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ה מן הראשונים השחקנים ירדו כאשר
ה החלו אסיה, ממישחקי שהחזירם מטוס

 ומצומצם, סגור בחוג לאוזן, מפה לחישות.
 בקרב מחפירים מעשים על פרטים נמסרו

 מוחלט לעירעור שגרמו והנהלתה, המשלחת
 היתה שלא מבישה, ולתבוסה המוראל של
 בנבחרת, הדימורליזציה לולא הצדקה. לה

 יכלה זה, סגור בחוג הכללית הדעה היתד,
 אלופת — הלאומנית סין את לנצח ישראל

 האליפות בכתר לזכות אף ואולי — אסיה .
 הישג רק היה שלא דבר — היבשת של

 מדינית הפגנה גם אלא חשוב, ספורטאי
חשיבותה. את להעריך שקשה

וחצי־ מלה שמע לא הרחב הציבור אולם
 שיגרתיים, פרטים מלבד אלה. כל על מלה
 דבר. פורסם לא המקובל, מן חרגו שלא

מיו ספורט עתוני בארץ שקיימים למרות
ועור כתבי־ספורט של שלמה וקבוצה חדים

מונו מעמד להם שיש מדורי־ספורט, כי
השערוריה. הושתקה — מוכר פוליסטי

 אם — האמת את ידעו הספורט כתבי כל
 מדוע ולבדוק. לחקור טרחו כולם לא כי

 עולם לגדולי נגע שהדבר מפני שתקו?
 כרמיסי־חינם מחלקי הישראלי, הכדורגל

 את לקלקל רצו לא הם וידיעות־סקופים.
לחמם. מטה שהם הטובים, היחסים

★ ★ ★
 הזה העולם החליט כאשר המצב היה זה

 של יסודית לחקירה גליונו את להקדיש
 שבוצעה יסודית, חקירה אסיה. שערורית

 שפחדו רבים שחקנים של וחמתם אפם על
 את גילתה להשתיק, שניסו ועסקנים לדבר,
 ״חרפת — השער על המלים שתי האמת.

לסיסמה. לילה בן הפכו — טוקיו!״
 אי־ שוב השתיקה, קשר שנשבר אחרי

 גם הגילויים. מבול את לעצור היה אפשר
 לפתע עצמם את שמצאו ,כתבי־ר,שתיקה

 נאלצו וממורמר, נזעם קהל לעיני גלויים
 ״חרפת על דעתם את לחוות בתלם, ללכת

 כבודם את להציל ניסו מהם אחדים טוקיו״.
 הזה. העולם גילויי על הערות־זילזול ידי על

 על לא האשמה את להטיל ניסו אחרים
אח כלל היו שלא אנשים על אלא ידידיהם,

ווארון. משה המאמן כמו לפרשה׳ ראים
 הצהיר: אלמוג, מיקה המשלחת, ראש

 צרה קרתנית, היא בארץ שצוירו־) ״התמונה
.וקטנונית .  שיגור על כיום ממליץ הייתי .

.לטוקיו קלים, שינויים עם משלחת׳ אותה . . 
 הטוב שמו את איבד לא הישראלי הכדורנל
באסיה.״
 זה. לקו מעבר עף כבר הכדור אולם
 שבוע, אחרי שבוע לפרשה חזר הזה העולם
 צדדיה, כל על התמונה את בסבלנות השלים

 קלי־ זלמן כמו איש של דמותו את גילה
 להצביע הזכות את למואשמים נתן אוט,

לבזיון. לדעתם, אחראים, שהיו הגורמים על
 באמון. הדברים את קיבלה הקהל דעת

 לסדר- לחזור אי־אפשר שהפעם ברור היה
 האולימפי הועד הכדורגל, התאחדות היום.

