^ עיתונאים בבית־המישפט מצ
ו  1פים כבר זמן רב לעדותה של חגית
)חיה( ולדמן — בלדרית הסמים
הצעירה ,שגרמה בעקיפין למותם של
חברתה ,שולמית שלי ושל מישל
נחמיאס .ביום הראשון השבוע היא
עלתה על דוכן־העדים.
חגית היא צעירה שחרחורת ,בעלת
שיער מתולתל ועיניים חומות .שפתיה

להפסיק את התחרות בסחר־סמים
מתורכיה ,או שמא היה למישטרה מקור
אחר מתורכיה? בתשובה מפתיעה,
שנתנה חגית  .בעדותה לעורך־הדין
דויד יפתח ,התגלה טפח.
מסתבר כי חגית לא נעצרה
לראשונה בישראל .היא נעצרה כבר
בנמל־התעופה בתורכיה .שם נערך
חיפוש במיזוודותיה והסם נתגלה .אולם

ה ח  1* | ¥ | 1ה שני שוטרים מגוננים בידיהם על על-יד צלמת העולם הזה .על בן ניטו השוטרים לסלי
 1 1 1 1 ^ 11111העדה .לדברי השוטרים התנגדה את הצלמת ציפי מנשה ולהפריע לה לצלם את העדה
חגית ולדמן ,בלדרית־הטמים שקיבלה חנינה ,לצילומה היה זה אחרי שחגית עזבה את אולם המישפט
טוענים הנאשמים ,כי ידו של אנג׳ל לא
היתה כלל ברשת זו ,וכי ישורון ,שהוא
סוחר־סמים מוצהר ,העליל על שמעיה
אנג׳ל ,כרי להציל את עורו.

אבל בהזדמנות אחרת אמרה לה שולי
כי הסם מיועד גם לשמעיה אנג׳ל,
וציוותה עליה כי אם תעצר לא תזכיר
את שמו של אנג׳ל במישטרה .כאשר

בתורכיה יחכה לה אחיו של מישל
מוטקה ,והוא כבר יסדר שם את כל מו
שנחוץ.
כאשר הגיעה חגית לתורכיה היכן

ב דווי ת הסמים ,שמעצוה גו ם רוצח הנ ט ל ,שו חוו ה בחנינה ,וגירתה
על ■ןכן־העדים :׳ נ ע צו ה כ בד ב תוו כיוז והסמים התגלו שם
עבות וחושניות וקולה מעודן .לפני
שנכנסה לאולם שבו מתנהל מישפטם
של שמעיה ואשתו ,שרה )״שמוליק״(
אנג׳ל וחיים שושן ,נתבקשו השופטים
להוציא את אלי אסייאס ,חברה של
חגית ,מן האולם.
לנערה שישבה שנתיים בבית־
הסוהר היה קשה מאוד לעלות על
דוכן־העדים ולמסור עדות נגד לוויתן
פשע כמו שמעיה אנג׳ל .היא היתה

התורכים העלו אותה למטוס ושלחו
אותה לישראל .קצין־ביטחון של
אל־על הספיק ללחוש לחגית ,שהיתה
מסוממת אז ,כי :״מי שארז לך את
המיזוודות האכיל אותך יפה״ .למרות
זאת עלתה הבלדרית על המטוס ,בלוד
אספה את המיזוודות ונפלה ישר
לזרועות המישטרה.

^ פמו ת א
טרוריסטי
ין כל ספק כי הרצח הכפול בוצע
\ 4כדי למנוע משולחיה הישירים של
חגית להלשין על ראשי־רשת הסמים.
אולם המחלוקת היא מיהם באמת ראשי
הרשת ומיהם הרוצחים .הפרקליטות
מאשימה את הזוג אנג׳ל ואת חיים
שושן ,וטוענת כי השותפים להברחת
הסם היו מישל נחמיאס המנוח ,ישראל
ישורון ,שהיה עד־המדינה בתיק,
ושמעיה אנג׳ל ,העומד לדין .מאידך,

