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 השבוע למצוא קל לי היה שלא להודות מוכרחה אגי
 תאמין, ומצאת יגעת - אן שלגי• מהארץ שמתפעל מישהו

 ,22 בן נידלבלייר, ריקי הוא האיש מצאתי. אכן ואני
 להופעות לארץ שהגיע מלונדון, זמר־שחקן־רקדן

 כולו תל־אביב ברחובות מסתובב והוא בקוליסאום,
שמח. נל־כד הוא מדוע אותו שאלתי התפעלות.

 ולהופיע לבוא אותי הזמינו לטובה. מופתע פשוט אני
 אחטא אבל להימשך. חייבת ההצגה כי לבוא, והחלטתי בתל־אביב

 ייחטף בטיסה שכבר בטוח הייתי דאגתי. שלא אומר אם לאמת
 הטיסה זה, במקום ערבית. ארץ באיזו ננחת ושכולנו שלנו המטוס

 אלי התייחסו הנוסעים אותי. פינקו ממש הדיילות נהדרת, היתה
 של האורות את וראו לישראל כשהתקרבנו אמיתית. באמהיות
 שלי בחיים פעמים עשרות מחאו־כפיים. הנוסעים כל תל־אביב,

 כזה. דבר ראיתי לא ומעולם בעולם, נמלי־אוויר מיני בכל נחתתי
 ולאן לעשות צריך מה לי הסבירו כולם לי, עזרו כולם כשנחתנו,

 לא אחד ואף ברחוב למות יכול אתה באנגליה לפנות. צריך
שחורים. אצלכם אוהבים כנראה אחרת. הכל זה פה בך. יתעניין

אכזבה? של רגע אןז היה לא •
 פצצות איזה יש אם בדקתי כל וקודם למלון הגעתי להיפר.
 שום שאין ראיתי טוב. טוב לבדוק לי אמרה שלי אמא מוחבאות.

 שחשבתי. כמו טנקים ואין ברחובות חיילים אין גם פצצות.
 אבל — ומפוחדים הזמן כל פה דואגים שכולם חשבתי בלונדון
טעיתי.
 בענייני רבות דאגות לאנשים היו השבוע •

עצבנות? שום הרגשת לא כספים,
 לקנות הציע אחד ושכל בבנקים ארוכים תורים שיש ראיתי

 בארץ כרגע כלכלית בעיה איזו שיש הבנתי אז דולרים, ממני
 נהדרת ארץ לכם יש שממש לך, להגיד רוצה אני אבל שלכם.

 מוסיקה של יופי בחורות, של יופי לילה, חיי של יופי ומפתיעה.
שימחה. והרבה
בארץ? בעיניך חן מצא שהכי הדבר מה •
 הכי הכי אבל משגע. רבר זה מיקלחת, יש במלון חרר שבכל זה
 לקבל אפשר אחד שמברז שלכם הזאת ההמצאה זה בעיני, נפלא

 שאתה גאונות, המצאה זו הזמן. באותו קרים מים וגם חמים מים גם
הפנים. את לרחוץ כדי ברזים, משני כיור למלא צריך לא
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 ץ3ר לאה של רשיון־הנהיגה נשלל שעבר בשבוע
 במהירות נהיגה בשל שקל, 4000ב״ נקנסה והיא לחודשיים,

 בכך המעשה את לתרץ ניסה שלה עורך־הדין מופרזת.
 לעבודות הארץ בכבישי הרבה נוסעת רביו שהגברת

 עבודה לדעתה האם רבין, לאה את שאלתי התנדבותיות.
החוק. על לעבירה מישקל־נגד להוות יכולה התנדבותית

 כל למיקרה ואין מיקרה בכל לציית צריך לחוק שלא. מובן
 את מקבלת לא גם אני שני, מצד שלי. ההתנדבותית לעבודה קשר

בחוק. שזילזלתי זה
מותרת. לא במהירות נסעת זאת, בכל •

 של מכלול בתוך נמצא גדולה במהירות נסעתי שבו הכביש
 כמו לשעה, ק״מ 70 של במהירות לנסוע מותר שבהם כבישים