 נקטו מוצא, חיפשו לספורט וההתאחדות
 ועדת־ מינו הם בארץ: מקובל שהפך בקו

 תפקיד רק למעשה, הוטל, עליה חקירה,
חוה. העולם האשמות את לברר אחד:

 הדו״ח את זו ועדה פירסמה השבוע
 את למעשה קיבלה הראשון, בחלק שלה.

 ״הועדה רכות: במלים הזה, העולם טענות כל
 הגברתי המצב את רבח בדאגה מציינת
 חבריים לגמרי לא ביחסים שהתבטא הלקוי,

מרו קניות של בבולמוס המשתתפים, בין
מיהודי מתנות קבלת אחר ברדיפה בות,

 מרחק בחוסר חמור, בחוסר־משמעת המקום,
וה המרכיב המשלחת, ראשי בין מתאים
 לא שגרמו גורמים השחקנים, לבין מאמן,

"המוראל להורדת מעט . . .
חמו למסקנות מישהו קימה אם אולם

 הרי המצב, לתיקון אמיתי ולנסיון רות,
 הישראלי, הכדורגל מבנה את מכיר הוא אין
והאי הכלכליים המפלגתיים, האינטרסים על

 של המרה הגלולה בו. הקשורים שיים
 מתיקות, של בשכבות הומתקה המסקנות
במ חלקלקות. ובדברי אבסורדיים בתירוצים

 ההברחות את להבא למנוע כיצד לקבוע קום
 לסוחרים השחקנים הפיכת את במטבע,

 הקלפים משחקי את ולשנוררים, מקצועיים
 לפני .המפוקפקים הבילויים ושאר הליליים

המתוכ האינטרסנטית החבלה את התחרות׳
 בשמות בפירוש לנקוב במקום מראש, ננת

 הסתפקה — שסרחו והשחקנים העסקנים
 הנבחרת יציאת איסור של בהצעה הועדה.

 לגמרי אפסי אך חיובי, צעד — לחוץ־לארץ
 שאר הדרוש. הכללי לאובר־הול בהשוואה
 שיש מה על הועדה, של התמימות ההצעות
 הגבול, את עברם לפני לשחקנים להסביר

מבדחות. כמעט הן
גלו על־ידי יבריא לא הישראלי הכדורגל

 הוא שדרוש מה הרדמה. או מרץ לות
 המפלגתית המסגרת שבירת — יסודי ניתוח

 עסקנים של המונופול חיסול והאינסרסנטית,
 אפילו אולם לביזנס. הספורט את שהפכו
 מוכיח הוא לברכה. ראוי שהושג ההישג

 שאינו עתון של קיומו חשיבות עצומה מה
 את לסתום ושאי־אפשר האמת, מגילוי נרתע

 מסחריים. או מפלגתיים באינטרסים פיו
★ ★ ★

 קרה עצמו הדבר אותן שכמעט מוזר
באמנות. הכדורגל: ממגרש מאד הרחוק בשטח

 לבשר כדי הופעל אדיר מיבצע־פרסומת
לה הצליח וייסגאל מאיר שמיסטר למדינה

 העולמית, האמנות פיסגת את ארצה ביא
הבכור. — תבל מחזות מלך את

 כי היטב ידעו בארץ האמנות כתבי
 ושלפי בחוץ־לארץ, לחלוטין נכשל הבכור

 כושל. מחזה זהו ביותר המוסמכת הביקורת
 כספי ביזבוז את שיוקיעו כתבות במקום אך

 בעתו־ הופיעו העשור, דמות וסילוף הציבור
 לעתונים שהכניסו כדאיות, מודעות־ענק נות
טובות. לירות אלפי אלה

 לשבור שהעז הזה העולם זה היה שוב
 גילה הבכורה הצגת ערב השתיקה. קשר את

 המפוקפק הרקע את )1083( הזה העולם
 ומאחר ערום. שהמלך אמרנו הבכור• של

להש עוד היה אי־אפשר הקשר, שנשבר
האמת. את תיק

 לנחלת הזה העולם דעת הפכה השבוע
 קמו וברדיו בעתונות האמנות. עסקני כלל

 הבכור, הבאת את והוקיעו המבקרים מיטב
 שאולות הן כאילו בחלקן שצילצלו במלים

 מוקיעים היו היכן אך כתבתנו. מתוך ממש
שבועיים? לפני אלה

 החיוני בתפקיד כיום מפקפק אינו איש
 בניתוח הפוליטי, בשטח הזה העולם שממלא
 עניני הנהלת ובביקורת המפלגתי המשטר
 חרפת — אלה פרשיות שתי אך המדינה.

