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 קינל סלע אורי חפירסומאי בי תתפרסם לאחרונה
 אפריל ביו סקל 1<$$.$ג של סכום תל״אביב מעיריית

לראש״העיריח. נאומים כתיבת עבור ואוקטובר,
 צריך אתה מדוע ראש־העיריה, אדוני *

! נאומים לך שיכתבו
 אני עיריה כראש שנים. כבר עובד סלע אורי עם אני

 לכתוב ואתחיל אשב אם מכובדת. בצורה להופיע צריך
 זמן לי יהיה לא בו. משתתף שאני אירוע לכל נאום כל

לעבוד.
? ביניכם העבודה חלוקת מתבצעת איך •

נותן אני טלפון. אליו פרים שאני או נפגשים, אנחנו
 להדגיש רוצה אני הזה בנושא :לו אומר ואני נתונים, לו

 כותב לי שיהיה מאוד טיבעי זה שלוש. שתיים אחת
נאומים.
נאומים׳. רק לך כותב הוא #
ל גם סופדים שאנחנו תשכחי אל הספדים. גם לא,
 שהולכים אחרים חשובים לאישים וגם תל-אביב יקירי

כותב. הוא זה את גם לעולמם.
ם! כל עבור מקבל הוא כמה * או נ
נושא. כל של בהרכב תלוי זה
 המקבל העיריה, מעובדי אחד אין מדוע •

תב משכורת, ממילא ?הנאומים את כו
קבי מבקש היד, ישר הוא ז קורה היה מה יודעת את

 היה כמה יודעת את רכב. עם קילומטראז׳ פנסיה, עות,
 מפחד לא ואני גרוש כל שווה סלע אורי ז נאום כל עולה
נאומים. כותב בתור לו זקוק אני האמת. את לומר

 אמצעי־ של תתורו תלתיט תיא צמח מינת ד״ר
 סקרים. בעריכת עסוקח הזמן כל היא התיקשורת.

 צמח ומינה ישראל״, ״קול על־ידי הוזמן האחרון הסקר
הארץ. מן לירידה היחס מה לבדוק התבקשה

המפ התוצאה ,היתה מה צמח, הד״ר •
ז הירידה על בסקר ביותר תיעה

 כי השיבו. מהנשאלים אחוז 20ש־ מהעובדה נדהמתי
 סיבה זו ביטחונית. היא הארץ מן לירידה הסיבות אחת

 חברתיות, בבעיות ירידה הסבירו אנשים תמיד חדשה.
 אנחנו הראשונה בפעם והגה כלכליות. ובעיקר ערכיות,
כסי הביטחון את מציינים אנשים שבה בתופעה, נתקלים

מבוטל. מיספר אינו אחת 20 לירידה. בה
ת! מדוע • מ ה ד נ

 לירידה. סיבה היו לא המילחמות שבדרך־כלל, מכיוון
 מתלכדים כולם היו מילחמה, פורצת היתה כאשר להיפך,

מיש מתפוצצים היו בעולם שדות־התעוסה הדגל. סביב
 המילחמה וכעת, למילחמה. ארצה להגיע שניסו ראלים
מדהים. וזה מהארץ, לירידה ביותר רצינית לסיבה הפכה
ר! אותך הדהים עוד מה • ק ב ב

 גינוי, לא לירידה. הבנה גילו הנשאלים שרוב העובדה
 מיספר גדל הכלכלית לסיבה שבנוסף העובדה הבנה. אלא

 לירידה. וחברתיות ערכיות סיבות על שהצביעו האנשים
 צריך זה אדום. אור להדליק צריך רק לא שזה חושבת אני

שיש. האדומים האורות כל את להדליק

 עומד הסוכנות, מנכ״ל שחיה מי להיס, שמואל
 למניעת אזרחים של וולונטרי אירגון — אל״י בראש

 שמן חשבתי הציוני, הקונגרס נפתח שבו בשבוע ירידח.
 על אם כי עלייה, על לא מישהו עם לדבר הראוי
 שעלייה לחשוב והפסקתי בעלייה, מאמינה איני ירידה.

 מאכזבים. לארץ, שעולים העולים מעט חשוב. דבר היא
ם צריך מחפיר. דבר היא מרוסיה העלייה הקי  ועדת• ל
 פאנוב, ונאלמה ואלרי לזוג קרח מה ולבדוק חקירה

 מה במיגדלי־דויד. ודירה ישראלית אזרחות שקיבלו
ב; ליאשה קרה אקו אז  אסירי״ציון יתר לכל קרה מה ק

אי ונעלמו מברית״חמועצות שעלו ״מפורסמים״ ועולים
 האחרים לכל קרה ומה ן ולוס־אנג׳לס ניו״יורק בין שם

 דירות, קיבלו אבל דבר, לנו אומרים לא ששמותיהם
 חינם שלהם הילדים את שלחו מיסיס, בלי מכונית

הארץ. את ועזבו נעמ״ת, של למעונות
 מילמן״, ״בית מתנוסס טאגור, ברחוב ברמת״אביב,

 חייתי בתל״אביב. יקר חכי באיזור חדשים עולים המשכן
 העולים של לצידם — מילמן״ ב״בית לראות מעדיפה

 שמואל את שאלתי לכן ארצה• שחזרו יורדים —
להיס:
מהארץ? ירידה ימנע לדעתך מה •

למולדת הישראלי את שיקשור חינוך חינוך. כל קודם
 דתית- תודעה בעלי שצעירים היא, עובדה מסורתי. באורח

מהארץ. יורדים ולא כמעט לאומית,
 חינוך מעשי? מאופן מציע אתה ומה +
עכשיו. על נדכר בוא רחוק. לטווח פעולה הוא

 על להשכרה דירות בניית של פרוייקט מציע אני
 שתמסור הממשלה, בבעלות שיהיו דירות לאום. אדמת
 שכר שערך מציע אני פרסיות. חברות של לניהולן אותן

ושה השוכר, של ממשכורתו רבע על יעלה לא הדירה
 אני כסלאמס. ייראו ולא גבוהה רמה בעלות יהיו דירות

המש אותם למשכורת: בהתאם דירות לבנות מציע גם
 פחות המשתכרים יותר. יקרות דירות ישכרו יותר תכרים
 בעייתם תיפתר לדעתי וכך, לאפשרותם. בהתאם ישכרו

שיצ יודעים כשהם מהצבא, המשתחררים הצעירים של
בית. לקנות כדי חייהם כל לעבוד טרכו

 הפרוייקט את להוציא צריף לדעתך איך #
? לפועל הזה

 הירידה, במניעת יותר להשקיע שצריך מאמין אני
 לדאוג אפילו צריך לנושא. המשאבים כל את להפנות

לירידה. יותר ולדאוג לעלייה פחות
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