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 שלה כשהכסף משנה, למעלה לפני איתה דיברתי
 מניות עם יחד לטמיון ירדו קטנה דירה על והחלומות

 יודעת היא היום מאלוהים. שזה חשבה היא אז הבנקים.
 להאמין הפסיקה היא בני־אדם. של שמות יש שלאשמים

 עם עושה את מה לבנקים. להאמין הפסיקה לשרי־האוצר,
בריק. פנינה הזמרת את שאלתי היום, שלך הכסף

 הבעיות כל את לי פתרו גאוני־הכלכלה לדאוג. צריכה אני למה
בצד. לשים גרוש אף לי יהיה שלא דואגים הם ועכשיו

 איתו לעשות צריכה היית הרי כסף, לך היה ואם •
ערכו. על לשמור כדי משהו
 כי שחורים, דולארים קונה שהייתי לעיתון להגיד מפחדת אני

 רק מפריע שהחוק הרגשה לי יש שני מצד החוק. את נוגד זה
 גמרתי כבר אני שחורים. דולארים לקנות כסף להם שאין לאלה

 הכסף מלבד לי, כואב שבמיוחד מה ידיד. גם הוא שהבנק להאמין
 לדעת שנוכחתי הוא הבנקים, של האדיבה בעזרתם לי, שאבד

 לתת ממשיך והוא מצליחן הוא שנכשל מי כל שבארץ־ישראל
 הם ביפאן האלה? האנשים כל מתביישים לא הם איך לעם. עצות
חראקירי. עושים היו מזמן כבר

להתאבד? להם מציעה את •
 לא שבאמת מבין כשהאדם הדרך, סוף זה התאבדות וחלילה. חם
 עוד שהם שהפאשלות בטוחה אני לעשות. מה יותר לו נשאר

ומתוחכמות. רבות הן לנו, מכינים
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 פי ועל בכנסת מועלה להיות עומד יהודי הוא מי חוק
במק גבוהים. להתקבל סיכוייו כנסתולוגים של הערכות

 אתיופיה, עולי של יהדותם בשאלת סערה מתחוללת ביל,
 שיערכו לאחר רק בה להכיר מסכים הרבני שהמימסד

 האירועים, צמד על שהגיבו מאלה אחד קלים. שיפוצים
 דויד של נכדו בן-אליעזר, יריב לתיקשורת, הד׳ר הוא

 הוא בשם.מי ציבורית תנועה להקים מציע הוא בן־גוריון.
יהודי*.

 אתיופיה, עולי של יהדותם לגבי שהועלו הפקפוקים בעקבות
 ספקות עלו ממני, יותר הרבה במיצוות מדקדקים דעתי שלעניות

 שיש בטוח אני יהודי', הוא להגדרת.מי מתאים אינני שמא בליבי,
 של רחבה תנועה שתקום הראוי שמן וחשבתי כמוני רבים עוד

כהלכתו. בהכשר לזכות הרוצים ביהדותם, מפקפקים
כליבך? האלה הפסקות התעוררו מדוע •

 אחורנית, שנה אלפיים יהדותי, שורשי את לבדוק ניסיתי
 עברי ואילך ומכאן בסב־סבי, נעצר שאני גיליתי ולהפתעתי

 בליבי, החשש עלה לכן לאימות. ניתן ואינו מטושטש היהודי
 באילן־היוחסין תקלה איזו קרתה רוסיה, בערבות אי״שם, שאולי

שלי.
.יהדותך? את סוסית לוודא כדי לעשות ניתן ומה •

 מקבוצות באחת זר כשחקן להירשם הוא ביותר ההגיוני הצער
 ההלכה. על־פי נבדקו שציציותיה יהודיה עם ולהתחתן הכדורסל

בריבאונדים. חזק מספיק לא אני כי נפל, הרעיון
הלאה? מה אז •

 אבל יהודי״. לי.ראש שיש להוכיח אפשר שאולי חשבתי
 אלא הראש, לא הוא טוהר־הגזע להוכחת שהקריטריון לי נאמר
 אך בגיור־לקולא, לזכות כדי לטבול, לפיכך, לי, הוצע אחר. אבר
 לשדולה לפנות בכוונתי כן, ועל במצוות לדקדק מעדיף אני

 שכל הזמן הגיע מתאים. מיפקד־אוכלוסין שייערך ולהציע הדתית
 שיהדותו לוודא כדי וייבדק ייתפקד בגאווה, שלו את ישים יהודי
למהדרין. וכשרה זקופה
 היה בן־גוריוץ, דויד שלך, שסבא חושב אתה •

להצעתך? מסבים
 ההגדרות את קונה היה לא שהוא לי ברור אבל יודע. לא אני

יהודי'. הוא ל.מי החדשות

 ועלבון רע טעם השאיר באילת, כהנא מאיר של הביקור
 *ס שיר את ששרה קבוצת־נוער, אילת. מתושבי רבים אצל

 ירקה אשה המישטרה, על״ידי מהמקום סולקה השלום,
 הדיה הרב אילת, של הרבנים שני אבל כהנא, של בפניו
 את שאלתי בלישכתם. לשיחה כהנא את קיבלו הכס והרב
 או כח*כ, כרב, לשיחה התקבל כהנא אם הכס, יוסף הרב

לגזענות. כמסיף
 להתקבל שביקש וכאזרח, כאיש־ציבור כח'כ, התקבל הוא
 מתקבל. זאת, המבקש אדם כל למעשה, בלשכת־הרבנות. לשיחה

קבלת־קהל. של בשעה נערכה והיא קצרה שיחה היתה זו
שוחחתם? מה על •

 אנשים כמה בעיר, יש בתי־כנסת כמה לדעת התעניין הוא
̂  ההתבר בעיית על דיבר הוא ובעיקר, באילת, גרים שומרי־שבת

 העובדים וערבים, יהודיות בחורות של זוגות כלומר, ללות,
באילת.

 יכול לא כזה זוג הרי זאת, התבוללות מין איזה •
בארץ? להתחתן

 בעיה, יוצר זה כאלה, זוגזת על מדברים אנשים חתונה, בלי גם
איתה. מתמודדים אנחנו אבל

 אומרת לא לשיחה, אותו שקיבלת העובדה האם •
לדעותיו? קרובים שאתם

שלא. בוודאי
רב הוא כהנא כמו שאיש אותך מטריד לא זה •
* רב? אתה וגם

 ערוך בשולחן חלקים למד שהוא אחרי לאדם ניתן רב התואר
 הסמכת מקבל הוא בבחינות, בהצלחה עמד הוא אם עליהם. ונבחן
רב. נעשה והוא יורה יורה
 למדת אתה. בן־אדם לאיזה קשר שום אין כלומר, •
רב. אתה —

התורה. על־פי לחיות כמובן, צריך,
 שומר ואתה ההסמכה את שקיבלת אחרי בלומר, •

 רב נשאר אתה עושה, אתה מה חשוב לא מצוות, על
החיים? כל

 של התנהגותו שלאור להחליט יכולים רבנים תיאורטי באופן
ההסמכה. את לו לקחת אפשר מסויים, רב

נעשה? שזה מקרה מכיר אתה •
זוכר. לא אני


