
עד לפני קצת יותר משנה הוא היה איש חיי 
־לילה תל־אביבי, מפיק ואמרגן, נשוי ואב ליל

דה, עם אינספור ברים ומועדונים שפתח וסגר, 
ספר טלפונים גדוש בשמות של סלבס ותחביב 
27 במא־ ־של עישון גראס. אבל ביום חמישי ה

רס 2014, המסיבה של איל פלג )54( הסתיימה 
־במפתיע. "הייתי במקלחת", פלג משחזר לרא

דפקה  אשתי  "פתאום  לילה,  אותו  את  שונה 
בדלת ואמרה לי: 'יש פה משטרה, צא'". 

הבנת מה הם רוצים?
"ידעתי למה הם באים. באותם רגעים כל 
ההגנה שאתה בונה לעצמך בעזרת הסוטול — 
ההדחקה וההתעלמות מכך שזה יכול לקרות — 
מתרסקת בשנייה. ואז אתה מרגיש איום ונורא. 
לא  אתה  לרגליים.  מתחת  לך  נפערת  תהום 
יודע מה יקרה איתך. לא דמיינתי לאן זה יגיע. 
מבחוץ הייתי רגוע, בעיקר בשביל אשתי, אבל 

הראש היה בסערה גדולה". 
לפחות הצלחת ללבוש משהו?

הם  הדלת.  את  מיד  לפתוח  חייב  "הייתי 
החוצה.  זורק משהו  לא  לראות שאתה  רוצים 
באו עם צו, אמרו לי: 'אנחנו יודעים שיש פה 
סמים בבית'. הסם לא היה מוחבא בכלל. היו 
כמה ג'וינטים מגולגלים ליד המחשב ו־13 גרם 

־גראס. באיזשהו שלב ראש הצוות עלה למע
לה ואמר לי: 'לא מעניין אותנו הקצת גראס 
יודעים שיש פה עוד סמים'.  שמצאנו, אנחנו 
השוטרים הפכו את הבית ולא מצאו כלום. אז 
חקירה בתחנה.  אותי להמשך  החליטו להביא 
ופתאום שמו עליי אזיקים, למיטב זיכרוני רק 
בידיים. לקחתי איתי חולצה ארוכה וזהו, שום 

תיק, שום נעליים, ונכנסתי לניידת". 
דקות.  כמה  בקושי  קצרה,  נסיעה  הייתה  זו 
מהבית  מטרים  כמה  דיזנגוף,  לתחנת  "הגענו 
שלי. מושיבים אותי על ספסל. הכל לוקח זמן. 
מנסים להוציא: 'מי מכר לך?' מאיימים: 'אתה 

־הולך לשנים בכלא'. ציפו שאסגיר את מי שק
ניתי מהם, אבל אלה אנשים כמוני ולא רציתי 
לשים אותם בסיטואציה שבה נמצאתי בעצמי. 
כל הלילה הייתי בחקירות ובבוקר העבירו אותי 
לאבו־כביר ומשם לדיון בהארכת מעצר. עדיין 
לא הבנתי את עומק הבור. אז התברר לי שבזמן 
שהשוטרים היו למעלה הגיעה אליי ידידה, ואז 
הם שאלו אותה: 'מה את עושה פה?' היא ענתה 

־כנראה: 'באתי לקנות גרם במאה שקל'. ועל הע
דות הזו השופט השאיר אותי במעצר. כי פתאום 

מאחזקה זה הפך לחשד בסחר". 
־בהמשך מצאו החוקרים בטלפון שלו הוד

שסחר  כך  על  לכאורה  שהעידו  נוספות  עות 
בסמים. פלג אומר שדווקא הנתון הזה מעיד על 
כך שהוא לא כריש הפשע המאיים שעשו ממנו. 
"אם מישהו מתייחס לעצמו כאל סוחר סמים, 
הוא נוקט את כל אמצעי הזהירות: לא מביא 
מחזיק  סמסים,  מוחק  הביתה,  'לקוחות'  אליו 
טלפון נפרד לעסקאות. לא התייחסתי לעצמי 
כאל סוחר סמים. גם לא הפנמתי שאני עושה 
משהו לא חוקי, למרות שידעתי שזה לא חוקי. 
כמו אחד שעובר באדום במעבר חציה כשאין 

