
לבדוק מבלי
אנשים יש אם

עלה ־ בבית
ו עליו ו הדחנ

תו או ם ד ה ו
 ר בינם הפריח דקות מש ח

הסוות. כין י י
 אנטל, סו וחברתו, ראובן אבי

 הוזמנו בשיירימוניס, המתגוררים
 המתגורר אבי, של אביו על-ידי

 השעה תה. כוס לשתות בשכנות,
 החמישי ביום בבוקר, תשע היתה

עש של מרחק עברו הם האחרון.
 בדרכם האב. לבית עד מטרים רה

 טרקטור של רעש מרחוק שמעו
 את ללגום הספיקו בטרם מתקרב.

לביוב מחוץ חזק רעש נשמע התה
עיני- חשכו החועה רעו כאשד

 הכניסה את וחסמו צמיגים המקום תושבי הבעירו הבית; את הרס חלמיש
 הצליחה למקום שהוזעקה המישנורה האוניברסיטה. דזזניוני והיציאה

חחרוכיס. הצמיגים את ולפנות הסוערות הרוחות את להרגיע רב בקושי
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חברת של שדחפור אחרי קלת שנגה תל־אביב. אוניברסיטת

 ברחוב שלהם, החדר חרת הם.
ל הרוסה היתה ,20 שמעון שבט

מקי שניים הרם הטרקטור גמרי.
 שבז. הרכוש כל על הבית רות

 רכב וירשבי הטרקטור נהג כשגילו
ש ראובן, את אותו שליווה אזרחי
 בעלות על בלהט לטעון התחיל

מהמקום. נמלטו הם הדירה, על
 היו האב, של הזמנתו אלמלא

 להחסות. מתחת נקברים הזוג בני
 ל״העודם ראובן אבי סיפר
:הזה״
 שנים. מזה הזאת בחרה גר אני

 גרתי ואני סבתי התגוררה בדירה
 מאז שנים ארבע כבר איתה.
ב לבדי. בדירה מתגורר אני מותה,

 איתי מתגוררת האחרונות שנתיים
סו. ארוסתי

ה מ  ״
״ ס! ת שי ע

 הוא שכירות. חוזה יש זו דירה
 המפקח בין 1953 בשנת נחתם *
 בובה יעקב ובין הנפקדים ניכסי על

השנים. כל וחודש שלי, הסבא

ב שלמישהו מאמץ לא אני
 החרד■ על יש שייד־מוניס שכונת

 לא מעולם יש. לי חוזה. שלו
 צרהריסה או עו-פינוי אלי הגיע

ב המטפלת חלמיש, חברת מטעם
 מ־ ולא ממנה לא המקום. תושבי

 אנשי מזה. יותר בית־המישפט.
ו יום־יום פה מסתובבים חלמיש
 זמן לפני רק כאן. שגרים רואים

ל חדש ביוב לעשות גמרתי קצר
שירותים.

 בשיחת ימים חודש עכשיו הייתי
רבי ביום חזרתי בלבנון. מילואים.

 שמע כשאבי הביתה. בלילה עי
 ואח אותי העיר בא, הוא שחזרתי,

אליו. אותנו והזמין סו
ל כדי אליו ויצאנו התלבשנו

 לפני התה כוס את לשתות הספיק
ו הרעש את כששמעתי שתתקרר.

 חולם. שאני חשבתי החוצה יצאתי
 ול- הטרקטור לנהג רצנו ואני סו

אנ עשרה איזה שם היו מלוויו.
 ״מה :אליהם לצעוק התחלתי שים.

 הזאת! בדירה גר אני עשיתם?
 להרוג יכולתם ז אותה הרסתם איד

!״אותי
הח מהם אחד להימלט. ניסו הם

אק על שלו היד את הזמן כל זיק
 אליהם. רץ אבי בחגורתו. שהיה דח

דיב לא הם הם. מי לדעת רצינו
 רק הספיקו שנמלטו, לפני רו.

