
ירושלים של
זזשנזז. במאי היה הדביר

 הוועדה על ירד השנייה הפסילה בעיקבות
 יזם יזראלי, ריימונד לחצים. של מבול

 עומד הוא עתה כי הגיגית הודיע המלון,
 לא אם האחרונה. ותוכניתו את להגיש
הרעיון. כל את יבטל זו, תוכנית תאושר

 מקום נתנה ההכרזה עם שקמה הסערה
 תיוו־ד של אינטרסים רק לא כי להשערה
הלח היקף בעניין. מעורבים היו וכלכלה

 מנהלי דרך ממשרד־האוצר שנע צים,
 לא כמות כי רמז פאן־לון, הבנייה, הברת

 קבורים ישראליים כספים של :מבוטלת
כספי־מדינה. כמובן, ובעיקר, בנושא.

צעד
שערורייתי

מכוער. אינו לכשעצמו המלץ גיין
 נאה צורה בעל מודרני מיבנה זהו •01

האומלל. מיקומו הוא שאסונו למדי,
 מלכותית, חדרים מערכת יכלול המלון
מפו ביקתות 22 דה־לוקם, חדרים מערכות

ושניים. חדר של ומערכות למגורים, ארות
 ענקיים, וחדרי־המתנה כניסות בו יהיו

 בעת סועדים 500 שיכיל נרחב חדר־נשפים
באסיפות. איש 1000 או אחת ובעונה

ל חנויות־מימכר בנקים, יבנו סביבו
 ובריכת- סאונה ספורט, אולמי תיירים,
 מלון חברת היא בעלת־המלון שחייה.
 ישראלית, חברה שהינה הצרפתית, הגבעה

 היא שלה הבלעדית המניות מחזיקת אשר
מלונות־פנמה. מפעלי חברת

 אינטר־ היאט חברת בידי ינוהל המלון
דה־טוליו. פיטר שבראשה. נשנאל,

 בידי מבוצעת להיות עתידה המלון בניית
 פאן־לון, הישראלית הקבלנית החברה

 בידי נתון וההנדסי הארכיטקטוני והצד
בתינד התמחתה אשר ישראל, צוות חברת
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השלישית
ובעולם. באפריקה בישראל, בתי־מלון נון

 בפני שערורייה הוא אף המלון של שמו
 מלונות־ירושלמיים של שמות נוכח עצמה.
 המלכים, גני־יהודה, המלך־דויד, כמו:

 כמפלצת ריג׳נסי־הייאט השם ניצב הנשיא,
פשר. חסרת

 תוכנית הוועדה בידי נמצאת כרגע
 בירושלים. הייאט :מלון לבניין שלישית

 אין. לרעותה אחת תוכנית בין גדול הבדל
 נוספו ושם גובה מטרים כמה הורדו כאן
 היקוי הבניין ׳מהווה ביסודו לרוחב. כמה

 על־ידי שהוקם מלון להייאט־אטלאנטה,
שבארצות-הברית. באטלאנטה החברה,

 מים- בפרשת אחרון שערורייתי צעד
שנת העקרוני האישור הוא לצת־הגבעה,

האחרו לתוכנית אלה בימים הוועדה נה
 עקרוני אישור ניתן לה. שהוגשה נה

 שהיה ברור יחרוג.״ לא שהמלון ״בתנאי
 את להביא כדי על-אנושיים בלחצים צורך
 וכל, מכל למלון המתנגדים הוועדה, אנשי
כזה. אישור למתן

 אשר יהיה כי למעשה אומר האישור
 הלבנה הגבעה על יקום עקרונית יד,יה,
וצו רוחבו גובהו, על הוויכוח את מלון.
 הקסמים מישפט בעזרת בקלות פתרו רתו,

חריגים.״ ״ללא הנודע:
 אנשי ששמעו המרכזיים הטיעונים אחד
הרא התוכנית את שפסלו לאחר הוועדה

 טוב באטלאנטה, שטוב מה היה: שונה
לירושלים. גם

 צרו- טיעונים אותם לשמוע היה מעניין
האט הייבוא כי נקבע אילו פי־הגיון,

 רחבת של במרכזה יוקם הזה לאנטי
 התיירותי שעתידו מיבנה הכותל־המערבי.

 העיר־ 0זסע100אל1ם8 במקום מובטח.
 הכותל-המערבי. 0זס׳\100^1ם8 העתיקה,
 זה אז גם האם אבל מובטחת. התיירות

ן ליהודים טוב היה

 לבניין המחוזית לוועדה המלון מתכנני שהגישו בתוכניתשמות! 22
 מהן ששלוש התחתונות, הקומות ארבע את מנו לא ערים

כפי 18 ולא קומות 22 הבנין מונה אלה קומות ארבע עם יחד בתמונה. בבירור נראות

 המכיל נוסף אגף הס מימינה, המדרגות ומיבני לתמונה שמשמאל המיבנה לוועדה. שנמסר
 החברה של בפרוספקט מופיעה זו תמונה חדרים. 414 המרכזי במגדל חדרים. 216

לראשונה. כאן מתפרסם הוא ישראלים. לידי הגיע ושלא בחוץ־לארץ, שהופץ
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 היאט, חברת של פירסומי פרוספקט מתוך תמונההושע 10 עד
נופה על משקיף כשהנא ריג׳נסי־הייאט, מלון את מראה

התמונה), (במרבד המלע כיפת מעל מגבוה מתנשא הוא כיצד לראות ניתן ירושלים. של

 לוחמי לטענת משמאל.) המערבי(למטה הכותל ומעל מימין) (למטה אל־אקצה מיסגד מעל
 בשטח למסומן יותר קרובה המלון, ייראה שבה הנכונה, הפרספקטיבה ירושלים, נוף

הצופים. הר שעל הגבוה המיבנה מעל מטר 19ב־ גבוה יהיה והוא שמעליו, המקווקו


