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ב אפילו — חריף היה ההשמצה כרוז
 האשים הוא השמצה. כרוזי של מונחים

האש בכל שיינפלד חיים משה הרב א.ת
 אגודת־ מהנהגת תבע השמש, תחת ימה

תפקיד. מכל שיינפלד את לסלק ישראל
 הינו ההתקפה, קורבן )34( הצעיר הרב

יש אגודת של המצומצמת ההנהלה חבר
 ח״כ של מאנשי־םודו לאהד ונחשב ראל,

 לורנץ רואהו רבים, לדעת לורנץ. שלמה
 שיינפלד: של ׳נוסף תפקיד המיועד. כיורשו
 ל- המתגייסים האגודה צעירי על אחראי
קוממיות. במשק והמתאמנים ׳נח״ל,

ההש כרוז עם הצרה פרס. ל״י אלן?
ה היתה כאלה, כרוזים עם כרגיל מצה,

 היעדרה. — דיוק ליתר שבסופו. חתימה
 ההשמצה מפיצי השתמשו חתימה, במקום
גור.״ חסידי אברכי ״קבוצת בשם:

שיינפלד נתל״?
מדי מודרנית גישה

 שיגלה למי ל״י אלף לשלם מוכן ״אני
ה הכריז המכתב,״ מאחורי העומדים את
 פנה בכך, הסתפק לא הוא שיינפלד. רב

 אזרחי, מודיעין פרטי, חקירות למשרד
האחראים. את לגלות ביקש
 ששיינפלד הראשונה הפעם זו היתר. לא

 כן, לפני שנתיים להתקפה. מטרה שימש
 של רבו מנדלזון, בנימין הרב נגדו הוציא
 נמצאים פיקוחו שבתחום קוממיות, מושב

קבע: בו פסק־הלכה, הנח״ל, מתגייסי גם
 אגודת צעירי הנהלת ראשי ״לכבוד

 ישראל בארץ ישראל
 נ״י לורנץ שלמה ר׳ ה״ה
 נ״י סירוקה שמעון ור׳
נ״י. ריין אברהם ור׳

ב וההתאמצויות ההשתדלויות ״אחרי
 של הנח״ל לתקון שעשיתי ובנפש גוף

 תורה שעפ״י החלטה לידי באתי צא״י
הלכה: פסק לכב׳ להודיע צריך אני

 צא״י ראשי מחויבים התורה ״שעפ״י
 נ״י שיינפלד חיים משה ר׳ את לפטר

 בפנים הנח״ל מניהול הן בנח״ל, מתפקידיו
 במשרד הנח״ל בעניין משרדי מטיפול והן

 הצבא מוסדות אצל מטיפול והן צא״י
ובטחון.

 בי״ד — זמן של עניין בזה אין ״וכאשר
ההלכה. בשומעם זאת לעשות צריכים
 לקיים צריך שיינפלד חיים משה ר׳ ״גם

 פרנסה זה בזכות לו יתן והש״י ההלכה
 הצא״י להלכה, לו שמותר ממה וכבוד

 ירצה ואם הנ״ל ההלכה לו להגיד צריכים
 ראשי צריכים שיהי׳ והאיך טוב, מה לקיים
 החזו״א מרן וזכות ההלכה, לקיים צא״י
 הדין בעלמא בחייו אתכם שהנהיג זצ״ל

 יותר במיתתן צדיקים שגדולים עליכם יגן
ב מהתורה ההלכה שתקיימו מבחייהם,

 עד קדשו דרך עפ״י יתנהל וצא״י שמחה
אכי״ד. דידן במהרה צדקנו משיח ביאת

מנדלזון, ״בנימין
רפה.״ רב

 סירב סנדלזון הרב מודרנית. נישה
 פסק־ להוציא שהניאוהו הסיבות את לגלות

 כמו — סודיות שהן טען זה, חמור דין
ה שפסק שיינפלד, עצמו. פסק־ההלכה

ב טען, — לפועל הוצא א ל נגדו הלכה
 פסק־ את הוציא מנדלזון הרב כי תגובה,
בנושא המודרנית גישתו בגלל ההלכה

בעבו אי־סדרים עקב ולא הדתי, החינוך
דתו.

