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 שהמדינה מכאן המדינה. מן הדת של מוחלטת
 מדינה ולא ״מערבית״ מדינה תהיה היהודית

״מיזרחית״.

 ז׳בוטינסקי של זה ניתוח והרב השייח׳
 הקיצונית הדוגמה את ועומד. שריר עדיין
 חומייני האיית־אללה נתנו ההפוכה לתיזה

 ער עבד־אל־כרים השייח׳ החטוף, ותלמידו
האל"). החיזב־אללה(״מיפלגת איש ביד,

 המטיף עוביד, השייח׳ בין גדול הבדל יש
 יוסף, עובדיה הרב ובין פוליטית, לקיצוניות

או פוליטית. ולמתינות לפשרה עתה המטיף
 צריכה הדת כי האמונה לשניהם משותפת לם

הפוליטיקה. את לקבוע
 הקרוי במוסד התקיימה יוסף הרב הרצאת

 קוק, מישפחת מבני אחד קוק. הרב שם על
 רחובות, של הראשי רבה קוק, שימחה הרב

 הצעה בהארץ קצר בראיון השבוע הציע
 לעצמו ימנה חשוב פוליטיקאי שכל מעשית:

פוליטית החלטה כל לפני לעצתו וישאל רב,

 עורך־ באמצעות בחיפה, המחוזי המישפט
מירושלים. וייל זאב הדין

 ניתוח מוסקונה רוני הד״ר ביצע 1985ב־
 בוצע הניתוח נחמיאס. לדניאל לשינוי־מין

 שבו והמקום בחיפה, האיטלקי בבית־החולים
לקוחותיו. את לנתח מוסקונה נוהג

 רופא אז כבר מוסקונה, ביצע 1973ב״
ה את בחיפה, רמב־ם בבית־החולים מפורסם

הניתו (כל לשינוי־מין. בארץ הראשון ניתוח
 ניתוח לאשה. גבר להפיכת הם בארץ חים

בא שאינם וידע מיומנות ציוד, דורש הפוך
 כאלה ניתוחים שישה עוד בוצעו מאז רץ.)

 מבית■ צור חגי הד״ר על־ידי כולם בארץ,
תל־השזמר. החולים

 הספיקה אחת שפעם אמר מוסקונה הד״ר
פסיכולו בעיות המון גם למנותחים ״יש לו.

 שיעשו איתן. להתמודד הכוח לי ואין גיות,
 אלף 15 שם עולה זה בגרמניה. הניתוח את

דולר.״
 יוצא־ מיקרה כנראה, היתה, נחמיאס אך
הרפר בקהילה רב עניין עורר הניתוח דופן.

 השקפות בעלי רבנים שיש מכיוון חשובה.
 למנות פרס שימעון יכול שונות, פוליטיות

אחר. רב שמיר יצחק אחד, רב לעצמו
 וזאב הרצל זאב בנימין זאת שמעו אילו

בקבריהם. מתהפכים היו הם ז׳בוטינסקי,

ומאה
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 דניאלה טוענת מינית", הנאה כל ״איבדתי

לבית־ שהגישה בכתב־התביעה )26( נחמיאס
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 להופיע מוסקונה יצטרך בקרוב בארץ. אית
טיעוניו. להשמיע כדי בבית־המישפס

 שלא כי טוענת נחמיאס הנרתיק. אורך
ב נכחו לא בחו״ל, הנהוגים בניתוחים כמו

 משום־ ואורולוג. גינקולוג שלה הניתוח שעת
בניתוח. סיבוכים לה נגרמו לדבריה, כך,

 בלתי־ עיוותים אצלה אובחנו לדבריה,
 שתע־ גם טוענת היא באיברי־המין. הפיכים

 הס״מ, 20מ־ בהרבה קצרה שלה לת־הנרתיק
בחו״ל. בניתוחים המקובלת התוצאה שהם

 את שהזמין בתגובה, אומר, מוסקונה הד״ר
 לא היא אך חוזר, לניתוח פעמים כמה נחמיאס
הופיעה.
 נחמיאס את מוסקונה החתים הניתוח לפני

