
/mV

האישיהארכיוןצילום:שיאלהישגיהגיעהמועדוןתחתיוקולבובסקי.

מאגנסקולבובסקי/הוצאתחורחהשל

ולא־ציוניםציוניםואשכנזים,ספרדיםיהודיםביןחיברהכדורגלריין,לדברי969ו.בשנתאטלנטהאתלטיקושחקני

הערה




יהודילהשתלב,כדיבמגרש:ביתמצאו

כדורגלקבוצתלעצמםאימצוארגנטינה
להםשיוחסהשבריריהדימויאתלנפץבניסיוןאיירסאנוסלבושהיגרוהיהודיםאתשימשהאטלנטהאתלטיקוקבוצת

אדרתעופר

מיתולו־מורהרוז׳נסקי,אסתר

גית

$TS1$מיתולוגית$TS1$

$DN2$מיתולוגית$DN2$,מרעננתדרךמצאהליידיש

תלמידיהשללבםבתשומתלזכות

חדששבועשלבפתחוהמנומנמים

עלבהםלנזוףבמקוםבארגנטינה.
בקריאהרבענייןמגליםשאינם
אפשרההיאעליכם,שלוםבכתבי

אותםשענייןמהעללדברלהם

תנאילההיהכדורגל.באמת

ביידיש.שידברואחד:

המאהשלה-05בשנותכך,

בשכו־יהודיספרבביתהקודמת,

נת

$TS1$בשכונת$TS1$

$DN2$בשכונת$DN2$איירס,בבואנוסקרספווידה
המשחקעללדברזכוהתלמידים

עלהאחרון,השבועבסוףששוחק
עונשיןבעיטותחופשיות,בעיטות

הצל־נחלשלה"התעלולושערים.

חה.

$TS1$.הצלחה$TS1$

$DN2$.הצלחה$DN2$,לי־עלתהשלימיםרוז׳נסקי

שראל,
$TS1$,לישראל$TS1$

$DN2$,לישראל$DN2$כדיההזדמנותאתניצלה

התלמי־שלהיידישאתלתקן

דים

$TS1$התלמידים$TS1$

$DN2$התלמידים$DN2$,נטיותאותםללמדוגםשלה

הש־אמרמלים",ואוצרפעלים

בוע

$TS1$השבוע$TS1$

$DN2$השבוע$DN2$ריין,רענןפרופ׳ההיסטוריון
שלמודרניתלהיסטוריהמומחה

התקיימהעמוהשיחהארגנטינה.
החדש,ספרושללאורצאתולרגל
וכדורגליהודיםהנודד"הכדור

מאגנס()בהוצאתבארגנטינה"

עלללמודשמבקשחלוצימחקר
המגרש.דרךהיהודיתהחברה

זהנחשבתקרספווידהשכונת

שתו־אףיהודית",ל"שכונהשנים

שביה

$TS1$שתושביה$TS1$

$DN2$שתושביה$DN2$אתניותלקבוצותמשתייכים

"חברים"בשםמספרהלצדשונות,

בר־לשמועאפשר"כלבדוסופר

חובות

$TS1$ברחובות$TS1$

$DN2$ברחובות$DN2$שכ־מיידישמליםהשכונה

בר

$TS1$שכבר$TS1$

$DN2$שכבר$DN2$הארגנטינילסלנגחדרומזמן

וטוכעס.מישיגענעכמוהמקומי

קרע־"וידהאותהשמכנהמייש

פלעך",
$TS1$,"קרעפלעך$TS1$

$DN2$,"קרעפלעך$DN2$יהדותה.אתלהדגישכדי

ממרכזהגיעוהיהודיםתושביה

העו־ממלחמתומזרחהאירופה

לם
$TS1$העולם$TS1$

$DN2$העולם$DN2$מראותואילך,הראשונה

משתקפיםעדייןה"פוגרומים"

ה-06שנותתחילתעדבעיניהם.

אוכלו־מנתההקודמת,המאהשל

סיית

$TS1$אוכלוסיית$TS1$

$DN2$אוכלוסיית$DN2$כ-013כולהארגנטינהיהודי

מיליוןכ-02מתוךאדם,בניאלף
לא־בכךוהיתההכל,בסךתושבים

חת

$TS1$לאחת$TS1$

$DN2$לאחת$DN2$בעולם.הגדולותהקהילות
כיאההשכונה,שלגאוותה

הכדור־מועדוןהואלארגנטינה,

גל

$TS1$הכדורגל$TS1$

$DN2$הכדורגל$DN2$,אט־אתלטיקו"קלובהוותיק

לנטה",
$TS1$,"אטלנטה$TS1$

$DN2$,"אטלנטה$DN2$הואומאזב-4091שנוסד

שלהיומיוםמחיינפרדבלתיחלק

גםוהאחריםהיהודיםתושביה

גםעצמה,השכונהכמווכך,יחד.

