
 דלל, וסמדר התורכי) מהכלא בינתיים
 שעליו אושרי, טוביה של בת־אחותו

 הכפול, הרצח בגין מאסר־עולם נגזר ,
 ל־ שפוטה דלל סמדר בבר־בקר.

לתור הרואין הברחת על מאסר־עולם
כיה.

יעקב, מספר התורכי,״ ״בכלא
 מאוכל בכסף: הכל לקנות ״אפשר
 קנטינה, שם יש סיגריות. ועד וביגוד
דבר. כל שם לרכוש יכול ואסיר

 את לשחד שאפשר לי ״אמרו
 לי, שאמרו מה לפי בכלל, הסוהרים.

 חששתי אני אחד. כל שם לשחד אפשר
 למי. ידעתי לא כי מישהו. אל לפנות
 אפנה אני אם טעות. גם לעשות אפשר

 להיזרק עלול אני נכון לא למישהו שם
לכלא. בעצמי
 סמך על מרדכי את עצרו ״הם
שלחה. ישראל שמישטרת הניירת

ש• עורכי־הדין וגם אנחנו, ״אבל
 שם, יש מה יודעים איננו אותנו, ייצגו ״

 ישראל שמישטרת ניירת, באותה
 זה רוצים, שאנחנו מה כל שלחה.

 כאן, ויישפט ארצה יגיע שמרדכי
 באמת יש אם ישראלי. בבית־מישפט

לדין. אותו להעמיד מקום

המיזוודה. את להביא כד•
 אחרי לשנתיים, אז נשפטה שושנה

 רום, משה הפרקליט עם התביעה הסכם
אותה. שייצג

 קשור היה חלוואני מרדכי של שמו
 ישראלית אוזבק, לגילה גם בזמנו

 לגילה בתורכיה. היום המתגוררת
 שם בבת־ים, מועדון־קלפים היה אוזבק
 היה אשר חלוואני, מרדכי את הכירה
 היא לבסוף תקופורמה. עימה מיודד
 התחתנה לתורכיה, ישראל את עזבה

ג׳לל. בשם תורכי עם
 סמים אנשי עם קשרים היו הזה לזוג

 קניית של בתיווך עסקה והיא בתורכיה
 בפרשת הוזכר שמה ואכן הרואין
 לבלדרית ההרואין קילוגרם מכירת

 על־ידי שנשלחה ולדמן, (חגית) חיה
 היא ישורון. וישראל אנג׳ל שמעיה
 ללוד כשהגיעה החומר עם נתפסה

 הרצח להשתלשלות גרמה ותפיסתה
 שלי שולמית נרצחו שבו ,2 מס׳ הכפול
נחמיאס. ומישל
 למישטרה הלשינה גילה כי סופר אז

אנג׳ל. קבוצת על
 טובה. ונקודה רעה נקודה לבסוף:

אכן חלוואני מרדכי אם הרעה: הנקודה
מ בבית האחים עם * ?8
בשיחרור, לטפל שנטע השרשרת), יעקב(עונד אחיו:

 שנפל ודני, הלבנה) (בחולצה טוביה בתורכיה;
 לקחת ביקש עת ישראל, מישטרת במלכודת

מרדכי. של להיות אמורים שהיו החפצים את

בבלא חברים עם
חבריו הם ישראליים וחמישה (למעלה) איראנים,

 שפם. בינתיים שגידל מרדכי, של התורכי לכלא
 חובש הוא הראשונה) בשורה מימין, בתמונה(ראשון

ומחייך. מעיל״בית לובש טנדלים, נועל כובע־גרב,

 יודעת אני ביניהם, היה מה יודעת
 מתחמק והיה אותה רצה לא שהוא
 בשבילו. בחורה היתה לא היא ממנה.

 היא גילה שרק היום, יודעת אני
 רצתה היא מוטקה. את שהפילה
אותה. רצה שלא בגלל בו להתנקם
 מבית־הסוהר מיכתבים לי כתב ״הוא
 היתה שגילה לי וסיפר בתורכיה

 כשהוא באיסטנבול, בשדה־התעופה
מרחוק." עליו והצביעה נעצר

 שושנה הגיעה שבה הדרך על
 כשנתיים לפני כי מספרת היא לכלא,
 הבת עם לטיול בעלה אותה הזמין

 אמר שם לפאריס. ,15 בת היום אורלי,
 יצחק חברו עם נוסע שהוא מרדכי לה

 במשך לתורכיה. לשבוע כהן (איצי־ק)
 שטילפן עד ממנו, שמעה לא שבוע
 יום. באותו לפאריס חוזר שהוא ואמר
חזר. לא הוא אבל

הגיע. לא הוא אך
 שושנה טילפנה יומיים אחרי.

