
/ / / / .

 ואחר־כך בקוקאין, רטובה סיגריה של
אותה. עישן

 היא והמקובלת הרגילה הדרך אבל
 על הסם של פסים או שורות לפזר

 עם יחד לאיש מאיש ולהעבירה צלחת,
מקופל. שטר־כסף או קשית

נוה המשתמשים שבין המתוחכמים
בי באמצעים הקוקאין את לזקק גים

 נקי״). לפרי־בייס(״בסיס ולהפכו תיים,
 גדול לריגוש גורם המזוקק החומר
 הסם של גדול לביזבוז גם אך יותר,

 מעטים רק שלו. יותר גבוהה ולעלות
קוקאין. להזריק נוהגים מאוד

 הם מיוחד. סלנג יש למשתמשים
 להסניף במקום ״להתפנק״ על מדברים

צ (מהאנגלית ן זי זן 7 ז  שפירושו; ,0
 שהוקלטו בשיחות־הטלפון לרחרח.)

 של מילות־הקוד נשמעו ג׳וזה אצל
 האותיות לפי גירעון!״ בני, ״אבי,

 מנה — א׳ השמות: של הראשונות
 שלוש — ג׳ מנות, שתי — ב׳ אחת,
 גם ג׳וזה מכר העדויות ל?י מנות.

 כדורי־ וגם מריחואנה גם קוקאין,
 לבן סוודר נוסף. קוד והיה אקסטיזי,

 מאפריקה ירוק וסוודר קוקאין, סימל
מריחואנה. פירושו

 הכל בסך נמצאו ג׳וזה של בביתו
 אבי ואצל קוקאין, גרם וחצי שלושה

 הרעש אבל סם. כלל נמצא לא כהן
 זה במיקרה עשו שאמצעי־התיקשורת

 רשת־הקוקאין זוהי כי הרושם את יצר
 זוהי שנחשפה. ביותר והחשובה הגדולה

 והורשע נאשם עצמו ג׳וזה גסה. טעות
 בכמות לארץ קוקאין בייבוא 1983ב־

 וחצי לשנתיים אז נידון הוא גדולה.
 על מאסר וחצי ושנתיים בפועל, מאסר
תנאי.

 בשם צעיר נידון שנים שלוש לפני
 שטרוזמן אורי השופט לפני שחר חגי
 קוקאין. גרם 62 של כמות החזקת על

 טען שורר, מרדכי עורך־הדין סניגורו,
 צורך הוא וכי לסם, מכור הנאשם כי

 כל כן ועל מאוד, גדולות כמויות
 לשימושו היתה אצלו שנמצאה הכמות
ישב המישפט בזמן לסחר. ולא האישי,

 האיש, הבית. מדיירי אחד של מפתחות
 סני־ באשמה. וכפר נעצר אטיאס, יצחק
 והמישפטן יפתח דויד עורך-הדין גוריו,

 שייך אינו הסם כי טענו זילברברג, יוסי
 האזנות ערכה שהמישטרה אלא לו.

 יהודה בשם אדם עם שיחה והקליטה
מזור.

 10 לקנות מזור ביקש שיחה באותה
 אפשר אי כי לו ונאמר קוקאין, גרם

 נערך כאשר גרם. 45מ־ פחות לקנות
 השיחה, לאחר יומיים מזור, אצל חיפוש
 בלבד. קוקאין גרם 35 בדירתו נמצאו

 השופטת לפני לדין כיום עומד הוא
 לשכנע מנסה הוא וגם סירוטה, שרה
 היתה הכמות כל כי בית־המישפט את

 כדי סחר. לשם ולא העצמי, לשימושו
 סניגורו, השבוע הביא זאת, להוכיח
 הפסיכולוג את מומחה, כעד כץ, מרדכי
רייטר. מיכאל הד״ר הקליני