בין"יהודי",להיקראזכההוא
מנה־אוהדיו,שביןמשוםהשאר

ליו

$TS1$מנהליו$TS1$

$DN2$מנהליו$DN2$יהודים.היוונשיאיו

החלהמועדוןשלה"ייהוד"

אוסב־שלבחירתועםב-2291,

לדו

$TS1$אוסבלדו$TS1$

$DN2$אוסבלדו$DN2$היהודילחברפיאקיןסימון

אולםהמועדון.בהנהלתהראשון

בתקו־היההקבוצהשלהזהבתור

פת

$TS1$בתקופת$TS1$

$DN2$בתקופת$DN2$קולבובסקילאוןשלכהונתו
ל-1959.8691ביןכנשיא,היהודי

היהודיםכנשיא,האחרונהבשנתו

חב־בקרבברובלראשונההחזיקו

רי

$TS1$חברי$TS1$

$DN2$חברי$DN2$.ההנהלה

בברנויביץ׳נולדקולבובסקי

לבואנוסוהיגרב-2191,שבפולין

עז־משפחתו.15בןכשהיהאיירס

בה

$TS1$עזבה$TS1$

$DN2$עזבה$DN2$עוני,בשלאירופהמזרחאת

ופוגרומים.אנטישמיותאפליה,

דיוקנאות.מרטשהיהבמקצועו

בביתכשמשכיהןדתי,יהודיאביו,

בשכונה.מוריז׳וברחובהכנסת

קולבו־וניהלייסדה-03בשנות
בסקי

$TS1$קולבובסקי$TS1$
$DN2$קולבובסקי$DN2$אםלמהגרים.סיועקרנות"

בי־אתשיצבעלמישהונוקקתם

תכם,

$TS1$,ביתכם$TS1$

$DN2$,ביתכם$DN2$בת־אולבנכםשידוךימצא

כם,

$TS1$,בתכם$TS1$

$DN2$,בתכם$DN2$משפחתיתלבעיהמענהייתן

לע־סיועישיגאובריאותית,או
סק

$TS1$לעסק$TS1$
$DN2$לעסק$DN2$לב־יכולתםשהקמתם,הקטן

קש

$TS1$לבקש$TS1$

$DN2$לבקש$DN2$מוסדותמאותםמאחדהלוואה

בספרו.רייןכותבקטנים",

והש־כוחצברהואלאטלאט

פעה

$TS1$והשפעה$TS1$

$DN2$והשפעה$DN2$שבאמ־עדשונים,במוקדים

צע

$TS1$שבאמצע$TS1$

$DN2$שבאמצע$DN2$הקומו־המפלגהה-05שנות

ניסטית,

$TS1$,הקומוניסטית$TS1$

$DN2$,הקומוניסטית$DN2$הביאהחבר,היהשבה

אטלנ־הספורטלמועדוןאותו

טה,

$TS1$,אטלנטה$TS1$

$DN2$,אטלנטה$DN2$בשכו־אחיזתהאתלחזקכדי

נה.

$TS1$.בשכונה$TS1$

$DN2$.בשכונה$DN2$מפו־היהודיהמהגרבתמונות

לין
$TS1$מפולין$TS1$

$DN2$מפולין$DN2$בארץהיטבשנקלטכמינראה
משו־כתפיים,רחבגבוה,החדשה:

פם

$TS1$משופם$TS1$

$DN2$משופם$DN2$מרשי־גופניתנוכחותו"בעל

מה

$TS1$מרשימה$TS1$

$DN2$מרשימה$DN2$ריין.כדברימשהו",ומאיימת
בחברההשתלבותולמרות

זנחלאקולבובסקיהארגנטינית,

אתחגגהיתר,ביןיהדותו.את

ובשי־בתפילההשנהוראשפסח

רים,

$TS1$,ובשירים$TS1$

$DN2$,ובשירים$DN2$בביתודיברבעבריתהתפלל

גםהואלאחרים,בניגודביידיש.

