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 המיש־ של הקצינים־הזוטרים (*♦ני
מפגי חמורי־סבר יצאו טרה־הצבאית ״יי

 קצין־מישטרה־צבאית־ראשי עם שתם
 כבו ״זה ארבל. ברוך תת־אלוף (קמצ״ר),

 ״האיש לחברו. מהם אחד אמר הסוף,״
 חמורות נזיפות נותן הוא ולנו מושחת,

 קודנדלכן דקות כמה כאלה.״ שטויות על
מפקד־החיל ידי על הקצינים שני ננזפו

איתן רמטכ״ל
הסוף עד לחקור

 הקשורה פעוטה עבירה ביגלל שלהם,
במיצרכי־מזון.

 גרמה כשנה, לפני שנערכה זו, שיחה
 שידע ביותר הגדולה השחיתות לסערת

להק החליטו הקצינים שני מעודו. צה״ל
 נגד מרשיע חומר לאיסוף זמנם כל את דיש

עדו חיפשו הם תמימה שנה במשך ארבל.
 שלפני עד תייקו רשמו, הקליטו, יות,
 הרמטכ״ל שולחן על הניחו שבועות כמה
 ביותר חמורות האשמות ובו עב־כרס, תיק
ארבל. נגד

 (״רפול״) רפאל רב־אלוף הרמטכ״ל,
ב לו שהוגש לחומר התייחס איתן,

 לגמרי. הופתע לא הוא רבה. חומרה
 הרמטכ״ל אל הגיעו כן שלפני בשבועות
 ושני ארבל של התנהגותו על שמועות
 חמורות האשמות ובהם אנונימיים, מיכתבים

הת על נודע גם לרמטכ״ל ארבל. נגד
 (היום רס״ר ,4 מכלא רס״ר של בטאויות

כש בבית־הדין־הצבאי שאמר חיון, טוראי)
 ״יחד שוחד: באשמת מאסר לשנת נידון
 שהגישו בחומר הקמצ״ר.״ גם יפול איתי

 רבים פרטים גם היו הקצינים שני לו
חיון. על־ידי להם שנמסרו

אפשר
זיגל בלי

מו שאינם האנשים מסוג הוא פול ף*
 הוא לשטיח. מתחת אל לטאטא כנים ן

 אליו קרא הוא במהירות. לפעול החליט
 העומדת החקירה על לו הודיע ארבל, את

תגו לחופשה. אותו והוציא נגדו להתנהל
 בצורך הרמטכ״ל את שיכנעה ארבל בת

 מעלילים אשם. לא ״אני מקיפה: בחקירה
 עורך־דין.״ רוצה אני עלי.

 יחקור מי בעיה. עמדה הרמטכ״ל בפני
ש כדי 1 צד,״ל של הראשי השוטר את

 משוא- וללא רבב ללא תהיה החקירה
 על אותה להטיל היה אי־אפשר פנים,
 המישטרה, על ארבל, מופקד שעליו החיל

 כביטחון- בצה״ל, אחרים גורמים הצבאית.
זו. מסוג לחקירה בנויים אינם שדה,

ה את להטיל הרמטכ״ל חשב תחילה
 ממחלקת־ זיגל בנימין תת־ניצב על חקירה

 המישטרה. של המטה־הארצי של ההונאות
 סיגנון על הרמטכ״ל ששמע הדברים אולם

 שבמשך העובדה ולאור זיגל של החקירה
 שתי בין יחסי־ידידות נוצרו השנים

 החליט והצבאית, האזרחית המישטרות,
האזר במישטרה גם לבחור שלא איתן
 לשרות־הביטחון-הכללי פנה הוא חית.

 את לחקור זה ממוסד וביקש (השב״ב)
ארבל. פרשת
 החקירה תיק היה שבועות כמה תוך

 ביעילות עבדו השב״ב אנשי ומוכן. שלם
 עדויות, עשרות גבו הם אותם. המאפיינת

ו מקומות צילמו שיחות־טלפון, הקליטו
 השבוע בתחילת להגיש ויכלו פגישות

 ביותר חמורים מימצאים ובו עב־כרס, תיק
ארבל. נגד

 השב״ב אנשי הגיעו חקירה כדי תוך
 שערותיהם. את שסימר מחשיד לחומר
אר נגד הראשוניות ההאשמות כי התברר

 טובות־ קבלת סביב בעיקר שנסובו בל,
 לשלם כדי בסמכותו ושימוש אישיות הנאה

 בתיק־החקירה הקרחון. קצה רק היו עבורן,
 לגבי חשד המעורר חומר יש ארבל נגד

 העולם־ אנשי עם ארבל של יחסיו
 כראשי־הפשע- שהוזכרו אנשים התחתון,
 של שונים מעשים וגם בישראל, המאורגן

 בורר היה הוא כי בעליל שהראו ארבל
 שבין בסיכסוכים מיקצועי כמעט ושופט
בעולם־התחתון. בכירים אנשים

 עתה הנחקרת ביותר החמורה הפרשה אך
 היה שבה קופת־גמילות־חסדים פרשת היא

הצ שאליהם השב״ב, חוקרי ארבל. מעורב

לפע מנסים חוקרי־מס־ההכנסה, גם טרפו
 הקמצ״ר. הקים שאותם הקרן פשר את נח
 תמימה- קרן כי חשד מעסיק החוקרים את

 לחיילים לעזור נועדה אשר זו, כביכול
 הון־שחוי־ להלבנת צינור שימשה במצוקה,

 ולהברחת בישראל הפשע־המאורגן של
בחו״ל, מטבע־זר לחשבונות לירות מיליוני

שפי פצ״ר
המסקנות כל את להסיק
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