
עייפים וערבים עוזיהם׳ את לשמן נחפזו ביישנים וגזענים זעתר, בלי בייגלאך אחדים ישבו יחדיו, לה שחוברה לירושלים העשור חגיגות לפני אחדים ימים
נוספות הערות בפינקסו רשם אמריקאי וסופר לכפר, אותם שיחזיר לאוטובוס חיכו י ד.צ. גימ״ל, ושי״ן מכבר) זה (המוכר נו״ן קו״ף וביניהם — הכותב של :רעיו
הלאה.״ ומה — ״ירושלים לחיבובו בקשר — לבוא לעתיד העיר מיקירי אחדים ועוד ועצ״ב אמ״ש נ־ם, ומ. ב־ר י. יע.א.,
 אשר התנועה לראשונה קמה העיר, על שירד ובנאלי קיטשי ערב ובאותו במקצת נעלב היה המנוח הרצל גם אשר ורבת־מעוף חדשה תכנית בענייני ידנו

ירושלים׳ דכינאום התנועה הימים: דיברי בספר אודותיה ייכתב עוד רבות הא?״ להתעווז, הולכים אתם מי על ״תגידו, בספקנות ואומר שימעד״1:
לא זה תירצו, אם תיראו: עוד אתם בעיצובה. צנוע חלק לעצמו רואה שהכותב ויש.ד. אקסטרא־פיין עוד מזג וב״מ הערביים, ברוח איוושו הברושים ערב.

דאווין. סתם יהיה אכלו מקולפים וסקנדינאבים באוויר, עמד אורנים וריח ״מאאאתיים״, ?מר

ירושלים לבינאום התנועה
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יסוד מגילת
ה על בזאת מכריזה רבתי ירושלים §> ק תו ת ני  ומכל ירדן ממדינת ישראל, ממדינ

ת ורואה אחרת, מדינית יישות ת כעיר זה, מרגע החל עצמה, א ס• בינלאומי ק  א
ת טריטוריאלית, סו ח האו״ם. ב

ם כל # ם ג׳) (סעיף להלן שיוגדר בשטח הגרים האזרחי קו מ  המצויין מגוריהם ו
ת, העיר אזרחי יהיו ירושלים, הוא התושבים במירשם ת וישאו הבינלאומי  דרכוניה א

ם או״ם. דרכוני יהיו אשר  תייר באשרות שיצטיירו לאחר בעיר לבקר יוכלו אחרי
ת. מו תאי מ

 סגורים, יהיו הגבולות מפה). (ר׳ רבתי ירושליק גבולות הם העיר של גבולותיה #
ת מעבר, נקודות שתי האו״ם. חיל ולשמירת לפיקוח ונתונים ח א  והשניה מוצא בגשר ה
ת תקשרנה בעיזריה  בדרן יתבצע העולם שאר עם הקשר שכנותיה. עם ירושלים א
האוויר.

ם חופשית תהייה הבינלאומית העיר # סי מ ם. מ מכסי ה מקור ו תי סו ס הכנ ס ב ת  י
ת על או קל ותיירות. השכנות), למדינות יוברח אשר גראס, (גידולי ח
 ע״י שיבחר עיר ראש יעמוד ובראשה העיריה, יהיה העיר של העליון המוסד $

ת. שרירותיות בבחירות המייסדים טו חל מו ו

ן1בטת
 מחיל פינים ע״י יתבצעו הבטחוניים התפקידים

 וישכבו ירושלים גבולות לאורן יפטרלו אלה האו״ם.
 תל-אביבים הסתננות למנוע כדי הקסטל, באיזור מארבים
מילו בשירות חייבים יהיו עצמם העיר תושבי ואחרים.

 העיר, הקמת עם מיד בשנה. חודש במשך בלבד, אים
 התושבים מן כשליש חילית. הסבה הצבא יוצאי יעברו
בניין של המישמר לחיל ויוצבו פרשים קורס יעברו

 בכלי שיעורים יקבלו הנותרים השלישים ושני העיריה.
 לצורך ובמשולש, בחלילית במצילתיים, בתופים, נשיפה,
 תערוך אשר ומגובשת נאה עירונית תזמורת הרכבת

ראש־העיר. לבית מככר־ציון ותהלוכות מסדרים יום מדי

כלכלה
 בבניין ייפתח הישראליים, השלטון מוסדות פינוי עם
 בעולם. מסוגו הגדול לשבע״פי־שלוש, קאזינו הכנסת
 כ־ ותשמש תשופץ מיושביה שתתפנה הממשלה קריית

 עמק עד רופין שדרות ולתיירים. למהמרים בתי־מלון
יוקמו ולאורכם ולילה יום בניאונים יוארו המצלבה

 לנחיתת יוכשר עטרות נמל נוספים. הימורים בתי מאות
ענק. מטוסי

 אשר לייצוא, גראס יהיה היחיד החקלאות תוצר
 כגידול עצמה ובעיר פאלחה, כגידול בפריפריה יגודל

 במחירים לישראלים ויימכר יוברח יעובד, הגראס שלחין.
 יזכה סיטונאי, או קמעונאי גראס, מגדל כל מופקעים.

