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 כשיצחק עצמו. בשביל* להחליט
 לארץ־ עלה שלו, סבא גרינבוים,

 שיבעה. עליו ישב שלו אבא ישראל,
 חרדי היה גרינבוים יצחק של סבו

אנטי־ציוני. ביותר,
 מציע שהרב הסיתרון מה

להורים?
 שימשיכו פיתרון. מחפש לא אני

 יהיה עניין. מעוררים הם נגדנו. לדבר
 הזו שההתעניינות ציבור מספיק לנו

אלינו. אותו תביא
 הם עלינו. שידעו צריכים אנחנו

להם יש ואם יחסי־ציבור לנו עושים

__________סאת_________
ישי שרית

 לעזור ממליץ אני תקציביות, בעיות
להם.

 אחרי לפאניקה נכנסה אשתי
 גיל של ואבא רביץ הרב בין העימות

 שכעת הבינה היא בטלוויזיה. כהן
 אורחים. מאות עם שבתות לה מחכות

תעמוד.בזה. לא היא
 כהן גיל את לראיין ביקשתי

 פרנק הרב גרינבוים. אלי ואת
 כי בטענה סירבו רביץ והרב

 להתראיין מסרבים השניים
 האמת, את יספרו שאם מכיוון
ואם. אב כיבוד במצוות יחטאו

 במערכה פתחו מישפחות תי
 האחת, בתשובה. החזרה נגד **

 גיל של אביו כהן, מיכאל של מישפחתו
 היא השניה בטלוויזיה, שרואיין כהן,

 מישפחה שהיא גרינבוים, מישפחת
 מטעמים המסתתרת, ביותר, ידועה
גולן. השם תחת שלה,

 טובה סיבה גרינבוים למישפחת
 מי של בבנו מדובר שמה. את להסתיר

ישראל, של הראשון שר־הפנים שהיה
 ידוע אתאיסט שהיה גרינבוים, יצחק ■

 אלוהים שם להכנסת המתנגדים ואחד
 עצמו גרינבוים למגילת־העצמאות.

אדמו״ר. שהיה באביו מרד
 את ושנא הדת את שנא הוא

 לקבל שסירב כך, כדי עד המישטרה,
 ונאלצו והמישטרה, הפנים תיק את

 שבוטל נפרד מישטרה מישרד להקים
 עם מחדש מוזג עת שנה, 30 כעבור רק

בורג. יוסף של מישרד־הפנים
 חזר גרינבוים, אלי נכדו, כעת,
 למגינת תלמיד־ישיבה, הפך בתשובה,

 הכוח בכל המנסים הוריו, של ליבם
בתופעה. להילחם
 ישיבת כלפי שמופנות הטענות רוב

 משה הרב כלפי מופנות שמח אור
 שבו הראשון המדריו שהוא פרנק,

 כשהם בתשובה החוזרים פוגשים
 מגדיר שהוא כפי או, לישיבה, מגיעים

החילוניים.״ עם מתעסק ״אני זאת,
 גיל על פרנק משה הרב את שאלתי

 עם קרה בדיוק מה גרניבוים. ואלי כהן
 הקרע חל מדוע האלה, הבחורים שני

הוריהם? לבין בינם

 להוציא
השטן את

 אומר כהן גיל פרנק: משה רב ך*
 הביתה. לבוא כוח לי אין — 1 1

 למה מתנגדים כל־כן־ שלי ההורים
 — לו אמרתי כואב. שזה איתי, שקורה

 הורים, לכיבוד חייב אתה ברירה, אין
לבקר. תבוא אליהם, טלפן

 דבר רק מהם ודרש לבקר הלך הוא
 דברו יהדות, על איתי תדברו ,אל אחד:
 אחרים,״ נושאים על מוסיקה, על איתי
 השטן את להוציא התעקשו הם אבל

