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מכחכים
 )14 מעמוד (המשך
מט השמצה. ואינה אבנים, זריקת

 ב־ הכדורסל להבראת להביא רתי
 הוקעת על־ידי תל־אביב הפועל
 ברמה לאנשים המאפשרת השיטה
 להגיע ירודה ומיקצועית אישית

 באמצעות מכריעות לעמדות־כוח
ב טובה חלקה כל ולהרוס תככים
כל־כך. לרבים היקרה אגודה

תד-אביב זוהר, אידן

א דימיון ת*ע3מ ל
 הקורא התבונן כולם במו

 עם הטלוויזיוני בראיון
הב בולם וכמו דיין, יעל
בדימיון. חין

 שעשה מה שעשיתי מניח אני
 את קדימה הושטתי :העם חצי

 אפשר אם לראות וניסיתי אצבעי,
 יעל שבין הדימיון מידת את להגביר

 כמובן, הדימיון, משה• ואביה דיין
 שהגרפי־ בטוח ואני מפתיע, אינו
 שירות לעשות יוכל שלכם קאי

 הראיון את שראה מי לכל גדול
לדמיין. וניסה

ירושלים קרני, גדי
 הגראפי העורך שנון, יוסי •

 והקוראים ניסה, הזה, העולם של
ישפטו.

מז־״םז, ק*בלו

אותה הזרסים
 מווינה מודאגת קוראת
ב המתרחש על מספרת
שם. היהודית קהילה

 1981 של לאוסטריה שבא מי
 זועקים היהודים מדוע אולי מבין
ב־ ואגנר של השמעתו כנגד חמם

היכל־התרבות.
 צועדת שוב דהיום באוסטריה

 נשמע שוב בסך, האנטי־שמיות
מת הם שוב ברמה, הנאצים קול

 וינה של התשיעי ברובע כנסים
 ו־ מגפיהם על צועדים, הם ושוב

מדיהם.
 ממשלת־אוסטריה של תגובתה

 ממשלת־ תגובת ודומיה. אלם —
ודומיה! אלם — ישראל
 שממשלת־ישראל הזמן הגיע

בין האיומה ההפרדה מן תחדל

יראי־פטפנסקי קוראת
מבין שבא מי

ותד ליהודי-גלותי, יהודי־ישראלי
 בי בחו״ל, היושבים ליהודים אג
מב יהודים־גלותיים הם כולם לא

 סיר־הבשר. על היושבים חילים
 גם יש אך באלה, גם יש אומנם

 קשישים יהודים כאן יש אחרים.
 לארץ־ישר־ יוצאת שנפשם וזקנים

)18 בעמוד (המשך

מודאג■□ הורים

 לעולם שבאה התארגנות כיתות״, נגד מודאגים ״הורים
 שאלות עשר פירסמה למיניהן, ״גורו״ כיתות נגד ללחום בדי

ההתארגנות. סיבות את ומסבירות המנמקות ותשובות,
 אדם על-ידי מונהגת ״כת כת: מהי לשאלה עונה 1 מם׳ תשובה

 מוחלטת... מרות וקבלת עיוורת סגידה דורשת והיא ושתלטני, כריזמטי
 התנתקות ממנו ודורשת הפרט של ופעולותיו במחשבותיו שלטת היא
 הוא שבה והחברה, המישפחה מן
 היא אליה. הצטרפותו קודם חי

ו החופשית הבחירה את מגבילה
 את משבשת היא התנועה... חופש

ב ומחבלת החשיבתית המערכת
קלי לגבי החופשית ההבחנה כושר

מידע.״ טת
 מדוע ׳,4 מס לשאלה תשובה
 קד למסוכנות, הכיתות נחשבות

בטכ משתמשות ״הכיתות בעת:
 דרכי- על השתלטות של ניקות

 שהצליחו ולאחר במירמה, החשיבה
ממל הטירון, של בשטיפת־המוח

פילוסו במיצבור מוחו את אות
 ונוטעים ורעיונות עקרונות פיות,

 זה כל חדשה. מילים מערכת בו
 לעבד לחלש, החזק הפרט את הופך

 זהו אם בעליו. לפקודות המציית
 ברובוטים פועלים שאלפים המצב
 שואלים ואינם מערערים אינם אשר

בארץ?״ הדמוקרטיה עתיד לגבי לצפות ניתן מה שאלות,
 ,9 מס׳ לשאלה לתשובה מגיעים שלא עד ובהיר צח נראה הכל
 של חשד לעורר כדי עד מיתממת, וספק תמימיה, ספק תשובה

 שלו במניות־הבכורה לפגיעה מחשש בנושא, הדתי המימסד מעורבות
 מספקת במידה חונך לא שלנו ״הנוער הישראלית: בבורסת־הנפשות

 מחפש הוא הדתית. במסורת הטמונים והערכים העושר להערכת
 ותמיכה הכוונה לשם דתיים ערכים מחפשים שהם בשעה שורשים.
 פיתרון ומספקות אותם לוכדות ובמירמה הכיתות באות בחייהם,

החיים,״ של לדילמות מיידי
 הרבי את בנושא לכלול הוא לעשות, עוד לנו שנותר מה כל

 אוד מישיבת ויינברג הרב את וכן חב״ד, חסידי וחבר מלובביץ
 כל ואת — ואחרים זוהר אורי של אדוניו — התורה ואש שמת

 הדמוקרטיה לעתיד הסכנה שאין ולהבין למיניהם, האלוהים סוחרי
דתית. אמונה שטופי ממאוודאלפים אם כי אלפים״, מ״כמה נשקפת
 בתוך הן לילדיהם, הנשקפת הסכנה מידת את יבינו שהורים כדי

 : 10 בסעיף לסיים כדאי השכונתי, הרב מן והן הממלכתי בית־הספר
 מתייחסים הם בכת, התאהבו בתם או שבנם מגלים הורים ״כאשר
המועד.״ את שאיחרו מגלים הם יותר מאוחר שקרה*- למה אמונה בחוסר

 ״הורים של בהתארגנות הצורך את יותר טוב להסביר אפשר האם
 בסוגים העוסקים כנגד להם. שאיכפת אחרים, הורים או מודאגים״

? יקרה לא זה לי :לומר מותר האם בתשובה״ ״חזרה של שונים
תל־אביב חסון, יצחק
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חסון קורא
״גורו״ כיתות
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