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 — בראש פדור
בטעות

מר על עמדה )28( מוחמד יסין פאטמה
 אום־אל־ שליד מעאויה בכפר ביתה, פסת

התמו כשלפתע בכביסה, ועסקה פאחם,
 ילדיה. שלושת לעיני הריצפה על טטה
במצח. כדור חטפה היא

 הזעיקו והילדים פניה, את שטף הדם
 הריונה בחודשי הנמצאת פאטמה, עזרה.

 יפה הילל לבית־החולים נלקחה האחרונים,
 זה בשלב אך גיתחוה, הרופאים בחדרה.
ממיצחה. הכדור את להוציא שלא החליטו

 פאטמה של קרוביה צה״ל. אימוני
 טענתם: חדרה. למשטרת תלונה הגישו
 לפציעתה הסיבה הם באיזור, צה״ל אימוני

פאטמה. של
 ממשטרת לא — ואיש עברו, שבועות

 לערוד הופיע לא — מצד,״ל ולא חדרה,
 עבד- פאטמה, של קרובה מספר חקירה.

במקצועו: גנן ),23( פיץ אלה
 הזיזו לא התלונה, את שהגישו ״אחרי
 פאטמה. של בבית דבר שום המשפחה
ניג לא אפילו מצב. באותו הכל השאירו

 לחקירה, להפריע לא בשביל הדם, את בו
לדין. יובא שאשם שהאיש כדי

 לא אחד ואף ימים, הרבה עברו אבל
לע מתכוונים לא בכלל במשטרה הם בא.
 מאימוני בא שזה יודעים הם חקירה. רוך

 לכפר קרוב יש הזמן כל באיזור. הצבא
ה חי. בנשק הצבא של אימונים שלנו

מוכ מדוע מהבית. לצאת מפחדים אנשים
 יד על דווקא האימונים את לעשות רחים
שלנו?״ הכפר

חד משטרת דובר לחקור. מה אין
 המקרה. פרטי את אישר פז, עמנואל רה,

 שלא ״נכון הסביר. התלונה,״ את ״קיבלנו
 לחקור. מה לנו אין בבית. שם ביקרנו
 זה בביתה. שנפצעה לה מאמינים אנחנו

טועה.״ מכדור היה
הכל? זה
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ב נפטר טרודל הזוג בני של תינוקם
 אברהם פנה כאשר בלבד. שבוע בן היותו

 לחברה חנה, מפרדס מונית נהג טרודל,
 קבורת את להסדיר כדי המקומית קדישא

 ייתכן לא כי מהם לשמוע נדהם ילדו,
ב ברית־מילה עריכת ללא זאת לעשות

 טקס אלא — ברית־מילה סתם ולא גופה.
היתר. וכל כיבוד עם כנהוג, מלא,

מל לערוד מכדי שבור טרודל, מיותר.
 התקיים שעבר, השני ביום השלים. חמות,

 המזעזע, הטקס קדישא החברה במשרדי
במקום. נופח להיות נאלץ האומלל כשהאב
מהמוע הגר, אלעזר הרב כך על הגיב

חיי ההלכה, ״לפי :בתל-אביב הדתית צה
 לפני לנפטר, גם ברית־מילה לערוך בים

 הטקס אך ישראל. לקבר אותו שמביאים
 בבחינת הוא שאין כיוון מיותר, הוא עצמו

מצווה.״
מילה. לא זה מיותר

ר ו די
ילדים

ם מול די דחפו
דר הנראית הפגנות מאותן זו היתד.

דח אחד, מצד בטלוויזיה: כד כל מטית
 עשרות — מולם לפעולה. מוכנים פורים

ב חוסמים ילדיהם, עם נזעמים, תושבים
העבודה. כלי של דרכם את גופם

 של הפגנה זו היתד. לא שהפעם, אלא
 מיבנה הריסת נגד שכונת־עוני תושבי

 בשכונת־ שנערכה ההפגנה, בלתי־חוקי.
ב רחל, נאות והשקטה הנאד. המגורים

ה חברת של כוונתה נגד כוונה חולון,
 השכונה את שהקימה רובינשטיין, בנייה

ה של המסחרי המרכז בתוך לבנות —
דלק. תחנת שכונה

הנמ מאבק לשיאו הגיע זו, בהפגנה
שנתיים. זה שך

 לתושבי נודע אז, נוראות. סכנות
 הם החברה. כוונת על לראשונה השכונה

 אחד בראשות ועד־פעולה, להקים מיהרו
תק גייסו גולדברג, אברהם התושבים,

להפס שגרם על־תנאי, צו והוציאו ציב,
התחנה. הקמת קת

 שינתה הוועד, פעילי טוענים לאחרונה,
 כך ובעיקבות הבניין, תוכנית את החברה
ל חולון מעיריית מחדש רישיון קיבלה
 לא שאף טוען ועד־הפעולה התחנה. בניית

