
גורן) הראשי הרב <עם אבירן רב־צכאי
יחלוקו — בטלית אוחזים שניים

 הצנחנים, יחידות על רפול פיקד כאשר
 בשם צעיר קציו־דת פיקודו תחת שירת
 פיקוד של כרב עתה המכהן הראל, יוסף

 קצין־הדת בין סגן־אלוף. בדרגת מרכז,
 קישרי אז נקשרו המהולל והמפקד הצעיר
 וכעת, היום. עד הנמשכים אמיצים ידידות

הר ביקש הנכספת, המישדה התפנות עם
 הכיסא. על במאבק מוסרית עזרה אל

 מתנגדים יש השאפתן לסגן־אלוף שכן
לה. ומחוצה הצבאית ברבנות רבים
 הראי של סגולותיו על חולק איש אין

 טבעי, וכמנהיג מעולה כלוחם כקצין־דת,
 קידומו למרות טוענים, מתנגדיו אולם

 השכלה לו שאין הדרגות, בסולם המהיר
 לתפקיד אותו ׳שתכשיר מספקת, תורנית

 יהיה הימים מן שביום ולאפשרות הרם
לצה״ל. הראשי הרב לתפקיד מועמד

העיו השכלתו שכל טוענים מתנגדיו
ב אחת בשנת־לימודים מצטמצמת נית

 יחסית — המהיר קידומו את ישיבה.
 תולים — שלו המצומצם העיוני לידע

 האלוף עם הטובים בקשריו מתנגדיו
נד וקידמו שחיבבו גורן, שלמה הרב (מיל׳)

בקשת רב־צבאי
נבון של המועמד

 של הראשי כרב ששימש בעת דרגות
צה״ל.

ב לכהן צריך צבאיים רבנים לדעת
 חכם תלמיד שהוא מי רק הזה תפקיד

השאלות עם להתמודד שיוכל ומלומד,

 ׳שדים מחול נפתח צמל ישל פרישתו עם
 הרבנים עטו ושוב הפנוי, הכיסא סביב

 שיאפשר התפקיד, ועל הדרגה על הצבאיים
 כהונת על להתמודד היום, בבוא ■להם׳
צה׳׳ל. של הראשי הרב

ידיד
בצמרת

 יודעי-דבר רבנים היחיד. הפוסק הוא י י יהיה זה במינוי כי החליט נכון רב ך*
סגן- בקשת, חיים ברב בחר כי טוענים,

 הרבנות אנשי מרבית בחיל־הים. אלוף
הצפוי. המינוי על בירכו כבר הצבאית

 ובידענותו, בחוכמתו ידוע בקשת הרב
 הפי- החילות רבני שבין הוותיק גם והוא

 יום־הכיפורים מילחמת בתקופת קודיים.
 חללי בזיהוי עבודתו על בשבחים זכה

 את קיבל ולאחריה ופינויים, המילחמה
בחיל־הים. הנוכחי תפקידו

האפ את בודק ׳נבון האלוף החל כאשר
 ולקדמו כעוזרו בקשת את למנות שרות

 גורם לתמונה נבנם ■אלוף־מישנה, לדרגת
הראל. יוסי אחר,

הראל רב־צבאי
רפול של המועמד

 לדעתם אליו. שיופנו הסבוכות ההילכתי׳ות
מתאימים. כישורים להראל אין

 מסוכן ״מינוי
,,כיהדות

 מקורב, אמנם איתן רפאל כ־אלוף ף*
 לחוגים רבים, בתחומים בדיעותיו, 1

 דעתו אין חילוני כאדם אך הדתיים,
 הדת קציני של בהשכלתם לפשפש נתונה

 עמוק ידע בעל מהם מי ולהחליט שלו
היהודית. בהלכה יותר ונרחב
 קשה, בעיה בפני ניצב ׳נבון גד הרב
 שלא מינוי על יחתום לא רפול שהרי

 המוצע המינוי ואילו בעיניו, חן ישא
 הרבנות אנשי של בגבם צמרמורת מעביר

 של הגבוהה לרמתו הדואגים הצבאית,
הת הצבאית ברבנות בכיר קצין המוסד.

 המסכן כ״מינוי הראל של למינויו ייחס
״ את ת.., הדו הי

 נבון מגלה כה ועד נמשך, הוויכוח
 המינוי, להצעת בסירובו רבה עקשנות

ה הרבנים מרבית על-ידי נתמך והוא
 המוסדות להתערבות המתנגדים בכירים,

 המינויים בתהליכי הצבא של החילוניים
הצבאית. ברבנות
 המיל- .ניטשה כיסאו שעל צמל, הרב

 וכדי המתרחש, על שמע הקדושה, המה
 לחזור עשוי הוא היהדות את ״להציל״

 את שוב לתפוס הצבאית, לרבנות בקרוב
 מידע למסור סירב צה״ל דובר כיסאו.