ה על הגיב לורנץ שלמה ח״כ ואילו
וישר.״ נקי אדם הוא ״שיינפלד פרשה:

עסקים
ס של ״אחיי  פי

מלליון״ חצי לי חיזב
 זה? את לי לעשות היה יכול הוא ״איד

שית מדוע — אצלם עבדתי שנים עשר
 ■מגיע זה לימה כזו? בצורה אלי ייחסו

?" לי
 בדיכאון רגליו ששידך הקשיש, הגבר
 המשפט בית במסדרון פרקליטו, בעקבות
מי מלמלמל פסק לא בתל־אביב, המחוזי

הרף. ללא ושוב, שוב אלה לים
 קבלן־ ),50( גרוסברד אליעזר זה היה

 באמצעות שהגיש, תל־אביבי, שרברבות
 עורך־ של ממשרדו גיורא, דן עורך־דינו

מ יותר על תביעה תמיר, שמואל הדין
הפר חברת־הבנייה נגד ל״י מיליון חצי
 (״גיגי״) גרשון ומנהלה, בע״נז אדגר טית

והתיקשודת. התחבורה שר של אחיו פרס,
הי לכאורה, הצרות. התחילו מתי

 למעשה, רגילה. מסחרית תביעה זו תד,
אש לתת לעצמו הירשה גרוסברד, טוען
 בגלל רק לחברת־ד,בנייה כזה ענק ראי

 שבמהלכם ביניהם, הממושכים הקשרים
 כעומדת ושוב שוב עצמה ההברה הוכיחה

בתשלומיה.
ב המנהל נהיה פרס שגיגי אחרי ״רק
 שלי,״ הצרות התחילו ההברה, של פועל

הקבלן. מקונן
ו אדגר כי גרוסברד טוען בתביעתו,

 שרברבות עבודות אצלו הזמינו מנהלה
האו ברחוב האחד מגורים, בנייני בשני

 אופנהיימר ברחוב והשני 95 ניברסיטה
סו ההזמנה, בשעת בתל־אביב. שניהם ,16
 שמאי. על־ידי יקבע ההזמנה ערך כי כם

 המהנדס השמאי, קבע העבודה, בתום
 גרום- ל״י. אלף 405 ערכה כי כהן, זלמן
בלבד. ל״י אלף 53׳ על־חשבון קיבל ברד

פרס נתבע
מדי גדול אשראי

 ביצע גרוסבדד, טוען שנייה, הזמנה
 אופנהיימר ברחוב בבנייניה אדגר עבוד

 ל״י. אלף 557 — ההזמנה ערך *. 14ו־ 12
ל״י. אלף 337 רק קיבל זה מתוך
 שתי של היתרה להשלמת בקשותיו כל

 — נענו לא ל״י, אלף 532 בסך ההזמנות,
 צעד ■משפטית. תביעה להגיש שנאלץ עד

 סיכוי כל חיסל שבכך מאחר למדי, נדיר
ש עשיר, ממקור בעבודה לזכות בעתיד
כמותו. מעטים

״ראיתי צעדו: את גרוסבדד הסביר
ה את לקבל סיכוי לי אין משפט, שבלי
 לעצמי להרשות יכול לא אני שלי. כסף

 אפילו — מיליון חצי של חוב על לוותר
מיניסטר.״ של אח זה אם

 אלה שבניינים הראשונה הפעם זו אין •
האוניבר ברחוב הבניין בפירסוס. זוכים
 פרס גיגי כאשר לכותרות הגיע 95 סיטה
 גרדור, ליאו בשם דייר משם להוציא ניסה
 (פרס הדירה פנים כל נהרס כך כדי ותוך
 ).1743 הזה העולם חדש, עולה טורף

כמ הוזכר 12 אופנהיימר ברחוב הבניין
 דירת- לרכוש לנסקי מאיר התכוון בו קום
 פועל נפל ,14 מספר הסמוך, בבניין גג.

