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הטבעהשלישי הרווחי ובי־הקומות, ביו הרצליה, בלב

 של והדיו
העיר מייסד

 המשתלות את הקימו לגיאוגרפיה,
 מי- ידע להם היד. לא ידיהם. במו

 ניקוז. של בעיות להם והיו קצועי
ה גידול אהבת כי מסתבר אבל

 הם תורשתי. עניין היא עציצים
 בנו בחוש, העציצים את גידלו

 הם והיום בחוש, החממות את
 להם היה לא בעמלם. ברכה רואים

 לבקש רצו לא הם להשקיע. כסף
 לעשות והחליטו מההורים, עזרה
מג הם בחממות ידיהם. במו הכל

 אזליאו, בינוניות, צמחי-בית, דלים
במחי גם אחרים. וצמחים רקפות

 המסורת את ממשיכים הם רים
 ״סבא אירים: אומרת סבא. של
 !מצחיקים מחירים כאלה נותן היה
 היד. הוא איש-מיסחר. היה לא הוא
גם כך אדמתו. את שאהב איש

ו עם אן הי  ורפת לולים כ
״ צמ גידל שלי סבא וסוסים. ע

המש את לו והיתד. לתחביב חים
 היש, בסביבה. פורחת הכי תלה

 מתגורר הרפת, עמדה שבו במקום
 ובני רמי ובעלי ואני דני, בן־דודי
 הישן בבית מתגוררים פלג התינוק

ל ומשתדלים וסבתא, סבא של
אהב.״ כל-כך שסבא מה את שמר

צעי סמסון, אירים היא הדוברת
נכד היא אירים .25 בת דקיקה רה
ה ממייסדי הורוביץ, דויד של תו

 שעל השלטים שני הרצליה. עיר
 מכל אולי מסמלים הישן הבית דלת
 הישן, השלט שחלפו. השנים את

וסב סבא של שמם חרוט שעליו
 שלט-מתכת הוא הורוביץ תא

ח צנוע. מעו מקרמיקה, שלט לי
 שמם חרוט ועליו בפרחים, טר
סמסון. רמי ובעלה אירים של

 שמורת
טבע

ם רי ה י ל ע כ  להתגורר עברו ו
■  לפני הרצליה שבלב בבית י

 בבית גרה אז עד וחצי. שנתיים
 הבית אל שהגיעה הורוביץ, סבתא
 עם ביחד שנה, 50 לפני הישן.
 בני־בניסין ממנהיג שהיה בעלה,
 ורק אבן־יהודה, מושב את והקים
ה־ הרצליה. את הקים מכן לאחר

)1933( הורכיץ ודויד הלה
מהנכדיס נחת הרבה

מקום כאותו )1983( סמסון ואירים תלם ערן
האבות במסורת להמשיך

 הבית את להחזיק יכלה לא סבתא
 לה- ועברה הגדולים, החדרים עם

ה בסמוך. חדישה בדירה זגורר
בבית. להתגורר עברו נכדים — 66

הוא הורובי מישפחת בבית
ה בלב שמורת-טבע בבחינת

של שטח על נמצא הוא עיר.
שני בו ויש דונאמים שלושה

ל נמכרו דונאמים שלושה בתים.
שח גורדי עליהם שבנו קבלנים

 אירים, מספרת שנשאר, מה קים.
נוסטלגיה. מטעמי נמכר לא

 אנחנו ביוקר. מוכרש לא אנחנו
ה את אוהבים אנחנו כי זולים׳

 לסטות יכולים לא ואנחנו עבודה,
סבא.״ של מהמסורת

עגיין
תורשתי

 שטח על הקימה סמפון ירים
*  ערן אחיה, עם ביחד האדמה ר

ממכי מתפרנסים והם חממות, תלם,
 הוותיקים הרצליה תושבי צמחים. רת

 בית בחצר חממות לראות רגילים
חמ היו הורוביץ לסבא הורוביץ.

 עיניו. בבת שהיו מפוארות, מות
 היו וערן היא איך זוכרת אירים
 ב- לטפל הורוביץ לסבא עוזרים

עציציו.
ת זיווה הנמרצת אשת-העסקים

״לא :ואומרת לשיחה מצטרפת לם
 :ידועים תחביבים שני היו שלי בא

 שלי כשהילדים ועציצים. ספרים
 של תחביבו את לחדש החליטו

 דבר אין מאושרת. הייתי אבא,
 ילדיך את לראות מאשר יפה יותר

 אני הוריך. מסורת את ממשיכים
 בהרצליה־פיתוח. מתגוררת עצמי

ב להתגורר עברו ורמי כשאיריס
 פלג, כשנכדי שלי, ואמא אבא בית

 המשתלה, את קראנו שמו שעל
 גדלתי שבו בחדר להתגורר עבר
ל שקשה הרגשה לי היתד. אני,
במילים.״ אותה תאר

 איך יאומן לא ״זה :ערן ממשיך
ל אלינו באים הרצליה ותיקי כל

מ ונהנש בחצר יושבים משתלה,
ל אוהבים ממש הם הנוסטלגיה.

עצי לרכוש כדי רק לא לכאן, בוא
 על איתנו לדבר כדי אלא צים,
ההם.״ הטובים הימים ועל סבא

לכלכ סטודנטית שהיא אירים,
סטודנט שהוא 23ד<- בן וערן לה,

 התקדמו הורוביץ דויד של נכדיו
מת הם וכעת הדור, שהתקדם כפי

 אלה הידרופונית. בצימחיה מחים
ומיו מים, על הגדלים צמחים הם

 ולב- למישרדים לבתי-קפה, עדים
ל שאץ טרודים, אנשים של תים
 הצמח בצמחים. לטפל פנאי הם
 ארבעה וכל דשן, ועל מים על חי

 ״ספק דשן. לו להוסיף יש חודשים
 זה, את אוהב היה שלי סבא אם

 חיים אנחנו לעשות. מה אין אבל
אי אומרת אחרים,״ בזמנים כעת
החיננית. ריס

 גאוות
הסבתא

ר צ ח  הורוביץ בית של ה
■ וסב סבא של חברים מגיעים י
בני מטפלת הורוביץ סבתא תא.

