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 הפיתוח מדרכי אחת פיתוח

 בכל ביותר היעילות — ירושלים
 היא — ארץ ובכל עיר כיצד?

התחבו־ אמצעי שכלול
נח ירושלים ההארה. תנאי ושיפור רה

התח שירותי זו. מבחינה מאד שלת
 אשר — כירושלים, גדולה בעיר בורה

 מאוב־ כשליש בה שיש העובדה אף על
 גדול שטחה הרי — תל־אביב לוסית

 לקדים, הם — תל־אביב של משטחה
 לא מתחשבת איננה האחראית והחברה

הממ במוסדות לא ואף הקהל בדעת
לשי המונופולין בעלת והעיריה. שלה
 את לקבוע לעצמה מרשה העירוני רות
 קוים איזה לקבוע האוטובוסים, קוי

 ואיזה בערב שמונה שעה עד יעבדו
 והיא הלילה, חצות עד יעבדו קוים

 בקוים הנסיעות מחירי את הקובעת גם
שמש ההוזלות לאחר גם כיום, השונים.

גבו — החברה על כפה התחבורה וך
 אחר מקום בכל מאשר המחירים הים

 אוכלו- עם רובעים, יש ועדיין בארץ.
 לש־ מוכנה איננה שהחברה גדולה סיד,
 שהיא או מכוניותיה, את אליהם לוה

 האבטובוסים של הילוכם את מפסיקה
 כך ידי ועל בערב, מוקדמת בשעה
 הירושלמי החורף בימי (ביחוד מונעת
 קולנוע, בהצגות לבקר אפשרות הקשה)

 ערך בעלות באסיפות או תיאטרונים
 ככרם שכונות במיוחד סובלות תרבותי.
 בית הבוכרים, שכונת גאולה, אברהם,
 בהם — וסנהדריד, ברוך מקור ישראל,

 אלפים וחמשת משלשים למעלה חיים
 מן שליש היינו תושבים, תושבים.

 אלו שכונות הירושלמית. האוכלוסיה
מש החל העיר ממרכז לגמרי מנותקות

״המ שהנהלת ובעוד בערב שמונה עה
לשכו אוטובוסים שיהיו דואגת קשר״

 הצגות אחרי בית־הכרם, רחביה, נות
 מעולם — הקונצרטים או התיאטרונים

 אוטובוס ״המקשר״ הנהלת קבעה לא
לשכו האמנותיות ההופעות אחרי אחד
העיר. וצפון־מערב צפון נות

 החשמל לחברת ביחס הדין והוא
 רחובות הירושלמי. הציבורי והשירות

הר במדד, בלילות מוארים אינם תעיד
 יושבת בה לעיר בידה, לעיר אויה

שכו ויש הכנסת. יושבת ובה מממשלה
ם אפילו שאין שלמות נות  אחד *

 ומצפצף. פה פוגת ואין ברחובותיה^
ואי וד״ בשטח פעילה איננה העידית

 כלפי התושבים זכויות על עומדת ננה
החברות. שתי

 אין כי טוענים ״המקשר״ אנשי
ואם אוטובוסים. של מספיק מספר להם
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בארץ מיוצרת

יכו איננה הירושלמית החשמל חברת
 יש — בהתחיבויותיה, לעמוד לה

 להפעיל כדי דרכים ירושלים לעירית
זו. לחברה שניתן הזכיון תנאי את

 קבעו אשר השלט זהו השכחנים?
 הראשון הזכרון ביום

 בדרך חדשים 10 לפגי יחיעם לשיירת
 המצבה תקום ״פה כברי. הכפר מול

 עובר־ארח לכל תזכיר אשר הגדולה,
 כאי וכי האכזרי, הקרב התחולל כאן כי

 פעמים, הכריזו כך הבנים״, טובי נפלו
עד אך בעתונים. זאת על והודיעו

 גל או למצבה זכר אין הזה היום
 המשוריינים משלדי אחדים רק אבנים.

 מכסים ודרדרים ועשב במקום, השאירו
 לוחות־ לקביעת הועדה עבר. מכל אותם
 את ואף המקום, את אישרה זכרון

 הקיימת והקרן מצבה, להקמת התכנית
 את לשתול הבטיחה מצדה לישראל

 היום עד אבל מסביב. והחורשה הגן
מס שבועות עוד דבר. נעשה לא הזה
 פלוגות הארץ את יציפו ושוב פר,

 כדי הארץ חלקי מכל צעירים טיילים
 יציינו לא למה מולדתם. את להכיר

 החשובים המקומות את לוחות־זכרון
 פרקי הצעיר הדור את וילמדו האלו,

 גם מולדת ופרקי השחרור, מלחמת
חדי הבטח את כבר שכחנו וכלום׳ י

 אשר לחברים, ציונים להעמיד תנו
? חיום אתנו בבר אינם

רי ק  שג־ ערביים כפרים יש חו
ת קו תי  בטל- חיסור עד הרסו ע

ד עו שתושביהם אחרי חמה כ
ד,הבל בעקבות ברחו. שנים 1000

 הטרקטורים באו נים
 זכר שהיה קיר כל והחריבו הגדולים

וה נשארו. חורבות תילי רק לבנין.
 מצמיחה האדמה שלו. את עושה טבע

הש להט כסר. שרידי המכסה עשב,
 מפוררים בחורף העוז וגשמי בקיץ מש
 וחוזרים המתפרקים החימר, לבני את

 ומתחתם לאדמה, — מחצבתם לכור
שונים. וחפצים כלים קבורים

 הקרקע. פני מעל נמחק הכפר
 עשרות עוד ונבנה. הולך חדש ישוב

 הכפר זכר ואז שנד״ מאד, עוד שנים,
 בימים שלנו העתיקות וכחוקרי יימחק.

