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כ ארונה ארבל נגד החשדות רשימת
 שוחד בקבלת האשמות מילבד הגלות. אורך

סמ בתוקף שניתנו הנאה תמורת־טובת
חב בקשרים ארבל חשוד הצבאית, כותו

 אנשים עם במיוחד הדוקים ועיסקיים רתיים
הפשע־המאורגן. בעסקי שורבב ששמם
 לכך ראיות כביכול יש מקרים שני לגבי

 תפקידו את ניצל החשד, פי על שארבל,
 טובות־ קיבל שמהם לאנשים ועזר ודרגתו,

 מיחידות- הועברו שניים של בנים הנאה.
 וב־׳ג להיות ליחידת־מחנה־מטכ״ל, קרביות
נהגי־בום. ניקים,
(״בעל יוסף של בנו הוא מהם אחד

 מידע לארבל הודלף סיומה, לפני היתד. בל
 לא דבר. העלתה לא החקירה כאילו כוזב,
 בכוונה, הודלף הזה המידע אם ברור

ב שהוא או החוקרים, הגורמים על־ידי
שמועת־שווא. גדר

 חייו את הפך החקירה שמתח ארבל,
 מ- השתולל לסיוט, האחרונים בשבועות

 הטוב ידידו את מייד הזעיק הוא שימחה.
 מהסוג מסיבה לו אירגון וזה שאול, יוסף

אוהב. שארבל ידע שהוא
 חוף־הים, על קטן בית יש שאול ליוסף

ה אל בתל־אביב. הישן שרתון מלון ליד
 בכמות אוכל משקה, ארגזי הובאו מקום

תל-אביב, עניי את להשביע היתה שיכולה

ל לירות. כמיליון במקום והשקיע קומה
 כי ידעו השב״כ חוקרי רכוש. אין ארבל

ה הקומה בבניית לארבל עזר בצלאל
 מנסים החוקרים בבית. ובשיפוצים שנייה
 בין קשר איש שימש רק מיזרחי אם לברר
 או והפועלים, המישנה קבלני לבין ארבל

 שערכה היא אלישיב, שלו, הבנייה שחברת
 נמצא לא מיזרחי בצלאל השיפוצים. את

ה על השמועה נפוצה כאשר בארץ.
 הוא העיתוי אם בין ארבל, נגד חקירה
 הארץ את מיזרחי עזב לא, אם ובין מיקרי

 לענות יודעים לא במישרדו לרומא. ויצא
 יכול ״זה טוענת: ומזכירתו ישוב, מתי

שהעובדה יתכן שבועות.״ כמה עוד לקחת

 רב- ולדרגת לקידום מועמד ארבל כשהיה
 נושאים על חקירה נגדו נפתחה סרן,

 זוכרים המישטרה־הצבאית ותיקי פליליים.
בעקבו בארבל, הקשורה פרשה היתד, כי

 בת לחופשה־ללא־תשלום יצא ■הוא תיה
 אלוף־ דאז, המישטרה-הצבאית מפקד שנה.

להע שלא הסכים ורדי, זלמן (מיל׳) מישנה
 לחופשה שייצא בתנאי לדין ארבל את מיד
 לשורות ישוב לא וכשישוב, שנה, בת

המישטרה־ד,צבאית.
ה פירטי את לברר אי-אפשר כיום
 נעלם זו בפרשה הקשור החומר כל פרשה.
 שארבל אחרי ארבל, של האישי מתיקו

החלד. ואז יתכן למישטרה־הצבאית. חזר

מכרם־התימנים ודמויות בחורות עסקים, אנשי עם הסתבך אובד
לירות 1מידיו[ השווים שירותים נתן ולהם הנאה טובות קיבל מהם

