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1^1 1 1 1 1 טו, הקטנים המהמרים הם ת 1*1 ם בטו שים שבוע מדי השולחי ם ניחו מי  בסכו
1 1 שים, בטפסי בודדים טורים רק המנחשים אלה, מהמרים קטנים. 1.1 3 הניחו

ת״, להם נראות שתוצאותיהם משחקים לנחש מרבים חו  הענק מהמרי כי שידעו מבלי ״בטו
ם״ משחקים דווקא קונים חי ת להפתעות לגרום כדי ״בטו עו פי בניחושים. רק המו

/

 המשגשג העסק ספק ללא הו, *
הספורטוטו. - במדינה ביותר {

יש אזרחים רבבות מזרימים שבוע מדי
 המנהל למוסד לירות אלפי מאות ראלים,

 הכדו־ משחקי תוצאות על ההימורים את
 ההכנסה עוברת רגיל בשבוע בארץ. רגל
 ל״י. וחצי המיליון את הספורטוטו של
ב המהמרים משקיעים בהם שבועות יש

בשבוע. ל״י מיליון 2מ־ יותר ניחושיהם
 במדינה הכדורגל שרמת מפני זה אין

למ הפכו המדינה תושבי שכל או עלתה,
 עסק פשוט זהו הכדורגל. לספורט שוגעים

 30 של השקעה תמורת ומפתה. קורץ
 בטופס אחד טור מילוי מחיר — אגורות

התו ניחוש את להכיל הצריך הניחושים,
ב הנערכים שונים משחקים 13 של צאות
 להרוויח תיאורטי סיכוי קיים — ארץ

 250 ל״י, אלף 175 :אסטרונומיים סכומים
 זה וסכום יותר. אפילו ולפעמים ל״י אלף
 בו להתחלק צורך אין הכנסה. ממם נקי
 גם זאת לעשות ואפשר המדינה. אוצר עם

 כי ידע שאיש מבלי דיסקרטית, בצורה
ה בסכומים לילה בין התעשר מישהו

לעשיר. עני הופכים
 הימורי מוסד נוסד שמאז בכך, פלא אין

 הוא שנים, 13 לפני בישראל הכדורגל
 הספורט לאוהדי רק הנוגע מעסק הפך

אז כל כמעט המדביקה למגיפה הנלהבים,
 בחייהם ראו שלא אנשים במדינה. שני רח

 יחסי על מושג להם ואין כדורגל משחק
 גם מנסים השונות, הקבוצות בין הכוחות

 הניחושים טפסי ממלאי בין מזלם. את הם
 רובינא, חנה כמו שמות למצוא אפשר
 הישראלי, התיאטרון של הראשונה הגברת

 ראש■־ של המדיני יועצה דיגיץ, שמחה או
אפי יימו שותפה שבסתר, יתכן הממשלה.

בניחושיו. מאיר גולדה לו
שני מי כל דבר, של בסופו יכול, בטוטו

 לקבל המשחקים, 13 תוצאות את נכונה חש
 איש הצליח לא אם הגדול. בפרס חלקו את

 הוא לאיבוד. הולך אינו הוא בפרס, לזכות
ה סכום את מגדיל הבא, לשבוע מועבר

הראשונה. זכיר.
 שהוא הרגשה למהמר יש שבפיס בעוד

 בטוטו, הרי העיוור, במזל ורק אך תלוי
ב במתרחש והבנה ידיעה לו שיש במידה
 אדון עצמו את חש הוא הכדורגל, עולם

 והשעשוע המתח לגורלו. מסויימת במידה
 עניין הם המשחקים, תוצאות שבניחוש

 מהירה, להתעשרות הקורץ הסיכוי מישני.
*•יי ■ 1 1 ס " < ^ ח

 ל־ המביא העיקרי הפיתוי עדיין נשאר
המפעל. של שיגשוגו

 הכניס קיומו, שנות בשלוש־עשרה
 ל״י. מיליון 101מ־ למעלה הספורטוטו

 ל״י, מיליון 45ל־ קרוב חולקו זה מסכום
נכו תוצאות שניחשו למשתתפים כפרסים

הוע בערך, ל״י מיליון 31 של סכום נות.
 את כיסה והשאר הספורט למוסדות בר

התיפעול. הוצאות
מ וגדלות הולכות הספורטוטו הכנסות

 היו 68/69 ההימור בשנת אם לשנה. שנה
ב הרי ל״י, 20,396.775 הטוטו הכנסות

 27,652.000ל־ הגיעו כבר הם שלאחריה שנה
 הגיעו כבר הנוכחית הניחושים בשנת ל״י.

