
הגבר שד הנגדית הבדיקה
80 שיכנוע כושר ,75 ממוצע

 רק לא בכוחם כל־יכולים. הם אמונים גדש־ ישי ^
 להחליט גם אלא עובדות, ולקבוע ממשלה להכניע

 הזה הסוד את פסול. ומי בשטחים להתנחל רשאי מי
 התנחלות על שנים מזה שחלם פלד, אליהו לאחרונה גילה

רמאללה. בואכה לירושלים, צפונית בגיבעון,
לדת, קנאים מעודם היו לא • עליזה ואשתו אליהו

 להתנחלות. לצאת אותם הניעה הארץ יישוב מיצוות ולא
 כל וזול. נוח דיור פיתרון בגיבעון בהשתכנות ראו הם
 לגרעין וחצי כשנתיים לפני כשהצטרפו מהם, שנדרש מה

 כדמי- לירות אלף של תשלום היה גיבעון, את שהקים
 שבתחומו הצבאי המחנה בשיפוץ ימי-עבודה כמה הרשמה,
 במקום. שמירה של לילות ומעט ההתנחלות הוקמה

כסף. אין חינם דירה להם הובטחה בתמורה
פדד: אדיהו סיפר

 לכן לדירה. להגיע אפשרות לנו ואין דירה לנו אין
 כשנתיים, לפני הראשון, בשלב גיבעון. לגרעין הצטרפנו

 בשיפוצים. עבדתי שבהן בדירות מישפחות 40 אוכלסו
 לדירה להיכנס זכותי על אז לוותר ממני ביקשו האחראים

 בי״ת, בשלב דירה לי הבטיחו זאת ותחת אל״ף, בשלב
 על- הניבנות בדירות מישפחות 100 במקום יאוכלסו כאשר

 הילדים שני ואת אשתי את לקחתי הסכמתי. עמידר. ידי
זמני. פיתרון היה זה אחותי. אצל להתגורר ועברנו

במע שמורים האמיתיים השמות בדויים. השמות ־
רכת.

המתנח בין חריפים סיכסוכים בגיבעון פרצו בינתיים
 מרוסיה. שבאו העולים, המתנחלים לבין מישראל לים

 המקום. לניהול קרואה ועדה הוקמה המריבות כשהחריפו
 בגיבעון הטיפול את להעביר הוועדה החליטה כך אחר
 מהם: לשלושה נמסר והמקום גוש־אמונים, אנשי לידי
 שאינני אחד ועוד טוביה בשם אחד הופמן, יונה בשם אחד
המקום. על השתלטו הם שמו. את זוכר

 האיכלוס, של השני השלב כשהחל שנה, כחצי לפני
במילואים אז הייתי אני קורה. לברר'מה כדי התקשרנו
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בטענה ־ יריביהם את
ת גי לו פו א גו שבדיקה

מתאימים שאינם מוכיחה
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תוצאות את להראות
את ר 1 ס מ ל וו ו הבדיקה

ג שם לו פו ר שלהם הג
גרפו לבדיקה שלי כתב־היד את לשלוח נדרשה ואשתי
 במילואים. בעודי שלי כתב־היד של דוגמה שלחתי לוגית.

 שתגיע עד ימים כמה להמתין שצריך לאשתי הסבירו ואז
 גרפולוג? ולמה הגרפולוג מי הגרפולוג. של חוות־הדעת

 המתנו זאת בכל היום. גם יודע ואינני אז ידעתי לא זאת
 התקשרתי שבוע אחרי הגיעה. לא וזו לתשובה ימים כמה
שלילית. התשובה מצטערים, אמרו: והם האחראים עם

אן עד  פלד. אליהו של סיפורו כ
 לפסילה בקלות הסכים לא מיפעל, מנהל שהוא פלד,

 בדעתם נחושים היו גוש־אמונים אנשי אך נומקה, שלא
 בפניו להציג סירבו ואף הגרפולוג זהות את לו לגלות שלא
 שלא החליט הוא גורלו. את שחרצה חוות־הדעת את

לוותר.

 הפלישה
לגיבעון

 מישפחות .גם התקבלו שלגיבעון גידה יגתיים ף*
 ביניהן הגרפולוגית, הסינון רשת את עברו שלא ״

מפול במחירים בירושלים דירותיהן את המשכירות כאלה
 שעבר המתנחלים, שאחד גם, גילה השאר בין פלים.

 עבר בעל אדם הוא בהצלחה, הגרפולוגי המיבחן את
במישטרה. זתיקים שישה לו שיש פלילי,

 העמים אחד יום לידיו. היוזמה את לקחת החליט פלד
 מישפחתו בני את עליה העלה משאית, על מטלטליו את

לתוכה. ופלש ריקה דירה בחר שם לגיבעון. דרכו ועשה
 ומתקיפות שלהם הטקטיקה את הגוש אנשי שינו אז

 מיש- אליו שלחו הם נועם. לדברי עברו בלתי־מתפשרת
 נפת מישטרת ממפקד שהורכבה נכבדה, לחת־פיום
שבסבי ההתנחלויות של האזורית המועצה יו״ר רמאללה,

 גיבעון. על האחראית גוש־אמונים אנשי ושלישיית בה
 תמורת הדירה לפינוי להסכים פלד את שיכנעו אלה

גרפולוג. אצל להיבדק נוספת הזדמונת
 כרצונו. בגרפולוג לבחור זכותו כי סבור היה פלד

 שלהם. המיסתרי בגרפולוג דבקו לעומתו, הגוש, אנשי
 בית־המישפט. לסיוע לפנות והחליט להיכנע סירב פלד
 שזה כדי ידוע, ירושלמי לגרפולוג פנה זאת עם יחד

אישיותו. על דעתו יחווה
כושר בעל הוא פלד שאליהו קבע הירושלמי הגרפולוג

האשה של הנגדית הבדיקה
78 לזולת קשיבה ,79 ממוצע

 אחדים בתחומים התמצאות לו שיש והפשטה, ניתוח
 דעתו, את חיווה כן כמו דברים. של לעומקם יורד ושהוא

 שיכולת הגיון, שיקולי על מבוסס פלד של ששיפוטו
 בינונית שלו החשיבה שמהירות גבוהה, שלו הריכוז
שהנב ציין בעיקר גבוהה. סוד לנצור ושיכולתו ומעלה

לרוחו״. שאינם בעניינים היום לסדר עובר ״איננו דק

ת א פ ק ה
ס כלו אי ה

 שאינם רמזו ואף הזו חוות־הדעת את דחו הגוש נשי ^
י  הירושלמי. הגרפולוג של המיקצועי ביושרו מאמינים '
 תגור לא אתה פה, שאני זמן ״כל אמר: מהם אחד

!״בגיבעון
 פנה שאליה מישרד־השיכון, של המישפטית היועצת

 שום אין להתנחלות הקבלה שבתנאי פסקה לו, בצר פלד
 להקפיא הורתה היא גרפולוג. של בחוות־דעת צורך

 לא בית־המישפט גם בגיבעון. האיכלום תהליכי כל את
 לבוא עליהם וציווה גוש־אמונים אנשי תעלולי את קיבל

צעדיהם. את ולנמק
 את ולגלות להבין כה עד הצליח לא אמנם פלד
 זאת תחת גוש־אמונים. אנשי על־ידי לפסילתו הסיבה
בגרפולוגיה. הבנתו את הרבה העמיק
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