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הצבא. של רשמית בחוברת להתפרסם אלה

 למנות מבקש נבון שהרב נודע אשר ^
מתנג מייד קמו לסגנו, זמל הרב את ^
 החוברת שערוריית לא אולם לכך. דים

 שהולידה היא זמל הרב עמד .שבמרכזה
 זד צעירי אלה היו בעיקר ההתנגדות. את

 זמל. הרב של למינויו שהתנגדו מפד״ל
 הם לחוגיהם, מקורב אינו שהוא מאחר
 יעמוד שבו מצב להיווצר שעלול חששו
 שאינו מי הצבאית הרבנות בראש בעתיד
 את עליהם להקשות העלול כנאמנם, מוגדר
המפלגתיות. למטרותיהם הרבנות ניצול

 גם נחת המפד״ל אנשי רוו לא למעשה
 ב־ ראשי כרב נבון גד הרב של ממינויו

 כיורשו למינויו בשעתו התנגדו הם צה״ל.
התנגדותם. הועילה לא שאז אלא פירון, של

 כסגן נבון של כהונתו בתקופת עוד
ב לצנינים היה הוא בצה״ל הראשי הרב

 בשאיפתו נעוץ הסיכסוך שורש עיניהם.
 הראשון הראשי הצבאי הרב שהייה מי של

 הרבנות על חותמו את שטבע בצה״ל,
 לעצמו לשמור גורן, שלמה הרב הצבאית,

מה פרישתו אחרי גם זה במוסד השפעה
צבא.

 חירום מינוי לעצמו ביקש גורן הרב
 שבעיתות כך הצבאית, ברבנות במילואים

 סמכותו ומתוקף לשירות יגויים מילחמ׳ה
ה הצבאי הרב למעשה יהיה ראשי כרב

 במילחמת אולם חירום, בימי בפועל ראשי
 מנוי־החירום לפתע ״נעלם״ יום־הכיפורים

 לו ניתנה לא ולמעשה גורן הרב של
הצבאית. ברבנות דריסת־רגל

 כי במפד״ל טענות הושמעו זה רקע על
 אולם לכהונתו. מתאים אינו נבון הרב

 בגלוי נגדו לצאת היססו המפד״ל אנשי
 תתפרש שמא מרוקו, כיליד מוצאו, בגלל

 ממוצא צבאי לרב כהתנגדות התנגדותם
 כאשר רק נגרו לצאת העזו לכן מזרחי.
הפרק. על הסגן מינוי בעיית עלתה

 הרב לבסוף הצליח ההתנגדות למרות
 של מינויו על ההחלטה את להעביר נבון
מר רב־אלוף הרמטכ״ל, כסגנו. זמל הרב
 המינוי על לחתום עמד אף גור, דכי

 הרב של העלאתו את גם שכלל הרשמי,
אלוף־מישנה. לדרגת סגן־אלוף מדרגת זמל

 הם המפד״ל לצעירי כך על נודע כאשר
 לבטל כדי לחצים מערכת להפעיל החלו

 נאמנם, של למינויו ולגרום הגזירה את
לתפקיד. צמל,. אפרים הרב

 שלמד ירושלים, יליד הוא ,43ה־ בן צמל
 פונים׳ בפתח־תקווה, אור-ישראל בישיבות

 הוא בירושלים. חברון וישיבת בבני־ברק
 ש־ מאחר בצה״ל, חובה שירות שירת לא

 צבאי. משירות פטור היה ישיבה כתלמיד
ה שירות במיסגרת הצבא אל הגיע הוא

חיי בפני להרצות כשנשלח שלו, מילואים
 אותו שיכנעה הצבא עם פגישתו לים.

 הצבאית, לרבנות התגייס הוא להתגייס.
 מונה גורן, הרב של מחחביביו אחד היה
 בתפקיד השיריון. גייסות של הצבאי כרב

 הוא ההתשה. מילחמת מאז שירת הוא זה
ילדים. 11ל־ ואב בבני־ברק מתגורר

ה ך א  ל- נבון הרב של התנגדותו כי ר
 בגלל נבעה לסגנו צמל של מינויו *

 רוצה לא ״הוא לגורן. הנושנה יריבותו
 אמרו הצבאית,״ ברבנות גורן של סוכן
 לא המפד״ל צעירי אולם במפד״ל. עליו

 במקום זמל מינוי עם להשלים מוכנים היו
 לשר- עד הגיעו שהפעילו הלחצים צמל.

צי מרדכי ולסגנו וייצמן, עזר הביטחון,
 שהכיר בצה״ל, שיריון איש ציפורי, פורי.

 את השיא אף ושצמל מקרוב, צמל את
 לא זייצמן עזר במינויו. תמך בנותיו, שתי
 ה־ בידי נחתם שכבר מינוי לבטל שש

 היו עליו שהופעלו הלחצים אולם רמטכ״ל,
 בן- יהודה ח״ב בהם הצטיין בעיקר כבדים.
מאיר.

 צמל ולא זמל לא ההכרעה. נפלה לבסוף
 צה״ל. של הראשי הרב סגן לתפקיד ימונו
 זמל גם אולם סגן. יהיה לא פשוט נבון לגד
ייה אלופי־ימישנה, לדרגת יועלו צמל וגם
 ברבנות ביותר הבכירים לקצינים בכך פכו

 ביניהם, ההתמודדות נבון. אחרי הצבאית
 תוכרע לא לצה״ל, הראשי הרב כהונת על

נבון. של לפרישתו עד תידחה היא עתה.
 גולד- אברהם היהודי המחזאי חי אילו

 זה בסיפור מוצא שהיה יתכן בימינו, פדן
 או קוני־למל שני נוסח לקומדיה השראה

 הקומדיה מעוררת בינתיים קוני־צמל. שני
 היא משעשעים. דווקא שאינם הירהורים

מפלג פוליטית להתערבות הוכחה מספקת
 את ומכתימה בצה״ל, במינויים גסה תית

פוליטיזציה. של בכתם הצבא
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