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יצ אחותי עוצרת. בעלי של ניתו
 שהם הבנתי נסעו. והם מהבית אה

שלהם. הקשרים את חידשו
הח נשואה. אשה היא עשירה

סר בלשים למשרד לפנות לטתי
בל כמה עובדים שם אירם, טי

 המרכזי המדור של לשעבר שים
 שיעקבו ביקשתי המישטרה. של

אחותי. אחרי
 שבהן תמונות, לי הביאו הבלשים

 מבלים ציון עם עשירה את ראיתי
למ נכנסת ובמיסעדות, בבתי־קפה

 ב־ עימו יורדת ציון, של כוניתו
 מ־ ביקשתי בהרצליה. בית־מלון
ל כדי עמם אותי לקחת הבלשים

ביחד. שניהם את עיני במו ראות
ה פעמים. הרבה לציון סלחתי

 היא אחותי שדווקא לי כאב פעם
 אולי בי. איתה בגד שבעלי האשה

 אשד. ציון של המאהבת היתד. אילו
 מרוגזת, כל*כך הייתי לא אחרת,

אחותי? דווקא אד
הב ביחד, אותם שגיליתי אחרי

 עם קשר כל להפסיק ציון לי טיח
 שהוא גיליתי אני אבל אחותי.

 נד דרשתי אז פעם. כל אליה הולך
 ממשיך שבעלי לי להוכיח הבלשים
עשירה. עם להפגש

עימם. אותי לקחו הבלשים
 בעלי. של מכוניתו אחרי נסענו

 נסעו והם אחותי את לקח הוא
 לחדרו עלינו בהרצליה. אשל למלון

ל אותנו החזיק הוא אבל במלון,
 אחרי שעה, מחצי יותר הדלת יד

 שאני לו הודיע שמישרד־הקבלה
 הוא איך יודעת איני אותו. מחפשת
 אולי מהחדר, עשירה את הבריח

 סוף- אותנו כשהכניס החלון. דרך
איתו. היתד. לא היא סוף,

של לבעלה ונגשתי הביתה חזרתי

 רציתי ולא בהלם הייתי עשירה.
 את חידש שוב ציון כי להאמין
ניש שזו אחרי אחותי, עם הקשר

משלה. בית והקימה אה
ו למזונות, תביעה אז הגשתי

 בהעדרו להתגונן. שלא בחר בעלי
ס מבקש הוא אך פסק-דין, ניתן
ומב בתשובה לחזור ורוצה ליחה
טובים. חיים טיח

 גבוהה רמת־חיים לי העניק בעלי
 מפוארים, במקומות בילינו ביותר.

למיניהם. בארים לילה, במועדוני
ו כספית מבחינה התקדם בעלי

 הוא הביתה. כסף מאוד הרבה הביא
 סכומים השקיע הבית, את שיפץ

 מה כל קנה בשיפוצים, גדולים
 המכונית את החליף הוא שרציתי.
 מנהג לנו סיגלנו שלי. הקודמת

במקו ולבלות במיסעדות לאכול
ביותר. היפים מות

 אחותי את הזמנו קרובות לעיתים
 ציון, ביוזמת בעלה ואת עשירה
ה בדיעבד, להם. דאג מדי שיותר
א בחברת יותר חפץ שהוא סתבר
בעלה. בחברת מאשר חותי

 שביצעתי מעקב של כתוצאה
 מקיימת זו כי גיליתי אחותי, אחר

ב עם רומאנטיים מערכת־קשרים
ל הדבר את הבאתי ציון. עלי,

ה עשירה. של בעלה של ידיעתו
 הפרשה, כל את וחשף התפרץ גיס
ה המשך את הכחישה אחותי אבל

רומן.
רצי את לי להוכיח ביקש ציון

 עוד לו שאלד ודרש כוונותיו נות
 הסכמתי בינינו. יפייס אשר ילד,
 הרומן סיפור כי והאמנתי שוב,
בשלום. מקומו על בא והכל נגמר

 של והתנהגותו להריון נכנסתי
כלפי. מאוד גרועה היתה בעלי
שני אחרי שלי, הבת הולדת עם

ל נכנסת רחל, של אחותה משירה,בירוש תמונת
 לאסוף שבא אסקפור ציון של מכוניתו

 ומשירה ציון אחרי מקבו זו, תמונה שצילמו הפרטיים, הבלשים אותה.
לבית־הסישפט. יוגשו התצלומים בהרצליה. אשל ובמלון בילוי במקומות

 יודעת שאני לו סיפרתי אחותי.
 בעלה יחסים. איתר. מקיים שבעלי

בפרצו הדבר את זרק אחותי של
 עליה, התנפלתי אני אחותי. של פה

 להפריד צריכים והיו מכות הלכנו
בינינו.

