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 שד.ם להם הסברתי אשד די־נור, זיקוקין
 לצורכי משתמש אבי היה ובהם ,1963 משנת
 היה כאשר ופורים, יזם־העצמאות נישפי
בבת־ים. כסית ריוויירה של בעליה
 שלהם מיסתורית גירסה העדיפו הם אך

 כגנובים. החשודים מיסתוריים !זיקוקין על
 איזו למחסן אחרינו ירדה שלא מה־טוב
 מאשימים היו כי־אז קטן, ילד או בחורה,
 בבעילת- או בשידול־לזנות בוודאי אותנו
קטין.

 המרכזי המדור לאנשי הבנה צתי **
 פקד בראשות זה, במיבצע שהשתתפו 21

 בסירטי־טל- פחות לצפות המאיים, סולוק
 בלשים לחקות ולהפסיק אלימים, וויזיה

 טירוני של רובם אומנם, ידועים. קשוחים
 קרביות ויחידות צנחנים יוצאי הם המדור

 ושופעי-כוח *ובריאים חסונים והם אחרות,
 לאפיק להפנות עליהם נוחם את אך ומרץ,
 להרפות יכולים הם הרב מירצם ואת אחר,

 כל של גופו על ולא כלשהו, במכודמסז׳ים
לידיהם. הנופל חשוד עציר
 גורמים דק הם הרבה באלימותם בי

 למישטרה, האזרח שבין בשינאה להסלמה
 מעצר לערוד יבואו שבו היום ירחק ולא

 והח- לא־צודק, או צודק לא־חוקי, או חוקי
 ביותר, אלימה בצורה להם יתנגדו שודים

 כי ממש. לקרב־יריות להתפתח יכולה אשר
 אותם שוב לעבור רוצה אינו אחד אף

 לאנשים ובעיטות מכות של מדורי־גיחנום
 רקע ללא שקדים של וחסרי־אונים, כבולים

 עוגמת- של ובעיקר ללא-פשר, ואיומים
 המישטרה, דוברי על־ידי הנגרמת נפש,

מהקשרם. דברים המוציאים
 ממהרים מהאמת, מנותקים אלה דוברים
 כל חסרות פרובוקטיביות הצהרות ומוסרים

 כל על לקפוץ הששים לעיתונאים, שחר
 מקורותיו. את לבדוק מבלי מידע פירור

 מה וכל בסדר, היא המישטדה הלא כי
וחוקי. נכון זה אומרים שהם

 כי לעצמי ;שבעתי בביודהמעצר, כאן,
 בשתיקה, לנו שנגרם העוול על אעבור לא

 ארגע אם אפילו לסדר־היום אעבור ולא
היסו להיפך, או לרוב. התנצלויות ואשמע

 המישטרה עם להתחיל כדאי שלא על סים
וכדומה.
 לתשומת קחו אנא היקרים, בלשי ואתם,

 אומר אני אשר את והטירון הצעיר ליבכם
 ובבד מדי. מאוחד ויהיה תישגו בטרם פה,

 יתקיים כאשר בבית־המישפט להעיד אכם
 חזמר־ההר־ כי יתקיים, באם — מישפטנו

אנ יושבים ושם לפרקליטות, מועבר שעה
 ספרו אנא — יותר ושקולים מתונים שים

 יתעבו ואל שהתרחש, מה על האמת את
הכו התצפית בדו״ח שעשיתם נפי שקרים

נסית. קפה על שלכם שלת

הזמות
חמהגות

 הוא משגב חיים עוו־ד־הדין
סי שאת המישפחה, של פרקליטה

להלן: מביא הוא פורה
ה את לעזוב מבקשת צעירה מישפחה

 הגיע 30 כבן צעיר אבי־המישפחה, ארץ.
 כעולה לישראל, אחדות שנים לפני אך

 קצר לאחרונה, מארצות־הברית. חדש
 זכתה שביים שהצגה בעת רבה הצלחה

הביקורת. בשיבחי
 ידועה, זמרת הלא־רחוק בעבר אשתו,

לידה. לרגל מעיסוקה, — זמנית — פרשה
מנ לאמריקה לחזור הרעיון ובכל־זאת,

ה בני של חבריהם את ומדאיג בלב, קר
ב מתנוסס ושמם רביםירבים, ואלה זוג.