 ולמישטרה התורכית לקונסוליה
 ולא תורכית רק דיברו הם בתורכיה.

 צלצלה לבסוף רעהו. את איש הבינו
עצור. מרדכי כי לה נודע ואז לארץ,

 לפני אך ארצה לו?זור היא׳החליטה
 יצחק מישפחה קרוב צילצל שחזרה

 בישראל, אמבולנס כנהג שעבד גרוס,
 לשמוע התפלא הוא מרדכי. את וביקש

 כי לה ואמר שושנה של קולה את
 מרדכי של חפצים כמה אצלו נשארו

 כדי לה, אותם למסור רוצה הוא וכי
 לה אמר אחר־כך ארצה. אותם שתיקח
וביקש בארץ החפצים את שימסור

- בתורכיה דהווג להוציאו שעומדים סיבה נרי־התיקשוות
■ותו מעניין גם או ■ותה כווזא■ האמיתי הסיטו שטות. זוה■

 שהעיד עד אף הביאו לא ״בתורכיה
מרדכי.״ נגד

 לאמצעי גם פנה חלאוני יעקב
 סופר בטלוויזיה בשידור התיקשורת.

 תמים ישראלי אזרח כיצד בהרחבה
 בתורכיה נעצר באירופה לטייל שיצא

בכפו. עוול לא על
 לשפוט אפשד

פעמיים
ה ל מישטרת־ חשדות מבוססים מ

ישראל? {
 מרדכי מוכר ישראל למישטרת

 סמים בהברחות שעסק כאיש חלוואני
 היה לדעתה ארוכה. תקופה במשך
 רשת־סמים ראש חלוואני מרדכי

 באמצעות לישראל הרואין שסיפקה
 בבית־ הוזכר שמו שונים. בלדרים

 לפרשות בקשר פעמים כמה המישפט
 מתורכיה שהובא הירואין תפיסות של

אחרות. ארצות דרך
 נעצרה לנדאו אברהם הבלדר בפרשת

 עם יחד שושנה, מרדכי, של אשתו גם
בלדה לאותו, נסעו כאשר דני. אחיו.

 תורכי ביודמישפט על־ידי יישפט
 לישראל, ויגיע ישוחרר מכן ולאחר
 בכמה חלקו על למישפט כאן יועמד

 כי שמו. הוזכר שבהן סמים פרשות
 שלא - סמים והברחת סחר בעבירות

 עליהן להעמיד שאין אחרות כבעבירות
 עליהן נשפט שכבר אדם שנית, לדין

 לשפוט אפשר - אחרת בארץ קודם
עבירה. אותה על פעמיים אדם

 טוענת המישטרה הטובה: הנקודה
 בנושא בתורכיה עונש־מוות אין כי

 בחוק, קבוע כזה עונש אם וגם סמים,
 ואיש בו השתמשו לא מעולם הרי

 סחר עבירת על להורג הוצא לא עדיין
•בסמים.
 יוכל במהרה כי לקוות שיש כך
 עם מישפחתו, עם להתראות מרדכי

שושנה. אשתו, ועם אורלי בתו

 וזיתה לא ,היא
בשבילו!"

 של אשתו חלוואני, שושנה טטץ
כחודש לפני שוחררה מרדכי,

 ריצתה שם נווה־תרצה, הנשים מכלא
 הרואין בהברחת חלקה בגין עונש

מפאריס.
 הצהירה בבת־ים אחותה בבית
 יושב הוא מפשע. חף ״בעלי שושנה:

בו!״ להתנקם רצו סתם. שם
 בת כשהיתה מרדכי את הכירה היא

 ונפרדו. שנתיים במשך יצאו הם .16
 בשם אחר, בחור עם התחתנה היא

 שנה כעבור ממנו התגרשה אך שימעון,
 הם אותו") אהבתי מרדכי(״כי אל וחזרה

 מרדכי היה אז בת. להם ונולדה התחתנו
 משחק היה הפנוי ובזמנו סוחר־מכוניות

קלפים.
 היה שבה לדירה אותו לקח חבר

 רוטשילד בשדרות מועדון־קלפים,
 שייכת היתה דירה אותה בבת־ים.