על כן היתה עדותה של חגית
חשובה כל כך .התביעה וגם הסניגוריה
ניסו להוציא מפיה כל מידע שהיה לה
מפי חברתה ,הנרצחת שולמית שלי ,על
זהותם של שולחיה ,ראשי הרשת.
במילים מפורשות אמרה חגית כי שבוע
לפני נסיעתה הקצרה לתורכיה ביקשה
ממנה שולי חברתה לנסוע לחו״ל.
״בהתחלה חשבתי שהיא מתכוונת
שניסע שתינו לטייל״ ,אמרה חגית,
היא הסכימה ומסרה את דרכונה
לחברתה .לפני כן היא מעולם לא היתה
בחו״ל ,וקפצה על ההזדמנות .אולם
חברה אחרת שלה ,סימה ,גילתה לה,
לדבריה ,כי עומדים לסבך אותה
בהברחת סמים ,וזה מסוכן .אז נרתעה
חגית ,פנתה לשולי וביקה שתחזיר לה
את דרכונה .אבל שולי אמרה כי הכל
כבר מסודר ,וכי אין דרך חזרה :״אם לא
תיסעי יהיו לך צרות״ .כאשר שאלה
חגית למי מיועד הסם ,סיפרה לה שולי
בתחילה כי הסם מיועד לה ולחברה,
מישל נחמיאס ,שאותו לא הכירה חגית.

נרצחת שלי
החברה הכי טובה
בתחילה נפחדת וחיוורת ,ובמהלך
עדותה ביקשה כוס־מים.
ב־ 27במרס  1981נעצרה חגית
בנמל״תעופה לוד ובמיזוודתה נמצא
קילוגרם הרואין ,שהבריחה מתורכיה.
היא הואשמה בהברחת הסם ונידונה
לחמש שנות מאסר .מעצרה הוא שפתח
את סידרת הרציחות .היה ברור
לשולחיה ,כי מכיוון שהיא נרקומנית,
לא יהיה למישטרה קשה להוציא מפיה
כל מה שהיא יודעת .וכל מי שהיה
קשור להברחה הגדולה נתקף פחד.
השערות רבות הועלו באשר למקור
ההלשנה על רשת הסמים .עד כה לא
היה ברור מניין בא המידע שגרם
למעצרה של חגית .האם באה ההלשנה
מתוך עולם העבריינים בישראל ,שרצו

הנאשמים שמעיה)מימין( ושרה אנג׳ל)משמאל(
ריקודים בפיקוקט

בילו שתי הנערות במועדון הלילה
פיקוקס בתל־אביב ,הצביעה שולי
לחגית על הזוג אנג׳ל שרקד שם.
הפחד לא היה המניע היחיד של
חגית לנסיעה .הובטח לה גם סכום של
 450אלף לירות כדי לעשות את
המלאכה .מכיוון שחגית עצמה היא
נרקומנית מזה שנים ,ונזקקה לכמויות
גדולות של הרואין — היא נטלה אז
כשלושה גרם ליום — היתה זקוקה
לכסף בדחיפות .בשבוע האחרון לפני
ההברחה התגוררה חגית עם שולי
בדירתו השכורה של מישל בבת־ים .הן
בילו כמעט את כל זמנן יחדיו ,ושולי
סיפקה לחגית את הסמים שצרכה .עד
לאותו זמן נאלצה חגית לעבוד בזנות
כדי להשיג את הכסף הדרוש לה
לסמים.
חגית ניסתה בעבר לצאת מסביבתה
העבריינית .היא בת לעבריין תל־אביבי
ותיק ,שישב בבתי־כלא מילדותה של
חגית .גם אחיה הוא עבריין המרצה
כיום שלוש שנות מאסר .לה עצמה יש
הרשעות קודמות על מירמה בענייני
צ׳קים שלא היה להם כיסוי .לפני
שהפכה נרקומנית עבדה זמן מה
כפקידה בקופת־חולים ,במטרה לשקם
את עצמה .היא חזרה והידרדרה לעולם
הפשע בעיקבות תשוקתה הגדולה
לסמים ,וכך נקלעה גם להברחה
מתורכיה.
כמו תא טרוריסטי סגור ,נוהלה גם
רשת הסמים בסודיות מופלגת .חגית
פגשה אך ורק את שולי ,אשר התבקשה
למצוא בלדרית .מישל ,שהיה חברה
של שולי ,היה משוכנע כי היא תבחר
בחורה ללא עבר פלילי ,כדי שלא תסכן
את הרשת .אך הוא עצמו נותר מאחורי
הקלעים ,ומעולם לא התגלה לפני
חגית .היא רק שמעה עליו מפי שולי.
כמובן שחגית לא פגשה אף אחד אחר
מרשת־הסמים .היה זה חוסר זהירותה
של שולי ,שגילתה לאוזנה כי גם
שמעיה שותף להברחת הסם.
ביום הנסיעה לתורכיה ,הביא מישל
לדירה את הכרטיס והכסף ,אך חגית
נתבקשה להישאר בחדר אחר ולא
לצאת ממנו עד שמישל יסתלק .שולי
מסרה לה את הכסף והמיזוודות ,שהיו
מוכנות עבורה ,וליוותה אותה
לנמל־התעופה .היא הסבירה לה כי

