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 ריקות חפיסות 40 תמציא באם
סיגר׳) 20,(בנות

הבאות: מהסיגריות
ן0 י ^ ן ? ו ט ס נ י ו - ו פ מ ט

למק ־ ם לס
החלפה: תחנות

: ה פ י 2 כיכר־כיאט ברגר, מ. ח
וטבקים, לסיגריות בימ״ם דולניק, ר. תל־אביב:

8 העלייה רה׳
וטבק לסיגריות בימ״ס גליק,

175 דיזנגוף רה׳
: ו פ 3 רזיאל רה׳ יולז׳ורי, י

18 המלכה שלום־ציון 7רה שויג, ירושלים:
לסיגריות, בימ״ם הירש, א. :פאר־שכע

43 קרן־קיימת רה׳

 רפאל יצחק את להאשים ואי־אפשר כמעט
 אנשים מאות אותו, סובלת סביבתו כפרט.

 את יודעים מרכזיים מוסדות־ציבור ועשרות
 את שחיתותו, את מעלליו, את חייו, רקע

מהימנו חוסר את קנוניותיו, את הוללותו,
אח וחוסר הציבור, בענייני והגינותו תו

 האישים כל ולנכסיה. האומה לקרנות ריותו
 בשתיקה ומאפשרים מניחים האלה והמוסדות

 או כספיים, שיקולים בגלל — מחרידה
ל — שלטוניים או מפלגתיים, או אישיים

 דתי ציבור גדולה, מפלגה לייצג זה איש
 את ואף יהדות־העולם את ומכובד, נרחב

ל לו מאפשרים הס עצמה. מדינת־ישראל
 בענייני ורבת־השפעה קובעת דעה חוות

ושלום. זלחמה5
★ ★ ★

 מתאימים הם אלה? דברים נכתבו מתי
 נכתבו הם אבל השבוע, למאורעות אמנם

 מתשע יותר קצת לפני הזה העולם על־ידי
 המפוקפקת, הציבורית התופעה כי שנים.
 בשבועות המעסיקה רפאל, יצחק שמה אשר
למע ברורה היתד, כולה, המדינה את אלה
 שנים. עשר לפני עוד הזה העולם רכת

ב צוזת־חוקרים בידי שהוכנה בכתבת־ענק,
 לראשונה נחשפה שלמה׳ לשנה קרוב משך

לייצג המתיימר הח״ב של דמותו בישראל

8.8.56 הזה" ״העולם
 כל אחרי עתה, אחראי!״ ״סגן־השר ז):324(

 חבלו־ כל הטישטוש׳ נכיונות כל ההשהיות,
 קבע המשפט, בתהליך שפיגל יהודה של תיו

 צדק: הזה העולם כי גולן משה השופט
אחראי. רפאל יצחק

 הדבר יביא האם זו: היא עתה השאלה
 שמא או שלוי הפוליטית לקאריירה קץ

 ידן, את מחדש המהוגנות המפלגות כל יתנו
ובעוד — כנו על להישאר שיוכל כדי

כמועדץ־העירום רפאל

(העו גליון אותו שער על ישראל. דת את
 — רפאל ״יצחק נכתב: )982 הזה לם

במערומיה.״ שחיתות
 הם אדם של הפרטיים ״חייו אז: הסברנו

ל זכות שום לציבור ואין הפרטי, עסקו
 גם ביקורת. עליהם ולמתוח בהם פשפש

 נושא אינם שליח־ר,ציבור של הפרטים חייו
 שונה המצב אולם עתונאית. לכתבה מתאים
ה ראש הוא שליח־ציבור כשאותו לגמרי

 הלוחם חיי־המשפחה, לטוהר במדינה דוברים
 הראשי המפקח הדתי, לחוק־האישות הראשי

״והכשרות המוסר על . . .
 רפאל של חלקו כתבה: אותה שגילתה מה

 בירושלים•: בחירות זיוף של בשערוריה
מח את שאיפיינו ועסקי־ההברחה השחיתות

 מיד היהודית, הסוכנות של העלייה לקת
ב עמד רפאל כאשר המדינה, קום אחרי

 וביקוריו אירופה, בבירות הוללותו ראשה:
 הפאריסאי, ?ידו כמו ,במועדוני־ר,סטריפטיז

 מן כמה עם קשריו רשמי: שליח בהיותו
ההברחה בעולם ביותר המפוקפקות הדמויות

 לעסקנ־ אלתרמן נתן שהקדיש בשיר •
 ילמד, ״הוא ניבא: הזיוף, את שסידר צ׳יק

 לו ניתן אם והיה / וימריא. ויגבר כאמור,
 הווי לכולנו יבנה הוא / כנפיים לפרוש
אפיים!״ וייקוד הבלקן שיבוא / ציבורי

23.1.63 הזה" ״העולם

 מעורב יהיה שוב שנים חמש או שלוש
מעוררת־סלידה? בפרשה

★ ★ ★
 מפלגת של משאת־נפשה הרע, לשון חוק
 העולם של פיו את לסתום נועד רפאל,

ב כאלה פרשיות לגלות יוכל לבל הזה,
 יוכח בנובמבר 2ב־ כי מקווה, אני עתיד.

 סתימת- עם משלימים אינם ישראל שאזרחי
 יצחק על לומר לנו שיש מד, וכי הפה.
 דפי מעל רק לא נומר — ודומיו — רפאל

במת־הכנסת. מעל גם אלא העתון,

 כי אף החזית, מן השתמטותו ור,ספסרות:
במלחמת־ר,עצמאות. 33 בן היה

ב הנבחר תלוי בה דמוקראטית, במדינה
 שמים אלה גילויים היו הבוחר, של קולו

 רפאל. יצחק של הפוליטית לקאריירה קץ
 קנו־ על המפלגה, מרכז שולט בישראל אך

 מכיוון שלו. הסכמי־הקואליציה ועל ניותיו
 ומכיוזן במפד״ל, השולטים בין היה שרפאל

 אחדות־העבודה, מפא״י, כמו שמפלגות
ותהיי — מוכנות היו והפרוגרסיבים מפ״ם

 עם פעולה לשתף — בעתיד גם מוכנות נה
 על רפאל יצחק נשאר בקואליציה, המפד״ל

 הגדולה, לשערוריה מוקד הפך גם וכך כנו.
 בית־ר,חולים בפרשת השוחד תשלום של

תל־גיבורים.
הזה העולם הכריז השערוריה, בפרוץ

1466 הזה העולם2


