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 חיפה, ,15 נורדאו רחוב
:יתקיים

 שלום על שיח דו
ודמוקרטיה

:כהשתתפות
 מסים אלכם
דרוקמן ואליהו

המריבה
 לדבר בישראל אדם זוכה יום בכל לא

ל זוכה טלפונית. ולו רב־משרתים, עם
 של הסביונית לטירתו המטלפן זו חוויה

 נחמיה שאול הישראלי, היבוא־יצוא איל
אייזנברג.

 מיפאן שעלה הציורי המיליונר אייזנברג,
 מעסיק יפנית, אשה לו נשא אף שם

תו כולם משרתים, של קטן צבא בביתו
 רב־משר־ אחד עומד שבראשם חוץ, צרת
 לעולם־החיצון מקשר גורם המשמש תים

המפו מביתו האדון של העדרו בתקופות
אר.

 לבית־ הוגשה הישראלי המיליונר נגד
 משכניו. שניים על־ידי תלונה המשפט
 וד״ר מולדבסקי אריה השכנים, של קיצפם
או גבוהה, גדר־בטון על יצא כהן, ברנרד

ש אדמה חלקת סביב אייזנברג הקים תה
קצרה. עת לפני קנה

 כהן, למשפחת שנגרם הסבל גודל את
 בשכנות הנמצאת מפוארת וילה בעלי

 סיל- מתארת אייזנברג, של הטרי למיגרשו
 ״כשק- :רופא־הילדים כהן ד״ר אשת ביה,
ה פותחת שנים,״ לפני האדמה את נינו

 מעט, עילגת אנגלו־סכסית בעברית גברת
 את רכשנו ממנה החברה לנו ״הבטיחה
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הגדר י
החוק על עבר המיליונר

 פארק. יבנה לביתנו הסמוך המיגרש שעל
 בכלל. בו נגעו ולא המיגרש עמד שנים
 יותר שהרבה בחברה כנראה החליטו בסוף

 לעשות מאשר האדמה את למכור מכנים
ודשא. עצים עם פארק ממנה

 אייזג־ של לידיים המגרש הגיע ״וככה
 גדר־ לנו שתל עצים, במקום והוא ברג,
 מספיק לא בפרצוף. מטר שני של בטון
 שכל הבית ליד קיצור־דרך איזה לי שיש

 דרכו, עוברות לסביון שבאות העוזרות
 אז הזאת. הגדר את גם עכשיו לי יש

 לווילה כסף הרבה כל־כך לשלם מה בשביל
הדוקטור. אשת בשאלה מסיימת בסביון?״

 כנגדה עוזר לעשירים. מיוחד חוק
 ״האייזנברג מולדבסקי: אריה השני השכן

 טריטוריה היתר■ כאילו בסביון מתנהג הזה
 בית־משפט צו נגדו השגנו שלו. פרטית

לב ממשיך והוא הבניה עבודות להפסקת
 הנייר את בשבילו שווה לא הצו נות.

עליו.״ כתוב שהוא
 של צו מולדבסקי שולף טענותיו להוכחת

 נאמר בו בפתח־תקוה השלום בית־משפט
 ש.נ. על בזה מצווה ״הריני מפורשות:

 על וכן בסביון הגדרות מרחוב אייזנברג
 אשר וסוכניו, אדם וכל הבנאי הקבלן,

ל הבנייה, עבודות את למעשה מבצעים
ביצוען.״ את מייד הפסיק

 לפני ״ניתן מולדבסקי, טוען ״הצו,״
 בניית נמשכת היום ועד חודשים, ארבעה
 כסף עם אנשים בשביל זה? מה הגדר.

 שואל ?״ הזאת במדינה אחר חוק יש
 ל- בשכנות מפוארת בוילה המחזיק האיש

אייזנברג.
 באחת שוכן אייזנברג של העסקים אגף

סו התל-אביבי. מגדל־שלום של מקומותיו
את מקיפה ומזכירות מזכירים של ללה
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