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) 2(. אחת האחרונות שבהן היא ) בשורות קשות1( עלינוחדשות לבקרים נוחתות 

קומות כל אחד בלב לבה של  30-20מגדלי דירות של  40להקים  תכנית מגלומנית

ות טוענות לקיומן של תכניות מגירה ירושלים. וזו רק ההתחלה: שמועות עקשני

) להגביה את קו הרקיע, אולי כדי 3(לבניית מגדלים נוספים, תכניות שכוונתן 

  .להתקרב אל פתחו של בורא עולם

של "איכות חיים", של "שימור אתרים" או של סגנון  ) פרשה עגומה4(אין זאת עוד 

ם העלאת רעיון כזה מעיד אדריכלי ושאר סוגיות, הנושאות אופי של דיון אקדמי. עצ

באמצעים כדי  ) אינם בוחלים9(, החוברים אל דמויות מפתח אשר ) תאבי בצע5(על 

  להפגין את אחיזתם ברסן השלטון.

) 11(מי יכול לקבל החלטות מסוג זה אם לא פרנסים  ) ריבונו של ירושלים!10(

מת למתרחש סביבם, המוכנים להנפיק רישיונות להק חסרי רגישות, אטומים

מגדלים ולאשר אחוזי בנייה ההולכים ומרקיעים לשחקים (יודעי דבר טוענים 

אחוזים!). נכון, יהיו רבים שיאמרו כי ירושלים, בסופו של דבר,  1,000 -שמדובר ב

אינה שונה במהותה מערים אחרות בארץ, וכי גם לה יש צורכי קיום, פיתוח ובנייה. 

ו מעלים על ראש שמחתנו, שונה מכל אך מה לעשות, ובירתנו הנצחית, העיר שאנ

יתר ערי הארץ, שלא לומר העולם. לכן לא יהיה מוגזם לדרוש ממקבלי ההחלטות, 

המודעים לייחודה ההיסטורי, ליופייה, למסתורין שבה ולקדושתה (עם מרכאות 

  ובלעדיהן) של העיר, כי לא יתנו יד ולו להקמתו של מגדל אחד.

ל מגדלים יחסום, יקבור תחתיו ויעלים את כל ) ריבונו של ירושלים! יער ש12(

) שבר 15(, אלא ) בכייה לדורות14(שכזאת תהיה לא רק  ) עוולה13הנפלא שבה. (

  .תיקון-שאינו בר

וכי הקמת המגדלים היא בעבר, ) נעשו משגים דומים 16(יהיו אשר יאמרו כי כבר 

רק המשך טבעי לכך. אמנם כן, מסות בנייה ברוטליות שאושרו בעבר הפכו לעובדות 

) חטאי 17(קיימות, שאפשר רק להצטער עליהן. ואולם אין להשלים עם מצב בו 

אופייה וחזותה של ירושלים בפרט ) פעולת השחתת 18(מכשירים את המשך  העבר

  ושל מקומות אחרים בכלל.



הם מקבלי ההחלטות, ואם הם  ) אטומים19(נו של ירושלים, אם אכן כה ריבו

נחרצים בהגשמת חזון המגדלוניה, אולי צריך להזכיר להם את ביקוריהם מעבר 

לים. סביר להניח שרובם הזדמנו לערים דוגמת פירנצה, טולדו, פריז, פראג, ורבות 

רמוס ברגל גסה את ) להשחית ול20(אחרות, מקומות שאיש לא העלה על דל דעתו 

, העובר מדוק לדור. האם אין זו הסיבה העיקרית לכך, שערים אלו עברן המשומר

משמשות אבן שואבת למיליוני תיירים בכל קצווי עולם! מה לא נאמר ולא נכתב על 

תופעת החיקוי והנהייה שלנו אחרי התרבות האמריקנית וקודי ההתנהגות שלה. 

ראלית ומעצביה בתחומים שונים, כופה על מקבלי ידי החברה היש-אימוץ כל אלו על

) העלולים להמיט עלינו 22) עיוורון וקהות חושים, (21(ההחלטות בתחום התכנון 

נושאת את הססמה  ) זכות הזעקה שלי23(. הפיך-ועל סביבתנו אסון בלתי

יורק זו אופרה אחרת". ירושלים איננה ככל -"ירושלים אינה מנהטן", ולחילופין "ניו

רים, כפי שאכן טורחים להדגיש עסקני העיר השכם והערב בזירת המאבק הע

המדיני שלהם. ייחודה של עיר זו צריך לעמוד לנגד עינינו ועיניהם גם בחצרות 

  האחוריות כביכול של שימור וחזות.

) אסור להניח להחלטה חסרת אחריות שתוריד לטמיון את כל תשעת קבי היופי 24(

ש לעשות הכול כדי לעקור ולסכל את המזימה לקבור את ) י25שנטלה ירושלים. (

  .העיר שחוברה לה יחדיו למרגלותיהם של עשרות מגדלים מרקיעי שחקים

 


