
 לוי עצמו. ברשות עומד הפך חתונתו
 ותיקי- למילחמת ביותר נכבד שותף הוא

ה המיבניס לקבלת עצמם לבין עין־ברם
 לו .ולרכוש — מיבנה לקבל כדי יקרים.

 עין־ של הוותיקים תושביה בין אוהדים
חלפי. רחל נגד במערכה פתח כרם,

 שמכין המאבק על לחלפי נודע כאשר
 בן־תרבות שכל מה עשתה היא לוי, נגדה
 פגישה אירגנה היא במקומה. עושה היה
סי את להם סיפרה מידידיו, וכמה לוי עם

 בעין- הבית על הממושכת מילחמתה פור
 מעניין לא ״אותי לוי: של תשובתו כרם.
 בעין- לגור לך אתן לא אני דבר. שום
!״כרם

ה עושה. גם הוא אומר, רק אינו לוי
 הדירה, דלת על חלפי ששמה מנעול

 פועלי- של קבוצה נפרץ. לה, המייועדת
לע והתחילו לבית נכנסו וסיידים בניין

 שיפוצים. לוי. של בשליחותו בו, רוד
 את שגירשה המישטרה, את הזעיקה חלפי

 לשוטרים, הודיע שלוי לפני לא הפועלים,
 של רבה במידה אחר-כך, שנסתבר כפי

 בתי- מישטרה, מעניין לא ש״אותי צדק,
 כאן אקבל ואני החוק, אני וחוק! מישפט

רוצה!״ שאני מה
 על איומים של שורה באה אחר־כך

 !אותך ארצח ״אני כמו ביטויים חלפי.
כאן לד אעשה אני אותך! אגמור אני

 הפך חלפי, רחל האזרחית של ליוזמתה
 פיסת־אדמה. ובעוד מיבנה בעוד עשיר

 וגם לתגליתה, הוכחות מחלפי דרש המינהל
 המינהל המשיך — אותן שהמציאה אחרי

בלד־ושוב. אותה למשוך

 כי לחלפי נודע אחדות שנים כעבור
 החליט אך לבסוף, שוכנע אכן .המינהל
 מיכרז המיבנה. על פומבי מיכרז ילערוך

 האסתטיקה מבחינה טוב דבר תמיד הוא
 הי־ עין־כרם של במיקרה אולם הציבורית,

ש המקורית, ההחלטה חריגה. כאן תה
 שעומד למי הבתים חלוקת לגבי קבעה

 בית- זוכה. שהראשון היתה בקריטריונים,
ההח הוחלטה שלגביו הראשון היה הרוזרי

 שה- למרות מיכרז, לערוך המפתיעה לטה
 בנושא לעסוק שמונתה והוועדה, מינהל

 מועמדת היא חלפי רחל כי ידעו זה,
זה. לבית ותיקה

 בחו״ל להשתלמות חלפי נסעה בינתיים *
 יום־הכיפורים, במילחמת ארצה, ׳כשחזרה

 בעין־כרם. בית לקבל מאמציה את זידשה
 בשם ציירת תפוס. כבר היה הרוזרי נית

 חודשי מרבית המתגוררת פסל, ׳ניאלה
 הדירה את קיבלה בארצות-הברית, :שנה
השתתפה לא שבו מפורסם, מיכרז :אותו

 טרח לא שאיש משום רק ולו כלל, חלפי
קיומו. על לה להודיע

פגישה_________
ואחרונה ראשונה

 מינהל- ראשות התחלפה ינתיים ך*
 וקיבלה, ביקשה חלפי ישראל. מקרקעי ■1

 המינהל, של החדש מנהלו עם פגישה
 השניים, בין הפגישה זורע. (״זרו״) מאיר

 היתד! השנה, מארס בחודש שהתקיימה
 פגשה שבה והאחרונה הראשונה הפעם
האלוף. את חלפי

המז לאחת זמן באותו שגילתה כפי
הי לעומת לטובה. הופתעה היא כירות,
 והלא־עניי־ המסורבלות הארוכות, שיבות

הקו ההנהלה בימי התנסתה שבהן ניות
 היתד, מינהל־מקרקעי־ישראל, של דמת

 עניינית וחבר־עוזריו זורע עם הפגישה
 שלו, שעורי־הבית את עשה זורע ביותר.

