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 של יום־זזולדתה הגיע אשד ך•
 יחדיו יסעו כי חגי חציע חלן, ~

 לפני אותה יציג והוא לישראל,
 הלן התעכבה מהודו בדרכם הוריו.

 מישפה־ את לבקר כדי באנגליה
להולנד. נפע וחגי תה,

 בספטמבר לישראל חזר הוא
 ספורים. ימים אחרי ונעצר ,1982

 לממ״ן מהולנד ששלח במיזוודה
 כאשר קוקאין. גרם 63כ־ נמצאו

 חיכו. המיזוודה את לקבל חגי בא
 הם הסמים. מיחלק אנשי כבר לו

ה את ועצרו הקוקאין את מצאו
צעיר.

 נחשבת קוקאין של זו כמות
 לתום עד נעצר וחגי מיסחרית,
 חם, על שנתפס מכיוון ההליכים.

שו מוטי סניגורו, באשמה, הודה
לעונש. אלה בימים טוען רר,

 הסניגור של העיקרי הטיעון
 בניגוד הקוקאין. מהות בעניין הוא
נח קוקאין האחרים, הסמים לכל
העי של כסם ומתמיד מאז שב

 ויוצרים, סופרים אותו צרכו לית.
מיתוסים. סביבו ורקמו

 יחסית גבוה הקוקאין של מחירו
 בו והמשתמשיס אחרים, לסמים
 של מזו שונה שכבה עם נמנים

מוס למשל. בהרואין, המשתמשים
 ממכר אינו זה סם כי הכל על כם

המכו בלבד. נפשית אלא גופנית,
 מחדד הוא כי טוענים לו רים
 יכולת את ומשפר החשיבה את

האינטלקטו־ הכושר ואת הביצוע

ווצוגי לשימוש נועד
במהי פגה שהשפעתו מכיוון אלי.
או ולהריח לשוב צורך יש רות,

ביותר. קרובות לעיתים תו
 עד נדיר זה סם היה בישראל

והש היקר מחירו האחרון. לזמן
המש את הרתיעו הקצרה פעתו

 רק הרגילים. הישראלים תמשים
ליש אותו לייבא החלו לאחרונה

 כמה נתפסו כשנתיים ולפני ראל.
רנד במלון העולם־התחתון מראשי

ושקד שורר סניגורים
החשיבה...״ את .מחדד

ושוטר שחר נאשם
ובעישון...׳ בהזרקה ״בהרחה,

 הסם. לצריכת דרכים עוד יש
 את לעשן אפשר המומחה, לדברי

 בסיגריה מעורב כשהוא הקוקאין
ה קוקאין אבל מריחואנה. של

 שונה מסוג הוא בעישון נצרר
בשאיפה. הנלקח מזה במקצת

 מריחים כאשר כי ציין המומחה
לש תיאורטי באופן אפשר קוקאין

 אין שורה. שעה רבע כל אוף
 וההשפעה המנות, של הצטברות

 הקוקאין מה. זמן אחרי עוברת
 לו שיש הרגשה למשתמש נותן

סופרמן. של ביצועית יכולת

נמרצת חקירה
ומקיפה

 כמות עד־התביעה לדברי משתמש.
 אפילו או קוקאין גרם 1.4נד של

 הסניגור, קטלנית. כמות היא פחות
 הצליח ומעמיקה, נמרצת בחקירה
 יש כי להודות העד את להביא

 1ב־ להשתמש הנוהגים משתמשים
 ליום, מגרם ביותר קבוע אופן

ארוכות. תקופות במשך

ה בין העיקרית מחלוקת ףי
 ההגנה ובין המישטרתי מומחה י י

ל יומית כמות מהי בשאלה היתד,

 מגרם יותר חגי צרו אמנם אם
 שהביא שהכמות יתכן ליום, אחד

 לשימושו להספיק צריכה היתה
 התביעה לטענת אבל לחודשיים.