ישראל. אמני רשימת ראש
ל מובנת אולי מעט, עצובה הסיבה,

 מעצר- :אחרים מרגיזה בוודאי חלקנו,
 למיסחר. לא חשיש. החזקת בעוון חוזר,

עצ לשימוש בית־ספר. לילדי למכירה לא
 לאחר המישפחה. בחיק הערב. בשעות מי.

ומורט־עצבים. מייגע יום־עמל
המכריע, הרוב אולי רבים, יתמהו אכן,

 אוסר החלק אם ן הבחור ילין כי לו מה
 בכלל וחשיש — מסוכנים סמים החזקת

 הפרט אין עצמי, לשימוש אפילו — זה
שו לא עוד כל לעצמו. דין לעשות יכול

 — אותו המפר של דינו אחת החוק, נה
מעשהו. על למישפט לעמוד

 הפלילי החוק דקם1ק האיין ? האומנם
 בוטלו, לא שעדיין באיסורים שזור שלנו

באכים־ עניין לציבור אין שזה־מכבר אד
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מ ומסולפים מודרכים היו הפרשות שתי
 החשודים מעצר כאילו לידיעות עיקרם.
 וייצ- ברחוב למטמון שהוביל הוא בכסית

 סימה השחקנית נתפסה כאילו או מן,
 הבית אל להיכנס שניסתה שעה אליהו

 כל היתה לא החשיש, מחבוא נמצא שבו
שוח עצמה אליהו סימה במציאות. אחיזה

 שהובאה לפני עוד המישטרה על־ידי ררה
 שום נגדה שתועלה מבלי שופט, בפני

 שמה הוכתם כבר שבינתיים אלא האשמה.
הקשר־הדיזנגופי. כגיבורת בכותרות,

בריחה
האחורי מהחלון

מי ך  22 מם׳ בבית החשיש מחבוא י
מיקרי. היה לא וייצמן שברחוב ^

הדי באחת כי ידיעות היו למישטרה
 צל- (״ראש״) דויד מתגורר זה בבית רות
 בעבר, כבר בסמים בסחר חשוד שהיה ניק,
 למיש- כי נראה זעירות. בכמויות כי אם

 בדירתו מחביא שצלניק מידע נמסר טרה
חשיש. של כמות

הת הם השוטרים, לשם הגיעו כאשר
ב חיפוש ולערוך צלניק את לתפוס כוונו
ב הבחין שצלניק אלא ובסביבתה. דירה

ונמלט. לדירתו שעלו קודם עוד שוטרים
 ריקות. בידיים כלשם יצאו לא הם אך

 חברתו את השוטרים תפסו צלניק במקום
 נאה ספרית מזוז, ריטה איתו, המתגוררת

 עוד דיזגגוף. רחוב בחוגי היטב המוכרת
 בת כרסנטי רינה לשם הגיעה בדירה, הם
 אצל שנערך בחיפוש מבת־ים. וחצי, 18ה־

 אלפים 10 סך על קבלה הבלשים גילו רינה
 הנערה קאזים. חיים מעורך־הדין לירות

הקב את לבקש לקאזיס שניגשה הסבירה
 נידם. (״ז׳וז׳ו״) יוסף שלה, החבר עבור לה

אדום. אור השוטרים אצל נדלק כאן
 המישטרה בידי נפלה 1974 שנת בסוף

 לישראל. מירח מבריחי־חשיש של רשת
ש נידם, יוסף גם היה זו רשת אנשי בין

מתנהל ומישפטו כתב־אישום הוגש נגדו
ן
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 לקיים האיסור את להזכיר שדי דומה ו תם