מכוניות". 
אבל פלג רק הלך והסתבך. "אחרי כמה ימי 
חקירה התחילו להזמין חברים שלי וחקרו אותם 
תחת אזהרה. החוקר דחק אותי לפינה. רק אז 

התחלתי להבין מה עשיתי".
כעסת על החברים שלך שדיברו במשטרה?
־"לא. הם לא עבריינים, לא מכירים את הסי
־טואציה, את העולם הזה, ולא הבינו את ההשל

כות. אדם נורמטיבי לא חושב: מה כבר יעשו לי 
אם לא אודה. אני לא מאשים אותם ולא כועס 
עליהם. התייעצתי עם מי שהיה אז עורך דיני 
והחלטנו שאני אודה. אני לא בטוח שזה היה 

ולא בבית המ ־נכון להודות דווקא במשטרה 
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פלג. "אין לי ספק שאם 
לא היו סלבס בתיק 
שלי, התביעה לא 
הייתה עומדת על רגליה 
האחוריות"
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בסך הכל עוזר לכמה חברים לעשן קצת 
גראס, גילה שהוא סוחר סמים. אחרי 

שעבר בעצמו גמילה, פלג מספר בראיון 
גלוי וכואב שהיום הוא חולם רק לעבור 
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־שפט. אבל באותו זמן היו לי נקיפות מצ
פון על החברים. הרגשה איומה. מה בסך 
הכל הם עשו, עישנו קצת גראס? ועכשיו 
הזה, בעיקר בגלל שאני  הם בתוך הסרט 
ששיתוף  בטעות,  חשבתי,  וגם  אידיוט? 
פעולה מלא עם המשטרה יחזיר אותי מהר 

יותר למשפחה שלי".
הסיפור של פלג אינו חריג. מאות סוחרי 

־סמים זעירים נעצרים מדי שנה, רובם מש
תחררים וחוזרים לפעילות. על רובם בכלל 
שהוא  שהסיבה  מאמין  פלג  תשמעו.  לא 
פתח את מהדורות החדשות, נשאר שבעה 
של  עונש  עם  ומתמודד  במעצר  שבועות 
שנתיים מאסר בפועל — היא הקליינטורה: 

־בסמארטפון שלו הופיעו כמה שמות מוכ

רים שהפכו את הפרשה לסקסית במיוחד. 
גם עכשיו האזכור של מוטי רייף, יהודה לוי 

וקרן מור גורם לו להתרגז. 
־"כשהציגו בפניי את העדויות של הס

הלכתם  'השתגעתם?  להם:  אמרתי  לבס 
למוטי ולקרן בשביל גרם מריחואנה?' היה 
ברור שהמטרה היא להביא את התקשורת. 
הרי כבר הודיתי. שלוש העדויות הנוספות 

־האלה לא שינו את התמונה. מה שכן הש
תנה זה שהתיק קיבל חשיפה תקשורתית 

־עצומה. זו דרכן של המדינה והמשטרה לה
גיד: 'הנה, אנחנו עושים משהו'. בעיניי זה 
בולשיט. זה עושה יחסי ציבור. אין לי ספק 
שאם לא היו סלבס בתיק שלי, התביעה לא 

הייתה עמדת על רגליה האחוריות".
ובכל זאת, בכתב האישום אתה מתואר 

כסוחר סמים כבד. 
מישהו  על  להכריז  שמקומם.  מה  "זה 
כמוני שהוא סוחר סמים? או־קיי, אני יכול 
להבין, אכן מכרתי, גם אם מדובר בכמויות 

־שנחשבות זעומות. אבל אני לא יכול לה
בין איך שמים באותה קטגוריה בחור כמוני, 

־שמכר גראס לחבר'ה, עם אחד שסחר בעש
־רות קילוגרמים של הרואין לקטינים והת

למועדונים  יצאתי  לא  מעולם  מזה.  פרנס 
הסתובב  לא  שלי  והטלפון  לקוחות  לחפש 
בעיר. מכרתי רק לחברים שהכרתי אישית".