ונהרג. מקומת־הגג ערבי

 בסבלנות, ניחנת אם
 ועצבים הומור חוש

 זקוק תהיה חזקים,
ה בימים מאוד להם

ה מישהו קרובים.
 מסיבות בך מקנא

 לשניפם, רק הידועות
 יכולתו כמיטב יעשה

 במידת־מה יצליח וגם
 שמועות עליך להפיץ

ב ריוזך את ולהבאיש
סי חשובים. מקומות

 במישור יהיו טובים כויים
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 ודאגה הולכת דאגה
 החיים את קחי באה,

 את מזניחה את בקלות.
 לילדיך ודואגת בעלך

 בעלך המידה. על יתר
 ולחפש להיפגע עלול

 בשדות לב ־ תשומת
להי יתחיל הוא זרים.
שתי־ לפני מהבית עדר

ה כוח עיניך. פקחנה
 השבוע פועל הרגל

 תשו־ פעס הקדשת לו היה מוטב לרעתך.
מקו בלתי ולאפשרויות לחידושים מת־לב
 תזניחי אל קפדנית. דיאטה טל שימרי בלות.

 במיטבחך. התזונה את שני מראיך. את
¥ ¥ ¥

 ׳ ותראה, סביבך הבט
 חכה טוב. כי בעצם,

להת כדי שבת ליום
 ג׳ ביום — לפעול חיל
לאח תתן אל ד׳ או

 אפם את לתחוב רים
 תרבה אל לעניינין.

 תתריס ואל בוויכוחים
 — הצודק שאתה בהם

 כך, יהיה כשזה גם
מ ימות״השבוע. ברוב

 מעניינת, פגישה אף תחמיצי אל אידן,
 היוזמת. להיות להסס לך ואל תאומים בת

¥ ¥ ¥
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 עתידך, על מספיק לחשוב טורח אינך
 האינפורמציה את נכון באופן מנתח ואינך

תה אל לידך. שהגיעה
 בן־ עם מלהתייעץ סס

 עבודה. בענייני זוגך
הג ההישגים על שמור
 הגעת אליהם דולים

 תפטפט. ואל לאחרונה,
 זכרי — מאזניים בת

 את לרמות שאי־אפשר
 הזהרי הזמן. כל כולם

 היטב ושקלי בדברייך
תי פן מעשייך, את

 גדולה. לצרה כנסי
עתידך. על ברצינות לחשוב שתתחילי כדאי

שחנ״ס
8₪1₪1
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*/חזז
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לק יכסו סוערים עננים
 את השבוע סוף ראת
 אם שלך. האהבה חיי

 תפרוץ — נשוי אתה
ל בינך סוערת מריבה

 לך יש אם אשתך. בין
 גם תיפרדו. — חברה

 לא סרטן, בת את,
:השבוע דבש תלקקי

 ארוך לזמן תיפרדי את
 מאוד הקרוב מאדם

 ידידיך. את תרחיק המופרזת שתייחך אליך.
¥ ¥ ¥

 ותיק ידיד עם מריבה
 כספית, בעיה בגלל

ה לך לגרום עלולה
 עצום. נפשי מתח שבוע
 לך יתן לא אחד מצד

ב ידיד לזנוח מצפונן
 לא זאת כנגד אך צרה,

 מבחינה מסוגל תהיה
כ לו לסייע נפשית
ש החלטה כל דרוש.
 לדילמה ביחס תקבל

 הרגשה לן תיתן זו
מפסיד אתה כי

¥ ¥ ¥
לסידו מתאים א׳ יום
ג' יום כספיים. רים

 לא בשורה לך מביא
 זהו נעימה. כל־כך
הרו לאלה טוב שבוע

להשתזף, לבלות, צים
ה־ לקראת כוח לאגור

ת____ ו א כל־כך לא — ב
 בייחוד לעסקים. טוב

 שותפיך אותך ידאיגו
 בית סידורי ושכניך.

