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שהב כנופיות, בכמה אז התעניינתי
 לרגל אליו ופניתי לארץ, סמים ריחו

 שיוכל קיוויתי העיתונאית. עבודתי
 ועל כנופיות אותן על ולספר לי, לעזור

ובחו״ל. בארץ שיטות־פעולתן
 את שטחתי ואני בתל־אביב, נפגשנו

 ארוכה, שיחה אחרי בפניו. בקשתי
 שהעניין לי אמר רבים, נושאים שכללה

 וביקש על-כך יחשוב הוא מסובך. די
 ל־ ימים, כמה כעבור אליו, שאתקשר

הארצי. שבמטה מישרדו
 אנשים, לכמה אותי היפנה שוויקי

 ואני הברחה, באותה קשורים שהיו
כך. על כתבתי

תמונות
עירום

ש חדשה, יחידה היתה סמ״א
 דנה שוועדת־שימרון אחרי הוקמה •■

 מהמלצות אחת בארץ. הפשע בהחמרת
 ארצית יחידה להקים היתה הוועדה
 חורג שהיקפן בעבירות־סמים, לטיפול
 תחנות־מישטרה של טיפולו מתחום

מקומיות.
 פועלות, סמים המייצאות רשתות

 מפתחות ואף ארצי, בהיקף כלל, בדרך
בינלאומיים. קשרים
 מאנשי־ הורכב הארצי הסמים צוות
 בתחומי נסיון בעלי מובחרים, מישטרה
וסמים. בילוש מודיעין,

 בצה״ל, שירתו הצוות אנשי רוב
היה שוויקי חביב מובחרות. ביחידות

הא הוא למישטרה. ועבר בצה״ל קצין
 במיסגרת מנסיונו לתרום שיוכל מין

במישטרה. עבודתו
 חדשה. בשיטה פעל צוות אותו

 אלא בתופעה, עסקו לא הצוות אנשי
 באנשים כלומר, ביעדי־אדם, התרכזו
 המטרה חריג. היה פעילותם שהיקף

 ולתפ־ אלה אנשים אחרי לעקוב היתה
מעשה. בשעת סם

 הצלחה היתה הארצי הסמים לצוות
 רשתות כמה לחסל הצליח הוא מרובה.
 רשת ביניהן מבריחי־סמים, של גדולות

התורכי״. ״הקשר שנקראה
 גדול בהיקף שפעלה אחרת רשת

 רשת אנשי הגרוזינית״. ״הרשת כונתה
 עשרות הארץ מן להוציא נהגו זו

ארצה ולהבריח חשיש, של קילוגרמים

סולנסקי סמלת־לשעבר
השותף באשת רצתה לא
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 צסמ״א הרואין. של עצומות כמויות
 במשך הגרוזינית הרשת אחרי עקב

 אנשיה שכל עד ממושכת, תקופה
 הרשת אנשי כל לדין. והועמדו נתפסו
ממושכות. לתקופות־מאסר נידונו

 והעיקוב הבילוש עבודות לרגל
 ובחו״ל. בארץ בנסיעות שווייקי הירבה

 קרובות. לעיתים ונפגשנו התיידדנו
 באופן עבודתו על לי סיפר שוויקי

 התעניין הזמן ובמשך כוללני, מאוד
 שהיו מכרים מיני ובכל הפרטיים בחיי

לי.
המסיבות באחת אצלי ביקר הוא

 לידיעת הובאו בינארצי, או ארצי קף
 שהיה המישטרה, של הבכיר הפיקוד

מהן. חלק לפסול או לאשר צריך
 ראש עוזר אז היה גונן תת־ניצב

ה רוב קרתי. יחזקאל אגף־חקירות,
 החריפות מתגובותיו חששו פקודים

 עוררין. ללא דעתו את וקיבלו גונן, של
 את שהביע העובדה כי לי סיפר חביב

 גונן של מדעתו שונה שהיתה דעתו,
 לטינה גרמה מיקצועיים, בנושאים

גונן. לבין בינו רבים ולוויכוחים
 כנופיה נתפסה שבו מיקרה אז היה

הכנו־ ראש מהולנד. הרואין שהבריחה

 שוויקי שקל זה עימות בעיקבות
הארצי. במטה אחרת ליחידה לעבור
 כמה במשך חביב עם נפגשתי לא

אליי הימים באחד שבועות.  טילפו
 ושעבר מהמישטרה, התפטר כי ואמר

 בשם פרטי במישרד־חקירות לעבוד
 סיפר הוא בירושלים. שרותי־מחקר

 פולנ־ מירי היא למישרד שותפתו כי
במ הארצי במטה סמלת שהיתה סקי,
 חמורים. לפשעים ביחידה שנים, 12 שך
 ופתחה מהמישטרה התפטרה היא גם

 חביב פרטי. מישרד־חקירות איתו יחד
ילדים, לשני ואם נשואה שהיתה ומירי,

את־יס 0 ענייני
האת■ נסטה

 ובוהמה תיאטרון אנשי והכיר שערכתי,
 ורב־חובל, קצין מחיפה, חברים ועוד
 בתל- מביקוריו באחד ידידיי. שהיו
 צלמים. ולשני אליי הצטרף אביב
 שחק- עם יחד סלעי, לחוף־ים נסענו

שאו ראוך, סיביל הגרמנית נית״הסכס
 בארץ, שלה קודם מביקור הכרתי תה

 סיביל את לצלם נסענו התיידדנו. ומאז
 הטבע. בחיק תמונות־עירום סידרת

 עימה בתמונה הצטלמנו ואני חביב
 ימים, באותם נשוי היה חביב כמזכרת.

