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בעדויות סתירות

לזיכוי הביאו שוטרים

קפלן פגיגורית
לזכור?״ יכול ״מי

 השוטר את לשרוף שלא כדי
 מוכרי את עוצרים אין המוסווה,

 אלא מעשה, לאחר מייד הסם
סיים כאשר חודשים, כמה לאחר

שלו. הקניות מיכסת את השוטר
ה שקנה אחרי חודשיים בערך

 מנחם מחבורה, הסם את שוטר
ו השלושה, נעצרו חזן, ומנחם
 סחר על כתב־אישום נגדם הוגש

בהרואין.
תיק זה היה מודיעיני. יעד

 ד״ר והסניגורים לנאשמים. קשה
ו חבורה על שהגנה קפלן עדנה

 הם הכל. הכחישו כלוף ישראל
 סמים מכרו לא מעולם כי טענו

אמנם זוכרים אינם אבל לאיש,
 למכירה, המיוחם בזמן היו היכן
 עשה מה לזכור יכול ״מי אבל

 אם בערב, חודשים שלושה לפני ־
 ראש־ עם פגישה לו היתר. לא

קפ הסניגורית שאלה הממשלה?״
לו•

שתיד גיטיאת, אמנון השוטר,
 לציד, שיצא לפני סלוניקוב את רך

 כיוון כי בבית־המישפט, סיפר
ש כיוון לחבורה, במייוחד אותו
 תיאר ולכן מודיעיני, יעד היה

לש שיצא לשוטר רכבו ואת אותו
כ הפליאה, למרבית אולם טח.

ב סלוניקוב את קפלן חקרה אשר
 הוא כליל. לה התכחש זו, נקודה

 במייוחד אותו שתידרכו זכר לא י
 לא גם הוא חבורה, את למצוא

תיאורו. את לו שנתנו זכר .
 העובדה בתוספת אלה, סתירות

 סלוניקוב שעשה הטיוטות כל כי
 קופסת על נעשו המיקרה ביום

הוג ולא לפח שהושלכה סיגריות,
 את הובילו לבית-המישפט, שה

 לזכות בן־עיתו הדסה השופטת
ומנחם. חבורה אח

 שוקלים זה פסק-דין בעיקבות
העבודה. שיטות שינוי במישטרה

 נאשם מזוכה לעיתים־רחוקות
 מעידים כאשר בסמים, סחר בתיק
 זוכו השבוע שוטרים. שני נגדו
 בתיק מנחם ורוני חבורה חיים
כזה.

 תל- לניקוי המיבצעים באחד
 השוטר •נשלח סמים, מסוחרי אביב
 לנרקומן, שהתחזה סלוניקוב, מיקי

במ בכרם־התימנים. סמים לקנות
 עשה חודשים כמה של תקופה שך
 יבול והביא בנאמנות, עבודתו את

לדין. סוחרי־סמים של גדול
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