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 סוחר-סמים של ביתו גג על שרועד! כשהיא
 מונה בתל־אביב. הירקון ברחוב מוכר,
 הרותח הזפת בתוך היום בצהרי שכבה

 של חריף ריח נדף מגופה הגג. של
 מבלי צרכיה את עשתה היא ושתן. צואה
 נעוצות היו ציפרניה ממקומה. לזוז

הכרה. ללא הייתה היא הזפת. בתוך עמוק
 האחת שקיות. שתי מונחות היו לצידה

 שתי מונחות היו בשנייה ריקה. הייתה
 כל המכילות פרודומול, כדורי חבילות

 חבילות שתי ועוד כדורים, עשרה אחת
 כל המכילות ),5 (אסיוול ואליום כדורי
 היו, ־ הריקה בשקית כדורים. 25 אחת

כבר הספיקה שבהם סם כדורי כנראה,

שכ זמן כמה יודע אינו איש להשתמש.
 ל- הועברה כאשר הלוהט. הגג על בה

הי היא כי הרופאיו קבעו בית־החולים,
 לכל שעתיים, תוך המוות. סף על תד!

לחלוטין. מתייבש גופה היה היותר,

חדר
בעליית־גג

צמרת דוגמנית
במשך פירסומת. בצילום נראית

 כדוגמנית דרכה את הוזלה מונה
 ה״א בתמונה ומבטיחה. צעירה

נוספים. מיקצועות לה היו חייה
 לילית בשתייה מונהבבריכה נערה

באו תל־אביבי. במלון
לצאת. הרבתה וכפיצוי גמילה, טיפול מברה תקופה תה

 התגוררה האחרונים החודשים משך ין*
 גג שעל סוחר־הסמים, של בביתו מונה ■■

 בעליית- ממוקם היה חדרה נמצאה. ביתו
אלכוהו בעצמו היה סוחר־הסמים הגג.

 לנרקומן, הפך מונה את הכיר מאז ליסט.
 הוא שבהם לכדורים מכור הוא וכיום
סוחר.

 סוחר־ עם שהתגוררה התקופה במשך
גמי טיפול לקבל מונה המשיכה הסמים,

 כשנה לפני החלה שאותו מסמים, לה
מת הייתה היא יום מידי כימעט וחצי.

ה ביפו, מסמים לגמילה במרכז ייצבת
 רייטר. (מיקי) מיכאל ד״ר על־ידי מנוהל

 כדי בעיקר לשם מגיעה הייתה מונה אך
התמכ שלהם האדולן, כדורי את לקבל

 מהתלות ההשתחררות תהליך תוך רה
 תחליף מהווים אלה כדורים בהיתאין.

פחות. לא ממכרים הם אך הלבן, למוות
 אחרים ואת עצמה את השלתה מונה
יעז הגמילה במרכז הביקורים כי באמרה

 להיכנס צריך הגמילה לצורך לה. רו
 במשך ולהפחית ברזל, של למישמעת

 מונה ליום. הכדורים מיספר את הזמן
 סיפק שלה סוחר־הסמים זאת. עשתה לא
 בנוסף כדורים, של עצומות כמויות לה

 גם ביפו. במרכדהגמילה שקיבלה לאלה
 הד״ר לה שהעניק הפסיכולוגי, הטיפול
 הסגור מהמעגל להוציאה עזר לא רייטר,

)38 בעמוד (המשך
הבוהמה במרכז

בתמונה ,מרכזי. מקום שם לו קנה

 בחוגי מונח מסתובבת 15 בת נערה היתה מאז
 מפתה, משיכה בחובו הטומן הנדיר, יופייה הבוהמה.

שאולי. של במיסעדה באירוע (במרכז) נראית היא