היהודימשפחתושםעלשמר

היהודי־פו־במבטאהתביישולא

לני
$TS1$היהודיפולני$TS1$

$DN2$היהודיפולני$DN2$ספ־כשדיברלושהיההכבד

רדית.

$TS1$.ספרדית$TS1$

$DN2$.ספרדית$DN2$הקבו־נשיאותו,בתקופת
צה

$TS1$הקבוצה$TS1$
$DN2$הקבוצה$DN2$הכיהקבוצותחמש"ביןהיתה

והסביבה",איירסבבואנוסטובות
ביצו־הפגינה"היאריין.כדברי

עים

$TS1$ביצועים$TS1$

$DN2$ביצועים$DN2$ועשתההתפעלותמעוררי

היסטוריה".

נו־יהודיהיתר,ביןלכך,תרם

סף.

$TS1$.נוסף$TS1$

$DN2$.נוסף$DN2$מוגי־אדולפוהכושרמאמן

לבסקי,
$TS1$,מוגילבסקי$TS1$

$DN2$,מוגילבסקי$DN2$ומומחההיאבקותאלוף

היהובפיזיותרפיה,אישיתבהגנה

הס־בביתהיחידהיהודילמדריך

פר

$TS1$הספר$TS1$

$DN2$הספר$DN2$הצבאיתובאקדמיההצישל

ב-3691ארגנטינה.שלהלאומית

ריין,רענןפר1פ׳לדברי
למחוקיכלו"היהודים
אימוצודרןזרותםאת

הלאומי"הספורטשל

הרא־נסיעתואתקולבובסקיארגן

שונה

$TS1$הראשונה$TS1$

$DN2$הראשונה$DN2$ליב־מחוץאלהמועדוןשל

שת,

$TS1$,ליבשת$TS1$

$DN2$,ליבשת$DN2$יש־מדינתרחוק:יעדלעבר

ראל.

$TS1$.ישראל$TS1$

$DN2$.ישראל$DN2$הקבוצההיתהאכןאטלנטה
ששיחקההראשונההארגנטינית
קולבוב־היהודית.במדינהכדורגל
סקי

$TS1$קולבובסקי$TS1$
$DN2$קולבובסקי$DN2$כמ־כמנהלרייןבפימתואר"

עט

$TS1$כמעט"$TS1$

$DN2$כמעט"$DN2$,"למועדון"נכנסאשרמיתי
מגרשעםחייו,עלשנלחםקטן

סגירהבסכנתשעמדומוגבלקטן

העירייהפקחישהגיעופעםבכל

דלהחברתיתתשתיתעםלביקור,

"למו־אותווהפךקטן",עצמיוהון

עדון

$TS1$למועדון"$TS1$

$DN2$למועדון"$DN2$אצט־לאומית".חשיבותבעל

דיונה

$TS1$אצטדיונה$TS1$

$DN2$אצטדיונה$DN2$שמו.עלנקראאטלנטהשל

"הזהותהיתהריין,לפיבזכותו,

מת־נפרדבלתילחלקהיהודית"

