
 נעצו עמיתו אשתו. את שהינה בחשו נעצו גולונו(למטה) דויד ה.,קבלה׳׳ חוקו
מאמיניה? שר נבשם את מעועות ה״קבלה״ האם אשתו. נגן במקוחה שהשתמש בחשו

 מקום־ריכוז תמיד היוותה צפת שפיות.
הללו.״ לקבוצות
 הקבליס־ לכל כיום משותף משהו

 שהם כפי — מוקדמת״ ״תחושה טים:
 עם מילחמה .שתפרוץ — לזה קוראים

 אנשי־ביטחון יש בספטמבר. סוריה
דומים. בתנאים מילחמה החוזים

 פיטריות כמו צצו, האחרונות בשנים
 קבלה ללימוד מכונים הגשם, אחרי

 הטיפש־עשרה בני קהל ומיסטיקה.
 גם המלמדים אלה, במקומות מצוי

 ספרות גם בקפה. וקריאה אסטרולוגיה
יש. כבר ענפה מיקצועית
 קהל כאן שיש תפסו זריזים עסקנים
 התחשבות כל ובלי עצום, פוטנציאלי

 מספר- ציטוטים הוציאו שבדבר בסכנה
 בתרגום ספרי־קבלה, ומעוד הזוהר
 בני־נוער, ימינו. של לעברית חופשי

 לנושא נמשכו מטיבעם סקרנים שהם
 ״להיות יומם. שיגרת את ששיפר זה,

 את מהם אחד הגדיר כך קטן,״ אלוהים
 ״חזרו אף מהם אחדים ההרגשה.

בתשובה״.
 בת תל־אביבית בדוי), (שם רונית

במ שעסקה אמא, יש שלי ״לחברה :18
 הדריכה היא בקבלה. רבות שנים שך
לומדים איך שלנו המצומצם החוג את

קבלה.

מסו לפרדס,״ נכנסו לושה **ץ
/  רבי עזריה, ״רבי בתלמוד, פר /

 את ולמדו הלכו עקיבא. ורבי טריפון
 השני נשתגע, הראשון הנסתר. תורת
 יצא, עקיבא רבי ורק לדעת, עצמו איבד
 הקדושה בגלל רק יצא שיניו. בין עורו
עצמו.״ שלו

 שמואל הרב מספר הזה המעשה את
 מדוע מסביר כשהוא פעם, בכל פרומר
 בקבלה. להתעסק מהישוב לאיש אסור

 אגב, הוא, פרומר צחוק." לא זה ״התורה
 בחצר למד הוא דיפלומה. בעל קבליסט

מלובביץ׳. הרבי של
 הזה העולם פירסם שעבר בחודש

 איש־הקבלה.דויד עם ראיון )15.6.88(
 הכתבה פירסום לאחר יומיים נולדנר.

 בחשד צו־מעצר, גולדנר נגד הוצא
אשתו. את לתקוף שניסה

 מקדחה
בראש |

 מוביל הכותרת מאחורי סיפור ך*
 ב־ הקשורה מיסתורית, /לדראמה 1

 הסברים, לפסיכולוגים כוחות־השאול.
 מה על מצביעים הדתיים החוגים אולם

 שהעזו במי אלוהים כזעם שנראה
שלו. הפרטית לממלכה לחדור

 מאחד מהנדס נעצר השנה באפריל
 המהנדס רפא״ל. של ממכוני־המחקר

 בראשונה) כאן נחשף גור(שמו אליעזר
 שנים. כמה לפני בתשובה חזרו ואשתו

 הרגילים, לימודי-התורה עם בבר בד
 נמשך חוזר־בתשובה, כל חייב שבהם

 מתעמק והחל הסודי, לחלק הזוג
בתורת־הנסתר.

מספ מידרדרים,״ שהם עליהם ״ראו
מכרים. רים

 של ברגע כן, אם חודשיים, לפני
 בה והיכה מקדחה גור־הבעל תפס זעם,
 המקומית (העיתונות אשתו. ראש על

 ניסה שהוא וציינה בדימיון אז הפליגה
 ונשלח נעצר המהנדס בראשה). לקדוח

פסיכיאטרית. להסתכלות
 כתב־האישום הגשת לפני קצר זמן

 נורמלי, שהאיש הפרקליטות התבשרה
 היה מאוד מסויים רגע שבאותו אלא
 על שליטה לו היתה לא שבו במצב נתון

 הגשת מאפשר שלא מצב — מעשיו
כתב־אישום.

