
 - אותה שונאים וגם מעריצים ממנה, פוחדים
שירע במשפט נגדה פחח ופאל יצחק

ע ־ קשת סילבי בעצם היא מ*
 תל־ פרשת — ושולחו לוינבוק לגבי

 ש־ השאלה טוב. בכי הסתיימה גיבורים
 בהגשת לרווחה, אותה פתח עצמו רפאל

 שמא או כן? האמנם היתה: הקובלנה,
ול לאורכה תל־גיבורים פרשת תיפתח

 סילבי נגד הקובלנה בירור אגב רוחבה,
קשת?

★ ★ ★
התלונן? מה עד

 בחר תל־גיבוריס פרשת על ם ^
בכתב־האישום, בשתיקה, לעבור רפאל

 סעיפים כמה על עלבונו את תבע הוא
שביניהם: העיקרים הכתבה, של אחרים

 המזרחי שהפועל בתחילה התברר הסופרים. עם כמובן
 א לא אך ירושלים. — העיקרי במעוזו מוחצת סה

 פתאומי ברוח־נבואה אמג ״חכה,׳׳ לתבוסנות. ייתפס
 של שבקלפי לי ״נידמה מפא״י: עסקן לשכנו, עליו,

 טובים.׳׳ יותר הישגים לנו
 שה זו, מוזרה תחוית על עסקן אותו התפלא אם
 1הו כאשר כליל נדהם במיוחד, דתית היתה לא תנובה

 ע סימנו ו׳, האות את נשאו הפתקים כל כמעט פי.
 ה לא ורפל נפסלו. כולן הבחירות שערוריה. המזרחי.

הקהילה. ועד
1בט אלתרמן נתן אז כתב האלמוני למזייף־הבחירות

שלו:
 מג בצורה / הזיוף עניין את ביצע העסקנצ׳יק ...
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<סיובי חץ
רפאל יצחק

* ע ך בו ח ש ת פ מש של הראשון הדף נ
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 המשפטים בתולדות והסנסציוניים עירים
 הגיש רפאל יצחק המפד״ל ח״ר בישראל:
 הארץ סופרת נגד פרטית פלילית קובלנה

 פירסמה שהיא כתבה העילה: קשת. סילבי
 חודשים, וחצי שלושה לפני הארץ, במוסף

 משום־מה רפאל״. ״המלאך הכותרת תחת
ב שנהוג כפי עצמו, העיתון את תבע לא

בעתונאית. הסתפק אלא אלה, מקרים
 האחרונות, בשנים עתונים שקרא מי
ל רפאל. יצחק של בשמו לא־פעם נתקל

 של בכיר כעסקן למעשיו בקשר — עיתים
 כיו״ר — יותר נדירות לעתים המפד״ל.

 היו הסיכויים אך קוק. הרב מוסד הנהלת
סי סימפטי: פחות בהקשר עליו קרא כי

 שאין בעניינים וגבורתיו מעלליו על פורים
הפוליטיקה. או התורה עם קשר כל להם

רפאל? קבל מה על
 לכתב־ הכתבה כל את צירף אמנם הוא

 הסתפק עצמה בקובלנה אולם האישום,
שפ הוצאת היוו שלדעתו מסעיפיה, בכמה

 מכתבתה שליש כמעט ייחדה סילבי רע.
 תל־גיבו־ בית־החולים של השוחד לפרשת

 רפאל העדיף זה מחלק דווקא אך ריס.
 בנימין פרקליטו, קבע בתביעתו. להתעלם
ה בית־משפט ממזכירות בצאתו לוינבוק,

 כבר התברר זה ״נושא בתל־אביב: שלום
 קשת הגברת בבית־המשפט. תומו עד

 מדו״ח קטע ב,אובייקטיביות׳ לצטט בחרה
 העניין, את שחקרה יחיד של ועדת־חקירה

 המשטרה מחקירת לחלוטין התעלמה אך
 ומה־ דופי, כל רפאל במר מצאה לא אשר
 שלושה של בבית־משפט שזוכה זיכוי

 את ביקשה שהתביעה לאחר שופטים,
בידה.״ חומר־אשמה מאין המשפט ביטול

 על עבירה המהווים ציטוטים •
הרע. לשון חוק

לכתב־האישום: שצורפה הכתבה, כדברי
מוכשר הוא עליו: לומר נוהג עגנון
 לא מעשים מיני לכל מוכשר מאד. ומסוגל

יפים,
 זיוף! לקובל מייחסת הנאשמת •

 בירושלים, הקהילה לוועד כחירות
הבריטי. המנדט בימי

 רפאל על־ידי שצוטטה הכתבה, כדברי
בכתב־האישום:

 בר־לבב כל־כך באמת הוא האיש אם
ב שמו את מזכירים ...מדוע ונקי־כפייס,

 הקהילה לוועד הבחירות לפסילת קשר
המנדט? בימי בירושלים
 נאספו כאשר הקולות, ספירת ...בערב

 הקולות, לספירת החתומים פחי־הקלפיות
רפאל) של הקודם (שמו ורפל נימנה

פרס שמשו עם ־ בררב חיים רב־אלוף1עם סילבי
—1 8 . . . . . — . . . . . ן

ומשקפיים הבעה ועם -


