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 עשרות מתקרבות. המקומיות למועצות הבחירות
 ראשי־עיריות בהן. מתמודדים וחדשים ותיקים מועמדים

 חולון, עיריית ראש איילון, פינחס ורק והולכים, באים
 שאלתי שוב. לזנות ומקווה - 1953 מאז בתפקידו נשאר
התפקיד. באותו שנה 30 לשרת לו נמאס לא אם אותו
 העשייה, של לקצב נכנס כשאני אבל שנמאס. רגעים יש כן,

מעניין. וזה — יום בכל משתנים שדברים מרגיש אני
לנוח? רוצה אינך .74 בן אתה היום •

 לפני שהייתי כמו שלא נכון —מאוד דינאמי אדם אני לא. עוד
 מחבריי רבים מהר. ועובד מרץ מלא אני עדיין אבל שנה, 30

שלי. בקצב לעמוד מתקשים הצעירים
 כל את גמר שהוא שאמר מסויים, ראש־עירייה כמו לא גם אני

 אני אז גמרתי, לא עוד אני שלו. העיר עבור לעשות שניתן מה
ממשיך.

 הדרך את חוסם שאתה מרגיש לא אתה •
לצעירים?

להתמודד, יכול אחד כל פתוח, עומד ראש־העירייה תפקיד
 מצאתי פעמים כמה שכבר היא, האמת ייבחר. — שייבחר ומי

 של התפקיד את למלא ראויים אותם שחשבתי צעירים אנשים
 והלכו סרבו האלה האנשים שדווקא אלא חולון, עיריית ראש

אחר. ציבורי לתפקיד
 לעיר לדאוג הוא עירייה ראש של תפקידו •

 ולא עליו נלחמות המיפלגות מדוע אז ולאזרחים.
האישים?

 של תפקידו את רואה לא אני גם מאוד. צודקת את
 שיטה עדיין היא השיטה אבל פוליטי. כתפקיד ראש־העיריה

מיפלגתית.
 בבחירות לבחור צריך חברי־המועצה את שגם חושב אני

 וקשה שמרנית היא הזאת המדינה כמה יודעת בטח את אישיות.
זה. על מדברים כבר אבל דברים. בה לשנות
16 _ _ _ _ _ _ _ _

 של.יש נמיפגש להופיע אמורים היו אמנים מאוד הרבה
 למרות הגיע, לא חלקם שעבר. בשבוע אכזיב בפארק גבול'

 הם כי הופיע שהשם מניחה ואני שמם, הופיע שבפירסומים
 סיני. אריק הזמר הוא מהם אחד להשתתף. הסכימו
 לא כך ואחר להופיע הסכים שקודם נכון האם אותו שאלתי

בא.
נכון.

מדוע? •
 שהסיסמה בהופעה להשתתף שאבוא לי אמרו אלי כשפנו

 רוצה אני גם הסכמתי. הביתה״, החיילים את ״החזירו היא שלה
לאילת. גם כך לשם לנסוע מוכן ואני הביתה, יחזרו שהחיילים

 גבול, יש תנועת על שאלות לשאול התחלתי אחר־כך אבל
 חלק רק הוא הביתה החיילים שעניין והבנתי לעומק קצת ירדתי

 והתחילו העניין את הבינו פיתאום שלי הנגנים גם מהעניין.
 האחרון ברגע לנסוע. לא או — הבטחנו כי לנסוע, אם הירהורים

בבית. ונשארנו דעתם את חיזקתי אני
 במיסגרת כאריאל הופעת שפעם זוכרת אני •

הליכוד.
 שוב להיכנס לא אותי לימד זה שערוריה. פרצה ואז נכון,
פוליטיקאי. לא זמר, אני פוליטיים. לעניינים

 לך חשוב לא פוליטית. דיעה לך שיש מניחה אני •
פעם? מדי אותה לבטא
 הסגור בתא לצירי תהיה שהיא רוצה ואני פוליטית דיעה לי יש

לקלפי. פתקים מכניסים שבו הזה,

 את בעיקר איידס מחלת והפחידה העסיקה היום עד
 שקיבל חולה כי פורסם השבוע ההומו־סכסואלים. ציבור

 ״ חסר של הקשה בתיסמונת לקה בבית״החולים עירוי״דם
̂  המקבל אדם כל כי להסיק יש מכאן האם נרכש. חיסוני

 זו שמא או שונות, למחלות חשוף בבית־חולים עירוי־דם
קורהז שזה ראשונה פעם

איליין הד׳ר האפידמיולוגית, אל הפניתי השאלה את
ייו•

 קיבלו שהם שהדם מפני במחלות נדבקו שאנשים מיקרים היו
 | שואלים דם, תורם כשאדם היום, עד צהבת. בעיקר מחלה, נשא
 מקבלים לא כן, היא התשובה אם בצהבת. אי־פעם חלה אם אותו
דם. ממנו
 לבדוק אפשרות יש מאוד. מפחיד נשמע זה •

לחולה? אותן שנותנים לפני מנות־דם
 אי־אפשר עדיין אבל מסויימים, דברים לבדוק אפשרות יש
איידס. מחלת את נושא הדם אם לבדוק
עושים? מה אז •

 1 גדולים מאמצים בארץ כרגע שעושים מבינה אני כל, קודם
 ן היא שם הבעיה מארצות־הברית. הפלסמה יבוא את להפסיק
 ן מועד שאדם סכוי יש כסף. עבור מנות־דם מוכרים שאנשים
 ן מלתת ונמנע לכסף, נזקק אותה נושא אפילו או למחלה

 וקשה דם, מוכרים לא אנשים בארץ הנושא. על אינפורמציה
לגמרי. בריא שהוא ספק לו יש אם דם לתרום ירצה שאדם להאמין

_ תורם? כל של יושרו על לפמיר צריך זאת, ובכל •
הזה. בעניין לעשות מה אין כן.
 שאם 100/״סב־ לי להבטיח אי־אפשר כלומר, •

 כלשהי במחלה אדבק לא לעירוי־דם, אזדקק אי־פעם
באיידס? אפילו או

 רחבי בכל נדירה. מאוד מחלה על מדברים אנחנו
 עד ושם איידס, של מיקרים 1641 היום ער התגלו ארצות־הברית

מעירוי־דם. התחיל שהעניין מיקרה אף נתגלה לא היום
 הומו־סכסואלים רק שלא כבר הסתבר זאת ובכל •

במחלה. לוקים
 ! 1641 ה־ שמתוך הסתבר, בארצות־הברית, שנערך המחקר לפי

 שנוטלים אנשים היו 17* הומוסכסואלים, היו 71* איידס חולי
 המופיליה חולי 1* האיטי, ממוצא אנשים 5* הוורידים, דרך סמים

 ־• האנשים מיליוני מכל כלומר, במחלה. לקו מדוע ידוע שלא 6ו־*
מדוע. ברור ולא באיידס חלו איש 64 בארצות״הברית, הגרים

 במחלה שלקה איש להכניס אפשר יהיה הזה למיספר אולי
 העניין על חותמת הייתי לא אני אבל מעירוי־דם, כתוצאה
 עירוי־הדם את קיבל עליו שמדברים האיש כי מוחלט, בביטחון

 היום זה את לבדוק מאוד קשה דעתי ולפי שנים, ארבע לפני
התוצאה. אומנם שזו מוחלטת בוודאות ולדעת




