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מישפט
בן־זונה מרחו

 מצוזים השופטים גם
 שר בכבודם להיזהר

העדיזן קבע פרקליטים,
₪ רון נעמי

 בית־ ששופט קורה נדירות לעיתים רק
 על חריפה ביקורת מותח העליון המישפס

 במישפטו שעבר בשבוע קרה זה מחוזי. שופט
 סחר־ של בעבירות הנאשם ששון, שימעון של

 העליון השופט היה הנוזף (הירואין). סמים
 חיים המחוזי השופט — והננזף מלץ, יעקב
אדר.

 נגדו כתב־אישום והגשת ששון של מעצרו
 של עדות נגדו שנמסרה לאחר התאפשרו

 קלטת, מציאת ובעיקבות אחר, סוחר־סמים
 בוצעה ההקלטה בביתו. שנערך חיפוש בשעת

ברשמ ששיחק ,5ה־ בן בנו על־ידי באקראי
 אחר, ואדם אביו את הקליט ואגב־כך קול,

 לא זה ״סמים עסקי־סמים. על מדברים כשהם
 חומר ״זה וכן בהקלטה, נאמר בית־מירקחת,"

בן־זונה."
 של מעצרו על ציווה אדר חיים השופט

 ציון עורך־הדין הנאשם, של סניגורו ששון.
 בית־המיש־ לפני זו החלטה על עירער אמיר,

ש לדרך אמיר התייחס בעירעור העליון. פט
המוב המישפטים את אדר השופט מנהל בה

 על־כך ביקורת מתח עורך־הדין לפניו. אים
הסניגו את ולקטוע להשתיק מרבה שהשופט

בפניו. המופיעים רים
 אמר אמיר, טען ששון, של במישפטו

 לטעון יפסיק לא הסניגור שאם אדר השופט
 נזק שייגרם סיכוי יש אז ״כי טיעוניו, את

לנאשם.״
 השופט הגיב זו תלונה על אב. נגד בן

 התרשמתי הפרוטוקול ״מקריאת מלץ: יעקב
 אשר בהליכים זו. בטענה ממש יש אכן כי

 בטרם אדם של חרותו בשלילת מדובר כאלה,
 זהירות על מצווים אנו דא ובכגון מישפט,

 אשר ששופט איפוא, הוא, הדין מן מירבית...
 לסניגור מלאה אפשרות ייתן כזה, דיון שומע
הח לכאורה... ראיות שאין ולשכנעו לנסות

משת משנאמרה. נאמרה שלא לה טוב זו לטה
 עשוי שהסניגור סברה ברורות ממנה מעת

 בכך יש טיעוניו... על־ידי למרשו נזק לגרום
 שפרקליטים כשם בפרקליט. מיותרת פגיעה
 כר שופטים, של בכבודם להיזהר מצווים
 של בכבודם להיזהר השופטים מצווים

הפרקליטים."
 לבית־. להוכיח התעקש אמיר עורך־דין

 אינם בקלטת שנאמרו שהדברים המישפט
 שבן מכיוון לקוחו, נגד ראייה לשמש יכולים

 שהדברים וכן אביו, נגד להעיד יכול אינו
 האב, של ולרצונו להסכמתו בניגוד הוקלטו

 בית־המיש־ בפני קבילה אינה ההקלטה ולכן
פט.

 בבית־המעצר עתה עצור ששון שימעון
נקבע. טרם מישפטו תאריך באבו־כביר.
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₪ בר רונן
 בתיקשורת כוכב־על הפך קאנה ריצ׳ארד

 בקנ־ מקומית מתוכנית־ראיונות האמריקאית.
 קופל טד של לתוכנית הדרך היתה זס־סיטי

 איך נוסחת־הקסם, את עימו הביא הוא קצרה.
 הסמים מבעיות להיפטר אמריקה תצליח

 את לעזוב הנרקומונים יצליחו איך שלה,
ולתמיד. אחת הלבן המוות

 לגמילה צילנגר קרן בראש עומד קאנה
רואיין שבה מהתוכניות אחת לכל מסמים.