 אלה בימים שנערך אחר, במישפט
 פוקס, אברהם הורשע הסתיים, וטרם

 בהספקת אביב, מתל חלוגות־ראווה זגג
 ובשימוש עצמי בשימוש בתמורה, סם

 ״על נתפס פוקס עצמי. לצורך שלא
 קוקאין. גרם 85 ברשותו כאשר חם״

 לטלפון ציתות ערכה לא המישטרה
 אבל בסם. לסחר הוכחה אין ולכן שלו,

 פוקס של באיתורית שהתקבלו שיחות
 בצפון ובוטיקים מבעלי־מיסעדות היו

 השיחות כל כי טען פוקס תל־אביב.
 כלומר לענייני־עבודה, נגעו הללו

חלונות. לזיגוג
 לקוקאין. מכור שהוא סיפר פוקס

 בארצות־הברית, לסם התמכר הוא
 בו. להשתמש המשיך לארץ חזר וכאשר

 לתיפקודו לסם זקוק הוא כי הסביר הוא
 הביא גירסתו את להוכיח כדי המיני.
 כל כי אף־אוזן־וגרון, מרופא אישור

 מהרחת־ לגמרי אכולה שבאפו הרירית
 נוהג הוא כי סיפר הוא קוקאין.

 חברים, עם יחד בסם, להשתמש
 מישחקי־ שידור ובזמן במסיבות
 מכבד היה לדבריו בטלוויזיה. כדורסל

 שרצו מי ידידיו. את אלה בהזדמנויות
אחרים, שהריחו. הסם עבור לו שילמו

וסנדרה ג׳וזה
נפלא חדש סם

הזה העול□ אדווה, נעמי

 הערות והעיר באולם, הקהל בין ג׳וזה
 צרכני עוד בקהל היו כי נראה שונות.
 העדים חקירת שבזמן מכיוון קוקאין,

 ייעוץ, ובהם פתקים הסניגור קיבל
״,נרקומן״. חתום היה שעליהם

ה היתה שחר של חברתו-לשעבר
 המיש־ שבזמן גולדנברג, חלי דוגמנית

 דויד של הצמודה חברתו כבר היתה פט
 הרשת בפרשת עלה ששמו מושביץ,

 מושביץ אז סידר שחר לחגי ג׳וזה. של
לשיקומו. כתוכנית מקום־עבודה,

 לפני שהורשע אחר איש־בוהמה
 15 של כמות בהחזקת אחדים חודשים

 בארי המוסיקאי הוא קוקאין קרם
 חזר כאשר בנתב״ג, נתפס הוא סחרוב.
 היתה שזו למרות בכליו. כשהסם ארצה

 נידון סמים, בענייני הראשונה הרשעתו
 לשנת־ קובו השופטת על־ידי סחרוב
 חומרת על עירעורו בפועל. מאסר

נדחה. העונש

סתם. ״התפנקו״ כסף, להם היה שלא
 הביא פוקס של במישפטו גם

 הד״ר את זיו, מאיר עורך־הדין הסניגור
 התמכר פוקס כי אמר הוא כעד. רייטר

 לו זקוק והוא מישפחתי, רקע על לסם
 כי אמר המומחה המיני. לתיפקודו

 ויש לציבור, סכנה מהווה אינו פוקס
 נפשית. וגם פיסית גם לרפאו סיכוי

 להכניסו ולא לשחררו המליץ המומחה
למאסר.

מחו תרגיל זה בשלב עשה הסניגור
 רדין, שרה התובעת, ביקשה כאשר כם.

 ההליכים, תום עד הנאשם את לעצור
 הסם של הגדולה הכמות את והדגישה
הנא־ כי הסניגור הציע אצלו, שנתפסה
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 של בתם ),30( איטר שרית •
 למוצרי־ קבלנים איטר, וחיה• ישראל
 של מנערות־הזוהר אחת שרית, חשמל.

 האחרונות בשנים נעלמה תל־אביב,
 גולן, לאיתן נישואיה מאז מחיי־הלילה

 מעטות שנים מעמר שהחזיקו נישואין
 רפי של המועדון מבאי היתה בלבד.

 בהופעתה להתבלט נהגה שם שאולי,
האקסטרווגנטית.