נקודת ההתחלה
פלג גדל בדירה קטנה ליד כיכר המדינה 
בתל־אביב. אביו עבד בתעשייה האווירית, 
אמו הייתה מנהלת שיווק בחברת נסיעות. 
היוקרתי  ד'  עירוני  תיכון  את  סיים  הוא 
והתגייס לנח"ל. אחיו הוא מטפל בשיאצו 

ואחותו עובדת בתחום המו"לות. כשהיה בן 
16 התגרשו הוריו. בדיעבד, הוא אומר, זו 
הייתה נקודת ההתחלה של הרומן שלו עם 

החשיש והמריחואנה. 
חברים  עם  שירדתי  הראשונה  "בפעם 
לנואיבה עוד לא הייתה מריחואנה, אז עישנו 
חשיש. כשהייתי נח"לאי בקיבוץ מבוא־חמה 

־התחלתי לעשן יותר. זה היה מקובל בין הח
ברים", הוא מספר. "אתה לא מעשן כשאתה 

שומר על הגבול ולא דופק שאכטות כשאתה 
־יושב במוצב על גבול לבנון. זה קורה כשא

תה בחופש בבית או בתוך הקיבוץ".
לאחר שחרורו מהצבא נסע פלג לכמה 
ללמוד  התחיל  כשחזר  בחו"ל.  שנים 
הלימודים  את  נטש  אך  באוניברסיטה, 
לטובת עבודה כאיש סאונד. שלום חנוך, 
דני סנדרסון ויהורם גאון היו בין האמנים 

לב ִהרבה  הוא  מכישוריו.  ליהנות  ־שזכו 
לות ונחשב לאיש חיי לילה מוכר. ב־1990 
המסגר  במועדון  מסיבה  לייחצן  התבקש 
60. הוא הצליח להביא לפתיחה 700 איש 
והשיק קריירה חדשה בעסקי המועדונים. 
הלוהט  58, המקום  בהמשך עבר לאלנבי 

של התקופה. 
בלי  אז  מקומון  לפתוח  היה  "אי־אפשר 

אומר.  הוא  עליי",  אייטמים  כמה  שיהיו 
־ההתחככות עם עולם המוזיקה הולידה עי
־סוק נוסף: מנהל אישי. יצחק קלפטר, שמו

ליק קראוס, איזבו, איגי וקסמן, מוניקה סקס 
וארז נץ היו בין האמנים שייצג. 

שנים   16 של  פרק  פלג  סיים  ב־2012 
בנמל תל־אביב כאחד הבעלים של מועדון 
דוגית, שהפך עם הזמן למסעדת שלוותה. 

־הוא איתר מקום ברחוב הארבעה, מתחם בי
לויים פעיל, ופתח עם שותפים בר־מסעדה 
בשם Upstairs. אבל במקום למעלה, הדרך 
הובילה דווקא למטה. "שם התרסקתי", הוא 
חייב  הייתי  "25 שנה לא  בנחרצות.  אומר 
שקל למישהו. למרות החובות לא הכרזתי 

־על פשיטת רגל. ידעתי שאני לא אישן בלי
לה, אם לא אשלם לעובד שלי כסף. באפריל 

2013 סגרנו את הדלת".

איך זה השפיע עליך?
"בעקבות הכישלון התחלתי להגביר את 
כמויות העישון באופן משמעותי. זו הייתה 
הדרך שלי להחזיק את הראש מעל למים. 
שזה  ביום,  לשניים  גרם  בין  מעשן  הייתי 
לא מעט, משהו כמו עשרה ג'וינטים. זה לא 
פגע בתפקוד היומיומי שלי. זה לא שהייתי 
כלום.  עושה  ולא  במיטה  היום  כל  שוכב 
ער  לא  אתה  אחר:  במישור  היא  ההשפעה 
למצבך האמיתי. נראה לך שאתה מתמודד, 
אבל אתה לא באמת מתמודד. זו הייתה מין 
העסקי,  הכישלון  עם  מההתמודדות  הגנה 
עם העובדה שבגיל 50 אני תלוי באמא שלי 

־שמשלמת עליי במכולת. כל השנים עבד
תי והצלחתי. אמנם לא צברתי רכוש אבל 
נסעתי  שנה  כל  נוחה.  חיים  ברמת  חייתי 

לחו"ל לחודשיים. פתאום, לראשונה בחיי – 
הגיע משבר כלכלי".