יישאר לא
במישפחה!

ר א 64 א ש  מזו- לבקש אלא לי נ
 בא בעלי מבית־המישפט. גות €

 בחדרים גרים אנו אבל הביתה,
או מכינה מבשלת, אני נפרדים.

להי והולך בבית אוכל הוא כל.
אחותי. עם פגש

 אני זה. עם להשלים אוכל לא
 אחרת אשד, היתד, שאילו חושבת
היי אחותי, עשירה במקום כלשהי,

לג בדעתי נחושה פחות אולי תי
 שהוא שאסכים מדוע בעלי. עם מור

 לא לא, אחותי? עם יחסים יקיים
מס לא אני במישפחה. נשאר הכל

לזה! כימה
ש עורכת־הדין של באמצעותה

 עורכי־דין ממישרד גולן רית
 תביעה הגשתי בר־שילטון מנשה

 בתל־אביב המחוזי לבית־המישפט
ציון. בעלי, נגד

 לידתו שלפני סיפרתי, בתביעה
 בבית- כששכבתי הבכור, בני של

 ציון מצירי-לידד, ,וסבלתי החולים
אחותי עם בנעימים מבלה היה
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 ב־ גדולה שימחה היתד, הבנים,
 שסוף- מאושר היה בעלי מישפחה.

 של בתקופה בת. גם לו נולדה סוף
 חיים ציון לי העניק שנה כחצי
. ואהבה. חום הרבה עם יפים

ש הרגשתי שוב זה לאחר אך
 כי החלטתי פעם. מדי בורח בעלי

 מישרד־חקי־ על־ידי ייבדק הנושא
חות ראיות בידי שיהיו כדי רות,
כות.

 מיס- תוכניות לפתע היו לבעלי
 בהם אשר וימי-מילואים, תוריות

 ידעתי עשירה. אחותי, עם בילה
 כביכול יוצא שבעלי פעם בכל כי

 ולא אחותי את שירת למילואים,
 זאת הנציחו הבלשים המדינה. את

ובצילומים. בדו״חות
ה ניתק לא שבעלי לי הסתבר

שנ קשר עשירה. אחותי, עם קשר
בהפס הנישואין תקופת כל משך
ל היו ההבטחות כל וכי קות,

ו כפולים חיים ניהל בעלי שווא.
 כאשר כפולים, חיים לנהל ממשיך

כספי־המישפחה. עליה מבזבז הוא
אן ?}!* אסקפור. רחל דיברי כ
להז מבית־המישפט מבקשת רחל

 לדין, אסקפור, ציון בעלה, את מין
ש דמי־המזונות בתשלום ולחייבו

דורשת. היא
 סיימה בעלי,״ את אוהבת ״אני

 יכולה איני ״אך וידויה, את רחל
 עם במשולש איתו לחיות להמשיך
 ללכת.״ צריך מאיתנו אחד אחותי.
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ה את הרמתי לירות, כשהתחילו
 נשק, יש לי שגם צעקתי חולצה.
 לי נדמה אחר־כך אותו. שייקחו

 ומחסניות. כלי-נשק החליפו שהם
? זד, את יבדוק מי

כפוש אותנו מציירים בעיתונים
 לנו היה ? מדברים הם מה על עים.
 אותנו, מכיר מי ברישיון. נשק

 מהמיש- אף-אחד ? במישטרה בכלל
ר אנחנו הרי שם. מוכר לא פחה
 קראנו ולא מהומות למנוע צינו

 לעצור שיבואו מהשכונה לאנשים
 אף־אחד כמעט לכן הטרקטור. את
המנוח. בשימעון ירו איך ראה לא

 היינו לא שאנו מספרים עכשיו
אנ היום נכח. זה נפשות. 19 פה

 פה גרים נהרג. אחד .18 רק חנו
 האח ואמא. אבא רווקים, שישה
יל ושני אשתו עם ראובן הבכור

 שלהם, הילד עם נשואה אחות דים.
 נשואה אחות וילד. אשתי עם ואני

חו בעוד אחר. במקום גרה אחרת
 ואבוא מסדיר משתחרר אני דש

 דירה לי אין יום־יום, פה לגור
איש. 18 הכל בסך אחרת.

