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1ויחו><עמן־לצ הזדמעת!
 עבור1לי״ 34.750

הצבעוגת הטלהיה
0 £> חז £ י1ס1?1א

 והעוברת הטובה
ביותרבאירופה.

 טעות, לא 11
זוהזדמעת.

 לקראתי לך מביא אמפא-אמקזר
 הטובה הצבעונית הטלטיה את התנים

 באירופה, ביותר והמבוקשת
א, ס א ס ^ז  חסרי מבצע במחירי שנו

תקדים:
- - 22׳  ,ל־׳ 41,875 במקום ל־י 34,750 ב
 ¥ל׳י 48,000 במקום ליי 38,500 ב־ ־ 26־

 חנובה׳ מהירות החלטה, כושר לך יש אם
 אמפא מחוויות לאחת רוץ ביצוע, וזריזות

 בין שתהיה ייתכן מטה. הרשומות
 הטלויזיה את לקנות שיספיקו המאושרים
 שלא במחירים באירופה הטובה הצבעונית

יחזרו.
מ. ע. מ, כוללים אינם *הסחירים

מוגבל! המלאי

בסניפ■ לימירו
 16 פ״ת דרך אביב: תל

 48 דוז׳פנזזס
 301לים:דח׳ימ1ע1יד

אמפא ג,ככו־5 לוי עובתאי רוד חיפה:

״רובקס״
 הצלחות של חדש מלאי הגיע

״רובקס״ של הנפלאות

״מורלה״ ספם
 מורל,ה של אחד קטלוג רק קיים

מחיקויים. היזהרו

יי ס ק ב 1 ר *
 הצלחות של חדש מלאי חגיע

״רוכקם״ של הנפלאות

)13 מעמוד (המשך
 לאור הוצאתו את לממן צריך היה והרב

 מוסד אל פנה הוא ציבוריות. מקרנות
 כמעט הזהה סכום קיבל ממנו קוק, הרב

 למישרד־הדתות פנה הספר. שעלה לסכום
לישי וכן הספר להוצאת גדול מענק וקיבל

 העשירות הישיבות אחת יוסף, פורה בת
לירות. אלף 80 קיבל שממנה בירושלים,

 מימן מי
הספר! את

 הרב קיבל אלה, בכל די היה לא ואם
 הספר הוצאת עבור תשלום יוסף עובדיה

 העשירים היהודים מהנדבנים מאחד גם
 יהודי הוא ספרא ספרא. אדמונד בעולם,
 — לבנונית אזרחות ובעל לבנוני, ממוצא

 בז׳נבה, קבע דרך היושב — השאר בין
וסאן־פאולו. ניו־יורק
 לתרום או לישראל, מלבוא נמנע ספרא

 שהדבר מחשש בגלוי, דתיים למוסדות
 שייכים עם שלו והנפט הזהב לעיסקי יזיק

 בישראל, קרן לספרא ערבים. ועשירים
פינ לשעבר שר־האוצר בהשפעת שהוקמה

 לבתי־ כספים בהסתר התורמת ספיר, חס
 בעזרת הוקמה השאר בין ולישיבות. כנסת

 בירושלים, בבית־וגן ישיבה ספרא קרן
 בבת־ים. בית־כנסת מכספיה נבנה ועתה

 שלמה עורך־הדין בארץ מנהל הקרן את
תוסיה־כהן.