־המשבר והשימוש המוגבר בסמים אח
ראים לטוויסט הבא בעלילה של פלג: הוא 
החל לסחור בסמים. "למכור סמים זה לא 

־משהו שאתה מתכנן", הוא מסביר. "כש
יותר,  לעשן  התחלתי  בעסקים  נפלתי 
וכשאתה מעשן יותר, אתה מחזיק איזשהו 

מלאי. בגלל מצבי הכלכלי לא היה לי כסף 
היומי שלי, אז התחלתי  לממן את הגרם 
למכור לחבר'ה כדי לממן את עצמי. לא 
אחר.  לחבר  ואחד  לסלב  אחד  מחיר  היה 
קניתי ב־85 או ב־90 שקל ומכרתי במאה 
שקל, ומההפרש הייתי מסבסד את העישון 
לעצמי. זה לא היה עסק. זה לא שתרמתי 

תרומה, אבל גם לא הרווחתי".
עישנת גם ליד הילדה שלך?

"הבת שלי היא הדבר הכי חשוב לי בעולם. 
־מעולם לא עישנתי לידה. הייתי מעשן בעי

קר כשהיא ישנה, כשהייתה בגן או כשהייתי 
בחוץ. בין התל־אביבים יש אחוז גבוה של 

־אנשים שמעשנים או עישנו ולא רואים בצ
ריכת גראס בעיה כלשהי. גם בברנז'ה אף 
אחד לא מתייחס לסמים מהסוג הזה כמשהו 
מעבר לאלכוהול. אולי בפריפריה זו נחשבת 
להתנהגות חריגה, אבל פה בתל־אביב, אם 
היו צריכים לעצור את המעשנים, חצי תל־

אביב הייתה הולכת לכלא".
איך הסלבס הגיעו אליך?

כאחד  כולם  בשבילי  סלבס?  זה  "מה 
האדם, חברים של שנים. את מוטי רייף אני 
מכיר 20 שנה, גם את קרן. יודה הוא חבר, 

־אבל פחות זמן. אני מכיר אותו מאז שהתא
מנו יחד במכון במלון הילטון. הוא התקשר 
אליי כמה פעמים ושאל: 'מה קורה? אתה 
מאורגן? אתה יכול לדאוג לי?' קרן הייתה 
שהיא  לפני  פעמים.  הכל שלוש  בסך  פה 
באה הייתה שולחת הודעה: 'פלג מה המצב, 
אני עוברת אצלך, תכין לי אחד או שניים'. 

הייתי פוגש אותה למטה". 

הפלתי את עצמי
אחד  וכל  נחקרו  פלג  של  הקליינטים 
הגיב אחרת. מוטי רייף פירסם גילוי דעת 
חושפני, שבו הודה שהוא מעשן. יהודה לוי 
אמר שהסמים סייעו לו להתגבר על משבר 
הפרידה מנינט, וקרן מור בחרה להכחיש 
בהתחלה ואחר כך סירבה לדבר על הנושא. 

"אני מבין את קרן לגמרי", אומר פלג. "יש 
לה משפחה, קריירה. אני לא מאשים אותה 

מול התק איך שהיא בחרה להתנהל  ־על 
־שורת. היא תלויה בתקשורת. את המונו

לוג של מוטי קראתי כשיצאתי מהמעצר 
סי לספר  ניסה  לא  שהוא  מאוד  ־ואהבתי 

פורים, אלא אמר: 'אני מעשן ולא מעניין 
אותי מה חושב על זה כל העולם'. אבל אני 
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פלג מבקר בקבוצת טיפול שיקומית, בהנחיית עובדות סוציאליות. "שם עברתי 
את התהליך הכי משמעותי בחיי והפנמתי מהי התמכרות". הבנת שהיית 

מכור? "בדפוסים שהיו לי, זו הייתה התמכרות. במקום להתמודד, אתה מעשן. 
בשנה הקשה שאני עובר אין יותר בית ספר מזה. אתה לומד על עצמך כל כך 

הרבה. העובדים הסוציאלים הם נקודת אור בחיי"

מימין, מוטי 
רייף, קרן מור 
ויהודה לוי. 

