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צי פו רני ה מי סיון
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)המשך מעמוד (9
בת נוספת ,כי קר! ילדינו נמצאת דווקא
כאן .קר! ילדינו ,ארגון ״פרטי״ ,שהוקם,
בא פן רשמי ,למלחמה במיסיון ,והמחלקה
לתפקידים מיוחדים במשרד הדתות — זהו
בדיוקאותו המוסד ,עם אותו התקציב ו
אותו צוזת־עובוים.
מר אליהו ותרן ,מנהל המחלקה לתפקי
דים מיוחדים במשרד הדתות ,ומר אליהו
תורן ,הבום של קרן ילדינו — זה אותו
משרד
איש .כלומר :משרדהדתית ,שהוא
ממשלתי שמתפקידו להיות אובייקטיבי לגבי
כל הדתות במדינה ,מנהל מלחמה במיסי׳ון
של הדת הנוצרית ,הדת המוכרת במדינה.
הייתי צריך לחזות זאת מראש .הרי שר
הדתות ,מר זרח ורהפטיג ,הוא מייסד קר!
ילדינו ,והוא מתגאה על כך.
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קומנדו מד? קומנדו
■״*ר לנדאו אינו שר .הוא רק פקיד
/3משרד הדתות ,וכמובן פעיל בקר! יל־
דינו .מר לנדאו מוביל אותי במועדון קרן
ילדינו ,הנמצא בשכונת־העוני הירושלמית
מוסררה .בגאוזה הוא מראה לי את חורי
הלימוד הנאים ,את חדרי האוכל יהסדנאות,
המצויירת להפליא .בגאווה הוא מספר לי,
שיום־יום באים לכאן  450ילדי העוני ,וש־
אילולא המועדון ,היו הם נידונים לבילוי
זמנם ברחוב ,או בדירותיהם הגהעות .בהס
תכלי בילדים ,המחכים לפתיחת המועדון,
קבעתי בהנאה שסוף־סף אני נפגש עם פעי
לות קונסטרוקטיבית למען הילדים האומל
לים של שכונה זו.
לדאבוני נחפזתי בהערכתי .כי הסדנה כלל
אינה למען ילדי שכונת־העוני .בנה משכנע
אותי מר לנדאו ,המצביע לעבר מורד הרח ב
ומספר:
״זה נגדם עושים כל זה .אתה רואה את
השער הירוק? זהו המיסיון הפיני .אתה יו
דען״
ודאי שאני יודע .הרי את השער הירוק
הזה התקיפו ב־ 3בינואר אנשי ״הקומנדו
השחור״ ,תלמידי הישיבה .בחלונות אלה
עפו אבנים ,שניפצו את כל השמשות ,ב
טרם הגיעה המשטרה .אחרי ניפוץ השמ
שות עברו הפורעים לרחוב השכן ,בו נמ
צאת חנות המוכרת את ספרי הברית החו
שה .שברו את חלון־הראווה ,זרקו את כל
הספרים מהחנות לרחוב .לא שרפו את ה
ספרים )דוגמת פראי־אדם אחרים ,הקומנדו
החום של נושאי צלב־הקרם( ,רק מכיוון
שלא הספיקו.
״המיסיון הפיני״ גם הוא אינו אלא בית־
ספר ,המנוהל על־פי אותם העקרונות כמו
הצרפתי ,אף שהדת כאן אינה קתולית ,אלא
לותרנית .אין הבדל עקרוני בין בתי־הספר
הספר הזרים במדינה.

בערב בגריר ג 2ןר ...כשחזז השבה בחץץ ...הרב
עורג אר \2צה זזגזיגזוגז .אב אהה בהברה אינט־יהיה
או ש\2גנג ב\2ריאה בפר בגוב ,הוגג רידיריך ורעצהך
כוב גדורה ההשבאוה כרגדר הורבי יבר עב ויוה.
בהב אה רבך ברגהזה עהו\2ה שר הש\2ה תובב,
ארוך והרגיע.

 .1שתי מנו ת לורד אוף
כרמל ברנדי עם ג׳ימ׳ר
אייל ויוה וקצ ת לימון.

כ ר מ ל

 . 2כרבע ה כו ס ורמוט
זכרו! מ תו ק או יבש
)דריי( ,קל אב סוד ה ויוה
מלוא הכוס.

מ ז י

 . 3ג׳ין של כרמל מזרחי
עס קוינ טוני ק של ויוה.
ערבב והגש בכוס גבוהה.
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 .4מנה כפולה של לורד
אוף כרמל ברנדי ומלוא
הכוס קל אב סוד ה של
ויוה.
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גורדון לבינסון אי לון /ט ל ארי אלי

שבוע אחרון לקבלת כריכות ״העולם הזה״
במשרדי ״העולם הזה״ ,תל־אביב ,גליקסון ) 8על־יד כיכר דיזנגוף( מתקבלים
לכריכה כרכי ) 1962וגם כרכי שנים קודמות( רק עוד השבוע.
מחיר הכריכה הוא — 6.ל״י הכרך )כולל משלוח בדאר ,למעוניינים בכך(,
ואפשר לרכוש גליונות חסרים במחיר  75אגורה הגליון.
שעות קבלת הכרכים  :יום ראשון ורביעי בשבוע בין השעות שש עד
שמונה אחר הצהריים.
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ניצחון מזהיר
>^א מוכרחים באבנים .אפשר גם
 /בשיטה אחרת ,לא פחות יעילה ,בדרך
של ״הסבר מתון״.
אז פועלת השלישיה המדינית :משרדי ה
דתות ,החינוך והסעד.
חלוקת התפקידים היא כדלקמן:
משרד הדתות הוא העומד בראש הפעולה
והמארגן אותה.
משרד החינוך מכין רשימות הורי היל
דים ,השולחים את ילדיהם לבתי־ספר הנק
ראים ״של המיסיון״.
משרד הסעד שולח את הכתבות ללשכות
הסעד ,ואלה שולחים את פקידיהם לכתבות
המוכנות ,לבירור המניעים לשליחת היל
דים לבתי הספר האלה .תפקיד הפקיד ,בהז
דמנות זו ,הוא להציע להוציא את הילד
מבית־הספר ,על־מנת למנוע אי־נעימויות.
למשל :במקום־העבודה יכול להיוודע שה
יהודי הטוב שלח את ילדו לגוי .לעתים
קרובות זה משפיע ,במיוחד במקרים שה
הורים מועסקים במפעלים ממשלתיים ,הס
תדרותיים או עירוניים .במקרה של סירוב
מצד ההורים ,מועבר דו״ח על־כך למשרד
הדתות .שם נרשמת משפחה זו ברשימתם
של אלה ,אשר הטיפול בהם מיותר.
אולם הרשימה היא זמנית .עד שיתקבל
החוק נגד המיסיון ,אותו מכינים במשרד
הדתות .ולבסוף הוא יתקבל .הרי כל הרעש
סביב בעיית פעילות המיסיון ,שהתעורר ב
זמן האחרון ,אינו אלא הכשרת הקרקע ל
שם חקיקת חוק זה.
עם קבלתו ,תוכל הדמוקרטיה הישראלית
לרשום כישלון נוסף בחשבון חופש הפרט.
אך למשרד הדתות )ולמנהלי המפלגה שהיא
בעלת המשרד( יהיה זה נצחון מזהיר נוסף.

