
לצרה אחות
 אחות־לצרה. נוספה השבוע שני ביום

 הגיור טקס התקיים בלונדון הרבני בבית־הדין
 מנדי של בתם שאולי, דנה של

 מדוע שאולי. ורפי ריים־דייווים־שאולי,
גיור? ומדוע בלונדון
 למדה שנים ארבע התגיירה. לא מעולם מנדי
 פעם בכל אך הגיור, לקראת עצמה את והכינה

 והודיעה קמה פשוט אחד שיום עד הטקס, נדחה
 כל יהדות. על מהם יותר יודעת שהיא לרבנים
 לכל כיהודיה עצמה את מנדי רואה הללו השנים

 יודעת אינני שלם. בלב ישראל עם ומזדהה דבר,
 הבקיאות רבות יש הזה המדור קוראות בקרב אם

 שקיימתי בשיחות כמוה. היהודית הדת ברזי
 נוכח מחדש פעם בכל נדהמתי פעם מדי איתה
 השוכן ולעם לתרבות לדת, שלה והאהבה הידע
כאן.

בקולג׳ ללימודים מנדי רשמה דנה את

שאולי דנה
במיקווה

 ועתה, קולג׳. כרמל באוכספורד, יהודי־דתי
 הגיור בטקס לעמוד יכלה שבו לגיל כשהגיעה

 ליהדות תצטרף שאכן מנדי דאגה בו, הכרוך וכל
האפשרי. בהקדם

80ה־ לשגות
 להחזיר עומדת דנמרק קרה! זה לא. או תאמינו

 צרות הניתוק, סף על היחסים הביתה, שגרירה ת1
דוקא. אלי בטענות? באים מי ואל הצדדים. זכל

 שלי בחיים יודע! השד ממני? רוצים הם מה
 מתה אני דנמרק ועל רעה. מילה אמרתי לא לוד
ומתמיד. ?אז

 שרינה את שאלו בצרות? אותי סיבך מי
 על מרשמיה קצת כתבתי הכל בסך :זארש.

 שנערכה העולם, של חיית־השעשועים נחרות
 מה אז פנטהאוז. והירחון גוצ׳ונד! ברב יל־ידי
;רעש?
 אומרת כשהיא לשרונה, מאמינה למשל, אני,
 באים עורפו. על שערות ארבע גוצ׳ונה נזלבוב
 חיית־ עם שלו תמונה ושולחים ;דנים,

 מארבע יותר קצת ורואים הדנית, ;שעשועים
 להאמין, למי אז .3000 או 2000 נגיד• ,!ערות.

 אני — עליי יכעסו שלא לתמונה? או שחנה1
לשרונה! ;אמינה

 זאת, בכל להם, יש חושבים שהדנים מה על
 הטלוויזיה בשבועון פירסמו הם ואותן ובלוח.

 שני דווקא שלהם, בלאד ובדילאד להם1[
בדנית. אבל נחמדים. סבועוניס

 שאין טוענת שרונה הראשון. הפרס עניין או
 זה דולר(גם אלף 200 למלכה שנתנו דולר, דליון

 חשאי הסכם היה לדעתה שכן לדבריה, [א,
 שהיא וטוענים הדנים באים פחות), ,!תקבל
 בחמישה היתר ואת מייד, דולר אלף 200 ויבלה

 לדנים, מאמינים הייתם אתם שווים. !שלומים
 הפרס שאת חושבת אני לשרונה. מאמינה ני1

 אירגון או מאירגון־הכנסיות בדנמרק לה שלימו
שלהם. עובדות [מהות
 שזכתה שנערתם טוענים הדנים עוד? מה
 מתוך חוקיות, בבחירות בדנמרק נבחרה ,פרס,
 שואלים והם סופיות, מועמדות 20מ־ ותר

 מארש שארונה זכתה תחרות ״באיזה זמהים
 אין שאצלנו להם ועני לכי ישראל?" את ייצג

 לאומי קונסנזוס שיש בתחרות. צורך ואין כוח-
 להתחרות הראויה והיחידה האחת היא זשרונה

בליכודו! העם של כוחו שנאמר; כפי התואר, ל
 אינם הם הדנים. העלו קלה תמיהה ועוד

 מן שהוצאה לי סיפרה לא ששרונה ;אמינים
 נותרו עוד ואז הראשון, בשלב כבר מיד, תחרות

מתמודדות. 22 מבין ז
 בשמה שהעליתי הטענה, על תמהים הם ושוב

 נכחו לא ואנשי־הוליווד שמפיקים שרונה, זל
 מקומיים אנשי־מאפייה רק וכי בחירה,

אומרים. הם בולשיט! בטקס. נכחו זורחי־המלון

 גולושמדל
אילת ליד

 רואים אין כל־כך מרשים טכס סתם. לא זה
 טאבה של בדוכסות ואצלם, שבוע, כל צלנו
 שנות זה ופאפו, נלסון של מושבם ים־סוף, חוף

