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 אשר האנשים מסוג הוא כץ עמי הרב
 בשתיים- בתשובה אותך להחזיר יכולים
 והוא איתו, שיחה עוד שיחות. שלוש

 ההוא, העבר אל לעבור אותי משכנע היה
שבידידי. מהטובים כמה אל ולהצטרף

 דת על כץ עמי הרב עם מדבר כשאתה
 נשמע הדתי, האדם של היומיום חיי ועל
 דרך שום לי אין ונכון. טהור פשוט, הכל

 אני למעשה. הלכה הדברים את לבדוק
 מעיר- עצמו שהטריח הרב, על מביטה

 הזה״, ״העולם מערכת אל שבערבה אובות
בעמיו, בעל כבר ,25 בן בחור לפני ורואה

 רבם ילדים, ארבעה פלוש נשוי כבד־גוף,
בעצמו. תשובה ובעל תשובה בעלי של

 אמצעי- של לחביבם הפך כץ עמי הרב
 ״אל־על". פרשת בעיקבות התיקשורת

 ל- מתריע מיכתב ששלח הוא זה היה
 הזהיר שבו בגין, מנחם ראש־הממשלה,

 התנועה כשהוקמה הדתית. הכפייה מפני
 הצטרף דתית״, כפייה נגד ״אזרחים של

 עושה הוא ומאז שורותיה, אל כפעיל
התנועה. למען בפעילות כלילות ימים

 בתל־אביב, הכרם ברחוב נולד כץ הרב
אמו, בתשובה. לחזור החליט 14 ובגיל

 היום עד השלימה לא רופא, של אשתו
ברצי מתייחסת ואינה הגזירה, רוע עם
 בארץ, ביותר הצעיר לרב שהיה לבנה, נות

.18 בגיל לרבנות הוסמך כאשר
ה האור מנקודות הוא כץ עמי הרב
 קנאי־הדת של החושך בעולם בודדות

צלו ובעיניים פתוח בראש — בישראל
 בתשובה. לחזור אנשים משכנע הוא לות
 אולם לגרים, תשובה, לבעלי עוזר הוא

 הראשון הוא בכפייה, נעשה הדבר כאשר
חמס. וקורא הקופץ

התפרסמה מגוריו, מקום עיר-אובות,

 נשם אמריקאי יהודי הגיע למקום כאשר
 ותקע נשותיו, שתי עם פרלמוטר שמחה

 עיר־אובות קיבלה לאחרונה רק יתד. שם
 לקיבוץ. והפיה קבע, ישוב של מעמד

 וגרים תשובה בעלי בעיקר חיים במקום
 עיר-איבות כי אומר כץ והרב אמריקאיים,

 שיש מודה הוא חייו. סוף עד ביתו היא
ב חוזרים עור למקום להביא עניין לו

מישפחות. 120 על מדבר והוא תשובה