 נשארה אשתו ודווקא שוחרר, גור
מעורער. נפשי מצב בגלל מאושפזת

 כמו רב. לגולדנר גור בין הדימיון
בת שנתיים לפני חזר גולדנר גם גור,

 גולדנר גם גור, כמו קבלה. ולמד שובה
רפא״ל. של המכון באותו מהנדס הוא

 להשלס גולדנר שהעניק בראיון
בת לחזור ישראל עם לכל קרא הזה

 מי את יהוה יהרוג בקרוב שכן שובה,
 שעות של שיחה בדרכו. הלכו שלא

 שלא כדי מאמץ, מחייבת עימו אחדות
 מקרין. שהוא הכריזמה על־ידי להיסחף
 לא בדבריו. מאוד משכנע גולדנר
שקט. בקול אלא בפאתוס, או בקנאות
 חיפה: מנווה־שאנן, בדוי) (שם ניר
להיס נכנסתי ממש אותי. הפחיד ״הוא

 התכוון אפילו שהוא לי נראה לא טריה.
 על שנפלו עצים על לי סיפר הוא לכך.

 או זו בדרך שפשעו אנשים של ראשיהם
 לעבור שלא משתדל אני מאז אחרת.

וביערות.״ בחורשות
 אולם כזאת. היסטריה להבין קשה

 אנשים עוד יש היחיד. אינו ניר
לשקשק. להם גרם שגולדנר
 את והמכירים אליו, הקרובים אנשים
בעיות עושה שהוא סיפרו מישפחתו,

 חובש שהחל מאז מוזר באופן ומתנהג
הכיפה. את

עי־ הראיון פורסם שבו היום באותו
 היא במישטרה. אשתו התלוננה מו,

 אותה, להרוג איים שבעלה סיפרה
 עומד הוא שבה הדרך את אף ושציין
 שהחזיק אקדח שלף הוא זאת. לעשות

ברשותו.
 השליח

גולדגר הקדוש,
 גולדנר את הזמינה מישטרה ך*

 לא הוא אולם לתישאול, פעמיים 1 (
 לוי שרגא סנ"צ חתם אז להופיע. טרח
גולדנר. דויד נגד לחקירה צו־הבאה על

 לוי, סנ"צ מספר הופיע,״ ״האיש
 כל את ״והכחיש תחנת־זבולון, מפקד

 בעיות שיש הודה הוא נגדו. הטענות
לא שמעולם אמר אבל אשתו, לבין בינו

מערכת־הביטחון. של חשוב מיגזר על
 על ודיברו החשש, את שאישרו היו

 המהנדסים את האופפת הרבה הסודיות
האלה.

 בתחילת עצמו. לגולדנר טילפנתי
השא את ששאלתי לפני עוד השיחה,

 לי לבבי.והודה היה הוא הקשות, לות
 'והמשקף״ האובייקטיבי ה״ראיון על

לד כשביקשתי הזה. השלם שפירסם
 וכינה הכל הכחיש הוא המעצר, על עת
 שאסור מרושעת, רכילות הדברים את
 שאני אומרת ״זאת בה. להתעסק לי

שאל ולבדוק?״ למישטרה לגשת יכול
תי.

 שאני תזכור ללוי, הולך אתה ״אם
הכ ולא אישרתי לא כלום. אמרתי לא

השיחה. את ניתק הוא חשתי!״
 צילצל הוא השעה מחצית אחרי

 הוא זועם. אחרת, נשמע הפעם ,שוב.
על ומהנה מוצלחת ישיבה לי איחל

 למחוק ולנסות אנשים להפחיד מבקש
מעברו. לא־נעימים קטעים

וית מישהו אלי יבוא ״אם לוי: סנ״צ
 מוות, עד אותו הפחיד שגולדנר לונן

 העבירה שני, מצד בו. לטפל נצליח
 שאסור העבירות לסוג שייכת שלו

לג עצמאית בחקירה לפתוח למישטרה
ביהן.״

עור אנשים שני של הנפשי מצבם
 האם בקבלה. עיסוק בגלל כנראה ער,

דו מיקרים למנוע המישטרה יכולה
 לא חוק שום כבולות. ידינו ״כרגע מים?
 יכול היה לא וגם זה, בנושא נחקק

נחק לא והשפעותיה הקבלה להיחקק.
 מודרניים. מדעיים באמצעים מעולם רו
תשו יענה תפנה, שאליו פסיכולוג, כל
רעהו. של מזו לחלוטין שונה בה

 זה, בנושא התעניינתי בעצמי ״אני
יוצ אנשים לראות הופתעתי לא וכלל
כזו במיסטיקה התעמקות מדעתם. אים

טוענים - הנפש לעיועוו גורם ב.,קבלה׳׳ ז עיסו!
להתהוות ניסיון הוא ב״קבלה״ עיסוק החילוני. ם בשלו

בנועו אופנה הופך ענשיו!ה החווים. טוענים :וים, באלוו
 בערבות אותו שיחררנו עליה. איים

 כיום שלו. האקדח את והחרמנו עצמית,
 על להמליץ אם שוקלים עדיין אנחנו

לדין." העמדתו
 גור בין כלשהו קשר נמצא האם

לגולדנר?
 שני שבין המפתיע הדימיון ״למעט
 פיסי. קשר שום הוכח לא הסיפורים,

 לעוד גולדנר בין קשר מצאנו אולם
טננבאום." גרשון בשם ברפא״ל עובד

 כשהוא גולדנר הגיע עימי לראיון
 האיש הצטייר אז זה. בטננבאום מלווה
 הכלים, אל נחבא שתקן, כטיפוס בעיניי
 הסכים לא הוא בחלל־האוויר. הבוהה
לשאלותי. לענות