שם. שגרים ידעו לא שהם לומר
 שלנו. הבית שהיה למה נגשנו

 התיק־ לבכות. להפסיק יכולנו לא
ב כמו ממש החדר, על קרסה רה

 לחלוטין. נהרסו קירות שני צור.
 ביטוח לי ואין נהרסו, החפצים
עליהם.
 ואמרתי: למישטרה מייד רצתי

״הבית את לי ״הרסו  שלח השוטר !
ה של המישפטית למחלקה אותי

לי? יעזרו הם מה עירית.
 מהמקום, וחברים ואני סו הלכנו,

 כל מהבית. החפצים את להוציא
 הפסנתר נקרעו. שציירנו הציורים

ה נקרעו. ׳ושטיחים בגדים נשבר.
 את להוציא תנו מאי מנעו הריסות

בבית. שהיה מה
ראובן. של סיפורו כאן עד

 בשכונה גר ,26ה־ בן הצעיר
 אחיו, אצל יעובד הוא ילדותו. מאז

 לרכב. חלקי־חילוף למימכר בחנות
שנים :תשע נמצאת 26ה־ בת סו

3.5^? ההריסות מתוך
חו תריוזוח חחוד איזווזייח חוז^־יח חר־ו־ח והר הח־דוחור רי

 הדירה, לתוך שנפלו הבית מקירות שניים הרס חלמיש
 שנבדקה מבלי נעשתה ההריסה האסבסט. גג עם ביחד

ה נמצא מהמתגורריס מישהו ואס תדירה תכולת כ תו ב
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 לדירה נכנס אלא שם, מתגורר 'לא ראשץ תואר בעלת היא בישראל.
 שכא- טוען פרבר אחר־כך. זמן־מה הזוג בני ובאנגלית. בפסיכולוגיה

אח להרוס ההחלטה התקבלה 'שר • להתחתן; עומדים
חד שם. התגורר לא איש •הבית,

מי •  נטושים מיבנים להרוס מצווה מישי ם "ג
לא הם פרבר, ולטענת בשכונה, • —————

ם . • י ר ע ו משום בית־מישפט של לצו נזקקים . ג
לחברה. השייכים בבתים שמדובר 1 1 י ,■־1״ י;

ה נבדק החברה, מנכ״ל 'לדברי י. שאליו ערבי .כפר ייך־מונים, 177
הריסתו, לפני יום רביעי, ■ביום בית שנות. בראשית עולים' נכנסו י■
למחרת באו אי-לכך ריק. ונמצא י חל־ רבה. בדלילות מאוכלס ,50ה־

המיבנה. את והרסו החברה עובדי התושבים, מרבית את מפנה מיש
הת־ שתהיה חוששים היינו ■״אילו מישפחות 30כ־ שם נותרו וכיום

ס

■

הרוסה ארוסה
 הצעירה שלהם. המגורים
נקבר י השאר כל שלבשה.

 ראוב אבי של ארוסתו אנסל, סו
 בי הריסות לעבר •בתדהמה מביטה

 הבגדי עם רק נותרה מארצות־הברית. שעלתה
התראו ללא שנהרס הבית להריסות מתחת

קו בתבו, המוזנח המקום, בלבד.
 כפר תחושת בגלל לצעירים סם

הכרך. בלב יוצר שהוא
 הבית הריסת אחרי קצר זמן

ה במרכז המקום צעירי התאספו
 פרצו וחוסר־האונים הזעם שכונה.
 על- נחסם השכונה שטח החוצה.

 אחר־ בשעות בוערים. צמיגים ידי
 חברים גם להגיע התחילו הצהרים

 והבעירו לשכונה, מחוץ הגרים
 מישטרה כוחות נוספים. צמיגים
ה על להשתלט בקושי הצליחו
מהומה.

 חברת למנכ״ל סנה הזה העולם
ל וביקש פרבר, אהרץ חלמיש,

יוש על בית הורסים כיצד דעת
ביו.

נפ ראובן של שסבחו טען פרבר
נכדה נפטרה, כשהיא .1974ב־ טרה

מבק היינו הדיירים, מצד נגדות
 הקבלן המישטרה. עזרת את שים

 להגן כדי נשק להוציא נאלץ שלנו
•חייו.״ על

לפר הזה העולם כתב כשהקריא
 על השכירות חוזה נוסח את בר

 ראובן שאם המנכ״ל הודיע הבית,
 הוא מוגן, דייר של זכויות יוכיח

יפוצה.
 רב מתח הכניסה הבית הריסת
 תל-אביב. בצפון הבעייתית לשכונה

 את להוציא מעוניינת חלמיש חברת
ל ולהעבירו מהשטח התושבים כל

ל מיועד השטח תל־אביב. עיריית
 תושבים תל-אביב. אוניברסיטת

 שכירות, חוזה חסרי חלקם אחרים,
 צפוי שלדירותיהם עתה חוששים

 ובין בהן, יהיו אם בין דומה, גורל
 ייצאו והם מזלם. להם ישחק אם

לרגע. מהן
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