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חוד שבעה במשך איתי שיחק ״הרב

 את לגמור לי שיעזור לי הבטיח הוא שים.
 חשיש. לעשן שאפסיק ודרש הבחינות׳
 לילה ובאותו שאסתפר, דרש הוא הפסקתי.

 לקחת ורצו ארצה באו כשהורי הסתפרתי.
 יסתדר. שהכל אותם שיכנע הוא אותי,

 לעזוב לי אומר הוא נסעו הם רק אבל
המקום.״ את

 למה גבול ״יש גולדשטיין: הרב מגיב
הול וצבי מרדכי בחורים. בשביל שעושים

 לעצבן כדי דווקא לידי. בגילוי־ראש כים
 ומביאים בפסח חמץ אוכלים הם אותי.

 זה ועל להכעיס, ממש כבר זה בחורות.
 כאן תישאר אם בשתיקה. אעבור לא אני
 המשטרה תבוא איך תראה בערב, 6 עד

אותם.״ ותסלק
 הדבר מוכיח הרב, גירסת נכונה אם

 פשוט הם תלמידיו• של תמימותם את רק
 ההבדל את להבין כנראה מסוגלים אינם
הדק:

גולדשטיין הרב אמר סמים! עישנו הישיבה
... • . . . . • ^ ■ • •  י י.   . ' •• •_   •

שחרית. תפילת במנין
 שהכחישו הישיבה תלמידי מבין אלו גם

 מתד־ רחוקים היו לסמים, התמכרותם את
 המקובל, הישראלי הישיבה בחור של מיתו
 הלילה של הקטנות לשעות עד לבלות נהגו

בדיסקוטקים•
נוסף. מעצר
גנובים הפעם-דרכונים

העוב־ את הכחיש לא פרלוג ניאל
 קופסת בתוך שנימצא שהחשיש דה 1

 הכחישו וחברו הוא לו. שייך הגפרורים
 עשר של לחבילה קשר כל זאת לעומת
המלון. בגן שנמצאו החשיש סוליות

 בערבות ושוחרר השניים שנעצרו לאחר
 ישיבת של רבה גולדשטיין, שלמה הרב

 בישיבה נוסף מקרה אירע הגולה, תפוצות
המשטרה. התערבות את שדרש

 ניגנבו בערבות, שיחרורם אחרי יומיים
חוקרי הישיבה. בחורי שני של דרכוניהם

הישי בראש העומד גולדשטיין הרב אומר
 אבל משכרים. סמים עישנו שהם ״נכון בה:
 ולא — ולאלוהים לדת להתקרב רצו הם

 אם יש? מה כך• בשל אותם לדחות רציתי
 אז — תשובה לו יש ורוצח גונב אחד
חזרה?״ דרך לו אין סמים שמעשן אחד

 לשעבר, לח״י לוחם גולדשטיין, הרב
 ישראל, בית לכל ניתנה שהתורה טוען

לא. או חשישניקים
 אני ניתפס היה שמישהו פעם ״כל
 אתה מהמשטרה. אותו להוציא הולך הייתי
 מבית־הספר, ילדי את לזרוק שרצו יודע

 לחשישניקים? ישיבה מנהל שאני אמרו כי
 סוחר שאני שאומר מי אכנע. לא אני אבל

 עשרה לי יש — תראה טיפש. הוא בסמים
 הייתי אם עצומה. בדחקות חי ואני ילדים,
 הכל יודע אני לי, ותאמין — חשיש סוחר

מרוד? עני היום הייתי אז — סמים על
 אומר הזמן,״ רוח את מבין פשוט ״אני

 גדולה הכי הבעיה זו שסמים ״ויודע הרב,
 אמריקאיים. צעירים אצל בפרט הדור. של

ולא אותם לקרב שצריך חושב אני אבל

 שני את מיד קישרו שהגיעו המשטרה
 גניבת על ופישר פרלוב את חקרו המקרים,

 ידיעה גם היתה המשטרה בידי הדרכונים.
 לזייף העומד אבי בשם דרכונים מזייף על

דרכונים. שני
הישי תלמיד ),19( נודלמן מרדכי סיפר

נגנב: שדרכונו בה
 לא אני אבל הדרכון, את ממני ״גנבו

 העדתי גם זאת. עשו ופישר שפרלוב חושב
בבית־המשפט.״ כך על

 על נעצרו ופישר שפרלוב לאחר יומיים
הדר הוחזרו ושוחררו, הדרכונים, גניבת
 היה הדואר בול לישיבה. אנונימית כונים

