
 עיר לאט״לאט הופכת שלה, תוססים
תו חיי״לילה בחוסר המצטיינת גדולה,
 תל־אגיג של מהדינאמיות משהו ססים,

 ב־ האשמה קולר את התולים וש אבד.
וההו המתנפנפת שגלוריתו ראש־העירייה,

 לו עוזרות היו שלו השארמנטית פעה
 בארצות• ראש״עיר חיה אילו בלי-ספק

הברית.
 שלמה ראש־העיר, את לראיין ביקשתי

 את אותו ולשאול צ׳יצ׳, המכונה להט,
 אלה בימים המטרידות שאלות אותן כל

 המתגוררים מחברי רבים ואת אותי
 שיעורי־ הכין ראש״העיר תל-אביב• בעיר
 בן חנן הצמוד, עוזרו עם אותי ופגש בית

שמי רימון, רוני דוברו, ועם יהודה
 שראש־ פעם כל אינפורמציה, לשלוף הרו

אותה. למצוא התקשה העיר
 ומעולם מאז היתה תל־אכיב •
הפופו הקיצי הגילוי יט, של עיר
 מחוף. גילוי הוא געיר כיותר לרי

שכי געיית את פותר אינך מדוע
 ,מסכן אתה מדוע המצילים, תת
? התושכים חיי את

התו לחיי הסכנה של הזו ההיסטוריה
 העיריה את להחזיק למצילים גורמת שבים

 הם עונת־הרחצה שהתחילה איך בגרון,
 את לתקן החלטנו אנחנו לשבות. התחילו
המצב.
 המצילים הכבוד, כל עם אנשים, כמה
ברמ לדבר זה עשו שהם מה כל ו הצילו
 לא זה כל הקהל, עם בנימוס לא קולים

מוג היה התחנות מיספר גם לרוחי. היה
 תחנות- מיספר את להוריד החלטנו זם.

ל ומעשר לעשר מארבע־עשרה ההצלה
 תחנות. להוסיף עניין כל לי אין שמונה,

עוב ככל יהיו שהם החליטו המצילים אז
 עד משבע יום כל ויעברו העירייה די

 הם בריאים, שיהיו שבת. כולל לא שתיים
 לא זה צריך! לא לעבודה, רוצים לא

עלי. מעיק
 לך, אומר ואני בעולם, מסתובב אני

באוס הייתי ישראלי. טירוף זה מצילים
 לאורך מציל חיפשתי שנה, לפגי טרליה

שאל הלכתי, קלומטרים, חמישה של חוף
 כיסא איזה מצאתי בסוף חקרתי, תי,

 הוא עשרה, ארבע בן נער יושב ועליו
המציל. היה

ה במקום בעירייה, לעבוד שיבואו טית,
השובתים. מצילים

? שכיתה שוכר אתה •
ה של המצילים שביתה. שבירת לא זו

פר מצילים יעבדו אז עובדים, לא עירייה
 מישטרה. יש בכוח, יתנגדו ואם טיים,
ו מישטרה יש חושבת את מה לשם
ה נהגו השנים בל כמשך •

הפ מהשכרת להתפרנס מצילים
 היתה חסקה גגי על שיוט קות,
 ואופיינית פופולרית גילוי צורת
 אוסר אתה מדוע תל־אכיג, לחופי

כהפקות? ושימוש השכרה
 רישוי חוק יש אוסר. החוק אוסר? אני

 שנים, שלוש לפני למצילים פנינו עסקים,
 עשו חסקות, להשכיר רוצים להם: אמרנו

בהת רשיונות. תוציאו וכדין, כדת זאת
 שום־דבר. עשו לא אבל בסדר, אמרו חלה

 אנשים לקנוס בסדר שזה חושבת את אז
 תל־אביב עיריית עובדי את אבל אחרים,

לחוקן מעל להשאיר
גלי על אוסר אתה ומדוע •
תל־אכיג? כחופי שה

 אסור. ואיפה לגלוש מותר איפה הגדרנו
 בחוף גם מותר, קלאב הקאונטרי בחוף

 עניין זה היתרנו. למרינה, מדרום הדרים,
 הגולשים עס אוסרים אנחנו בטיחות, של

שוחים. שאנשים היכן לגלוש
״היל־ חוף את מסרת מדוע •
 אתה האם המלון, של לידיו טון״
תל־ של החוף את להפוך רוצה
לתיי ורק אך שייועד לחוף אסיג

