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(8)כלא־הנשים מתוך ווה
 המובילות, המונחת, בסמים: שהסתבכו הנשים ער מסבות אדווה נעמי

בכלא נפגשות נולן המשועבדות. והשפחות העצמאיות השתוות
 ובהמשך צעקות היו לריצפה. האסירה

 על סימה סבתא של כשידה מכות,
 יריבתה את לחלץ קשה והיה העליונה,

 העניין נגמר דבר של בסופו מידיה.
חזרו וכולם ידידותית בלחיצת־ידיים

סינית ארוחהלעבודה.
לשיחרור

 עבדתי שאיתן האסירות וב ^
הגי בנווה־תירצה תדיראן במפעל 1

 לעולם־ קישריהן בעיקבות לכלא עו
הסמים.

 סוחרות־סמים נרקומניות, הכרתי
 סיפורים שמעתי ובלדריות־סמים.

 בהם דובר ותמיד דימיוניים שנשמעו
אצלן. שנתפסו גדולות כמויות על

 נתפסו כי לי סיפרה אחת אסירה
 מאוחר, יותר מנות־הירואין. 200 אצלה
 אסירה לי גילתה בנוכחותה, שלא

 אצלה מצאה ,בסו־הכל׳ כי אחרת
 סתם היא וכי מנות שבע המישטרה

מתרברבת.
 בעיסוקן רואות לא סוחרות־הסמים

 גאות אף ורובן מזיק או שלילי דבר
 למישטרה מופנות טענותיהן בעבודתן.
 להן מאפשרת ולא להן שמפריעה

בשקט. לחיות
 לשמונה שנידונה אסירה פגשתי

 של בשוד השתתפותה על שנות־מאסר
 בחוץ, לשמור היה תפקידה זקנה. שכנה
 לבית־ נכנסו מקרוביה ששניים בשעה
 וכבלו שהיכו אחרי הערירית. הזקנה
מתה. הזקנה את'חפציה. שדדו אותה

 באופן לכסף זקוקה היתה החבורה
סמים. לקנות כדי דחוף

 מפיה כששמעתי מזועזעת די הייתי
 הבאות: המילים את אסירה אותה של

 לא היא אותנו, סידרה הזאת ״הזקנה
 צריכה אני עכשיו למות. צריכה היתה

 מכל יצא מה בגללה. שנים כאן לשבת
 של בבית כלום מצאנו לא כמעט זה?

סתם.״ היה והכל הזקנה
כי בהתלהבות סיפרו כשהאסירות

 שמה עלה המישטרה את ,סידרו׳ צד
 נחמדה שחרחורת צעירה פגין. של

 פגין האסירות. על־ידי נערצת שהיתה
 היא מתוחכמת. בשיטה סמים מכרה

צוהר. עם דלת בביתה התקינה
 הירו־ לקנות שבאו צרכני־הסמים,

ובת הצוהר דיר הכסף את מסרו אין,

 הירואין דרך, באותה קיבלו, מורה
 את לראות יכלו לא הם למנות. מחולק

 יום לאותו עד העסקים, פרחו כך פגין.
 הירואין. לקנות נשלח שאיש־מישטרה

בסמים. בסחר והורשעה נעצרה פגין
 מיפו, ערביות אחיות לשתי גם
 היו לילדים, ואמהות נשואות נשים

 עזרו הכל׳ הן,בסך למישטרה. טענות
 ומכרו בבית, היו לא כשאלה לבעליהן

 לקנות שבאו ללקוחות מנות־הירואין
 מקום אינו בית־סוהר כי טענו הן סמים.

 בבית להיות צריכות והן לנשים מתאים
בילדים. ולטפל
 נרקומניות הן סוחרות־הסמים רוב
 בני־זוג או בעלים עם שחיות

 של במחיר סמים צורכות הן נרקומנים.
 להן אין ולכן לפחות, ליום ש״ח 200

 לממן כדי סמים, למכור אלא ברירה,
העצמית. צריכת־הסמים את

סמים
כממור־פדנסה

סוחרת לוי־מיזרחי, וכבה ך*
 סו־ מיתר שונה מחיפה, סמים ^

משתמשת אינה כוכבה חרות־הסמים.