רבות

$TS1$מתרבות$TS1$

$DN2$מתרבות$DN2$,שאייאקסכשםהמועדון

בלונ־וטוטנהאםבאמסטרדם

דון

$TS1$בלונדון$TS1$

$DN2$בלונדון$DN2$בשכו־שתיהןהפועלות

נות

$TS1$בשכונות$TS1$

$DN2$בשכונות$DN2$"הןאףנחשבות"יהודיות

"אטלנטה"יהודיים".מועדונים

המשי־מוקדומעולםמאזהיה

כה

$TS1$המשיכה$TS1$

$DN2$המשיכה$DN2$כדור־׳חוליליהודיםהעיקרי

גל׳

$TS1$כדורגל׳$TS1$

$DN2$כדורגל׳$DN2$הכ־ומועדוןאיירם,בבואנום

דורגל

$TS1$הכדורגל$TS1$

$DN2$הכדורגל$DN2$שנחשבהיחידהמקצועני

ריין.אומרל׳יהודי"׳,

לכלהואהכדור

בהגירהשמתענייןחוקרכל

במ־התמסדשמאזיודע,ובקליטה

חצית

$TS1$במחצית$TS1$

$DN2$במחצית$DN2$הכ־ה-91,המאהשלהשניה

דורגל

$TS1$הכדורגל$TS1$

$DN2$הכדורגל$DN2$קבוצותשבהזירהמעמיד
להשתלביכולותשונותאתניות

ולאששוהאומההחברהבתוך

האליטה.עקיפתתוךזהותן,את

אתלעשותבחררייןזו,מסיבה

בל־בגדרהיהמזמןלאשעדמה

תי

$TS1$בלתי$TS1$

$DN2$בלתי$DN2$בא־להיסטוריהבחוגאפשרי

קדמיה

$TS1$באקדמיה$TS1$

$DN2$באקדמיה$DN2$:מח־לייחדהישראלית

קר

$TS1$מחקר$TS1$

$DN2$מחקר$DN2$מח־לכדורגל.שלםהיסטורי

קר

$TS1$מחקר$TS1$

$DN2$מחקר$DN2$,כיצדהראשונה,בפעםשבחן

זהותםאתארגנטינהיהודיגיבשו

אצטדיוןבתוךוהאתניתהלאומית
לו.ומחוצההכדורגל

חוקריםישהאחרונות"בשנים
הס־אגודותעלשכותביםשונים

פורט,

$TS1$,הספורט$TS1$

$DN2$,הספורט$DN2$שמוע־בכךההכרהמתוך

דונים

$TS1$שמועדונים$TS1$

$DN2$שמועדונים$DN2$ופ־תרבותםעלכאלה

עילותם
$TS1$ופעילותם$TS1$

$DN2$ופעילותם$DN2$עלהפנימית,הפוליטית
קהילתייםארגוניםעםיחסיהם
והמ־ההיסטוריותועלאחרים,

סורות

$TS1$והמסורות$TS1$

$DN2$והמסורות$DN2$זי־בהחלטהםשלהם

רה

$TS1$זירה$TS1$

$DN2$זירה$DN2$שראויופוליטית,חברתית

הואריין.אומראותה",לחקור

עשורים,כשלושהשלפנימודה
איששלו,הדוקטורטאתכשכתב

בכדור־לעסוקלומאשרהיהלא

גל

$TS1$בכדורגל$TS1$

$DN2$בכדורגל$DN2$הדו־עבודתאתמחקר.כמושא

קטורט

$TS1$הדוקטורט$TS1$

$DN2$הדוקטורט$DN2$לבריתלבסוףייחדשלו

וארג־ספרדוליחסיפרנקו־פרון

נטינה

$TS1$וארגנטינה$TS1$

$DN2$וארגנטינה$DN2$הש־העולםמלחמתלאחר

נייה.

$TS1$.השנייה$TS1$

$DN2$.השנייה$DN2$הבושהלדבריו,כיום,ואולם

עסוקיםמתלמידיווכמהנעלמה,

עלהיסטוריבמחקרלראשמעל
כאחדנושאהיהכאילוכדורגל,

הנושאים.

ההיסטוריהאחר"ההתחקות

מל־אוהדיוושל׳אטלנטה׳של

מדת

$TS1$מלמדת$TS1$

$DN2$מלמדת$DN2$הח־השתלבותםעלאותנו

ברתית

$TS1$החברתית$TS1$

$DN2$החברתית$DN2$היהודיםהמהגריםשל

בארגנטי־שנולדוצאצאיהםושל

נה",

$TS1$,"בארגנטינה$TS1$

$DN2$,"בארגנטינה$DN2$ומיעו־"היהודיםריין.אומר

טים

$TS1$ומיעוטים$TS1$

$DN2$ומיעוטים$DN2$זרו־אתלמחוקיכלואחרים

תם

$TS1$זרותם$TS1$

$DN2$זרותם$DN2$הספו־שלאימוצובאמצעות

רט

$TS1$הספורט$TS1$

$DN2$הספורט$DN2$,"מדגיש.הואהלאומי

להגירההראשוןהדורמבחינת

לארגנ־אירופהממזרחהיהודית

טינה,

$TS1$,לארגנטינה$TS1$

$DN2$,לארגנטינה$DN2$היתהלמועדוןההשתייכות

"ביסו־לארגנטינאים.להפוךדרך

דו

$TS1$ביסודו"$TS1$

$DN2$ביסודו"$DN2$סמןרקאינוספורטדבר,של
התבססה,שכברחברתיתזהותשל
חב־זהותליצירתאמצעיגםאלא

