
נ היחידה ו מ ת1ח ת שר י שטו מי
ירים, בוהמה, ואנשי שחקנים צי

 אינם אישי־ממשלה או גדולות חברות בעלי
 היחידים ישראל. במדינת סמים של צרכנים

 למצוא ואפשר בהם מתעניין ■שהציבור
הבד הזמרים, השחקנים, הם סמים, אצלם
 בני־העשרה על הנערצות דמויות — רנים

 ביומו, יום ׳מדי המופיעים שמות והוריהם,
 גלי על בעיתונים, סמים, של בהקשר שלא

הטלוויזיה. מסכי ומעל האתר
 הופיעה הניידת

בחתונה

מסתערת החישטרה
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 ספק דדון אלי המישטרה ס״ר ך*
 הוא שבו הרב הפירסום בהנאה. כפיו 1

 הזמר- של מעצרו בעיקבות בעיתונים, זכה
 בוודאי קראום, שמואל(״שמוליק״) המלחין

 לו יתווסף עתה מפקדיו. לאוזני עד הגיע
 חשודים ארבעה לעצור הצליח הוא פירסום.
 ומפורסמות ידועות דמויות ארבע :נוספים

תל־אביב. של בבוהמה
 ושוטרת שוטרים ארבעה עוד עם יחד
 שאול הצייר לדירת התפרץ הוא אחת,
 דדון בתל-אביב. פרוג שברחוב נמרי,

 דלת על להקיש כלל טרחו לא וחבריו
 חתום בצדחיפוש מצויידים חיו הם הדירה.
 ואין צו-חיפוש יש וכא־שר שופט, על״ידי

הדלת. את לפרוץ מותר פותחים,
 ביחידה מוכרת דמות הוא דדון אלי רס״ר

 של המרכזי, המדור לשעבר המרכזית,
 הוא שאין למרות תל־אביב. מחוז מישטרת

 דדון, יודע לעברייני-סמים, היחידה מפקד
 הבוס כי רעשני, אופנוע על לדהור האוהב

 לעבוד אוהב אינו סלוק, איזידור פקד שלו,
 דדון דדון. את לו יש זה בשביל קשה.
ביממה. שעות 20ו־ 18 •שד, כמו עובד

 הוא קצין. להיות כדי להצטיין, עליו
אותו. ישלחו לא לקורס־קצינים כי יודע

 יודע גם הוא לכך. לו יעמדו לא כישוריו
 שבהם, מייוחדים מיקרים יש שבמישטרה

 את לו מעניקים במעשיו, מצטיין כשדס״ר
 ״מת״ ודדון קורם. ללא גם הקצונה דרגות
קצין. להיות

 מקני-המידה אחד כי יודע גם דדון
 הפירסום. הוא ישראל במישטרת להצלחה

הסו את לחפש טורח הוא אין כך מ-שום
שמו אלה ואת מפיצי־הסמים, את הרים,
 מחשבה מקדיש אינו הוא אותם. כרים

 ה־ של לתפיסתם קשה ועבודה מעמיקה
הגימ ליד העומדים אלה של ״פושרים״,

 להפוך בני-העשרה את ומפתים נסיות
 אחר בשקידה מחפיש אינו הוא צרכנים,

 אינו ה״לווייתנים״, הגדולים, סוחרי־הסמים
 ״מכות״(מישלוח־ שעושים אלה את מחפש
 כדי העולם־התחתון), בעגת גדול, סמים

 ולמנוע סם של רציניות כמויות לתפוס
השוק. אל להגיע בעדו

 זוכה מתרחש, כשהוא כאלה, של מעצרם
 וכי׳מעט בעיתונים, ספורות בשורות רק

 דדון אבל לטלוויזיה. מגיע אינו מעולם
 דדון כי והטלוויזיה. העיתונים את צריך

קצין. להיות משתוקק
סמים. המעשנים ■אנשי־צמרת למצוא קשה

 גילה למיטה מתחת כחשיש. החשוד חומר
שקית חייו: של ה״תפיסה״ את דדון

 כמריואנה, החשוד חומר ובה שחורה,
כימעט. וחצי קילו של במישקל

 בדירתו שנתפס ה״חומר״ כי טען שמוליק
 ברמלה. ערבים אצל שניקנה טבק הוא
 הצדיק סמים, מעשן הוא כי הכחיש לא הוא
 דחה אך ההשראה,״ ״בגלל כמובן זאת
בסמים. סוחר הוא כאילו ההאשמות את