24

 הצלחותיו. של חיות דוגמות כמה עימו הביא
 קרן הצילה איך בהתרגשות סיפרו בני־נוער

נורמ לאנשים אותם והפכה חייהם את צילננר
ובריאים. ליים

 בקלטת־ שצפה בישראל, נרקומן של אב
 נראית שהשיטה אמר הראיונות, של וידיאו

 כדי גדולים סכומים לשלם מוכן ושיהיה לו,
 ״ניסינו הזה. מסע־התלאות את יעבור שבנו
 אולי הצליח. לא וזה בעבר, פיתרונות הרבה

 אבל ייגמל. הוא כל־כך דראסטית בשיטה
 כזה שמשהו עד שנים הרבה יקח שזה לי נראה
לאט.״ כל־כך זז כאן הכל בארץ. יהיה

 באמת היא השיטה בלילה. חטיפה
 שווה לא המחיר ראשית, מאוד. דראסטית

 דולר אלף 15 לעשירים. גמילה נפש. לכל
 רבים גמילה. כל על קאנה ריצ׳ארד מרוויח

עצמה. את הוכיחה כנראה השיטה משלמים.
 לנציגי ההורים בין ההסכמים שכל אחרי

 בחשכת־ליל מגיעים בסודיות, נחתמו הקרן,
 את ההורים, בהסכמת וחוטפים, בריונים כמה

מתבגרת. או מתבגר האובייקט,
או קושרים כפיים, על אותם נושאים הם

 הם שם השומם. למידבר ונוסעים ברכב, תם
 בתנאים חודשים שלושה לבלות עומדים

מאוד. קשים
נגמ עוד עם למחנה אותם יכניסו ראשית

 מזון, עמבזעט חיים איך אותם ילמדו שם לים,
 יפתחו בכלל מים. בלי כמעט מסתדרים איך
 ייצאו הם מאוד. גבוה כושר־הישרדות בהם

 החודשים שלושת בסיכום מפרכים. למסעות
ק״מ. 600כ־ של מרחק מהם אחד כל ילך

 גו־ מגיעה מהו, פראי טבע שהבינו אחרי
 אצל שונה העיתוי המיבצע. של לת־הכותרת

הפסיכו להערכות בהתאם ונקבע אחד, כל
שבו במשך התקדמותו. לגבי הצמודים לוגים
 בודד ויהיה הקבוצה, מיתר הנער יופרד עיים

לב לגמרי ויסתדר איש יראה לא הוא באמת.
 אותו לצוד וייאלץ אוכל יקבל לא הוא דו.

 מנחשים חוץ במידבר לאכול יש ומה לבדו,
זוחלים? ושאר

האמ לאומה קאנה הסביר שלנו,״ ״המטרה
 את רק להאשים ילמד שהאיש ״היא ריקאית,

 אנחנו פיסית. גמילה יש — ראשית עצמו.
 לא וסמים ישוב, מכל מרוחק באיזור נמצאים

וב גופני כושר מפתחים הם — שנית יגיעו.
 — שלישית מאוד. להם חסרים שהיו ריאות,

מפוכ יותר בראייה מעשיהם את מבינים הם
 בשבועיים להם. דומים עם השיחות בגלל חת,

 ההורים את להאשים יכולים לא הם האחרונים
 אם להם. שקורה במה החברה את או שלהם

 אם צדו. שלא אשמים הם לאכול, מה להם אין
 למחסה דאגו שלא אשמים הם להם, קר

מתאים.״
 הורים שונה. המצב בארץ מארינם. לא

 חלקם בריעותיהם. נחלקו נרקומונים של
 הד״ר של בדמותו הרשויות, נגד. חלקם בעד,
 של הצפונית התחנה כמנהל נגד. בלום, יצחק

 בארץ הגדולים המומחים אחד הוא אל־סם
הסמים. לענייני

 אין גיאוגראפית. בעייה כאן יש כל ״קודם
 שאליהם בארץ, מבודדים איזורים כמעט
 נגד אני קטנה. ארץ אנשים. לשלוח אפשר

 סטא- נתונים די אין כל, קודם הזאת. השיטה
 כדוגמה שהובאו האנשים עליה. מיסטיים
 מלאה גמילה אחריה. שנה בערך היו בתוכנית
 מעמד שמחזיק כמשהו מגדירים אנו ובטוחה
 על הצביעו לא התוכניות שנים. 10 לפחות

הלא־מוצלחים. המיקרים אחוז
אח דראסטיות שיטות בעד בהחלט ״אני

 ללמד צריך שצריך. כמו עובד לא זה רות.
 להפוך צריך לא הכל. לא זה אבל הישרדות,

 לאנשים אותם להפוך צריך למארינס. אותם
 לקיחת נורמלית. בחברה להסתדר שיידעו
לתרבותיים. אותם הופכת לא למידבר אנשים

 אולי היא מאוד. מסוכנת לבד ״ההישארות
 אנשים יש אבל לכך, שבנויים למי חיובית

 שייתן משהו בעד אני כזה. במצב שיתאבדו
 להסתדר לימוד גם שתכלול תוכנית הכל,
לתרבות. בחזרה הסתגלות גם לבד,

 וגם באמריקה גם יפות. תוכניות הרבה ״יש
 מתאימה איזו בודקים עדיין אנחנו באירופה.