 רפא־ל של מכון באותו נוצרה האם
מפ קבליסטים? מהנדסים של כת מעין
מופקדים האלה שהאנשים לחשוב חיד

 לי הזכיר הוא בגיהינום. האש להבות
 לכל מנבא כשהוא בכתבה, שלו ציטוט

ברחו יתגוללו שגופותיהם השמאלנים
 עלולה מרושעת כתבה שגם ואמר בות,

התוצאה. לאותה להוביל
מת שסוף־סוף טען הקדוש המהנדס

 השלם של האמיתי פרצופו כאן גלה
מתועב. רכילותי כעיתון הזה

 ב־ מתעניין גולדנר, לפי אלוהים,
 לצבא הוראק ויתן שלי, האישי מיקרה

כש פגיעה על אותי להעניש מלאכיו
גולדנר. הקדוש, ליחו

 /,להיות
טף אלוהים ק

וש למסקד־המישטרה זרתי ךן
ה כזה, איש נגד עושים מה אלתי 1 ן

 מצד או חסרי־ניסיון־חיים, אנשים מצד
נפ לבגרות הגיעו לא שעדיין אנשים

 לא הגיל לבעיות. להביא יכולה שית,
 אין זה ברגע תפקיד. שום כאן משחק

 למנוע רק אלא לעזור, באפשרותנו
לאחרים." במצבם, להזיק, מהנפגעים
 ש״חזר דתי־לשעבר שוהם, צביקה
 ■ד־לאחיס שבה ״בתקופה לשאלה״:

 עצמו על שלקח מיסיונרי, רתי (אירגון
 טיפלו הישר') ל,דרך שוהם את להשיב

 פיש. בשם לקבליסט התקרבתי בי,
 יודע ואני ייאמנו, שלא דברים ראיתי

 מיסטיקה כל כמו הקבלה, מסוגלת מה
 על־ של תחום כאן יש לעולל. אחרת,
 אוניברסלית, היא בזה האמונה טיבעי.

 תחום זה באלוהים. אמונה מחייבת ולא
 להתרחק כחילוני, מציע, והייתי אסור,
על שמרו מאוד קטנות קבוצות רק מזה.

הד את רק בו וקראתי ספר, ״לקחתי
 מסו־ פרקים לי. הירשתה שהאמא ברים
ה על־ידי לקריאה הותרו בספר יימים

 די לבן־אדם יש אז .40 מגיל רק כותבים
הגדולה. עם להתמודד ניסיון

 ועלי חבריי על אסרה אמא ״אותה
האות של בכוח שדן הפרק את לקרוא

 הספר, בשסע מזמן, לא והנה, יות.
 ספר למכירה הדוכנים באחד מצאתי
 האותיות. נושא על נרחב פרק שכלל
 הוא אולם המוכר, עם להתווכח ניסינו

 השקלים 25ל־ מעבר חשב לא כלל
הספר. על שהרוויח
 בהחלט! כן, מאמינה? אני ״האם

 לחזות יכולת לי יש כי הזו לדרך פניתי
 באוטובוס הפיגוע לפני בלילה דברים.

 קמתי בבוקר ישנתי. לא בדימונה
 הוזה!' סתם את ׳רונית, לעצמי: ואמרתי

 מה ושמעתי מבית־הספר כשחזרתי
המומה. הייתי קרה,

בטו אני בספטמבר, מילחמה ״תהיה
חה!

הספ את שיקנו מי כל על לי ״חבל
 מה שתגיד אמא, להם תהיה ולא רים

מה ישתחררו לא הם אסור. ומה מותר
שנים. הרבה סיוט

 וללמוד. להמשיך רוצה אני ״כרגע
 ללכת חייבת כבר אני הזה בשלב

 נפשית כשרה אני אם שיקבע למקובל,
 עבורו שיקבע מי בלחצים. לעמוד
 בקפדנות. עליו לשמור לו כדאי איסור,
 ספרי־ את היום עוטפים ואני חבריי

 למנו$ כדי אטום, חום בנייר הקבלה
שאלות."
נמ וגור גולדנר אם־כן. אסור, תחום

 ממלכתי גוף אין קשה. במצב צאים
 של נפשו את המסכנת בבעייה, המטפל

המתבגר. הנער
 מזה עושים הממולחים הסוחרים

 לתהליך בזה משתמשים הדתיים כסף,
 בזה עושים ברפא״ל בה.1בתש החזרה

 בני־ ,העבודה אחרי קבוצתית תראפיה
 למשברי־ פיתרון בזה מחפשים נוער
הגיל.

שבאוריגינל. אוריגינל ׳.88 קבלה
 ישראל שרק כמו מאמריקה. מועתק לא

הי התיסבוכים. כל עם לייצר, מסוגלת
₪ ברגמן רוגן מחיקויים! זהרו
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