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ואבדנו כזה נצחוו עוד
ש הגדול הכבוד על לי נמסר עכשיו רק

 שר־הביטחון מהארץ. בהעדרי בחלקי, נפל
 הדיון עם קשר כל ללא בכנסת, התפרץ

 שאחד מסויים, שבועון נגד שעה, אותה
 במלחמת ניצח מי עדיין בטוח לא מכתביו

אלי. היתה והכוונה הימים. ששת
 את הצדקתי זה במדור שפירסמתי בקטע

 ידעו שלא וז׳, ו׳ תלמידות של ״בורותן״
ה המלחמה היתד, הימים ששת שמלחמת

 זו. במלחמה ניצח ומי בארץ, אחרונה
 ל- סטודנטים בין דומה סקר נערך אילו

 שאחוז מתברר היה טענתי, מדעי־המדינה,
 היה הנשאלים מבין גבוה יותר הרבה
זו. ברוח ספקותיו את מביע
 משה מר את הרגיז מה מבין לא אני
 ?9.6.67ב״ המלחמה נסתיימה האמנם דיין.
 מלחמת שלאחר התקופה היתד, לא האם

 מלחמה? אותה של המשך הימים ששת
 זו עובדה המנהיגים ושיננו חזרו לא האם

 שימשה לא האם ׳?67 יוני מאז באוזנינו
 להמשך החגורה, להידוק הצדקה זו קביעה

 השרות תקופת להארכת מרוץ־החימוש,
 ההרוגים למאות המילואים, ושרות הסדיר
 בצורה לקבוע ניתן האמנם הפצועים? ואלפי

 היתר, הימים ששת שמלחמת חד־משמעית
נס זו ושמלחמה בארץ, האחרונה המלחמה

 אותי מעניין ישראל? של בנצחונה תיימה
 הנחה שר־הביטחון קובע מה לפי מאוד
זו. יפה

ר בתוצאות ספק מטיל אינו איש ק ה
צב את ניצח שצה״ל ברור לכולנו ת. ו ב

אך והיבשה, הים האוויר, בקרבות ערב אות

 ישראל שממשלת לנו ברור זאת עם יחד
ארצית־ערב. נגד המלחמה את הפסידה
 אנו כאשר זה, הוא נצחון מין איזה
 עמדנו בו במצב היום עצמנו את מוצאים

 מזה, גרוע במצב אף ואולי '?67 במאי
 וטנקים מטוסים לפני עמדנו ׳67ב־ שכן

או בפני עומדים אנו היום ואילו מצריים,
 גדולות, יותר בכמויות וטנקים מטוסים תם

 פלוס טילים, פלוס טובה, יותר ובאיכות
 דעת־ ופלוס סובייטיים, ואוויר צוותות־קרקע

עויינת. עולמית קהל
 מתבוססים אנו שבו המדיני, לבוץ האם

 ואובדת־עצות חסרת־אונים ממשלה בעיקבות
 הייתי מה, סמך על ״נצחון״? לקרוא ניתן

 שכבשנו, שטחים סמך על לדעת. רוצה
בער שאיכלסנו בתי־כלא שפוצצנו, בתים
 הנצחון? של סימניו הם אלה האם בים?
 ש״פירות ערובות שר־הביטחן בידי היש

 ייחתם בו ביום בידינו יישארו הנצחון״
שלום? הסדר

 המלחמה, את הפסידה למשל, גרמניה,
וב תנאי, ללא בנות־הברית לכוחות נכנעה

 ב־ בתולדותיה זו פרשה נסתיימה זאת כל
שט תמורת (אפילו שלום ללא כי נצחון,

 ולא אין ומרחבי־מחייר.) היסטוריים חים
נצחון. להיות יכול

 תלמידות שאותן וטוען איפוא, חוזר, אני
 ששת מלחמת אם ידעו לא אשר וז׳, ו׳

 ניצח ומי האחרונה המלחמה היתד. הימים
 גדולה פוליטית תבונה גילו זו, במלחמה

 הרגשית בהתפרצות שהתגלתה מזו יותר
בכנסת. שר־הביטחון של

במפגינים לירות מותר
שהמש השבוע קבע העליון בית־המשפט

 לדיכוי חם בנשק להשתמש רשאית טרה
תוצ שאת זה, היסטורי פסק־דץ מהומות.

