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 2 בידארצייס. במפגשים ובעיקר בכדורגל, גם חשוב ״מזיון :אומר הוא
̂  נסיון בידלאומיים. למאבקים דרוש גסיון כמה לעצמי מתאר אני
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| לסמוך אפשר הנהגת על רק

ק ת חל מ מלח ?היעוראלית הבחירות מ

 תל־אביב, מבכי כדורגלן נראה בה המערך, של הבחירות מודעת זוהי
 המערך. כרשימת תמיכתו את מביע כשהוא כלו, (״מיהו״) מנחם

 הנבחרת, מכדורגלני כמה של והצהרות תמונות עם באלה, מודעות
בעיתונים. הספורט וכמדורי הכדורגל כמיגרשי שהופצו ככרוזים פורסמו

 בזד, להופיע החלו וכך העמדת. כדורגלני
 המערך של הבחירות במודעות זה אחר

 כשהם בכדורגל הלאומית הנבחרת כדורגלני
 הנימוקים המערך. ברשימת לתמוך קוראים

 את לשכנע כדי הכדורגלנים השתמשו בהם
נימו היו לא המערך בעד להצביע אוהדיה,ם

 של נימוקים היו הם במיוחד. חכמים קים
כדורגלנים.

 כדורגלון רוזנטל, שמואל קרא למשל כך
השלמ ״אתמול סתח־תקוה: והפועל הנבחרת

 בכדורגל. העולמי הגביע במסגרת נצחוננו נו
 נוסף. לנצחון מצפים אנו באוקטובר 28ב־
לסמוך.״ אפשר ,אמת׳ הנהגת על רק

 לא רוזנטל מגוחכת. מודעה זו היתד,
 שהשיגה העלוב לנצחון שותף כלל היה

 ניו־זילנד. של החלשה הקבוצה על הנבחרת
 רמאות. גם זו היתד, במשחק. שותף לא הוא
לט רוזנטל התימר רבים בשם בדברו שכן
המערך. לנצחון מצפה הנבחרת כל כי עון

 לא וגם הספורט ברוח הפגיעה לא אולם
 את שהיוו הם המודעות של הדבילי הנוסח

 אחרת: היתד, האמיתית השערוריה השערוריה.
אמ לא כלל ישראל של הצמרת כדורגלני

 הם במודעות. בפיהם ששמו מד, את רו
 להשתמש הזכות תמורת מהמערך כסף קיבלו
הבחירות. במודעות בשמם

★ ★ ★

 דווקא היה זו בשערורייה פותח י*
 בחירות מודעת ראשון שפירסם גח״ל, | |

 כדורגלני בחיר שפיגל, גיורא קרא גד,
בבחי הגח״ל רשימת בעד להצביע ישראל,

 זאת עשה לא שפיגל גיורא גם לכנסת. רות
 מג־ כסף קיבל הוא אידיאולוגיים. מטעמים

קיבל? כמה במודעה. שמו ניצול תמורת ח״ל

מאות ״כמד, רק אמר אותו לנקוב גיורא
ל״י".

 את להעתיק המערך החל כבר למחרת
 של בחירות מודעות לשוק הוציא הטכסים,

 יהושע רוזנטל, שמואל כמו כדורגלנים
 מכדורגלנים אחד כל בלו. ומנחם פייגנבוים

 לשימוש הסכמתו תמורת תשלום קיבל אלה
 שניסו עצמם, הספורטאים דברי לפי בשמו.
 בסך התשלום היה למבצע, חבריהם את לגייס

מודעה. לכל ל״י 250
הבחי בחוקת רק לא גסה פגיעה זו היתד,

 הצבעה, בעד כספים תשלום האוסרת רות
ב החובבנות בחוקת גסה פגיעה גם אלא

תש לקבל כדורגלנים על האוסרת כדורגל,
 התעסקותם עבור עקיף, או ישיר כספי לום

__בספורט;
 הכדורגלנים כרוזי בהפצת שעסק האיש

מותי ברגר, (״זוריק״) יזהר היה המערך של
 עתון מעורכי ואחד בארץ הספורט כתבי קי

 הכחיש ברנד הספורט״. ״חדשות הספורט
 לתעמולת הכדורגלנים בגיוס יד לו היתד, כי

 פרטי משרד לי ״יש המערך. של הבחירות
 מקבל ״אני אמר, ויחסי־ציבור,״ לפרסום

ואני שריה יוסי המערך, מדובר הטקסט את

לפוליטי ומעבר מעל הוא ספורט ך*
! / קה. / בפוליטי ספורט לערבב אין |

ב הספורטאים סיסמת רק אינה זו קה!״
 של הטענות אחת גם אלא החופשי, עולם

 ומושמעת חוזרת היא הישראליות. המדיניות
 לנדות שמנסים פעם בכל ישראל נציגי בפי

 ספורטאיים באירועים ישראל את ולהחרים
פוליטיים. מטעמים

 בישראל השלטת המפלגה הוכיחה השבוע
 עוד יובלו לא מעתה זו. לטענה תוקף שאין
 ישראל הרחקת נגד לטעון ישראל נציגי