"אני לא מאשים 
אותם ולא כועס 

עליהם" 

"בגלל הסלבס התייחסו אליי יפה במעצר. לא התעלקו. לא אמרו: 'אשכנזי 
מתל–אביב, בוא ניקח לו את הסיגריות'. ישנתי במיטה למעלה. בימים 

הראשונים הפקפקים, הפשפשים בשמיכות, רצחו אותי. מישהו עשה לי טובה 
ונתנו לי לדבר עם אשתי ועם אמא שלי וזה הקל. מה שהרג אותי היה חוסר 
הוודאות, בעיקר כשהסיפור עלה לכותרות והפכתי לאויב העם והמדינה" 
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מכבד גם את מי שסיפר סיפורים".
אתה מתכוון ליהודה לוי?

מניח  ואני  מיינסטרים,  יותר  הוא  "יודה 
שהוא התייעץ עם אנשים שאמרו לו: 'תגיד 
שזה בגלל זאתי'. אבל זו הקריירה שלו וזו 
זכותו. אם תשאלי אותי, אני לא חושב שזה 
בגלל נינט. מה שכן, תיארתי לעצמי שאם 
לא הייתי מודה, הם היו צריכים להגיע לבית 
המשפט להעיד. וחלק מהשיקול שלי להודות 
להימנע  העדפתי  יעידו.  לא  כדי שהם  היה 

ממצעד הסלבס בבית המשפט".
יצא לך לדבר איתם מאז?

מוטי פגש לי, את  הזדמן  יודה לא  ־"עם 
תי ברחוב ודיברנו. גם עם קרן דיברתי. אני 
מניח שלא נעים להם. מראש אמרתי לכולם 
שאני לא כועס ולא מאשים. אף אחד לא צריך 
להתנצל בפניי. אני מבין אותם. אני הפלתי 

את עצמי". 
קרן מור ויהודה לוי סירבו להגיב. מוטי 
רייף מסר: "את כל מה שהיה לי להגיד כבר 

אמרתי בהרחבה".
מה אתה יכול לספר על המעצר? 

"בגלל הסלבס התייחסו אליי יפה, לא 
מתל־אביב,  'אשכנזי  אמרו:  לא  התעלקו. 
בוא ניקח לו את הסיגריות'. ישנתי במיטה 

־למעלה. בימים הראשונים הפקפקים, הפ
שפשים בשמיכות, רצחו אותי. מישהו עשה 
לי טובה ונתנו לי לדבר עם אשתי ועם אמא 
חוסר  היה  אותי  מה שהרג  הקל.  וזה  שלי 
הוודאות, בעיקר כשהסיפור עלה לכותרות 
והמדינה. כשמגיעים  והפכתי לאויב העם 
זה  מה  מאמין:  ולא  קורא  אתה  העיתונים 
השטויות האלה? כל כך רחוק מהמציאות. 
תוארתי כראש חוליית סוחרי סמים. כתבו 

שמכרתי קוקאין. אמירות סרק". 
עם חלוף הימים והתארכות מעצרו הועבר 
פלג לתא של עצורים לתקופות ממושכות 
יותר, שבו היה אחד משישה. "השירותים זה 
כבר לא חור ברצפה, יש אסלות נירוסטה", 
תקופה.  באותה  המון  "קראתי  מרגיע.  הוא 
קונים  ארוחות.  מכינים  מדברים,  מזה  חוץ 
מי  בקומקום.  בקנטינה, מבשלים  תבלינים 
שעצור הרבה זמן לומד איך מתנהלים. איך 

־למרות המגבלות עושים חומוס או סלט יר
קות. זה לא גורמה, אבל מסתדרים. הקושי 

־שלי לא היה בגלל התנאים הפיזיים הלוח
צים, אלא מכל הסיבות האחרות". 

23 בא־ ־כתב האישום נגד פלג, שהוגש ב
פריל 2014, כלל 39 סעיפי אישום. בינתיים 
הוא החליף את עורך דינו ומאז מלווה אותו 

ובנחישות", לד ־"במסירות גדולה 
במאי  חובה.  מיקי  עו"ד  בריו, 
2014, אחרי כמעט חודשיים 

־במעצר, שוחרר פלג למ
־עצר בית בתנאים מגבי

בבית  עשה  שאותו  לים, 
אמו.  

