
ו תת־אלוף ו ו ל ב ב ר א ה שטר ש טוענת המ
חד, קיבל ם, ך שו ר ע ׳ ר ק פ מו ם ח״ ניהל

ים ת ת מסיבו עו ה פרו ל גי ת ו אי סודו צב
 תהיה יתמיד שבמטוס לכך דאגו ארבל של

ארבל. בשביל צעירת בחורה

ם טיול סי  בבסי
צבאיים_____

 לא ,48 בן גרמניה יליד רכל, א ך
ה ובמימון אישיים בקשרים הסתפק 8\

מעו שהיו אנשים על־ידי המטורפים חיים
 ה־ טענת פי על שונות. בפרשות רבים

 לקבל והצליח כסף אהב הוא מישטרה
 מספק שהיד. שירותים תמורת רבים כספים

שונים. לאנשים
 ארבל קיבל המישטרה, טענת פי יעל
 שלמה הפרטי ש מהבל לירות אלפי ,מאות

 אירגום החקירות מישרד של בעליו נחשון,
 ארבל סיפק זה כסף ׳תמורת בתל־אביב.

 מהמחשב ישר ושנלקה רב מידע לנחשון
 לפני להציג היה יכול נחשון צד,״ל. של

 שונים, אנשים על מהימן מידע לקוחותיו
 המשגשגים לאחד מישרדו את ולהפוך
 של בנו את העביר גם ארבל בארץ.
 למחנה״ ,קרבית ביחידה ששירת נחשון,
 לפחות יש המישטרתי בחומר הנוח. מטכ״ל

 תיקים ושני דיווחי־מחשב שני על מידע
 על־ידי לנחשון שהועברו אישיים צבאיים
 על־ידי ארוכות נחקר נחשון ארבל.

המישטרה. ועל־ידי השב״כ
 השבוע נחשון מסר לעיתונות בהודעה

 לו שיוחסו הדברים את מכחיש ׳שהוא
ולארבל.
 שאול־בעל־הצלקת עם ארבל של יחסיו

 שנים במשך במסיבות. רק חסתכמיו לא
 שבכרם־התימנים, במיסעדה ארבל אכל

 כמיסעדה ידוע שאול פונדק לשלם. מבלי
במייוחד. יקרה
 ארבל ערך המישטרה חשדות פי על
 חשבון על לחוץ־לארץ, נסיעות כמה

 כדי ומעמדו שמו את ניצל ושם שאול,
 חייבים שונים אנשים שהיו כספים לגבות
 בלתי-כשרות עיסקות בעיקבות לשאול
 יל- היתד, הנסיעות אחת לפחות שעשה.

בורד גם שימש ארבל ארצות-הברית.

 הוראתו פי על המיסעדן. של לבנו נוגעת
 על הממונה קיבל ארבל של האישיית
 שבמים־ לנשיאת־נשק הרשיונות הענקת

 ל׳תת חד-מ׳שמעית הוראה ׳קמצ״ר קדת
 שהיה הצעיר, לשאול נשק לנשיאת רשיון
 הפקודה על-פי פלילי. עבר כבעל ידוע
 לנשיאת רשיון פלילי עיבר לבעל לתת אין

 הרשיון לו שניתן אחרי אחדים ימים ינשק.
 המייש־ על־יידי שאול יוסף של יבנו נתפס
כשהוא בכרם־התימנים, האזרחית טרה

