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הזה לעור להכנס לך קל עכשיו

פלטשר לאה אולפן
ע די ם על מו סי ר ם קו שי חד
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 גמישה תהיי
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מובטחת הרזיה
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>3 סטימצקי זה ספרים

לעבירה!״ אותי הדיחה ״המישטרה
 135 מעמוד (המשך
 בגזר־ לו, איחל השופט בפועל. מאסר
 כל בפני לעמוד יוכל הפעם כי הדין,

מישטרה. של פיתויים בפני גם פיתוי,

מישנט׳ ניתוח
 מסוכנים סלדו תמיד וסטים דלל

 המישטרה. שמפעילה מדיחים *4
 את שופטים הביעו פיסקי־דין בכמה

 כי קבעו אך זו, משיטה מורת־רוחם
 סוכן בגלל הנגרמת עבירה בישראל

 אותה העושה את פוטרת איננה מדיח
 האחרונות, בשנים פלילית. מאחריות

 והמיש־ במדינה הסמים גל גאה כאשר
 ויותר יותר משתמשת החלה טרה

 עברייני לגילוי סמויים בשוטרים
 הצורך גבר כי השופטים גם הודו סמים,

מריחים. בסוכנים לשימוש
 נגד ישראל מדינת בפסק־הדין

 ,360/80 פלילי עירעור אפנג׳ר, יעקב
 עמוד ),1(ל״ה בפיסקי־הדין שפורסם

 בניגוד כי השופטים כל הסכימו ,228
 כי נפסק, שבה — לארצות־הברית .

 יכול מסויימות בנסיבות הדחה מעשה
 פלילית מאחריות העבריין את שיפטור

 אם גם כך. זה אין בישראל הרי —
 עדיין ביותר, גסה ההדחה היתה

 של הפלילית אחריותו בעינה נשארת
העבירה. עובר

 השופטים ביקרו פסק־דין באותו
שהת השוטר של התנהגותו את קשה
 את ופיתה המישפחה לידיד חזה

 השופטת סמים. עבורו לקנות אפנג׳ר
 כי ספק, ״אין קבעה: בן־פורת מרים
 הפעם הסמוי השוטר מילא שבה הדרך

 בה יש המישטרה מטעם תפקידו את
 התנהגות בין להבדיל יש לפגם... טעם

 נקיטת לבין עבריינים לגילוי סבירה
 לדעת שקשה עד והדחה, פיתוי אמצעי

 מתבצעת העבירה היתה בהיעדרם אם
בכלל.״

לק למישטרה הורה בית־המישפט
 ואיך כיצד נוהלים ולגבש כללים בוע

 כמה עד שוטר כל יידע למען לפעול,
 והדחה, בפיתוי לכת להרחיק לו מותר
לעבור. אין שאותו הגבול ומהו

 רק לא המישטרה כי נראה מאידך,
 הסוכן תחבולות את מאז הפחיתה שלא

בהן. והירבתה הגבירה אלא המדיח,
 בית־ לפני עומדים אלה בימים
נאש שני בתל״אביב המחוזי המישפט

 לדיברי חמד. ויעקב אהרון מנשה מים,
 המיש־ הסוכנים כאן עברו הסניגורים,

 להדחה. המותר הגבול את טרתיים
 המייצגת לידסקי, נירה עורכת־הדין

 היה הוא כי טוענת אהרון, מנשה את
 אותו הדיח והסוכן קטן, חשיש צרכן
 מיק־ להירואין. למכור להפוך לו וגרם
 על״ידי המיוצג חמד, יעקב של רהו

 כהן, ואלי אלוני משה עורכי־הדין
 למעלה. שבסיפור למיקרה מאוד דומה

הגי הנאשם, של אשתו חמד, כרמלה
 כי וסיפרה לבית־המישפט תצהיר שה

 והסוכן שנגמל, נרקומן היה בעלה
 לבית־הוריו, אחריו ורדף אותו חיפש

 בגמילה. להמשיך כדי התחבא שם
ולק לסמים לחזור אותו הדיח הסוכן

הרואין. עבורו נות
הנא ושני נמשך, עדיין המישפט

ההליכים. תוך עד עצורים שמים
 העולם במערכת שנתקבל במיכתב

 מיבצע מקורבנות אחד כותב הזה
 ביפו, המישטרה שעשתה חיים, נחמת
 בא ״הסוכן הסמוי. הסוכן פעל כיצד
 כיצד התפלאתי סם. ממני ורצה אליי
 אליי בא חיי בימי. ראיתי שלא בחור

 לכל אותי, תעזוב לו אמרתי סם. ורוצה
הרוחות!

