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 ככגיין התקפלה ההתנגדות
 מתח וכף קדפימ♦ 7ש

אימים שהילכה אגדה
 את יפר לא מהחיילים אחד אף ״האם

 באילון־מורה, מתנחלת זעקה הפקודה?״
השבוע. פונתה כאשר
ה אחת התנפצה ובכך הפר. לא איש
 במשך בישראל אימים שהילכה אגדות,

רבות. שנים
 שר־הבי־ נכנע כאשר שעות:״ •״תוך

 רמזו קדום, למתנחלי פרם שימעון טחון
 פצצה להניח כדי זאת עשה שלא מקורביו

 ראש־הממ־ רבין, יצחק של לישבנו מתחת
 החיילים שמא חשש שהיה מפני אלא שלה,

המורדים. את לסלק מוכנים יהיו לא
 היא בדיונים. ושוב ישוב חזרה זו טענה

ה את בלתי־רשמי,. באופן להצדיק, באה
 שהועברו קדום, לאנשי החוזרות כניעות

 של פסק־הדין אי-ביצוע גם לאילון-מורה.
הוס שנקבע, במועד העליון, בית־המישפט

זו. בטענה לאוזן, מפה בר,
 עזר שר־הביטחון טענו זאת לעומת

 הרגע למן ציפורי, מרדכי וסגנו, וייצמן
 נקבל ״אם כזאת. בעייה כל שאין הראשון

 יפנה ״צה״ל ציפורי, אמר ההוראה,״ את
שעות!״ תוך המתנחלים את

 המתנחלים, אחרוני צדק. כי הוכח השבוע
 טעמם את שינו מרצונם, להסתלק שהבטיחו

 והעיתונאים, המצלמות את ראו כאשר
 היה קט לרגע סירוב. של מיפגן ערכו
 שניתנה ברגע אך ייסוג. צה״ל כאילו נדמה

 במהירות הצבא פעל הסופית, הפקודה
 של כבניין התקפלה ההתנגדות ובזריזות.

קלפים.
 יזכור בישראל אדם שכל לקח, זה היה
להבא. אותו

 השבוע שחזר לצעיר כללית. שיכאה
ל הסבר היה במילואים ממושך משרות
 לבצע הנכונות מן שחרגה החיילים, עמדת

החוקית. הממשלה של פקודות
הס גוש־אמונים,״ את שונאים ״החבר׳ה

 שזורקים רואים ״הם איש־המילואים. ביר
 אין כשבבית ההתנחלויות, על מיליארדים

מאשי הם ביותר. החשובים לצרכים בסף
 השכונות, במצוקת ההתנחלויות את מים

 השרותים ובהפסקת מחירי־החלב בהעלאת
 את האוהד קטן, ממיעוט חוץ הסוציאליים.

 שינאה שלי ביחידה עתה קיימת הגוש,
למתנחלים.״ כללית

ונוכלים פטרתט־ם
 המיפלט היא הציונות

 כל של האחרון
 מוכיח ק• גוכל♦

שרון אריאל השר
 של האחרון המיפלט הוא ״הפטריוטיזם

 הבריטי הוגה־הדיעות אמר נוכל,״ כל
שנה. מאתיים לפני ג׳ונסון סמואל הד״ר
 בפטריו־ דופי להטיל התכוון לא הוא
 נוכל. הוא פטריוט שכל אמר לא הוא טיזם.

 את לעטוף מבקש נוכל שכל קבע רק הוא
ה של המבהיקה באדרת הנלוזים מעשיו

פטריוטיזם.
מח היה בישראל, חי ג׳ונסון היה אילו

ה במילה ״פטריוטיזם״ המילה את ליף
״ציונות״. עברית

נת האחרונים בימים■ פלילית. ציונות
 שוב המצביעות עובדות, של שורה גלתה

ושחי ציונות שבין המוזרה הצמידות על
קיצונית. תות

 השר שנתיים, מזה הוא, התופעה סמל
ה החקלאית בחווה המחזיק שרון, אריאל
 — כשר־החקלאות מכהן בעודו פרטית

 לכל מעבר מעיקרו, מושחת שהוא נוהל
 בשום אפשרי היה ושלא ויכוח, או ספק

 ככל מדינת־חוק. להיות המתיימרת מדינה
 בלתי־נסבלת עובדה על ההתקפות שגוברות

שרון. אריק של הציוני הלהט גובר כן זו,
ו התנחלות שבין הקשר קיבל השבוע

נוסף. חיזוק נובלות
ו התנחלות, היא ציונות שרון, לדעת

 ערבים, של אדמות קניית פירושה התנחלות
יהודים. עליהם ליישב כדי

 מסתבר עתה השקפה. של עניין כאן עד
פלילים. של עניין גם זה והלאה מכאן כי

)30 בעמוד (המשך

 מצין^ מ■
השר? לאשת

 לי גנבת את הנכבדה, כרתי י
 טענה מהבית!״ סנטימטר חמישה

 בשיכון־הוותיקים ובלונדית קטנה אשה'
 שמת הגדר, את בנית ״את ברמת־גן.