ה את או כדרך־הטבע, שלא יחסי־מין
זכר. עם זכר מישכב על איסור

 שמישט- הדעת על יעלה לא הרי היום,
 מצויידת פרטית, לדירה תיכנס ישראל רת

ב (אשתו בעל ותעצור כחוק, בצו־חיפוש
 כל שלא־כדרך־הטבע. יחסים קיום עוון
 בהסכמה בצינעה, נעשים הדברים עוד

ל אין בני־שכל, מבוגרים ובין הדדית
באכי עניין כל החוק שמירת על מופקדים

 לא שאיש למרות דווקא, זה איסור פת
מספר־ד,חוקים. למחקו טרח

 תושבי על נאסר שנה 50 לפני עוד
ל חריפים משקאות לייבא ארצות־הבריון

 בוודאי ששתייתם לומר, צריך אין ארצם.
בריאו מטעמים כנראה אסורה, שהיתה

 ארה״ב ממדינות ברבות כיום, והנה תיים.
 עישון במניעת עניין כל למישטרה אין

 נעשה הדבר כאשר מריחואנה, או חשיש
 מדינות ויש הפרט. ובתחום מבוגרים בין

 בהחזקת הנתפס מקבל שבהן בארה״ב
 ברירת־קנם. דו״ח לשימוש־עצמי חשיש
 מופיע — רוצה ;הקנס את משלם — רוצה

 לגבי אצלנו, כמו ממש בבית־המישפט.
קלות. עבירות־תנועה

 המקומי, השריף טרח למשל, בבוסטון,
 להודיע למישרתו, ולהיבחר לחזור שביקש
בעירו ייעצרו לא בעתיד גם כי ברבים

 ה- אז גילתה נידם של בחקירתו עתה.
 יוסף של ספק-סמים היה הוא כי מישטרה
 מברי־ בגדול שנחשב מי שושנה׳ (״סמי״)

 ספטמבר בחודש ונתפס בישראל, חי־הסמים
 כשברשותם יהודה, בנו עם יחד ,1974

חשיש. ק״ג 345 ובהן מיזוודות
 יהודה, בנו, עם שושנה סמי נתפס כאשר

 זה היה סם, של אדירה כמות וברשותם
 הרשת, כראש פעל שבהן שנים 20 לאחר
הלשי לולא בי שטענו היו להיתפס. מבלי

 האחרונה העיסקה על מחו״ל עמיתיו נו
 היה לא לירות, מיליון 18 של בסכום שלו,
 סמי לפני היו מעצרו אחרי היום. עד נתפס

האש את להטיל :אפשרויות שתי שושנה
 או עורו, את להציל ולנסות בנו על מה

הבן. את ולטהר באשמה להודות
 עורך-הדין השנייה. באפשרות בחר הוא

 שושנה, יהודה את לזכות הצליח קנת נתן
ש שנות־מאסר, לתשע נידון האב ואילו

 הבן, הערער. הגשת לאחר לשבע הופחתו
 בבית־המישפט להעיד אמור היה יהודה,

 בהברחות־סמים, מעורבים של שורה נגד
 שהמישטרה לאחר לחו״ל׳ להימלט ובחר

דרכונו. את להחרים שכחה
 מבריחי- זקן של נפילתו אחרי מייד
מ המדינה שידעה והגדול בארץ, הסמים
 הישראלית. לרשת חדש ראש מונה ימיה׳

הצרפ הרשת לראשי כפוף הנוכחי הראש
 סינדי- של שליח הוא וממלא־מקומו תית,

ה סמים של כמות כל על קאט־הסמים.
ל השליח מדווח ישראל, דרך מועברת

 את קובעים והם הצרפתית, הרשת ראשי
לישראל. המוקצבת הסמים כמות

 (״ראש״) שדויד המישטרה של טענתה
 אחד לפחות או הרשת, ראש הוא צלניק

 ל- מוכר הוא למדי. מגוחכת מבכיריה,
 הוא הסמים ובחוגי קטן, בפורץ מישטרה

 עד לפחות, היה, כזה או זעיר, כמפיץ ידוע
וחצי. שנה לפני

 ברירה. היתה לא ישראל למישטרת אך
 סמי של מעצרו למרות כי יודעת היא

 מבריחים כמה של מעצרם ולמרות שושנה,
 ממשיכה ,1974 בדצמבר ירח בגבול שמנים
 מאות ללא־הרף. לפעול הישראלית הרשת
 אל הארץ דרך עוברים קילוגרמים ואלפי
 מחלק־הסמים לאנשי בחו״ל. גדולים שוקים

