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 עדיין נמצאת הכניסה דלת *¥ל
 זה ״צעירים ז^מידבקת־בחירות:

 מעל בדיוק הפנס, על למטה, ליכוד״.
 זה ואכן בית־מצא. כתוב: הבית, מיספר

 מובילות תלולות מדרגות בית.
 פורחת גינה הצדדים משני למעלה,

 השאר נענע, צמחי הרבה במידרון.
 גפנים לסוכת מתחת משמאל, פרחים.

 אני להבשיל, מתחילים שפירותיה
 מנסים מצא, ויהושע רחל את מוצאת

השבת. עיתוני על להשתלט
 גסה, ירושלמית אבן בית הבית,

 הכי (״ברחוב המיבתר בגיבעת שוכן
 בצפון־מיזרח הנמצאת שכונה שקט״),

 אחרי קצר זמן נבנתה ואשר ירושלים
 נכבש שבה ששת־הימים, מילחמת
 את חילקה ירושלים עיריית השטח.
 לפי בהן זכו והאנשים לחלקות השטח

 נמוך אז שהיה סכום תמורת הגרלה,
השני. בגל למקוט הגיע מצא יחסית.

 בירושלים אותו מכירים כולם
גם הוא עכשיו מהעיריה", כ״מצא

 ביום מצא, ויונה שמו הוריו עם מצא יהושעבחתונה הווים
 חיה יהושע של המישפחה .1963ב־ חתונתו

נפטר. יהושע של אביו בירושלים. הזה הזמן וכל דורות 13 כבר בארץ

 ״אני הראשונה. בפעם חבר־כנסת,
 בשקט אומר הוא מתרגש,״ לא עצמי

 מתרגש ״אני עדין, מיזרחי ובמיבטא
 שזוכה ,90ה־ בת שלי אמא בשביל רק

חבר־כנסת." בנה את לראות
 המשך הוא העניין כל בשבילו

 בעיריית־ בעיקר כה, עד לחייו טיבעי
בבירה. חירות תנועת ובסניף ירושלים
 13 ותיק(״כבר ירושלמי הוא מצא
ונאמן. גאה דורות״),
 פרנס, ממישפחת הוא אימו מצד

 בירושלים, ידועה ספרדית מישפחה
 זה ״אז הקהילה חיי על ממונה שהיתה

 בתי־הכנסת סביב פעילות כלל
ובתי־הקברות״.

 לארץ עלה אבותיו שאבי אביו, מצד
 של חינוך קיבל כן גם שביוון, מיונינה

 בית- את בזמנו הקים סבו עסקנות.
 שהיה בעיר־העתיקה, הראשון הכנסת
 אתר־ זה היום היהודי. לרובע מחוץ

מפורסם. תיירות
 רבים דורות שנמצאת מישפחה

צי עסקנות של ״דורות בירושלים
 ארץ־ ביישוב טהורה יהודית בורית

 ״העסקנות יהושע. אומר ישראל,״
 מלה לא זו בדם, מושרשת אצלי

 טהורה, היא לשמה עסקנות שלילית.
 אין אם בה. לעסוק וצריך נקיה,

 למען לעשות אי־אפשר עסקנים,
המרינה."
 נולד בנים, מארבעה האחרון מצא,

 שהמיש־ אחרי בירושלים, בימין־משה
 הבית העיר־העתיקה. את עזבה פחה
 הולך היה ״אבא חרדי. לא מסורתי״ היה

 ובבית כיפה חבש הוא לבית־הכנסת,
 מצא, אומר אנחנו,״ כשרות. על שמרו

כמובן.״ זה את ״כיבדנו
 ״למדתי לחדר. נשלח קטן כילד

 מספר כולם החכם, סביב כולם עם יחד
 לכן, מסביב. קוראים וכולם אחד תורה

 צד. מכל לקרוא מסוגל אני היום, עד
 לא ואני — השוט את מחזיק היה החכם
 ואנחנו — המליצה לצורך זאת אומר
 יבשות מכות ממנו חוטפים היינו

המיובש.״ בשוט וכואבות
 לבית־הספר יהושע עבר אחר־כך

 לימודיו סוף לקראת ושם, אליאנס,
 אחד, ״יום ללח״י: גוייס בבית־הספר,

 באה הלימודים, שנת סוף לקראת
 הצידה אותי לקחה לבית־הספר, בחורה

 וכך העניין מה לי הסבירה בהפסקה,
 13 בן היה אז הוא .״,ללח״ הצטרפתי

פוליטית. ומזוהה פעיל וכבר
סוציאליסטי בבית־ספר למד בתיכון

 (מוטתר מצא ויהושע בגין מנחםבגין שר חיבוק
ראש־ היה כשבגין מתחבקים, מאחוריו)
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