־איך הרגשת מול המש
פחה, בושה, מבוכה?

־"אני לא מתבייש מהמש
פחה שלי, הם תומכים בי ללא 
אותם  שגררתי  לי  כאב  אבל  סייג, 
לאבו־כביר. בטיעונים לעונש, כשאמא שלי 
עמדה על הדוכן והתחילה לבכות, לא יכולתי 

לעצור את הדמעות. זה קרע אותי". 
באוגוסט שעבר אביך נפטר. הוא ידע מה 

קורה איתך?
דמנציה.  לו  הייתה  ידע.  לא  שלי  "אבא 
ברגע שהתאפשר לי לצאת לבקר אותו, באתי 
אליו, אבל הוא לא תיקשר יותר מדי ולא ידע 
בזמן  שבעה  עליו  ישבתי  עליי.  עובר  מה 
מעצר הבית. אין ספק שזו השנה הקשה בחיי. 
בחיי  הקשה  השנה  שזו  מקווה  אני  כלומר, 

ושלא מחכה לי בסיבוב משהו יותר קשה".  

בספטמבר הגיע עו"ד חובה להסדר טיעון, 
במ־ אישומים.   11 ב פלג  הודה  ־שבמסגרתו 
קביל בוטל מעצר הבית שלו, למעט מעצר 
לילה ופיקוח, והוא חזר הביתה לאשתו ולבתו. 
בנובמבר בוטל גם הפיקוח ופלג חיכה לגזר 
בתדהמה:  אותו  והיכה  הגיע  אכן  וזה  הדין. 

שנתיים מאסר. 
־גם עו"ד מיקי חובה אומר שהוכה בתדה

מה. "אני עוסק הרבה בעבירות סמים והתיק 
הזה הוא תיק חריג. ובתיק חריג צריך לקבל 

־החלטה חריגה. אם מפוצצים את הבלון הע
קנאביס  מסוג  סחר  עם  נשארים  הזה,  צום 
בכמויות מזעריות של גרם, שני גרם בכל 
המכירות  כל  כשסך  בלבד,  לחברים  פעם, 
יחד על פני שנה שלמה הגיע ל־145 גרם", 
כבר  אבל  עבירה,  שזו  "ברור  אומר.  הוא 
ראיתי מקרים שבהם מכרו או החזיקו סמים 
בכמויות גדולות יותר, וסיימו עם עבודות 
ניצוץ  שירות, רק בגלל שהנאשמים הראו 

שיקומי. איל מבין מה הוא עשה, הוא נמצא 
־בעיצומו של הליך שיקומי ומגיעה לו הזד

מנות אמיתית נוספת". 
מאסרו של פלד היה אמור להתחיל השבוע. 
במארס 2015 הגיש עו"ד חובה לבית המשפט 
המחוזי בתל־אביב ערעור על חומרת העונש, 
שיידון בתחילת חודש יוני. בנוסף, הוא הגיש 
להחלטה  עד  העונש,  ביצוע  לעיכוב  בקשה 

־שתתקבל בבית המשפט המחוזי. הבקשה נד
חתה ופלג מחכה כרגע להחלטה חדשה.

אהבה קולומביאנית
מאז מעצרו, כבר יותר משנה, פלג נבדק 
פעמיים בשבוע ונמצא נקי לחלוטין מסמים. 
לפני עשרה חודשים הוא גם הפסיק לעשן 
שחרורו,  מתנאי  כחלק  בינתיים,  סיגריות. 
טיפול  ולקבוצת  פרטני  לטיפול  נכנס  הוא 

במ בשבוע  פעמיים  שנערכות  ־שיקומית, 
שרדי שירות המבחן ביפו וביחידה לטיפול 
בהתמכרויות בתל אביב, בהנחיית עובדות 
הכי  התהליך  את  עברתי  "שם  סוציאליות. 

משמעותי בחיי והפנמתי מהי התמכרות".
הבנת שהיית מכור? 

