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 החליטו קטן, לא חלק בו לה שיש מהדגם
 ■שיפוטה שבתחום תל־אביב, לעיריית לפנות

מתגוררים. הם
 לידיו הגיעה השכובה תושבי של תלונתם

 (צ׳יצ׳״) שלמה תל־אביב, עיריית ראש של
העי של מקצין־הביטחון ביקש הוא להט.
 המתרחש את לבדוק בן־מיימון, יוסף רייה׳

 היתה קצין־הביטחון ־של מסקנתו בשכונה׳
ה בבתי שפוגעים הכדורים חד־משמעית:

המיטווח. מן מגיעים שכונה
 צ׳יצ׳ העביר אלה מימצאים בעיקבות

שי דוקטור רמת־גן, עיריית לראש מיכתב
 קצידהביט־ של המיזכר בצירוף פלד, ראל
 המיזכר, מימצאי ״בעיקבות שלו. חון

 צ׳יצ/ כתב לפרשנות,״ זקוקים שאינם
 השימוש הפסקת על תורה אם לך ״אודה

.מת בטוחים אמצעים לנקיטת עד במיטווח
 שיכון תושבי של שלומם שיבטיחו אימים,

דן.״
 שנים לפני כי מציינים, דן שיכון תושב

 מיריות כתוצאה שניים נפצעו כבר אחדות
 קבלן, המיטווח• מן לדעתם, שנורו, טוטו

 גמירה, סף על בניין פיגומי על שעמד
ב לו ־ששוטט ילד, נפגע וכן קשה. נפצע
בשכונה. אודיסה רחוב

 בשלב נקטה לא רמת־גן עיריית אולם
 ״אנחנו המסוכן. הירי להפסקת צעד כל זה

 בשעות המי־שטרה של סיורים כאן מקיימים
 רמת־גן, עיריית ראש טען והלילה,״ היום

במיט־ שומר הוצב ״כמו־כן פלד. ישראל

רצים אנשים סביב. כדורים ריהת
א  לפעם מפעם מחסות. ותופסים •שפופים /

 ורעש נפץ קולות צורמת, צעקה בוקעים
יריות.

 שבו לשדה־קרב, אולי מתאים זה תיאור
 פחות קצת מתאים הוא מילחמה. מתנהלת
ב ביותר הבטוחה העיר במרכז לשכונה

 אומרים דן, בשיכון אבל תל-אביב. ארץ,
ה בשכונת תופס. הכל הנרגזים, התושבים

 השיפוט שיטחי שבין הגבול על ווילות,
ב־ אפשר ורמת־גן, תל־אביב עיריות של

 בעיריית התעוררה לכך במקביל כמעט
 שיט- את לנצל ניתן כיצד השאלה, רמת־גן

 ליד שלה, תחום־ה־שיפוט בגבול חה־שלה
 דיונים אחרי ברמת־גן. העירוני האיצטדיון

 מיטווח־ירי. במקום לפתוח הוחלט ארוכים
 עיריית יחד חברו המיטווח הקמת לצורך

 כדי הישראלי האולימפי והוועד רמת־גן
אח מיליונים של שבתקציב חברה, להקים

ומשוכלל. מודרני מיטווח הקימה דים
 תיאום, וללא בנפרד נפלו ההחלטות שתי
שתי בין משותף בגבול שמדובר למרות

 היריות, מתחילות ״אז כדורים. עשרות
 לעיתים לרדת. אי-אפשר למיקלט ואפילו

 הילדים עם לשבת נאלצים אנחנו קרובות די
 אותנו מסתיר שם החדרים, מפינות באחת
 היריות.״ ממסלול הקיר

 הזמין ציפורה, של בעלה רשף,' שייקר.
מצ והוא רבות, פעמים כבר המישטרה את
 מזמין שאני פעם ״בכל מעניינת. תופעה יין

 הפגיעות, את ויבדקו שיראו כדי שוטרים,
 מספר רמת־גן,״ מישטרת אנשי מגיעים
השע־ מיני כל העלו הם ״בתחילה שייקה.
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ו־ רמת־גן עיריות של השיפוט תחומי בגבול רמת־גן עיריית

 בשטח הנמצא דן, שיכון לעבר הוא במיטווח הירי כיוון תל־אביב.
 כי שקבעו בעוזריו, מוקף פלד דוקטור תל־אביב. של השיפוט

המיטווח. מן באים אינם דן, שכונת בבתי הפוגעים הכדורים,

אותנטי. סרט־מילחמה כיום לצלם החלט
קיימים. המרכיבים כל

 פועלות שבה בשיטה נעוצה לכך הסיבה
 באי־תיאום בישראל: המקומיות הרשויות

ב משותפים, עניינים לגבי גם מוחלט,
 הקטן, באזרח ובחוסר־התחשבות אטימות

העיקרי. הסובל למעשה שהוא

 מילחמת
גישות דשות

 מילחמת אחרי אחדות, שבים פגי 6•
'  תל־ העיר עסקני החלו ששת־הימים, /

 המשתרע השומם, בשטח מהרהרים אביב
 הרצליה, לדרך מעל הלאומי לפארק סמוך
 עיריית של השיפוט תחום בגבול זה, ישטח

 ל- להפכו כדי אידיאלי ניראה תל־אביב,
ממוש דיונים לאחר ואומנם, שכונת־פאר.