 עליו, נסעתי שאני הכביש מעודאביב. וכביש קיריית־שאול כביש
 לשים לפחות היה הראוי מין האלה. מהכבישים באופיו שונה לא

 של במהירות לנסוע ואסור בנוי שטח זה שפה תיזכורת, של תמרור
 שבשטח לדעת חייבת שאני נכון שלידו. בכביש כמו קמ״ש, 70

 צריך כך אחר, סימן ובהעדר קמ״ש 50 רק לנסוע צריך בנוי
 עוזרים לא שהם בזה המישטרה את מאשימה גם אני אבל לעשות,
 עליו. עובר כשהוא אותו תופסים רק אלא החוק, את לכבד לאזרח

 אבל לי. קורה היה לא שזה בטוחה אני מתאים, תמרור היה אילו
קרה. שזה מצטערת ואני אשמה מרגישה אני הכל, •עם

המקומיות! למועצות הבחירות את בכלל היום זוכר מי
 שזוכר אחד עצמם! מהמועמדים חוץ בכלל, בזה מתעניין מי

 אלי דה־קסשרו. אלי עכו, עיריית ראש הוא היטב ומתכונן
 חדשים ארבעה כבר עכו עיריית ראש משמש דה־קסטרו

 שאלתי דורון. ישראל הקודם, ראש־העיריה התפטר מאז
̂  הטעם את לטעום לו הספיקו לא חודשים ארבעה אם אותו

להמשיך. רוצה הוא ומדוע
 מכיר אני הטעם שאת כך מהיום, לא בפוליטיקה מתעסק אני
 שנים שלוש מקומי, בשילטון מהאוניברסיטה תואר לי יש מזמן.
 כראש־העיריה העיריה. מועצת וחבר מחלקת־הגביה מנהל הייתי

 גסה, מילה זו בעיני מוצא־חן שזה להגיד דרכי. בתחילת ממש אני
 שליחות כממלא עצמי את לראות רוצה ואני אתגר, זה בעיני

ציבורית.
 העיר למען שתעשה הראשון הדכר מהו •

שלכם?
 לעיר עכו את להפוך הוא לעשות שצריך הראשון הדבר

 את עוברים ארצה הבאים מהתיירים אחוז 60 ככה גם תיירות.
 שמחזיק הזה הקטן הריבוע את לראות באים וכולם העיר,

 של הערבים גרים הזה בריבוע שנה. אלפי חמשת של היסטוריה
 הם שאליהן משופרות, דירות להם בונים אנחנו ועכשיו עכו,

אתר־תיירות. מהמקום לעשות אפשר יהיה אז יעברו.
 לבניינים הערבים את שמעבירים אומר אתה •

 עם ביחד אותם לשכן לא מדוע עבורם. שבונים
היהודים?

 שכונות גם בעכו יש רוצים. שהם מה שזה בגלל כל קודם
נפרדות. בשכונות לגור שרוצים ערבים יש אבל מעורבות,

 . הסיכות עשית כהונתך חודשי בארבעת •
לך? נתנו איך בעיריה, גדולות

 השינויים את ביצעתי מהמערכת. חלק זמן ^רבה כבר אני
 עזרה אלא אותי, דחתה לא המערכת העיריה. עובדי עם בשיתוף

 שהיה העיר, ניקיון על כל קודם התלבשנו הדברים. את לשפר לי
 פארקים לעשות התחלנו לרווחה, בבנייה התחלנו מאוד, מוזנח

בעיר. פרחים אלפי ושתלנו
 משלהם מועמד עבו של לערבים אין האם •

לראשות־העיריה?
 לו אין אבל לראשות־העיריה, מועמד יש חד׳׳ש לרשימת

סיכויים. הרבה
שתקבל? חושב אתה ערבים של קולות כמה •

. שארבעת מניח אני ערבים. 5000ל־ הצבעה זכות יש בעכו
 אקבל אני שלי, ההשערה ולפי להצביע יבואו מתוכם אלפים
קולות. 2500 מתוכם
ש האם •  עיר שהיא בגלל לעכו מיוחדות בעיות י
ויהודים? ערבים של

ופורחת. יפה עיר רוצים כולם מיוחדות. יומיומיות בעיות לא




