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השם בעזרת תשובה
שוזח מי 73 א7 תב ש  מיכ

 7ב א7ו לתשובה; מצפה
שובה  מיועדת ת

ב3מי7 שנשלח ת
רמת תושב צעיר לוי, שבתאי

 רבים מיכתבים. לשלוח אוהב גן, י
 מיועדים שולח שהוא מהמיכתבים

 לאישי- או העיתונים למערכות
ה לוי, איו בדרך־כלל ציבור.

״משו בתואר מיכתביו על חותם
ענ לתשובה מצפה שמאלני״, מד

 הפתעתו לכן מיכתביו. על יינית
 לפני קיבל כאשר רבה׳ היתה
 ששיגר למיכיתב תשובה שבוע
 לשר־הדתות, חודשים כתשעה לפני

 מש־ פחות ולא אבדחצירא, אהרון
 עצמה, מהתשובה לוי הופתע
מתוכנה. הופתע

ב ת כ מי ב ששיגר כ ת :לוי כ
אבו־חצירא, פרשת :הנדון

שליט״ה.
 קיש־קיש בלגינא (איסטרה

קריא) -
 קם ולמד. מד. על מבין אינני

 האדמו״ר בעניין הזה הרעש כל
ש שליט״ה, אבו־חצירא אהרון

ו מירמד. במעשי אותו מאשימים
 לתאר קשה ר״ל. שוחד, קבלת

 המשתייך גזע, טהור דתי שיהודי
 יבצע העמים, ובחיר סגולה לעם

 הקדושה תורתנו שכזה. מעשה
 ״לא •תגנוב״, ״לא אותנו: מצווה

בדי שור תחסום ו״לא תחמוד״,
שו״.

 הזו הזדונית עלילת־הדם את
השמאלניים, המשומדים המציאו

 הישיבות ריבוי על קינאתם בגלל
ה ועקב והנהדרות, המפוארות

 להקמת המוקצבים המרובים כספים
בהתנחלו ותלמודי־תורד. ישיבות

יות.
 תישכח, זו פרשה אי״ה,

להמ יהיה ואפשר בב״א, בעזהי״ת,
 של הקודש במלאכת אי״ה, שיך,
•ולהתנחלו־ לישיבות כספים גיוס
אמן. יות.

המיכתב. לשון כאן עד
התשו שהגיעה עד חלף רב זמן

ב 16 התאריך את הנושאת בה,
 במיכיתב נאמר וכך .1981 יוני

בכ השר של חתימתו את הנושא
— :ובעצמו בודו

 על לך להודות ברצוני ״ידידי,
 משוכנע אני ואיחוליך. ברכותיו

 עם יחד ואיחוליך, •תמיכתך כי
 אשר והידידים החברים שאר כל

 זו, קשה בתקופה לצידי עמדו
 בנטל ולשאת להמשיך לי יסייעו

 החברה, למען והעשייה היצירה
 והמדינה.״ היהדות

 רישמי נייר על שוגר המיכתב
מישרד־הדתות. של

פשעים
בתודות אנס

 ושיער זיכי־זקן כעל
— מתולתל שחור

חשוד הוא
כרוח.■ בנתניה עברה השמועה

השו במקומות הים, שפת לאורך
 נטפל הוא אנס. משוטט ממים

 הדבר כאשר ואונם ונערות לנשים
אפשרי.
 התלונה הוגשה במאי 14יב־

גר תיירת למי׳שטרה. הראשונה י
סיפ לפירסום, נאסר ששמה מניה׳

 עבר צבא במדי גבר כי רה
 בשפת לבדה טיילה כאשר לידה
בנתניה. ביודגולדמינץ ליד הים,
אכס־ ״פליז, ואמר אליה ניגש הוא
 ד,צ- ואחרי יז״, לאב איי מי, יוז

 התנפל זו לאקונית הרת־אהבה
 ידיו, בשתי חזק אותה תפס עליה,
 והפילה מלפנים צווארה את חיבק

גבה. על אחורה
בצהרי-יום היה שהדבר למרות

)74 בעמוד (המשך

 האמין המצבר
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 חלקיהילור איציק ,057־72011 פולקסווגן ברעם מוסך : מורשים חשמלאים .057־35111 הברון כביש החעשיה אזור ״שאול•׳ חשמל
 .055־81868 קסטינה צומת עוזי ,057־83424 גילת צומת המניע ,057־71744 ריטס פולקסווגז ,057־77195 פולקסווגן הנאמן מוסד ,057־74045
:והצפון חיפה הפצה
 ,724374 ארז מוסד ,666922 אור אוטו ,728655 חרש אור :והצפון היפה מורשים חשמלאים ,04־533293 100 המגינים גולדנר, חיפה נולד מצברי
 .932062 עציוז טבענט .231127 חנן תל אלטשולר ,674977 תלפיות מוסך ,643737 אור רם ,720371 אור פיקס ,669710 ממיץ ,524148 לפשיץ

 ,063־26200 רכב אלקטרו חררה .063־61216 פז בתחנת בני את אודי בנימינה: .063־79407 שמיר כהן חנה: פרדס .913306 הגליל זרם עכר
 .065־93506 התנור טואופרטיב פולה:ע .065־72046 פולקסווגן הצפון מוסך ,065־56438 יוסף בודג׳נה נצרת: .063־22685 גולדשטיין ברונו

 הבשן רכב פולקסווגן שמונה: ריתק .067־37200 יסוד מוסך המעלה: יסוד .067־31142 אוטוסטרט צפה: .067־67702 צפון מוסך תבור: בפר
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