 החלק את לבנות התחלנו אנחנו
ת כבר חודשים. שישה לפני חזה  ג
 היה אי-אפשר חוקית גם לכן שם.

להו אפשר זד, ואת אותו, להרוס
בבית־המישפט. כיח

 סחטנים. שאנחנו עלינו אומרים
 לנו אין וכסף. דירות לנו שהציעו

 מה על כאן. בדירה טלפון אפילו
מדברים? הם

אן עד יהושע. יהודה דיברי פ

שא-ומתן ״המ
נגמר"________

מנח באים המישפחה בית ^4
 קרובים בני־מישפחה רבים, מים /

 אחד ההרוג. את הכירו שלא וכאלה
 בן־ הוא בהלוויה, היה שגם מהם,
 חירות סניף מפעילי מורדוף, ציון

 מישפחת בני תלו בחוץ בשכונה.
 החלק יסודות על שלטים יהושע
הת על מוחים הם שבהם ההרוס,
 בפרשה. והמישטרה העיריה נהגות
ה סקרנים, מתקהלים לבית מחוץ

 הדראמה את ושוב שוב משחזרים
שעה. מחצי פחות תוך שאירעה
 ביותר. עלוב נראה עצמו הבית

במקום שביקרו קציני־המישטרה

 עווני־מישנחח
 עדינת את מנעו

 ההלוויה עס8
 עיו״ת בוחנת

 ביום תדאניב,
בלילה החמישי

 יהושע של מותו על שנודע אחרי
 דימעה. מלהזיל להתאפק יכלו לא
 מיזרונים על ישנים המישפחה בני

מ חלק בטון. ריצפת על המונחים
יש תריסי־ברזל הם הדירה חלונות

 לפרצות מוצמדים פח מלבני נים.
 חלק עלוב. קטן, המיטבח בקירות.
 חלק שהיא בחצר, מתבשל מהאוכל

מבית־המישפחה. אינטגרלי
 בסינד עמוסים בחדרים המדפים
 מי־ היא יהושע מישפחת רי־קודש.

והמנ המישפחה בני דתית. שפחה
קו בספרי הזמן כל קוראים חמים

דש.
 אומר משא־ומתן,״ פעם היה ״אם

 משא-ומתן אץ נגמר. ״הוא יהודה,
ש מה את בחזרה יעמידו שהם עד
מו השכונה שבני נכון הרסו. הם

 אבל זאת, ולעשות להתנדב כנים
זאת. תעשה שהעיריה רוצים אנחנו

 או לפינוי משא־ומתן אין אז ועד
אחר.״ לסידור

 ב־ האחרון בשבוע המאורעות
במהי זה את זד, רדפו תל-אכיב

 של מוחו על הידיעה רבה. רות
ב חדש מצב יצרה יהושע שימעון

עיר.
 ואישים ועד־השכונה המישטרה,

 כבר המת לקבורת פעלו שונים
ניצול תוך בלילה, החמישי ביום

 שלמה של השנייה הבעייה
 היא תורגמן, ואברהם להט (״ציץ׳״)

צווי-ד,הריסה. ביצוע המשך
 תל-אביב של המוניציפלי בשטח

 צווי־הריסה אלפי כעשרת יש יפו
 ואיש ישנים רובם .1948 שנת מאז
 כמה יש אותם. לבצע מתכוון אינו

ש מינהליים, צווי־הריסה עשרות
 העיריה, ראש לחתום מוסמך עליהם

ציבורית קרקע לשחרר ושמטרתם
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שיטעו! של המילואים פינקס מתוך הראשון העמוד
 שנתיים במשך היה תצעיר ביתו. גג על שנהרג יהושע