ה המיסעדה של בעליה שאול, הצלקת״)
האחרו בשנים בתל־אביב ביותר מצליחה

 שאול של בקשתו על־פי שאול. פונדק נות,
 ליחי־ מגולני בנו את להעביר ארבל דאג

דת־מחנה־מטכ״ל.
 הפרטי הבלש של הוא השני המיקרה

 מישרד-החקירות- של בעליו נחשון, שלמה
קר מיחידה הועבר בנו גם אוגוס. הפרטי

 הוראותיו פי על הנוח, למחנה־מטכ״ל בית
 בכך ארבל חשוד נחשון לגבי ארבל. של

מ הלקוח סודי, מידע לרשותו שהעמיד
 חיילים של אישיים ומתיקים צד,״ל מחשב

ארגום שמישרד פעם בכל ואנשי־קבע,

 צעירות, נשים כמה מכל, יותר שחשוב ומה
 של הראשי הכוכב צבא. טרום בגיל חלקן

 על החוגגים כשעיפו ארבל. היה המסיבה
 לשאול, השייכת סירה על עלו הם היבשה

המים. על המסיבה את והמשיכו

ת כו תי ח
ם סי טו מ ו

י  שארבל הראשונה הפעם זו !וזיתה א ר
 ב״צריף שנערכו במסיבות השתתף *
שהנקו- ידעו ארבל של ידידיו שאול״. של

 החוקרים על מקשה בארץ איננו שמיזרחי
ב השיפוצים את מימן מיזרחי אם לברר

 סכומים אין עצמו שלארבל ברור דירתו.
בית. בשיפוץ להשקיע גדולים כה

 הבילויים ואת חיי־הלילה את אהב ארבל
 הוא מסויימים. אנשים עם לקשריו שנילוו

 ולא שלו, החשובים בחברים להתהדר אהב
 רחב- (מיל.) האלוף כמו אנשים בין הבחין

 (״אב- אברהם האלוף זאבי, (״גאנדי״) עם
 (״מני מרדכי מיזרחי, לבין טמיר רשה״)
 בשר־החזיר סוחר או שאול צרפתי, טש״)
 אחת קבוצה היו הם לגביו טרייווש. יהודה

מיסתוריים עסקים העורכים ידידים של

 עם אז התיידד ארבל שלו. ההתדרדרות
מהגדו בשר־חזיר סוחר טרייווש, יהודה

מתפ הושעה שבה השנה במשך בארץ. לים
 הוא ואז יתכן טרייווש. אצל עבד קידו
 מכרם־התימנים, ציון שאול, יוסף את הכיר

ומנטש. מיזרחי
 הצבא בחר לצר,״ל שנה אחרי כשחזר

 היה הוא השלישות, מסלול את ארבל עבור
 אחר- חטיבת־שיריון, של קצין־השלישות

 פיקוד־ של ובסוף הנח״ל פיקוד של כך
ההתדר החלה שאז הגורסים יש מרכז.
 שנת־החופש של בתקופה ולא שלו, דרות

 תקופה באותה אלוף־פיקוד־המרכז מצה״ל.
 ל- האלוף בין זאבי. (״מדי״) רחבעם היה

 סגן־אלוף, דרגות במהירות שקיבל רב־סרן,
 באמצעות וידידות. קירבה יחסי התפתחו
 החברים את ארבל הכיר משותפים בילויים

 האלוף מיזרחי, בצלאל :ביניהם גנדי, של
 כרם- ואנשי טמיר (״אברשה״) אברהם

 בהמלצתו ארבל, הפך אט אט התימנים.
 אלה, אנשים של סודם לאיש גנדי, של

 עם לבלות ואהב הגנרלים בחבריו התהדר
האחרים.
 למיש־ לחזור אחד: חלום היה לארבל

 אותו שהוקיע החיל כמפקד ,טרה־ר,צבאית
 זה היה לו. לעזור הבטיח מדי מתוכו.
 נקיון- חוסר על השמועות קשה. מיבצע
 להציף אז כבר החלו ארבל של הכפיים

 למנות רצו לא הצבא וראשי צד,״ל, את
 המישטרה־ר,צבאית. בראשות כמוהו אדם

 קמצ״ר כסגן מונה ארבל הצליח. גנדי אולם
 באוקטובר 14ב־ מיספר, שנים וכעבור

 ה- של הנכסף המינוי את קיבל ,1977
תת-אלוף. דרגת ואת קמצ״ר

 היו ארבל של החברתיות המיסגרות
 בעל שאול, יוסף של ידיד מאוד. נרחבות

 שלו, ידיד להיות הפך ברמלה, דיסקוטק
 פעם כל צעירה, עם ארבל בא לעיתים
 לכבוד- וזכה שלו הדיסקוטק אל אחרת,
 וביקש הדיסקוטק בעל אליו כשפנה מלכים.
 וקרובי- קרובי־מישפחה, לחופשות לשחרר

 בבתי־כלא הכלואים שלו עובדים מישפחה
 להיות בעיה כל לארבל היתד, לא צבאיים,

 שלו הידידות ואת אותו שמארח למי טוב
במועדוני־לילה.