 את הכיר העבה, בתיק המיסמכים את קרא
 שאלות לאחר ומלפנים. מלפני הפרשה
למ שנעשה לו ברור היה לחלפי אחדות
 הוא המינהל. על־ידי עוול הצעירה שוררת
קיים ואם יתוקן״, ה״עוול כי לה הבטיח

אותו. תקבל היא — בעין־כרם פנוי מיבנה
הו חלפי קיבלה מיספר שבועות כעבור

ליפ פנימיית מבתי אחד לה יועד כי דעה
 שלא חוקיות, בעיות ביגלל אולם שיץ,

 היא אין עדיין שלה, לעניין קשורות היו
להיכנס. יכולה

 דתית, פנימייה היתד, ליפשיץ פנימיית
 מיבנים 25 ארוכות שנים משך שתפסה

 הפנימייה, פונתה כשנה לפני בעין־כרם.
 בתיה. תפיסת על הגדול המירוץ החל ואז

 חריגים, מיקרים כמה מילבד כי הוחלט
 הוותיקה, עין־כרם בני הבתים את יקבלו

די קבלת מחייבת שלהם שצפיפות-הדיור
גדולות. רות

לא ״אני
לד!" אתן

 לגביו שגם ונכה־צה״ל, חלפי חל ,ך*
 המינהל, של קודמת התחייבות היתד, 1

 החליט להם אשר הכלל, מן היוצאים היו
המיבנים. 25מ־ שניים לתת ר,מינה,ל

 יליד הוא לוי. דויד לתמונה נכנם כאן
עפשות שש בת למישפחה בן עין־כרם,

אמנס ,ןהיזזיריד,,

 מורא, ללא בפניה הוטחו !״שחורים חיים
רבים. אנשים בנוכחות

 ב- פעמים מיספר התלוננה המשוררת
 לוי דויד את מכירה כבר זו מישטרה.

 היחידות .אינן חלפי •של תלונותיה היטב.
 מבלי לוי יצא פעם בכל אולם נגדו,

נק שהמישטרה ומבלי תיק, נגדו שנפתח
אצבע. פד,

דריסה
ברחוב

עין־ של הוותיקות התושכות חת
 היא אף אשר לסטוקין, לאה היא כרם

 ה־ מעוטות־היכולת המישפחות מן כביכול
 לא ללוי שהתפנו. המיבנים אל עין לוטשות

 יום־טוב ובעלה לסטוקין שלאה נוח היה
 הדברים הצגת שלפי למרות דירה, יקבלו

 לאותם שייכים דווקא הם שלו המתחסדת
 מילחמה נגדם ניהל לוי למיבנה. הזכאים
 שאליו הבית עליו: המקובלות בדרכים

 קלה ושריפה נופצו הרהיטים נפרץ, פלשו
מקורה. מה ידע שאיש בלי במקום, פרצה

 הידע את לוי הוכיח עזר, לא זה כשכל
 לסטוקין לאה כשעברה בנהיגה. שלו הרב

ב הבחינה היא עין־כרם, מרחובות באחד
 בן־חמו, השכונה, מאנשי אחד של מכוניתו
מו במכוניתו דהר לוי לוי. בידי הנהוגה

 צנחה היא המכונית. בכנף אותה הלם לד״
 צעקותיו: את שומעת כשהיא והתעלפה,

לך!״ להראות כדי אותך ״דרסתי
 חקירה לאחר אך הוזמנה, המישטרה

 היא שאותה בפרשה, להתערב שוב סירבה
 ה- חוקרי בילבד. כסיכסוך־שכנים רואה

 תבי- להגיש ללסטוקין: הציעו מישטרה
הנז עבור לוי, נגד אזרחית עת-פיצויים

לה. שנגרם קים
 לרחל אדום אור שימשה לסטוקין פרשת

 לבית- עתירתו את שהגיש לפני עוד חלפי.
 להודיע לוי דאג לצדק, הגבוה המישפט

 אם לבית־מישפט. עכשיו פונה ״אני לה:
אח בדרכים בך אטפל אני יעזור, לא זה

באלימות!״ רות,
 לוי דויד שהגיש לצו־על־תנאי העתירה

ל בבית־המישפט. ועומדת תלוייה עדיין
 במיקרה אם ברור לא עדיין חלפי רחל

 ללוי, ייעתר לא ובית-המישפט שתזכה,
מר וחבר לוי דויד ממש. של זכיה זו תהיה

 לשדה־ עין־כרם את להפוך מאיימים עיו
החד ובין הוותיקים המשתכנים בין קרב

 ה- של ופחדנותד, האלימות, המשך שים.
 את יהפכו בפרשה, להתערב מישטרה

 היותר- התוצאה לסמל. רק חלפי רחל
היפות השכונות אחת הפיכת תהיה חמורה


