
ומפורסמת ת זוהו אם ו ש בצירה שגדלה הבת קשת,שוון המדוכאה: :ת
 חשוב פוליטי עסקן של בתו אוסנת,

 משנתה הועדה הקטנות, המיפלגות באחת
 שוטרי על־ידי לפנות־בוקר חמש בשעה

 המישטרתי המינוח לפי אשר, חומר נמצא 1 בדירתה שנערך בחיפוש המרכזי. המדור ן
 המכילים בדלי־סיגרייות כחשיש. ״חשוד -

כחשיש.״ החשוד חומר
 נערכה בדירתה אשר אוסנת, של הוריה *
 כלל ידעו לא השלושה, של מסיבת־הסמיס ^

״באו :פלורה השבוע סיפרה מדובר. במה
 עמית אוסנת, של לביתה הגענו ערב תו

 ההורים בערב. 10 בשעה היה זה ואני.
 אוסנת חשיש.״ עישנו ואנחנו ישנו, שלה

 מאשר יותר מהוריה פחדה אשר המבוהלת-
 עישנה ערב באותו כי הודתה מהמי-שטרה,

חשיש.
 עדיין דבריה, לפי שהיתה, פלורה, אולם

במיש־ החקירה בעת הסם השפעת תחת
 אוסנת של שמה במסירת הסתפקה לא טרה, ■

 אשר השמות כל את מסרה היא למישטרה•
 הצעירים של ברשת לדעתה, קשורים, היו

 חברה על סיפרה היא מעשני־החשיש.
 הגרה גרבר, (״אתי״) אסתר שלה, נוספת

 שטריקר ברחוב בצפון־תל־אביב, היא אף
 חשיש איתה מעשנת שהיתר, כאחת ,23

 היא בדירתו שלה, ידיד על סיפרה וכן
 המישטרה בן־ישי. שמעון בשם התגוררה,

 ועצרה גרבר אתי של לדירתה מיהרה
 נעצר שם פלורה, של לדירה וכן אותה,

בן־ישי. •שמעון י:
 ל- זומנה ביותר הגדולה ההפתעה אילם

 האלה. המעצרים כל לאחר רק מישטרה
 ב־ בדרך־כלל מואשמת אשר המישטרה,

 מעשני* אל נטפלת היא כי כאלה מיקרים
הא הפושעים אל במקום הקטנים החשיש
 לחצה אותו, ומוכרים המפיצים מיתיים,

 (או סוכן, איזה אצל לגלות החשודים על
ה״פושר״) העולם־התחתון, של העגה לפי
החשיש• את קנו

 ואוסנת עמית פלורה, של תשובותיהם
קשת, משרון החשיש את ״קנינו :זהות היו

 כשאמא קשת, סילבי העיתונאית של בתה
בחו״ל.״ היתד, שלה

 וחצי חמש בשעה שהתדפקו השוטרים
 סילבי של דירתה דלת על לפנות־בוקר

 ליד בתל־אביב, 23 ויתקין ברחוב קשת,
 עוררו המישטרה, של המרכז מחוז מטה

 לפגי הבית. דיירי בקרב רבה בהלה
משו־ בית אותו דיירי התעוררו כחודשיים

 בקע עז נפץ קול כאשר בבהלה ייו'
קשת. סילבי העיתונאית של דירתה מכיוון

 פרצו מחבלים כי הראשון, הפחד לאחר ,
 חומר־החבלה השכנים. נרגעו הבית, לתוך

 של דירתה ליד אלמונים ידי על שהונח
אליה. מכוון היה העיתונאית,

 מאמרי ואפילו אז, נכתבו רבים דברים
 בביתה הפיצוץ לנושאי הוקדשו מערכת

 אחד כל העיתונות. וחופש קשת סילבי של
 סילבי עקצה שאותו המדינה, ממנהיגי

חשוד־בפוטג־ היה לשונה, בשבט בעבר .
העיתו־ בחוגי עברו שמועות עשרות ציה. ן
שלחו שכביכול שונים אישים על נאים, ך