"בדפוסים שהיו לי, זו הייתה התמכרות. 
במקום להתמודד, אתה מעשן. בשנה הקשה 
אתה  מזה.  ספר  בית  יותר  אין  עובר  שאני 

־לומד על עצמך כל כך הרבה. העובדים הסו
ציאלים הם נקודת אור בחיי, ובזכות הטיפול 

לקרוא  חזרתי  שלהם  והמקצועי  האכפתי 
ולכתוב הרבה. ייתכן שהניסיון הקשה יוליד 

בבוא היום גם ספר". 
אלא שעתה פלג אנוס להתמודד בחזית 
הקשה ביותר: אשתו ואם בתו הקטנה החליטה 
שדי לה ולקחה את הילדה לקולומביה, ארץ 
מוצאה, עד הודעה חדשה. פלג אומר שהוא 

שבור לב, נקרע מגעגועים לבתו. 
שנים,  ב־19  ממנו  הצעירה  אשתו,  את 
הכיר באינטרנט לפני יותר מעשור. "אחרי 

והת מהשפה  התלהבתי  בקולומביה  ־ביקור 
חלתי לקחת שיעורים. בביקור הבא פתחתי 
כרטיס באתרי היכרויות לטיניים, במחשבה 
השפה  את  אתרגל  אישיים  קשרים  שדרך 
חברה  עם  לפגישה  הגיעה  היא  יותר.  טוב 
בינינו  שרומנטיקה  אמרה  מההתחלה  וכבר 
זה לא בכיוון ונשארנו ידידים. כעבור כמה 
שנים היה לי רומן עם בחורה. כבר דיברנו 
על חתונה ולעבור לגור יחד, אבל זה הסתיים 

ונפרדנו. אחרי שלושה שבועות אמרתי: מה, 
־אני אשב פה בדיכאון? לפחות אסע לקולו

מביה, לחגוג. 
שהפכה  מי  עם  הקשר  את  "כשחידשתי 
להיות אשתי היא סיפרה לי שבינתיים היא 
הספיקה להתחתן ולהתגרש. שנינו חיפשנו 
קשר חדש ורציני והידידות הפכה לזוגיות. 
איש,   80 עם  בקולומביה,  התחתנו  ב־2008 
חלקם חברים שלי שבאו במיוחד מניו־יורק. 
התחתנו במסעדת גורמה בשכונה הכי טובה. 
בשבט  רבות  שנים  שחי  כומר  אותנו  חיתן 
ומהנצרות.  מהיהדות  ברכות  וחיבר  המסאי 
כשחזרנו לארץ חגגנו בשלוותה חתונת ענק, 
כמת־ הפקה־הפקה,  להקות,  עם  איש,   800
קלפטר,  קראוס,  שמוליק  היו:  כולם  בקש. 

־צביקה פיק, גלית גוטמן, ליאור מילר, שיר
לי בוגנים, עינת ארליך, ים של אמנים, חצי 

מהאורחים בחתונה היו סלבס". 
־כשאשתו נכנסה להיריון פלג "היה בע

ננים", כדבריו. "הייתי לצידה כל הלידה, 
עצומה.  התרגשות  היד.  את  לה  החזקתי 
הולדת  ליום  במתנה  הילדה  את  קיבלתי 
50. אף אחד כבר לא האמין שאני אתחתן 

־ואעשה ילדים. זה שינה לי את החיים, הפ
כתי לאבא במלוא מובן המילה. כשהילדה 

־הייתה בת שנה, במקביל להתרסקות בע
סקים, התחילו הבעיות ביני ובין אשתי. זה 
קורה להרבה זוגות עם ילד ראשון. באתי 
השכלתי  ולא  רווקות  שנות  ומשהו  מ־20 

ליצור אינטימיות. גם לאשתי היו הקשיים 
־האישים שלה. בטיפול הזוגי שבו היינו המ

טפלת יעצה לנו שקודם כל כדאי שכל אחד 
יפתור את הבעיות שלו לחוד". 

