
מת שוכנו שבהם חד־קומתיים, מיבנים
נוספים. נחלים
 100כ־ גיבעון בהתנחלות נמצאות כיום

 כמה מלבד צעירים. זוגות רובן משפחות.
והמפ הקטנים, בילדים המטפלות נשים,
 במקום, החיוניים השירותים את עילות

ההת ובסביבתה. בירושלים כולם עובדים
 בית־ רק למעשה, להם, משמשת נחלות

להתנח האבטחה את לילה. ללינת מלון
 בשער ניצבים שחייליו צה״ל, מספק לות

 המתנחלים הגדרות. לאורך ומפטרלים
 רק שמירה בתורנות משתתפים עצמם

הלילה. בשעות
 יהודית גיבעון, התנחלות מזכירת

 מישם- 250שכ־ בעובדה גאה בלום,
 כשלושים קבלת על ■מתחרות נוספות חות

יהו פנויות. נשארו שעדיין בילבד, דירות
ירוש בעיריית מהנדס עמי, ובעלה, דית
 ילדיהם שני עם יחד למקום הגיעו לים,
בבעלותם מחזיקים הם כחודשיים. לפני

 נשואה בת לבני־הזוג בארץ. שנים שבע
 עם הגיעו לגיבעון בצה״ל. המשרת ובן

 התגוררו כן לפני שנתיים. לפני היווסדה,
בירוש הצרפתית בגיבעה מרווחת בדירה

 לגיב־ שעברו אחרי השכירו שאותה לים,
 להרוויח,״ בשביל לא פה ״אנחנו עון.

האידיאו בגלל ״באנו ראיסה. אומרת
 ארץ- בכל לשבת צריכים שיהודים לוגיה,

ישראל.״

 סיבסוך
ופילוג

ה ך א ב זו מבחינה היא ראיסה כי ר
 באו המתנחלים רוב בגיבעון. מיעוט ■■

 ועלייה רווחים עשיית אחרות: מסיבות
המדינה. כספי על־חשבון החיים, באיכות
 עולים של קטנה לקבוצה חרה זה מצב

שהתמר אחרים, וכמה מברית־המועצות
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 התגוררו שבה הקודמת, הדירה את גם
 האידיאולוגיה כי מודה, יהודית בירושלים.

ה המניע אינה השלמה ארץ־ישראל של
 למקום, הנהירה את המדרבן דומיננטי

 לא- חלק יש ההתעשרות לאפשרויות וכי
בכך. מבוטל

ם איכות  חיי
בצלים וגידול

 את מגלה אכן במקום קצרה קירה
האמיתיים. המניעים

 עם לגיבעון הגיעו זקן וזהבה אורי •
או חודשים. שלושה לפני ילדיהם שלושת

בירוש למיכנסי־ג׳ינס חנות בעל הוא רי
 בבית־ספר א׳ בכיתה מורה היא וזהבה לים,

 בת בדירה התגוררו לפני-כן בירושלים.
בירו נוודדיעקב בשכונת חדרים ארבעה
 ל- שעברו אחרי השכירו שאותה שלים,

 שלושה רק אמנם לנו יש ״כאן גיבעון.
 ״שכר אורי. מסביר כדאי,״ זה אבל חדרים,
 יותר הרבה ואיכות־החיים זול, הוא הדירה
בירושלים.״ לנו שהיתר. מזו טובה

זקן מישפחת
צה״ל מספק האבטחה את

 לגיב־ הגיעו בן־שחר ותלמד, עמוס •1
 רמות משכונת ילדיהם ארבעת עם עון

החד ארבעת בת הדירה את בירושלים.
 בגיב־ קיבלו ותחתה השכירו, ברמות רים
 פחות, ״חדר חדרים. שלושה בת דירה עון

אומר שמשנה,״ מה לא זה יותר, חדר

 קיבלנו לחודש לירות 1000 ״תמורת עמום.
 בחוץ, לנשום. שאפשר אוויר עם דירה כאן

היה זה איפה בצלים. מגדל אני בגינה,

 בירושלים?״ בדירה כשגרנו לנו
 עולים הם ברבוי וראיסה ולאדימיר •1

כבר הנמצאים מברית־המועצות, חדשים

 ארץ- בחזון אמונה מתוך להתנחלות נו
 שהביא סיכסוך נתגלע השלמה. ישראל
 המנהלת ועדה־קרואה, ולהקמת לפילוג

הישוב. את כיום

 ופיצויים וילות
מוגדלים

* ה י בד ת ו ינ י ענ  המאפיינת נוספת, מ
 כלל ההתנחלות כי היא, גיבעון, את ?

מ הממשלה החלטת לפי ישוב־קבע. אינה
 לעבור תושבי-המקום עתידים חודש, לפני
ההשק בסביבה. שיוקמו ישובי-קבע, לשני

 לשווא, איפוא, היתה, עצמה בגיבעון עה
 ישובי־ הקמת אחרי תפורק וההתנחלות

הקבע.
 אינה ישובי־הקבע הקמת גם אולם
ה ביו קשים סיכסוכים כאן ״יש בטוחה.

 מברית־ עולה כגן, יורי מגלה מתיישבים,״
 עם יחד בהתנחלות הנמצא המועצות,

 גדול ״חלק הקמתה. מיום ובנו אישתו
 כסף. לעשות שבאו אינטרסנטים, הם כאן
 שבלי ואומרים וילות, לקבל רוצים הם

 גם יש לישובי־הקבע. יעברו לא הווילות
 כבר הם להתפנות. כדי לכאן שבאו כאלה

 אם יקבלו כסף כמה החשבונות את עושים
בימית.״ כמו — אותנו יפנו
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