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החורף בא.
בבת אחת ירדו הטמפרטורות .סופת רו
חות וחול שהשתוללה בשבוע שעבר ,רק
בישרה את תחילת עונת הגשמים ,שירדו
בכמויות גדולות מהמקובל לעונה זו.
הרוח המשתוללת עקרה עצים ,ניתקה
חוטי־חשמל .המים הציפו ואדיות וכבי
שים ראשיים .אבל שום התרגשות מייוחדת
לא נגרמה.
ברחובות הופיעו המגפיים והסוודרים ש 
נשלפו מהנפטלין .צריכת החשמל והסולר
עלתה בעיקבות הפעלת מכשירי החימום.
עם ישראל היה מוכן לחורף ,קשה ככל
שיהיה.
הסכם חשאי .אותה אדישות של
שיגרה איפיינה גם את היחס כלפי מאו
רעות קודרים אחרים ,שאיימו להעיב את
פני השמיים המדיניים והחברתיים.
בגבול הלבנון נערכו נוחות צה״ל ,ב
תנאי מזג־אוויר קשים מהרגיל ,מול האפ
שרות שצבא סוריה בלבנון יחצה את ״הקו
האדום״ .התחייבויותיהם הפומביות של מנ
היגי ישראל בנושא זה לא הותירו להם
הרבה אפשרויות לנסיגה ,במקרה שהסו
רים יזלזלו באיומיהם.
התלקחות גבול הלבנון היתד ,אפשרית,
אבל היא לא הדאיגה רבים .האפשרות
להתפרצות מילחמה חדשה נראתה בלתי רי
אלית ,בשל המעורבות הפעילה של האמ
ריקאים ,באמצעות הסורים ,בנעשה בלב
נון .בתחילת השבוע הסתמנה אפשרות של
הסכם חשאי בין ישראל לסוריה ,שימנע
עימות על דרום הלבנון.
דכה רותחת .בחזית המדינית נהדפה
ישראל שוב ושוב אחורנית ,בשורה של
החלטות גינוי נגדה בפורומים בינלאומיים
שונים .הופעתו של ראש־הממשלה יצחק
רבץ ,בוועידת האינטרנציונל הסוציאליס
טי בווינה ,בה קרא לכינוס ועידה ״נוסח
ועידת הלסינקי״ בין ישראל למדינות־ערב,
נשארה ללא הד.
מה שאמור היה להיראות כמיתקפת־נגד
ישראלית מול ״מיתקפת השלום הערבית״,
לא נראה אלא בטכסיס מפוקפק וחסר מש 
מעות של יחסי־ציבור.
אבל האיום הממשי על אורחות חייהם של
אזרחי ישראל ,המשיך להיות מוחשי יותר
בתחום הכלכלי והחברתי.
הממשלה נאלצה שוב להיבנע למאבק
מיקצועי צודק ,שניהלו נגדה הרופאים.
היא התגלתה שוב כמי שאחראית לסבל
מיותר לאזרחים .שכן ,מה שניתן השבוע
לרופאים ,ניתן היה לתת להם לפני חודש
או שלושה חודשים ,ולמנוע את הסנקציות
על חשבון החולים.
שוב הוכח כי החזקים מסוגלים להשיג
את זכויותיהם .החלשים ימשיכו לטבול ,מול
חוסר מדיניות כלכלית .לשווא מנסה הממ 
שלה לבלום התפרצות הר־געש חברתי
לפני הבהירות .הלבה רותחת מתחת לפני
השטח והיא מאיימת לפרוץ בכל רגע ,לג
רוף עימד ,את המשק ,הממשלה והחברה.
מול אפשרות זו לא היה העם ערוך
ומוכן ,נמו לקבלת פני החורף.

ר פו א ה
תרופה למקד.
האוצר גכנע ,אך
מרמה  :״אין חריגה
מהסכמי השכר!״
ביום הרביעי שעבר ,בשעה שלוש אחר־
הצהריים ,נפלה ההחלטה  :הרופאים יפסיקו
את הסנקציות שהפעילו בשבועות האחרו
נים בכל בתי־החולים במדינה .תוך שעות
אחרות החלו בתי-ד,חולים פועלים כרגיל.
