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 ססססר חשבוו״כח פתח
 אחד ולכל לך

 משפחתך מבני
היום. עוד

ריי מוסון פ ס ־ או ד
29.70 33.10 200 ניחוחות 3

אינטים־ספריי
ת לשעות ו מי טי נ אי ה

22.55 25.— 75 ניחוחות שני

מבצע מחיר קיים מחיר גרם
ל״י ל״י בליצרד

קרח מי דיאודורנט
18.80 20.90 80 מיוחד ספריי
29.70 33.10 150 הארץ לאקלים

ו/*0ט5אכ> מוצר■ בל על הנחה 10* בעת

במדינה
)33 מעמוד (המשך

 שהוגש בכתב־האישום תואר פריצה באותה
בתל-אביב: השלום לבית־משיפט

 ראו המישטרה ״אנשי צוואר״הכקכוק.
 ובידי שולחן, ליד יושבים הנאשמים את

 כבלי המשמש צוואר־בקבוק, מהם אחד
 בדחי־ עסוק היה האי׳ש מסוכן. סם להכנת

צוואר־הבקבוק. לתוך פירודי־חשיש ת ים
 הנאשמים אחד את ראו ״אנשי־המישטרה

ב בדלי-׳סיגריות. שני החצר לכיוון זורק
מעו וטבק פירורי־חשיש, מצאו הם מאפרה

חשיש.״ עם רב
 הצעירים תישעה את האשימה התביעה

היתר. ללא מסוכן סם בהחזקת
 הודה בתל־אביב השלום בבית־מ״שפט

 עורך- והורשע. בעבירה, הנאשמים אחד
 הנאשם של סניגורו קידר, אליהו הדין
 מיספר לשאול ביקש לחמיש, סמי ,1 מס׳

 ראובן, נורד. עדת־התביעה, את שאלות
 הארצי המטה במעבדת כימאית־לשעבר

ה בדיקת את ביצעה אשר המישטרה, של
 והוגדר לחמיש של בדירתו שנתפס חומר

_____ _____ז ___פחשדע.
 לחקור"את קידר עורך־הדין החל כאשר

שהכי- לפתע התברר נגדית, חקירה העדה

קידר פרקליט
עד של חודו על

 ה- בדיקת את בעצמה שערכה — מאית
 זוכרת. אינה — כחשיש החשוד חומד
ה דבר, חה אינ ם בטו  היה האם דבר. בשו

לאי או חשיש, זה
 נעדכו בדיקות אילו העדה נשאלה כאשר

בדי בשום להיזכר יכלה לא מוצג, כל על
 לשאלותיו בתשובה הודתה, היא כזו. קה
 לגבי מפורט דו״ח נערך כי הסניגור, של
 ביכולתה היה לא אך ובדיקה, בדיקה כל

 שאינה מאחר הבדיקות, דו״חות את להציג
ישראל. במישטרת יותר עובדת

 אם יודעת איננה כי העידה הבימאית
 אך־ האופיינית תמונה מראה המיקרוסקופ

זה. לחומר ורק
 בית־המיש- על חובה ״אין :השופט קבע

 הינד, עדותו כאשר עדות.מומחה, לקבל פט
 נשוא למוצגים התייחסות וללא חסרת־ישחר

המוצ כי הוכיחה לא כלל התביעה התיק.
מסוכן. סם מכילים גים

 מהווה זה ״תיק מדהימה. אוזדת־יד
מא בין לחוסר־הפרופורציה מאלפת דוגמה

 היום־יומית בעבודתה ישראל מישטרת מצי
 אותה מאמצי לבין פשעים, ומניעת לתיאור

 בבתי- נציגיה בהופעת ישראל מישטרת
המישפט.
 ״מתגלה בנעם, השופט אמר זה,״ .״בתיק

 מדהים. באופן התביעה של אוזלת־ידה
 (מתוך הנאשמים שמונה את מזכה אני לכן,

 מחוסר מסוכן, סם החזקת מאשמת ת״שעה)
הוכחות.״
 מן לבד הפרשה, מן ניזוק שיצא היחידי

 אישר התשיעי, הנאשם היה המישטוה,
באשמתו. להודות נחפז

1971 הזה העולם