כמובן.״ כסף, חסר לארץ.

ר משעשע סיפור די  לרפאללה. כ
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 לנסוע צריכה הייתי כרגיל. התחיל כל 
חש לכתבה. חומר לקבל כדי לרמאללה \ 1

 לש־ לנסוע הרגילה: בדרך זאת לעשות בתי
 בעלת ערבית, מונית משם ולקחת ער־שכם

כחול. מיספר־זיהוי
 לת־ טילפנתי הבלתי-רגילה. בדרך בחרתי

 יש אם ושאלתי המערבית בעיר חנת״מוניות
 לי להמתין לרמאללה, אותי לקחת המוכן נהג

ולחזור.
 בעל רזה, צעיר, בחור היה שהגיע הנהג

במיכנסיים לבוש היה הוא קצוצה. תיספורת |

פוחד?״ ״אתה
 נסעתי בצבא כשהייתי פתאום׳ מה ״אני?

 יום.״ כל הזאת הדרך את
 האינתיפאדה.״ לפני היה זה ״אבל

 לנסיעה לצאת חייב הייתי לא אני ״תראי,
 אני הרפתקות. אוהב אני רציתי, אני הזאת.
 לא־ממוגן.״ באוטו נוסע אפילו

מתוח. שקט
 נוסעת?״ את לאן יודעת ״את
 שם." פגישה לי יש ״כן,
אותנו.״ יחטפו שלא מקווה ״אני

ברמאללה מפוצצת שימשת־מכונית
■לדים!״ שם יש קרה? ״מה

 על מתוחה שחורה, ובחולצת־טריקו שחורים
 שחורות. נעלי־התעמלות ונעל שרירי, גוף

גבריות. וזועק קרבי משהו
 מאצ׳ואיזם להפגין טרח בהתחלה מייד

מז בחיוך שאל הוא בולטים. גברי ושוביניזם
 הייתי ואם נוסעת, אני לאן יודעת אני אם לזל
 הנסיעה. מן פוחד הוא אם שאלתי פעם. שם
 ״אתמול מלגלג, בביטחון ענה פתאום!״ ״מה

לג׳נין!״ מישהו לקחתי
 ידיעה מתוך בביטחון, בכיסא התרווחתי

 ובעל־ניסיון, מיומן מישהו עם נוסעת שאני
האינתיפא את ובעיקר הדרכים, את המכיר

דה.
 חדל לא הוא קצרה. היתה הרווחה אך

ספקניים. מבטים לעברי להגניב
 צריכה את ברמאללה לאן יודעת ״את

להגיע?״
שם.״ נשאל אבל בדיוק, ״לא

מתוח. שקט
אותי." לחטוף רוצה לא שאת מקווה ״אני

צחקתי.

 הצפונית ליציאה מתקרבים מתוח. שקט
מירושלים.

המזגן?" את אדליק שאני רוצה ״את
נעימה״. דווקא הרוח רוצה, אתה ״אם
 בגלל חלונות, שנסגור בטוח יותר ״לא,
 מס־ של לאוטו שקרה מה שמעת את האבנים.

ההכנסה?״
 לכיוון צפונה נוסעים החלונות. את סוגרים
 מבטים שולח הנהג מתוח. שקט רמאללה.
לצדדים. מודאגים

לנסוע?" צריך ברמאללה לאן ״אז
הכיכר?״ את מכיר אתה מנארה. כיכר ״ליד
 הרבה שם יש בסדר, זה מנארה כיכר ״אה,

־ צבא."
לנסוע. ממשיך קצת. נרגע
שם?״ לעשות לך יש ״מה
עיתונאית.״ ״אני
 עיתונות שלט איזה במיקרה לך אין ״אז
הקידמי?״ החלון על שנשים גדול,

 לשים יכול אתה רוצה, אתה אם אבל ״לא,
יעזור.״ אולי זה כאפייה,
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