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 האמיתית קולרה״ ..פינה
..קוקט״לס־פוד־טו״ של

לח״ל טרמפ חן

 )40 מעמוד (המשך
 שנות תחילת מאז בו מתגוררות

 לגידול חממות במושב יש .50ה־
 ושטחי גן־ירק, לולים, פרחים,
 ומ־ אגסים מטע כרם, — מטעים

תוש לכל המשותפים אבוקדו, טע
 לתנועת־ שייך המושב הכפר. בי

 של הקניות ואירגון המושבים,
מס ירושלים, מבואות זו, תנועה

הכפר. צרכי את פק
 בבחירות המהפך כוח. מקור

 הצית חודש, לפני המושב, לוועד
 הקניות אירגון תומכי הגפרור. את

 ל־ הגיעו תנועת״המושבים ונאמני
 אדמות חלוקת מצדדי שילטון.

 הנהנים המושב, לתושבי המטע
נש — מישרד־החקלאות מתמיכת

באופוזיציה. ארו
המטע, כי טוענים האחרונים

הפ נושא היום, מעובד שהוא כפי
 לכל מביא הטוב ובמיקרה סדים,
 הכנסה בכפר מהמישפחות אחת

לעו לירות, אלף 90 בסך שנתית
 לירות אלף 600 של הכנסה מת

 המטע שטח היה אילו למישפחה,
 השיל- אנשי למישפחות. מחולק

 הסוכנות כי טוענים החדש טון
 המטע, את לחלק מאפשרת אינה

בכוו מחבלים המיעוט חברי וכי
 כדי בכרם, הבציר בעבודת נה

לחלקו. שיש להוכיח
שמפי היחידים טוען: המיעוט

המשו המטע מקיום תועלת קים
 אותו שהפכו הוועד, חברי הם תף

כ בו נוהגים לעצמם, כוח מקור
 בו ומעסיקים פיאודלית, אחוזה

מסר שהם בשעה שכירים, פועלים
ה המושב בני את להעסיק בים

מהצבא. חוזרים
הכ על המילחמה טוען: הרוב

 שחר אין המהפך. מאז התחילה רם
 על- מוסתים הם המיעוט. לטענות

מישרד־החקלאות. ידי
במי נותר לא שהוויכוח אלא

 ששיגרו במיכתב המילולי. שור
 באמצעות בורג, יוסף לשר־הפנים,

 ברדוגו, אבי עורך־הדין פרקליטם,
המיעוט: אנשי טוענים

ב הותקף ,11.7 במוצאי־שבת,
 עמרני שבתאי המושב חבר ביתו

 הרוב, אנשי של קבוצה על־ידי
 הם דם. זוב עד הוכו ואורחו והוא

 — בית־שמש במישטרת התלוננו
המישטרה. על־ידי בעצמם ונעצרו

תק אירעה מכן לאחר שבוע
היריות. רית

ביו 21וב־ עברו, ימים שלושה
 חיים של בניו שני ביקשו לי

לע המיעוט, מאנשי דוקומנצ׳י,
ה ראש נידחו. הם בכרם. בוד

 לדברי שלף אשכנזי, משה וועד,
 וקרא אבר־מינו, את דוקומנצ׳י

 מכן לאחר תקבל״. זה ״את אליו:
 אנשי על־ידי מישפחתו בני הוכו

 נעצר, מהתוקפים אחד רק הרוב.
 ו־ למשך נעצר דוקומנצ׳י וחיים
מיים.

 עבד עצור, אביו בעוד למחרת,
 של הפרחים בחממת דויד, בנו,

 זוב עד שם הותקף הוא המישפחה•
 הרוב. מאנשי שניים על־ידי דם

ו לחקירה נעצר התוקפים אחד
מייד. שוחרר

 באותו כלכלית. אימפריה
 עצור דוקומנצ׳י חיים בעוד לילה,

מר נשרפו בית־שמש, במישטרת
 על־ידי שלו החממה שתילי בית

מיל — הנזק כימי, בחומר שימוש
 רק כי טוען דוקומנצ׳י לירות. יון

 מיש־ ניאותה רב שיכנוע לאחר
תלו את לרשום בית־שמש טרת
פעו כל מאז נעשתה לא וכי נתו,
 עתה ישן דוקומנצ׳י חקירה. לת

 יחובל כי מחשש שלו, הלול ליד
הוא. גם

 נוסף כי טוענים, המיעוט אנשי
 לקבל זוכים הם הללו, לאירועים

מאיי לרוב, טלפוניים איומים גם
 מבניהם ושוללים ילדיהם, על מים

כולו. לכפר השייך במטע עבודה
 יו״ר משיב הללו הטענות על

 חיים אשכנזי: משה החדש, הוועד
הש בעחי, שירה האיש יצחק,
 כאשר באוויר, ליריות בו תמש
 שמות לעשות עמדו המיעוט אנשי
הרוב. מאנשי בנכה

וי בנוו ו נ
 אבר את שלף כי הטענה על
 :אומר הוא דוקומנצ׳י כלפי מינו

 הוא ״דוקומנצ׳י וכזב. שקר זה
 כזה, דבר עושה הייתי אם דודי.

בראש״. כדור לי מכניס אבי הוד,
העבו מנהל כי טוען, אשכנזי

 את לעבודה לקבל סירב במטע דה
חיב שהללו משום דוקומנצ׳י בני
 כי ורומז במתכוון, בעבודה לו

 על־ידי נעשתה בחממה החבלה
מת הוא גם עצמם. המיעוט אנשי
 מצד טלפוניים איומים על לונן

המיעוט. אנשי
 אנשי שערכו התיווך ניסיון
 משה נכשל. בית־שמש מישטרת
 הסכים לא הרוב, בשם אשכנזי,

 בלבד. ל״הפוגה״ אלא ל״שלום״,
 היום. עד סוערות במושב הרוחות

במשו עובדים אינם הצדדים שני
 ויש מתעכבת, בכרם העבודה תף.