חוק הזמנים מן בזמן יבואו כך אלד״
כפ שרידי אחרי בחפשם אחרים, רים
 ימצאו והנה שונות. מתקופות רים
 או תל׳ לאיזה מתחת אחר או זה כפר

וית לבית. יסוד חופרים שבו במקום
 הכפר, גודל התקופה, על הויכוח חיל

 אך היום. אצלנו כמו דכו׳ חשיבותו
 בידי יהיו יותר חדישים מכשירים
הכפר האם :יקבעו והם החוקרים,

הא תקופת לפני נהרסו העיירה אד
אחריה. או — טום

בכ ה י צ ל'י א ו ק יש הקואליציה
 בממ־ התומכת זו נסת, האחרת

משמ שבתוכה שלה,
הפרוג מפא״י, אנשי בערבוביה שים

 ;והספרדים למיניהם הדתיים רסיביים,
, ויש ה י צ י ז ו פ ו  היא שלפעמים א

 בתוך מנוגדת רוב פי ועל מאוחדת
וב מסויימים, בעניינים אולם עצמה.

הכ להעברת הנוגעים בעניינים עיקר
ה נוצרה לירושלים, נסת י צ י ל א ו ק  ״

״ ת ר ח  תלויה שאינה כזאת, לגמרי. א
מפלגתית. במשמעת
 ימים כמה הבעיה, למשל, מה,
 ישיבותיה? את הכנסת תקיים בשבוע

ם י י מ ו הירו ? ימים שלשה או י
 רק הם, (מעטים הסיעות מכל שלמיים

 הכנסת מחברי ואלה במספר) שבעה
 תפקידים נושאים שאינם הסיעות מכל

 (אף אחרות, ובערים בתל־אביב אחרים
 בעד כמובן, היו, יספרם) נער אלד,

באו נשארו הללו אולם ימים. שלושה
ה פוזיציה י צ י ל א ו ק  של נרחבת ל

 והכלליים, מפ״ם וחירות, מפא״י אנשי
את שהכריעו והקומוניסטים, הדתיים

ה׳ האמריקאי הקיבוץ — סאסא
בג אשר בסאסא, התנחל סעיסע

הצפוני, בגבול ליל,
הג בין המבדילים הכבישים בפרשת

בינתיים התיכון. והגליל המערבי ליל
כמקו הערבי הכפר שם למקום נשאר

 היות בזמן לשם. אחת תקלה אלא דם,
 והשלט הערבים, ידי על מיושב הכפר

 את הלשונות בשלוש ציין הכביש על
 תחת סעסע, בעברית כתבו הכפר, שם

 וכתבו למקור חזרו הישראלי השלטון
השיבו ראש כלומר, ״אלף״, עם סאסא

הדור ליצני אך בתלמוד. כנזכר לת׳
הישוב שם את לכתוב שיש אומתם
המרו למקדם שתגיע יעד כי ב״עיך

הב״. מרחק סע־סע — חק,

יומיים... במשך רק ישיבות בעד הכף
 הזאת האחרת שהקואליציה ודאי,

 כשנידונה יותר עוד ״מורחבת״ היתד.
 איכסו־ להוצאות להקציב כמה השאלה

 בראש בירושלים. חברי־הכנסת של נם
ה י צ י ל א ו ק הגד למען האחרת ה

דוו עמדו הכנסת לחברי ההקצבות לת
לממש האופוזיציה על הנמנים אלה קא
 תומכים וחלילה חס חסרו לא ,אולם לה

הממשלתיות. הסיעות משורות
מוס הזאת׳ האחרת״ ״הקואליציה

 לירות אלף 20ב־ לאוצר תעלה רים׳
 ה״או־ כי מוסרים, ועוד לחודש. יותר

שעמ מתוך הצליחה, האחרת״ פוזיציה
 ד,״קואליציה מפי להציל המקח, על דה

 אלף 15כ־ עוד לאוצר ולחסוך האחרת״
ל״י.

 היה השבוע של אחד יום למנוע כדי
 על הויכוח לגמר מוקדש 13 מספר את

השקעות־ לעידוד החוק
הש היום כנסת. חברי 14 דברו הון.

 חוק על לויכוח הוקדש השבוע של ני
 הוקצבו היוקר. תוספת שלוש הקפאת

ע2 (לפי השעה ומחצית שעות 5 / 
).כנסת חבר לכל רגעים  גם נאמו !

 היו״ר שומר כנראה, חברים. 14 כן
.13 במספר הכנסת תיכשל לבל ומזכירו
 להקציב זמן כמה הבעיה סביב אגב,

 ויכוח התנהל תוספת־היוקר על לחוק
 5/'נ כי טען <מפ״ם) רובין חנן קצר.

 לויכוח כל־עיקר מספיקות אינן שעות
 להקציב דורש הוא היוקר. תוספת על
שעות. 15 מאשר יותר ולא פחות לא

יו שעות 10 זו, יוקר" ״תוספת —
 מת־ אינה הנשיאות. הציעה מאשר תר

 משותת זזעית — אינדכס לשום זממה
מפא״י.
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 זזרכים הגשמים כעקבות בוונציה עצמם רואים ירושלים ילדי
 השלג. הרי על נם מלטפם ירתעו לא הם העיר. על שירדו

ניכרת, ככמות זה ירד אמנם אם
י : הצילום .....ך**׳. ״ ! לנ אי
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