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במבואות אבה, שו במושב

ים שטח 1 מוכר־נ 1 ׳חשרים,

מיכן־ז ללא לווילות

׳ אלו 40ב־ ם ד מושקט! וב־פקדלדונ
דונם. שני דזוא בה לבדו הדשא שטת כי אומרים השכנים אשר

 במקום ביתו את ובנה בשואבה, ותיק תושב הוא מושקמו
 מקום היתה שואבה עת מישטרה, אנשי של קבוצה עם 60ה־ בשנות

כלבים. ובחצרו גבוהה גדר ביתו מוקף כיום לחבלנים. מועד

 מושב ליד ירושלים, מבואות ף
 ה- יצור־כלאיים שוכז הידוע׳ שורש ■4

 שואבה. בשם למישקי-עזר מושב קמי
ב הנוסעים מעיני מוסתמם שואבה בתי

ב נטועים והם לירושלים׳ הראשי כביש
 דימיש־ תחנת פיסגתה שעל גיבעה מורד
 ג׳מילי. ברוד של שמו הונצח שעליה טרה

מש עשרות כמה לעצמן סידרו זה במקום
 בשיעור הממומנות מפוארות וילות פחות
 המי־שפחות בין הציבור. זדשבון על ניכר

ניכר מיספר גם הציבור מכספי הנהנות

שיי החדשים למשתכנים להימסר צריכה
 מינהל של הקבע הוראות למינהל. כת

 קרקע מכירת על אוסמת ישראל מקרקעי
 מעריך. של הערכה ובלי במיכרז שלא
מגר 21 היקצה המינהל אחרת. נהגו כאן
ימ כי המקום ועד עם סוכם חדשים, שים
 לירות אלף 40 של במחיר אותם כור

 מטר לכל לירות 10 של ותשלום לדונם
 סכום נקבע כיצד יודע אינו איש נוסף.

ומדוע. זה מגוחד
ל־ פניות 140מ־ יותר קיבל המושב ועד
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גילת. בשכונת בדירה כיום גר עצמו גוון יורם לירות. אלף 600 עלתה הווילה בניית

גבוהות. בדרגות קציני־מישטרה של
 לבפר־שמ־ הדומה יחידה היא שואבה

 בעבודות עוסקים המקום ׳תושבי ריהו.
 קשה מישקי־עזר. בעלי לכאורה והם חוץ

שנ לפני עד במקום. כלשהו משק למצוא
 שם שגרו מישפחות, 39 במקום היו תיים
 למקום שסמוך כיוון .60ד,־ •בנות מאז

 גם בתים להם בניו תחנת־מישטרה, היתר.
 מזמן עזבו שמרביתם מישטרה, אנשי כמה
גל יוסף חנוכה, ששון כמו המישטרה, את

 מיכאל גילה, אליהו בלילי, ליאון בוע,
מושקטו. ומרקו בריבי חנון שוסברגר,

ה את מוחות כמה יהגו שנתיים לפני
 כאשר זה היה המקום. הגדלת של רעיון
 שורש במושב לבתים גובר ביקוש החל

 הפטנט כי והתברר ובנווה־אילן, הסמוך
 ממינהל־מקר־ חקלאית קרקע רכישת של

 למעשה הוא וילות להקמת קעי־ישראל
בחצי־חינם. דלות לבניית פטנט

 הישייך החקלאי, לאיחוד שייכת שואבה
ה ועד העצמאית. הליברלית למיפלגד.

יש לאזרחי המציעה מודעה פירסם מקום
 לאחר־ שקרה מה במקום• בית בניית ראל
שהיתה הקרקע ביותר. מוזר נשמע מכן

מומ רשימה ומסר כולם את ריאיין מודעה,
 עברה זו רש־נ־ה מיגרשים• לקבלת לצת

 לאשר צריכה שהיתר. מיוחדת לוועדה
 המיג־ לרכישת מהזכות שייהנו אלד. את

הסוכ מנציג מורכבת היתה הוועדה רש.
 מנציג קרול, סינדרו ד״ר היהודית נות

 מיג־ ומיציג זיגמן אילן החקלאי האיחוד
הל־מקרקעי־ישראל.

שימה הי
נפסלה

 אירע במומלצים בהר שהוועד חדי ^
 הרשימה כי נראה יוצא*דופן. מאורע

 והיא מישהו, בעיני חן מצאה לא שנבחרה
 ועד בחת המקום תושבי כולה. נפסל
 הפונים. כל את בחדש שריאיין חדש,

 המומלצים חדשה. מומלצת רשימה נקבעה
משו קריטריונים בעלי להיות צריכים היו
 כי נקבע המקום בני לגבי ביותר• נים
 נישואים, ,40 גיל עד להיות צריכים הם

 אף לכפר חייבים יהיו לא ושהוריהם
המקום בני שאינם אלה לגבי פרוטה.

 כפר של הגננת היא שאשתו קולן, גיל של העגולה הווילהקול! גיל
מתי יודעים אינם המקום ואנשי גמור עומד'לא המיבנה הווילות.
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ולא־קבועים. לא־ברורים קריטריונים היו
 בית לבנות, רצו המקום מבני כעשרה
 הסוכניויתית הקבלה ועדת אולם בישואבה,

 ראשון בשלב מהם. שישה רק אישרה
 עוד הבנים, שישה על נוסף הוועדה, אישרה
 מאושרים קונים 14 סך־הכל זרים, שמונה

זמן כעבור בחצי־חינם. יקירים שטחים של

שיב עוד הסוכנותית הוועדה אישרה קצר
 מקומי. בן אף הוסיפה ולא מאושרים, ער,

 המיש־ בין עצומה התמרמרות גרם הדבר
להת -מרצו בנים ־שלהן התושבות פחות
במקום. יישב

הוועדה ידי על שנבחרו הקונים אלה
)12 בעמוד (המשך
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 עו במישטרה, הנוער ממיפלג גל, שלמה רב־פקד של הווילהגל וב־פקד
 הווילה מכירת על משא־ומתן עתה מנהל גל לא־גמווה. מדת

 התנגד הוועד והמיגרש. השטח תמורת לירות אלף 260 של סכום דורש הוא כי ואומרים
הזכות. ממכירת רווח עשיית למנוע כדי המיגרש, החזרת את ודרש למכירה

-----------------\ \