 שלא דבר מוכיחות — הבכור ומכת טוקיו
 התפקיד מידה: באותה אליו לב שמים תמיד

 התרבות, במערכות הזה העולם שממלא
לבי הזקוקים שטחים — והספורט האמנות

 לא משוא־פנים״ ובלי מורא ״בלי קורת
 המדיני השטח מן יותר, אף ולעתים פחות,

המצומצם.

הנוטרים אבות
 (העולם עברי" ״נוי העורר של מאמרו

 בפעם חדים. אופק לפני פתח )1084 הוה
 אינם נטורי־קרתא כי לדעת למדתי הראשונה

 ממשיכי אלא מטורפים, בוגדים של כת
ארוכה. אנטי־ציונית מסורת

 לעברית לי, תתרגמו שמא אולם .. .
 אדמו״ר, הרה״ק, הנה״ק, זה מה פשוטה,

זי״ע? זצ״ל,
פתח־תקוה מרטין, אבי

בים1
 המיר וגם אחר, ללאום שהצטרף לשעבר

, עברי. ולא יהודי לא אינו דתו, את
 שנם בממשלה, המשבר על הרעים כל מה

 שהיא כפי לממשלה הרי בו? רז עתונכם
 וכולה היות בכנסת. מוחלט רוב יש ביום

 הזדמנות שבה המפלגות לבל יש חילונית,
 את ולשחרר למצעיהו נאמנותו את להוכיח
הדתית. הכפיה מחוקי המדינה

חיפה מג, אליק
 מורנו אדוננו הקדוש, הרב ה?ןדוש, הגאון
 יגן תו1(ב)זכ לברכה, צדיק זכרון ורבנו,
עליניל
 ראוי הרי י ההיסטורי, הצרק למע; ...
 שהתנגדו אנטי־דת״ם נם היו בי לצייז

 הלאומי הרעיון לשילוב הראשון הרגע מן
 הדתי". ״המיתוס קורא שהעורר מה עם

 אחד־העם, נגד שלחם ברדיצ׳בסקי, למשל
 בכיוונם מזכירים העורר מדברי ושכמה
השקפתו. את הבללי

חיפה ניר, ראובן
 בספרו ברדיצ׳בסקי יוסף מיכה ד׳׳ר כתב

תם הנני ״ואני ):1899 (ורשה הפרק על
 הקולטורה היא מה האידנא עד אדע ולא

 בקונגרס הראשי (הנואם פירנש לפי הציונית
 קולטורה מין היא מה השני)... הציוני
 רק בלתי־דתית, ולא דתית לא שאינה

 פוגעת אינה באשר דתית, כלומר לאומית,
מרג אחד גם תחלל ולא ביהדות, מאומה
" שותיה . . .

הו מי  רבי אדמוייר מרן ״הרה״ק אותו ...
 שהשמיץ מלובאביץ׳," שניאורסון בר שלום

 רב אותו זה האם הציונות? את כד בל
 שפריר כפר את להקים חסידיו את ששלח

הציונית? במדינה
 ירושלים בן־עזר, שולמית

ב השלישי היה מהרש״ב האדמו״ר סבו.
כמו תמונה). (ראה חב״ד מנהיגי שלשלת

מהרש״ב ר דמו״ א ה
 פרסית לעליה התנגד לא התורה גדולי שאר

 שיש המונית לעליה רק אלא לארץ־ישראל,
 מרן רשכבה״ג כדברי פוליטית. כוונה לה

 מבואר ״האיסור שנה: 51 לפני חיים, החפץ
 משמע בחומה, לעלות שלא כתובות במס׳
 שעבירה לחשוש אלן בתומי ואני רב, במתי

