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 ראיתי — וגרוטאות אשפה פריטי רות

 הרדודים, במים שקועים וגמרות חומשים
ירוקת.״ מעלים דפיהם
 נאציים קלגסים אלה היו שלא אלא
 שמצאו טובים יהודים אלא לחורבן, שגרמו
ובזזוה. — עזובה ישיבה

הנורא? לבזיון האחראי מי

אקיי י*7 ^
המזרח לעדית ?*ץ

 כנסת־השרון בישיבת הנאמנים ר3 ך•
 פרופסור כמו נכבדים, שמות מונה 1 1

 יהודה ד״ר ח״כ המנוח, ריבלין יוסף יואל
האח ואחרים. לוי, דניאל ח״כ בן־מאיר,

 העניין. על כלום ולא ידעו לא רונים
 אפילו זוכר ״איני בן־מאיר: הד״ר כמאמר

 אני הישיבה. הוקמה שנים כמה לפגי
 יודע שאיני הדבר רע כי ומודה מסכים
 היותי למרות שם, שהתרחש על מאום
 אותי שאלו פשוט הנאמנים. בחבר רשום

 לרשימה ייכנס ששמי מסכים אני אם
 שכך סבור אני בדבר. רע כל ראיתי ולא
האישים.״ יתר עם גם

הנאמנים: חבר אנשי ידעו כן אחד דבר
 היה ומייסדה, הישיבה ראש של שמו את
ארליך. מיכאל הרב זה

 וזקנו נאה שפירקו יהודי הוא הרב
ובהט לאט ומדבר משקפיים מרכיב עשוי,
מלפ הרצון עלה שנים כחמש לפני עמה.

 ישיבה. להקים ממרעיו שניים ומלפני ניו
 מה לשם היה. רעיון אך היה, לא כסף

 הרב איפה, יצאו, ישראל? עמך קיימים
 בארץ, כרוז העבירו בשופר, תקעו וידידיו,
 — גואל סוף־סוף קם הנה כי לכל, והודיעו
ה מקום את קבעו דווקא. המזרח לעדות
 תשכ״ז מרחשון ובר ברמת־השרון, ישיבה
אבן־הפינה. הונחה
 להיות. היה שצריך מי כל שם היה

 שפירא, המנוח הפנים שד אונטרמן, הרב
 הנציג מכל, והחשוב ורהפטיג, זרח ד״ר

 האד־ כ״ק בעלי־המאה, של הרשמי
 האיש — שליט״א בוטשאן מקוינדוב מו״ר
 מרעיתו בצאן ליבות את לרכך אמור שהיה

הקודש. ארץ בנצורות האמריקאי

 להנחת כסף אך הונחה, כפינה אכן ך*
הת לא מסתבר, הנדבנים, אין. הבית 1 1

 כי המרעים שלושת ראו מספיק. רשמו
 ישיבת להקים והחליטו פניהם, נגד צרה

 השרון. באיזור ישן מיבנה שכרו הם ייצוג.
 —50ב־ אותו איכלסו בני־ציון, מושב ליד
אליהם שהועבדו — עניים תלמידים 60
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זאת! עשו אנטישמים לא
 מונחים בגללי״בהמה, שחולל קודש ארון מול וחלאה, שחי

למעלה בני עתיקים ביניהם ומשנה, גמרא ספרי של קרעים

 ואחדות וילנא ורשא, בק״ק אור שראו ספרים — שנה ממאה
 בתוך ירוקת מעלים בחוץ, נמצאו נוספים קודש ספרי דורות. לפני

 לישיבה, אחראים שהיו לרבנים, מי״שופפין. מלאת בריכת־מאגר
ספרי־קודש. על לשמור מאשר יותר חשובים עניינים היו
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