ממחלת־הסרטן). נפטרה השלישית
 האסירים״ ״אם כוכבה מכונה בחיפה

 שעימם שונים לאסירים דאגתה בגלל
 ארוכות. שנים במשך קשורה היתה

 אסיר־העולם עם מיודדת היתה כוכבה
 על למאסר־עולם שנידון אבוטבול ציון
בחיפה. איפרגן חיים(״טריסנטי״) רצח

 רמלה בכלא שנים של ריצוי אחרי
 לאירופה. והגיע אבוטבול ציון נמלט

 נסעה בקשרים, עמו שהיתה כוכבה,
 כשב־ בפאריס נתפסו שניהם אליו.

סמים. של גדולה כמות אמתחתם
 לכלא והוחזר לישראל הוסגר ציון
 בכלא עונשה את ריצתה -וכוכבה

 ההבדלים על לי סיפרה היא בפאריס.
 לנווה־תירצה. הצרפתי הכלא שבין

 בית־ ממש סיפרה, כך הצרפתי, הכלא
 חימום אסירות, שתי חדר בכל הבראה.
טוב. וכל קנטינה סרטים, מרכזי,

 את לבקר החלה ארצה חזרה כאשר
 שותפו שהיה אסיר־עולם מזרחי, אורי
 וזיא אפרגן. ברצח אבוטבול ציון של

 ואחרי בכלא אורי של למחסורו דאגה
 לביקור בדרכה התחתנו. הם תקופה

 כוכבה נתפסה נ׳למה בבית־המעצר
משמעו־ כמות עם המישטרה על־ידי

 היהאין, לקנות שבאו צונני־הסמיס,
וקיברו הצוהר דוו הנסך את מסה

למנות מחולק היוואין בתמווה
 סיגריות. מעשנת אינה ואף בסמים

 מקור־פרנסה לה שימש סחר־הסמים
 הרוויחה כי לי סיפרה היא מכניס.

ליום. דולר 1000
 לחייה, 40ה־ בשנות אשה כוכבה,

(בתה בוגרות. בנות לשתי אם היא

מאהבות ושתי

 בסוכה כשישבו יום בכל השתיים
בדומינו. ושיחקו בחצר־הכלא

ציטרשווי־ שלום אסתר, של בעלה
 הירואין של גדולות כמויות ייבא לי,

 ושתי אשתו את גייס הוא לארץ.
 ונדיה. טרוקשווילי סימה מאהבותיו,

לנכדים. סבתות שתיהן
 דרך המתגוררת ,64 בת אשה סימה,

 עבדה כי לי סיפרה בתורכיה, קבע
 וסמים מזויפים דולארים של בהברחות

 בפח שנפלה עד קצוות־תבל לכל
 הלשינה שלום של מאהבת כאשר
עליה.
היא איתה. לשוחח לי התאפשר לא

 ובת־ בחצר הברגים עם **בדתי
 היתה הימים באותם לעבודה /לזוגתי

 יצחק של בת־דורתו איבגי, יפה
בסיף. אלוף־ישראל חסואל,

 דויד עד־המדינה של עדותו על־פי
 הואשמה מיודדת היתה שאיתו אלקיים

 הירואין של גרם 100 בייבוא יפה
 תום עד נעצרה היא לישראל. מצרפת

תזוכה. כי בטוחה והיתה ההליכים
 ונאה רצינית צעירה נערה היא יפה
 יחד שישבנו הרבות •בשעות מאוד.
 שהיה אביה על לימודיה, על לי סיפרה

 בתקופה נפטר ואשר עכו בעיר רב
 איחרה המישטרה בכלא. שהיתה
 היא לבית־החולים. אליו אותה להביא
 כשמסר שהסתבך אחיה על סיפרה
ונאלץ מסוכנים עבריינים נגד עדות

סמים. של תית
 הציעה חיפה במישטרת בחקירתה

וב אותה לשחרר למישטרה כוכבה
 בתפיסת למישטרה תעזור תמורה

 הצליחה לא שאותו ידוע עבריין־סמים
לעצור. המישטרה

 המישטרה עם הסכם על חתמה היא
 זמן כעבור במכשיר־הקלטה. וצויידה

 ונשלח העבריין בעזרתה נעצר קצר
לשנת־מאסר.