.2000־

 א״א ייצוג מכונית לאילת, בטיסה יגיע השר
 את מפלסים סירנות עם כשאופנועים אותו, וסיע
 ליד לדוכסות, בכניסה הרב. ההמון בתוך ררך

 שיצטרפו רוכבי־גמלים ימתינו הראשון, מחסום
לשיירה. קלה רהרה

 נלסון הוד־רוממותו, ימתין שלו הכפר בפתח
 את יברך הוא בידו. ומלח כשפת־לחם ■אשון,

 יפהפיה, נערה מהלב. יוצאות חמות, במילים שר
 צווארו, על עטרת־פרחים תתלה שופת־חזה,

 הגדול הקהל וכל פיו, על לוהטת נשיקה ;צמיד
ויללות־שימחה. במחיאות־כפיים יצטרף זעצום

 בשביל הכבודה כל ואת השר את יוביל נלסון
 כשכל למיזרח, ממערב הטריטוריה את זוצה

 תיזמורת־מאריאצ׳י אחריהם, מזדנבים נוכחים
טראלך. בום טראללה בום — הקצב את תן

 את רפי יוליך ולעברו להם, ימתין חדש מיבנה
 יגזור וזה המספריים, את לשר תגיש הנערה שר.
 המיבנה. בפתח הסרט את הנוכחים מיצהלות כל
 אחריו. מיד אותה וינעל הדלת את יפתח שר
 שם תשתקו להפריע! לא שקט, ש.... ש.... ;....
צד!

 והחגיגה ייצא, השר ספורות דקות אחר
 איך שמעו כולם עובדה, עובד. העניין תחיל.

המים. ודו
 החדש בית־השימוש השבוע בסוף ייחנך כך
נלסון. של ^פר

 קלמנטינות
- אשכוליות או

 פשוט בבור או הצרכים את עשו כה עד
 את מזהיר היה רפי הים. במעמקי או ופרימיטיבי

 מצריים לחופי שלו מהחוף להתרחק הנזקקים
סאסו. של לחופו או הסמוכים,
 בעלה מין, עמום לאילת הגיע מה זמן לפני

 העיניים את קצת לשטוף היפה, ציפי של
 לבטן מהגב התהפך שבוע המוח. את ולרחוץ
 בית־שמוש בכפר לבנות שהתנדב עד ולהפך,

של זכותם על אריה כמו נלחם רפי ומודרני. חדש

 למישמע אך הטבע, בחיק פרש להפריש האורחים
 — עמוס של בתוכניתו הפופולרית, התמיכה

ונכנע. ידים הרים
!י-------------------1------------------------------------------י----------------------------

 את בחסותו ולפתוח לאילת, שריר, אברהם
1 המוסד.

שריר אברהם
המיתקן את לחנוך

 דירקייאר ז׳נט
לה יש

 שרונה, נבחרה שאילו למשל, טוענים, הם
 יותר רוח מגלה דירקייאר ז׳נט היתה

 השפתיים, על יפה חיוך עם ויוצאת ספורטיבית,
 אני בספורט כולם. על רפש להטיל מנסה ולא

צודקים. הם אולי חלשה,
 שלהם? הבינלאומית מסריחה פיתאום ומה

 את מקומם זה הסיפור? את שרונה לקחה איפה
 אותו דוחים הם נסיון־הכפשה, סתם זה כולם!

 שהעלתה המועמדת, שם מה ואגב, בשאט־נפש.
נגדה? כזאת טענה

 מעל למכות עוברים הם עכשיו מכל: והגרוע
 הציצים, בעניין לכם מכרה היא מה החגורה.

 ׳!80ה־ בשנות יותר נחשבים לא הציצים כאילו
 בעולם נחשבים, לא הם בישראל אצלכם אולי

 כמו רזה לדוגמנית משהו. נחשבים הם הגדול
 חיית־שעשועים אבל לסלוח, אפשר 16 בת מקל

 גיחוך תעורר מתאים ציור ללא בינלאומית
וחמלה!
 — רצח! — כועסים הם שעלי בעוד אך

 הזמנה לה שולחים הם מוחלים. הם לשרונה
 למכור רוצים בטלוויזיה. בסרט־פירסום להופיע

קלמנטינות. שם

 רק שם שהיו בטוחה אני מחיי? רוצים הם מה
 סרטים על שמעתי וכבר אנשי־מאפייה,

משוויצים? הם מה אז הפיקה, שהמאפייה

 הוצעו ההופעה בתום שמיד עובדה מאפייה! איזו
 להופעה שונים חוזים חמישה שלהם לחתיכה
הוליוודיים. בסרטים

^ ׳ ׳