תובלה. כנחג בצפון מילואים משירות שב ולאחרונה בשירות־קבע

 נוהגות דתיות שמישפחות העובדה
 ליום עד המת את להלין שלא

 אחרי־הצהריים בשעות המחרת.
תו הפגנת בכוח המישטרה פיזרה
נח שבמהלכה הבית, ליד שבים

הראשי. הכביש סם

התארגנויות
ת מו מאיי

 אח- משכונות שוכים ורמים ך
בש הגיעו בתל-אביב-יפו רות ^

לשכו החמישי יום של הערב עות
 על להשפיע ניסו הם כפר-שלם. נת
ל תצא שההלווייה המישפחה בני

 להפג- ותהפוך מלכי-ישראל כיכר
עי נגד בני-השכונות של נת־ענק

 בראשה. והעומדים תל-אביב, ריית
ש ברור היה אך נדחתה, ההצעה
רב. זמן יימשך לא השקט

 וביום ובמוצאי-השבת למחרת
ב נאצה סיסמות צויירו הראשץ

 הפגנה בצפונה. בעיקר העיר, רחבי
 במוצאי להיערך מתוכננת גדולה
 בכיכר-מלכי-ישראל. הבאה השבת

 התיקווה, שפירא, בשכונות פעילים
 מונים, שייך עמל, גיבעת שלם, כפר

 משכונות־פד ופעילים ויפו שבאזי
לפ מבטיחים אחרות מערים צוקה

לנ כדי דרמאתיות בדרכים עול
הצעיר. מות את קום

ני תל־אביב ומישטרת העיריה
בעיות. שתי לפני כרגע צבות

 השכונות. התארגנות היא האחת
ההת תוביל לאן יודע אינו איש

 בשכונות התחילה. שכבר ארגנות
 סיפלגתיים, פעילים ישנם השונות
מ ועדים גם אך שתולים פעילים
 רבה מוטביציה בעלי חזקים קומיים

 ו־ מאגרי-נשק על ידוע לפעולה.
 במקומות המוסתרים ציוד־חבלה

 את להציג מנסה המישטרה שונים.
 כהפגנת־כוח הצפוייה ההתחממות

 יתכן בשטח. פליליים אלמנטים של
תו יעמדו שמולד, שהמציאות מאוד
 בקרוב תל-אביב וצפון מרכז שבי

לגמרי. שונה תהיה

 לפיתוח מיועדות ואשר שנתפסה
 אחד הוא שלם בכפר הבית שכונות.

 תל- עיריית דובר לדיברי מהם.
 צווים של הגדול חלקם בוצע אביב,
 בודדים, צווים נותרו כרגע אלה.

 שלושים בתוך לבצע יש שאותם
יום.

 צווי־ 15 בוצעו האחרונה בתקופה
 מתחלקים כשהם מינהליים, הריסה

וצ מרכז דרום, בין בשווה שווה
העיר. פון

 מה־ להימנע יכולה גם העיריד.
ב בעבר נעשה שכבר כפי ריסה,

ה ובצפון בדרום שונים מקומות
י עיר.

טו שלם, בכפר מקומיים פעילים
נו מיבנים שני לפחות שיש ענים
 מינה־ צו־הריסד, לגביהם שיש ספים

 ימנעו השכונה שתושבי ברור לי.
 ה־ תרצה באם ביצועם- את בכוח

במקום. ההריסה את לבצע עיריה
 כל על מידע מקבלת המישטרה

ה אם ובודקת צפוייה׳ הריסה
 היא ההריסה בזמן חוקית. הריסה
 המבצע העיריה לכוח סיוע נותנת

 להרוס אם ההחלטה ההריסה. את
העירית נציג בידי היא לא או

ת יהושע מישפחת בית בפרשת
 הצו. את לממש העיריה נציג בע
ה ההתפתחות התחילה כאשר אך

 אליבא — המישטרה יכלה טראגית,
 על להורות — תל-אביב דעיריית
 שאולי הפסקה הצו, ביצוע הפסקת

בנפש. פגיעה מונעת היתד,
 לא הקרוב שבזמן הנמנע מן לא

 גם מינהליים. צווי־הריסה יבוצעו
 יש המישטרה בצמרת וגם בעיריה
 יתכן השיטה. לגבי שגי הירהור
 שנים שלוש מלפני הכנסת שתיקון

 ב־ יועמד המינהלית ההריסה לגבי
 לצדק, גבוה בית־דין לפני מיבחן

נדר בדיוק מה להבהיר שיתבקש
ב לעשות והעיריה המישטרה שות

זה. ,מיקח
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