 לך יביאו אחרת — בזריזות לסייס יש
חדש. הרבה אין בחזית־הלב שיברון־ראש.

׳¥ ¥ ¥
שאתה יודעים כולנו
לפתור שבכוחך בטוח

כל של בעיותיהם את
אליך. הפונים אלה
בחייך, — השבוע אבל
 אתה עצות. תתן אל

אחרים, לסבך עשוי
חו שאתה זה מתוך

בנויים שכולם שב
 אינם התנאים כמוך.
 וזה אחד, לכל שבים

 כאשר בייחוד אותך, לסבך שעלול נתון
הזולת. נקודות את רואה אינך אתה

לשיברון- לגרום עשוי אתה בייחוד
דגים. לבן ם וג שור, לבת לב
עקרב. בן להתפרץ לעצמך תתן אל

¥ ¥ ¥ ׳

 על להשפיע צריך אינו הביטחוני המצב
 תדיר אל שלך. היומית העבודה תוכניות

סי בגלל מעיניך שינה
 בניהול הקשורות בות

להת השתדל המדינה.
 ראש בכובד יותר ייחס

 משהו סביבך. למתרחש
בחוג יקרה נעים לא

 דווקא שלך. המשפחה
תז השבוע סוף לקראת

 — רוח נחת במעט כה
 קטנה, כספית זכייה
 משהו או יקרה, מתנה
 יחסיו ינתק קשורה היית עימו גבר דומה.
זמן. כעבור יחזור, הוא תתיאשי, אל איתך.

¥ ¥ ¥
 אבל — כועס ידידך

 יעבור זה — נורא לא
 מראים זה השבוע לו.

דראס שינוי הכוכבים
 שלא שחשבת מה טי.

 יסתדר — בסדר יהיה
 בכל דבר. של בסופו

 כנראה זהו השטחים.
גדיים. שלכם, השבוע

■318^ הר טיילו היטב, בלו ^
 הטבע בחיק בעיקר בה,

 אל החיים. את ונצלו
או- ממול שהשכנה למה לב תשימו
חוץ 1 מבינה כבר היא מה מרת.
דעתה. על אותה מעבירה הקינאה מזה,

¥ ¥ ¥
 לנסוע!. לא טיולים! שום השבוע! לא

 ממשיך החודש בתחילת שעברת הזעזוע
או אותותיו. את לתת

 על לחשוב די לא לם
לך עושה שהמצב מה
 לעשות חייב אתה —

ש זיכרי לשנות. משהו
בפח ליפול יכולה את
 מזל בן עם בייחוד —

 תפגשי אותו בתולה,
 אותו ותחשבי באקראי

 בתחילה. סימפטי לבלתי
את לנתק תהססי אל

■331251131
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במנוחה. הרבה מאוד.
¥ ¥

המצביע מצפן כמו
הו־ את צפונה, תמיד

מדאי- בהתמדה זרת,
ישנים למצבים גה,

הי- ותיקים. ולקשרים
 כל שלא דעי !זהרי

 בה לזו הדומה תגובה
 זהה — בעבר נתנסית

יו כבר שאת מה עם
 ללכת עשוייה את דעת.

— בטוחה קרקע על
 — לכל מעל ריגשי. במוקש ולהיתקל
 ריגשיים בקשרים אדם לסבך לא הישמרי

הת לו הקל הבידור מן כמה פי עזים
אדום. ללבוש השתדלי בעצם, את, כוונת
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