
  זיוה יריב / 65בית מס' 

  ("ידיעות אחרונות")

  

בשדרות רוטשילד.  65ביום שישי בבוקר באו הקבלן והדחפור והרסו את בית מס' 

כך התמוטטו הקשתות -כך שח המגדל העגול. אחר-הצריח מט ראשון. אחר

- כך הלכו הקבלן והדחפור לשתות קוקה-הפנים המזרחיים. אחר-העליונות ועיטורי

  קולה.

ידי -מה אכפת להם, לקבלן ולדחפור, שזה בית ישן, יפה ותמים, שנבנה על כי

ציון, ואשר - אביב הקטנה, מגידוביץ'? בית שגר בו הסופר ש' בן-האדריכל של תל

בצריחו העליון הסתתר מספר שנים מפני הבריטים האלוף יצחק שדה, ושנערכו בו 

ובדות, שקבעו את פני ישיבות סודיות של "ההגנה"? בית שנחרצו בו גורלות וע

המדינה שבדרך? ובכלל, מה ההתרגשות? אז עוד בית יפה הושמד. אז עוד כמה 

אביב הלך. אז מה? זה - קשתות אוריינטליות נפלו. אז עוד קטע מתולדות היישוב ותל

מה שצריך להעסיק אותנו כרגע? עכשיו, כשאנו נלחמים על עצם קיומנו, מוקפים 

אוצר ריקות ואיומים בגירושנו מהאו"ם?! וחוץ -ופותאויבים ופיחותים זוחלים וק

מזה, אם נשמור את כל הבתים היפים בעיר, איפה יהיה מקום לכל הבתים 

המכוערים שיקומו במקומם? צריך לדאוג גם לעתיד, לא רק להתרפק בנוסטלגיה על 

  העבר. בין ישן ויפה לא ישתלב בנופה של עירנו ויהיה כנזם זהב באף חזיר.

  

ח גם, שבשביל ללמוד היסטוריה של הישוב יש ספרים, יש מורים. לא צריך אל נשכ

דווקא אתרים היסטוריים. ואם בכל זאת רוצים לראות אתרים, הרי אפשר תמיד 

לארץ ולראות את הבית שבו התאכסן הרצל, ואת הגשר שעליו הוא -לנסוע לחוץ

ואת מלון השושנים ברודוס, שבו  ניצב בבזל, ואת הבית שבו התחבאה אנה פראנק,

הנשק. בחוץ לארץ, ברוך השם, אפשר לראות הרבה היסטוריה -נחתם הסכם שביתת

  של היישוב.

בו "שלום" -גם לתיירים הבאים לארץ יש מה להראות. אפשר, למשל, להביאם לכל

ולהגיד להם: "אתם רואים את הבניין המכוער הזה? פעם עמד כאן בית יפה, 

  רית הראשונה".הגימנסיה העב

אפשר גם לחלק גלויות, המראות את כל האתרים היפים וההיסטוריים שנהרסו: 

ציון, גימנסיה הרצליה הבית האדום, הבית שבו נרצח -העם, ספריית שער-בית אחד
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התרבות הראשון שלנו, הלא הוא קולנוע "עדן" שיהיה בקרוב "מנוחתו -ברנר והיכל

- גבי גלויות או באלבום-העבר על-ח להנציח את אתריעדן". וכי לא יעיל יותר, זול ונו

צילומים מתקפל? למה לבזבז דונמים יקרים, כשאפשר לטלטל את כל הבתים הללו 

  כיס זעיר?-באלבום

מדוע לשמר בית ישן מט ליפול, כשאפשר להקים במקומו מגדל בטון ואלומיניום 

  נוצץ?

  ?אתרים-ובכלל, בשביל מה צריך אתרים, אם יש לנו כיכר
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