 מתפוצץ. ארם דבר, של סופו ממנו.
 סקאנדלים? לשמוע בן־ארם יכול כמה

אלה. הורים איזה יודע לא אני

בתשובה! חור
 הם להורים. וטילפנו חולה היה הבחור

 הם איתו שלהם היחסים לבקר. באו לא
 זה את לראות אפשר ונוקשים. קרים
 הבעיה על סיפרו שהם מכך

 אותה הוציאו בטלוויזיה. המישפחתית
 ממש כזו, בצורה ישראל, עם כל לפני

גועל־נפש.
 יושב הוא בחרפה. מתבייש גיל
 להתחתן רצה הוא וסולידי. הוגן ולומד,

 איתו שחזרה מהתיכון, שלו החברה עם
לו אמרתי התנגדו. ההורים בתשובה.

 עוד תחכה מתעקש? אתה למה —
בוער. לא קצת,

 חיו שהם העובדה שבגלל חשבו הם
 להתחתן. חייבים הם חיי־אישות,
 הילכתית שמבחינה להם כשהתברר

 בסוף. נישאו לא חובה, עליהם אין
 בתשובה חוזר עם התחתנה והבחורה

 ונולד מאושרים והם דואר, טל אחר,
ילד. להם

 יש האם
אלוקים? ^

 מדברים אם גרינבוים, אלי גבי ^
 של ריבונו — שטיפת־מוח על )

 זו לו עשו שלו שההורים מה עולם:
 גרינבוים אלי קלאסית! שטיפת־מוח

 רוצה לא ודאי בחור 17 בגיל עילוי. הוא
 כמוהו, מאין שיגעון הרי זה דתי. להיות
 בדת. 17 בגיל יתעניין חילוני שבחור

 17 בגיל אלינו הגיע גרינבוים ואלי
 היא היהדות האם בשאלה פה והסתובב

אלוקים. יש האם האמת,

 כל את העולם. כל עם דיבר הוא
 החוצה. איתו לקח פה שקיבל המיטען

 הוא מאליו. כמובן בתשובה חזר לא הוא
 בחוץ דאגה שלו ואמא בשאלה התחבט

 — ומי המי כל עם אותו להפגיש
 גבי על שעות פסיכולוגים, פרופסורים,

שעות.
 היא היהדות האם בשאלה דן הוא
 התלבט הוא משנתיים. יותר האמת

 הדרו• זו — החליט ולבסוף והתחבט
 האם הגיונית, יותר גישה יש האם

בעצמו. החליט הוא עליו? כפה מישהו
 לסמינרים פעמיים באה שלו אמא

 השיטות את להכיר כדי מוצהר באופן
 ביקש אלי בהן. להילחם איך וללמוד
 אשה היא כי יפה, אותה לקבל מאיתנו

 לא בצורה שהתפרצה למרות היסטרית.
 שהיא שבועיים לפני ואמרה מכובדת

 שלה שהבן יודעת היא כי לנקום, רוצה
דתי. מלהיות בו יחזור לא

 האשה
בפאגיקה

א *ו  ג׳ינם, עם הביתה בא היה ן
להר לא רק הציציות, את מסתיר1 (

 בלי הביתה הלך מסויימת תקופה גיז.
להרגיז. לא רק כיפה,

 על טרמפ תפס כשרות בענייני
 אז צמחונית. שהיא אמרה היא אחותו.

צמחוני. גם שהוא לאמו אמר הוא
 הבחור עילוי, הוא להרגיז. לא רק

 לתת לא למה גדול, עתיד לו נכון הזה,
לבחור? לו

 ריג־ מבין אינו הרב זה כיצד
 את שאיבדה אס של שותיה

 עולמה את עזב כאשר בנה
 לה, מוכר שאינו לעולם והלך

לחלוטין? לה זר שהוא
 יש אבל מבין, אני פרנק: הרב

לו מותר לפרטיות. זכאי אדם כל גבול!