ל ישווקו הענבים רוב כי סכנה
נמוכים. למחירים ויזכו תעשייה,

 נוסף בעג׳ור הכרם על למריבה
 במיב־ כאשר מובהק, פוליטי מימד

 לשר־ המיעוט אנשי ששיגרו תב
ה ״אנשי עצמם את כינו הפנים,

המ ״אנשי יריביהם ואת ליכוד״,
 יש המחנות שבשני למרות ערך״,
כאחד. ומערך ליכוד אנשי

ש המאבק כאמור, הוא, הרקע,
 תנועת- ובין מישרד־החקלאות בין

 מבואות הקניות, אירגון המושבים.
 לחקלאים המספק שהוא ירושלים,

 זקוקים שהם והציוד החומרים את
טוע בעג׳ור המיעוט אנשי להם.
ה אירגון שגובה שהמחירים נים

הקנ אירגון מופקעים. הם קניות
 כלכלית: באימפריה גם שולט יות

ירוש מחצבות נמצאים בבעלותו
 ירושלים, פרי ירושלים, עוף לים,

 סריגים, המתכת מיפעל למושב,
 לולים בקר, עדר פלחה, אגודת

המנ כי טוענים בעבור ומטעים.
הקנ אירגון של הבירוקרטי גנון
 מדי, •יקרים מחיריו כי מנופח, יות

 מהאירגון נהנים אינם והחקלאים
בעליו. לכאורה שהם

 בעג׳ור, המיעוט אנשי לטענת
הקני אירגון בראש העומד האיש

ג׳אמד מודח
עוזי :האיום

 למעשה שולט דנין, יוחנן — יות
נאמ על שנמנה מי כולו. באיזור

לה יכול הקניות אירגון של ניו
חלו על־ידי במושבים שליטה שיג
 במיפעלים 1 מכובדות מישרות קת

ה מישרות האירגון, של הרבים
ובמכו גבוהות במשכורות מלוות

צמודה. נית
 יושב־ראש אשכנזי, משה גם

ל פוליטי צד שיש מסכים הוועד,
 לתנועת־ שייכים ״אנחנו פרשה:

 יש ולתנועת־המושבים המושבים,
 ״בא אומר, הוא למערך,״ זיקה

והת שרון, אריאל שר־החקלאות,

 אמר המיעוט. אנשי את לנפח חיל
לה ותוכלו חתימות, תביאו להם
אגודה.״ בתוך אגודה קים

 תנועת־ שראשי בשעה וכך, •
 מושכים ושר־החקלאות המושבים
 היא בשטח התוצאה בחוטים,

 למה רמז — ויריות קללות מכות,
 רבים, במקומות להתחולל שעלול
 הליכוד בין המאבק יחריף כאשר

 בחקלאות השליטה על והמערך
הישראלית.

כי ד אודם ד
מחיר אבן

 שגה, נמשך המישפט
 אבנים גניבת :האשמה

7שק 100 כשווי
גלי לאכול יצאו ובעלה המורה

 לכלכלה. סטודנט ידידם, עם דה
 נסעו והם נעים, קיץ ערב היה

 שם לשפת־הים, עד שלהם בטנדר
 לגדר כורכר אבני לאסוף חשבו

ביתם ליד להקים שעמדו החדשה

דוקומנצ׳י נפגע
אבר־מין :הנשק

 ב־ שמצאו האבנים אך בחולון.
לצרכיהם. התאימו לא שפת־הים

 עשו הגלידה, את שליקקו אחרי
חו של החדשים ברחובות טיול
 ובבניינים בגדרות והסתכלו לון,

 ב־ הבחינו לפתע שם. המוקמים
 ירושלים. אבני של קטנה ערימה

 בל־ ,גדולות אבנים כמה שם היו
 כאילו להם שנראו תי־מסותתות,

ונעזבו. שם נשכחו
ובכו מהטנדר, ירדו השלושה

האב את העמיסו משותפים חות
 וה־ ספודות דקות עברו לא נים.

הכ לא הם אותם. עצרה מישטרה
 ואף האבנים, את לקחו כי חישו

 שבו למקום השוטרים את הביאו
 הן כי ידענו ״לא אותן. מצאו

 סתם שהן חשבנו למישהו, שייכות
 לשוטרים. אמרו שם,״ מונחות

כל 'מעבר  כתב־האי־ מידה. ל
 גנבו כי אמר נגדם שהוגש שום

 100 ששוויין ירושלים, אבני 15
 חמישה הביאה התביעה שקל.
 חנוך, כרמלה והסניגורית, עדים,

 לעכב המישפטי מהיועץ ביקשה
השלושה. נגד ההליכים את

 עלול יורשעו אם כי חשבה היא
מי לכל מעבר בהם לפגוע הדבר

 מושעית להיות עלולה המורה דה.
 והסטודנט הרשעה, עקב מתפקידה

ממ מקום־עבודה למצוא יוכל לא
 ■י בג־ והכל לימודיו, תום עם שלתי

 ! המיש־ היועץ אבל אבנים. 15 לל
 והשופט לבקשתה, נענה לא פטי

 * לאשמה התייחס פיאלקוב עמירם
מלאה. ברצינות

 שלושה להבאת נדחה המישפט
 תעלינה האבנים 15ו־ עדי־הגנה,

שו של ימי־עבודה שני למדינה
ופרקליט. פט
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