רתית

$TS1$חברתית$TS1$

$DN2$חברתית$DN2$,"הש־הדורלדבריו.חדשה

ני,

$TS1$,השני$TS1$

$DN2$,השני$DN2$מוכ־היוארגנטינה,ילידי

נים

$TS1$מוכנים$TS1$

$DN2$מוכנים$DN2$הלאומיתהזהותאתלשלב

התר־הפסיפסבתוךהארגנטינית

בותי

$TS1$התרבותי$TS1$

$DN2$התרבותי$DN2$,כל־להתניידבניסיוןשלהם

פי

$TS1$כלפי$TS1$

$DN2$כלפי$DN2$.היתהבמועדון"החברותמעלה

מרכיבעללשמירהדרךגםעבורם

ריין.כדברייהודית",אתניתזהות
מסו־היתהזוהשלישילדורואילו

רת

$TS1$מסורת$TS1$

$DN2$מסורת$DN2$,הכל.לפנימשפחתית

מוע־שלהמחקרדרךואולם

דון

$TS1$מועדון$TS1$

$DN2$מועדון$DN2$רייןגילהאטלנטההכדורגל

לי־דרךרקהיהלאהכדורגלכי

צירת

$TS1$ליצירת$TS1$

$DN2$ליצירת$DN2$ולא־יהודיםביןקשר

יהודים,

$TS1$,ולאיהודים$TS1$

$DN2$,ולאיהודים$DN2$מסו־יחידמרחבגםאלא

גו

$TS1$מסוגו$TS1$

$DN2$מסוגו$DN2$מק־יהודיםביןלאינטראקציה
בוצות

$TS1$מקבוצות$TS1$
$DN2$מקבוצות$DN2$:ציונים,ולאציוניםשונות
שהש־כאלהוספרדים,אשכנזים

תייכו

$TS1$שהשתייכו$TS1$

$DN2$שהשתייכו$DN2$נטו־שהיוומילקהילה

לי

$TS1$נטולי$TS1$

$DN2$נטולי$DN2$שלמקורותיוגםמוסדי.שיוך

היתר,ביןדופן.יוצאיהיוהמחקר
הנהלתשלפרוטוקוליםכללוהם

שלהשנתייםהדו"חותאטלנטה,

ושא־התקופהעיתונותהמועדון,

לון
$TS1$ושאלון$TS1$

$DN2$ושאלון$DN2$אוהדים.עשרותענושעליו

להרחיקצריךהיהלאריין
למ־מרואייניםלמצואכדילכת

חקר.

$TS1$.למחקר$TS1$

$DN2$.למחקר$DN2$היתהרעייתושלמשפחתה

שהיגרויהודיםשחיפש:מהבדיוק

ונט־לארגנטינהאירופהממזרח

מעו

$TS1$ונטמעו$TS1$

$DN2$ונטמעו$DN2$,הכדור־בזכותהיתרביןשם

גל.

