
בתו אווירפואה

רקונגו הנגב מן
 וליד במרפאות בבתי־החולים, תפקידם את באמונה למלא השנה המשיכו ישראל רופאי

 של החדשים המחזורים עם ישראל תעשה מה הבעיה: ביצבצה ושם פה מיטות־חולים.
 שהרי לבוא? הממשיכים וברופאינדד,עולים לימודיהם, את שנה מדי בה המסיימים רופאים
 לאוכלוסייתה. ביחס הרופאים, של הגדול במספר העולם, כל בראש צועדת ישראל
עבודתם? ומקום תעסוקתם את רופאים של זה רב מספר למצוא עתיד היכן השאלה: נשאלה

הוסי בבית־הכרם הרפואי המרכז חנוכת
המשוכ אחד מרהיב, מוסד הארץ לנוף פה

 כולו. בעולם מסוגו ביותר והיעילים ללים
 בא הוא אולם בגלוי, זאת אמר לא איש

 הדסה בית־ההולים של מקומו את לרשת
אפ רואה איש אין אשר הצופים, הר שעל

הקרובות. השנים בעשר שיופעל שרות
 לא השנה של הרפואי המאורע אולם
ה בקונגו אם כי בישראל, דווקא התרחש
 רבת־ עצמאותה הכרזת אחרי מיד רחוקה.

 ה־ אל החדשה הרפובליקה פנתה המהומה,
ורא ובראש מגוונת, עזרה בבקשת או״ם
 היה שהגיע הראשון הציות רפואית. שונה

 ה־ התמונה כי הסתבר הזמן עם הישראלי.
הרופ של פעלותם על שצויירה דרמאתית

 את לבדם החזיקו כאילו הישראליים, אים
ה אך מוגזמת. היתד, הקונגואית, הרפואה

המעשה. מגודל גרע לא דבר
 השנה. של העיקרי הרפואי המאורע את ספק ללא היוותה חבריה, כל על כולה, המשלחת

 שנקרא פנימי רופא כתר; אורי ד״ד מחבריה, אחד היה למאורע ביותר אופייני אולם
 יותר מצטיין שהוא מפני לא לציון ראוי הוא החיפאי. רמב״ם בבית־החולים מעבודתו
 בגלל אם כי — ממנו ומנוסים מבוגרים היו האחרים כל — הרפואה בשטח מעמיתיו

בארץ. מקצועו את ורכש חונך נולד, אשר הרופאים דור של מצטיין נציג היותו
 ברפואה לימודיו תחילת את רופאים. ולאם לאב בן ,32 בן חיפאי צבר הוא בתר ד״ר

 העברית. באוניברסיטה רפואה לימודי עדיין הונהגו לא זמן שבאותו מאחר בשווייץ, עשה
שלה. הראשון המחזור בוגרי בין היה אליה, עבר בירושלים, לרפואה הפאקולטה משנפתחה

 של הצפרדעים יחידת כאיש משורשיו. נותק לא דוקטור, בתואר שעומר אחרי גם אולם
 אל• איבראהים בלכידת מילואים כאיש השתתף זה, בחיל לשרת המשיך לשעבר, חיל־הים

 מן ויותר שנד, שירת לנגב, ירד בספר, הרפואי שירותו את למלא נקרא כאשר אהאל.
 שדה־בוקר של אחד בחבר וגם ומושבי־עולים, מעברות ביושבי טיפל שם הדרושה. התקופה

הנגב. נוף אהבת של ליריקה מלאת היו הימים באותם שיחותיו בן־גוריון. דויד בשם
 ולההתקדם להתמחות צעיר רופא יכול בהם שרק הרפואה למרכזי לחיפה, חזר הוא

 בהגיעה במילואים. רופא־צנחן הפך הצבאי, מקצועו את שינה כך כדי תוך במקצועו.
לעזרתו. הזקוקים לעזרת יצא לרגע, לא אף היסס לא לקונגו, מתנדבים לרופאים הקריאה

אבו־וביע עגום

ממלאבס ישו איש
 בירושלים, שנערכה בטראגי־קומדיה מרכזית לדמות לפתע, השנה הפך מפתח־תקוזה קטן רב
לישראל. הראשיים הרבנים שני של בחירתם סביב
 שחקנים שני שתחת לעובדה פרט שאה־מת, מישחק כמו הבחירה התנהלה רגע אותו עד

