
 בהודו, גאגדי ממהאטמה שילמדו האמיתית.
 ממרטין שילמדו יד, להרים בלי מהפכה שעשה

אלימות. בלי שהצליח קינג, לותר
מצוקה. משכונת בא אתה גם •
 נולדתי אני מלוב. לארץ עלו הוריי כן.

 לגור עברנו אחר־כך בירושלים, תלפיות במעברת
 המאירי, בבית־ספר למדתי ח׳. קטמון בשכונת

מצטיין. תלמיד הייתי
 לבית־ להירשם רציתי ח', כיו^ז את כשסיימתי

 המצויינת שהרמה לי הסתבר אז אבל טוב, ספר
 ה', כיתה של לרמה שווה העממי מביודהספר שלי

 רוצים מה הבנתי ולא הכניסה לבחינות ניגשתי
לגמרי. התבלבלתי ממני,
 שהסכים בעין־כרם, לבית־ספר הלכתי אז
 תעודת חצי כולל אותו, וסיימתי אותי, לקבל

לצבא. התגייסתי בית־הספר אחרי בגרות.
 השכונה מן שאנשים נדיר די זה •
 לבתי־ הגיעו בדרךכלל לצבא. הלכו

סוהר.
 אנחנו — שלנו בבית אבל נדיר. זה נכון,

 הם ההורים. מן הרבה קיבלנו — אחים שישה
 היתה ולעבוד. ללמוד אותנו והמריצו בנו השקיעו

 לא כשהתגייסתי, ,1970ב־ לצבא. ללכת גאווה לי
 אני קרביות. ליחידות שהלכו בשכונה אנשים היו

 טייסים אפילו יש היום בסיירת־שיריון. שירתתי
השכונה. מן

גדלת? פוליטית אווירה ובאיזו •
 בגין היום עד בגין, עם היה תמיד שלי אבא
 כהניס־ הם שלי אחים שני אלוהים. זה בשבילו

כש ולאט־לאט, בגיניסט, הייתי אני גם טים.
 על באות ושההתגחלויות הדרך, זו שלא הבנתי
שמאלה. הלכתי השכונות, חשבון

 הגיעו פעילי־שכונות למה הבנתי לא בהתחלה
 היו כולם הרי — השכונה מנהיגות כל לשמאל.

 ולא ליכודניק, הייתי אני קל, היה לי בגיניסטים. ׳
היום פרס. נגר ההמונים את לסחוב בעיה לי היתה

בקטמון מדורת־המחאה הכנת
שיצא!* מה וזה בפרס, בחרתם .אתם

האוהלים תנועת מישרד בפתח (מימין) יונה יעקב
המפה!* על הבעייה את .העלינו

 שהמיפלגה מרגיש לא אתה •
 כדגל בכם שהשתמשו אותכם, רימתה
בחירות? לצורכי

 ולא הבטיחה המיפלגה כזאת, הרגשה יש
 הכי־גדולה העצרת את עשינו אנחנו קיימה.

 לבוא כזה ביטחון להם היה מתי וט׳. ח׳ בקטמון
 הרבה לנו הבטיחו ואז העזו. לא הרי הם לשכונות?

דברים.
 מתייחסים אבל רעיוני, כחוג למיפלגה נכנסנו

 משמשים אנחנו נחמד. כזה קישוט, כאל אלינו
 להתייחס במקום בשכונות, שלהם השומרים

 למערכת. לתרום שיכולים אנשים כאל אלינו
 יכולים אנחנו מה ויראו תפקידים לנו שיתנו

לעשות.
 וצעקנו מרכז לישיבת אותנו הזמינו אחת פעם

 בחולצות נאורי־נפש מיני כל שם יושבים שם.
המחי העלאות על וצעקנו באנו ואנחנו כחולות

 חושבים, הם מה עוד. אותנו הזמינו לא מאז רים.
ככה! יילד לא זה שם? אנחנו רוצים שהם שמתי
 מן אינטגרלי חלק לא אתם •

המיפלגה?
 להם אין אבל כאלה. עלוקות בנו רואים

קל יותר לי היה בנו. להשתמש יצטרכו הם ברירה,

 כל איתי, המישפחה כל מלך, אני שם בליכוד.
 לצערי, בדרן־. מאמין אני אבל איתי, השכונה

 עדיין המערך קישוט. בנו רואים עדיין העסקנים
 שומע לא עדיין העבר, של השגיאות מן למד לא
וערי־הפיתוח. השכונות את

 הצעירים האנשים בכל גאה ואני למד, הליכוד
 מגן. דויד שיטרית, מאיר קצב, משה — שלהם

 כל שומעים ואותו רמון, חיים רק למערך? יש מה
הזמן.

 בשביל המקום? את צריך אבן אבא מה בשביל
 תוכניות לעשות בשביל שלו? הספרים את לכתוב

 ויתן שורותיו את יפתח לא המערך אם טלוויזיה?
 כהנא להם, שאיכפת צעירים לאנשים מקום
 ישתולל. והליכוד כוחות יצבור
המיפלגה? את תעזבו לא אתם •

 זה לשנות, רוצה אני שאם מאמץ אני לא.
עקש צריך חברי־מרכז. שישה לנו יש מבפנים.

 לא זו היום אחרת. דרך לנו אין כי ואמונה, נות
מערכניק. להיות בשכונות בושה

 לצערי, הכלכלית, המדיניות בנושא אבל
 המערך הנה — באף המערך את משך הליכוד

 והליכוד רוטציה תהיה מעט ועוד החרא, את עשה
 אומרים: ברחוב אנשים הטוב. את ויעשה יבוא

 דויד הנה, שיצא, מה וזה בפרס בחרתם אתם ״הנה,
כך. להיות צריך לא זה התנגד." מנהיג־העם, לוי,

שמא הלכה בשכונות שהמנהיגות למצב הגענו
בימין. נשאר העם אבל לה,

 במישפחה, בלילות־שבת ויכוחים יש היום עד
 מבין הוא גם משתנה, שלי אבא גם לאט־לאט אבל

הכלכלה. את הרס שהליכוד
 משותף הוא שהמאבק להאמין רוצה אני
 וכולם א־פוליטי שהוא מטה הקמנו לכן לכולם,

המטרה. אותה למען פועלים ביחד
לאלימות? הדוחפים כאלה יש •

שליטה תהיה לא מעט שעוד פוחדים אנחנו
 נאבד ואז להפסיד. מה להם אין כי האנשים, על
תפרוץ. והאלימות בהפגנות השליטה את

 שהיו בהפגנות השתתפת כעכר •
בסאה?

 לשרוף רצו אנשים .1979 בנובמבר כאלה היו
 ״קודם ואמרתי: לפניהם עמדתי אני תחנת־דלק,

 שלאנשים הבנתי אז והתעלפתי. אותי!״ תשרפו
ההמון. את לעצור ושצריך להפסיד, מה אין האלה
הצבא? אחרי עשית מה •

 סיימתי להכשרת־מדריכים, במכון למדתי
 אני ומאז תעודת־הוראה, עם מוסמך כמדריך

מדריך־נוער.
 והתחלנו האוהלים תנועת את הקמנו 1977ב־

 תוכנית את מנהל אני היום השכונות. את לארגן
 ומנהל גוננים באיזור ושיקום־השכונות הרווחה

המתנ״ס. את

מיפלגה? חבר אתה •
 גאה ואני מיפלגת־העבודה, מרכז חבר אני
שם. להיות

בקטמון מדורת־המחאה הבערת
שכונות!* הרבה להדליק שנצליח .קיווינו
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