קטנה. לבת אב והיה
 הזמן רוב במשך היה עבודתו לרגל

 אשתו. את שהכעיס דבר לבית, מחוץ
 בהליכי־גירושין. פתחו ויכוחים אחרי
 בשם בחורה עם אז מיודד היה חביב
 יורם של מזכירתו שהיתה מיזרחי, אתי

לאח שמונה במישטרה, גונן(תת־ניצב
 לחקירות- הארצית היחידה כראש רונה

זיגל). בנימיו של במקומו הונאה,

 לוח־זמגים
צפוף

 במטה מוכרים היו ואתי ביב ^
לכולם מובן והיה כזוג, הארצי 1 1

קצין־איש־שלום
חשודה עם ליחסים התנגדות

חביב. של גירושיו אחרי יתחתנו שהם
 תת־ כי ימים באותם לי סיפר חביב

 ביניהם. מסתדרים אינם והוא גונן ניצב
 אליו ובא שוויקי על ממונה היה גונן

 הבלתי- שיטות־עבודתו בגלל בטענות
שיגרתיות.

בהי־ שהיו צסמ״א, של הפעולות כל

שצ החליט וחביב בהולנד נשאר פיה
 שיידע לפני במהירות, אותו לעצור ריך
בארץ. חבריו מעצר על

באמ לעצור צריך היה האיש את
 היתה וזו ההולנדית, המישטרה צעות

יש ממישטרת לחומר־ראיות זקוקה
היה לוזדהזמנים למעצר. כעילה ראל,

סאת
אדחה נעמי

 למישרד־ מיהר שוויקי וחביב צפוף,
 לבקש כדי עצמו, דעת על המישפטים,

ופקודת־מעצר. צו־הסגרה
 לברוח האיש ניסה יום באותו ואכן,
 על־ידי נעצר הוא לגרמניה. מהולנד

 הבקשה על״סמך הולנד, מישטרת
 גונן, כך על כששמע שוויקי. שהגיש

 טען הוא קשות. בו ונזף לשוויקי קרא
לע שוויקי של בסמכותו היה לא כי

 לגונן ואמר התפרץ שוויקי כך. שות
כלום. שאינו.מבין

 נישואין ^
דיילת עם

 באותה גונן הביע שוויקי, דברי ^
 מקשריו מורת־רוחו את גם שיחה /
 שהיתה אתי, מזכירתו, עם שוויקי של

במישרד. חשובה עמדה בעלת

........
מושיץ קצין־לשעבר

רשיון קיבל לא

 במטה יחד עבדו כאשר מיודדים, היו
הארצי.
 למישרד טילפנתי שבועיים אחרי

 במישרד. היה לא חביב שרותי־מחקר.
 ושאלה ארוכות, איתי שוחחה מירי
 עם התחתן שחביב יודעת אני אם אותי
 לי סיפרה היא בן־דוב. עדנה בשם אשה

 מה־ חביב של להתפטרותו הסיבה כי
עד עם ידידותו בעצם היתה מישטרה

נה.
 הדברים את לעכל לי היה קשה

 מחיפה, עדנה את היכרתי כי ששמעתי,
 באל־על דיילת היתה שבהם מהימים

לגר נסעה היא בפלילים. והסתבכה
 יכלה ולא ישראלי, עבריין עם מניה

 נגדה תלויה היתה כי ארצה לחזור
בדב עסקה היא בברלין פקודת־מעצר.

 אנשים עם קשורה והיתה רבים, רים
 — חביב של לתחומו שייכים שהיו

עברייני־סמים.
 נסיבות באילו מירי את שאלתי

 כי לי סיפרה והיא עדנה, את חביב הכיר
 בן־ בנמל־התעופה עדנה את עצר חביב

 עליה השפיע היכרות ואחרי גוריון,
ובתמורה המישטרה, עם הסכם לעשות

גונן קצין
מרומאן מורת־רוח

נגדה. תלוי שעמד התיק על ויתרו
 עדנה ובין צסמ״א ראש בין הקשרים

 ביחד, לגור שעברו עד התהדקו בן־רוב
 אנשי־ אחרי עוקב היה שחביב בזמן וזה

 קשורה. עדנה היתה שאיתם סמים,
 מה־ התפטר להתחתן, החליטו כאשר

מישטרה.




