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סמים
במגפיים הרואין

 הזוג נסרד האם
 הסמים את להסתיר כדי

 להסתתר סדי או
החוקית? מהאשה

 שלה, והחבר עזרן פנינה חזרו כאשר
 נפרדו הם מחוץ־לארץ כהן, אברהם

 הצליחה המישטרה גנמל־התעופה.-
 ובמגפיה במקום פנינה את לעצור
 הרואין. גרם 150 של כמות נמצאה
 את גם לעצור המישטרה ניסתה כאשר
 את עזב כבר הוא כי התברר הגבר,

 אחרי רק נעצר הוא ונעלם. המקום
■ בביתו. יומיים

 נסעו השניים כי חשרה המישטרה
 את להבריח כדי והולנד, לבלגיה יחד
 היתה המישטרה לישראל. בחזרה הסם

 בנמל־התעופה, נפרדו הם כי בטוחה.
 הגבר יהיה לא פנינה, תיתפס שאם כדי

בסביבתה.
 המישטרה ביקשה בבית־המישפט

 היא כי טענה פנינה השניים. את לעצור
 ושכדי הנשוי. הגבר של אהובתו

 נאלצו אשתו, של מעיניה להישמר
 אחד כל מהמטוס ולרדת לעלות תמיד
 היתה כאשר כי הודתה, היא לחוד.
 אדם ממנה ביקש בבלגיה, במלון

 והיא יהלומים לישראל להבריח
 מדובר כי חשדה לא היא הסכימה.

לכהן. דבר כך על סיפרה ולא בסמים
 דרור עורך־הדין הגבר, של סניגורו

 המישטרה אנשי את חקר מקרין,
 זהה גירסה סיפר הגבר גם כי והתברר

 גם בנמל־התעופה. לפרידה הסיבות על
 ולא אשתו מפחד נפררו הם כי אמר הוא

החוק. מפחד
 שיחרר המחוזי לבית־המישפט בערר
 כי וקבע מייד, הגבר את השופט
 אין וכי מספיקים אינם בלבד חשדות
 של ראיות ללא במעצר אדם בלהחזיק

ממש.
 אחרי הצזןירה, גם שוחררה השבוע

 נסיבות לה יש כי קבע שבית־המישפט
מיוחדות.

דומים שוטרים שני
אותה, זיהה השוטר
אחר זיהתה והיא

מערער שבהם המיקרים הם ידועים

 היא וכי ממנה, שקנה האיש איננו זה כי
 שולחת המישטרה מדוע מבינה אינה

לבית־המישפט. אחר עד
 אמל שסיימה אחרי הישיבות, באחת

 כאשר במסדרון, ישבה היא להעיד,
 על קמה היא מישטרה. איש שם עבר

 ממני שקנה האיש ,זה והכריזה: רגליה
הסם!" את

 העניין את לברר הלכה התובעת
 הסמויים הסוכנים שני כי והסתבר,

 לרעהו. איש מפליאה בצורה דומים
 בפגי שניהם את העלתה התובעת
 מהדמיון התרשם הוא וגם השופט
 הנאשמת טעתה אכן כי וקבע, המפליג

 הדומים השוטרים שני בין כנה טעות
כל־כך.
ספונטאני זיהוי

 גיסתה המשטרה
 והנאשס להתחסס,

סזיסוי זסה
 מישטרה אנשי של להיטות־יתר

 לפסילת קרובות לעיתים גורמת
 ולזיכויו בית־המישפט על־ידי הראיות

 שבועיים לפני קרה כך עבריין. של
 בן הבחור אלו. מתיתיהו של במישפטו

 מכר פברואר בחודש כי נאשם ,23ה־
 שתי בתל־אביב, רמת־ישראל, בשכונת
 שהחזיק וכן אחר. לאדם חשיש סוליות
 במישקל סוליות 11 עוד מקום באותו

קילוגרם. ורבע כשניים
 באותו נשלח אשר הוא סמוי שוטר

 ראה והוא הגן ליד מארב לערוך ערב
 משהו לוקח למקום, המתקרב אדם

 אותו ומוסר בגן מסויימת מנקודה
 ערכה המישטרה לו. המחכה לאדם
 חשיש סוליות 11 ומצאה במקום חיפוש
 חיטט שבו במקום הגן, בתוך נוספות
 המוכר את לתפוס ניסה השוטר המוכר.
 להימלט הצליחו אלה אך והקונה,

 עצרה חודשיים אחרי רק מידיו.
 את נגדו והגישה הנאשם את המישטרה

כתב־האישום.
 עצרו כאשר דומים. לא אנשים

 כי לחשוד השוטרים הציעו אותו,
 כי שמע הוא אך למסדר־זיהוי. יסכים

 בביתו חיפוש ערכה כבר המישטרה
 הפרטי, מאלבומו תמונות משם ולקחה

 את תראה המישטרה כי חשש והוא
 לפיהן. אותו יזהה אשר לסוכן, התמונות

למיסדר־זיהוי. להסכים סרב כן על
 המישטרה אנשי החליטו משום־מה

 מיסדר־ לעשות החליטו הם להתחכם.
הכניסו אחד יום וכך, ספונטאני. זיהוי

אמסטרדם תובעת
האיש! זה

 בית־המישפט של אימונו את הסניגור
 הנאשם את המישטרה שזיהתה ■בזיהוי
 נדיר מיקרה אך לזכותו, מצליח ובכך
 על המערערת היא הנאשמת כאשר הוא

השוטר. של זהותו
 נאה, צעירה היא אבו־עג׳ווה אמל
 כי נאשמה היא לארבעה. ואם נשואה
 של סמוי לסוכן הרואין מכרה

 בגדרה. בביתה ביקר אשר המישטרה,
 אשר הם שנגמלו, נרקומנים שני

 לביתה המישטרתי הסוכן את הובילו
הסם. את להם מכרה והיא אמל, ,של

 והתובעת, להעיד עלה הסמוי הסוכן
 אורות אותו חקרה אמסטרדאם, יהודית

 אמל ישבה עדותו במהלך המיקרה.
 היתה היא משונה. בצורה בו והביטה
אמרה אך הסם, במכירת להודות מוכנה

 את החשוד, ישב שבו לתא־המעצר,
 במארב. נוכח שהיה איש־המישטרה

 בתא היושבים פני על עבר השוטר
 הזה הזיהוי את הנאשם. על והצביע
 כדי לבית־המישפט, המישטרה הציעה

הנאשם. את להרשיע
 יורם עורך־הדין אלו, של סניגורו

 זיו, ראובן השופט, לפני הביא שפטל,
 העליון, בית־המישפט של רבה פסיקה

 כי התברר כזו. זיהוי צורת הפוסלת
 יםי באותו ישבו אשר האנשים

 לנאשם, רומים היו לא בתא־המעצר
 כבר מהם חלק הכיר המזהה והשוטר
 במישטרה גער בית־המישפט מקודם.

 והבלתי־מוצלח, הרשלני הזיהוי על
 מחוסר הנאשם את לזכות והחליט
לזיהויו. הוכחות
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