המחלקות התרוקנו ממאות ״היחולים ד,מ־
ייותרים,״ שבהם דאגו הרופאים למלא
את בתי־ד,חולים בימי הסנקציות.
הפישמרות בחדרי-המיון שבו לתפקד
כהלכה ,עם ׳מיספר הרופאים הרגיל ,וה
רופאים במחלקות השונות תוגברו בנו״
ספים ,כמיספר הרופאים הדרוש בימים
)המשך בעמוד (28
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*■ הלת עיריית גיבעתיים פה־אחד את
יציאתו של ראש־ד,עירייה ,קובה קרייזמן,
לחו״ל .הפרוטוקול מספר ,כי ראש־העי-
רייה מסר שהוא נוסע לתקופה של חוד
שיים וחצי ,החל מה־ .7.9,74שליש ממשך
הנסיעה הוא יקדיש לענייני העירייה ,ואת
מותר הזמן לענייניו הפרטיים .הנהלת ה
עירייה החליטה להשתתף בהוצאות האש״ל
של ראש־העירייה ,כמקובל לגבי עובדים
השוהים בחו״ל בתפקיד ,בהתאם לתקשיר,
לגבי  30יום.
מחלקת הגיזברות של עיריית גבעתיים
שילמה לאחר־מכן לראש־העירייה סך של
 5000לירות החזר הוצאות האש״ל שהיו
לו ,בהתאם להחלטת הנהלת העירייה .ה
סכום שולם ללא קבלות.
קובה קרייזמן עצמו סיפר ,כי בילה
בנסיעה זו רוב הזמן באירופה בעניינים
פרטיים ,וחלק מן הזמן בארה״ב .כאשר
נשאל על־ידי כתב העולם הזה ,מה היו
ענייני העירייה שבהם טיפל ,השיב כי בחן
פרוייקטים שונים בארה״ב .באשר נשאל
מי שילם את הוצאות נסיעתו ,כולל ה 
כרטיס לארה״ב ,אמר כי כיסה את ד,וצ־
אות־הנסיעה מכיסו הפרטי ,מכספי בני
משפחה בחו״ל ,וכן על חשבון העירייה
כפי שתואר לעיל .שיחה זו עם ראש-
העירייה נערכה בטלפון ,והאזינו לה עדי-
שמיעה .ראש העירייה עמד בתוקף על כך
שהוצאות הנסיעה כוסו באופן שתואר על-
ידו.
בניגוד מוחלט לדבריו טוען הרב אליהו
שרם ,רבה של ישיבת תורה והוראה בתל-
אביב ,כי הוא היה האיש שכיסה את הו־
צאות־הנסיעה של קובה קרייזמן לחו״ל
באותה נסיעה .הרב שרם אף מציג מי0מ-
כים ,המוכיחים כי הישיבה שילמה סך של
כ־ 10אלפים לירות עבור כרטיס־הטיסה
לארה״ב ,הקצבת  450הדולר ,וכן הוצאות
טלפון ומיברקים שהיו לקרייזמן בקשר
לנסיעה .הרב שרם אף מאשר כי שהה

 ( 1 *111191111הרב אליהו שרם ,מישי־
י  #111 #11י-י בת תורה והוראה ,ש
מימן את הוצאות נסיעתו של קובה
קרייזמן לחו״ל ואף היתלווה .אליו לנסיעה.
בארד,״ב יחד עם קובה קרייזמן יותר מ
עשרה ימים ,וכי בתקופה זו שילמה הי
שיבה את הוצאות-האש״ל של קרייזמן.
המסקנה הישירה מעובדות אלד ,היא
כי נסיעה אחת של ראש-העירייה שולמה
פעמיים — פעם אחת על־ידי העירייה,
ופעם אחת על-ידי ישיבת תורה והוראה.
אולם תשלום כפול זה אינו מרתק כמו
השאלה הפשוטה :מדוע שילמד ,הישיבה
את נסיעתו של ראש עיריית גיבעתיים
לחו״ל ?
ישיבת תורה והוראה נחשבת כ
פאר ישיבות העדה הספרדית ביש
ראל .בין תורמיה נמנה גם המיליונר ה
ספרדי משווייץ ניסים גאון ,ובין חניכיה
בנו של הרב הראשי לישראל ,עובדיה יו־
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