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הצ הושמעה בעיריה, שנערכה בישיבה
 מאיזור התושבים את לפנות שמטרתה עה

 שיאבדו מבלי שרויים, הם שבו המצוקה
 יפונו ההצעה על־פי החזקה. זכויות את

חש על חודשי, בשכר לדירות התושבים
 עד 'ארעי, כפיתרון מישרד-השיכון, בון

שיקב־ הפיצויים בדבר להסדר יגיעו אשר

 זמן ויעבור שונות בוועדות אישור טעון
ההצעה. שתתקבל עד

ה תושבי דווקא הם לרעיון המתנגדים
ה לגבי אמון חוסר מגלים הם מעברה.

ו במעברה להישאר מעדיפים הם חוזה.
כ מצבם פיסית. זכויותיהם את להבטיח

לרבות והסכנות, המחדלים כל על יום,
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וילה. אפילו לדבריו, לו, הבטיחו שבהם הבחירות, לימי פרט לו, שיעזור מי ואין ביתו,

 מישרד־ בין שייחתם לחוזה בהתאם לו.
 או בניה כל תאסר המפונים, לבין השיכון
ב המפונים. אישור ללא בשטח פיתוח

 ב־ להמשיך התושבים יוכלו כזה אופן
 מבלי להם, המגיע הפיצוי לגבי משא־ומתן

 המעברה בתוך פיסית להישאר שיאלצו
 ילדיהם. חיי את ולסכן לסבול ולהמשיך

 שכן יאבדו, לא השטח על החזקה זכויות
 במקום דבר יעשה שלא מבטיח החוזה

המפונים. אישור ללא
קיב ומישרד-השיכון העירייה נציגי

 מהם ואחד בהתלהבות, ההצעה את לו
הדבר אולם כ״גאונית״. אותה הגדיר אף

 קלף־מי־ בידיהם משמש ילדיהם, בריאות
 ומישרד־ העיריה על ואמצעי־לחץ קוח

 ארעיים לפיתרונות מוכנים הם אין השיכון.
 עד ״ללכת לדבריהם, ורוצים, ולפשרות,

הסוף״.
 תושבי שמגלים האחריות חוסר למרות
 ו־ העיריה אין ילדיהם, לחיי המעברה

מאחר להתנער יכולים מישרד־השיבון
ש בהבטחה לשם, אותם שהכניס מי יות.
להו אחראי חודשים, שלושה תוך יצאו
 מסכנת־נפשות, ולהצילם משם אותם ציא
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