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ת על אחרת ציונו
:כהשתתפות

 עילם יגאל ד״ר
 ארליך וולף ד״ר
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תניק היה  איבפ
פלגמטניק ולא

 החיים איכות לשיפור פעל
 אישית דוגמא ע״י שלך

 בזולת, התחשבות בנימוס,
 הנקית, על שמירה
.ועוד סבלנות . .

ממך לשמוע נשמח

 חיים איכות למען אזרחים
גבעתיים 1097 ד. ת.
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)55 מעמוד (המשך

ולב מזמן׳ כבר המיגרש את לקונות ליל
 חשב לא בינתיים סרב. הוא עליו. נות
 המיג- את יקנח מישהו כי המכולת בעל
 ״הוא הגן. עליו בנוי שהיה מפני רש,
 את לקנות ירצו שלא כדי הגן את בנה

ו אליו ״ניגשתי רוקח. אמר המיגרש,״
הח מתבייש? לא ,אתה אותו: שאלתי

 כאן לבנות כדי פעמיים כולנו את תמת
 לא בניינים? עליו בונה אתה ועכשיו גן

 לא שבשכונה? מהתושבים לד איכפת
 לנו?׳ שיש היחיד הגן שזה לד איכפת

לי.״ ענה לא הוא
 ״אני לדבר. רצו השכונה תושבי כל לא
להי שרצה איש, אמר מבובליל,״ מפחד
 בית- של הגבאי ״הוא שם. בעילום שאר

ב עובד ציבורי, עסקן הוא כאן. הכנסת
 מחזיק הוא בתל־אביב. הראשית רבנות
 ב־ חברים לו יש בית־הכנסת, של בקופה
 פעמים כמה בבית אצלו ראיתי עיריה.

ל שבא בסוק, חיים ראש־העיר, סגן את
מסיבות.״

 במישרד לו נאמר כי סיפר, כהן חיים
 חיים מטפל הבנייה שבתיק ראש־העיריה

 כמה אחרי לעיריה צילצל כאשר בסוק.
ה את מוצאים אינם כי שם טענו ימים,
 קבע הזה,״ בעסק מסריח ״משהו תיק.
 הציבורי הגן על בגופי אגן ״אני כהן,

אותו.״ שיהרסו אתן לא שלנו.
״נמ שבור: בקול התלונן ברוך, אחיו,

 הזאת. ומהמדינה הזאת מהעיר לי אס
 אהיה לא בבר אני הגן את יהרסו כאשר

 הם איד כשראיתי שמחתי כך כל .פה.
 הרגשה לי יש עכשיו עצים, כאן נוטעים

 אחד כל — רוחנית אלימות כאן שיש
ב מתחשב ולא רוצה שהוא מה עושה

 קניין להיות הופך ציבורי קניין אחרים.
 כאן שיהיה רוצים שכולם בשעה פרטי

הזאת.״ המדינה את עוזב אני ציבורי. גן

צייז <א ב״פ
4 ת ^7 טיבי

ה כל עצמו בובליל עמוס דברי ^4
 החתמתי ״נכון, בהחלט. חוקי עניין *
 למקום ״כשהגענו אמר. התושבים,״ את
 מראש- ביקש בגי אשפה. ערימות פה היו

עיר גן. כאן לבנות פתוחה בדלת העיר
מקר מינהל בפני התחייבה תל-אביב יית
שייב להם, שייכת שהאדמה ישראל, קעי

 המיג־ על מיכרז שיוציאו ברגע אבל גן נו
הגן. את זזעיריה תפרק רש

 על התושבים את החתמתי לא ״אני
 יבנו שלא רק אותם החתמתי גן. בניית

חשיש. פה יעשנו לא כדי ספסלים כאן
יש מקרקעי מינהל פרסם שנה ״לפני

 לא שלי, חבר המיגרש. על מיכרז ראל
 על לי לספר בא לו, קוראים איד חשוב

 כאן. נבנה ואנחנו המיגרש את קנינו כך.
 שלי היחסים על השאלה לגבי חוקי. הכל
 עץ לגבי לענות. מוכן אינני בסוק עם

 בנייה רשיון לי יש ענייני. לא זד, השיקמה
אבנה.״ ואני

 נמוכת בובליל רינה עמוס, של אשתו
 חצרה, בפתח עמדה והשמנמנה, הקומה
 וניהלה צחורה, במיטפחת מכוסה ראשה
״איי הגן. בעניין שבנה, עם קולני, ויכוח

מקנ פה ״השכנים צעקה. ברצח,״ עלי מו
 רע. דבר שום להם עשיתי לא בי. אים
 אחד. אף של כסף לקחתי ולא גנבתי לא
לתש הכסף מאיפה להגיד יכולה לא אני
 בעלי, את תשאלו זה את המיגרש, על לום
שלנו. בחסכונות המיגרש את קנינו אבל

טו צריך לא הוא ציבור, עסקן ״בעלי
 במועצה עובד הוא אחד. אף של בות

 על מפקח הוא ברבנות־הראשית. הדתית
המיסעדות. על המשגיחים

 לבעלי באו שהתושבים זה שקרה ״מה
 ערימות את ולסלק לעזור ממנו וביקשו

פתו לדלת הלך בעלי מהמיגרש. הזבל
 הוא גן. כאן שיקימו והציע בעיריה, חה

ספ כאן יבנו שלא התושבים את החתים
החשיש. בגלל סלים

 המיג- על מיכרז היה שעברה. ״בשנה
 שותף, עם זה את קנה בעלי אז רש.