מפל כי מדיניים. בנימוקים ספורט ממפגשי
ברו השבוע קבעה הישראלית השלטון גת

פוליטיקה. זו ספורט גם רות:
 1965 בשנת השישית לכנסת בבחירות

 ב־ אנשי־הרוח. את לעזרתו המערך גייס
המערך של הפירסום אשפי החליטו 1969

שפיגל

לסמוך אפשר ת13א הנהגת על רק
!במזומנים משלמת היא וק ני

 בעיתונים.״ שלו להפצה אחראי רק
 גם העוסק היחיד העתונאי אינו ברנר

 עתונאי גם בשכר מעסיק משרדו בפירסום.
 שבידיהם העתונאים, אותם אחרים. ספורט
 לחסה או לשבט הכדורגלנים גורל מוטל

 לכדורגל- רמה ציוני שבוע מדי והמעניקים
 הבחירות תעמולת בהפצת גם מתעסקים נים,
 ב־ קשר להם אין אפילו הכדורגלנים. של

 בחירות, במודעות להופיע כדורגלנים שיכנוע
 אם־ פגם מהוה בכך התעסקותם עצם הרי
__ חמור. טתי

הבחי מלחמת של אופיר, על מאשר יותר
 עולם אופי על זו שערוריה העידה רות

 בו המוסרי הבוץ על הישראלי: הספורט
צוואר. עד שקוע הוא

ידי על כשנשאל ל״י. 350 השמועה לפי שפופולארי מי סחורה. אינם אנשי־הרוח כי
סרב — הסכום לגובה הזה העולם כתב דיוק, ליתר — הספורטאים הם באמת

כלורוזגטל

ה למען ביותר׳ השטניים ויהיו האמצעים,
אישיותה.״ רצח של הסופית מטרה

 אולם בראשון־לציון. הסיגנון בערך זהו
להג היטיב ההשמצות, לערפל ומעבר מעל

 וול- אברהם רפ״י איש שקרה מד, את דיר
סנזון:
 גנגסטריזם זד, בעיר, עשו שהם ״מד,
 אינה הרכיבו שהם הרשימה גלוי. פוליטי
ש שקר, רשימת זוהי — אמת רשימת
תככים.״ בעזרת הורכבה

דת
 לקנות שרצה האיש

עומר מיסגד את
 הוועדה ראש הכריז ימים כחודש לפני

 שייך הקאדים בכיר בירושלים׳ המוסלמית
 מיסמך, של הימצאותו על אל־מוחתאסיב,

 גם כוונות היו כי ספק של צל ללא המעיד
 שם להקים במטרה עומר, מיסגד לתיבול
בית־המיקדש. את מחדש
 הידיעה, את פירסמו העולם עיתוני כל

או ולעסו חזרו הערביות השידור ותחנות
 בדיוק מד, לברר מבלי — זאת כל תה.
המיכתב. של תוכנו היד,

 הישראלית ההסברה על האחראים גם
 טורחים היו לוא כי מחדל. לאותו אחראים

 ומפרסמים מדובר, מיכתב באיזה לברר
 ולוא אשמה, כל מסיר הדבר היד, אותו,

ממדינת־ישראל. או מהיהודים מרומזת, גם
כותב מיסגד. כשביל מיליון מאה

 ערבי, ממוצא אמריקאי נוצרי הוא המיכתב
 ל־ מציע הוא במיכתבו טרי. גריידי בשם

 מאה מאשר פחות לא המוסלמי וואקף
ה מיסגד על שיוותרו כדי דולר, מיליון

גריידי: כתב סלע.
 שאני למרות ברבת־עמון. נולדה ״סבתי

 הנוצרית, הדת ובן אמריקאי אזרח כיום
העריי• במוצאי גא הריני

 הקודש, לארץ להגיע מתעתד אני בקרוב
 רבותי עימכם, גם שאתראה מקווה ואני

הקדוש. עומר למיסגד האחראים
 אודי הידוע האמריקאי השחקן הוא ידידי
ה המסוני בחוג חברים ושנינו מורפי,

המקו החופשיים הוותיקים הממונים נקרא
 הראשון בית־המיקדש לכם, כידוע בלים.
ו המסונים, של הראשון המיקדש גם היה

 הבית המיקדש. אדון היד, המלך שלמה
 ומיסגד׳ הנוצרית, לספירה 70 בשנת נחרב

 המיסגד שנחרב. הבית של היורש הוא בם
 להקריב אברהם עמד שבו הסלע, על הוקם

לעולה. יצחק בנו את
 ״אתם, מחדש. יקום בית־המיקדש

 הסלע על שמרתם ישמעאל, בני הערבים
 לכם מגיעה בך ועל הדורות, כל במשך

 אני המסוני, החוג חבר כנוצרי התודה.
לה המתכוון מאוד, רחב חוג בראש עומד
 שלמה. של בית־המיקדש את מחדש קים
לכם: מציעים אנו לבך אי

)19 בעמוד (המשך
בוגד שלא המיסמך
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