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 את מיוחד באופן שהעסיק הנושא אך
ל שגרם והנושא פרשת־ארבל, חוקרי
 קרן היה שלהם, בחקירה רבים קשיים

 הוא החשדות אחד המפורסמת. קמצ״ר
 של כשליח או ביוזמתו הקים, שארבל
 חוגים באותם אשר מיוחדת קרן אחרים,
 ה־ חוקרי קמצ״ר. קרן הכינוי את קיבלה
צרי היו צה״ל של שב״ב

 מם־ההכנסה חוקרי של עזרתם את כים
להבין כדי המישטרה־האזרחית חוקרי ושל

 את והפקידו לקרן, ״התורמים״ בשליחות
 זו אפשרות אם באירופה. בבנקים הכסף

 להלבנת מסווה היתה והקרן נכונה, אכן
 נשאלת עדיין מהארץ, והברחתם כספים

 עבור שכר קיבלו ארבל אם השאלה
 בכרטיסי- שהסתפקו או אלה, שירותים

 החוקרים בחוץ־לארץ. ובאירוח הטיסה
 ובעיקר ארבל, של בנסיעות מתעניינים

שעבר, בחוד שנערכה של בנסיעה
 ובני של החקירה החלה שכבר אחרי

מישפחתו.

 הראשי הצבאי לפרקליט הועבר החומר
 מקום יש אם יחליט שפי שפי. תת־אלוף

 זכאי. שהוא או ארבל את להעמיד־לדין
 עם שנעשתה כפי עיסקה, של אפשרות

 הרמטכ״ל תיתכן. לא 1960 בשנת ארבל
 לחלוטין זכאי ארבל אם להחליט דורש

 אותו להעמיד נגדו, מבוסס חשד יש ואם
פתוח. מישפט ולערוך לדין

כל כימעט שאין טוענים בצבא חוגים

 לגבי רק תתמקד החקירה שמא החושש
 בפרשה, הקשורים וקציני־הצבא ארבל
 לחקור המישטרה על להטיל מזמיר דורש

 ולחקור הפרשה של האזרחיים ההיבטים את
 היום שהם לאנשי-צבא-לשעבר, היו אם

 בצה״ל שרתו שלא לאותם או אזרחים,
 אלה ואם ארבל עם קשרים מלא, שרות
החוק. על עברו

 המישטרה על להטיל יצטרך לא זמיר
 את לבקש יצטרך לא וגם בפרשה לחקור
הצבא. משלטונות או מהשב״ב החומר

לעב ארבל את לגרור מסרמים גורמים הצליחו האם
או צעירות ונשים סועדות מסיבות שחיתות, ארוחות י, בסן של ניתו״ם

בישראל המאורגן הפשע־ עודם שר :ביר 1 מלא שותף ■וא ו שארבל
ה שככל בעוד, זו. בקרן קרה בדיוק מה

אר של האחרות בפרשות המסקנות נראה
החוק הצליחו לא עדיין נכתבו, כבר בל

קמצ״ר. קרן רזי כל את לפענח רים
 הקמצ״ר, הקים כה עד הנראה על־פי

 שלא פרטית קרן מטכ״ל, לפקודות בניגוד
 אסור בצה״ל הצבאיים. הגורמים דעת על

תרו לקבל לא וכן פרטיות קרנות להקים
 הוועד- דרך מועברות הן כן אם אלא מות

 לעזור כביכול נועדה הקרן למען־החייל.
במצו הנמצאים המישטרדדהצבאית לחיילי

ל להינשא, הרוצות לחיילות כספית, קה
 שמצב או דירה, לרכוש הרוצים חיילים
 הצליחו לא עוד החוקרים רע. בכי הוריהם
ש מהמישטרה־הצבאית חיילים למצוא
 חיילי שלגבי מסתבר, הקרן, על־ידי נעזרו

 בידי בלתי־ידועה. היתד. המישטרה־הצבאית
 שמות, עשרות של רשימה יש החוקרים

 של רבים מיליונים הכניסו החשד פי שעל
 ביניהם הקמצ״ר. של הפרטית לקרן לירות
 המשרת בכיר צה״ל כקצין ידועים שמות
 לשעבר, בכיר צה״ל כקצין בצבא, עדיין