 בינינו. המפריד הקו באמצע בדיוק לבנים
 סנטימטר, עשרה הוא לבנה כל רוחב

 שאתם מכאן, אצלי. חמישה אצלך, חמישה
 !״סנטימטרים חמישה לי גנבתם

 שנים. שמונה לפני התנהל זה ויכוח
 של רעייתו לנדאו אולגה היא גברת אותה

 נגד שטענה לנדאו, חיים שר־התחבורה
 לצאת נוהגת שהיא אלוני, תמר שכנתה

 מציצה היא כך כדי ותוך הגג על ולהשתזף
 מתנהל המציצים מישפט דירתה. לתוך

ברמת־גן. השלום בבית־מישפט
 כאשר שבים, 11 לפני החלה הפרשה
 דו־ בבית דירה קנתה אלוני מישפחת

 את ברמת־גן. 28 סמדר ברחוב מישפחתי
 מרידוד מרידוד. מיעקוב קנו הם הדירה

 החליטו הלוחמת, המישפחה חברי ולנדאו,
 קרובים חברים ישארו כי שנים 45 לפני

מט 700כ־ אדמה, חלקת קנו הם ושכנים.
 קיר בעלי בתים שני ובנו מרובעים, רים

 כאשר בשלום, חיו הזוגות שני משותף.
משותפים. כמעט בית חיי מנהלות הנשים
 לנדאו, ולבית מרידוד לבית הנשים, שתי

הבית. שמאחרי בגינה ירקות לגדל החליטו

 לחצו...״ מהעיריה אבל בסדר, שהכל
 פקחי״העי־ מגיעים ביומו יום מדי מאז,

 אנשי פעם הג״א, אנשי באים פעם ריה.
הבי העירוני. מהפיקוח ופעם התברואה,

 מגיע, הפקח קבוע. בסדר נערכים קורים
 ובחדר במיקלט מבקר הוא ומתנצל, בודק

 הוא לו, מתיר זמנו אם לפעמים, הנוסף,
 מצטער ״אני עוגה. ואובל קפה שותה
 אבל בסדר, אצלך שהכל יודע אני גברת,

 הליכוד...״ של שר יודעת, את מוכרחים,
לדרכו. והולך נפרד אומר, הוא

 — אחד דחוב

ת שני מחנו
 נמנעה האחרונות השנים שלוש ך
 שכנתה עם מגע מכל לנדאו אולגה ■■

 הבית, מפתח יוצאת כשאלוני אלוני. תמר
נפ הן אם היא. דלתה את אולגה טורקת
משכנתה. אולגה מתעלמת ברחוב גשות

 אלמי הזוג בני החליטו החדר משנבנה
 עוד שהותחלה הגדר בניית את להמשיך

 כדי תוך אותה המשיכו הם מרידוד. בימי
 עמודי והשארת הזווית׳ על קפדנית שמירה
הקודמת. הגדר את שחיזקו הברזל

גנבו שאלוני וטענה אולגה התרפצה אז

 שלטענת הבתים שני בין שנתחמה הגדר ,1 בתמונהגדר!!מריבה
 בחמישה הקרקע גודל להקטנת גרמה לנדאו אולגה

 יכולים לנדאו, אולגה טוענת שממנו, המיקלט גג ,2 לרעתה. מנטימטרים,
הצצה. מוקד מהווים השר אשת לטענת שהם המיטבח, חלונות ,3 ביתה. לתוך להציץ

 ב־ שנפסקה בגדר החלקות את תחמו הן
 נמשכו, המשותפים החיים הבית. קירבת
 קולניות מריבות זוכרים עדיין שכנים אולם

 אול־ היתה כשבדרך־כלל הנשים, שתי בין
השתיים. שבין הרעשנית לנדאו גה

 הבית, את אלוני ותמר ירמיהו כשקנו
 שנה. בת תינוקת הבכורה בתם היתה

 ירמיהו השנייה. בתם נולדה יותר מאוחר
 בשלב החליט שמאי־קרקעות, המשמש
 ישמש אשר חדר־ביטחון, לבנות מסויים

 נבנה המיקלט כחדר־עבודה. שלום בימי
 קודם היתד, שבו במקום הבית, מאחרי

 קיבל המיקלט מרידוד. של גינתה לכן
ה בהסכמת ונבנה מתאימים, רשיונות

לנדאו. מישפחת — שכנים
 להרחיב אלוני החליט שנים שש לפני

הו באמצעות זאת עשה והוא דירתו, את
 שקיבל, אחרי הבית, מאחרי חדר ספת

 החלו אז המתאימים. הרשיונות את כמובן,
השכנים. סיכסוכי
 מציל- אלוני תמר התעוררה אחד בוקר

 ביתה. דלת בפעמון בלתי־פוסקים צולים
 פקחי-עיריה. שני ראתה הדלת את כשפתחה

 המיקלט את לבדוק באנו גברת, ״תראי
 לא שהוא תלונה אלינו הגיעה שלך.
 ביקשו בדקו, נכנסו, הם מיקלט.״ בדיוק
 בסדר ״הכל ואמרו: ההטרדה, על סליחה
ידענו בעצם אנחנו יודעת, את גברת.

