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עירייה, עובדי ״היכו
נתח! עדיהם איימו

תל״ עיריית ראש להט, שלמה את לשאול רציתי
תור אברהם ובין שבינו המשובשים היחשים על אביב,

 ובביקורים בקבלות-פנים עסוק היה להט אבל גמן,
ם מעבר לעיר. מחוץ חסו מ  פגשתי מזכירותיו של הגבוה ל

העניין. על אותו ושאלתי רימון, רוני דוברו, את
 שהוא טוענים רק אנחנו תורגמן. עם ריב שום לנו אין

תפקידו. ממילוי מתחמק
 לגבי בהשקפדתיכם הבדד שיש מכינה אני •

מפקד־הסחדז. שד תפקידיו
 להיות צריכים שלא מסכימים אנחנו גם הבדל. אין

 דרשנו רק אנחנו הספר. בית כותלי ובין בחצר שוטרים
 הורים של ואלימה חמורה התפרעות יש שאם ממנו,
 תטפל שהמישטרה ההורים, על־ידי המוסתים ילדים ושל
בכד•

? התפרעויות מין איזה +
 שושני, שימשון הד״ר את היכו עירייה, אנשי היכו

 גם ברצח איימו ברצח, עליו איימו מינהל־החינוך, מנהל
 הורים דורפמן. שמואל בשם אחר בכיר עובד־עירייה על

רומ פשוט שושני. הד״ר של במישרדו בעירייה התפרעו
 עומד בתל־אביב אכיפתו על שממונה ומי החוק, את סים

י מרתיח לא זה בחיבוק־ידיים.
שום היו שלא באוזני, טען תורגמן מר •

 לו, לדאוג שעליו היחידי הדבר וכי הפרות־חוק,
 פתוחים יהיו כית־הספר ששערי לשמור הוא
׳־ עושה• אכן וכך —

 ו־ — ההתפרעויות את בטלוויזיה ראה עם־ישראל כל
 צו היה שאין? לטעון יכול הוא איו אז ההשתוללויות.

 שאסר הורים, 22 של קבוצה נגד בית־המישפט של ברור
 עשה מה הלימודים. מהלך את ולשבש להפריע עליהם

 בית- צו את בגסות הפרו האלה כשההורים תורגמן.
י המישפט

? זאת מסביר אתה איך •
 המישטרה. את ולא העירייה, את להסביר הוא תפקידי

דע לפי תורגמן, חושב. שאני מה להגיד מוכן אני אבל
 לא הוא הזה. העניין כל פופולארי, לא שזה חושב תי,
 אנשי־השכונות, נגד פועל בטלוויזיה אותו שיראו רוצה היה
ומבי מעימות ולהימנע לפעול שלא מעדיף הוא ולכן

 דברים שגם חושבים, אנחנו אבל בלתי־נעימה. קורת
לעשות. צריך פופולריים .כל־כך לא
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נשק היא ״האלימות
הליכוד!״ של חלוד

 פרס שימעון של הביקור את שאירגן שמי שמעתי
 מיפלגת״העבודה, יו״ר של עוזרו הוא בקריית־שמונה

 מצטער הוא היום אם אותו שאלתי אפלבאום. בועז
עצמו. על שקיבל היוזמה על

 באה לא היוזמה מזה, חוץ מצטער. לא אני כל, קודם
 בקריית־שמונה, בית־אדלשטיין אנשי מצד אלא מצידנו,

 במקום. פרס של ביקור לארגן רבות פעמים אלינו שפנו
 ביקורים של שלם יום בתוך הזה הביקור את שילבתי
וב ומיצפים, מושבים קיבוצים, בגליל, העימות בישובי

רבה. בחמימות התקבלנו כולם  לא הס קריית־שמונה שאנשי סוד לא זה *
להוכיח? ניסיתם מה שלכם• הקהל כדיוק

 שימעון לפני סגור שהוא מקום שאין להוכיח ניסינו
והוכחתם? נו, +פרס.