לה מוטקה .הוא היה מלווה בחבורו
תורכים וישראלי נוסף בשם ז׳וז׳ו .ה
הובילו אותה לבית־המלון ,ולקחו או
מיזוודותיה .באותו יום הוציאו הגברי
את חגית לבילויים והחזירוה למלו
למחרת שכר גם מוטקה חדר במלו
וכאשר חגית שאלה אותו מתי תיסז
וכמה סם יהיה במיזוודות ,סטר לה ע
לחייה .״את שואלת יותר מדי שאלווז
אמר לה .הוא לקח את מיזוודותי
'והביא לה מיזוודות אחרות במקומ
בשעה  11לפני הצהריים אמר לה נ
היא טסה לארץ .חגית נטלה את מג
ההרואין שלה ,אספה את מיזוודותין
ונסעה עם מוטקה לנמל־התעופה.
עוד בתורכיה ,מיד כאשר עברה א;
מישטרת־הגבולות ,התברר לה כי הי
אבודה .מיזוודותיה נלקחו לבדילו
והיא נעצרה .אך בכל־זאת הועלת
למטוס וידעה כבר מה יהיה גורלו
״הייתי מסטולית ולא ידעתי מה או
עושה״ ,ענתה לשאלותיו של שוש
מדוע בכל זאת לקחה את המיזוודו
כאשר הגיעה ללוד .היא נעצרה והוב?}
עם מיזוודותיה למישטרת הנק
הצפונית .היא נחקרה וסיפרה את כ
הידוע לה" .הייתי בקריזה מהר!►
שהמישטרה תפסה אותי ,לא היה לי ס
וכל הגוף כאב לי״ ,אמרה.

יומר מד>
שאלוח
ך* מישטרה ניסתה ללכוד ררכ
 1 1את כל הרשת ולקחה אות
לבית־מלון .מן המלון התבקשה לטל3
להוריו של מישל ולדבר איתו .היו
טילפנה כמה פעמים ,אך מישל לא הי|
בבית .לבסוף ,בשעת ערב ,ענה ל
מישל .היא אמרה לו כי פגשה את אח
בתורכיה ,יש בידה מיזוודה עבורו ע
הסם והוא מתבקש לבוא למלון ולקב
אותה .אך מישל היה זהיר ,הוא אמר ל
כי אינו מכיר אותה ,אינו מבין על נ
היא מדברת ,וטרק את השפורפרת.
למחרת בבוקר נעצר שמעיה ,שוי
ומישל התחבאו .מישל נלקח למקו
מחבוא בפארק־הירקון ,ושם נרצח1.
גורלה של שולי היה דומה .ה,
)המשך בעמוד >6
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