 הרבנות בשורות הצפויים המינויים על
 השכלתו הדובר, טען זה, לעומת הצבאית.
ומכ לו מספיקה הראל הרב של התורנית

הנוכחי. בתפקידו לכהן אותו שירה
 בבעיה. עדיין מתלבט עצמו נבון החב

 החזרת על-ידי אותה לפתור יכול הוא
 ביטול על-ידי כלומר, — לקדמותו המצב
 סגן־רב- וקביעת עוזרים שני של התקן
ה הרבנות בחוגי אך בלבד. אחד ראשי

חוששים. צבאית
 נוספות. התלבטויות יש נבון גד לרב

 צה״ל משורות לפרוש עומד הראשי הרב
 ירושתו על המאבק ומלבד הקרובה, בשנה

 האזרחי. עתידו את מתכנן הוא בצה״ל,
 סיעתו, ואנשי בורג יוסף ■שר־הפנים

לשורו הרב יאת ׳להכניס שואפים למיפנה,
 מציעים הם סיעתם את לחזק וכדי תיהם,

 חבר- של חשבונו על בכנסת׳ מקום לו
 להיות אמורה זו רובין. בן־ציון הכנסת

 למיפנ׳ה סיעת של הספרדית״ ״התשובה
 שר- אבו־חצירא. אהרון לשר־הדתות

 לצה״ל הראשי לרב מציע מצידו, הדתות,
הגדול. בבית־הדין דיין של מפתה מינוי

■י■ שאר□ שד חשייח׳
)63 מעמוד (המשך

 ציוד מפרקים שאניו ידע ׳לא הכונס .1977
 הוראתו כי ידעתי שארס, למלון ומעבירים

 הוא אבל לחוק, בניגוד היא דיאמנט של
מידבר.״ נווה מלון על אחראי גם היה

 שהופעל מידבר, נווה את ניהל דיאמנט
לו. נמכר טרם אך שיף על־ידי

 של עדותו מופיעה בית־המישפט בתיק
 המלון, בקניית בשיף המתחרים אחד

:הצהיר הוא ג׳וט. יעקוב
 המחסן את לי ופתחו במקום ״׳הייתי

במח דבר היה ולא וכימעט חסר, והיה
 הציוד רשימת את בשעתו קיבלתי סנים•

 במחסנים. היתד, לא והיא מכונס-הנכסים,
 חמורת שהתחייבתי מה את לשלם מוכן אני

האבוד.״ החומר יימצא אם המלון,

 קישוט דון
עייף

 רשמית, המלון את שקנה אחרי ם ל
 היתר בין מוזרים. דברים שיף עשה י*

 בתל־אביב פינחס אוטו בשם לחברה מכר
 לכונס-הנכסים שילם שיף קרוואנים. 20

 לאוטו קרוואן. כל תמורת לירות 3000
 לירות אלף 15 תמורת אותם מכר פינחס
 לידות. אלף 23ב־ אחד כל מכר וזה האחד,
 חברת רכוש היו ׳אלה ■קרוואנים אולם
 — מאושר מיפעל שהיתיה ■מידבר, נווה
לכל מכירתם מכם. עליהם שולם שלא כך

איתן יועץ
לדגים קרוואנים ארבעה

ה תשלום אחרי רק מותרת אחר גורם
עליהם. ׳והמסים מכסים

 של אופיר נאות ■שבין בהסכם־המכר
:6 בסעיף הוצהר, פינחס אוטו לבין שיף

 כגון המסים, כל כי מצהירה ״החברה
הקרוואנים.״ בגין שולמו ומס־קניה, מכם

 אוטו על־ידי נמכר הקרוואנים אחד
 במאה נכה אוסטרייך, לבצלאל פינחס

 רפואיות. מסיבות לקרוואן הזקוק אחוזים,
 על־ידי לבית-המישפט שהוגשה בהמרצה

 חברת הצהרת כי נאמר אמיתי, יעקוב
 והמסים המכס כי שיף, של אופיר נאות

 המכס ׳נכונה. אינה הקרוואנים, על שולמו
 סך על הוסתת־חוב למפרק הגיש אף
 על והמסים המכס עבור לירות מיליון 3.7

 הוכחת־חוב המאושר. המיפעל של הציוד
 הקרוואנים, ■על המסים את ■גם כוללת זיו

אוסטרייך. לנכה שנמכר זה וביניהם
 ה- את אוסטרייך קיבל לא היום עד

בקרוואן. ■לשימוש הדרושים מיסמכים
מו בדרכים הגיע הללו הקרוואנים אחד
 אלי למיסעדן גם איתן, רפי דרך זרות,
 עד חודשים, כמה במשך שהפעילו רונן,

 שולמו שלא הקרוואן את תפס שהמכס
ד״מסים. עליו
ה בדרום אירעו הללו ■הפרשיות כל

 בית־המישפט. ׳בתיקי מופיעות ׳והן רחוק,
 מיללחום עייף כבר אמיתי יעקוב המפרק
 מפוני בייצוג טרוד הוא שיף. בחיים

 להיות להפסיק והחליט שארם־אל-שייח׳,
קישוט. דון

!■ לביב יגאל
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