
 ■זיזתו בחשיבת ׳ברוצה, עם יחסים יוםן
שזהו טוען הוא ואילו - משוטרים אסורות 1

 מיקצועי ליגץ'
מכוון_______

 רב- כי המישטרה שהודיעה הרי ^
 הופצו מעבודתו, הושעה סגלוביץ פקד 1\

ומנו עקשניות שמועות בכלי-התיקשורת
 החמורות העבירות לגבי יחם כל ללא פחות

 בבית- הדיון תחילת עם השבוע, שביצע.
 עבירות־ על סגלוביץ את השופט הדין

 הסעיפים שמונה שבתוך הסתבר המישמעת,
ש נקודות במה רק יש שבכתב־האישום,

קצין־מישטרה. לגבי ביותר נעימות אינן
 הסעיפים בשלושה כפר לא הוא־עצמו
ב אותו שהאשימו והרצופים, הראשונים,

 לסגלוביץ מפקודיו. כספיות הלוואות קבלת
 שלו. מחשבון־הבנק משיכות-יתר כמה היו
 את להכשיל שניסה בכך נאשם גם הוא

לח שהפעיל כך על-ידי חוקרי־המישטרה',
 החזיק שבו הבנק סניף סגן־מנהל על צים
 שהיה הרושם את ליצור כדי החשבון, את
משיכת-יתר. לידי להגיע בכתב אישור לו

 טענו ועדי-התביעה, במישטרה, חוקריו
פרו עם יחסים קיים סגלוביץ רב־פקד כי
שי מיטב לפי וכנראה, לה שילם ולא צה

 למען ותפקידו מעמדו את ניצל פוטם,
 כי אותו האשימה התביעה האישי. סיפוקו

 לוי, תיקווה הגברת עם מיניים יחסים קיים
 ללא- מיסעדה בעלה עם יחד שניהלה
 לא כי זאת, לעומת טען, סגלוביץ רישיון.

מעולם. דברים היו
 לסגלוביץ כי נזכר המישמעתי בדיון

התח העולם מן טיפוסים עם קשרים היו
 — קשרים לו שיהיו במקום כנראה תון,
 עם — בבתב־האישום נאמר לא זה דבר

 מי עם שהרי ויצ׳׳ו. ונשות פרופסורים
ו פרוצות עם לא אם שומר־החוק, נפגש

 הזו הפיתאומית ההיתממות מה ז עבריינים
 תל- ממישטרת קצינים 1 המישטרה בצמרת

 רבות כוסיות לשתות כידוע, נהגו, אביב
 חשבון על בארץ, שונים במקומות בבארים.

הועמד לא אלה מקצינים איש זוך הבית.

י 1111[ הנזישטח של סמוייה ביחידה שוטרת ,25ה־ בת זקן ציונה הבלשית ד
י*• בכתב שמה הוזכר כאשר בשנית השבוע שהתפרסמה בירושלים, *■ י

 בלתי־ידועים בתאריכים ,1975—1972 השנים שבין נאמר סגלוביץ. נגד שהוגש האישום
 שהשתייכו ציונה, את במישטרה, לרשותו שעמדה פורד־אסקורט, במכונית הנאשם הסיע

בלשית בפעילות הקשורה הבלשית את סגלוביץ חשף בכך חמישה. מיספר ליחידה

העבריי עם הידידותיים קשריו בגלל לדין
בא מנהלים מהם שאחדים הפליליים, נים
כאלה. רים

 באינטרס פגע אם סגלוביץ על להגן אין
 הוא אין המישטרתי. במוסר או הציבורי,

ל שאסור מה לו שמותר גיבור־במדים,
החוק, על עבר או טעה, אם הפשוט. אזרח

)28 בעמוד (המשך

 צרות עם רק מייוחדים, תפקידים ללא יום,
 בירושלים, המישטרה של הדרומי המחוז :ניין
 ספסל־הנאשמיס. על היושב שלה, הבוס את ודת
כללית. תשומת־לב אליה משכת יהודה, סל

הטויון כעולם
 מחר הרי לסגלוביץ, לינץ׳ עושים היום אם ,בי

 מפקדו שהיה במי אינקוויזיטורים אותם יטפלו
 עומד הוא שעליהם הדברים קרו שבה !בתקופה

לדין.
 מה כי להדגיש, מבקשים סגלוביץ של תומכיו

אסור במטה־הארצי, בכירים לקצינים שמותר

 הלישכה-לתסקידים- ראש שהיה מי לגבי
בירושלים. מייוחדים
 תת- אל היא ההתייחסות ברורה. הכוונה

והמא הלינץ׳ מאחורי העומד אחר ניצב
 כתב־האישום, באמצעות סגלוביץ, את שים

וה הצעירה הבלשית עם קשרים קשר כי
וב במכוניתו איתו הסיעה ציונה, מושכת

 כבלשית. זהותה את ״שרף״ כאילו כך
■ולהש לשכוח אולי, מבקש תת-ניצב אותו
 אינטימיים קשרים מקיים שהוא-עצמו כיח
קצינת־מישטרה. עם
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