$TS1$.הכדורגל$TS1$

$DN2$.הכדורגל$DN2$וחו־פרידמריועלסיפרריין

סה

$TS1$וחוסה$TS1$

$DN2$וחוסה$DN2$,רעייתו,שלדודיםשניביכמן
בוויז׳השהשתקעומפולין"יהודים

הקמתולאחרשניםכמהקרספו
הצליחולאומעולםהמועדוןשל

שלהם".היידימהמבטאלהיפטר

ההסתגלותמדרכיאחתלדבריו,

אתלאהודלהתחיל"היתהשלהם

יל־המקומית".הכדורגלקבוצת

דיהם,

$TS1$,ילדיהם$TS1$

$DN2$,ילדיהם$DN2$שנולדווניניהם,נכדיהם

הנאמנותאתשמרובארגנטינה,

אח־אפילולאטלנטההמשפחתית

רי

$TS1$אחרי$TS1$

$DN2$אחרי$DN2$בעיר.אחריםלאזוריםשעברו

ספ־להשזכהההצלחהנוכח

רו

$TS1$ספרו$TS1$

$DN2$ספרו$DN2$לעב־כעתשתורגםריין,של
רית

$TS1$לעברית$TS1$
$DN2$לעברית$DN2$בארגנ־פורסםשכבראחרי

טינה

$TS1$בארגנטינה$TS1$

$DN2$בארגנטינה$DN2$שלאקשההברית,ובארצות

ששםהספר",ל"עםמהלתהות

ולכדורגל?בחומר,ולאברוחדגש

אתשמכנהמייש

קרספו,ויז׳השמנת
הקבוצה,שוכנתשבה
קרעפלעןויז׳הבשם

טי־דרכה,בראשיתהציונות,

פחה

$TS1$טיפחה$TS1$

$DN2$טיפחה$DN2$החדש",היהודימיתוסאת"
וב־חזקהיהבגולהלאחיושבניגוד

ריא,

$TS1$,ובריא$TS1$

$DN2$,ובריא$DN2$הפי־באתגריםלעמוד"כשיר

זיים

$TS1$הפיזיים$TS1$

$DN2$הפיזיים$DN2$הכרוכיםוהאינטלקטואליים

בא־ריבוניתמדינהשלבייסודה

רץ

$TS1$בארץ$TS1$

$DN2$בארץ$DN2$,"אולםריין.כדבריישראל

אלהבגולהשנותרוביהודים

הש־ב"הפרחתהשתתפושלא

ממה"

$TS1$"השממה$TS1$

$DN2$"השממה$DN2$סטריאוטיפידימוידבק

שבריריים.אינטלקטואליםשל

המ־היהכךלאכיטועןריין

צב

$TS1$המצב$TS1$

$DN2$המצב$DN2$.מהמהג־"רביםבארגנטינה

רים

$TS1$מהמהגרים$TS1$

$DN2$מהמהגרים$DN2$לארגנטי־החדשיםהיהודים

נה

$TS1$לארגנטינה$TS1$

$DN2$לארגנטינה$DN2$וגםמאוד,משכיליםהיולא

הד־ליהדותעמוקותמחובריםלא

תית

$TS1$הדתית$TS1$

$DN2$הדתית$DN2$.שי־הספורטהאורתודוקסית

חק

$TS1$שיחק$TS1$

$DN2$שיחק$DN2$בס־הןבחייהם,חשובתפקיד

ביבה

$TS1$בסביבה$TS1$

$DN2$בסביבה$DN2$שלוהמודרניתהעירונית

אח־במקומותוהןאיירםבואנום

רים",

$TS1$,"אחרים$TS1$

$DN2$,"אחרים$DN2$אומר.הוא

כארגנטי־התנהגבארגנטינה

נאי,

$TS1$,כארגנטינאי$TS1$

$DN2$,כארגנטינאי$DN2$רובכך,לעצמם.אמרוהם"

ההז־אתבלהטאימצוהיהודים

במולד־להםשנפתחודמנויות

תם

$TS1$במולדתם$TS1$

$DN2$במולדתם$DN2$שביכולתםכלועשוהחדשה

אצללארגנטינאים.להפוךכדי

בכךכרוכההיתהמהםרבים
ולכדור־בכלל,לספורטאהבה

גל

$TS1$ולכדורגל$TS1$

$DN2$ולכדורגל$DN2$הפו־הספורטענףבפרט

פולארי

$TS1$הפופולארי$TS1$

$DN2$הפופולארי$DN2$מסבירבמדינה",ביותר

הש־אתניצלואףהיהודיםריין.

תתפותם

$TS1$השתתפותם$TS1$

$DN2$השתתפותם$DN2$משו־לאומית"ב"חוויה

תפת

$TS1$משותפת$TS1$

$DN2$משותפת$DN2$לפוגג"כדיולוותיקים,להם

ואמונות,סטריאוטיפיםמיניכל
שאינםזריםהםהיהודיםכאילו

לד־להיטמע",מוכניםאומסוגלים

ברי

$TS1$לדברי$TS1$

$DN2$לדברי$DN2$.ההיסטוריון

אתגםניפץהואבמחקרו

מראדונה"איןשלפיההסטיגמה

ההנ־מסתתרתמאחוריהיהודי".

חה

$TS1$ההנחה$TS1$

$DN2$ההנחה$DN2$לה־זכולאיהודיםשחקניםכי

צלחה

$TS1$להצלחה$TS1$

$DN2$להצלחה$DN2$בני־הארגנטיני,בכדורגל

גוד

$TS1$בניגוד$TS1$

$DN2$בניגוד$DN2$אחריםיהודיםלספורטאים

שעשובעולםאחריםבמקומות

גרינב־הנקדוגמתהיסטוריה,

רג,

$TS1$,גרינברג$TS1$

$DN2$,גרינברג$DN2$מא־אוברגמואאורבך,רד

רק

$TS1$מארק$TS1$

$DN2$מארק$DN2$.היולא"בארגנטינהספיץ

לאלופים,שנהפכורביםיהודים
ספורטאישאףאומרזהאיןאך

בארג־שםלעצמועשהלאיהודי

נטינה",

$TS1$,"בארגנטינה$TS1$

$DN2$,"בארגנטינה$DN2$ריין.אומר
היתרביןכוללתשלוהרשימה

הרא־הקפטןבארד,לאופולדואת

שון

$TS1$הראשון$TS1$

$DN2$הראשון$DN2$נשיאהוגםפלייטריברשל

כח־ששיחקסוויד,עזראהמייסד;

