
 לערוך אופנה צלמי מליידי הובאה שאליה אילת חוף על איריסהזוהר בימי
 צלמי של ליבם את אירים כבשה 16 בגיל צילומים. סידרת

ישראל. של אחד מיספר דוגמנית והפכה התמירה, וקומתה יופיה ביגלל והפירסומת, האופנה

 ב האחרון לפני הפרקעצבות
 היון איריס של חייה,

בהצלחה. זכו ואשר שפירסמה השירים פרק

מן, ני קשים,״ לסמים מכור נרקו
י י ;  מחלקת- עובד ערוסי שמעון הודה /

 כאשר תל־אביב, עיריית של התברואה
 סחר־בסמים במישפט שעבר בשבוע העיד

 בחור אלי ניגשו אחד ״יום נגדו. המנוהל
 איריס, לה שקוראים הבחורה, את ובחורה.
 פיהוקים דמעות, עם באה היא הכרתי.

 היא משבר־סמים. של סימנים ורעידות,
 אפשר איפה לה שאגיד בפני התחננה

 לא איתה שהיה הבחור סמים... לקנות
 ושם לתחנת־סמים, נסענו בכלל. דיבר

 על הצביעה היא הרואין. קנתה אירים
 שתפסה לי ואמרה איתה שהיה הבחור

 לעצמי הזרקתי ואני הריחה איריס פראייר.
הסם.״ את

 כך, אחר שהתברר כפי אירים, אותה
 ביותר המפורסמות הדוגמניות אחת היתה

 עימה שהיה הבחור דווידסקו. איריס בארץ,
 מישטרת של ממחלק־הסמים בלש היה

 עשו, עליו, והממונים זה, בלש תל־אביב.
 שעלולה טעות בכוונה, שלא או בכוונה
 שמה את הסגירו הם בחייה. לאירים לעלות

 אירים חושבת כיום התחתון. העולם לידי
 פסק־דין נגדה הוציא התחתון העולם כי

 שהתברר כפי למחתרת. ירדה והיא מוות,
 איריס היתד. ערוסי של במישפטו מהעדויות

 השופט המישטרה. עם פעולה משתפת
 איריס אם המישפט, בתום להחליט יצטרך

 סוחרי בלכידת למישטרה לעזור התנדבה
נרקו מישטרתית, סוכנת היתד. אם הסם,
לה, הביא המישטרה עם שהקשר מנית

הדוגגגזית את המישטוה תשנה בטעות
 על־ידי ידיעתה ללא נוצלה שמא או סמים,
 כדי זיהתה, לא שאותם מישטרה, סוכני

סוחרי־הסמים. את לתפוס
 מנושא הירפו לא ערוסי של סניגוריו

 ממחלק- רוזנברג יעקוב המפקח את אירים.
 את מכיר הוא אם הסניגור שאל הסמים
 ״כן. :תדהמה מרוב גימגם רוזנברג אירים.

 המישטרתי המפקח את אותה.״ מכיר אני
 אתה ״האם :הסניגור שאל יפת מנחם
 לפעולת בהתכוונו ז״ אירים בגברת נעזרת
 מבית- ביקש יפת סוחרי־הסמים. לכידת

 על לענות מהחובה אותו לשחרר המישפט
 אחד כי הודה, שמש אמנון פקד השאלה.

 לשם דווידסקו באירים השתמש משוטריו
סוחרי־הסמים. גילוי

 בבית־המישסט, שהופיעה עצמה, איריס
 שאלות על מלהשיב השופט על־ידי שוחררה

 הכל. הכחישה היא להפלילה. שעלולות
 אני ומה ממני רוצים מה יודעת לא ״אני

 ״נכון לשופט. אמרה בבית־המישפט,״ עושה
 טיפול עברתי אבל בסמים, שהשתמשתי

 עזרתי לא אני יותר. לוקחת לא ואני גמילה
 סוחרי־סמים בלכידת למישטרה פעם אף

 השוטרים משמות אחד אף מכירה ולא
 שמש פקד של שמו מלבד כאן, שהוזכרו

שנים.״ חמש לפני פגשתי שאותו
 ״הצלחתי
להיגמל״

ה 0 ^ כוג  דווידסקו, איריס כי הגירסה נ
 כפי הכישרונות, אלף בעלת הנערה א*

 למישטרה עזרה ידידיה, אותה שמכנים
 היא כי ספק אין סוחרי־הסמים, את ללכוד

 המישטרה, כי ברור חיים. בסכנת נמצאת
 לכפר שקשה בשגגה או זדון כוונת מתוך
 העולם לווייתני לידי אותה הסגירה עליה,

 שמשתף במי לנקום היודעים התחתון,
המישטרה. עם פעולה
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תח של הקלטים מאחרי בתמונה איריסחגים מרבת
 שהתפרסמה מי טס יחד מלכת־המים רות

הסתבכותה למרות חנני. שולי בפלילים, שהסתבכה כנטרת־זוהר כך אחר

 ידי מקווים איריס, של
 הו את ולתפוס ולחזור

איריס טזבה בינתיים

 בנרקומנים המישטרד. משתמשת כאשר
 הבלשים מקפידים סוחרי־סמים, ללכוד כדי

 הראשונה בפגישה רק בנרקומן להיעזר
 לבוא ממשיכים הם אחר־כך הסוחר. עם

 וכאשר הנרקומן, ללא סמים ממנו ולרכוש
 הם לבסוף, אותו לעצור מחליטים ד.ם

 את רק הכולל כתב־אישום נגדו מגישים
 העסקות כל הנרקומן. ללא שנעשו העסקות

 שלא כדי וזאת הראשונה, העיסקה מילבד
 הסגיר הנרקומן כי הסוחר בדעת יעלה
 את לחשוף צורך יהיה שלא וכדי אותו,

בבית־המישפט. הנרקומן

 השגי] את שעשה מי היה ערוסי של במישפטו
 המי ערוסי נגד לאיריס. גורלית להיות העלולה

 ל שבה הראשונה, העיסקה בעניין גם כתג־אישום
 ואיר אירים, גם השתתפה שלו הסניגורים דעת

־ נחשפה.
 כאי בבית־המישפט שנראתה ,23ה־ בת הצעירה

 1עז שלה, הרבות הפירסומת ממודעות מאחת יצאה
 דווידסל אלי אביה, גם ביתה. את המישפט לאחר מייד

 נעל דלא-ניידי בעסקי העוסק תל־אביבי עורך־דין
 לעזו תיאלץ שאיריס יתכן מדירתו. אשתו עם יחד

 ידידי לבית ולברוח הארץ את דבר של בסופו
אוד שהפילה המישטרה עזרת בלי או עם באירופה,




