מדוע מימנה ׳1שיבה ב תד אביב
טיול ב ח ר ל של ראש־העיוויה
החילוני של עירייו ז גבעתי׳ ם?
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במישרד־החינוך ,וכן בקרדהחינוך שב
ראשות עדי יפה .הרב אסף עד היום כ־
 800אלף דולר תרומות מחו״ל ,קיבל כנג
דם סכום מקביל מן האוצר ,במיסגרת קרן־
חינוך .רק לפני שבועות אחדים ערך
קבלת־פנים מפוארת במלון פאל בתל-אביב,
בהשתתפות משה דיין ומנחם בגין ,לכ
בוד תורם מאיטליה שהעניק לישיבה רבע
מיליון דולר.
והנה ,טוען הרב שרם ,הוא פנה בשנת
 1974לקובה קרייזמן ,וביקש ממנו שייסע
עימו לארה״ב ויעזור לו באיסוף תרומות.
קרייזמן לא סירב ,וזאת למרות שהישיבה
עמדה לקום בתל־אביב ולא בגיבעתיים,
ולמרות שאינו ידוע כאדם דתי ,או אפילו
כמסורתי .למרות כל אלה לא היסס ראש-
העירייה ליטול חופשה ממושכת ,כדי לע
זור לרב שרם לאסוף תרומות למען הי
שיבה שתקום בתל-אביב.
השניים נסעו בנפרד ,נפגשו בארה״ב

של ראש־עיריית גיבעתיים יצליח לגייס
כספים .אולם ,לא תמיד התוכניות מצלי
חות ,מה אפשר לעשות?
אם כך ,מדוע מסתיר קובה קרייזמן את
דבר המימון שקיבל מהישיבה? מדוע
ביקש מן הרב שרם שלא לגלות עובדה
זו ? הרב שרם עצמו אומר ,כי הודיע ל־
קרייזמן שהאמת טובה מכל שקר ,וכי אם
יישאל הוא יאמר את האמת ,שהישיבה
היא שנשאה בהוצאות הנסיעה.
מדוע החל קרייזמן לחשוש מגילוי נסי
עה זו? ובכן ,הכל החל בפיטוריו של
האחראי על ענייני הכספים בישיבת תורה
והוראה ,אריה סימן-טוב .לדיברי שרם,
נחשד סימדטוב על-ידי מנהל־החשבונות
הראשי ,יצחק בן־בסט ,בגניבת כמה אלפי
לירות מן התרומות שאסף עבור הישיבה.
שרם אומר כי סימן־טוב החזיר חלק מן
הסכום ,ופוטר.
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אלפים ל״י למימון נסיעותיו של קובה קרייזמן לחו״ל .התירוץ למתן הכרטיס היה
״איסוף תרומות לישיבה״ .קשה להבין איו התכוון קרייזמן לאסוף תרומות לישיבה בספרד.
סף .לישיבה היו כל השנים מישרדים
ברחוב וולפסון בתל־אביב ,׳והיא הפעילה
ישיבה ברחוב זבולון .לפני שנים אחדות
ניסתה הישיבה להקים ישיבת־מישנה ב-
גיבעתיים ,בביודהכנסת ברחוב טייבר .ה
הסדר פעל חודשים ספורים בלבד .אולם
בתקופה זו ,לדיברי הרב אליהו שרם ,הוא
זכה להתוודע אל קובה קרייזמן.

גסיעה מ שותפת
ל אי סו ף תרו מו ת
*־״ פני ארגע שנים פתח הרב שרם.ב־
 /התרמות להקמת מרכז־ישיבות ברחוב
גיבורי ישראל בתל-אביב .ראש־העירייה

דאז ,יהושע רבינוביץ ,וכן פינחס ספיר,
שהיה אז יושב־ראש הסוכנות היהודית,
השתתפו יחד עם ניסים גאון בהנחת אבן-
הפינה למרכז זה ,וכיום עומדת הישיבה,
הכוללת שלושה מיבנים ,לפני סיום הק
מתה .עד כה הושקעו בה כ־ 12מיליון לי
רות• היא תכלול מרכז-קהילה ,בית־כנסת
וישיבה ,שבה ילמדו  250תלמידים במיס־
גרת חטיבת־הביניים של מישרד־החינוך.
מישרד-החינוך ,ולא מישרד־הדתות ,ש
כן הישיבה וראשיה מסוכסכים עם ה-
מפד״ל ,ואינם נהנים מהקצבות מישרד־
הדתות .גם המועצה הדתית של תל-אביב
מחרימה את הישיבה ,הנבנית בתחומי ה
עיר ,מסרבת להעביר לה הקצבות.
סעד במיפעלו מוצא לו הרב שרם דווקא
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ואש־עיריית גיבעתייס,
קובה קרייזמן ,נגדו
מישטרתית חדשה ,אחרי
מהאשמות שהועדו נגדו.

