, אל להגיע אפילו שימשוני
 לחלוטין, ומחתרתית דיסקרטית בצורה עילו,
 הגיע הדבר אך יחסי־ציבור. של עניפה רשת

 חד־ בצורה בו שהיתרה — רבינוביץ לאוזני
לחדול. משמעית
האח המיפלט המתכננים לפני נותר עתה,

— הציבורית המועצה לפני להציג רון:

 להם להניח תבעו הם כמרד. היה שנראה
מחב חלק בקשת לפי המועצה, לפני להציג

ג׳. אלטרנטיבה את ריה,
 — מחוסל שהעניין הודיע סירב, רבינוביץ
 האר- זה. וזהו דברו, את אמר ראש־הצוות

לציבור. ישירה בפנייה איימו התעקשו, בער,
דברים. התרחשו — ובינתיים

 הכנת של השמן בג׳וב זכה השימשוני
 על נוסף וסביבתה, לאשקלון תוכנית־אב
ירוש תוכנית־אב צוות בהנהלת השתתפותו

 תוכניות- את קיבלו ושרון פרלשטיין לים•
 החל רבינוביץ השלימה. ירושלים של הבינוי

 של כיכאו את לצמיתות לרשת עצמו מכין
החל פילץ נמיר. מרדכי החולה ראש־העיר
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 את — גיבוי לצורכי רבינוביץ הקים אותה
 ולהמליץ — האלטרנטיביות התוכניות שתי

ג׳. אלטרנטיבה על לפניה
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השימשוגי בגידת
המ הציבורית המועצה שעברה: )השנה 1 של דצמבר בסוף הגיע הגדול יום ך*

 ומסתם מאנשי־מיקצוע שהורכבה ייעצת,
 — במיספר 70 סך־הכל — אישי־ציבור

 נאומי- לאחר הראשונה. לישיבתה התכנסה
לה והחל הדוכן על השימשוני עלה פתיחה,

 על כל־כך החביבה א׳, אלטרנטיבה את ציג
למינהלה. חבריו ועל רבינוביץ
 — שבעיקבותיה והשאלות — ההצגה

ציו הוגשו תמימות. ישיבות שבע נמשכו
וצילומים. תוכניות תרשימים, רים,

אלטר של תרשימיה היו עת אותה וכל
ה של גבו מאחורי כמיותמים, ג׳ נטיבה
דובר.

 המלאכה. את דובר־הצוות סיים לבסוף,
 בו לרגע עצורה בנשימה המתינו חבריו
 ויאמר ג׳, אלטרנטיבה של בתיאוריה יפתח

 דעת על המוסכמת התוכנית בעצם שזוהי
ד,פ־ דבריו, את סיים השימשוני הצוות. כל

 צוות שלו. המרכזית התחנה את לבנות
 בהכנת עסק מתוכנית־אב שנותר מצומצם

 דין- — הפרוייקט של המסכם הדין־וחשבון
 ועב־כרם, מהודר כספר שיופיע וחשבון

 יופץ השימשוני, של שמו את יישא אשר
אלטר את כמובן ויכיל — ארצות־תבל בכל

 ואילו — ומודגש גדול בפורמאט א׳ נטיבה
 כליל אולי יימחקו — ואחרות ג׳ אלטרנטיבה

הספר. מן
עצמה, בעיר לבנות, התחילו כבר בינתיים

 כבר להחניקה המאיימות מיפלצות־הענק את
מועטות. שנים בעוד

ב התקיימה, באפריל, 22 הרביעי, ביום
ה של האחרונה הישיבה מורדי־הצוות, לחץ

במ לתוכנית־אב. המייעצת הציבורית מועצה
 חוב- את האדריכלים הציגו אחת שעה שך

 הצוות הסכים עליה התוכנית ניחם־שלהם,
 מאג־ כמה של דרישתם לפי וזאת, — כולו

שי־המועצה.
 הניח לא אף הוא חיבל. רבינוביץ אך

 דבריו. את לסיים שבאנשי־הצוות לאחרון
 חבוי־ 70 את ושלח באמצע, קיטעו הוא

הביתה. — טובים כילדים המועצה,
 המועצה: לדעת אפילו שאל לא רבינוביץ

ומסו־ גמורה הפרשה היתד, בעיניו, שכן,

לסד שמוק הפתרון
ת לה הםתנגדי!ם ומרעיו, רבינוביץ בו מסי

 הצוות הסכים עליה ג׳. אלטרנטיבה הוא
ת על־ידי נדחתה היא אך יבולו, צ בו  ק

ת של ת התחייבויו פרטיים. ועסקים מפלגתיו

 — אלטרנטיבות,״ עוד ״היו רפה בשפה טיר
הבמה. מן וירד

 הנית ולא הישיבה, את נעל רבינוביץ
 מילה לומר הנדהמים מחברי־הצודת לאיש
אחת.

^
הביתה גשלחה המועצה

אנשי ארבעה :מייד פרצה סערה ך*
 דניאל עמית, יהושע האדריכלים — צוזת | !

במד, פתחו — גת ואלישע כילף משד, שו,

 גמורה שהיתר. לומר ניתן למעשה, יימת.
 ייסד עת לכן, קודם שנים וחצי שלוש עיד
 את לו העביר הצוות, את ראש־העיר סגן
המפורסמות. ההנחיות 26

 ציבורית גושפנקה קבלת שלשם אלא
 גורל בדבר הפרטית לתוכניתו ומיקצועית

מיל כמה הוציא הוא במדינה, הגדול הכרך
מכספי־הציבור. לירות של יונים

 מן כטיפה להיראות העתידים מיליונים
 שייגרם האמיתי, הגדול, הנזק לעומת הים

הקרובות. השנים 30ב־ תל־אביב לעיר
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