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 טל־גבי ולציין תל־אביב, 136 לת.ד. בלבד גלויות על־גבי לשלוח יש התשובות את

 האחרון המועד במיספרים. התרגיל כל את להכיל צריך הפיתרון .1713 חשבץ הגלויה:
.8.7.70 — הפיתרון למישלוח

ם בין תרי ספי פרס יוגרל צכונח הפו ם. פרסי 3 ועוד ל״י 20 של כ ספרי

במדינה
ארכיטקטורה

 קופד גרי^
הישראלי

בעיתו השבוע שהתפרסמה קטנה ידיעה
 בלב נעימה הפתעה עוררה ובטלוויזיה נים
ב זכה ישראלי אדריכל כי בה נאמר כל:

 הענק עבודת את קיבל בינלאומית, תחרות
מונט העיר לפיתוח תוכנית־אב עיבוד של

שבקנדה. ריאול
 אדריכלים שניצח הזה הישראלי הוא מי

העולמי רחבי מכל מפורסמים
ברחוב. לאיש מוכר לא הקר, צבי שמו,

מו הוא ובעולם בארץ המקצוע בחוגי אך
של במימסד מאבקו סיפור מוכר. גם כר

 משרד־ אפילו נרתע כאן הבה״דיס. עיר של
 של אישורו את ביקש מחדשנותו, הביטחון

הופ גורן גורן. שלמה הראשי הצבאי הרב
 הקר נשאל כאשר אישר. אחר בתחילה, תע

 לו ״אמרתי ענה: אישורו, את השיג כיצד
 ומשום מהשק״ם, בתכלית שונה שהמיבנה

בזיהויו.״ יטעה לא איש כך
אלא הצבע. את אישר הרמטכ״ל

ל הגיעו כאשר הפרשה. סוף זה היה שלא
אי זעקות קמו המיבנה צביעת של שלב
ל עצמו שחשב בור כל מצד חדשות מים

עצ כמיבנה קולו. להשמיע והצליח מומחה
 בית־כנסת: לגבי חדשני ציבעו גם היה מו,

ירוק־לבן.
 לא והפעם — גורן הרב הוזעק שוב
 על בסיפורים אפילו לשכנעו הקר הצליח

אי- ובלי הרב, את הבהיל הצבע השק״ם.

ץ- הכה״דים בעיר כירדהבנסת מבחו
!— נבהל הביטחון משרד

 כמעיין הסרט את מזכיר המורד האדריכל
 תפקידו את קופד גרי שיחק בו המתגבר,

הקר. של
הקי־ השר. בנוכחות צבע שפך

 חמישה רק בישראל במשרדו שוהה )39(
 הוא הנותרים שבעת את בשנה. חודשים

ל כמרצה משמש הוא שם בקנדה, עושה
 הפלא האוניברסיטאות. באחת ארכיטקטורה

 והגאון השובב, שהארכיטקט הוא, הגדול
ל שוהה אותו, שמכנים כפי הצעיר, ל כ  ב

כאן. זכה לו ביחס בהתחשב בישראל,
פקי בקרב חלחלה היום עד מעורר שמו

זו אלו הטכניון. וראשי משרד־השיכון די
 שעברה המזעזעת החוויה את עדיין כרים

 זד, היה מספר. שנים לפני בעטיו עליהם
 את לחנוך התכבד ספיד פנחס השר באשר

 ואווירודינא־ למכונאות הפאקולטה פתיחת
 הגיעו, כבר האח״מים כל בטכניון. מיקה
 ברוח התנופפו הלאום דגלי הגיע, ספיר

ו דלי עם צעיר איש הופיע כשלפתע —
ה קירות את בצבע ללכלך החל מברשת,

 ש־ האיש הקר, צבי זה היה החדש. בניין
 זו ושבדרך הפאקולטה, בניין את תיכנן

הנה של נסיונה על מחאתו להביע החליט
 שלא שלו. הבניין את לשנות הטכניון לת

עבודתו. שכר אי־תשלום על כבר לדבר
 ללא הוא הקר בינוני. רק רוצים

ב המודרנית הארכיטקטורה חלוץ ספק
 דמיון בעל שליוצר הדבר טבעי רק ישראל.
 השיכונים. בארץ בעיות יהיו כמותו ומעוף

 משוגעים. דברים לא בלוקונים, הולכים פה
 יותר, טובים המשוגעים הדברים כאשר גם

 בכך מודה אף משרד־השיכון יותר. יפים
 אנחנו בינוני. משהו רוצים ״אנחנו בגלוי:

 כאלו.״ למיבנים הכתובת לא
 ממשלתי משרד הוכית שלאחרונה אלא

ש הביטחון, משרד הבל. דבריהם כי אחר
מיו או משוגעים דברים בונה אינו וודאי

 ואת שלו הבה״דים* עיר את הקים תרים,
 רמון, מיצפה ליד שבה, לקצינים בית־הספר

 הזוג ושותפיו, הקר של תוכניותיו לפי
נעמי. ורעייתו נוימן אלפרד פרוסיסור

ה מהשק״ם. שונה ביודהבנסת
בית־הכנסת את גם תיכנו החתיך אדריכל

ומבפנים
אישך גורן הרב —

 במשרד־הביטחון האחראים סירבו הרב שור
עבודתו. לסיים להקר לאפשר

ב צרותיו אח הקר תינה עליו במר־ליבו
 יגאל הפסל היה מהם אחד ידידיו. פני

 בר־ חיים לרמטכ״ל, מכתב ששלח תומרקין,
 מהשערוריר, הזדעזעותו את הביע בו לב,

 כל אושר. והצבע עזר, המכתב המחפירה.
 שנים שלוש נמשכה הזו הציבעונית הפרשה
המוצלח. לסיומה שבאה לפני רצופות

 נאלץ אותם לצפרדעים אופייני זה היה
 בישראל. המיקצועית בדרכו לבלוע הקר
 לאחרונה התבטא להתגבר,״ מנסה ״אני
 את כאן לי יתנו אם ״אבל ידידים. בפני

ל אעזוב בכלל, נחוץ לא שאני ההרגשה
וחבל.״ — גמרי

הדרכה. ♦בסיסי
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