 שהחברה מאחר התוכנית, שינוי על ידע
ב נדרשת שהיא כפי — זאת פירסמה

ש ״עיתונים והמודיע, בשערים — חוק
 בעקבות אותם.״ קורא אינו בשכונה איש
 את בגופם לחסום התושבים יצאו כך,

הדחפורים. מסלול
התושבים: טענות בין
יפ מהתחנה שיעלו הבנזין ריחות •
חייהם. בתנאי געו

ממו שהתחנה מאחר לילדים, סכנה •
ובית־ספר. לגן־ילדים סמוך באיזור קמת
 עקב הדרכים, תאונות סיכויי גידול •

במקום. המכוניות תנועת ריבוי
רובינ אברהם תעסוקה. מחוסרי

מכ רובינשטיין, חברת מהנהלת שטיין,
ההת לדבריו, הוועד. טענות את חיש

ה רוב של איננה הדלק לתחנת נגדות
 ״המחוסרים קטן, חלק של אלא תושבים,

״תח רובינשטיין: טוען תעסוקה,״ כנראה
 לאיזור, נזק תביא שלא רק לא הדלק נת

מש עשרות אלי פנו לו. תועיל אף אלא
 מקימים איננו מדוע אותי ושאלו תכנים,

שהבטחנו.״ הדלק תחנת את

מוחמר נפגעת
שלום הטעות, על סליחה

 שנתיים, לפני שהוצא צו־המניעה לגבי
 להמתין אז שהוחלט רובינשטיין מסביר

ה הרלוונטיים. המשרדים כל לחוות־דעת
 הבריאות. משרד נציג היה שהתנגד יחידי
 לבקשתו בהתאם התוכנית ששונתה לאחר

בניין־ערים. ועדת של האישור נתקבל —
 טוען לריחות, באשר ריחות. שום

הקרוב הבניין ריח. ״אין :רובינשטיין
 מטרים. 100 במרחק הוא לתחנה ביותר

 היא זאת להגיע. יכולים לא ריחות שום
 מודה משאבות.״ שתי עם קטנה דלק תחנת
 לא לדיירים שהגשנו ״בתוכנית הוא:
 אבל דלק, תחנת במקום שתוקם ציינו

 ובידורי. מסחרי מרכז כאן שיהיה הודענו
חתו אולמות שני במקום יש פירטנו. לא

קט דלק תחנת יותר: מפריע מה נות.
חתונות?״ אולמות שני או — נה

 הינד. רובינשטיין של העיקרית טענתו
 של השני ״בצד הוא: אומר פיננסית.

 800ל־ המיועדת קרקע לי יש רחל נאות
 — הדלק תחנת לוא נוספות. דיור יחידות
לי 300,ב־ססס פז לחברת מכרתי שאותה

 הייתי האם לדיירים, מזיקה היתה — רות
 להפחתת גורם היה זה לוא אותה? מקים
 כבר זה — לדירה ל״י באלף הדירות ערך

לי.״ משתלם היה לא
 לא אך — משכנעת טענה פייר. לא

 וטענו חזרו נוותר,״ ״לא ועד־ד,פעולה. את
הו לא ממש ״זה בפסקנות. חברי־הוועד

 של הרעיון ״כל מהם. אחד התרעם גן,״
 ונעים. שליו באיזור לגור היה רחל נאות
 המגורים את לנו שהקימה החברה והנה,
ה את שתקלקל זו היא דווקא — האלה

 מיסחרית לסביבה אותה ותהפוך סביבה,
לכאן?״ לגור עברנו זה בשביל סואנת?

 למעלה
 מסדסנינים
 בערים,בדרנים
 בחונים
ובירידים
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