שבידי שכוח־האדם ישראל, מישטרת של
ד לא מייושן, הטכני וציודם מצומצם הם  נ
 השכם על לעצמם ולטפוח לחגוג אלא תר

 שתי על יד לשים מצליחים הם כאשר
חשיש. ק״ג 30ו־ צעירות

 ב- לחגיגה הצטרפה בישראל העיתונות
 ליד. הבא מכל לפרשה וגררה קול־תרועה

 מסולפת תמונה קיבל הישראלי הציבור
ה הכרישים ואילו פרופורציות, כל וחסרת
 את מפיצים לבטח, בחו״ל יושבים שמנים

ה למראה ונהנים הכסף את סופרים הסם׳
מהומה,

 את יחזיקו שאלה ובלבד מעשגי־חשיש,
 העצמי ולשימושם הפרט בתחום ״החומר״

בילבד.
שבעי המיידי הבריאותי ההיזק שיעור

ב נקבע טרם המריחואנה או החשיש שון
 במשך ממושך, ששימוש ייתכן וודאות.

 על־כל־ מסויים. נזק לגרום עלול שנים,
 לגרום שעלולים מזה רב לא כנראה פגים,
 רגילות, סיגריות של בלתי־מרוסן עישון

 או חריפים משקאות של מופרזת שתייה
החורף. באמצע למי־קרח קפיצה

 גם עניין אולי היא הפרט של בריאותו
 יש מסויים. לגבול עד רק אבל — לציבור

ל אין אבל בריאות־הגוף, תודעת לטפח
העלו ממעשים להימנע הפרט את הכריח

ל להזיק הציבור, רוב סברת לפי לים,
 הינו פרט שאותו ובלבד ושוב, בריאותו.

ל במעשיו מזיק ואיננו בר־דעת מבוגר
אחרים.

ב במיקצת. שולית אולי נראית הבעייה
 שטופה עבר, מכל אויבים המוקפת מדינה

 שאין ייתכן למכביר, וחוץ פנים בבעיות
 זה בנושא להפגנות־רחוב לצאת מקום

 הרבים יידעו אם שטוב דומה אבל דווקא.
 מעטים, כה הם אין שוב ואולי שמעטים,

 להיות צריך הפרט של שתחומו סוברים
 מעשים, בו עושה הוא אם אף מיבצרו, גם

 בנסיבות או הרבים ברשות ייעשו שאם
בכוח־החוק. למנעם מקום יש — אחרות

 לאותו כמובן, להבטיח, אין — ולבסוף
 מעצרים בפני חסינות הנזכר־לעיל, צעיר

 מן ירידתו את למנוע כדי רק מישטרתיים,
 ה־ אחר הנוהים לאחרים, לא גם הארץ.

 על רע כשקצת בעיקר הזה. שחור־השחור
 אם דברים. מיני כל לשכוח וחצים הלב,

 הנעתו לשם המרץ, ובכל לעשות, יש כי
ציבו ובדרך גם, לעשות ויש — זו מדרך

העדיפו בסולם לשינוי־מה לגיטימית, רית
 גם המישטרתיות. פעולות־השיגרה של יות

זה. בנושא
 בתחתית הנכון, כמקומו להעמדתו עד

הסולם.
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 שעה שם וישב לבית-הקפה נכנס ניתו,
אחד. ספל-קפה על ארוכה,