נשו היתה ),34(איטר אירים •
בחו שרית. של אחיה איטר, לדורון אה

 מרובה צריכה עקב בחובות שהסתבך בי
ללוס״אנג׳לס. מהארץ וברח קוקאין של

האר גיל בסביבות ליר, גרשה •
 הבניין של איש״התחזוקה משמש בעים,

 בתל־א- בבלי בשכונת ביותר המפורסם
 הפי בשל הלוהט המינדל המכונה ביב,

בו. המתנהלת הרומאנטית עילות ,
שימעון  ממקימי פריינטה, •

 היה שנה. לפני שנסגר ליקודד, מועדון
ניהל האחרונות ובשנתיים לעינת, נשוי

רוזנפלד. רי השחקנית עם רומאן
גולד היהלו של בנם גולדמן, דורון •

 היה טוצי. ואשתו גולדמן יחזקאל מן
 שלאחר אוסטרוביאק, מאיה עם נשוי

 ארל׳ה היהלומן עם התחתנה גירושיהם
 עם ארוך רומאן ניהל גולדמן בן־אהרון.

המתגורר איתן, אחיו, קופרמן. ענת

 שטיינמץ משותף. בן ולהם שטיינמץ,
 השחקנית־ עם הגירושין לאחר התחתן

נחמיאס. חני זמרת
 היפה״, ״חגי המכונה שחר, חגי •

 השחקנית־דוג־ של בן־זוגה בעבר היה
 חבר־ גם שהיתה גולדנברג, חלי מנית

 לפני מושביץ התעשיין של תו־לחיים
שטיינמץ. פירחי המעצבת עם נישואיו

צחק  ויטונבקי, (״מיצי״) •י
 חברת־ התמוטטות אחרי מהארץ נמלט

איש״חברה שבבעלותו. פיצי, האופנה

איטר שרית
קצרים נישואין

שחר חגי
מפורסמת חגמניח עם תמאן

סריינטה שימעדן
שחקנית עם חמאן

זרביב אוראל
איש־עסקים עם חמאן

 ס,1ד1אכס מיושבי חטובה בלונדית רה
הבליינים. בחוגי מוכרת אינה
 נשוי שהיה רוקח, ארנון עופר •

מדורון. גירושיה אחרי איטר איריס עם
 בצי קצינה ),22(זרביב אוראל •
 שנים ארבע במשך חברתו היתה ה״ל,
 פרידתם אחרי חזן. אבי הדוגמן של

 אילן הנשוי איש־העסקים את הכירה
 האמידות המישפחות לאחת בן שובס,

במ להתגורר עברו השניים בישראל.
 חיה שובס של אשתו ימית. הדירות לון

שטן. רוני התעשיין עם כיום
ת רוני  בוטיקאית גמליאלי, •

 היתה מרמת־השרון, 28 בת יפהפיה
 גמליאלי. גילי הספר עם בעבר נשואה
 בחור עם רומאן ניהלה שעברה בשנה
בו בעל שהיה פיטשון, ג׳קי בשם צעיר
תל־אבי־ נער־שעשועים בדיזנגוף, טיק

גמליאלי רונית
בוטיק בעל עם חמאן

ויטונסקי פיצי
מהארץ ובריחה ממישך, תמאן

 מעוז, אלינור עם נשוי היה בניו־יורק,
 בת־ שנהרגה מעוז, ודני ניצה של בתם

 של אשתו־לשעבר מאיה, אונת־דרכים.
 איריס של הקרובה החברה היא דורון,
איטר.

רחי  של אשתו מושביץ, •פי
 רומאן ניהלה מושביץ, דויד התעשיין

 רו־ יצרן־האופנה עם שנים חמש במשך
 ניליז, חברת מבעלי שהיה רשמן, ברט
 נישאה היא פרידתם לאחר קצר וזמן

 בעלה השני. בעלה שהוא למושביץ,
צביקה איש־הטקסטיל היה הראשון

 עם חי שנים חמש שבמשך פופולארי,
 בתל־אביב. בעלת־בוטיק זוזובסקי, קטי

 היא פולופ, מגי נפרדה לוי שחווה אחרי
 חודשים. כמה במשך בת־זוגו היתה
 לכל שמו נקשר לא פרידתם אחרי

