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 חיפה, מישטרת על־ידי השבוע נתפסה
 עם ביחד כנערת־ליווי ששימשה בחשד
 שרותי־ שהעניקו אחרות, ונשים נערות

תשלום. תמורת מין
 ביפרים, בעזרת הופעלו אלה נשים
 ממתינים היכן הודעות להן ששידרו

 בב־ הפגישות התקיימו לרוב הלקוחות.
ב הסתכם פגישה כל מחיר תי־מלון.

 אנשי על עלתה המישטרה שקלים. 1 סס
 רבות מודעות בעיקבות הליווי שרות

 לליווי נערות הוצעו שבהן בעיתונים,
ולעיסוי.

הת תמיר הלן של חקירתה במהלך
 המישטרה על־ידי מבוקשת שהיא ברר

מה שניים הונאה. של תיקים בשלושה
 אחד ותיק תל־אביב במישטרת תיקים

בחיפה.
 הלן ביקשה החקירה משלבי באחר

 לשרותים. לרגע לצאת מהחוקר רשות
 משהו כי השוטר, הבין קלה שעה אחרי
 אז הלן. את לחפש ויצא כשורה, אינו

נעלמה. הלן כי לו התברר
 גילתה ולא במצוד פתחה המישטרה

אותה.
 עצמה את הסגירה היא יומיים אחרי

 ידידים. בבית הסתתרה היא למישטרה.
 ברחה כי סיפרה למישטרה, כשהגיעה

 של והגס הבלתי־אנושי היחס בגלל
כלפיה. החוקרים

 המיוחסים החשדות את הכחישה הלן
 לעולם־הסמים הידרדרה כי וסיפרה לה,

 ללא־ ההמחאות האחרונות. בשנתיים
 בהתמכרותה קשורות שפיזרה כיסוי

 היתה לא כי הסבירה היא לסמים.
עושה. שהיא למה מודעת

ורימ הונתה שאותם רבים, אנשים
 סברו האחרונות, השנים שש במשך תה
 לשכנע כדי קלה דרך חיפשה הלן כי

 שה־ מעשי־הרמאות, כי השופט את
מ בהיותה נעשו לה, מייחסת מישטרה

מסמים. טושטשת
 רבות פעמים הלן התראיינה בעבר

 את הזכירה לא ומעולם בעיתונים,
 להיפך. אלא בסמים, שימושה עניין

 אז, בעלה שרעבי, בועז כאשר בזמנו,
 הלן כי נגדה מתביעותיו באחת טען

 הכחישה אחרים, וסמים קוקאין צורכת
תוקף. בכל זאת

 עם חייה על סיפרה הראיונות באחד
 רצונה עז כמה והסבירה ארגוב, זוהר

 וכמה בסמים, משימושו זוהר את לגמול
 באותם בהם. מהשימוש סולדת היא

שמהם סוחרי־סמים אחריה רדפו ימים

 זנות. שר בחשד אותה עצוה המישטוה
 מעש■ שר אחכה שווה חוקות היא

עצמה את והסגירה בוהה הרן מכרות.
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 תיעבו זוהר של חבריו בעצמו. גדולות אמרה ושלהם באשראי, הירואין קנתה
 כספו את גונבת שהיא ידעו הם הלן. את האמינו לא הם זוהר. עבור הוא שהסם
בכסף. הרואין ורוכשת מהופעותיו כה כמויות לצרוך מסוגל שזוהר

 זוהר הופיע שם באריאנה. במסיבה
 עידן, אלי של תקליט הוצאת לכבוד

 היה הוא רגליו. על לעמוד זוהר התקשה
לשיר. מסוגל היה ולא לגמרי, מסומם
 ראובני האחים היו האורחים יתר בין

 אחד תבורי. שימי של ואמרגנו
 אותה■ תפס הלן, אל ניגש מהאורחים

 אשחוט אני ״הלן, לה: ואמר בחולצה
 זוהר את להרוס תמשיכי אם אותך

 הרסת כבר את בסמים: אותו ולמלא
לגמרי:״ אותו

 הסתבכה האחרונות השנים במשך
 מהם אנשים, של רב מיספר עם הלן

לא רובם שונות. בנסיבות כסף לקחה

שרעבי בועז הבעל עם הלן
ננסח שלא הנבות