במ להקים הוחלט תל־אביב בעיריית כים
 למיגר־ חולק השטח וילות. שכונת קום

 לאנשים מוזלים במחירים נמסרו אשר שים,
 בנה־ביתך* בשיטת בתיהם את שיבנו כדי

בעצמך.
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 אחדות, שנים לאחר וכך, מקומיות. רשויות
 מיטווח וממולח נאה, שכונת־וילות הוקמה

 הרמת־גני שהמיטווח אלא פחות. לא נאה
 בו היורים של הרובים שקני כך, ניבנה

 שבתחום המגורים, שכונת לכיוון מופנים
תל־אביב. עיריית של השיפוט

המ בשכונת משתוללים החלו הכדורים
 ביממה, שעות 12כ־ פתוח המיטווח גורים.
 בשעות שונים. כלי־נשק בעלי בו ויורים
 המישמר־ אנשי המטווח על פושטים הערב

של הקולניים הקראבין רובי עם האזרחי
הכדו :ומכופל כפול הסיוט הופך ואז הם,
וה השכונה, תושבי חיי על מאיימים רים

בלתי־נסבל. רעש
 במיטווח דן שיכון תושבי של מילחמתם

 נמשכת ילדיהם חיי ואת חייהם את המסכן
 מוזרים. דברים אחריה וגררה רב, זמן כבר
בש החיצוניים הבתים מן בית כמעט אין

 כדורים של פגיעות סימני בו שאין כונה,
 ובחדרי־המגורים. בחדרי־השינה במירפסות,

 מרשה איני אחר־הצהריים ארבע ״משעה
 סיפרה למישחקיהם,״ החוצה לצאת לילדים
 ז־,שכונה, מתושבות אחת רשף, ציפורה

של פגיעות סימני למצוא ניתן ־שבביתה

׳אותך לחסל ,רוצים מצחיקות. רות  אמר !
 רמת־ ממישטרת קצין הפעמים באחת לי
 יותר שיגרתיות הפכו שהפגיעות אחרי גן.

 ברירה שוטרים לאותם נותרה לא ויותר,
לחקור. להתחיל אלא

 מאד,״ מסורבלת בצורה חקרו הם ״אבל
 ב־ שהוקמה ״ועדת־חקירה, שייקה. אומר

 מגיעים שהכדורים קבעה רמת־גן, מישטרת
 מתוכו.״ ולא המיטווח בשולי הנעשה מירי

 בדקו הם חוקרי־מישטרה, אותם לדיברי
והת הכדורים, של מסלולי־הירי כיוון את

 של מרוביהם נורים שהכדורים להם ברר
 לתחומי מחוץ לירות המעדיפים אנשים

מס נובעת ר־שף, שייקה לדיברי המיטווח.
 מצד עליה שהופעל מלחץ החוקרים קנת

הורביץ. המיטווח, ומנהל רמת־גן עיריית

על ירי_______
ותחמושת דלק

חרי  דן שיכון תושבי שהגיעו £(
 תהרוס לא רמת־גן שעיריית למסקנה

מיטווח־הירי, כמו מכנים עסק במו־ידיה

 אנחנו קודם־לכן. קיים היה שלא דבר ווח,
 המיסתוריים היורים הם מי לתפוס מקווים

 מישטרת חקירת מימצאי לפי השכונה. על
 למטווח, מחוץ ירו שהם ברור רמת־גן,
לידו.״ ספורים מטרים
 את המישטרה חוקרי העלו השאר בין

 בדואים ממאהל מגיעות שהיריות ההשערה
 השערה הועלתה הלאומי. לפארק הסמוך
 שלא לשכונה מגיעים שהכדורים נוספת,

כלו עקיף. בירי אלא ישיר, מירי כתוצאה
 תושבי את מסכן אינו עצמו המיטווח : מר

 שהכדורים לעיתים קורה אולם דן, שיכון
ו קשים בעצמים פוגעים במיטווח הנורים
ו נתזים, יוצרים או כיוונם, את משנים
 השיכון, לכיוון פונים מהם שאחדים ייתכן
המיטווח. מן מטרים כשלושים מרחק

 לרכבת נשקפת המיטווח מן נוספת סכיה
 ובמקביל לידו ממש למיטווח, סמוך ישראל.

 מתל־אביב מסילת־הברזל פסי עוברים לו,
 וכן רכבות־נוסעים, עוברות במקום לחיפה.
 מפחיד. ותחמושת. דלק המעבירות רכבות
 כדור יפגע אם לקרות עלול מה לחשוב,

 או תחמושת, עמוס בקרון־רכבת תועה
 )34 בעמוד (המשך
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