ה ביודהמישפס שופט ששון, אברהם
 תמימות, שנים חמש מזה באשידוד יחידי
 פרץ של מישפטו בעיקבות לכותרות עלה

 תרשבי לגבי אולם בו. שנתן וגזר־הדין
וידועה. מוכרת דמות הוא השופט אשדוד,

 עיראק, יליד הוא 43ה* בן ששון אברהם
 בעיתונים. בטעות שנכתב כפי מצריים, ולא
 סיום ועם בילדותו, לישראל עלה הוא

 תל־אביב למישטרת התגייס הצבאי שירותו
לימו תקופת בל משך כשוטר בה ושירת

 אוניברסיטת של למישפטים בפקולטה דיו
תל-אביב.

הת עורך־הדין תואר את שקיבל לאחד
 חולון בגבול מישרד ופתח מהמישטרה, פטר

 במיש- דווקא שלו כשהמומחיות ,בודים
פטי־תנועה.
הת שנים חמש לפני גדין. מחמיר

 באשדוד. היחידי כשופט־השלום ששון מנה
 הם עוסק הוא שבהם המישפטים מרבית

אחדים חודשים לפני רק מישפטי-תנועה,

ששץ שופט
מופגן קפה

 150 של קנס הטיל כאשר התפרסם, הוא
 במכונית שהתנגש הולך־רגל על לירות
בתאונה. אשם ונמצא נוסעת

מל נאת־פנים, אשה לרנה, נשוי ששון
 פולני, ממוצא וכיבדודגוף טמפרמנט את

 הראשון הבינלאומי בבנק כקופאית המוכרת
 בתבשיליה העיד בכל ומפורסמת באשדוד,

 עם פולני בישול של תערובת המייוחדים,
בנים. שלושה לזוג מיזרחי.

המ מחמיר, כשופט ידוע ששון אברהם
 הרגיל. מן כבדים עונשים בדדך־כלל טיל

 צועק רמה, ביד נוהג הוא בבית־המישפט
 משך לשבת ונוהג הצדדים, בשני ונוזף
 לעבר עיניו מישיר כשהוא ארוכות דקות

ה למהלך לב שם אינו כאילו הנאשם,
קנקנו. על לתהות כדי דיונים,
נאש עם בדין שמחמיר כמי ידוע הוא

 בעלי־ או יותר הגבוהות מהשכבות מים
 נשפט כאשר כי ידוע וביחס. בדין אמצעים,

 וששון בעבירת־תנועה, בעל־רכב בפניו
ש לקבל מונן הוא אין קנס, עליו מטיל

 בכיסו, המזומנים לנאשם אין רגע באותו
ת אינו  שעות, מיספר בת ארכה לתת פו

 אותו מחזיק אלא הכסף, הבאת לשם כנהוג
 שבני־מיש־ עד במעצר או המישפט בבית
 הוא אם אפילו הסכום, את יביאו פחתו
קטן.

הר  ידוע זאת לעומת החלבאים. אז
 והנדכאים. החלכאים את שמבין כמי ששון
 מעריצי׳ היא באשדוד הגרוזית העדה
 כאשר העירייה את הדהים הוא שלו. גדולה
הי לחנויות־הליפטים צווי״הריסה הוציא
 ללא באשדוד הגרוזים שהקימו דועות

 ההריסה את היתנה אך רישיון, אישור,
גרו אותם עבור איזור-חנויות בפיתוח

 מיספר בוודאי יארד אשר פיתוח זים,
 המכוערים הליפטים את והטשאיר — שנים

ארוכה. לתקופה כנם על
 נוהג הוא ערבים, בפניו מופיעים כאשר

 ולהקל בערבית איתם השיחות את לנהל
 נד ניראו מדי־פעם שאפשר. ככל בדינם

ש ערבים של סצינות שלו בית־המישפט
ידיו. את לנשק המנסים זכאים, יצאו

 מוגבלת ששון של החברתית פעילותו
באשדוד. ידידים מאד מעט לו ויש ביותר,

1989 הזה העודס