 שלא האיסור על יעברו ואם עבירה, גוררת
 המרידה על אח״כ יעברו בחומה, לעלות•

באומות.״

עי מאירות באותיות השאר, בין כתוב,
ה לדת השייד אדם הוא ״יהודי ניים:

ת... די הו  ובעולם בארץ זו דת מאמיני י
 בני עם ומה היהודית.״ העדה את מהווים

מא אינם הגדול שברובם בחוץ־לארץ עמנו
 סוג לאיזה אנטי-דתיים? אף ומהם מינים,

 בברית-המו־ בני־אדם אותם למיכל, שייכים,
 רשומים הם שלהם הזהות שבתעודת עצות

 אינם מהם !1!17מ־<> למעלה ואשר כיהודים,
 ובל ליוויק המשורר ומיהו עיקר? כל דתיים

 אינם שהרי לא, — באידיש? היוצרים
 ברור עבריים? שמא היהודית. בדת מאמינים

 לאומה השייד אדם הוא עברי הרי שלא.
ארץ־ישראל. בת העברית,
הם? מי במטותא, ובכן,

תל־אביב שפירא, ד.
 העדה בני יהודים. העורן: תפיסת לפי

 — הדתית ההלכה לפי — נשארים היהודית
 עוד כל מצוות, שומרים כשאינם נם יהודים

 ״ישראל, אחרת. לדת במפורש יעברו לא
יהודי־ הוא!״ ישראל — שחטא פי על אף

כהך* זהב
(העולם קייטג:ות. ה׳ טערורית ־ על .תכם כתב
יתי הי אם, י בכל . בעתו. דבר תה י ה )1084 הוה
את לשלוח ברו ״:ע בשנים אני נם נוהגת
ונם הם גם זכו שי' כדי יץ, קי נת לקיט ילדי
הי אמנם היו נעימה. יץ ק• ת בחופש אני
ינה מבה הז :ה, הרי לילדים שהוסיפו מנות

 לעומת אולם חברתית, מבחינה והן חינוכית
מסו בקיטנה שחודש מקרה נם היה זאת
 לי הרם בשמה, לנקוב רוצה שאינני ימת,
 בית־הספר ובנה שבניתי מה בל את בילד

 מפקח החינוד משרד איז מדוע שנה. במש־
ש מה ועל בקיטנות המדריכים אופי על

בהן? נעשה
תל־אביב צדוק, ברכה

 של שמשו! קייטנת פרשת על הסיפור
 חסות את לעצמה שהדביקה הלפריז, רפאל

 האשמה כל את מטיל הטורים, הסתדרות
 הל- ששמשון כנראה המורים. הסתדרות על

מורים. עם נפשי תמות בנפשו: החלים פרין
רמת־גן גדליהו, ראובן

 גני ועל מהקיטנות? רוצים אתם מה
 למיניהם היומיים והמעונות הפרטיים הילדים

פיקוח? יש למפלגות, השייכים
תל־אביב צלניקר, ב.

***** ■יי•*• ך** 2* 1 1 ו 0/1
 (העולם חיים מקרית ישראלי דן החייל

 בלפי בינ׳י, בנוסח שאלה שיואל )1084 הוה
 איפה בצה״ל? הייתם ״איפה האצ״ל: אנשי
 אנה־,. לו. לענות לעצמי ארשה היום?״ אתם

 מדינה למען בבריטים שלחמו אלה היינו נו
 ישבי' למיניהם בינ׳י שחסידי בעוד עצמית,
 את: להעשיר מנת על בלול, ביצים לספור
 חירותם את שסיכנו אלה היינו תנובה.
הס הייתם״ ה״איפה שחסידי בעוד וחייהם,