 כספים לקבל נוח היה לא עובדיה לרב
 של הישראלית הקרן מן סיפרו עבור

 המיליונר את ביקש והוא ספרא, אדמונד
מניו־יורק. ישירות כסף לו שישלח
 הודפס יוסף עובדיה הרב של סיפרו

 תפוצת אומנם לו אין עותקים. 5,000ב־
מוס בעיקר אותו ורוכשים גדולה, מכירה

 בספריה יימצא שהספר הרוצים דתיים דות
 הוא אם לדעת יתעניין הרב כאשר שלהם,
 בישיבה. לבקר יבוא כאשר או נקרא,
 מניין לו ידוע לא כי טען הרב של עוזרו

 מקבל ״הרב ולדבריו: לספר, המימון בא
 שהוא להיות מאד יכול גדולה. משכורת

 דני לדיברי אולם, מכיסו.״ אותו מימן
 תרומות בקבלת פסול כל ״אין ענתבי,

 משום הראשי, הרב של סיפרו להוצאת
 ולמשחרי לידידיו חינם אותו מחלק שהרב
 בכך פסול רואה אינו גם ענתבי פניו.״
 רב כסף הספר עבור קיבל הראשי שהרב
 כל אלינו ״פונים באמת. עלה משזה יותר
 לאור,״ ספרים בהוצאת לעזרה אנשים מיני
 אותם שולחים היינו היום ״עד אומר. הוא

 תתמוך שהיא כדי חברה־קדישא, לחברת
להם.״ לתת עצמו הרב יוכל עכשיו בהם.

 הרב של הממון מעסקי אחרת פרשה
 כיצד מכל וותר מסבירה יוסף, עובדיך.

 בלתי- עיסקות למרות לציון, הראשון זוכה
ה הדתית, העיתונות לאהדת אלה, בשרות
ב אלה• מעשיו על אותו מלתקוף נמנעת

 הוא לספרד, הרב של האחרונה נסיעתו
 דורון, אברהם העיתונאי !את איתו לקח
 ברדיו. השבת קבלת תוכנית מעורכי אחד

 מאיות־ ביקש ״דורון :הרב ׳של עתרו לדברי
 לכבוד זה ;את הצעתי לספרד, ׳לנסוע נו

 לא אני אבל ,׳בסדר, ;אמר: ׳והוא הרב
 דורון את לקחת החלטתי כלום.׳ מזה יודע

 הכרטיס על הכספית ׳שההוצאה משום
 הוצאות היו לא ובספרד ;אפסית, היתד,
לדו הספרדים.״ של ׳אורחים שהיינו משום

 עם נסע הוא לדבריו ׳אחרת. גירסה יש רון
 הרב עם קשר שום ללא לציון הראשון
 לחוץ־לארץ גודולה מישלחת ״יצאה עצמו:

 ההוצאות בי. בחרו אז עיתונאי. גם ורצו
חש על אלא הרבנות, על-ידי ׳שולמו לא
הספרדיים.״ המארחים בון

 בין קשר כל אין כי גם, טוען דורון
ה לבין לספרד הראשי הרב עם נסיעתו
 רב חיובי לפירסום זוכה שהרב עובדה

 לא ״אני עורך. שהוא הרדיו בתוכניות
ברדיו.״ השבת קבלת של היחיד העורך

עוב הרב של הממון עסקי על תלונות
 המדינה, מבקר למישרדי הגיעו יוסף דיה

 האוצר במישרד בהם. חקר לא איש אולם
'אר :שימחה עצמו, ׳שר־האוצר כי מאשרים

 עובדיה לרב הדירה מכירת ׳את אישר1 ליך׳
 ל- המקורבים גורמים לדברי אולם יוסף,

 המלא. המחיר את שילם ״החב ,ארליך:
 מלא, מחיר שילם לא שהוא יסתבר אם

הכסף.״ יתרת את ממנו נדרוש
 הממון עסקי כי טוענים, הרב של דובריו

 לבדוק צריך ״קודם שערוריה. ׳אינם שלו
 שגר מירושלים, משאש הרב עם העסק את
אזר להיות רוצה שלא התיירת, בתו עם

 הרב של המרכז ׳במלון ישראלית, חית
 שנה,״ כימעט הציבור חשבון על פורחש,

 כזו, שחיתות ״לעומת ׳הרב. ׳של דוברו טען
 עובדיה הרב עשה כאילו שנדמה מה כל

דבר.״ שום זה יוסף

2142 הזה העולם40