* ך ע ] ! י | - ץ [ | לפני שבוצע קשת, סילבי של בדירתה הפיצוץ ? ךן 7| |
' י ״ י״ י גל עורר לדירה, גדולים נזקים וגרס חודשיים ■ '
 חופש־העי־ על לשמירה בעיתונים וקריאות האפשריים, המפוצצים לגבי שמועות של

עתה סילבי. שכתבה דברים רקע על נעשה הפיצוץ כי בטוחים הכל כאשר תונות,
התחתון. בעולם שרון של קשריה רקע על בא שהפיצוץ מישטרתיים חוקרים חושדים

המישפט בבית
שהגיש מישפט־הדיבה בעת זה היה

 שעבר בשבוע ישבה שעליו הנאשמים ספסל על
 סילבי. האם, שנים מיספד לפני ישבה שרון, הבת

בפשרה. שנסתיים רפאל, יצחק שר־הדתות סילבי נגד

 לסגור קשת׳ סילבי של לביתה שליחים
חשבונות. איתה

 כבר רגישים שהיו השכנים, נבהלו הפעם
 קשת, סילבי של מדירתה משונים לקולות

 מהם אחד הדלת. על החזקות הנקישות מן
 והודיע הסמוכה, למישטרה טילפן אפילו

 אחרים, שכנים לבית. פורצים מחבלים כי
 לחדר־ פיג׳מות עם יצאו יותר, אמיצים

 בביתה קורה שוב מה לראות המדרגות,
סילבי. של

 שדפקו אג־שי־החוק אלה היו הפעם אולם
 הדירה. דלת על ארוכה, שעה משך בחוזקה,

 מטרתם קשת. סילבי אל באו לא הם
 לעצור באו הם הבת. קשת, שרון היתד,
 בסמים סוחרת שהיא חשד בעוון אותה

ומפיצתם. אסורים

 ההיסטוריה
סילבי של

 ה־ בפני החשודים ששת שניצבו ך*
 שעבר, בשבוע רביבו, יצחק שופט ^
 ייחסה שאותן בעבירות כולם כמעט הודו
״קני קוט: אוסנת סיפרה המישטרה. להם

 אתי האישי.״ לשימושי חשיש חתיכת תי
 הנדהמים: הוריה בנוכחות סיפרה, גרבר
 יותר.״ לא בחודש, פעם מעשנת ״אני

 לעיתים מעשן ״אני סיפר: לווינסון עמית
 ״י-ש :סיפרה בדר פלורה ואילו רחוקות,״

 נווה־איתן... לבית־החולים שהוכנס אח לי
 אחי בסמים. לשימוש אותי שהדיח הוא
לעשות.״ רציתי שלא דברים עלי כפה

באש הודו לא החשודים מן שניים רק
 בן־ישי, שמעון אלה היו להם. שיוחסו מות
 התחלף כי וטען פלורה עם התגורר אשר
 בחדרים לכן קודם מיספר ימים איתה

הח נמצא פלורה של קודם שהיד, ו״בחדר
 פיה מילאה אשר קשת, ושרון — שיש״
מים.

 להבין היה יכול הנכבד השופט אולם
 שטוענת בדברים שרון אשמה אומנם (אם

 של שבתה קרה זה כיצד המישטרה) לגביה
 מאחרי אל הגיעה המפורסמת העיתונאית

 המיש״ בחיי התעניין אילו — ובריח סורג
 בהיסטוריה ובייחוד והבת, האם של פחה
האם. של

 של כגילה ,19 בת קשת סילבי כשהיתה
 בחטיבת חיילת היתה היא היום, בתה

 היתה לא אז במילחמת־השיחרור. כרמלי,
 לפי הלבושה זוהרת, אשד, אותה עדיין
 נוכריות פיאות חבושה האופנה, מיטב

 שלישית מילה וכל בוהקים צבעים בשלל
 אז מצרפתית. או מאנגלית מעוברתת שלה

 לא ביישנית, שמנמונת, נערה סילבי היתה
 צעירה של הלבטים כל עליה שעברו יפה,

בלתי־מושכת.
 קשת, סילבי עדיין היה לא שמה גם
 החיילות בין היתה והיא שניידר, חיה אלא

 חיפה, צעירות חברת על הפחות־מקובלות
כרמלי. לחטיבת התגייסו אשר
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