כ הידועים כסוחרים ארבל, של מחבריו
ואנשים כרם־התימגים, אנשי שלו, חברים

 אלה בימים החלו ארבל פרשת חוקרי
 פי על נוספים, נושאים שני בחקירת

 השבוע. בתחילת אליהם שהגיע מידע
 יש כסף כמה לגלות מנסים החוקרים

 בבורסה לישראל לאומי בנק בסניף לארבל
 את ישאלו זאת שיבררו ואחרי ברמת־גן

 המעסיקה שניה שאלה הכסף. למקור ארבל
 הוא ארבל אכן אם היא החוקרים את

 בתל- גדולה בסוכנות־ביטוח סמוי שותף
אביב.
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 ארבל שפרשת טוען בחומר שכקיא י
 שפקדה ביותר הקשה הפרשה תהיה 1■

 שתסעיר הפרשות ואחת צה״ל, את אי-פעם
ה השמות בישראל. הציבור את במיוחד
 יותר גדולה בחומרה מי בפרשה, קשורים

 פרשת את להפוך מאיימים ברמז, ומי
 בצלאל פרשת מאשר יותר למרתקת ארבל

 מסויימים שבמקומות הטוענים ויש מיזרחי,
אחד אולי בזו. זו קשורות אלה פרשות

מיזרחי בצלאל עם כספי ורם כהן גבי פרקליטים
לארבל מיזרחי בין הקשר

 כעומדים שונים בהקשרים הוזכר ששמם
בארץ. הפשע-המאורגן בראש
 עצמו הקמצ״ר היה הקרן את שניהל מי
סגן־אלוף במישטרה־הצבאית, סודו ואיש

מתפ הושעה עצמו .
 כשהוא בית, במעצר עתה ונמצא קידו

 כל של ביותר אינטנסיבית בחקירה נמצא
 בפרשת עתה החוקרים הגורמים

המישטרה השב״ב, :ארבל
 של הסמויה ומחלקת־החקירות האזרחית

מס־ההכנסה.
 הבריחו שארבל האפשרות נבדקת

לחוץ־לארץ, הפיקטיבית הקרן כספי את

 התפרסמה שבה בדרך הוא לכך הרמזים
 רפאל רב־אלוף הרמטכ״ל, הפרשה.

 לחקור שהחליט למרות איתן, (״רפול״)
 כל את לדין ולהעמיד תומה, עד בפרשה

 את למנוע ניסה נגדו, חשד שיתעורר מי
 ויתברר ״יתכן :טוען רפול פירסומה.

 לארבל לתת צריך לילה. סיוט רק שהכל
החקירה.״ תושלם שלא עד מהספק, ליהנות

 הטוענים ויש לדין, יועמד שארבל ספק
 חוגים אותם הקרובים. בימים ייעצר שהוא

שהח זה היה רפול־שפי שהצמד מזכירים
 חיל־הים מפקד את לדין להעמיד ליט

 (״יומי״) אברהם (מיל׳) האלוף לשעבר
 היה יומי נגד שהחומר למרות ברקאי,

ארבל. נגד מהחומר חמור פחות
 לעובי יכנס הקרובים, בימים כי נראה
ה היועץ־המישפטי-לממשלה, גם הקורה

אולמרט, אהוד ח״כ זמיר. יצחק פרופסור

 הפרקליט כשקיבל האחרון, השני ביום
 הועבר החומר, את שפי דב הראשי הצבאי
 של למטה־הארצי העדויות מכל העתק

מישטרת־ישראל.
 ההאשמות את כמובן מכחיש עצמו ארבל

ופרק ארבל אולם עליו. שמעלילים וטוען
 של דינו עורך שהיה מי כספי, רם ליטו

מו אינם הארץ במישפט מיזרחי בצלאל
הספצי ההאשמות על ולהשיב לפרט כנים
בפרשה. פיות
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