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בעזרתו סיפנים. אותם יש הספרות לאותן סיפרה. מספל ריבוע כל חשבונית. חידה זוהי
ריבוע. של סמל כל מציין סיפרה אחו למצוא יש וחילוק, כפל חיסור, חיבור, פעולות של

)29 מעמוד (המשך
 שממנה מורעלת סביבה אותה אל הסמים,

מוצא. אין
מוסד מ
מוסד ל

ה ינתיים ף* י ל  קטנה, אחות ללאה ד
 כל את סביבה ריכזה שחב אשר רו-תי,

ה ללידת אולם המישפחתית. תשומת־הלב
ה על עצומה השפעה היתה הקטנה אחות

 בין הגדול הבדל־-השנים מלל עדה. אם,
 בה התעוררו רותי׳ לבין האחרים ילדיה

 אל היפנתה אותם אדירים, ריגשות־אימהות
במיוחד. לאה ואל ילדיה, כל

 על עדה הסתערה לה האופייני במרץ
 אלא לאה, בתה של רק לא הסמים, בעיית

 בחנה היא במדינה. המכורים־הסמים כל של
בר שאם והחליטה צדדיה, מכל הבעייה את

 את לפתור לנסות עליה ללאה, לעזור צונה
במדינה. הסמים בעיית כל

הנ עם אהבודאם בה השתלבו שוב באן
ציבורית. לפעלתנות טייה

 משפחת על עבר תקופה שבאותה למרות
 נכשל אריה, האב, כלכלי. משבר מכנס

אר בית־המישפט ופקידי הנושים -בעסקיו.
 לקפריסין לנסוע נאלץ והוא פינה, בכל בו
 למען עצומה בפעילות עדה אז פתחה —

הסמים. בנושא הטיפול טעוני
 היא לאה. של מצבה החמיר בינתיים

שמ בבית, התקפות־אמוק מקבלת היתה
 דרכה, העל -ניקר אשר כל והורסת תוללת
להכ אלא ברירה היתד. לא לעדה

 אין כי הסתבר אז אך למוסד, אותת ניס
 היחיד המוסד לגמילה־מסמים. מוסד בארץ
 הוא מכורים־לסמים בישראל שולחים אליו

בית־המשוגעים.
 בביודמשוגעים? בתה־שלה נדהמה, עדה
 תקבל לא ואף כלואה תהיה בו מקום
 קשה עונש עבורה היה זה הולם? טיפול
 ולאה מהמוסד, לאה את הוציאה היא מדי.

ולסמים. לרחוב, חזרה
 ברחובות שוטטה כאשר הלילות, -באחד

 סביבה, למתרחש ואטומה מסוממת תל־זאביב
 לאה מישטרה. ניידת על-ידי לאה -נעצרה
 אותה לכבול נאלצו אשר בשוטרים, נאבקה

 הזריקו לבית״חולים, אותה לקחו -באזיקים,
ל היישר — ומשם מהממת, זריקה לה

בבת־ים. מוסד
ה לאה את עדה החזירה אחר־כך חודש

 בכי״רע שהסתיים נוסף, לניסיון ביתה,
חדר־השינה את הרסה לאה יום. באותו עוד

 ישעיהו העיתונאי דיין, רות :רבים ציבור
 יהושע דאז תליאביב עיריית ראש בן־פורת,

 מרקוביץ, אסתר אשת־העסקים רבי-נוביץ,
 חלומה כי היה ניראה אחרים. רבים ועוד

להתגשם. עומד
 אגודת
גמילה

ה ר  יחסים קיום על הקפידה לא עד
 ומרביתם לאגודה, חבריה עם טובים ץ*

ה הביא גדולה, תרומה מהפעילות. פרשו
 צרפתי מיהודי בן־פורת שייקר, נאיעיתו

 מחברי אחדים לטענת חזרה, נלקחה עשיר,
 הבטחות עדה. של התנהגותה בגלל האגודה,
 לפרוע מאוד שקשה כשטר נתגלו העיריה