ראש ע״י שייקבע שער פי על דולאר־יצוא, לכל בתמריץ
ר. עי ה

והגירה פנים
 ייגבו לא העירוני, התוצר של הגבוה שיעורו עקב

 זכאים יהיו ירושלמי לפספורט העיר. מאזרחי מסים כל
 וכן היסוד, במגילת ב׳ סעיף דרישות על העונים כל

 למנוע כדי העירוני. השיפוט בשטח יוולדו אשר ילודים
 זר, אזרח עם המתחתן כל כי הוחלט פספורט״ ״נישואי
 לנשים לשפלה. מגורש והוא פוקעת הירושלמית אזרחותו

 ללא בעיר חופשית שהייה תותר 19—15 הגילים בין
 שאר של והחובות הזכויות כל יחולו ועליהן אשרה,

 ייערכו וגירושיו נישואין טקסי נישואין. כולל האזרחים,
ראש־העיר. בפני

אדמיניסטרציה
ו המיועד ראש״העיר ינהל הבינלאומית העיר את
 כסגן כיום (המכהן העיר ראש דודו מר התנועה, מנהיג
לילה). לענייני העיריה ראש

 ייפתחו זה, ממינוי הנובעות המינהליות הבעיות לאור
 בשעה וייסגרו אחה״צ חמש בשעה לקהל העיריה משרדי
בוקר. לפנות ארבע

נתרבנת חינוך
 ואתנית דתית קבוצה לכל לאפשר העיר אבות בכוונת

והפולח התרבותית פעילותה עיקרי את לעצמה לברור
 כמו מקומות כי התנועה תסכים לא זאת עם נית.

 ורק אך ישמשו אקצא אל מסגד או המערבי הכותל
 תשמש התפילות, סיום עם הערב, בשעות פולחן. לצרצי

 יוקרנו הכותל ועל קיצי, כבית־קולנוע רחבת״הכותל
 ״ד״ר המוסיקה״, ״צלילי כ״אוקלהומה״, איכות סירטי

 בשאר פאב. ייפתח הסלע בכיפת ועוד. ועוד זיוואגו"
 בלבד. פורנוגראפיה סירטי יוקרנו בעיר הקולנוע בתי

לילזים. פורנוגראפיה סירטי יוקרנו לילדים
 ברשת וג׳. א׳ :ערוצים בשני תשדר הרדיו תחנת

 שתיים־עשרה תשדר א׳ שרשת בעוד מוזיקה תשודר ג׳
 יוכלו הנפאס שמגדלי כדי לחקלאי, תכניות ביום שעות

 טיפולים, על המזיקים, על במקצוע, החידושים על לעמוד
והוראות־שיווק. ריסוסים

השאר את חקלאות. תכניות יקרינו בטלוויזיה גם

 ובין מסחרית, תהיה הטלוויזיה מירדן. לקלוט ניתן
 מון, למכבסת פירסומות תהיינה ללחקלאי לחקלאי
שטוב. ולמעין שוורץ לכל-בו לגראס, נשר, למוניות

חוץ מדיניות
 כל עם קשרים תקשור תיזום לבינאום התנועה

 מסע את ישראל מדינת תפסיק אם בה. שתכיר מדינה
 תקריות״גבול מליזום ותימנע ירושלים כנגד ההשמצה

 מלאים קשרים לקשור ירושלים תסכים בית״זית, באיזור
 ותיק פקיד השגריר לתפקיד תציב ואף תל-אביב, עם

 שאת קומה שיעור בעל סופר או קולק כטדי ומנוסה
להזכיר. נוכל לא שמו

מישפט
 בכל תיאסר קצר, האוכלוסיה את להחזיק בכדי

 חרדל מריחת בו. ושימוש חרדל אחזקת העיר רחבי
 ובקטשופ בחרדל והסוחרים פלילית לעבירה תיחשב
 ינהל העיר ראש ממושכות. מאסר לתקופות יישפטו
המגעיל. התבלין נגד ההסברה מערכת את אישית

אזייבים
 המכלה הפרודניה מן חוץ אוייב כל לירושלים אין

ירוש עירית ובייצוא. בייצור ומחבלת הגראס יבולי את
המזיק הזחל את להדביר שביכולתה כל תעשה לים

 מטא- ובריסוס הסברה במיתקפת תיפתח ואף והמסית,
 פרטים הפרודניה. כנגד לליטר, סיסי 12 סיסטוקס
הנ״ל. הג׳וק עם ומתן משא שום יהיה לא בלחקלאי.

דגל
 לבן יהיה ירושלים דגל כי היתה המקורית ההצעה

 אינו הלבן הצבע כי הוחלט ממצים דיונים לאחר כשלג.
 המייסדים רוב דעת על להתלכלך. ונוטה פראקטי
בז׳. יהיה הדגל של צבעו כי הוחלט העיר ראש ובאישור

הימנון
לחקלאי. של והסיום הפתיחה מנגינת


