
 דננסים אווחיה את מטיסה הקוויאנ* חממו שר המשיחית הפנסיה
 .שמה מחנשיס מה נוסעים. והישראלים - ינק אותם ומאוחת
והטכנולוגיה? המדע ושו גלי־צה״ל של הנוכחי המנקד

 ומשמש חבר־כנסת, הוא נאמן וכל ^
 אלוף־ והטכנולוגיה. המדע כשר עתה

 הוא ועתה עיתונאי. הוא בן־ישי רון מישנה
 גלי־צה״ל. הצבאית תחנת־השידור מפקד

 לענייני- יועץ היה פתיר דן העיתונאי
ישרא ראשי־ממשלה שני של תיקשורת

 מלמד שרפשטיין בן־עמי הפרופסור ליים.
 תל־אביב. באוניברסיטת פילוסופיה

 ז האלה האנשים בין הקשר מהו
 הכומר הוא הקשר מפתיעה: התשובה
 כנסיית מייסד מון, מיונג סון הקוריאני
 מיר־ על מכבר לא שנראה האיש האיחוד.

זוגות אלפי משיא כשהוא הטלוויזיה קע

־ו ן רןן  המשופם החיפאי הפרופסור ן1|
ו י ה שעורך שהכנסיס טוען, 1״ * *
.ומועילים מעניינים הם חון מיונג כומר

 פיר- תעלול כדי תוך קוריאני. באיצטדיון
אופייני. סומת
 על־ידי שנערך מכנס חזר בן־ישי רון

כניס לפני ממש בקוריאה האיחוד כנסיית
גלי־צהל. של ההדש כמפקד לתפקידו תו

 ופתיר, בן־ישי העיתונאים נאמן, השר
 ישראליים כמה ועוד שרפשטיין הפרופסור

שעו שונים בכנסים קבועים משתתפים הם
 כנסיה מון. הכומר של האיחוד כנסית רכת

 של ועידות מדעיות, ועידות עורכת זו
 ועוד עיתונאים. של ועידות מישפטנים,

שונים. מסוגים ועידות
 ב־ זוכים האלה הוועידות משתתפי כל

 הוועידה. נערכת שבו המקום אל הטסה
 על הכל — מפואר בסלון מלא ולאירוח
המארגנים. חשבור

 של בכנסים אהרים ישראליים משתתפים
 למדעי־המדינה הפרופסור הם מון הכומר

 דרור, יחזקאל הפרופסור מחיפה. סגרה דן
הע מיפלגת של הראשי המדען שהיה מי

 ופרופסור ורבלובסקי צבי הפרופסור בודה.
ה בחקר העוסקים שץ־אופנהיימר, רבקה
 שהוא מחיפה, שפר יוסף הפרופסור דתות,

 איש והעיתונאי כפר־החורש, קיבוץ חבר
גינאי. אראל אחרונות ידיעות

 במינו, מיוחד אופי יש הללו לכנסים
ת של ובטיבה באופייה שמקורו סי ה מ
ב מיסגרת (ראה מון של מיסודו איחוד.

מסול). עמוד

עכו״ם,
מעניין אבל

באר בעיקר הפעילה זאת, נסיה
* מ אחת היא ובקוריאה, צות־הברית •

 משיחי. אופי בעלות דתיות כתות אלפי
 אישיותו הוא מביניהן. אותה שמבדיל מה
 תערובת ליצור שהצליח מון, הכומר של

ופוליטיקה. כסף דת. של במינה מיוחדת
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 כנסיית על־ידי קוריאה, שבדרום בסיאול השנה באוקטובר שנערך אנשי־התיקשורת
 בגין מנחם של לשעבר והיועץ באמצע) (משמאל. גלי־צה״ל של הנוכחי המפקד האיחוד.
 בן־ של עדותו ולפי וכלי־התיקשורח״, ב״טירור שעסק בדיון השתתפו למעלה) (מימין,

בו. בקי שהוא נושא כלי־התיקשורוב על־ידי הלבנון מילחמת בכיסוי בעיקר עסקו ישי,

ל מצליח נאמנים, חסידים מגייס מון
 בלתי- ממקורות לעסקיו רב מימת גייס

האמרי לימת הדוק קשר לו ויש ברורים,
 מישפטים של לשורה הביאו אלה כל קאי.

 רחבה ציבורית ולהתנגדות נגדו, וחקירות
בארצות־הברית.

 לעצמו לרכוש תדמיתו, את לשפר כדי
ב תמיכה ולהשיג רחבה, ציבורית אהדה

 שלו, האיחוד כנסית את להרחיב מאמציו
 שנות באמצע לארגן מון הכומר התחיל
 בהצלחה הזוכים שלו, הכנסים את ה־סד
רבה.

