
גם בפח הפיל שארבל ׳טוענת המישטרה
 הוזה־ ;מהם והוציא צית״ל נכי אירגון את

 עבור ליידות אלפי מאות של בשווי ביטוה
 החלק מילבד זמיר. של סוכנ׳ות־הביטוח

 מזמיר ארבל קיבל הפוליסות בדיווחי •שלו
בתו. עבור לאדצות־הברית כרטיס־טיסה גם

 המישטרה, על־יידי שנעצר עצמו, זמיר
 שהיו מודה הוא אליה. האשמות מכחיש

 רק אבל ארבל, עם עסקיים קשרים לו
 של שיחתרו לקראת ההכנות ״בימיסגירת

מצה״ל.״ ארבל

חופשה
ם מקו מישפט ב

 הובילה כאילו בציה״ל ארבל של רבו ■ך*
שלו. הצבאית היקאריירה קץ אל 1

 1949ב־ הצבאי שתתו את החיל ארבל
 השנים במשך במישטרה־הצבאיית. כטוראי

 לדרגת עד והגיע בדרגות, טיפס הוא
לקי מועמד ארבל כשהיה ,1960מ־ סרן.
 נגדו נפתחה הרב־סרן, דרגת ולקבלת דום

פליליים. בנושאים חקירה
 כי זוכרים המישטרודיהצבאית ותיקי

 ארבל, קשור היה שבה פרשה היתה
 שינה פת לחופשה היוצא הוא ׳ושבעקבותיה
 הצבאית המישטרה מפקד ללא־תשלום.

הס ורדי, זלמן (מיל׳) אלוף־מישנה דאז,
 בתנאי לדין ארבל את להעמיד שלא כים

 — וכשישוב ישנה, בת לחופשה שייצא
הצבאית. המישטרה לחיל יחזור לא

 פרשה פרטי את לברר אי-אפשר כיום
בצו נעלם !בפרשה הקשור החומר כיל זו.
 אחרי ארבל, של מתיקו מיסתורית רה

ב במיושטרה־הצבאית. לשירת שב שארבל
 הוא בחיויפשה-מאונס ארבל היה שפח שנה
הגדו בשר־החזיר מסוחרי אחד אצל עבד
 הכיר הוא אז טרייוויש. יהודה בארץ, לים
וארבל אביגדור של הצריףצר־ (״מינטש״) ומרדכי מיזרחי בצלאל את

חיילות? שם היו האספתי.

 ארבל עבור צה״ל בסר למדים כשחזר
 קצין־ היה הוא השלישות. מסלול את

 •של אחר־כך ׳שירייון, חטיבת של שלישות
 ׳פיקוד־המרכז, של ובסוף הנח״ל ׳פיקוד

 זאבי׳ (״גיאנדי״) ■רחבעם היה שבה בתקופה
הפיקוד. אלוף

 את ארבל הרחיב גאנדי של בעזרתו
 אברהם האלוף אל התקרב הוא ידידיו. חיוג

 הדמויות מרבית ואל טמיר (״אברישה״)
 הפך אט־אט בכרם־התימבים. הידועות

 סודם לאיש גאנדי, של בהמלצתו ארבל,
 בחבריו התהדר הוא אלה. אנשים של

האחרים. עם לבלות ואהב הגנרלים,
 למיש- לחזור אחד: חלום הייה לארבל

 ושהו־ שהוקיע החיל כמפקד טרה־הצבאית
 ליו לעזור הבטיח גאנדי ;מתוכו. אותו ציא

 אפילו יקשה היה המיבצע החלום. בהגשמת
נקיזן־הכפיים חוסר על השמועות לגאנדי.