ו הסובלנות על סמך לא שהליכוד חבל כן. בפירוש
שלו. המתפרעים את לארגן והחליט הטוב׳ הרצון ספונ ולא מאורגן, היה שזה כטוח אתה *

? טאני
 ממחלקת־ זאב, ממצודת ישר אלא מאורגן, סתם לא

על־כך. קבלות לנו יש שלהם. האירגון ? קכדת־הפנים את קיכד פרס שימעון איך *
ממערכת־ רגיל הוא הזאת המאורגנת לספונטאניות

 אחרי בקור־רוח. זה על מגיב והוא האחרונה, הבחירות
 מלכי- בכיכר הפגנת־הנגד מעניין והתקפלו נכנעו שהם

מהם. פנוי לא שהשדה להוכיח מוכרחים הם ישראל,
 קריית־ כמו למקומות ללכת תמשיכו *

? ־טמונה
מ מבית־שמש, קריאות קיבלנו הערב באותו עוד
ויופיע. יבוא ששימעון ומקריית־גת. מבאר־שבע טבריה,
 מילה להגיד מצליח לא פרם שימעון הרי *

? הטירהה למה אז כאלה. בהופעות
 הצליח שהוא לך מודיע אני ? זה את לוקחת את מאיפה

 ד,מפ־ של החבורה למרות שרצה, מה כל את כימעט לומר
 מ־יש אמר זה ועל משיח,״ ״בגין שצעקו השכירים ריענים

 שהמשיח שמעתי לא ועוד כמוכם, בדיוק יהודי אני :עון
הגיע. כבר

 באלימות אולי, להגיב, חושבים לא אתם *
? אלימות מול

 של החלוד הנשק היא האלימות לא. ואופן פנים בשום
התיל׳ילי״׳יל־י.■׳ י.-1י1יר1'1־*״ית־״׳1>וו*-*יזי ן־ו&ינו!

 האיש היה בבפר״שלם, חרות מפעילי מורדוף, בו״ציון
ר ועידת־ההסתדרות את פוצץ שכימעט מנ ט פ ס  ,1981 ג
 בן־מאיר. דב לח״ב הרביץ בימעט כימעט שהוא ואומרים

תו דווקא שאלתי ת על דעתו מה או מו  ועל בכלל, האלי
 לשימעון קריית־שמונה מאנשי חלק שערכו קבלת־הפנים

פרס.
 של הנושא לכל לאלימות. שמתנגדים אלה בין אני

 בקריית־ פרס שימעון של לביקור בקשר אבל אלימות.
 ברוב הוא האלים. הוא שפרס להגיד, רוצה אני שמונה,
בכוונה. בהם התגרה הוא לקריית־שמונה. הגיע חוצפתו  להגיע פרם לשימעון אסור דעתך, לפי *
? קריית־שמדנה כמד למקדמות ככלל
 ונגד המילחמה נגד המילחמה באמצע שיוצא אדם

 נגד כרזות שמוציאה כזו במיסגרת שנמצא אדם צה״ל,
 אלים. אדם הוא החיילים, בין אותם ומחלקת המילחמה

 תמיד מגיעה פיסית שאלימות לך להגיד רוצה אני בכלל,
״רו לראש־הממשלה כשקוראים מילולית. אלימות אחרי
 באיזה משקוף איזה לשבור מאשר גרוע יותר זד, צח,״
 כוועידת־ השתמשת אתה אלימות כאיזה €מקום.

מילולית? או פיסית אלימות ההסתדרות,
 היו מהומה, היתד, בכלל. באלימות השתמשתי לא אני

בדב גדול עוול לי נגרם אבל מכחיש, לא אני ויכוחים,
 אחד בן־אדם אלי שיבוא רוצה אני לי. שהדביקו רים

 אותו אתבע מייד אני — יד מרים אותי שראה לי ויגיד
 ומחפשת דברים מנפחת תמיד העיתונות הוצאת־דיבה. על

בעיתון? עכשיו עלי תכתבי את מה יודע מי סקופים.
 בקרית־ עושים היו ואם אלימות, נגד כמובן, אני, אבל
 מצדד הייתי י אני רשיון, עם שקטה הפגנה איזה שמונה

בזה.
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ף: ן~איון3 מורדו

בחוצפתו הגיע נוס

.*ומרים הם . :*והרים הם מה . . 11* הם מה .