אחרת. אשת־חברה
 אינו וילץ, (״ג׳וזה״) •יובן*

 אך כאיש״חברה, הבליינים בחוגי מוכר
כא בשיבחו מדברים אותו שמכירים מי

 בשדרנית־הרדיו שמו נקשר בעבר דם.
עטרי. שוש

 ז״ל, לילו של אחיו כהן אבי •
 בתאונת־דרכים השנה בתחילת שנהרג

 בית־ את ניהלו הם בתל־אביב. מחרידה
 כהן בתל־אביב. בטיילת ציפלין, הקפה

 בעיקר בתל־אביב, מוכרת דמות הוא
והכרים. הלילה לאנשי

 בא הסניגור בהאשמות. מיד יודה שם
 יש כי שקבעו רבים בפסקי־דין מצויד

 לא וכי לנסיבותיו, מיקרה כל לדון
 בעבי־ הנאשמים את לעצור יש תמיד

רות־סמים.
 הד״ר של עדותו את הדגיש הוא
התמכרו בדבר העדויות את וכן רייטר,

 להרשיעו מהשופט וביקש פוקס, של תו
 גזר־הדין. למתן עד בערובה ולשחררו
 לבקשה השופט נעתר הפלא, למרבית
הנאשם. את ושיחרר
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 המישטרה חשפה חודשיים פני
 בבת־ים משותף בית של במרתף €

 הסם גרם. 750 של במישקל קוקאין
צרור־ היה ועליו צינור, בתוך נמצא

ה ב ג11ן7ג־1מהו תגו
 יצחק כאשר ליל-השבת, עיתוני על חדיו יבשה לא עזד

 הגיב גהונג־קונג, בפקסימיליה אותם שקיבל ויטונסקי, (״פיצי״ן
אביג. לחברים נזעמת בשיחת-טלפון  פירחיה כי קרא הוא גתל-

 לח שמכר כהן, אבי את שהבירה למישטרה סיפרה מושביץ
בכיבר״המדינה. ויטונסקי של בחנותו קוקאין, לדבריה

 וכי מהסיפור, גפגעיס ילדיו כי ואמר זעמו את הביע ויטונסקי
 אח מושביץ לגברת שהציג חראשון היה הוא שלא בטוח הוא

לסמים. הקשר

ישימהס
סודית

 לסמים הקשורות עבירות ך*
 את לעצור בדרך־כלל נהוג קשים ^

 ולגזור ההליכים, תום עד הנאשמים
 משתמשים. על גם בפועל עונשי־מאסר

 כרגע המופיעים והיפות, היפים כל
 וילץ וסנדרה ג׳וזה נגד כעדי־תביעה

 בשימוש נאשמים בקרוב יהיו כהן, ואבי
 עונש־ עבורם תדרוש והתביעה בסם,

 נוספת רשימה המשטרה בידי מאסר.
 עדיין שומרת היא שאותה חשודים, של

 המבוקשת הרשימה כיום זוהי בסוד.
בתל־אביב. ביותר

 כי לחשוב נהוג היה שנים הרבה
 גורם שאינו האצילים״, ״סם הוא קוקאין

 פרויד, זיגמונד התמכרות. או נזק
 קונאן של דימיונו יציר הולמס, שרלוק

 פיטיגרילי האיטלקי והסופר דויל,
 ארוכה תקופה הממריץ. הסם את שיבחו

 כפית־כסף לשאת אופנתי זה היה
 כדי זהב, משרשרת תלויה קטנטונת

האציל. בסם השימוש על לרמוז
 הנזקים, כי התברר שלאט־לאט אלא
 מאלה נופלים אינם הקוקאין, שגורם

 תומכים חדישים מחקרים ההרואין. של
 לאנשים לגרום עלול קוקאין כי בדעה

לאח במוח. בלתי־הפיך לנזק מסויימים
 המחייבת לפראנויה, הסם גורם רים

אישפוז.
 רייטר הד״ר השבוע העיד

בבית־המישפט:
 מרכזי מנהל קליני, פסיכולוג אני

אנחנו ביפו. סמים לנפגעי השיקום
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