מחיפה. בחותמת מוחתם

 אוהב אלוהים
חשישניקים גם

 היו אולי שאצלי הסיבה זו אותם. לדחות
 רוצה אני כי סמים. שמעשנים תלמידים

אותם.״ לקרב

ה שכונתה כפי ההיפים״, שיפת ^
שנים. זה קיימת הקודש, בעיר ישיבה **

על־ המלחמה אחר מיד הוקמה היא
 אמריקאיים, אינטלקטואלים של קבוצה ידי

משכרים. סמים הכל, גירסת לפי שעישנו,

רימו
וב־ חשישוועשב ״המצמיחהרבי? את

פרלוב. דניאל יושב פישר, מוטי עומד למשפטם: המתנתם בעת חשיש, של שופע ביבול  גולדשטיין הרב את שואלים אשר
 הוא ופישר, פרלוב של המקרה על ^

בכעס: ניצת
 ככה אז שניהם, כלפי טוב הייתי ״אני

 לי ואמרו באו ״הם צעק. לי,״ משיבים הם
 מקום להם ואין לאכול מה להם שאין

אצלנו. בואו בבקשה, אמרתי אז לישון,
הישיבה. של תלמידים לא בכלל ״הם

בישי שלושה יומיים בסך־הכל התארחו הם
 אפילו אני החשיש. עם אותם תפסו ואז בה

 תגיד: עכשיו בערבות. אותם לשחרר הלכתי
 בגלל חשיש? אצלם שנמצא אחריותי זו

האמת?״ לדרך אותם לקרב רציתי שאני
רימו גולדשטיין, הרב של זו גירסה לפי

לפר־ היה לא אומנם אם כי השניים• הו

 — לאכול או חדר לשכור כדי כסף לוב
 במלון חדר לשכור הכסף את מצא מנין

בת־שבע? טירת כמו מפואר

שר-הדתות
בישיבה היפי׳ס נגד

 הדתות משרד עובד יוכל, יונתן ם *
 על הממונה כהנא, זנגוזיל של ועוזרו *4

 מכחיש הר־ציון, בטריטוריה המוסדות כל
 יובל: אומר לסמים. הישיבה בין קשר כל

קבלתם נגד הייתי הראשון ברגע ״אני

 גולדשטיין לרב אבל לישיבה. היפים של
 לעזור רוצה הוא וגדול. רחמן לב יש

 יקר. הוא אצלינו בחור כל לחשישניקים.
והארץ. התורה לאהבת אותם לקרב רוצים

ארו שערות לגדל עוול לא זה ״אצלנו
 נזיפה פעמים כמה קיבל כהנא הרב כות.

 של ישיבה שזו לו שאמר משר־הדתות
 גולדשטיין הרב וגם אני גם אבל היפים.
מישראל.״ נפש כל על נילחם
 אחרת גירסה ישנה הישיבה בחורי בין

 תחת סוטות נפשות לקרב זו ללהיטות
 בעובדה הקשורה גירסה — השכינה כנפי

 חדשים עולים הם הישיבה תלמידי רוב כי
הסוכנות. על־ידי שהובאו
 זה כאן הענין ״כל נרלדמן: מרדכי סיפר

 ועושים מהסוכנות כסף מקבלים ביזנס.
 לגרש רוצים עכשיו ביזנס. חשבוננו על

 — טובים כל־כך הם אם מהישיבה. אותי
ללכת.״ לאיפה לנו שאין ודאי יודעים הם

ב ח תו מ ו

355 ״״י.:״ הקנבוס״ פוי ״בורא
הלא — מפרי־הקנבוס ליהנות החכמים מתלמידי חלק נוהגים בה

 ניתן זו, בישיבה השוררת המתירנית לאווירה רמז החשיש. הוא
 לאווירה המנוגדת הקיר, על התלוייה המודרנית בתמונה למצדא

בארץ. אחרות רבות בישיבות שוררת אשר והשמרנית המחמירה

לע שמותר מודרנית כל־כך הישיבה אם
 בנות? בה אסורות מדוע — חשיש בה שן

טובה. שאלה