 בכסף. השתתפו שלי הבנים חלפון. מרדכי
 הוא הזה. בתיק יתעסק שבסוק פתאום מה

ב במסיבות אצלנו היה בעלי. של חבר
 דבר שום לנו עשה לא בסוק אבל בית,
רע.

 הטבע שמורות השיקמה, לעץ ״בקשר
 יש פה מהענפים. לחתוך לנו.רשות נתנו

 העץ שלי. העסק זה הבניין גן. לא בניין,
התוש של העסק ולא שלי העסק לא זה

 את רוצים כך כל הם אם בשכונה. בים
 את יחזיר שהמינהל מוכנה אני הזה, העץ

 לי שיהיה רק המיגרש, את ונחזיר הכסף
מהשכנים.״ שקט

עקכיא חשוד
. בבית־הכלא הכרה

ד ^ כ טי ם ס שלו  המצרי-ישראלי, ה
 אמור היה שדה, מרקו האמרגן שייזם ״יי

1 במיסגרת הצלחה. של ״פצצה״ להיות
* להופעות ארצה להגיע עמדו הפסטיבל

 התוכנית אולם המצריים. האמנים מיטב
 אחר. מסוג בפצצה הסתיימה המפוצצת

 ליד חבלה מיטען התגלה שבועיים לפני
האמרגן. של ביתו דלת

 המיט- הנחת את כי הסתבר, מהרה עד
 אופפת יחסית, קטן מישקל בעל שהיה ען,

 פתיל- כי גילו, חבלני־המישטרה תעלומה.
 הוצת, למיטען, מחובר שהיה ההשהיה,

 כבתה האש מיסתורית סיבה בגלל אולם
נשרף. כבר הפתיל של שחלקו אחרי

דוו העלה התעלומה לפיתרון השערה
.! עקביא. אבנר המיטען, בהנחת החשוד קא

 הכחיש אך המישטרה, על־ידי נעצר הוא
 כמה כעבור ושוחרר למיסען קשר כל

 להיות מאד שיכול חושב ״אני ימים.
 ליד הפצצה את בעצמו שם שדה שמרקו

עקביא. שעבר בשבוע טען הדירה,״ דלת
 כחצי של בחובות שקוע שדד, מרקו
לח עליו מפעילים נושיו לירות. מיליון

 וחלקם חובם, את להם שיחזיר כדי צים
 שני שדד, ביצע בעבר עליו. מאיימים אף

 אלה. איומים ביגלל נסיונות־התאבדות,
 יותר למות. רצה אכן אם ספק אולם
 למאיימים בכך לרמוז רצה כי סביר,
עליו. ילחצו אם דבר ירוויחו לא כי עליו,
 עק־ שהעלה ההשערה את שסותר מה
פתיל- לכבות ניתן לא כלל כי הוא, ביא

ה ר י א ב כ
המיטען נתיר

בנתח שהוגה
האמרגן? בית

 אותו. לחתוך מבלי שהוצת, אחרי השהיה
 כזד, פתיל מורכב שממנו חומר־ד,בעירה

 שפיכת או בדריכת־רגל גם כבד, אינו
ב גם בוערת בפתיל־השהיה האש מים.
 לכבותה. שאי־אפשר כך הפנימי, חלקו

 שדה של ביתו דלת ליד שנמצא הפתיל
נפתרה. לא והתעלומה חתוך היה לא

 של מנושיו אחד הוא עקביא אבנר
בבית נפגשו השניים שדה. מרקו של

 עוגש־מאסר ריצד, שדד, טעשיהו. ר,סוהר
 מגד מעשים ביצוע באשמת שנה, של
 פילגשו של בתה ,9 בת בנערה נים

 לכלא הגיע עקביא ).2098 הזה (העולם
 מכוניות של פרטי־הזיהוי זיוף באשמת
גנובות.
כ להיכנס לעקביא שדה הציע בכלא

ב שלו. האמרגנות לעיסקי שקט שותף
 שדה הצליח שלו כוח־השיבנוע אמצעות

 בתוך חתמו והשניים עקביא, את לעניין
 עקביא ביניהם. חוזה־שותפות על הכלא

 לזכות מחשבונו, להעביר הוראה נתן אף
ב נחלקו לירות, 270,800 של סך שדה,

המשותפת. השקעה
כישלו על לעקביא נודע כאשר אולם

 התחרט בעבר, שדה של המרובים נותיו
 שדה בחזרה. כספו את ודרש העיסקה על

השלום בפסטיבל הושקעו הכספים כי טען,


