
במדינה
 הדתיות. המפלגות ועסקני דתיים׳ ח״כים
 התבקשו זקן, ועד מנער יפו, תושבי המוני
ש ״מה במיסיון. תנופה למלחמת לצאת
 המיסיון של פעילותו בשטח אצלנו נעשה

ה עבודת בעולם! מקום בשום קורה לא
מט תחבולה! בשום בוחלת אינה מיסיונרים

 את וצדים מתנות מחלקים פתיונות, מינים
 הראשי הרב של הבכייני קולו רעד הנפש!׳׳

.83ה־ בן אונטרמן, איסר יהודה לתל־אביב,
 כל עוברת המיסיונרים של ״חוצפתם

 פרנקל. איסר )28(. הצעיר הרב זעק גבול!״
 ניסים, יצחק הראשי, הרב של מיברק הוקרא

ל עד הפליג לורנץ שלמה וחבר־הכנסת
 וצרפת, פינלנד בריטניה, ממשלות אל פניה

 לישראל. מיסיון פעילי משיג־ר יימנעו כי
 ניש־אי־תע־ על ברמקולים סופר למאזינים

 שדכנים, להם משמשים שמיסיונרים רובת,
 ודרכונים מישרות ובגדים, מזון חלוקת על

 ישרות נפשות לצוד כדי מיסיונרים מצד
ותמימות.

 את לקבל היה עלול לדברים שהאזין מי
 ביומו יום מדי נטבלים ביפו כי הרושם,

 ומקבלים הגילים, פל בני תושבים מאות
והעס הרבנים הצלב. חסות את עצמם על

 כי היה שנידמה עד כזה, בלהט דיברו קנים
 תוך יפו, עתידה יופסק, לא השמד מסע אם
נצרת. מאשר נוצרית יותר להיות קצר, זמי

 הקהל, בין שהופץ כרוז כולם על עלה
 משלים המיסיון הכותרת תחת הסביר, אשר

 הקרס: צלב סיים שלא מה את
להש הנצרות נסיון נמשן שנה אלפיים

 העם קיום עצם באשר היהודי, העם מדת
עקרונותיה. נוגד היהודי

יהדות בהשמדת לשיאה הגיעה זו שנאה
תוך — העולם יהדות שליש — אירופה
מנגד. עמידה

 לא כי השונאת הנצרות נוכחה וכאשר
באו היהודי הגיף את להטביע הצליחה
 אותו לרצוח הצליחה לא דם, של קיינוס
ה מסיתות שוב חוזרת היא הקרס, בצלב

 ול־ ,נפשות לצוד נפשו, את להשמיד עבר
 לרצוח לנצרות, יהודים וילדי יהודים הטביל

ההמרה. בצלב אותו
 גוף מטעם נקראת אשר המחאה, לאסיפת

ב למלחמה הציבורית המועצה בשם הדש,
 המפלגות על־ידי לאחרונה שהוקם מימיו!,
 והסברה. אירגון פעולות קדמו — הדתיות

התפי בתי על־פני מטיפים עברו בשבתות
 קיימת כי הכריזו ביפו, ת העד! כל של לה

 מסיבת־ גם באסיפה. נוכח להיות מיצווה
 חומר־ נמסר ובה נקראה, מיוחדת עתונאים

יפו. את וכובש ההולך הצלב מסע על רקע
 עצמם את שאלו כאן?״ קורה בעצם ״מה

ב הבחינו שלא יפו, של ותיקים תושבים
מיו מסיונרית בפעילות האחרונים שבועות

 הגדול מהרעש מופתעים קצת היו הם חדת.
 לרבנים להאמין ניסו 'אך סביבם, שהוקם

 שבאמת יתכן כי המפלגתיים, ולעסקנים
העיר. תושבי להמוני שמד סכנת צפויה
 המופתעים אבל ? המלחמה פשר מה
 קרה כאן עצמם. המיסיונרים היו ביותר

נוצ כיתד, כל ביותר. המשונים הדברים אחד
 הרבנית־ הפעילות כי משוכנעת, היתד, רית

 שכן, אליה. מסזנת אינה המוגברת מפלגתית
פעי שום מקיימת אינה כי ידע, כמוה מי

הרגיל. מגדר יוצאת מיסיונרית לות
 יומיים, כעבור לשיאה הגיעה ההפתעה אך

 רוברט ד״ר האמריקאי הכומר כינס כאשר
 ישראל־ בגבול רגלו את שאיבד לידנסי,

הנוצ הכיתות כל נציגי של מיפגש ירדן,
לפעי פרט כי הוברר וברמלה. ביפו ריות
ב מצומצמת ופעילות הערבים, בקרב לות

 ■בצפון אינטלקטואליים בחוגים דווקא יותר
 בישראל כיום קיימת ולא כמעט תל־אביב,

מיסיונרית. פעילות
 היה יכול לא בכנס הנוכחים מבין איש

 המישרות החבילות, את מעניק מי להסביר
ב הסתפקו לכן דובר. שעליהם והדרכונים

 את היפנו בו לראש־הממשלה, מכתב שיגור
נג שהוכרזה המשונה למלחמה תשומת־הלב

שאלו. זו? מלחמה פשר מה דם.
 על ידעו לא הם מוצדקת. היתד, שאלתם
 דתיים בחוגים לאחרונה המושמעת הביקורת

ה של ידה אזלת נגד בתל־אביב, נרחבים
ה בשטח הדתיים העסקנים ושל רבנות
ומס אטליזים והכשרות. השבת על פיקוח
 מתפללים פינה. בכל פועלים טריפה עדות

 שעות כל במשך כי התלוננו, בתל־אביב
 לצאת הקהל אל רמקולים משדרים השבת

לבלות•
 ביוקרת קשה הפוגע הזה, החידלון כנגד
 הרעימו הדתיות, המפלגות ונציגי הרבנות

ביפו. הרמקולים

 בחול, דביק השמושי,אינו במרסס
ו נ י ד א ר ו ן י מ ז ה ב צ ח ר ה
 ממעבדות מעולים שזוף מוצרי מבחר
ן ל ס ה י ט ר  בעולם הידועים — ק

ם קי תי הו בארץ ו


