
 בתחילה מתחיל. זה וכך מאמין, והטייס
 המוסר, את היפים, החיים את מתארים

 מאוחר בשלב אחר־כך, הקדושה, את
 הערכים, את להם עוקרים יותר,

חדשים. ערכים להם מחדירים
 600 שהיו מאמינים שהם ״ברגע

 אפשר סיני, הר במעמד איש אלף
 מפני דבר. בכל להאמין להם לגרום

של לרגע מאמין שהנער שברגע

 הם אחרים? דברים גם ללמוד יכול
 של שלי, שהמוסר לו, להגיד צריכים

 גבוה שלי המוסר נמוך? הורתו. אמו
 ולא ליהרג בני את חינכתי אני משלהם.

 אותו מחנכים והם אחד, אף להרוג
 שהקדוש מה זה אם להרוג, שצריך

אומר. הוא ברוך
 כל יבוא, שכשהמשיח אומרים ״הם

ומי שאלתי גמרא. ילמד ישראל עם

ם ״הם שי פ תו תו ח שנ ) 
ם^ ם ה רי ק ערכים!״ ש

 מה שכל להגיד חייב הוא מתן־תורה,
 לא הוא ואם אותו. מחייב בתורה שניתן

 עליו: צועקים עליו, עובדים מסכים,
רוצה׳. אתה בחורות ויטה, ,דולצ׳ה

בשאלה. שחזרו אנשים ״פגשתי
 הם פסיכולוג בשאלה. לחזור קשה כמה

 כל־כך הם מעמד. להחזיק כדי צריכים,
מפוחדים.׳׳

 עם שבראיון טענה גרינבוים רבקה
 את אוהדת נשמעתי ישראלי איקא

אומרת היא בתשובה. החזרה נושא .
 הטמונה הסכנה את מבינה לא שאני

בכך. 1
 החזרה לדעתי, כי לה, מסבירה אני

 ישראלי, איקא כמו לאנשים בתשובה
 בנאי אורנה זוהר, אורי ארנון, פופיק

טוב. עשתה מהבוהמה, אחרים ואנשים
 שעשתה גרינבוים, לרבקה
 תיאוריה בתשובה, בחזרה דוקטורט

הבוהמה: לגבי משלה
 ונואפים הרבה שזוללים אנשים ״יש
 מחפשים הם מעצמם, להם ונמאס הרבה
 טוב אולי להם בו. להתנקות מקום

 בחור כשלוקחים אבל בתשובה, לחזור י־־
 לעזוב לו וגורמים לפניו שעתידו צעיר
שבסדר, ונניח גמרא? וללמוד הכל

 הוא אז בדת, עניין מצא שלי שהבן
לא הוא הזמן? כל גמרא ללמוד צריך

 הגויים — לי אמרו בשבילנו? יעבוד
 ואיר — שאלתי בשבילנו. יעבדו
 לא איך נשלם. לא אמרו לגויים? נשלם

 אחד יריבו הם יבוא, כשהמשיח נשלם?
אותנו. לשרת בשביל השני עם

 את מחנכים הם שעליו המוסר ״זה
 אותו חינכתי השנים שכל אחרי בני,

ההיפר.
 כל שבו מוסר, ערכי על התחנך ״בני

 ושווים יותר שווים אין שווה. אדם
 מהות את להבין כדי התחנך, בני פחות.
 מהחיים. אותו מנתקים הם כעת החיים.

 לא שבעצמם כאלה, יש החרדים בין
 שנים, לפני מפחדים. אבל מאמינים,

 פגשתי בתשובה, חזר שבני לפני עוד
 לה אמרתי ויכוח ותוך בבני־ברק אשה
 השגחה בעולם שיש לי נראה שלא

 זה עם מתיישב לא זה כי עליונה,
 הלכו קטנים וילדים שאנשים

 הורידה האשה לתדהמתי, למישרפות.
 אושוויץ, של מיספר לי והראתה שרוול

 עשה גמרא, למד רב, היה אבא וסיפרה:
 האמין באושוויץ הזמן. כל צדקה

 לגאזים בדרך רק אותו. יציל שאלוהים
 האשה, לי אמרה מאז, הולך. מה הבין
 מה, רק אלוהים, שיש מאמינה לא אני
 כך כי מיצוות לקיים ממשיכה אני

■ ישי שרית בבית.׳׳ למדתי

מציגים: כו בע שפירא סרטי

מונדו פור דאו מקצוען שוב הוא בל
השביס בימים נ״!
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