 גינתה. של הסנטימטרים חמשת את ממנה
 פתחה וזו רמת־גן, בעיריית התלוננה היא

אלוני. הזוג בני נגד פליליים בהליכים
 לא למעשה כי שידע אלוני, ירמיהו

 בזמן עוד תקינה, הקרקע חלוקת היתד,
 כי למסקנה שהגיע מודד הביא מרידוד,

 קרקע מטרים וחצי שניים של חריגה קיימת
לנדאו. הזוג לזכות

 לנדאו נגד אזרחית תביעה הגיש אלוני
 האדמה שטח החזרת את וביקש ואשתו,
 בין היחסים ידיעתו. ללא ממנו שנלקח

 נהגה פעם לא והלכו. החמירו השכנים
 לתושבים ולקרוא לרחוב לצאת אולגה

שטחים. ממנה גוזלים כיצד ויראו שיבואו
 התפלג הרוגע שהרחוב לכך הגיע המצב

ו לנדאו בין הקיר לוחמים. צדדים לשני
מש הניצים. בין המפריד הקו היה אלוני
 סמדר, רחוב של הישנים הבתים שכנו מאלו
 שוכנים ובו שנים, 25 לפני שנבנו אותם
 באדר. יוחנן ובראשם הרוויזיוניסטים ותיקי
 בתים ניצבים הרחוב של האחר בצידו

 של מצבם צעירים. דיירים ובהם חדשים
 הכירו הם מחד, עליהם. שפר לא אלה

 מאידך, אך אלוני, הזוג בני של בצידקחם
 השר נגד יפגינו אם לעורם חששו הם

ואשתו.
 שולחנו על נחו המישפטיות התביעות

כ- לפני לבירור. וחיכו השופט, של

 לנדאו וחיים אולגה
 נגד מישפטים המנהלים

 גג כי בטענה אלוני, וירמיהו תמר שכניהם,
לנדאו. בית לתוך הצצה מאפשר אלוני בית
י־—ר•

 הערבים, באחד אלוני, בא שנה, חצי
 יוותרו הצדדים שני כי לו והציע לנדאו אל
 על תוותר לנדאו אולגה דרישותיהם. על

 על תוותר ואלוני הסנטימטרים, חמשת
 להרגיע כדי הכל המטרים. וחצי שניים

 בריאותו מצב הורע עת באותה המצב. את
 רצו לא אלוני הזוג בני לנדאו. חיים של

תבי על לוותר והחליטו עליו, להכביד
 וביטלו פשרה על חתמו הצדדים שני עתם.

זה. נגד זה התיקים את
 תביעה " ^ ~

חדשה
 בביודו־,חולים לנדאו אושפז ינתיים ^
 הרגשתו מריאותיו, באחת ניתוח ועבר ■■

 ביום מבית־החולים שוחרר והוא השתפרה
 החליטה מאושפז בעודו שעבר. החמישי

אלוני. נגד חדשה תביעה להגיש אשתו
 ה־ את לפרק יש כי טוענת היא הפעם
 הוא כי שנים, שמונה לפני שנבנה מיקלט,

 כביסה תולים גגו ועל מיקלט משמש אינו
מש ״הנתבעים לדבריה בשמש. ומשתזפים

 הבנייה היתר פי על שלא במיקלט תמשים
 לשעת נועד המיקלט לחוק. בניגוד ו/או

 תליית לשימוש נועד לא וגגו חירום,
 — אחר כלשהו שימוש או ושיזוף כבסים

 המחוקק.״ מטרת מסוכלת בכך
 החוק, שמירת לענייני הרבה בדאגתה

 ובני הנתבעים ״עולים כי לנדאו טוענת
 מירפסת הפכוהו ובכך המיקלט, לגג ביתם
 הם ובכך לבית, פנימה משקיפים הם משם

 ובהנאתה ובנוחותה בפרטיותה פוגעים
 נאלצת שהתובעת כך כדי עד היא, מדירתה

דירתה״. תריסי את להגיף
 המביע כתב־תביעה הגישו אלוני הזוג

 ל־ שכנותם בשנות אותם הקורות כל את
 טענות ההטרדות, על סיפרו הם לנדאו.
 המשונה ונוהגה השווא האשמות הסרק,

 העי- מחלקות לכל לפנות השר אשת של
 מציינים הם אלוני. הזוג על ולהתלונן ריה

 ולחדר למיקלט בנייה רשיונות להם שיש
 לא מעולם כי עצמם על ומעידים הנוסף,

 לנדאו, מישפחת חדרי לתוך להציץ נהגו
המיטבח. לכיוון פונה המיקלט שגג גם מד,
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