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למינויי הודעה
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המנ תזמורת ניצבה המועדון במת על
 עם הבמה, במרכז שונות. מנגינות גנת

 כיפה, חבוש זמר ניצב ביד, מיקרופון
אפשרית. שפה בכל חסידיים שירים השר

אמרי מתיירים ברובו המורכב הקהל,
הזמר. עם בהתלהבות שר קאים

 במועדון־הלילה המתגלה התמונה זוהי
 ש- אחרי בירושלים. הר־ציון, על השוכן

 יפהפיה בנערה נתקלים פנימה, נבלעים
 בהתאם המועדון. של הקופאית שהינה

המו מנהל ריבלין, אליעזר של להוראותיו
 המועדון שמה. את לגלות לה אסור עדון
קירו־ שעל מלבן בצורת ענק אולם הוא

דתית.״ מוסיקה שומעים רק רוקדים. לא לי
ישי מטעם מודעה התפרסמה בעתונות

 שאין הישיבה מודיעה בה הר־ציון, בת
 לישיבה. ההר שעל המועדון בין קשר כל

אסו למועדון שהכניסה גם במודעה צויין
הישיבה. בני על רה

 ״הכריחו בזעם. ממקומו קופץ ריבלין
 לפרסם הישיבה, רב גולדשטיין, הרב את
 בכלל כאן. היה עצמו הוא המודעה. את

 להר מביא כשהוא ללחצים. נענה הוא
 אותם מביא הוא שלו, לישיבה מתרימים
 ה־ על לו חותמים הם וכאן למועדון

 מה עיני. במו זה את ראיתי אני צ׳קים.
 אפשר ז המודעה את פירסם הוא פתאום
לו!״ מפריע שלי שהמועדון לחשוב
 ומודיע: מהסס איננו גולדשטיין הרב

 אם אתה, תגיד מפריע. בהחלט ״המועדון
 מועדון־לילה פותחים היו שלך הבית ליד

לישיבה בוא ז לד מפריע היה לא זה האם

בחוץ - הר־ציון על מועדץ־הלילה
כיפה עם פופ מוסיקת

כפנים - המועדון
לרב מפריע הרעש

 במבקרים מקום אפס עד ומלא מחצלות תיו
קטנים. י כסאות על בצפיפות היושבים
 מקומו כדיסקוטק!״ היה ״הרב

 ה־ בבניו ההר, ראש על המועדון של
ש הרחבה להר־ציון. הועדה של מינהלה

 עוצמה בזרקורים-רבי מוארת הבנין ליד
 מוניות עשרות הסביבה. את המאירים

 על דרכם עושים תיירים של ואוטובוסים
 חנויות. מספר הבנין ליד הצר. הכביש
הקדוש. מהמקום מתפעלים תיירים
 צעיר ),29( ריבלין אליעזר אין מדוע

 הקופאית שם את לגלות מוכן כיפה, חובש
 נושף ריבלין מסביר בדיסקוטק? העובדת

 צריך אני כאן. אותי ״יהרסו ומתנשף:
 ? כאן בחורה ? קופאית מחזיק שאני שידעו

 מנהל שאני אומרים ככה גם יגידו. מה
 פתאום מד, דיסקוטק? איזה דיסקוטק. כאן

 לפולקלור במה הכל בסך זאת דיסקוטק?
ש יודע אני אותי. להרוס רוצים חסידי.

 בהצלחתי. מקנאים הירושלמי החאן אנשי
אצ- אותם. מרגיז וזה לכאן באים התיירים

 כאן שאנחנו עוד מה הרעש. את ותשמע
 יושבים כאן ישיבה. אלא פרטי בית לא

 יום תורה ולומדים העולם מכל בחורים
 של שהמוסיקה חושב אתה אז ולילה.

 שלהם? ללימודים להועיל עשויה המועדון
 להתרכז?״ יכולים הם ככה

ש טוען שריבלין שומע שהוא אחרי
 על אותם והחתים תיירים עם במקום ביקר

 הוא ״כיצד זועם: הוא במועדון תרומות
 נכון, כאלה? דברים לומר מתבייש לא

 כאן. גר אני שהייתי. בטח בפנים. הייתי
 אני בו במקום מתרחש מה אראה לא אני

 למועדון תיירים הבאתי שאני אבל גר?
 !״כאלו דברים לומר שפלות סתם זו ? שלו

 המועדון? את ריבלין אליעזר קיבל כיצד
 כמה ? המועדון למסירת מיכרז נערך האם

תמורתו? שילם
 גם שהוא ריבלין, אין אלה שאלות על
 לענות. מוכן ההר, על מזכרות חנות בעל
מ המקום את ״קיבלתי מודיע: רק הוא
להספיק.״ צריך זה כהנא. שמואל ד״ר הרב
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