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 רמת־גן פינחסי, יומך

טעות תיקון
 להעמיד מבקשת הקוראה

:דיוקם על דברים
ה בכתבה שנפלו טעויות כמה

 אנה סבתי, אודות שפירסמתם יפה
:גרוברג
 הגיע גרוברג, רוברט הד״ר סבי,

 ,1902ב־ ולא 1925ב־ לראש־פינה
בראש־פינה בטעות. שנכתב כפי

תלם נכדה
קרוב ולא חבר

 פגש הוא ומודע. קרוב לו היה לא
מ שהיה רוחיץ, דויד אבי, את

מ העליון, בגליל החקלאים ראשי
ה הוועד וחבר הרצליה, מייסדי
ה הבדלי למרות הראשון. לאומי
 אבי הכיר וכך התיידדו, הם גילים

אמי. את
 ולא ,74 בת היא סטפה דודתי

שכתבתם. כפי ,78 בת
פיתוח הרצליה תלם, זיווה

ת כו ה בז ד מי הל
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 ו־ הכנסת יו״ר של מקומו את תי
 אמריקה מארצות אורחים אירחתי
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ש ח״כ אין ובכנסת ספרדית, לת
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 בפיו־ — עצמי בכוחות השפה את
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