 שייבא הכמות את לחלק אפשר
 הנאשם עמד ולכן מנות. 1000לכ־

 דולר. 5000כ־ הסחורה על להרוויח
 המוטל המאסר עונש בין ההבדל

 לשימוש סם המייבאים אנשים על
 סוחרי- על המוטל זה ובין עצמי
עצום. הוא סמים

אישי שימוש
בלבך

 באמסטרדם הסם את קנה גי
 לקנוו כדי עד־התביעה, לדברי י י

 צורך יש כל־כך, גדולה כמות
 הגדולים. הסוחרים עם בקשרים

ו איתם, קשרים לו שאץ אדם
 כאלה, בסכומים סם לקנות ינסה

 העבריינים על-ידי ספק ללא ירומה
 השיווק בין חיץ ״יש בהולנד.

בהו הסיטוני והשיווק הקימעונאי
למי אותו. לעבור צורך ויש לנד,

זאח טוענת: התניעה

מיסחדית נמות היתה
הפת נכונו טובים קשרים שאין

 שימכר! הסיכויים רבים רעות. עות
 או לבן, צבע בעל תחליף לו

מאו לו יתנו ולא כספו את יגנבו
המומחה. אמר בתמורה,״ מה

 מומחה להביא עומד הסניגור
 השופנ את לשכנע כדי מטעמו

 או אתו שהביא באדם מדובר כי
 שהותו לתקופת לו הדרוש הסם

בישראל.

הלן וחברתו שחר נאשם
הביצועים...' את ״משפר

ןיקא1ו/ן11
 לווה לספסל-הנאשמים פללו ^
■  זר יפהפיה על-ידי שחר חגי י

 מוכר והנאה הממושקף הגבר הרוב
 תל־ של הנוצצים בחוגים היטב
להס נהג הוא נים ש ד במש (אביב.
 ובמועדונים־יוקר־ במסיבות תובב
ו חברים הרבה לו ורכש תיים,

חברות.
בקבלנות, עסק האחרונות בשנים

 ידו, על שנפלה מלבנה נפצע אך
 אסף הוא לעבוד. להפסיק ונאלץ

 לידידו, שלום אמר כספו, את
בהודו. עצמו את לחפש ונסע

 צעירה הלן, את פגש בגואם
 היא ודקת־גיזרה. בלונדית אנגליה,

ו ארגנטיני לגבר נשואה היחד,
בגואם. איתו התגוררה

 זמן ולאחר התאהבו והלן חגי
יחד. לגור עברו קצר

 משתמשים כשהם בתל-אביב דה
כסם.

ל  שעה רבע כ
שורה —

שט אורי השופט של ולמו ^
■ ה של כמועדון נראה רוזמן י

 של חברתו הלן, והיפות. יפים
ומת לישראל אחריו שבאה חגי,

 מחמיצה אינה אחיו, אצל גוררת
מ כמה היו איתה ישיבה. שום

 אחת העציר. של וירידותיו ידידיו
 דמעות הזילה עיתונאית, מהם,

חגי של גורלו על חשבה כאשר

 כי הסכימו כולם לכלא. שיישלח
נחמד. בחור הוא

ל מנסה חתן, שרה התובעת,
 הנאשם כי בית־המישפט את שכנע

 של הגדולה הכמות את הבריח
 ולעשות למכרו כדי לישראל, הסם

לשכ מנסים וסניגורו חגי רווחים.
 היתד, הכמות כי השופט את נע

ה של העצמי לשימושו מיועדת
נאשם.
 הזו, הנקודה את להוכיח כדי
 אריאל סנ״צ את התביעה הביאה

 מישטרת־ישראל של מומחה צבי,
ה צורות על סיפר העד לסמים.
 כי מסתבר הקוקאין. של נטילה

ל לשאוף ניתן האציל הסם את
 לצרוך כדי האף. דרך ריאות
 שורות לפזר נוהגים כך, אותו

 משטח על הלבנה האבקה של
 מחלקים ראי. או זכוכית כמו חלק
 ושואפים גילוח בסכין השורות את

 נוספת דרך השניה. אחר אחת
קטנ כפית בעזרת היא לשאיפה

ה בעזרת לכך. המיוחדת טונת
 האף אל האבקה את מגישים כפית

אותה. ושואפים
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