בנכ בגאווה ומסתכלת פלג, נה
 בעלה, מסורת את הממשיכים דיה

 ״חבל שנים. חמש לפני שנפטר
 הנכדים את לראות זכה לא שדויד
 שלו. התחביב את ממשיכים שלנו

 היא נחת,״ הרבה לו גורם היה זה
 ה- את אהב כל-כך ״הוא אומרת.
 את צמח לכל נתן הוא צמחיה.
ב לראות יכולה את שלו. הנשמה

 מטפס בפרדם עץ כל על איך גן
צמח.״

 לפרדס בנוסף יש היפהפיה בחצר
 והיא ושסק, שזיפים עצי-אגוז, גם

 ההם, ביפים כמו בדיוק השתמרה
 קטן, כפר היתד. הרצליה כאשר
מזו את גידל מתושביה אחד שכל

בחצרו. נו

)39 מעמוד (המשך

 הכהות. חליפותיהם את ללבוש כים
 לתיבת ניגשים הם זה אחר בזה

 דאג הפעם להצביע. כדי הקלפי
 יהיד. הקלפי לתיבת כי הכנסת יו״ר

ה לקח את למד הוא גגון. גם
 שנים. חמש לפני הקודמת, הצבעה

 המצביעש את הזה העולם צילם אז
 על לעמוד היד. ואפשר מלמעלה,

הצבעתם. אופן

״הבוגדים
,,המופלאים

 הנשיא, מיהו שהתברר חרי ט
■ האופו של המסיבות התחילו י

 בקואליציה. ומחול-השדים זיציה
 ״הבוגדים״, מיהם לברר ביקשו שם

 ״שיבעת אותם כינו שבאופוזיציה
 מהשי- אחד של זהותו המופלאש.״

 שר-העבר זהו היטב. ידועה בעד.
שהצ אוזן, אהרון דה-והרווחה

 הרצוג, בעד להצביע שבדעתו היר
 שכך ההצבעה אחרי אישר וגם

עשה.

המופ הבוגדים ״שיבעת מיהם
מת הכנסת במיסדרונות ז״ לאים

גירסות. כמה רוצצות

אחת הרבנים. הפתקים •
הלב הפתקים שאת היא הגירסות

 וחבר־כנ- בממשלה שר הטילו נים
 לדרכו בעבר, שותפים, שהיו סת

 גירסה הרצוג. חיים של הפוליטית
 הפתקים אחד שלפחות היא אחרת

 חבר על-ידי לקלפי הוטל הלבנים
 יש זו, גירסה נכונה אם המערך.

 מבץ ״נעלמים״ מארבעה יותר
 למען שהצביעו הקואליציה חברי

הרצוג.

 חבר-כנסת לפחות מפד״ל. •
 למען הצביע זאת מסיעה אחד

הרצוג.

 הגירסות אחת אייזנברג. •
ב הידועים וחבר־כנסת, ששר היא

 אייזנ- שאול המיליארדר אל זיקתם
 הרצוג הרצוג. למען הצביעו ברג
 אייזנ־ של ידידו את בישראל יצג

 איי- סיר הבריטי המיליארדר ברג,
וולפסץ. זיק

 ששני יתכן אלץ• ננד •
 הליברלית מהמיפלגה חברי-כנסת

שהתנ מפני הרצוג, למען הצביעו
ה חובש־כיפה שמועמד לכך גדו

 ישב הלאומניות בדיעותיו ידוע
הנשיאות. כס על

 שחבר-כנסת יתכן נקמה. •
 הצביע הליברלית מהמיפלגה אחד

 של יחסם על כנקמה הרצוג, למען
כלפיו. בליכוד חבריו

ד רבים ישראל. אנדדת •  ג
 מאגודת- חברי־כנסת ששני רסים

 הם הרצוג. למען הצביעו ישראל
לכ הבחירות בהקדמת מעונייגים

 קיומו את למנוע כדי 11ר,- נסת
בסיעתם. הרוטאציה הסכם של

 אחת הבחירות. הקדמת •
 בממשלה, ידוע ששר היא הסברות

הצ הבחירות בהקדמת המעוניין
המערך. מועמד למען ביע,

 מאוד יתכן גאון. ניפים •
למ הצביעו אוזן, אהרון שמלבד

חב שלושה או שניים הרצוג ען
ה הקואליציה, מן נוספים רים

המי עם הטובים ביחסיהם ידועים
 של מחותנו גאון, נסים ליארדר

הרצוג. חיים

 יותר רבים פרטים שיודעש מי
המופל ״שיבעת של זהותם על

מ אחד מים. פיהם ממלאים אים״
 המערך ח״כ הוא שיודעים אותם
מפור הבטחות שקיבל ברעם, עוזי
 בכנסת הקואליציה. מאנשי שות

מאנ שרבים שמועות מתרוצצות
 את לברד שבאו הקואליציה שי

 ״בסוד״ לו גילו בחירתו על הרצוג
 מיספרם אך למענו, הצביעו שהם

ב גדול זאת לו שאמרו אלה של
״המבוקשים״. ססיספר הרבה

2378 הזה העולם