ושם ,לדיברי הרב שרם ,הפעיל קרייזמן
את קשריו והפגישו עם אנשים שונים.
מאליה מתבקשת השאלה  :אם קובה יצא
למסע התרמה בארצות־הברית ,לשם מה
היתד ,ישיבת תורה והוראה צריכה לממן
גם את מסעותיו לתורכיה ולספרד? קשה
לשער שקרייזמן חיפש גם שם תורמים
לישיבה .או שמא יצא לגלות את עיקבות
האנוסים ?
איד שלא יהיה ,בסוף מסעו הגיע קרייז־
מן גם לארצות־הברית.
שרם אומר שתרומות ממשיות לא יצאו
מזה ,ולכן גם לא קיבל קרייזמן עשרה עד
עשרים אחוזים מן התרומות ,כמקובל.
נכון ש״ 10אלפים לירות בשנת  1974היו
כסף רב ,אבל שרם קיווה כי בעזרת שמו

*ץ ימן־יטוג עצמו ריכז כל התרומות של
^ הישיבה ,נסע כמה פעמים בשליחות ל
אסוף תרומות בחו״ל .לאחר שפוטר הח
ליט לספר את כל הידוע לו ,פנה למיש-
טרה ולכתב העזלס הזה .לדעתו של סימן-
טוב ,נסיעתו של קרייזמן היתד ,תשלום
שקיבל מן הישיבה תמורת עזרתו לה לא
באיסוף תרומות ,אלא בקבלת כספים מ״
קרדו;חינוך שמרכז ח״ב עדי יפה.
הישיבה היתד ,שרויה במצוקה כספית,
היו לה בעיות עם האוצר לגבי תרומות
שקיבלה ,ובעיקר לגבי הפשרת כספים
שביקשה לקבל מקרן-החינוך .כאן ,לדיב
רי סימו־טוב ,עזר קרייזמן רבות.
אולם עיקר עזרתו של קרייזמן היתד,
בהשגת  2מיליון ל״י מן האוצר ,כאילו
לחלץ את הישיבה מקשיי מימון עקב
הבנייה .האמת היא ,כי כספים אלו היו
מיותרים ,והם הופקדו בפיקדון לזמן ארוך
בבנק המזרחי המאוחד .יחסיו של קרייז־
מן עם הרב שרם ועם ח״כ עדי יפה ,ה 
אחראי לקרן החינוך ,מעוררים תמיהה.
סימן־טוב טוען כי בידיו הוכחות שיפה
אישר מתן הקצבות לישיבה בניגוד לנו
הל ,בסכומים המתקרבים למיליון לירות.
מחלקת ההונאות במישטרה ,בראשותו
של ניצב־מישנה בנימין זיגל ,החלה חוק 
רת בפרשה ,ובדיקת הנושא הוטלה על
עורך־הדין עדיאל אלופי ,מי שחקר בשעתו
את פרשת השוחד של קרייזמן .אם סימן-
טוב ידבר ,תוכל המישטרה לגלות מדוע
מצאה ישיבה בתל-אביב לנכון לתרום נסי
עה לחו״ל לראש־עיריית גיבעתיים.
חקירת פרשה זו יכולה להביא למציאת
חומר מרשיע שישכנע את היועץ המיש־
פטי לממשלה להגיש כתב אישום נגד
ראש עיריית גיבעתיים .אחרי הכל .בידי
המישטרה כרגע הוכחות כי קובה קרייז־
מן קיבל מן הישיבה מתנה כספית של —
 10אלפים ל״י .חוזים לתמורה שהבטיח
קובה קרייזמן לתת ,מצויים אף הם ,ותוך
כמה ימים ייסגר המעגל.
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