 פנה פעם עוד הוא מה זמן ״כעבור
 להתחנן התחיל הוא פעם. ועוד אליי

 גוף שבו (מצב בקריז שהוא ולומר
 אמרתי הסם). את דורש הנרקומן

סמים... מוכר לא אני אותי, תעזוב לו:
 סם ,תביא לי: אמר הוא זמן ״כעבור

 ידע הוא אותך׳, אזמין ואני הרואין
 כדי זה את לי והציע סמים צורך שאני

 לסם זקוק הייתי לא למזלי, שאתפתה.
 רבה, תודה לו: ואמרתי רגע, באותו

אותי." ותעזוב
 אליו פנה המיכתב, כותב לדיברי

 ממנו וביקש מכיר שהוא בחור אחד יום
 לרגע ״תחשוב לו: ואמר לצעיר לעזור
ולא אותר מכירים ולא בקריז שאתה

 חזר המישטרתי הסוכן לך!" עוזרים
 המיב־ כותב עבורו קנה ולבסוף אליו,

 והתפלאתי, אותי הזמין ״הוא סם. תב
חשב אותי. מזמין והוא יקר מאוד הסם
 בן שהוא בטוח הייתי טוב. בחור תי:

 לקחת שהתחיל עשירה, למישפחה
סמים.

 לו: ואמרתי איתו לדבר ״התחלתי
 זה סמים זה, את צריך אתה מה בשביל

 תצטער אתה זמן כמה בעוד חיים, לא
 שזה לפני עכשיו, תפסיק זה, על

 כיצד עצמי, על לו סיפרתי מאוחר.
 לא שהשתחררתי ואחרי בצבא הייתי

 הייתי אז קבועה, עבודה מצאתי
 בסמים, להשתמש והתחלתי במשבר

היום.״ עד זה על מצטער ואני
 מספר ר״ח, החותם המיכתב, כותב

 הדרך על עיטור לו מגיע לדעתו כי
 להצטרף חדש מבחור למנוע ניסה שבה

 את מצא זה ובמקום למעגל־הסמים,
 על־פי בסמים בסחר נאשם עצמו

 שעליו צעיר, בחור אותו של עדותו
כך. כל ריחם

 למנוע הוא המישטרה של ״תפקידה
 ־*" הוא ונלוז קשה ועיוות — פשיעה
 מעשה ויוצר יוזם משלוחיה אחד כאשר
 אמר פשיעה,״ לידי ומביא עבירה
 מיעוט בדעת אלון מנחם השופט

 את הישווה השופט אפנג׳ר. בפסק־דין
 והנחש חווה לסיפור ההדחה מעשה

 אין גם אם כי ואמר בגן־העדן, המפתה
פלילית מאחריות לפטור מקום

* בן־סורת שופטת
לפגם טעם

אלון שופט
ונלוז קשה עיוות

 מקום ויש שיש הרי כזה, במיקרה
 ״הקלה ■המפותה. של בעונשו להקל

 אלא שבחסד, עניין איננה בעונש.זו
 ככל שבצדק. מטעמים היא מחוייבת
 יותר שקשה ככל יותר, שמפתה
 העבריין על הפלילי היצר הלבשת

 להקל יש כך — המדיח הסוכן בידי
 העונש.״ במידת יותר

 זו: בסוגיה המנחה נוסף פסק־דין
 היועץ נגד שלום חגי נזימה

 ,129/61 פלילי עירעור המישפטי,
),3( ט״ו דין בפיסקי פורסם
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