 במיס־ היומית בעיתונות נראה עוד אותיו
שהוג לתביעה בקשר ניתן שחורות, גרות

 כך בשל המשטרה נגד שה
 יריות כדי תוך נהרג שאדם

הפ לפזר שניסו שוטרים,
שער בהפגנה המדובר גנה.

 שפרעם, תושבי מאות כו
 ב־ אחד בוקר חסמו אשר
 לחיפה, הכביש את 1959

בתח הקשיים על כמחאה
הציבורית. בורה

וה הכביש, את לפנות ניסתה המשטרה
 ומיס־ ,באבנים השוטרים את רגמו מפגינים

 פקד המשטרה מפקד נפצעו. שוטרים פר
 שני נפצעו מכך וכתוצאה באוויר, לירות
נהרג. שלישי ואדם אנשים

 בית־המשפט דחה ומפורט מקיף בפסק־דין
 אלמנת של הפיצויים תביעת את העליון
 שההוראות השאר, בין וקבע, וילדיו ההרוג

 סבירות היו חם בנשק להשתמש לשוטרים
 בעובדה רשלנות לראות ואין כחוק, וניתנו

 ושניים נהרג אחד שאיש
השוטרים. מיריות נפצעו

להוכיח, הצליחה המשטרה
 שההרוג לעצמי, מתאר אני

מ באוויר קפצו והפצועים
ב המחסור נגד זעם רוב

באשמ ונקלעו אוטובוסים,
המש של לשדה־האש תם

 על להעלות אין הרי טרה.
 הפקודה את הפר השוטרים שאחד הדעת

 מישהי ואם באוויר,״ ״לירות המפורשת
 באוויר, קפץ שהוא סימן נהרג, זאת בכל

 יכולה אינה ימותו על שהאחריות ומכאן
פקודה. רק שמילאו השוטרים, על לחול

ראשנו על פרסים
העיתו ״פרם על השבוע הכריז ״מעריב״

וב (בנאמנות שווימר וולטר ע״ש נאות"
 על לעיתונאים שיינתן ״מעריב״), ניהול

ה בעיתונות שפורסמו וראיונות כתבות
.70/71 בשנת יומית

שמו את מציינת אינה שהמודעה מאחר
 להניח יש ועד־השופטים, חברי של תיהם

 למה ״מעריב״. עורכי על־ידי ייקבע שהפרס
 מעריב״ ״פרס לפרס איפוא, לקרוא, לא

 ש־ הדעת על להעלות אין הרי וגמרנו?
 חפר, לחיים הפרס את יעניק ״מעריב״

בן־פורת, ישעיהו יריב, זיווה קינן, עמוס

ה כתביו מבין אחר מישהו או בשן רפאל
 מה אחרונות״? ״ידיעות של מוכשרים

 סיל־ קוטלר, יאיר אילון, עמוס של סיכויים
 לקבל רובינשטיין אמנון ד״ר או קשת בי

העיתונאות״? ״פרס את
 יש דוזנבלום הרצל שלד״ר חושב ״אני
 שלמר כמו הזה הפרס את לקבל סיכוי
 ״כינור את לקבל סיכוי יש דיסנצ׳יק אריה

מש את ״מעריב״ יפסיק אולי אז דויד״.
חש את יזכה ופשוט האלה, הצביעות חקי
 ב־ שגב שמואל של או לנדאו אלי של בונם
ל״י? 5000

השיכון שר בעד
 תיב־ ועל שר־השיכון על מתנפלים כולם

האסתטי גדולי ירושלים. של החפוז גונה
 הקמת של מהרעיון הזדעזעו שלנו קנים

ושאר הנציב ארמון בנבי־סמואל. שיכונים

 של צווארה את העוטרות החמדה, פנינות
ירושלים.
 קינן עמוס האזרחי, יהודה אילון, עמוס

פוגע שמשרד־השיכון טוענים אחרים ורבים

ומכ אופייה את הורם ירושלים, של בנופה
עיר־הקודש. את ער

 אחד, אינטליגנטי ייגנה כתב קראתי לא
 תיכנון בשטח הנעשה את להצדיק שינסה
 יימצא שלא ייתכן לא והרי ירושלים, איזור