זמיר יועץ־־מישפטי
קשה החלטה עוד

ץ מכו־ שהוא כפי אביגדור, שיל צרין! ן
 שרתון מליון בחוף המתרחצים בפי נה י י

 אביגדור של הצריף אינו כבר בתל-אביב,
 יוסף של הצריף הוא כיום רב. זמן מזה

 של בעליה שאול, בעל-הצלקת״) (״שאול
 ד,משגשגות המיסעדות אחת שאול, פונדק

בתל־אביב. בכרם־ד,תימנים
להט עלולה הצריף של החיצונית צורתו

 רבים ׳רעפים ליפול, מט כאילו הוא עות.
 מיצבורי-אשפה יש ובחצר שבורים, גגו על

 לתוכי להיכנס שזכה מי אך וחומרי־בנייה.
 בתדהמה. עיניו לשפשף ׳שלא היה יכול לא

סטריאו מערכת :רב בפאר מרוהט המקום
 כבדים וילונות טפטים, יקר, ריהוט פונית,

משקאות. של גדול ובר
 בצריף נערכו המישטדה טענות פי על

 משתתפים, יהיו שבהן סוערות מסיבות זה
 מכרם- חבריו הצריף, של בעליו מילבד

 יעדים המהווים אנשים וכמה התימנים
 שהיה מי גם המישטרה, של מודיעיניים

 קצידמישטרה־ ,1 מס׳ הצבאי השוטר
 ברוך תת־אלוף צבאית־ראשי-לשעבר,

ארבל.
קטי משתתפות היו הסוערות במסובות

טו המישטרה ונשות־בוהטה. חיילות נות,
 ליועץ- השבוע שהעבירה בחומר ענת,

המסי עריכת שעצם לממשלה, המישפטי •
 שאול שסיפקו מיני שוחד מהווה בות

 ותמורת תמורתו, לתת־האלוף. וחבריו
 ארבל שקיבל רבים וכספים אחרות, הנאות

 שירותים, להם נתן הוא שונים, מאנשים
בתפקידיו. מעילה ■תוך
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 השתתף שבה בצריף, האחרונה המסיבה
 החקירה שנפתחה אחרי כבר היתד, ארבל,
 הודלף החקירה, על שידע לארבל, נגדו.
 העלתה לא החקירה כאילו ׳כוזב, מידע
 זה מידע אם בדור לא היום עד דבר.

 שעסקו הגורמים על־ידי בכוונה הודלף
 שמועת- בגדר היה שהוא או בחקירה,

שווא.
 חייו את הפך החקירה שמתח ארבל,

 הזעיק הוא משימחיה. השתולל לסיוט,
 וזה שאול, הוסף הטיוב, ידידו את מייד

 שארבל ידע שהוא מהסוג מסיבה ליו אירגן
 ארגזי־משקה, הובאו המקום אל אוהב.
 את להשביע היתד, שיכולה בכמות אוכל
 מכל: יותר ששחוב ומה תל-אביב, עניי
 טרום־צבא. בגיל חלקן צעירות, נשים כמה

 ארבל. היה המסיבה של הראשי •הכוכב
 עליו הם היבשה על החוגגים כשעייפו

 את ׳והמשיכו לשאול, השייכת סירה על
המים. על המסיבה

 צעירות לנשים ארבל של חולשתו
 כפי אותו, שהביאה היא הטובים״ ול״חיים
ה בחודשים המסעירה ׳להסתבכות הנראה,

 הסתיים משלביה שאחד צה״ל, את אחרונים
 המישפטי ליועץ החומר הגשת עם השבוע

 לדין. אותו להעמיד וההמלצה לממשלה
 ה־ מיזרחי, בצלאל עם התחבר כשארבל

 אהבו בחוץ־לארץ, עתה השוהה מלונאי
 לשכור, משותפים, ידידים עוד עם השניים,

 לטוס פרטיים, מטוסים מיזרחי, חשבון על
 מטרפות מסיבות ולערוך לאילת איתם
ידידיו למיזרחי. השייך שולמית גני במלון

 שבהם גדולים, כספיים סיכסוכים בשני
 גם התחתון, העולם אנשי מעורבים היו
שאול. יוסף בקשת פי על זאת

שאול, ביוסף הקשורה נוספת, פרשה
\

קרתי חוקר
המורים חשדות

 יושבים. עוברים על באקדח ומאיים מסומם
 שאול יוסף של שבנו לכך דאג גם ארבל
מצד,״ל. מוקדם שיחדור יקבל
 ביותר הגדולה הכספית ההכנסה אך

 משני — החשד פי על — לארבל הגיעה
ה של שכלי־הרכב דאג ארבל קבלנים.
יקב מסיני, ציוד בפינוי שעסקו קבלנים,

 המושטרדרהצבאית. ישל צמוד ליווי לו
 אלה קבלנים עם החוזה יפי שעל למרות

 חשבונם על להתבצע ד,ליוד צריך היה
מיני שישה גייס גם ארבל הקבלנים. של

 סיור וערך המישטרד,־יד,צבאית ׳שיל בוסים
 ולבני לחבריהם לקבלנים, הארץ י בדרום

 הצבאית המישטרה חיילי מישפחויתיהם.
 וכי בטבחים ,בנהגים כמדריכים, שימשו

 הנוף אתרי יבין הקמצ״ר. לאורחי משרתים
האז אורחיו את ארבל לקח וההיסטוריה

סודיים. צבאיים לבסיסים גם רחים
 ארבל קיבל המישטרה טענות פי על

 לירות אלף 120 של סכום קבלנים מאותם
 לשפץ כדי רב, ערך בעלי וחומרי-בניין

בגיבעת־אוויה. שלו הווילה את
 ה־ לטענת הספיקו, לא אלה כל אולם

 כשותף נכנס הוא ארבל. לברוך מישטרה,
 סוכן זמיר, זאב של לסיוכנות-הביטוח סמוי

 המיש־ חשד פי על מתל־אביב. גדול ביטוח
 כת׳ת־אלוף קשריו את ארבל הפעיל טרה

״להס כדי וכקצין־מישטרה-צבאיית־ראשי
 שאיתם שונים, ולמוסדות לאנשים ביר״
 להם כדאי שלטובתם בקשר, היה הוא

זמיר. אצל ביטוחים לעשות


