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וילה חודדה החישטוה
יקותיאל בצה״ל) לאלוף (מקביל ניצב

 מהמישטרה. פרש שבינתיים קרן, (״קותי״)
 לאלוף- (מקביל ניצב־משנה וסגנו, קרן

 היססו לא היימן, משה בצה״ל) מישנה
 את לקחת האישור את לפרנק לתת כלל

 הפרטיות. למטרותיו בו ולהשתמש הברזל
חו שלושה נעבור העניין התגלה כאשר
של הוראח על־סי פרנק, מיהר דשים

ברזל של טונות שלוש להחזיר קרן,
למחסני־המישטרה.

כי !גם, התברר הוועדה בחקירת אולם

 אלא לפרנק, טובה עשתה המישטרה רק לא
בת למישטרח. טובה עשה הוא-עצמו גם

 השאיל למלט, גדול רעב שרר שבה קופה
 מלט. טון 20 ישראל למישטרת פרנק
 הווילה לבניית מלט לרכוש הצליח פרנק
 אותו. לאחסן היכן לו היה ולא שלו,
 אישור ממנו וביקש קרן, אל פנה הוא

המישטרה. במחסני שלו המלט את לאחסן
 ועדת- קבעה בהיסוס,״ זאת אישר ״קרן

 של במלט השתמשה המישטרה החקירה.
■פרנק דרש כאשר שלה. לצרכים פרנק

 המישטרה לו החזירה שלו, המלט את
טון. 20

 ניצב- של הזריזים בלשייו כי ספק אין
הכל המחלקה ראש זיגל, בנימין מישנה

 לעצור ממהרים היו המישטרה, של כלית
 זו היתד. אילו בפרשה, המעורבים כל את

אחר. ממשלתי מישרד בכל מתרחשת
אח שנים בדימום, פרנק יצא בינתיים

 משמש והוא לכף, שהתכוון קודם דות
 (חברת־השיווק תכן חברת כמנהל היום

בירו הקיבוצית) התעשייה מיפעלי של

בגיבעה וילה
 אשר ירושלים,

 לטענת הבכיר.
פחות של מכוס

הצר בגיבעה המפוארת הווילה
 של מאיזווי-חיוקרח אחד פתית,

 קצין־חמישטרוז עבור סלפיטי על־ידי נבנתה
 חבנייח עבור היום עד פרנק לו שילם סלפיטי

נחוטריט, לידות 10,000כ־ מהן לירות, אלף 25מ־

לח בזמנו שמונתה ועדת־חקירה מהמישטרה. קיבל חלקם שאת
 אך רבה, בחומרה לתופעה התייחסה עבירח, עבר פרנק אם קור
 רוזוליו, שאול המישטרה, מפכ״ל לדין. להעמידו מקום מצאה לא

 פרנק אך הפרשה, בעיקבות ביותר חמורות פנימיות הוראות הוציא
שביצע. שהודה עבירות של שלמה שורה למרות לדין הועמד לא

 את עזבו הם אף והיימן קרן שלים.
המישטרה.

 הטילה שאותו מסו-חעשן, כי היה נראה
 הוכתר שבתוכה, אי־הסדדים על המישטרה
 כלל השרשה שנים. מיסטר חלפו בהצלחה.

 ממש סוד-מדינה והפכה לציבור, נודעה לא
המישטרה. של המטה־הארצי במישרדי

 את שבנה בעת פרנק, כי נראה אולם
 המישטרח. את רק ניצל לא שלו, הווילה

 ממיזרח-ירו־ ערבי מלונאי גם ניצל הוא
 תביעה ׳פרנק נגד הגיש מלונאי אותו שלים.
 עלתה התביעה ובמהלך גדולה, כספית

 מתגלה היא כך היום. סדר על הפרשה שוב
לציבור. עתה

בגייה_______
חיי מ מגוחך ב

 מילחמת בעיקבות הוחלט, אשר ^
 המטה־האר- את להעביר ששת־הימים, ^

 לירושלים, מתל־אביב המישטדה של צי
 בית־מלון למצוא פרנק תת־ניצב על הוטל
 מתל-אביב, קציני-מישטרה יתגוררו !שבו
 בבירה. ׳משלהם בדירות ■שיסתדרו עד

 פרנק בחר לו, הידועים מניעים מתוך
 והתיידד ג׳ראח, ,בשייח פארקליין במלון

סליפיטי. הנא אליאס המלון, ״של בעליו עם
 של בבאר לכוסית חגיגית ארוחה בין

 סל- כי ובעל-המלון פרנק הסכימו המלון,
 שלו הווילה את פרנק עבור יבנה פיטי

 סלפיטי, טוען כיום הצרפתית. בגיבעה
 יהיה וכי קבלן, הוא שאין לפרנק אמר כי

 טוען פרנק אולם קבלני־מישנה. לקחת עליו
 מלונאי הוא שסלפיטי שלמרות אז, ידע כי

 בירושלים, בריטניה של קונסול-כבוד וגם
 לביצוע שנקבע המחיר יקבלן. גם היה הוא

 לירות 350 אז: גם מגוחך היה העבודה
מרובע. למטר

 מיק- פרנק מתודניצב דרש לא סלפיטי
 מודה הוא כיום העבודה. על!חשבון דמות
 גדול גנרל זה ״אבל בטיפשות. שנהג

 שלי, הבר ״והיה אומר, הואי במישטוה,״
אותי.״ ירמה שהוא חשבתי לא אז

 היה בפעם פעם מדי כי מודה, !סלפיטי
 אולם קטנים, כסף סכומי לו נותן פרנק

 יבול שלא למצב הגיע הוא מסויים בשלב
 שישולם מבלי העבודה את להמשיך עוד
 תת־ לביו בינו הוסכם אשר הסכום לו

מהנ כי סלפיטי, טען כמו־כן פרנק. ניצב
 במשך ערכו פרנק של ואדריכלים דסים

 ואלה בתוכנית, שונים שינויים הבנייה
המקורי. לסכום מעבר הבנייה את ייקרו
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