 כדי זה למידע הפרטיים לעסקיו זקוק היה
מדים. הלובשים אנשים על לחקור
 לגמרי, מפורט מידע יש החוקרים בידי
 הועבר בהם מיקרים, שני לגבי לפחות

 ביטחוני, בסיווג המסווג צד,״לי, חומר
 לעסקי בו שישתמש כדי נחשון, של לידיו
שלו. הפרטית החקירות חברת

 מבעל ארבל קיבל מה ידוע לא עדיין
 מים- בעל שאול, יוסף לגבי ארגוס. חברת

 החוקרים בפני נפרסה שאול, פונדק עדת
 ומחוייבויות מחוייבויות של רחבה יריעה

ה בין ביותר מיוחדים ויחסים נגדיות,
שניים.
אר כשחקירת שבוע, לפני ראשון ביום . 36

 לא הוא נשים. היא ארבל של החלשה דה
 חמד בעיקר אך בנשים, גדול בררן היה

 חמלו־ עם התחבר כשארבל צעירות. נשים
 עוד *ם השניים אהבו מיזרחי בצלאל נאי

 מיז- על-חשבון לשכור, משותפים, ידידים
 לאילת איתם לטוס פרטיים, מטוסים רחי,

 שולמית גני במלון מטרפות מסיבות ולערוך
 דאגו ארבל של ידידיו באילת. מיזרחי של

 בחורה תהיה השכור הפרטי שבמטוס תמיד
ארבל. בשביל צעירה

לארבל, היו מיזרחי, עם קשריו בעקבות
 כמה עוד עתה, הנחקרים החשדות פי על

 שלו הווילה את שיפץ ארבל טובות-הנאה.
לה הוסיף הוא ביהוד. גבעת־אוויה ברחוב

גאנדי
 הוא מתי ויכוח קיים ארבל ידידי ין ך!
 עלה 48־,־ד בן ארבל להתדרדר. החל ■■

 שרותו את שנה. בן בהיותו מגרמניה ארצה
 במישטרה- כטוראי 1949 בשנת החל בצה״ל

 בחיל עלה הוא השנים במשך הצבאית.
,1960 בשנת סרן. לדרגת והגיע בדרגה, זה

 של דימיון מעוררת קומבינציה ביחד,
 מוציאים ואנשי־עסקים, אלופים פושעים,

מהחיים, ונהנים רבים כספים

של חבר

שת פר
טו ,ב פינ

 התיידד גנדי של אחרים ידידים □ ל♦
 באחים המדובר ארבל. החשד על־פי ?
 המיסעדה בעל הראשון רונן, ואלי ג׳קי

 הסטייקיה בעל והשני אונסים קי׳ג הסינית
מכי שהם מכחישים רונן האחים רונן. אצל
 ראיתי ״אני :טוען רונן אלי ארבל. את רים

 טוראי כשהיה ארבל את האחרונה בפעם
 ממנו ביקשתי לא וגם אצלי אכל לא בצבא.

 שלי הבן למטכ״ל. שלי הבן את להעביר
 לו, מציע הייתי אם וגם בשיריון מצליח

^ למטכ״ל. עובר היה לא
 מכיר אינו כי תחילה טען רונן ג׳קי גם

 העולם כתב עם השיחה בהמשך ארבל. את
 בן אליו. שפניתי ״בטח רונן: הודה הזה

 בכלא, ישב פינטו, דניאל סגן שלי, האחות
 ל- הקלות בשביל אליו אפנה לא אני אז

 כמה אצלו אכל שארבל הודה רונן ?״ פיגטו
 האחרונה בפעם הסינית: במיסעדה פעמים

 יום- לחגוג שלו, בנות שלוש עם בא הוא
 הוא מזה חוץ יום־נישואים. או הולדת

 לשולחן נתתי ואולי פעמים, כמה אצלי אכל
יין.״ בקבוקי
 היה לא מעולם שארבל שטען רונן, אלי

 שאיש להתחייב סירב שלו, במיסעדה
סטייקים אצלו קיבל לא ארבל של מלישכתו