להג לצאת מוכרח מישהו לנאשם• סניגור
 להיסטריה קץ ולשים שרף, מר של נתו

זה. בעניין שנוצרה הלינץ׳ ולאווירת
 לקחת מוכן אני אחרים, מתנדבים אין אם

 ולהצביע הזו הקשה המשימה את עצמי על
חיו נקודות מיספר על

מק אני שיצדיקו, ביות
 תוכניות ביצוע את ווה,

משרד־השיכון.
הארכיטקטו פני (א)

כ בכלל) (והאמנות רה
 האנגלים, לא הדור. פני

האמרי או האיטלקים
ירו את מתכננים קאים

ו אנחנו. אם כי שלים,
 שיכונים זה אנחנו,

 ׳מואר והול סטנדרטיים
ו קרם בצבע וקירות

 וגינות אבן דמוי בטון
 הבית, בחזית מוזנחות
 וריהוט אחידים וחלונות

 מדרגות וחדר מקובל
מזוהם.

והתר האסתטיים וערכיה החברה בבואת
הארכיטק בראי בנאמנות משתקפים בותיים
 את מבטאת הממוצעת הארכיטקטורה טורה•

 הרוב, הוא אצלנו והממוצע הממוצע, האזרח
לכנסת. הבחירות תוצאות לפי לדון אט

 בעולם, הארכיטקטים גדולי של דעותיהם
 ירושלים, של תוכנית־האב את תקפו אשר
הס אילו גם השום. כקליפת בעיני שווה
 ירושלים, את חינם עבורנו לתכנן כימו

 אסכים שלא כפי בדיוק לזה. מתנגד הייתי
 לידי שלנו הספרים כתיבת את למסור
 לידי שלנו הציור את העולם, סופרי מיטב
 שלנו המוסיקה ואת בעולם, הציירים גדולי
המלחינים. גדולי לידי

 אם כי בירושלים, יחיו הארכיטקטים לא
 סטנדרטי קיבוצי ייצור זה ואנחנו אנחנו,

 שבו בכיעור לגור לו שמגיע ואוניפורמי,
גר. הוא

ארכי יצירות־פאר כאן לבנות נסיון כל
 והעמדת־פנים. צביעות בו יהיה טקטוניות

 יחף להתהלך יסכים לא שפקיד כמו בדיוק
ה הוועדה אם גם ״היפים״, בגדי וללבוש

 על תחליט פקידים בגדי לתיכנון ממשלתית
ב פקיד אותו לשכן אי־אפשר כך — כך

ואן־דר־רואה. מיס או נימאייר של בית
 עצמנו את נרגיש שבו למצב להגיע כדי

 לעבור עלינו צפדי, של ב״הביטאט״ נוח
אס לשינוי־ערכים שתביא תרבותית מהפכה

שהמה ועד זמן. לוקח וזה בקירבנו. תטי
 להיות אלא ברירה לנו אין תגיע, הזו פכה
 סטאנדר־ בשיכונים ולגור עצמנו עם כנים
וה החשיבה את להפליא התואמים טיים,

שלנו. הסטאנדרטיות הנאות
 שכל ירושלים, של המיוחד אופייה (ב)

 תערובת הוא לפתע, לו נחרדו האסתטיקנים
תרבו שלל המבטאים בנייה, סיגנונות של
 עדות אחריהן והשאירו באיזור שעברו יות

ימין־משה, לרשותם. שעמדו בנייה בחומרי

חמו פגיעה היתד, שלה, הרעפים גגות על
 (מה ירושלים של הארכיטקטוני באופייה רי•

 יתכן ואיך משופעים, רעפים גגות פתאום
 אנו זאת ובכל כיפות?) ללא חדרים לבנות
מ אינטגרלי חלק בימין־משה היום רואים