לוץ
$TS1$כחלוץ$TS1$

$DN2$כחלוץ$DN2$הלאומית;ובנבחרתבראסינג
ברי-הגנהשחקןורפיקר,אהרון

לק־)חבריוהלאומיתובנבחרתבר
בוצה

$TS1$לקבוצה$TS1$
$DN2$לקבוצה$DN2$ול־שמו,אתלהגותהתקשו

כן

$TS1$ולכן$TS1$

$DN2$ולכן$DN2$גםולימים"פרס"(;לוקראו

כמ־ששיחקסורין,פאבלוחואן

גן

$TS1$כמגן$TS1$

$DN2$כמגן$DN2$צמרתובקבוצותבריברשמאלי

פקר-חוסההיוכןכמובאירופה.

ג׳וניורסבארחנטינוסששיחקמן,

וקו־ארגנטינהנבחרותאתואימן

לומביה;
$TS1$;וקולומביה$TS1$

$DN2$;וקולומביה$DN2$קשרבריילובסקי,ודניאל
בטרםבאינדפנדיינטה,שכיכב

שיחקואףחיפהלמכביהצטרף
ישראל.בנבחרת

כוכ־כמההיובאטלנטהגם

בים

$TS1$כוכבים$TS1$

$DN2$כוכבים$DN2$.שבהםהבולטיםאחדיהודים

למשפחהבןלייטרמן,חוסההיה

כדו־שחקניהיובניהששלושת

רגל

$TS1$כדורגל$TS1$

$DN2$כדורגל$DN2$.ברו־שנולדחוסה,ידועים

סאריו

$TS1$ברוסאריו$TS1$

$DN2$ברוסאריו$DN2$,4191-מרכזיחלוץהיהב

שהודבקהכינוילהבקיע.שהרבה

אתלהבליטנועד"חיימה",לו,

אחר,שחקןהיהודיים.מקורותיו

באטל־דרכואתהחללגמן,פביאן

נטה

$TS1$באטלנטה$TS1$

$DN2$באטלנטה$DN2$חיפה.במכביב-8891ושיחק

גםהיולאטלנטהכימציין,ריין

מנזוצאיהודיםושחקניםאוהדים

השועראשכנזים.רקולאספרדי,

שעברמוסקונה,ציון()בןבנסיון

מהם.אחדהיהב-0491,לאטלנטה

ישזאת,עםהיהודית,לחגיגה

אט־תפיסתשליליים.צדדיםגם

לנטה

$TS1$אטלנטה$TS1$

$DN2$אטלנטה$DN2$היאיהודיםשלכמועדון

אוהדיםשכפוזיהוירבהבמידה

מסביר.שרייןכפימבחוץ,יריבים

צו־היריבותהקבוצותאוהדיוכך,

עקים

$TS1$צועקים$TS1$

$DN2$צועקים$DN2$לעברהאחרוניםבעשורים
אנטיש־סיסמאותאטלנטהאוהדי

מיות,

$TS1$,אנטישמיות$TS1$

$DN2$,אנטישמיות$DN2$במו־היטלרמגיע"הנהכמו

רד

$TS1$במורד$TS1$

$DN2$במורד$DN2$,כדייהודיםלהרוגבאהרחוב

המפרץמלחמתובזמןסבון"להכין

חוסיין".סדאםאולה,"אולה,

הפיגו־לאחרה-09,שנותבאמצע

עים

$TS1$הפיגועים$TS1$

$DN2$הפיגועים$DN2$שלובבנייןישראלבשגרירות

בבואנוסהיהודיתהקהילהארגון

קראו:בויסאולאוהדיאיירם,
פו־השגרירות,אתלכם"פוצצנו

צצנו

$TS1$פוצצנו$TS1$

$DN2$פוצצנו$DN2$הקהילתיהמרכזאתלכם
שלאכדיהמגרשאתלכםנשרוף

אחד".אףעםתתעסקו

הערה



