
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

חגיגה במשנה הנזכר ,,"מנחם
 טבת־ בגליון חוזר רוזנטל הודה* ד״ר

 דברים כמד. על ה״בצרון" של שבם
 הראשון במאמרי בהערותי בבר שהדגשתי

 לא באן דבריו ובתוספות "מנחם", על
:על שם רמזתי כלום. חידש
.14 הערה ראה — סגני כפר ענין א(

 ש־ סיגנאי בן "מנחם — התוספתא ב(
הוצבע".

.9 הערה ראה — הראב״ד פירוש ג(

 לכל לב שם לא שהמשיג לי תמוה ולכן
קולמסו. רהיטות אגב אלה

 "לקבוע בא שלא מודה רוזנטל ד״ר
 מסקנתו לקבל קשה עדיין אבל מסמרות".

 מדגיש הנני השירים. שיר המדרש מתוך
 זה במדרש שדן "מי כבר: שאמרתי מה

 מדרש הוא ושאין רבה ערבוביה ברור יראה
 הנזכר". מנחם הוא מי ממנו להחליט קדום

 אפשטיין פרוס׳ דברי את מצטט גם רוזנטל
 בישיבה" "הושיבוהו ללשונות בנוגע ז״ל

 יתר את מלהזכיר נמנע למה אבל ו״מינו".
 שם שהירושלמי "אעפ״י : שם אפשטיין דברי

 ועוד, הלשונות". שתי את השוות בברכות
 למינוי "אבל :שם הוסיף גם אפשטיין

 כמדומני בראש". הושיבוהו נאמר נשיא
 של השני החלק את שכח עלי שהמשיג

 בן שמנחם נמצא ששם שהזכרתי התוספתא
 ראש". איני אם וכך "כך :אמר סיגנאי
 "נשיא", דווקא פירושו אין ראש הביטוי
 מתאים וזה "אב־בית־דין", שענינו אפשר

 שמאי" נבנם מנחם "יצא :חגיגה למשנה
 משנה ענין לכן במאמרי. כבר שהבאתי כמו

4מנחנ לזיהוי בנוגע עומד מקומו על חגיגה

הוניג ב. שמחה

בישראל הסויה חלוץ - גבות אליהו
 מן הישראלי, הסויה" "איש גבות, אליהו

 בא "הרצליה", של הוותיקים התושבים
לארצות־הברית. לביקור

 נבות א. הגיע המוצלחים, בנסיעותיו
 היבול על העולים סויה, יבולי של לשיא

בעולם. הממוצע
 ניתן הסויה שבעזרת מאמין נבות אליהו

 נחשלות בארצות הרעב בעיית את לפתור
בעז כי יאמין, גם וכן ומרובות־אוכלוסין,

 מדע־ יוכל אלה, קטנים גרגרים של רתם
 שונות ותקלות מחלות על להתגבר הרפואה

האדם. בגוף
 "נסים" במחוללת המופלאה הסויה שמע

 רבות מארצות למרחקים. יצא האדם, בגוף
 הוראות ומבקשים נבות מר אל פונים בעולם

 תפריטים ולהתקנת הסויה זריעת לשיפור
הזה. מהמזון

 המזונות מיני כל של הגדולה ההצלחה
 בארצות אף נתפרסמה מסויה העשויים

 מר את כינתה בארה״ב העתונות הברית.
 ובשם הישראלי" הסויה "חלוץ בשם נבות

האמ הסויה מועצת של במכתב הוצג זה
 תכניתו ג׳ונסון. לינדון הנשיא לפני ריקנית

 רעבים לעמים עזרה להגשת גבות מר של
 על־ידי לנשיא נשלחה הסויה מזון על־ידי

 מועצת מרכז ראש רוץ׳, האווארד מר
 רוץ׳ מר איובה. במדינת בווטרלו, הסויה
 של זנים על להרצות נבות מר את הזמין
 עולמי בכינוס ידו על שטופחו סויה פולי

עיר. באותה שנתקיים הזה המזון מגדלי של
 "ג׳ונסון" "יונתן", מישראל הסויה זני

 קיבל נבות מר בגאנה. יפה נקלטו ו״נבות"
 משרד של תחנת־הנסיונות ממנהל גם מכתב

 הוא ובו סיזוט, פרופ׳ במוסקבה, החקלאות
 אליו ששלח הסויה זני ארבעת על לו מודה

בישראל. ידו על שטופחו מהגידולים
 מנהיג עם שהתחתנה בן־דוד, רות הגיורת

 כתבה בלוי, עמרם ר׳ קרתא", "נטורי
 :האלה כדברים נבות אליהו למר )בעברית(

 כשם רצון יהי אברכך? במה נכות, "נבות,
 ומיחו־ חוליינו מכל אותנו לרפא שהצלחת

 ישראל עם את לרפא תצליח כן שינו
 ושתזכה המופלאה הסויה באותה ממיחושיו

 בוקר, סויה אוכל ישראל עמך את לראות
רצון"... יהי כן וערב, צהרים

א. א.
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