
הגר נמצאו שבו בארון, כי העיד הוא
 וגרביים בגדים רק יש ההרואין, עם ביים
 מצא המישקולות את וכי אביו, ושל שלו
בחדרו. לגור עבר כאשר לדבריו, שם,

 למי לשאלה להשיב סירב חבורה משה
 ההרואין. ימצא שבהן הגרביים שייכות
 אינני או יודע אני אם להגיד מוכן ״אינני

 גם בדירה. שנימצאו הסמים מי של יודע
 — לי נאמר מפשע. חפים אחי וגם אבי

 אך לענות שלא רשאי שאני — ״הוסיף
לשקר.״ רשאי שאגי לא

 כי הסביר הפרקליטות, נציג התובע,
 בגלל משה נגד דומה אישום הוגש לא

 ומשום המישטרה, שקיבלה הסודי המידע
ש הטענה נשמעה המישפט בעת שרק
מדובר. ״שבו בבית מתגורר חבורה משה

 סתירות
ת על סתירו

 מרד ניראה לא קוארט השופט ך
 אמר: הוא התובע. ״של זה מהסברו צה

 פחות לא מחשידות שהראיות לי ״נראה
חבורה.״ משה את גם

 היה בפרשה, הגמל גב את ששבר הקש
 השופט אמר דמן. אלי איש־הבולשת

 עדות היא עצמה בפני ״פרשה :קוארט
 חוקר להיות נראה הוא דדון. אלי רס״ל

 בעדותו מדייק אינו אך ונימרץ, מוכשר
המישפט. לצורכי להתאימה מהסס ואינו

 בהכרעת- השופט כתב דדון,״ ״רס״ל
ו חבורה חיים הנאשמים כי ״טען הדין,

 עם ביחד למטה־המחוז הובאו חן אליהו
תוצ וניתנות נשקל זה חומר וכי החומר,

נפ דו״ח־שקילה הוגש וכי השקילה, אות
הח בתיק נמצא לא משום־מה אשר רד,

 רשם כי שלו, בדו״ח אמר דדון קירה.
 ולא הנדונה בדירה החיפוש לאחר אותו
נגדית.״־ בחקירה זו מאמירה לסגת אבה

דו־ השוטר העיד דדון, של גרסתו לעומת
 דדון את ראה כי דדון), של (מאנשיו תן

אח מחלק־הסמים בחדר הדו״ח את כותב
החיפוש. רי

 משה עורכי־הדין הנאשמים, פרקליטי
 שענו קידר, ואליהו קאזיס חיים אלוני,

 כי בעדותו באומרו שיקר דדון הבלש כי
 של (ביתו הנדון בבית הדו״חות את רשם
 ואמרו, לכת, הרחיקו ואף חבורה) עזרא

בחו יותר, הרבה מאוחר נרשם שהדו״ח
 מרחיקת־ טענה מקבל ״אני מארס. דש

השופט. הדגיש זו,״ לכת
השו שב מאד,״ רבות סתירות ״נתגלו

הו לבין בדו״ח הכתוב ״בין והדגיש, פט
 שרס״ל לכך ער אני ועדותו. דדון דעת
ומוח ממושכת נגדית חקירה נחקר. דדון
 באחת וכי עורכי־דין, שלושה על־ידי צת

 במיש־ מיבצע לאחר עייף היה הישיבות
 להתעלם יכול איני זאת, עם אולם טרה.
 נית־ רציניות. בסתירות הסתבך שהוא מכך
 לגבי לגירסה באשר חמורות סתירות גלו

 (אליהו 3 מס. הנאשם ניראה שבו המקום
 דדון, פגשו שבו המקום בראשונה חן).

האירועים. לגבי איתו שוחח שבו והמקום

י

הנאשמים חיכו׳ *רמו בעדות שקריו תרס״ל:
 של הגבייה במחלקת מצטיין פקיד כיום

 שכונת ועד ויושב־ראש תל־אביב עיריית
 פגישה שזימן סיפר הוא כרם־התימנים.