עשירים? רים
תו בפני חוף־הילטון את סוגר לא אני

 לתרבות מתנגד אני אבל תל־אביב, שבי
 כסף, לו אין מטיבעו הציבור עוני. של
 ליוזמה החוף את לתת מוכרח אני לכן

 שם תשים החופשית היוזמה חופשית.
 החוף את תהפוך עצים, תיטע כסאות־נוח,
 האלה ההנאות כל ובשביל לאטרקטיבי,

 המחיר, את נקבע אנחנו ישלם. הציבור
 לתושבי הנחה ותינתן הילטון, מלון לא

הקאונטרי חוף את כבר סגרנו תל־אביב.

בנוזה־צדק צ׳יצ׳
!״היסטריה בעד לא היסטוריה, בעד אני ? ההיסטוריות השמורות׳ עס ההיסטריה ״מה

 יאלץ הוא המיסים עומס שכגלל
 לדכריו הפופולרי. הקפה את לסגור
 כ־ לירות, 000 1078 כשנת שילם
56 1081וכ־ לירות 12,500 1080
 איכר דיזגגוף רחוב לירות. אלף

נסגרים כתי־עסק מצכיונו, משהו
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 אוסטרליה, לא היא תל־אכיכ •
 לקחת מוכנים לא באוסטרליה ואם

 אוסר לא זה אדם חיי על אחריות
ה הפריבילגיות אחת כסדר, שזה

 תל■ לתושבי חינם שניתנו מעטות
 אתה מדוע המצילים, היו אביב
? הזו הפריבילגיה את לקחת רוצה
 אבל הזו, הפריבליגיה את לוקח לא אני

 ככל לעשות האלה למצילים אתן לא אני
רוחם. על העולה

 לפתח או לעודד ענ״ן לי אין
 את לרדוף אדיו לא אבל סכסואל״ס.

 להם שתהיה טוב יוחד האלה. האנשים
בגן־העצמאות יסתובבו ושלא מ׳סגרח,

 שלך שהמאכק חושב אינך •
? אדם כחיי לעלות עלול כמצילים
 להיכנס יעז לא אדם שאף פירסמנו

 עושה שנכנס מי וכל חוקי, לא זה למים,
מוד פירסמתי בילבד. אחריותו על זאת
פר־ למצילים פונה ואני בעיתונים, עות

תו אך כסף, עולה לשם הכניסה קלאב,
ללא־תשלום. ייכנסו תל-אביב שבי

 את ראיינתי שעכר כשכוע •
 קפה־ של כעליו כסית, איש משה

לי אמר הוא ״כסית״, האמנים

 כורקאס למימכר חנויות ונפתחות
 שאינך אומרים וגרעינים־כוטנים.

ש דיזנגוף, לרחוב רגישות מגלה
הרחוב. את ומחסל גומר בעצם אתה

רי רוני מחברו מבקש העירייה (ראש
וה מיספרית, אינפורמצייה לספק מון,

 היו שעברה ובשנה השנה כי אומר דובר
ה לעשרת שקל 100—300 בין המיסים
 בית־הקפה שרמת וככל הראשונים מטרים
 אומר השנה, יותר. גבוה המס יותר גבוהה

 בין. בתי־הקפה בעלי שילמו רימון, מר
המרוב המטרים לעשרת שקל 600—800
 לכל שקל 100—200 ועוד הראשונים עים
ואו־ ראש־העיר מתערב כאן נוסף, מטר

 לא היא בתי־קפה בלי עיר בתי-קפה,
 ב־ לעמוד יכול אינו עסק אם אבל עיר.