 בישראל. במיוחד להצלחה זוכים הכנסים
ה וכאשר לנסוע, מאוד אוהבים הישראלים

מק המזמין. חשבון על הם והאירוח טיסה
כמעט. חולניים מימדים זאת אהבה בלת

ה הוא בישראל מון הכומר של האיש
 בן־כיתתו בן־דק, יוסף החיפאי פרופסור

 בחיפה. הריאלי הספר בבית בן־ישי רון של
 משופם, צעירה, חזות בעל הוא הפרופסור

ה ראש הוא בן־דק לצחוק. ואוהב חייכן,
ה חיפה, באוניברסיטת ללימודי־חוץ מכון
האקד המנהל גם הוא רבה• בהצלחה זוכה

 בחיל־ מינהל לקציני בית־הספר של מי
האוויר.

 טרנסקאיי, לממשלת יועץ היה .בן־דק
 דרום־ שהקימה השחורה מדינת־הבובות

הגזענית. אפריקה
ב ברדק שניהל האסימולציה מישחקי

 בעיתונות. רב בפירסום זכו אוניברסיטה
 השלום תהליך את תלמידיו חזו לדבריו,

 בלבנון המילחמה את וגם המצריים, עם
 פי על בן־דק, ומהלכיה. שלביה כל על

 מישחק חובב הוא קורות־חייו, של התדפיס
 שירה. וחובב בציד העיסוק חובב השח־מת,

גדו תמונות תלויות באוניברסיטה בחדרו
בן־גוריון. ודויד כצנלסון ברל של לות

 בכנסים קבוע משתתף הוא בן־דק יוסף
 גם הוא בן־דק האיחוד. כנסיית שמארגנת

 ניוז־וורדד, של המערכת במועצת חבר
 בשיחה מון. הכומר של מעיתוניו אחד

 לכך דאג הוא הזרז, העזדם עימו שקיים
 1* את הקליט ואף נוכח, יהיה מעוזריו שאחד

השיחה.
 שום לו אין כי להבהיר מבקש בן־דק

הקוריא הכומר של הדתית לפעילות קשר
 הם שלדבריו בכנסים, רק עוסק והוא ני׳

רב. ערך ובעלי מעניינים, מועילים,
הת־ שנה לפני לחלוטין. מובנת דאגתו

 כמפקד ומדו לפני
 ן־ישי1 רק תזר ל גלי־צה׳

 השתתף הוא מקוריאה.
 ״ ״כנסיית שר כננס שם

 ונל נדבר תאימד׳,
 מירתמת השתקפות

ננלייהתיקשוות הלבנון
 מדענים על ידיעה ישראל בעיתון פרסמה

 עכו״ם, של בכנס שהשתתפו ישראליים
 חרדיים קנאים של מרדיפות חושש ובן־דק

למיניהם.
 עוסקת אינה מון של האיחוד כנסיית

 אך בישראל, מיסיונרית פעילות בשום
 1־■■ ב־ לערוד בן־דק הצליח לא זאת למרות

 שהתכוון. כפי שלה, הכנסים מן אחד ארץ
 התחילו אמריקה יהודי של הקהילות ועדי

 והכנס עניפה. לחצים מערכת להפעיל
בוטל.
 באוניברסיטת שלו הפקולטה במועצת גם
 זכה הוא אך בביקורת, בן־דק נתקל חיפה

 רבי־השפעה אנשים שני מצד בסיוע גם
 הפרופסור אלה, שני חיפה. באוניברסיטת

 בחניץ, שלמה והפרופסור ורבורג גבי
האוניבר רקטור בתפקיד בעבר שימשו
 הם שגם משום בבן־דק תמכו הם סיטה.
המ לכנסים המכובדים המוזמנים עם נמנו

ת של דעיים סי האיחוד. מ
הכנ את עורכת הכנסיה כי טוען, בן־דק

וה המישפטנים המדענים, של האלה, סים
 טובה. דעת־קהל לעצמה ליצור כדי אחרים,

 אין הכנסיה של לעמדותיה כי מספר הוא
 הכנסים. של מהותם על מכרעת השפעה
 בנאד מסתפק עצמו מון מיונג סון הכומר

 כל בתחילת בקוריאנית נושא שהוא מים
ב משתתפים מנאמניו וכמה ובסיומו, כנס

הכל. זה אך דיונים,
 הם מפיו. רבים בשבחים זוכים הכנסים

 שלא באנשים לפגוש הזדמנות מספקים
י בעיקר הרגילים, המדעיים בכנסים פוגשים • 
השלישי. העולם מן הבאים מדענים


