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את מח"ש צריך להאכיל בכפית

כבר לפני שנה פנו עו"ד רוני אלוני-סדובניק והעיתונאית הדס שטייף
למשטרה וטענו כי השוטרת המוטרדת גם הופקרה לחסדי העולם
התחתון ,שכן גורם עלום ביחידת הסוכנים הדליף את זהותה
לעבריינים ,שכבר העבירו אליה מסרים מאיימים
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המחלקה לחקירת שוטרים (מח"ש) מעורבת לאחרונה בכמה פרשות סוערות ,אבל איכשהו
הפאנץ' ליין שלהן תמיד מותיר תחושת חמיצות על כך שאת חוקרי מח"ש צריך להאכיל
בכפית .כך בחקירה המביכה של מנשה ארביב בתיק הרב פינטו והניסיון לחמוק מחקירת
התאום הסיאמי אפרים ברכה; כך בשחרור התמוה והמתמרח של עו"ד רונאל פישר רב
המעללים חרף שלל הראיות; גם בחקירה המזוהמת של השוטרים היורים מכפר כנא נראה
כי חוקרי מח"ש המציאו מחדש את סדר הדין הפלילי ,שכן עילת המעצר על שיבוש חקירה
פסה מן העולם בעניינם.
לאחרונה נחשפה פרשת הסוכנת הסמויה .יותר משנתיים היא מנסה לשכנע את מפקדיה
ואת חוקרי מח"ש לחקור תלונות קשות שלה נגד מפעיל הסוכנים .זה שהדריך אותה לרכוש
סמים מעשרות עבריינים במחוז הדרום ,אבל כל העת לטש עיניים ושלח ידיים ,גם כאשר
משך אותה בטבעיות ביורוקרטית משטרתית להיות כפופה אליו בסיום המבצע.
כבר לפני שנה פנו עו"ד רוני אלוני-סדובניק והעיתונאית הדס שטייף למשטרה וטענו כי
השוטרת המוטרדת גם הופקרה לחסדי העולם התחתון ,שכן גורם עלום ביחידת הסוכנים
הדליף את זהותה לעבריינים ,שכבר העבירו אליה מסרים מאיימים .כאשר השוטרת
התלוננה במח"ש דרשו ממנה שם לספר על כל הקומבינות ביחידת הסוכנים.
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רוצים לקבל את מעריב סופהשבוע הביתה?
ועכשיו :חודש ראשון במתנה למצטרפים חדשים

נהג אוטובוס נפגע באורח קל מזריקת אבנים
לעברו
 ,12:57 ,16.11.14אלון חכמון

חנין" :חוק הלאום הוא יוזמה מתגרה
שמטרתה להכפיף את עקרונות הדמוקרטיה"
 ,12:36 ,16.11.14מעריב השבוע

שלושה צעירים נעצרו בחשד ששידלו בנות 14
לזנות
 ,12:36 ,16.11.14אלון חכמון

זהבה גלאון על "חוק הלאום"" :לפי נתניהו,
הלאומנות והגזענות מקבלות מעמד חוקתי"
 ,12:05 ,16.11.14מעריב השבוע

ארדואן" :נגן על המקומות הקדושים לאיסלאם

לכל המבזקים »

צילום אילוסטרציה :משטרת ישראל

היא סירבה וביקשה טיפול נקודתי בבעייתה .הסנגורית שלה איימה בהגשת תביעה ובקושי
נענתה ,אבל השבוע ,רגע לפני הגשת התביעה ,חוקרי מח"ש מירושלים עלו לרגל למשרדה
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בתל אביב בניסיון נואש להניא אותה מההליך המשפטי נגד המשטרה .הם איחרו את
הרכבת .התביעה כבר הוגשה .ביומן הבוקר של גל"צ זרקו את הפצצה ,מה שלא מנע
מחוקרי מח"ש לפתוח בחקירה עגומה נוספת  -בדיעבד.
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