 אני הבריטים. לידי חופש לוחמי גירו
 והתשיעי השני בנדור בחבלו לחמתי עצמי

 לשעבר, אצ״ל כאיש בנגב, הפלמ״ת של
 בו המוצנח והחיל צה״ל קם בטרם עוד

ישראלי. רז ביום משירת
ילבו לשעבר ל י צ״ א ה נשי שא דז, תצפה אל
הם״. ״אנחנו המצח על עץ לט ש עם כיום
כדי למיניהם לאותות זקוקים אינם הם
הם איפה ים יודע הם עצמם. את להשלות
אב בשלישית גם ■ שם. להיות וידעו היו,

יהיה. שלא נקוה ו; בכך, צורר , יהיה

תל-אביב מנחם, מ.

 (קרית ישראלי דן הקורא של משיכנו מקום
הש את פרשנים מאלף יותר מפרים חיים)

 המחתרת, לארגוני ואהדתו הנעלות קפותיו
נמ איפה שואל הוא .בבלי.,המשעבד. מתירי
 משר-' הים והיכן עתה, •חירות אניצי צאים
 'שהוא עצמו על מעיד הוא אם בצה״ל. תים
 בפיקוד שנם' ידע שלא מתפלא אני צנחן

 אוי.:׳ האסונות. מפלגת אנשי ישנם הצנחנים
 הבננל־ה את תאכל רנלל׳ה, אוי דניל׳ה,
לעניז. 1יותר דיעות תביע אז אולי גדול. ותהיה

כפר־חסידים ראש, א. .
 ביחידת שירתתי ישראלי: דן של לידיעתו

 היחידה. הקמת זמז׳ ,1950 בשנת הצנחנים
 בשו׳ שלחמו אנשים היו הצנחנים ראשוני

 ליחיד עצמר את תחיעוב אל האצ״ל. רות
 מציע אני החייל. קיים שבזכותו סגולה,

 אתה בו החייל בתולדות יותר שתתעניז לר
שטויות. יותר תכתוב לא ואז משירת,

חולון לוסטגרטן, שלמה

הזה בעולם הזה" ״העולם
 אינו הזה שהעולם לי נדמה לאחרונה,

 אלא במדינה,' ביותר הנפוץ העתוז רק
 אליו מגיע שאני מקום לכל כולו. בעולם
 אחד לפחות או הוה, העולם אחרי רודף

 לשבדיה; לאחרונה הנעתי הנה מאנשיו.
 כדורגל בקצת ולחזות ממכם קצת לשכוח כדי
 גם מתבונן אני למשחק משחק בין טוב.

 ואת טלביזיה. הנקרא הזה, המודרני בפלא
 העולם עורר את לא אם שם רואה אני מי

 כתבה■ שם הראו פשוט אבנרי? אורי חזה
ב המעורבות הבריכות בעית על מצולמת
ברי הראו קרתא נטורי הפגנת מול ישראל.

 נם זכה השאר בי! מעורבות. שחיה כות
 צילומים של ארוכות שניות לכמה עורככם
קרתא. נטורי לאיש אוחו חשבו זקנו שבגלל יתכן מקרוב.

שבדיה שטוקהולם, ארז, ד.
 העולם כי לרעת אולי אחכם יעניין ..
 התיירים אלפי מאות בבריסל. התפרסם הזה

 והעוברים בריסל, בתערוכת ביום המבקרים
נת בריסל, של הראשיים הרחובות באחר
 בה הזה העולם של השיער בתמונת קלים

 ).10ד0 וזזה (העולם הביקיני עם מצולמת אני
 של הראווה חלון במרכז נמצאת התמונה
 ״פארי- בבריסל, ביותר הטוב הלילה מועדון

 היא -ועובדה מופיעה. אני בו זיאנה״,
,, רב. רושם עושה שהתמונה

בלגיה בריסל׳ גולדברג, כרמלה
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