 בסמים, לוחמה למטרת השכונה ועד של
 תל־אביב. ממישטרת ארזה רב־פקד עם

 המיפגש בדבר העיד זה קצין־מישטרה
 הוועד נציגי ,1975 בדצמבר שהתקיים הזה,

הס בעיות את בפניו העלו חבורה ועזרא
 המישטרה. עזרת את וביקשו בשכונה, מים

קודמות. הרשעות היו לא חבורה לעזרא
 במיסעדה שותפים ובניו האב חבורה

עוב הבנים וכל שבכרם־התימנים, מעדה
 מיס- צדוק ולאחיו חבורה להיים בה. דים
 הבנים לכל בכרם־התימנים. נוספת עדה
 נהגו והם אביהם, לדירת מפתחות היו

ולהת להנפש כדי יום־יום אליה להיכנס
 עזרא במיסעדה. בעבודתם בהפסקות רחץ

המ הסמים על כלל ידע שלא טען חבורה
 אחרי כי וסיפר בביתו, שנימצאו סוכנים

 יחסיו הידרדרו ,1975 בשנת אשתו, מות
 מתייחסים הם כי אמר מאד• עד בניו עם

 מדבר אינו חיים בנו עם וכי בזילזול, אליו
כלל.

 חן. אליהו היה בפרשה 3 מם. הנאשם
 מתקרב ניראה ״מהוא נאמר האישום בכתב
 בו שנערך בעת חבורה עזרא של לביתו

 חיים מידי מסוכן סם לקנות וניסה החיפוש,
ב אלה טענות הכחיש חן הבן. חבורה
ב־ הבית בקרבת שהזדמן !וטען תוקף,

 בחיפוש במיסעדה. שסעד לאחר מיקרה,
 5900 בסך שטרות נמצאו גופו על שנערך

ושיקים. ל״י,
 הגיע בבית, החיפוש אחרי יותר, מאוחר

 ידע הוא דדון, לדיברי חבורה. משה האח
חבו משה בבית. ההרואין מציאות על כבר
 בנוכחות לו ואמר חיים, אחיו, אל פנה רה

 הבית נפטרה, שאמנו ״מאז :דדון אלי
 בכך ראה דדון .נכנם.״ אחד וכל פתוח

 על להשפיע וניסיון בחקירה התערבות
אותו. לעצור והורה חיים,

 :חבורה חיים אמר מרח דני למפקח
 את למצוא ידאגו — ומישפחתו ״שהוא
החשבון.״ את ולחסל עלי, שהלשין האדם

 קשר כל חבורה חיים הכחיש בעדותו
נג בחקירה לשאלה ובתשובה הסמים, עם

 שבבית הסמים אם יודע ״אינני :אמר דית
 יודע איני בכלל צדוק. של או אבי של הם
 כי העיד, חבורה משה האח הם.״ מי של

 שבכרם- הוריו בבית תמיד התגורר הוא
 בילוייס כחובב עצמו את והציג התימנים,

בדי חיפוש נערך כאשר פליי־בוי). (כעין
 שם בבית־ים, ארנונה, אחותו של רתה

 חשיש, בדירה נמצאו משה, אז התגורר
 פורנוגרפיות. ותמונות מפוקפקות נשים
 כשלושה משך עצור היה חבורה משה

 לדבריו לדין. הועמד לא אך שבועות,
הו למסור שלא שלו עורך־הדין לו יעץ

דעה.

 את ראה כי דדון, סיפר אחר במקום
 ל־ המובילות במדרגות עולה חן אליהו

 את השוטרים אחד היפנה ואז חצר־הבית
תשומת־ליבו.

 עמד חן שאליהו אמר נוסף ״במקום
 ברחוב. עדיין והיה הבית, שער ליד אז

 אליהו הנאשם ניראה שבו המקום שאלת
 לו להציע (כדי דדון אליו שפנה לפני חן

 הדגיש מאד,״ חשובה כפיתוי) סמים לקנות
 ליד עבר כי הנאשם טענת נוכח השופט,

באקראי. רק הבית
 דדון אם סבירה. נשמעה אינה זז גירסה
 למכירת הצעה לביים כדבריו, התכוון,

 כך על מו״מ לנהל היה הגיוני סמים,
 בנוכחות לא בחוץ. ולא הפנימית, בחצר
בינתיים. התאסף אשר הקהל

 ראיות אין
ת קו ספי מ

כתב הרכות,״ הסתירות ין
■ > בו דדון, הסתבך ״שבהן השופט, //

כס תפיסת לנסיבות באשר הסתירה לטת
שב אמר דדון הן. אליהו הנאשם של פו

 של גופו על חיפוש ערך בחוץ היותו
 זו. גירסה על כספו את ותפס זה, נאשם

 אולם הראשית. בעדותו גם חזר כך על
 הכסף את תפס שטרן שסמל לו כשהוברר

 כן גירסתו. את דדון תיקן הדירה, בתוך
הכסף את לספור זמן לו היה שלא אמר

״לצ :קוארט השופט אמר אוסיף,״ ״לא
 אני בסיכום, דדון. בגירסת סתירות טט

 על לסמוך ניתן לא האמור שלאור סבור
 סיוע בלי מכריעות שאלות לגבי עדותו
ה הנסיבות ״בכל השופט: סיכם ממשי.