 מעצרו בהצלחת די היה לא לדדון אולם
 של בביתו שרייתה הידידה קראוס. של

 טיפול, שווה היתה עת, באותה קראום
 מתעב ממש שהדון העובדה לאור בעיקר
 דדון הבוהמה. לחוגי השייכות יפות נשים

 היתד. •שעדה העובדה מן כלל התפעל לא
 בכך הסמים, נתפסו בה בדירה אורחת
שתחה ממנו בצה״ל, מפקדת היתד, שהיא
 בארצות- קולג׳ בוגרת מזמן, לא ררה

ה חתיכות שתי כי החליט דדון הברית.
 עדה של בתיקה שנמצאו הזעירות חשיש
 משמשת -שהיא לכך ניצחת הוכחה מהוות

גדולה. רשת־סמים של בלדדית
מת היא כי לחוקריה עדה כשסיפרה

 הקליד ברחוב חברה עוד עם יחד גוררת
בראשו אדומה נורה נדלקה בתל-אביב,

 שחקנית היא זילברשטיין וגה *י
 בחיי היטב המעורה ויפה צעירה

 אנשי דדון, לגבי תל־אביב. של הבוהמה
 יפות, צעירות כשאלה ובעיקר הבוהמה,

 החליטה מונה בלב־ונפש. ■אוייביו הם
 בשם נחמד בחור לבחיר־ליבה, להינשא

 ובני- ידידיה כל את והזמינה שי, רמי
 לדדון רמי. עם החתונה למסיבת מישסחתה

 על תהיה מונה של שהמסיבה ברור היה
 סמים אף ואולי המריואנה החשיש, טהרת
 היחידה של ניידת קוקאין. כגון יותר קשים

 בחתונתה ־התייצבה אנשיה על המרכזית
 השוטרים בלתי־קרואה. כאורחת מונה של

 הם אך סמים, למצוא הצליחו לא אומנם
 של תה שימח את לקלקל בהחלט הצליחו

מונה.
 שנוא־נפ-שו הוא קדאוס שמוליק הזמר
 שמוליק כי נודע לדדון דדון. של האישי
 האחד: זה. אחר בזה חטאים שני ביצע
 ש״בוודאי מונה, של בחתונה השתתף הוא
 במסיבת ה-שתתף גם והוא סמים,״ בה היו

 מידידיו, אחד של בנו של בר־המיצווה
 מוכן היה דדון הירקון. שפת על שנערכה
סמים. עישנו מסיבה באותה כי להישבע

 לא כאלה מרשיעות עדויות שתי עם
 בחמישה להתפרץ, שלא דדון היה יכול

 ברחוב שמוליק של לדירתו זה, בחודש
 את שם מצא הוא בתל־אביב. טרומפלדור

 גילה קרייטר, עדה ידידה, עם שמוליק
 ה״חשוד חומר חתיכות שתי עדה של בתיקה

 ליד ברוטו. גרם 21 של במשקל כחשיש,״
 השיש, חתיכות שתי עוד מצא הוא הספרייה

 במישקל כמריואנה, החשוד נוסף חומר עם
שבהן סיגריות ובידלי ברוטו, גרם 79 של

אוי?! המפורסם הזמואינשטיין
ו נעצר, אינשטיין,

 שבוטלה — חבישה פ?ןוות נגדו הוצאה
 לאחר — רדון של מפקדו על־ידי אחר־כך
חשוד. חומר עם בקבוק בדירתו שנמצא
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 למונה קילקלה במסיבה השוטרים של הופעתם תל־אביב. של והאמנים השחקנים מקרב
הרנל־אביבית. הבוהמה אנשי על הגדולה להסתערות אות והיוותה בחייה, המאושר היום את

כסיית איש
 אן למישטרה, הוא אף הובל המפורסם,

 בביתו למצוא רדון של מאמציו למרות
הוכחות. חוסר בגלל הביתה נשלח סם,

 סירטי של מושבע מעריץ הרס״ד, של
 הדירה אל מיהר הוא .0־5 והוואי קוג׳אק

העו ברגיל, חוה הידידה, את לעצור כדי
 הידועים ממישרדי-הפירסום באחד בדת

 עת באותה נמצאה לא חוה בתל־אביב.
נקייה. הדירה כי הוכיח וחיפוש בבית,
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