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כהלכה שהתגייר מי הוא יהודי
1לאם־> שנולד או

 למנהיג 85 במלאות 9!
 נזכרו יערי, ,מאיר מס״ם
 המיתו אחת שלא מפ״ם בבית

 בהבל־פה. יערי את עיתונאים
 לחצות סמוך הלילות באחד

 משידורי־ישראל, כתב התקשר
 נעמי התנועה, דוברת עם

נכו אם אותה ושאל ריפתין,
 נפטר. יערי כי השמועה נה

 שמאלי מנהיג של בתו נעמי,
 ריפתיו (״קובה״) יעקב אחר,

 אך בשלילה, השיבה המנוח,
 הידיעה אמיתות את לבדוק כדי
 שמ־ לויקטור טילפנה היא

והס אותה הרגיע הוא טוב,
 כל מתקשרים שאיתו לה ביר

שא אותו ושואלים שבועיים,
 לה הציע הוא אך דומה. לה

 עם תתקשר היא שליתר־ביטחון
ל טילפנה נעמי עצמו. יערי
מרחב- בקיבוץ יערי של ביתו

 הבקרים, באחד אותה. ישכח
 הישראלית המישלחת כאשר
 שלה ארוחת-הבוקר את אכלה

 לו סיפר בקאהיר, בחינה־האוז
(״שו יהושע מעריב, עיתונאי

 למיש- שנילווה כהנא קה״)
 באותו דיווח שכאשר לחת,
ב הדיונים על למערכת בוקר

 פילוג שיש לו סיפרו מצריים,
יצ השר הליברלית. במיפלגה

מז חק  ד מהתנועה, פרש כר
 הצעירים הח״כים שני עימו

 ודרור תיכון דן הירושלמיים,
 אותו: שאל כהנא זייגרמן.

 הלחמניה ?״ הולך אתה מי ״ועם
 הוא בדיאן. של בפיו נתקעה

 לעג־ שר-התיידות ליועץ פנה
 רימון, צבי ייני-תיקשורת,

 אם אותו ושאל לצידו, שישב
 שהיה רימון, כך. על שמע הוא

שהיו השיב במתיחה, חלק לו

סליק, מיוה מיפלגתית, פעילה מחבקנוס שימעון
בירוש־ בגו־סאקר המימונה בחגיגות

 במקום, הצהריים בשעות שהופיע פרס, קחל־סקרנים. לעיני ,ליס,
 לפני לבימת־חכבוד• מסביב כפולה, ברשת המגודרת לרחבה הוכנס
 אך העיתונאים. עם והתלוצץ חיוכים שפע הוא' לבימה, שעלה
 :צועק הקהל החל לבימה, לעלות אותו הזמין המנחה כאשר
״בגין ״בגין, ״״בוז ואחר־כך !  הנאום על ויתר פרם ממושך. !

 אחד שהביא הקוף את כשראה שנעלב משום אולי לשאת, שהתכוון
(למעלה). קריאות־גנאי נגדו שקראו הראשונה בשורה מהעומדים

 שעה זו שהיתר, ולמרות יה,
 לטלפון יערי ענה מאוחרת,

 שהתבלבלה נעמי, בעצמו.
 להזכיר ״רציתי אמרה: מעט,

 של ישיבה מתקיימת שמחר לך
מפ״ם.״ ריכוז

 ישכח שלא אחד איש ■
 ולאו־ במצריים, ביקורו את

 הוא שט, שנהנה משום דווקא
 יושב-ראש כדיאן, גוסטב

 החברה של מועצת־המנהלים
 בדי״ תיירות. מיפעלי לפיתוח

 לשעבר, ח״נדהליברלים אן,
 במישלחת־התיירות השתתף
 לסיבוב־שי־ למצריים שיצאה

ונ הנסיגה, ערב אחרון, חות
לא שהוא למתיחה קורבן זל

 בטוח לא הוא אך שמועות,
 סיים לא הנרגש בדיאן בכך.