 התאהבה גילה התורכיה. אוזבק, לגילה
 אצלה קלפנית, היתה גם היא במרדכי.

 ובקרה. פרטייה רמי, שיחקו בבית
זמן. הרבה שם מבלה היה מרדכי

 במועדונים גם משחקת היתה ״גילה
 מוטקה עם נפגשה שהיא כך אחרים,
לא ״אני שושנה, ממשיכה הרבה,"

 אז כי ארצה, כשתגיע אליו שתתקשר
בארץ. הוא גם יהיה כבר

 שמשהו ״חשדתי
בטדי!" לא

 שר התקשרה ארצה, שהגיעה ^
 בטלפון דיבר ״הוא לגרוס: שנה

 אבוא שלא לי אמר הוא משונה, בצורה
 וביקש בעצמי הדברים את לקחת

 שמשהו חשדתי אחר. מישהו שאשלח
 שיילך דני, לגיסי, אמרתי בסדר. לא

 ולקח הלך הוא הדברים, את לקחת
חברים. שני איתו

 סוקולוב לרחוב דני ״כשהגיע
 אנשים עליהם קפצו בתל״אביב

 שהבית התברר אותם. ועצרו מהמדור
 מוחזק היה גרוס, יצחק שהה שבו

 שם היה גרוס יצחק המישטרה. על־ידי
 עם פעולה שיתף הוא שנתפס. אחרי

 השיחות לכל האזינו הם המישטרה.
אותי. גם והקליטו
 בקיר־ שלי לבית חזרתי ״לא

 ז״ל חמתי בבית וישבתי יית־שלום
שדני וחיכינו דני, של אשתו וגיסתי,

 בשתיים מוטקה. של הדברים עם יחזור
 היתד, זאת בדלת. דפקו בלילה

לחקירות. אותי לקחו הם המישטרה,
 על איתי דיברו הצפונית ״בנפה
 כביכול, שלחתי, שאני הרואין קילוגרם

 לא שאני להם אמרתי מצרפת. להביא
 שיצחק מה שזה אמרו והם כלום יודעת
ההליכים. תום עד נעצרתי אמר. גרום

 חודשים 11 של ישיבה ״אחרי
 בבית־ להופיע אמורה הייתי בכלא,

 לא ההאשמות. על ולהשיב המישפט
 מדי, עצבנית הייתי מסוגלת. הייתי

מפשע. חפה סתם, ישבתי
 ייעץ רום, משה שלי, ״עורך־הדין

 ולשבת התביעה עם להסכם להגיע לי
בכלא. וחצי שנתיים

 לי שנשארו חשבון ״עשיתי
 לשבת חודשים תשעה עוד בסך־הכל

 לא במילא ישבתי כשכבר הזמן ואת
לי. יחזירו

 טוב הסתדרתי נוה־תרצה ״בכלא
 בובות בעשיית שם עבדתי כולם. עם

 הייתי הסוף לקראת מסמרטוטים.
 במיסעדה בחוץ ועבדתי בשיקום
 ובערב מיקי פונדק בשם ברמת־גן

לישון. לנווה־תרצה חוזרת הייתי
בסדר. איתי היו בכלא ״הבחורות

 עצבנית אני עדיין. עובדת לא ״אני
 על כשמדברים עכשיו בייחוד מדי

 אני בתורכיה. לבעלי עונש־מוות
 למענו. משהו יעשו שבארץ מקווה

 מישפט. לו ויעשו הנה אותו שיביאו
 סובלת נורא היא אורלי, שלנו, הילדה

 לבית־הספר הלכה לא שנתיים מהמצב.
 בגלל ללכת, רוצה לא שוב היא ועכשיו

שלה. לאבא שקורה מה
 טיולים להרבה בעלי עם ״נסעתי

 וגם בצרפת בגרמניה, היינו בחו״ל,
 לא שבועיים. יחד היינו בתורכיה

 כאלה, עניינים שם מנהל אותו ראיתי
 משתמש לא בעלי, מוטקה, סמים. של

לא. אני וגם בסמים
 זו מפשע, חף שמוטקה יודעת ״אני

 כי בו. להתנקם שרצתה אוזבק גילה
אותה." רצה לא הוא

י?*׳3:הפרקליט
 עם להסכם להגיע חלוואני שושנה

 בפרשה הואשמה כאשר התביעה,
לישראל. סמים הברחת של

6 אדווה נעמי