ירושלים. של הארכיטקטוני אופייה
 נוכחותנו את בהיסטוריה לקבוע יתכן לא

 המהווים שיכונים בה להקים מבלי בירודלים
 זו. לארץ הארכיטקטונית תרומתנו את

 על- באירופה נוכחותם את קבעו הברברים
ה יצירות השחתת ידי

ו שם, שמצאו אמנות
נוכחו את נקבע אנחנו

 יישור על־ידי כאן תנו
ו בבולדוזרים, הגבעות
מ שיכוני־בטון הקמת

מ כך ומוטב כוערים.
אר בשיחזורים לעסוק

אנ ובבנייה כיטקטוניים
באבן. כרוניסטית

ומערבל־ה־ הבולדוזר
ה איזמל ולא בטון,

ה הכלים הם סתתים
ה הסיגנון את מעצבים

 זו שלנו. ארכיטקטוני
אס ששום עובדה היא

לש יצליח לא תטיקן
ל כשנגיע אותה. נות

ית מפלסטיק, בחומרי־בנייה יעיל שימוש
 להתגעגע שלנו הרומנטיים יפי־הנפש חילו

למערבל־הבטון.
 שיכונים להקמת מתנגד שאינני רק לא

 יער עם סטאנדרטיים שיכונים בנבי־סמואל,
 אני — מים ודודי טלוויזיה אנטנות של

ה בתוך בטון בנייני בהקמת תומך אפילו
 אפשר מבטון שגם משום )1( העתיקה: עיר

 1967שב־ משום )2( גדולה; יצירה לבנות
 וההיסטוריונים העתיקה, העיר את כבשנו

הארכי נוכחותנו את בה יחפשו העתיד של
יש היהודי ברובע שלום״ ״מגדל טקטונית.

הישרא הדורות: לכל פוליטית הכרזה מש
 המאה של השבעים בשנות כאן היו לים

 הנורא הבניין אם לי איכפת ולא העשרים.
העתי העיר של הרקיע קו את ישנה הזה
 מיסגד את ירושלים, חומות את ויגמד קה

 הר־ ואת המערבי הכותל את אל־אקצה,
 ביטוי יהיה העתיקה בעיר כזה בניין הבית.
 שלנו התרבותיים לערכים נאמן יותר הרבה
המשוחזר. האר״י בית־כנסת מאשר
 כתב־ההגנה את להמשיך יכול אני (ג)
 גם מוכן (אני שלם ספר בו ולמלא שלי,

 יממן השיכון משרד אם זה, את לעשות
 ב־ רמת־גנית וילה לי ויבנה העבודה את

 מצומצמת במיסגרת לי יורשה אך שועפת).
 הקמת המצדיקה נקודת־אור עוד לציין זו

בנבי־סמואל. שיכונים
ה התוכנית שאולי בדעתי עלה פתאום

 ה־ רוח את לשבור כדי נרקמה הזו שטנית
 מה — לנצח בנבי־סמואל נישאר אם אוייב.

ייהר הזמן, במשך יתפוררו השיכונים טוב.
 את שיבטאו בניינים יקומו ובמקומם סו,

להח נאלץ אם אך .2000 שנת של ישראל
 לגור הערבים יכנסו נבי־סמואל, את זיר

 הם מספר, שנים תוך ואז, שלנו בשיכונים
 וזה כמונו, מסריחים לזעיר־בורגנים יהפכו
סופם. יהיה

השיכחה שיא
למ ״רציתי מסטול: ד. של מפיו נרשם

 מה. שכחתי אבל הלחם, על משהו רוח
מה על שכחתי למרוח, רציתי מה כשנזכרתי

 נזכרתי סוף וכשסוף זה. את למרוח רציתי
 — מה ועל הלחם על למרוח רציתי מה

מה.״ בשביל שכחתי

קוולינארי בדיח
 הביאו במיסעדה. סרטן הזמין אחד יהודי

 אחת. זרוע בעל סרטן לו
 למלצר: היהודי אומר

צרי שלסרטן לי נדמה אבל לי, ״תסלח
זרועות." שתי להיות כים

המלצר: לו אומר
 סרטן עם בקרב זרוע איבד הוא ״אולי

אחר.״
 למלצר: שלנו היהודי אומר

המנצח?״ את לי תביא אולי ״אז

עובד לא הראש
להגיד? רציתי מה האחרון. בזמן שלי הזכרון עם בסדר לא משהו