המעצר בוודאי לא שיפר את האינטימיות. 
למעני  התגייסו  החברים  שנעצרתי  "אחרי 
וגם למענה. חבר טוב הביא על חשבונו את 
אמא של אשתי מקולומביה. חברים אחרים 

־תרמו כסף למימון עורך הדין. אחותי פיר
־סמה בשבילי פוסטים בפייסבוק וקראה לא

נשים להמשיך להגיע לקבלות השבת שאני 
מארגן ובאמת באו המון, כי ידעו שהעזרה 
הכספית נחוצה לי. במצבים כאלו אתה מגלה 

־מי חבר אמיתי ומי חרטבונה. היו כאלו שגי
ליתי שהם היו חברים כל זמן שהיה מה לעשן 

ופתאום כשאין, הם נעלמו". 
הביתה  שחזר  לאחר  שעבר,  בנובמבר 
מהמעצר, ניסה פלג לאחות את קרעי חייו. 
להסדיר  הייתה  הראשונות  המטלות  אחת 
את אזרחותה של אשתו. "חמש שנים אתה 
בא למשרד הפנים עם קלסר מלא מסמכים 

־– סיוט. וככה היה גם השנה. בסוף הפגי
שה הפקידה שואלת אותי: 'ומה עם המעצר 

־שלך? אנחנו מקפיאים לה את הבקשה בג
ללך'. לא הבנתי את הקשר. אשתי חיה פה 
שבע שנים, מדברת עברית, יש לנו ילדה 
שבגלל  אמרו  ישראלית.  אזרחית  שהיא 
עונש  לקבל  עלול  אני  הפלילי  האישום 
ואז בעצם אשתי לא תחיה  מאסר ממושך 

איתי. זה שבר אותה". 
בדצמבר האחרון אשתו ביקשה לקחת את 

־הילדה ולנסוע לבקר את המשפחה בקולומ
־ביה. "כל שנה היא הייתה נוסעת או שמשפ

חתה הייתה באה לכאן. בינואר היא הודיעה 
לי שהיא לא חוזרת. שלושה ימים לא ישנתי 

־ולא אכלתי. הייתי גמור, את יודעת כמה חי

כיתי לרגע שהבת שלי תחזור? כל יום שהיא 
לא לידי נראה כמו שנה. זה מרסק. הילדה 

־הזו היא החיים שלי. לפני שהיא נסעה אמר
תי לה: 'תשאירי לי קצת ריח שלך בקופסה', 
והיא ענתה: 'לא, אבא, אני אצייר לך ציור'. 
אני מוקף בנוכחותה, חי אותה כל הזמן. זו 
הנשמה שלי. אי־אפשר לדמיין את זה בכלל". 

אז איך אתה מתמודד?
־"אני כותב לה כמה שאני יכול, כותב סי

פורים שאני מקריא לה בסקייפ, וגם מכתבים 
שהיא תקרא פעם, בעתיד. בשל המצב אין 
לי אפשרות לנסוע אליה. אני עדיין מקבל 
הודעות בווטסאפ מה קורה בגן הילדים שלה. 

־בכל שיחה איתה אני כובש את הדמעות ובו
כה אחר כך".

מנסה  פלג  הזה  הוודאות  חוסר  בתוך 
למאסר.  הכניסה  לקראת  חייו  את  לארגן 
"קניתי לילדה מתנות שאני רוצה שאשתי 
תיתן לה בכל שבוע, כדי שהיא תדע שאני 

־ממשיך לאהוב אותה גם כשאנחנו לא מת
ראים. אמרתי לאשתי: 'אין לי בעיה עם זה 
שאת לא רוצה לחיות איתי. תחזרי, תמצאי 
לך בן זוג אחר, תחיי את חייך. רק תני לי 
להיות אבא במשרה מלאה'. אבל היא אמרה 
לי: 'תגמור את העניינים שלך ואז נדבר'. 
שאני  אמרה  תמיד  היא  הכעסים,  כל  עם 

אבא מדהים". †

בדצמבר האחרון לקחה אשתו של פלג את בתם הקטנה ונסעה לבקר את 
משפחתה בקולומביה. "בינואר היא הודיעה לי שהיא לא חוזרת. שלושה ימים לא 
ישנתי ולא אכלתי. הייתי גמור, את יודעת כמה חיכיתי לרגע שהבת שלי תחזור? 

כל יום שהיא לא לידי נראה כמו שנה. זה מרסק. הילדה הזו היא החיים שלי" 
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