 המישטרה העלימה תקופה באותה
 בגלל כוכבה. של מפעילות־הסמים עין

 היא המישטרה עם שיתוף־הפעולה
 ומכרה החוק, מפני מוגנת הרגישה

חופשי. באופן סמים
אשה

גרנות) אביבה לוי־מיזרחי(עם כוכבה סוחרת
ליזם דולר אלף

 מזרחי אורי התגרש ינתיים ^
 צעיר אסיר הכירה והיא מכוכבה

בבית־הסוהר. ביקרה שאותו
 סוחרי־ כמה הגיעו הימים באחד

 כוכבה של לביתה הארץ מצפון סמים
 גדולה בכמות מצוידים באו הם בחיפה.

 בעודם עיסקה. לסכם כדי סמים, של
 של לביתה המישטרה התפרצה בדירה
 כוכבה הסמים. את ותפסה כוכבה

לנווה־תירצה. ונשלחה נשפטה
 טובה התנהגות של תקופה אחרי
 עברה היא לשיקום. כוכבה נשלחה

 מרוצה והיתה לכלא מחוץ בבית־אבות
 תקנות־הכלא על עברה היא אך מאוד,
 עתלית. בכלא ידידה את לבקר ונסעה
 והיא נווה־תירצה להנהלת נודע הדבר

לאגף. הוחזרה
 אסתר עם כוכבה מיודדת בכלא

 הנשים משלוש אחת ציטרשווילי,
את פגשתי הגרוזיני. לקשר שהשתייכו

איבגי יפד בייבוא־סמים חשודה
בחיפה סינית אחחה

 לפעמים ותורכית. גרוזינית מדברת
 לתרגם רוסית דוברת מאסירה ביקשה

 את לברך נהגה היא דבריה. את
 לעבודה כשהגיעה בוקר, בכל האסירות

 ״שלום במילים: בתדיראן ב״מתפרה״
זונותים.״ בנותים

 טוב. מצב־רוח תמיד היה לסימה
 כתום סינור עם לעבודה הופיעה היא

 חצי את שכיסה סרוג וכובע מגומי
 ממחנה שהגיעה כמי ונראתה פניה

 בהפסקות בסיביר. לעבודות־כפייה
 לקול בתורכית שירים לפעמים שרה

הבנות. של מחיאות־הכפיים
 חסר לעבודה, כשהגיעה אחד, בוקר

 גילתה היא לשבת. נהגה שעליו הכסא
 ללא הכסא. על יושבת אחרת אסירה
את והפילה הכסא את משכה מילים

הארץ. את לעזוב
 בשעות־ ממתקים הרבה אכלנו
 סינית לארוחה פגישה וקי:ענו העבודה
 בינתיים יפה. תשוחרר כאשר בחיפה

 הארוחה הורשעה. והיא דינה נגזר
חודשים. בכמה נדחתה
 בפרשת־ חלקה את הכחישה יפה
 לה. האמנתי ואני וכל מכל הסמים
 שהורשעו אסירות כמה עוד הכרתי
 את הכחישו כולן ממים. בייבוא

 סילבי, להן. המיוחסות העבירות
 לארבע ונידונה בחדר איתי שהיתה

 בנמל־ נתפסה :־מאסר, ש: וחצי
 מעילה כשבכיס ־דגוריון התעופר

 כי סיפרה היא הירואין. ש כמות
 את לה הכניס ידוע בייתי מישהו
, הסמים ס לה קשה כל־כך לכן ל
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