 המזהיר מנותחיו, כל חותמים שעליו טופס על
אפ סיבוך מכל מאחריות אותו והפוסר אותם
הניתוח. במהלך שרי

הני שעורר הציבורית הסערה בעיקבות
 דן דאז, מישרד־הבריאות מנכ״ל מינה אז, תוח

 היא הנושא. לבדיקת מיוחדת ועדה מיכאלי,
 ובהתאם דופי, ללא פעל מוסקונה כי קבעה

 ברורים נוהלים קבעה גם הוועדה לנהלים.
ה ייערך שלפיהם לשינוי־מין, ניתוח לקיום
 נקבע ציבוריים. בבתי־חולים רק מעתה ניתוח

 ועדה בפני להופיע המועמד/ת שעל גם
ופסיכולוג. פסיכיאטר מאורולוג, שתורכב

העוליב על גזעניות בדיחות אלף יש

גור וריטה אפריים
זהו על מצטער זלא נא לא אל .17 בלל .התחתנת•

 מתקשר גור אפרים ח"כ של מי {♦ץ !
 לעולי- אוטומאטי באופן כמעט

 לכנותה: מתעקש שהוא כפי או גרוזיה,
גורגיה.

 מי בשביל ),34( בגילו אדם בשביל
 לפני רק בכנסת כהונתו את שהתחיל

 ראוי באופן הצליח הוא חודשים, שיבעה
 הציבור לידיעת שמו את להביא להערכה

 מחבריו מחלק אגב, יותר, הרבה הרחב.
ע שנשארו מי ביניהם לספסלי־הכנטת.

הבוחר. האזרח של לאוזנו אלמונים דיין
מה, במידת מטעה גור של הצעיר גילו

 של חברי־הכנטת צעיר שהוא משום גם
 משום גם - מיפלגת-העבודה - מיפלגתו

חל ענפות, שנות-פעילות 16 שמאחוריו
 בתפקידים חלקן המוניציפלי, בתחום קן

שה מרגע כאילו נראה במיפלגה. שונים
רגע. ביזבז לא ,17 בגיל לארץ, גיע

 ברשימת ריאלי למקום נבחר הוא
מה אחד היה לכנסת, מיפלגת״העבודה

נב שהוא אז אמרו המבטיחים. צעירים
 העצום האלקטורלי הפוטנציאל בגלל חר

 שנבחר טוען הוא הגורגית. בעדה הטמון
 לקחה, שבחירתו למרות מוצאו, למרות

 הוא בכנסת העדה. את בחשבון אולי,
הוועדה בוועדת-הכספים, כחבר משמש

 בית- של ביותר והיוקרתית החשובה
הנבחרים.
 עם בתורה, עברה הגורגית העדה
 תהליך אחר-כך, רבות ושנים עלייתה
 בגזענות. שגבלו והשמצות נידוי השפלה,

 הישראלי בעיני שונים היו מינהגיהם
הישרא החוק בעיני גם לעיתים המצוי,

הכל רבות, בדיחות אחריהם וגררו לי,
 על לדווח הירבו בעיתונות ונידוי. לות

צ בגיל נישואין כמו שליליות, תופעות
חטי הישראלי), לחוק מאוד(בניגוד עיר
 משרות השתמטות זו, למטרה נערות פת

ועוד. בצה״ל,
 גור נחשף מאז כאילו רושם מתקבל

 העדה יוצא כפוליטיקאי־עסקן לציבור
 מרבה גור בתדמית. שינוי חל הגורגית,

 בין קשרים לטפח מרבה כך, על לדבר
 הגור- הרפובליקה לבין מדינת״ישראל

גית.
 הוא רבות, שנים במשך פעיל כעסקן

 הי- שלא צורת-התבטאות לעצמו סיגל
 הפוליטיקאים. ותיקי את מביישת תה

 כאשר גם שלישי, בגוף לדבר מרבה הוא
 ממעט הוא אישיים. דברים אומר הוא

 על לענות ומעדיף אישי, באופן להיחשף
 הוא כלליות. בתשובות אישיות שאלות

מדחי מסוגננת, רהוטה, בשפה מדבר
הר־ וחטרת״טלנג, גבוהה ולעיתים קת,
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