 הכחישו עצמו והוא :ארבל של פרקליטיו
 ארבל, נגדו. ההאשמות כיל את השבוע
 להיחקר, סירב המישטרה, על־ידי שנעצר
 במשך כלפיו, המישטרה שהתנהגות בטענה

הוגנת. היתה לא החקירה,

מיליון 2
פיצויים

 דית־ לא ׳לעיתונות שליו בהוודעה 9 ר
 טען ורק ההאשמות לעצם ארבל ייחם ^

 לפירוש אולץ הוא שבעיקובתיה שהחקירה,
 נזק בנותיו ולארבע ילו גרמיה מצה״ל,

 אולץ לא שארבל היא האמת אולם רב.
הוא הפרשה התפוצצות עם מציה״ל. לפרוש
 רפאל רב-אלוף הרמטכ״ל, אל נקרא

ה־ ׳מתפקידו. והושעה ׳איתן, (״רפול״)

ע מ ש ש ה ה תיק הוג ד החקיו ג ו נ ו ו  ב
ל ב ר עץ א שפטי ליו ה, המי ר ש מג עם ל

ארבל של המשופצת הווילה
דו המלצהשלמונים הם השיפוץ דמי חאם העמי טיו - לדין ל קלי ל פר ש

הצלקת בעל שאול של המיסעדה
לאקדח רשיון תמורת כספים

ל ב ר ם עצמו והוא א שי ת את מכחי האשמו
 הקצונה את אז כבר הציפו ארבל שיל

הבכירה.
 דבר. של ;בסופו הצליח גאנדי אולם

 אחר־ שנים וכמה כסגן־קמצ״ר, מונה ארבל
 בקצין- מונה ,1977 באוקטובר 14ב־ כך,

מישטרה-צבאיית־ראשי.
 אגף- ראש קרתי, יחזקאל ניצב •לטענת
 ומי המישטרה, של במטה־הארצי החקירות

 לפרופסור ארבל נגיד החומר את שהגיש
 עבודה והמישטרה השב״ב עשו זמיר, יצחק

 מוצק הוא לזימיר שהוגש והחומר טובה,
ביותר.

 שלושה ישל שירותיהם את שכר ארבל־
 מי כספי, רמי עורך־הדיו — פרקליטים

 הארץ במ״שפט מיזרחי בצלאל על ׳שהגן
 עורר־ אבו־חצירא, אהרון על עתה ׳והמגן
 דויד ה׳׳כ •של ישותפו גרין, יאיר הדין
 שהיה מי פינשטיין, רוני וע׳ורך־הדין גלם,

 ׳חברתי ׳ומזכיר ירושלים עיריית מנכ״ל
 נותק וכספי ארבל בין הקשר על. אל־

לאחרונה.

 צה״ל, ידובר של בעזרתו וארבל, רמטכ״ל
 כוחם בכל אז ניסו אבן, יעקוב תת־אלוף
הפרשיה. את להשתיק

 הפסקת על שהשמועה כשהתברר רק
 ביקש הוא שטועית־שווא, היתד, נגדו חקירה

 יהיה חוזהו. להתרת להסכים מהרמטכ״ל
 האזרח ארבל את ביותר. מחוכם צעד זה
 בית־מישפט־צבאי, לשפוט היה יכול לא
 שיוטל העונש יהיה אשם, יימצא שאם כך

יותר. קל עליו
 ימאות כמה זד בצורה הרוויה גם הוא
 בביית־דין- נשפט היה אילו לירות. אלפי
 משלם צה״יל היה לא מורשע, ויהיה צבאי

 יכל את מהרים ואף ישלו, הפנסיה את לו
 31 בעל ארבל, לו. שהיו ק־־נית־הגמל

 הצליח הבכירה, והדרגה השרות שנות
 לירות ׳מיליון משני יותר לעצמו ׳לאגור

 ועיןד מהצבא, פרישתו עם כפיצויי־פרישה.
 שילם כתב־האישום, ינגדו ׳שהוגש לפני

 פי שעל ׳לקצין, הכסף מלוא את צה״ל
סרח. החשד

* * * ■


