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 י״ל זוארץ מלכיאל ד״ר

 ניב, קובי מיכאל, ב. :יגל״א דרכו ממשיכי
 קלזמר גבי מעטר: סידין. אפרים
1 ווארץ רחוב המערכת: כתובת

זה אתזה את
בעיתונים ששי ביום תקרא

 הבאה״ ״לשנה בברכת
הכיטדים צום הסתיים

ם מעגלי מי תל ליד חו בכבי מעטה תנועה • הכו
ת נרגמו # שים ם • בבני-ברק מכוניו  מגךדוד־אדו

 בבלומ- שלישיה • התעלפויות מקרי 34ב־ טיפל
 נאלצו החג, ערב שהגיעו חדשים עולים • פילד
מכס לצום ת • ב קו ס פ  הארץ רחבי בכל חשמל ה

ת שיבשו ת שרב • החג שימחת א מו קו מ שונים. ב
כתבינו מאת

ירושלים
מת מרבבות אמש המתה הכותל !רחבת

 סיומו את ובריקודים בשירה שחגגו פללים
 הרוקדים מעגלי הכיפורים. יזם צום של

הג״א פקחי שוטרים, חיילים, לתוכם סחפו

 הארץ ברחבי

באר־שבע
 מרבבות אמש המתה המרכזית הכיכר

 הישיש זכר זפר ק. יוסי וסו׳ זכר זכר
תמיד. כמז בלט האוסטרי

 עזים קרבות
 בביקעה בגולן,

סיני ובמרחב
ם מעגלי בכבי שיריון תנועת • הכותל ליד מקונני

 מגן־דוד־אדום • בבני-ברק מרגמות אש • שים
ם אלף 34ב- מטפל  ב- ׳סקאדים שלישית • מקרי

 גויי- החג, ערב שהגיעו חדשים עולים • בלומפילד
ת ונשלחו סו ה רחבי בכל חשמל הבזקי • לחזי

אפלה שימחת את שיבשו ארץ בארץ. שרב # הה
החזיתות בכל כתבינו ;מאת

 פבתילהפנסת היישר שנהרו ״עמד״ וסתם
 קבוצת התבלטה החוגגים בין שבסביבה.

 הראשזן. צומם להם שזה 13 בני נערים
וח צעיר בחור ק״ יוסי מהם, אחד סיכם

 העין: בראש ג׳ כיתה תלמיד ,17 בן סון
שהגי עד מהצום, סבלתי נורא ״בהתחלה

 אוסטרי ישיש בלט כן הסנדוויצ׳ים״. עו
ב אוסטריה אלוף ;מדליות, עטור ,89 בן

!90ה־ צומו לו שזה צום,

תל־אביב
מת מרבבות אמש המתה העיריה רחבת

שב מבתי״הכנסת היישר שנהרו פללים
נע קבוצת התבלטה החוגגים בין סביבה.

 טיבם השני. צומם להם שזה ,14 בני רים
מ כתבנו עם שהגיע ק., יוסי מהם, אחד

 ״בהתחלה :קודמת) ידיעה (ראה ירושלים
 הסנד־ שהגיעו עד מהצום, טבלתי נורא

אוסטרי. ישיש בלט כן מירושלים.״ וויצ׳ים

ה נ מו ת  ובגאון בביטחה בתפילה, 1 כ
 צום את במוצבים צה״ל חיילי אמש חגגו
לעד. ישכון לבטח וישראל הכיפורים. יום

ירושלים
מקונ מרבבות אמש המתה הכותל רחבת

 תחילת את ובריקודים בקיגה שחגגו נים
 קבוצת התבלטה החוגגים בין המלחמה.

 האחרון. צומם להם שזה ,13 בני נערים
!וח צעיר בחור ק., יוסי מהם, אחד סיכם

 מה־ סבלתי נורא ״בהתחלה :17 בן סון
 כן יסף. ולא ההפצצות״ שהתחילו עד צום.
 אלוף מדליות, עטור אוסטרי, ישיש יסף

!90ה־ מלחמתו לו שזו במלחמות, אוסטריה

ב י ב א ־ ל ת
 מרבבות אמש המתה העיריה רחבת
תחי את ובריקודים בקינה שחגגו מקוננים

קבו התבלטה המקוננים בין המלחמה. לת
 ק. יוסי של זיכרו את שהעלתה נערים צת

אוסטרי. ישיש בלט כן קודמת). ידיעה (יראה

באר־שבע
 מרבבות אמש המתה המרכזית הכיכר

 ובו׳ וסו׳ ק. יוסי ובו׳ ופו׳ ופו׳ מצרים
תמיד. בסו בלט האוסטרי הישיש

ה נ מו ת  שכחו לא הקרב בסערת 1 כ
 וקיימו ומולדתם דתם את צוז״ל חיילי

 להם ונשבור אש. תחת תפילה נויצוות
ת׳עצמות.

ר ו ל ק ל ו פ
 ייחתמון. כיפורים צום וביום יכתבו!, בראש״השנה

 של אחד לפניו, ספרים ושלושה מאחוריו מלאכי־שרת הקב״ה, לו שיושב
 גוזר ברחמיו והוא בינוניים. של ואחד גמורים רשעים של אחד גמורים, צדיקים

 שיבואו אחר־כך. נראה — ובינוניים למיתה, רשעים של לחיים, צדיקים של דינם
החגים. אחרי

 של פנקס לפניו ראה כבודו, כסא על השתא יושב השם־יתברך וכשהיה
 ספרים, כרכים, של וריבוא־רבבות גמורים, רשעים של מחברת גמורים, צדיקים
וגבבה. קש שבגמורים. גמורים בעוניים של ומגילות גווילים

!״קיביגי־מט :ואמרה בת־קול שיצאה עד הרבה, מצטער קונה־עולם והיה

 קצת שיהיה גזעי. אחד ברשע בינוניים 100 להחליף מוכן ? בעוניים כולם למה
גם״. מעניין

 וממלאים ומשריצים ורבים פרים !בינוניים — תפן אשר בכל מושיע. ואין
בינוני. כולם — וריבעים שילשים עד הארץ. את

 לגזור ואמר בעוניים ׳בו שאין אחד מקום אף מצא שלא על המקום קצף
 מאוד, בעוני מלאך בינוניים, של מלאכם מיכאל, שבא עד כולם, על מיתה

חמתו. ושככה רוחו והשיב
תמיד. כמו בארץ. מולך אז והבינוני