 עם להתקשר וניסה ארוחתו את
 למצוא הצליח לא אך הארץ,

 טיל- הצהריים בשעות פנוי. קו
 מישרד־ מנכ״ל פרבר, רפי פן

 על דיווח לקבל כדי התיירות,
ש ורימון, השיחות, התקדמות

 אותו לעדכן שכח עימו, שוחח
 וכהנא שהוא המתיחה בעניין
 כששוחח בדיאן. את מתחו
 שאל הוא פרבר, עם בדיאן
 במיפלגה קורה מה מיד אותו

 שהשניים אחרי הליברלית.
הת חרשים, של דו־שיח ניהלו
 קורבן נפל שהוא לבדיאן ברר

הב לידו שעמד מי למתיחה.
לפניו. חזר שהדם חין

 סוכול יהושע למחזאי 8!
הנצ לשאלה חדשה הגדרה יש

מי ״כל :יהודי מיהו חית
 ל־ נולד או כהלכה, שהתגייר

.״16אם־
 חראקירי, שלו, בטור 8!

 סובול כותב הנזישמר, בעל
 שיר־ מישקל על חראשירי,

״השר :ידוע מאוד ילדים
בבוקר רץ / בביטחון שרון

 דיין. משה אביה, דמות את
 דג לתת-אלוף הנשואה יעל,

 שבפסיכולוגיה אמרה שיאון,
 דיאגנוזה בעד מקבלים היו
 ענה מאוד. נמוך ציון זו כמו
 עלילה בתור ״אבל :מני לה
 טוב יימכר זה ספר, של

מאוד.״
 שהיא אמרה דיין■ יעל 9;

אביה, על ספר לכתוב פוחדת

 במישחק קבוצתם את לעודד
 הוא אירופה, גביע גמר על

הל אחריו בעיר. לקניות יצא
 נכנסו והם איש, 30כ- כו

 שהוא החנויות לאותם בדיוק
 המישחק בזמן אליהן. נכנס
 מאחד סטירה וחטף כימעט הוא

 שהוא לו הסביר זה האוהדים.
 באותה לאשתו תחתונים קנה

גרביים. בה קנה שגינת החנות

 / העץ על טיפס הוא / ללבנון
/ חיפש מילחמות  ואבוי אוי /

 השואו את גודמן / לשובב לו
 / העץ על טיפס הוא / גנב

 חיפש.״ מילחמות
 שאל בערב־ראיונות 91
 דיין יעד את פאר מני
ל נישאה שהיא העובדה אם

 16ב־ ממנה מבוגר שהיה גבר
גבו דרגה בעל ושהיה שנה,

 בחיפוש קשורה בצבא, הה
לה שיזכיר מישהו אחרי שלה

 נכון, זה אין שלדעתה משום
 מרפא שהזמן שטוענים, כפי
העבר. זיכרונות את

 תוכנית־הטלוויזיה מפיק 81
 מספר גינת, רפי כלבוטק,
להי שעשוי לרושם שבניגוד

ביו גרוע צרכן הוא ווצר,
בש על למדו, זאת ואת תר,
 וקנו אחריו שהלכו מי רם,

כ בהם. קנה שהוא במקומות
 עם יחד בקלן, גינת שהיה
שבאו תל־אביב מכבי אוהדי

 בסיור־ כשהמשיך אחר־כך,
אח בחנות מצא שלו, הקניות

יותר. זולים תחתונים רת
ה בהצגה שצפה אחרי 81
ד של מבבל הגדולה זונה  הני

 שמה שריד, יוסי אמר דוין,
 ילד ששוחטים לא זה שחמור

 אותו, מבשלים הבימה, על
 אף ואחר־כך אותו אוכלים
 שחמור מה — אותו פולטים

 לא וזה קורה, זה שכל הוא
כלל. לו מזיז
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במקומו. לבוא יכול הוא אין במקום, נוכח אינו יוסף, עובדיה הרב חראשון־לציוו, שאם בטענה לעלות,
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