 לדעתי אין רציני, חשד למרות אלה,
 את להרשיע ומספיקות בטוחות ראיות

 הסמים.״ בהחזקת חבורה חיים הנאשם
 ואת חיים. של אביו את גם זיכה הוא

חן. אליהו
 בסידרת נוספת שערוריה נחשפה כך

 במיש־ המתרחשות האחרונות השערוריות
האח איננה היא אך תל־אביב, מחוז טרת

רונה.
 לוי ארמגד ניצב־מישנה עלה ושוב

 בשיתוף־פעולה שהוחשד אחרי לחדשות.
 במיבצע־ טוהר, העולם־התחתון, אנשי עם

 וחברו־לעבודה־לשעבר, ידידו בידי בזק,
 זמן עבר לא והנה, יעקובי. רפאל תת־ניצב

 תל־■ במישטרת חדשה שערוריה וקמה רב
אביב.
הי של מחלק־הבילוש ראש טליו. פקד
 בנו של ברשותו כי גילה המרכזית, חידה

 מכונית מצויה לוי, ארמונד שלו, הבוס של
 עצר טליו פקד גנוב. מנוע ובה סאב,

 רכוש בהחזקת החשודים צעירים מיספר
 ה־ למכונית הגיע זו חקירה ותוך גנוב,
 לוי הקצין לוי. ארמונד של בנו של סאב

 הוא שאביו שלו, השוטרים מאחד ביקש
 הסאב מכונית את להעביר מוסך, בעל

 כאשר זה, דבר לבצע ניתן כיצד אך טסט,
הגיע כיצד ברור לא גנוב? הוא המנוע

 חסרון על בדיעבד מהאשמת־שווא וחשש
 חן) לאליהו הכסף את החזיר (ולכן כסף
 ניסיון תוך ובלתי-מהימן צולע תירוץ זהו

השופט. דיברי סתירה..." ליישב כושל
 דדון :חמורה סתירה השופט האיר ושוב

 נתפס דולר) 700( הזר שהמטבע העיד
בני וזאת, ההירואין. גם היה שבו בארון

 נתפס שהכסף עצמו, בדו״ח לאמור גוד
 חבורה. חיים הנאשם של גופו על בחיפוש

 נגדית. בחקירה זו גירסה על עמד דדון
 בית־ של ביקורו לאחר אחרת, בישיבה

 ״אתמול, :אמר הנדונה, בדירה המישפט
 ששטרות דעתי התחזקה הביקור, לאחר
 של גופו על אלא בארון נתפסו לא הכסף

טעיתי.״ כנראה אתמול נאשם.
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חשוד חבו ואש־חחקיוות:
 קנה הוא וכיצד החדש, בעלה אל המיוע
אותו.

 מיש- דובר כהני, אבינועם פקד הסביר
שהוצ הצהובה הסאב ״מכונית :ת״א טרת

 לוי, ארמנד של בנו על־ידי למכירה אה
אח כגנובה. מכוניות 12 עם יחד נחשדה,

 בסדר.״ היא כי התברר בדיקה רי
האח בשבועות בחרדה החי אחר קצין
 ראש סלוק, איזידור פקד הוא רונים,

 דדון. אלי הבלש על הממונה מחלק־הסמים,
 שהועלו החשדות את בדק מישטרתי חוקר

 על סלוק, כלפי אחרים קצינים על־ידי
תמו משנה, יותר לפני עצור ששיחרר כך
ל״י. 5000 של סכום רת

 מישטרת־יש־ דובר הגיב זו פרשה על
 ״החקירה צחי: שמואל ניצב־מישנה ראל,
נסתיימה!״ טרם סלוק פקד נגד

;■ זוהר מרפד
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