 אם אטרקטיבי, לא שהוא סימן מיסים,
 אם מרוויח, לא הוא אטרקטיבי לא הוא
שייסגר. טיבעי מרוויח, לא הוא

 ״כסית״ שקפה לך איכפת לא •
7 ייסגר

 למה אבל לי. איכפת בהחלט בהחלט,
 בדי- שקרה מה העירייה? את להאשים

 המיסחר רמת הסוחרים, באשמת זה זנגוף
 תאורה, השקיעה העירייה ברחוב. ירדה

 אבל נקיונו. על שומרת מדרחוב, הנהיגה
 ואיווניר מכר ששניידמן אשם אני מה

שומ לא דיזנגוף פסג׳ ועל בעלים, החליף
 שם פותחים בתי־אופנה במקום רים,

 שהסוחרים גרעינים. ומוכרים סטקיות
 אחר־ ורק במעשיהם כל קודם יפשפשו

העירייה. את יאשימו כך
מדיזנגוף. אגודת-סוחרים אלי פנתה

 אני חומרת-־המצב, את הבינו בעצמם הם
 לשכת־המו־ את לרשותם להעמיד עומד
 עבורם לארגן פרישמן, שברחוב דיעין

 הולך לא אני מה בעצות, לעזור מופעים,
 ישנה לא זה כל אבל לקראתם? לעשות

לש צריכים עצמם הסוחרים הרחוב, את
העירייה. לא דיזנגוף, של הצביון על מור  לישכת־ את סגרתם מדוע •

 פריש* כרחוב העירונית המודיעין
סן?

 עלי כותבים בהוצאות, לצמצם צריך
 שמישרד־ מצמצם. אני אז ראוותן, בזבזן,

 ללשכות־מודי־ יידאג הממשלתי התיירות
כסף. יותר יש לו עין,

 את שסגרת אותך מאשימים +
שהיו מקומות כעיר, חיי־הלילה

 לאנסה, הביתה ארי באים כשהיו פונם,
 הזונה אחרי חיפה, בדרן ..תסע :אומד ח״ת׳

גו.״ אני שם ימינה, תטה החמישית

**1

״אני
משכונת־התיקווה מתפרצים עם בלישכתו צ׳יצ׳

!״אותי אוהבים תל־אביב תושבי פופולרי. ראש־עירייה שאני מרגיש

 עולה כיסא כל סבירה, היא העליה מר)
אנ כמה יודעת ואת ליום, שקלים שישה

 לא אני אחד? כיסא על יושבים שים
 למה בכסית, קורה מה לך לספר צריך

 בחינם הכיסא את יקבל בית־הקפה שבעל
ציבורית? מידרכה על יושב כשהוא

 ה■ שעומס מכך חושש אינך •
 דיזנגוף, רחוב את ייגמור מיסיס

ובמקו ייסגרו כמקום שכתי־הקפה
 והרחוב כתי־עסק ייפתחו מם

? אלנכי רחוב כמו יראה
בעד אני בתי-קפה, לנושאי רגיש אני

נאל הקטנות לשעות עד פתוחים
 כסכיכות שעריהם את לנעול צים

שבש אומרים כלילה. אחת-שתיים
 כ- חיי-לילה אין האחרונות נתיים

 המדיניות כגלל והכל תל-אכיכ
שלך.

 את סגרתי לא אני נכון, לא זה שטויות,
 חיי־ את פיתחתי אני בעיר, חיי־הלילה

 קמו ראש־עיר שאני מאז בעיר. הלילה
 היד׳ בפארק רמה, בעלי בתי־קפה יותר
 מקו׳ מיני בכל ביפו, בגני־התערוכה, קון,

יר ברחוב במרמורק, גבירול, באבן מות,
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