ב ממש, בציפורניה נלחמה, עדה ואותו.
 היה נראה אך הפעילים, החברים נשירה

 פירוק. סף על עומדת החדשה האגודה כי
 והמסוממים לאה לגבי דבר של פירושו

זאת. ידעה ועדה — סוף היה האחרים
 והיא רבה, סבלנות היתד, שלעדה בעוד
 האגודה, את לשקם תצליח כי לקוות הוסיפה

 שכפתה הנפשיים בלחצים לאה עמדה לא
המחרידה. צורת־חייה עליה

 של גגו על עלתה לאילת, נסעה הוא
 וקפצה בעיר הגבוהים המלון מבתי אחד

לחייה. קץ לשים במטרה לרחוב, למטה,
פעילות
נירחבת

 לאה. את רצה לא המוות גם כל ^
 משותקת כשהיא זו מקפיצה יצאה היא 1<

 חזרה לאה חיה. עדייו אך רגליה, בשתי
לצמי משותקת כיסא־גלגלים, על הביתה,

 נורא. אסון זה היה עזה, האם, לגבי תות•
 דחיפה בכך היתד, העסקנית עדה לגבי

א האגודה, את לשקם גדולה  שבה הי
תחי פשב-פיר, הנושא, על שוב -הסתערה

אחת: נה
 שלא כדי הסמים, נפגעי את ״הצילו

 אימהות ועוד לאה כמו בנות עוד תהיינה
כמוני.״

 רק ולו מסמים, לאה נגמלה בינתיים
 לכיסא- רתוקה שבהיותה הפשוטה סהסי-בה
להשיגם. לה קשה גלגלים,

 כפי עליה השפיעה עדה של ואהבת־האם
 בתי- האב, שיחות עלה השפיעו שלא

למיניהם. המוסדות המישטרד, המישפט,
לשקם הצליחה בפעילותה המשיכה עדה

מישפחתי כפיקנירן מפנס עדה
מדי מאוחר באה היקיצה

 השתוללה השמיכות, את שרפה אמה, של
 בפני התחננה נרגעה באשר ארוכה. שעה
הב עדה למוסד. אותה תחזיר שלא עדה

 לתל־השומר אותר, לקחה זאת, לה טיחה
 לקחה ומשם זריקת־הרדמה, לה הזריקו -שם

ה למחלקה הפעם למוסד, חזרה אותה
סגורה.

בבי-ת־ד,חו לאה הכירה תקופה !באותה
 את להציל לנסות שהחליט פסיכולוג לים

 לאה את אספו ורעייתו הפסיכולוג חייה.
 רבה, באהבה בה טיפלו הביתה, אליהם

 מקומו על לבוא עומד הכל כי נידמה ושוב
בשלום.

 אחריה רדף לאה של הרע מזלה אך
 הפסיכולוג לבית הגיעה אחד יום לשם. גם

 את לעזוב נאלצה ולאד, מחו״ל, אורחת
לסמים. שוב לרחוב, שוב — הבית

 במרץ עדה עסקה תקופה באותה
 המכורים־ לעזרת אגודה בהקמת רב

אנשי- בכך לעניין הצליחה היא לסמים■

 החדש תל־אביב עיריית ראש האגודה, את
 עתה והפעילות קודמו, הבטחת את -חידש
רבה.

 לפתיח עדה תצליח הקרובים בחודשים
חלטה. עליו מוסד־הגמילה את

הביורו את הגורל, את ניצחה. עדה
ל תמיד שהפריעה השאננות את קרטיה,

 ואת המסוממים, בעיית את לפתור ניסיונות
ל הנרקומנים מפני הציבור של רתיעתו
הפו להזנחה הביאה אשר שהיא מיניהם,

 ניצחונה אך שנים. הרבה כל־כך משך שעת
 בבריאותה עלה הוא יקר. היה עדה של
שלמה. משפחה ובחרם בתה של

הבלונ באם היום מתבוננים כאשר אולם,
 באהבה המטפלת ,הצעירד־,-למראה דית.

 מתמיד יותר ברוד שבביסאיהגליגלים, בבתה
 חשוב מכנם עדה של מאבקה היה כמה -עד

 המכורים- משפחות אלפי לגבי וגורלי
__________________בישראל■ לסמים