 ראשי כרב מחדש להיבחר רצה נסים יצחק הרב עשרה. לפחות זה במישחק השתתפו
 בעל אדם נסים, כי אשכנזי. דאשי כרב גורן שלמה הרב בבחירת רצה לא ספרדי,
 יעקוב שר־הדתות ועצמאית. חזקה אישיות

 גורן, הרב בבחירת מעונין היה טולידאנו
 עוד שונא הוא אותו נסים, הרב ובהפלת

 הרא־ תואר על התחרו ששניהם הזמן מן
בב מעוניין היה בן־גוריון דויד שון־לציון.

 נסים אם לו איכפת היה לא אך גורן, חירת
הלאו הדתית במפלגה הרוב לא. או ייבחר

 ל־ המקורב גורן, בבחירת רצה לא מית
 שאינו נסים, לבחירת התלהב לא גם מפא״י,

 הלאומיים, הדתיים בקרב מעוט איש־חסותו.
בבחי תמך לבן־גוריון, להתחנף המבקש

 סולוכיצ׳יק דוב יוסן! הרב גורן. רת
 לא שפירא, משד, על־ידי שהוצע מבוסטון,

חולה. למיטה הבריא ראשו את להכניס רצה
ש ועדת־השמונה, היתד, המפתח עמדת

 הבוחרים רשימת את להכין צריכה היתר,
נת מחבריה ארבעה ישראל. רבני מקרב

 טולי־ על־ידי היינו הממשלה, על־ידי מנו
 מצב נוצר נסים. על־ידי היינו הראשית, הרבנות על־ידי להתמנות צריכים היו ארבעה דאנו.

 הוועדה מחצית את הממנה הרצוג), הרב מות מאז (והיחידי הספרדי הראשי הרב בו מגוחך
הוועדה. על־ידי להיבחר המבקש מועמד בעצמו הוא המכרעת,

 לו כפופים שכולם איש, שלושה מינה הוא הארבעה. כל את למנות היה יכול לא נסים
 חוגים גם הרבניים. בבתי־הדין רמות למשרות בחירתו אחרי אותם שימנה והמקווים אישית,
 של האשכנזי והרב אחד, מקום לרשותם הועמד משלהם. איש למנות דרשו ברבנות אחרים

 כך אבדרביע. עמרם המקום, של הספרדי הרב את מינה ק; ב ראובן פתח״תיקווה,
הצרות. החלו

 הוועדה, מן יתפטרו שלו הממונים שארבעת נסים החליט המישחק, של התימרונים באחד
 הרביעי, אך התפטרו. אנשי־חסדו שלושת ולשתקה. החוקי המניין את ממנה לשלול כדי

 עשה הוא להתפטר. סירב נסים, מטעם הממונה כאיש עצמו את הרגיש שלא אבו־רביע,
שוחד. קיבל כאילו מיד הושמץ כי אם לב, ביושר זאת

 של לסילוקו הדרך את סללה חוקי, מניין לה הבטיחה בוועדה אבו־רביע של נוכחותו
 לבית־המשפט, נסים פנה נגדי, כטכסיס בארץ). חסר־תקדים שאינו (דבר הכהונה מן נסים
הפרו כי כדי־כך תוך טען התנגד, הממשלה של המשפטי היועץ הוועדה. את לפטר דרש

מולידאגו. הרב נשואי פרשת את נסים פוצץ שעה אותה מזוייסים. הרבנות של טוקולים

!הורים
 השנה ראש לקראת
לילדיכם תשורה הגישו

טי חג!!! תקלי
 4505 מס׳ תקליט השנה לראש

 ■ סכה — סבתי — טובה שנה
 • לחג אורחים — ומסמר פטיש

ואשמח. אגיל

תורה ושמחת לסוכות
 4518 מם׳ תקליט

 הסוכות חג — עבר הקיץ
 ירוקתי סוכתי — מום קרש

 היום היום — ושימחו שישו
תורה. שמחת

 ל׳׳י 2,50 של עממי במחיר להשיג
לתקליטים. חנות בנל

הופע מצוינת, בריאותם הרגשת
 וחסינותם סבלם כח צעירה, תם
 עשו מושלמת. — עיפות נגד
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