
אומרות...נזה הן אוחרים...חה ה□ אומרות...מה הן אומר׳□...מה הם ■

 גדי אילת, עול הפוער העירית ראש שוב, זאת עשה הוא
ך  ראשי של לכינוס־חירום הגיע לא פשוט הוא כ

ערי־פיתוח.
פיתוח? עיר אינה כבר אילת •

 היא מתפתחת. עיר אם כי עיר־פיתוח, היתה לא פעם אף אילת
 להכניס קטגוריה לאיזו ידעו לא כי עיר־פיתוח של מעמד קיבלה
 בגלל ותמריצים מיוחדים תנאים לה מגיעים זאת בכל אותה.

האקלים. ובגלל הריחוק
חורג? בן מרגיש אתה •

 הרבה כל־כך לנו היו אבל מצויץ, מרגיש אני לא. בכלל
 שהבעיה כאילו אלינו מתייחסים מזה. יצא לא דבר ושום כינוסים,

לאומית. לא פרטית, היא
לכינוס? לבוא טעם מצאת לא ולכן •

 יוצא מה השכם, על לשני אחד ולטפוח לברבר סתם בוודאי.
 ערי־הפיתוח את מחסלת היתה יכולה, היתה הממשלה לוא מזה?

ברצון.
ידיים? הרמת אז •

 ראשי של השכם על לטפוח לעשות? לי נשאר עוד מה
 קורה אילת. בנמל בעיה לי היתה מזה, חוץ האחרים? ערי־הפיתוח

 שיש בהיסטוריה הראשונה הפעם זוהי נורמלי, לא משהו שם
 ההנהלה כבני־אדם. מתנהגים ממש ועובדים, הנהלה בין סיכסון־

 שביתה, עושים לא והם אגרסיבית, בוטה, בצורה כלפיהם מתנהגת
בעיצומים. פותחים לא

עבודה. מקום לאבד רוצים לא הם •
 את לסגור יהיה אפשר ואז ישבתו, שהם מקווה ההנהלה בדיוק.

 בצבא. כמו פקודות ומחלקת דוד קיצורי מחפשת היא אילת. נמל
 העובדים את לדרוס מנסה הנמלים רשות הנהלת איך ייאומן לא זה

 בכינוס ולקשקש לברבר ללכת במקום אז מצליחה. ואינה
 זה העובדים. את לעורר הלכתי ערי־הפיתוח, של ראשי־הערים
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 לרשויות בבחירות מכריע מישקל שלנשים לומר קשה
 המנסות נשים על שומעים אנו ושם פה המקומיות.

החוצה. נהדפות מה ומשום במערכת, להתברג
 רעש, הרבה כל״כן מחיפה. רום יעל את למשל קחו
 הליכוד מועמד יהיה מי ובסוף צילצולים, הרבה כל״כך

 שהגשים לשמוע הצטערתי לכן כמובן. גבר בחיפה?
 בין שהיא סימור, עליזה את אחת, מועמדת עוד מפסידות

סימור. משה הרדיו איש של רעייתו גם היתר
 מועצת ראש מישרת על להתמודד עמדה עליזה

וויתרה. מגוריה, מקום נווה־מונסון,
ויתרת? מדוע עליזה, •

 שלי הנשמה את השקעתי העסק. מכל לצאת שהחלטתי מכיוון
 זוכה ולא תמורה מקבלת לא שאני לי וכשהסתבר הזו, בעבודה

מהמישחק. לצאת החלטתי הולם, ליחס
הולם? יחס אומרת כשאת מתכוונת את למה •

 די שלי והמשפחה המועצה ראשות תפקיד על כבר התמודדתי
 פופולרית, דמות שהוא בעלי, על גם שטיפסו כמובן אז. נפגעה

 מתמודדת אני שאם החלטתי לכן מעיקרו. שטותי היה והטיפוס
כלום. לא או הכל או רוצה אני זמן, לעניץ מקדישה אני ואם הפעם,

כלום? לא או הכל זה מה •
 לתפקיד המערך מועמדת תפקיד על להתמודד מוכנה לא אני

 אצא ואז המערך, של המועמדת להיות רוצה אני ראש־המועצה.
 בבחירות. לנצח כדי לי שיש מה כל ואת זמן אקדיש ואז למאבק,

לא. זה — הדרך אמצע על להתחרות אבל

 את מארחת תיסלם המופע.לחקת את לראות לי הזדמן
 דבר אבל מופעים, מבקרת איני בנזין' ולהקת בשן יגאל
 רק מיועד הזה המופע בטוח: על להגיד יכולה אני אחד

 לא אבסולוטית. שמיעה ולבעלי ,20 עד 10 לגילאי
 צרחות אלא האוזניים, את לכם קורעים שהרמקולים

 לא עדיין כזה דבר התוף. עור על המאיימות הן המעריצים
 של תמונות מניפות גדולות וילדות קטנות ילדות ראיתי:

 בשן יגאל עליהן שכתוב חולצות לובשות בשן, יגאל
לבימה. עולה •תיסלם' כשלהקת משוגעות כמו צורחות
 למופע הכרטיס מחיר ליבי. תשומת את משך נוסף דבר

 •חצב' מועדון בחסות התקיים המופע בלבד. שקל 100 היה
 שיר עם תקליטון קיבלתי קצר זמן אחרי בנק״לאומי. של
 הבנק מוציא מדוע עצמי את שאלתי •תיסלם'. להקת של

 האיש הלהקה. עם פירסומת מסע על כסף הרבה כל״כך
 של הצעירים על אחראי אשר כהן, רפי הוא הופניתי שאליו

אותו: שאלתי בנק״לאומי.
 להקת על כם!ז הרבה כל־כך הבנק מוציא מדוע •

״תיסלם״?
 שהם מפני כסף? עליהם מוציאים שאנחנו חושבת את למה
 משרתת הזאת הלהקה בסך־הכל שלנו. בפירסום גראפי אלמנט

שלהם. בפרצופים להשתמש זכות לנו יש שלנו. האינטרסים את

לסוחר? עוברת סחורה •
 את עותקים. אלף במאה תקליטון כעת להם הוצאנו כך. בערך

 הזול זיל לנו עלה זה שטויות. כסף? הרבה לנו עלה שזה חושבת
לתקליט. סנט 20 —

 זכויות מהם קניתם שלא להגיד רוצה אתה •
לבנק? כפירסומת שלהם בשירים להשתמש
 להשתמש זכות לנו המקנה בחוזה, קנויות השירים על הזכויות

 במיוחד נכתב פורחים חצבים השיר שלהם. השירים בכל
חצב. למועדון

העסק? מכל ״תיסלם״ להקת חברי מרוויחים כמה •
תשלום. ללא הכל עושים הם פרוטה. לא אף

שלהם? ההופעות מסע את מסבסדים אתם •
 ירדני. טמירה האמרגנית ובין בינינו הוא הכספי ההסדר כל
 תיסלם, הבנק. של מועדודיהצעירים חברי את מסבסדים אנחנו
מהבנק. לא ירדני, מטמירה כסף מקבלים ובנזין בשן יגאל
בחינם. עובדים שהם להאמץ לי קשה •

 חד־פעמי סכום החוזה. חתימת בעת שנה, לפני כסף קיבלו הם
וזהו.
קיבלו? הם כסף כמה •

אותך. מעניין זה מה

השכם!״ על לשני

כץ: ,גד
האחו טופחים ״סתם

טימוד: עליזה
הנל או מעו־פה, .,אני

כהן: רפי
מרוויחים לא ״תיסלם