ה ולפי ל״י, מיליון 26ל־ קרוב ההכנסות
 הספורטוטו מזכיר חבור, עמיהוד ערכת

 לסכום השנה סוף עד יגיעו הם ישראל,
לערך. ל״י מיליון 35 של

 שניה פרנסה
למנחשים

השנים, שבמרוצת טבעי רק זה יה
 בניחושים המשתתפים מספר שגדל ככל ן |

 המחי־ הפרסים סכום גדל מכך וכתוצאה
 המהמרים של משקלם גבר לזוכים, לקים

פר מעין — לעסק ניחושיהם את שהפכו
 משקיעים הם בה עיקרית, או שניה נסה
ל״י. באלפי המתבטאים סכומים שבוע מדי

 את לגלות מסרבים הספורטוטו מנהלי
 והסכומים הגדולים המהמרים של מספרם

או בניחושיהם. שבוע מדי משקיעים שהם
 מספרם כי לגלות ניתן קצרה, בחקירה לם
 כל בניחושיהם המשקיעים המהמרים, של

 עובר הל״י, 2000 את העוברים סכומים שבוע
המשקי כאלה ישנם אלה בין המאה. את
ל״י. לרבבות המגיעים סכומים לפעמים עים

 את בטוח׳׳ ״על לנחש כמובן ניתן
ב המופיעים המשחקים 13 כל תוצאות

 אין ניחוש שבכל מכיוון הניחושים. טופס
 אלא בשערים, המשחק תוצאות את לנחש

 בניצחון — המשחק הסתיים איך לקבוע
 ב־ )1 הס״פרר. (בעזרת המארחת הקבוצה

 הסיפרה (בעזרת האורחת הקבוצה נצחון
) חציו! (בעזרת תיקו בתוצאת או )2 * 

 ,1 :אפשרויות שלוש משחק לכל יש —
. או 2  שלוש כל את למלא אפשר א

אלא המשחקים, 13 כל לגבי האפשרויות

ה 0*111:1 ה:_______הו ל ג מ
 מגוש■ ער משתלטים הענק מהמו■

בפוס׳ לזכות כדי בארץ הכדורגל

סיכוי•□♦ לר נותר■ הא□
ב שונים טורים 1,594,323 למלא יש שאז

ל״י. 477,558.90 של השקעה

 המשטרה חוקר
זכיה שיטות המציא

 של סכום להשקיע יילך לא שאיש רור •יי
 היה אפילו בניחושים, ל״י מיליון כחצי ^

 תמיד כי מסכום־ההשקעה. גבוה הגדול הפרס
 אולי אחרים, שמהמרים האפשרות קיימת
 כפי אחד, בודד טור בעזרת שניחשו כאלה

 אף לנחש יצליחו לעיתים, קורה שהדבר
 כזה במקרה המשחקים. 13 תוצאות את הם

 כל רץ בשווה שווה הגדול הפרס מתחלק
, נכונה. המנחשים

 על ההולכים אלה המקצועיים, המהמרים
 אלפי שבוע מדי ומשקיעים הגדול הפרס

ה זו אחרת, בשיטה משחקים בטוטו, ל״י
 ו״הכפולים.״ ״המשולשים״ שיטת מכונה

 למשחק המעניק ניחוש נקרא ״משולש״
 :בו הקיימות האפשרויות שלוש את אחד

א. 2 ,1 ־ מנח בו משחק נקרא ״כפול״ ו
מבין אפשריות תוצאות שתי רק שים

, 1 ,2ו־ 1 הקיימות: השלוש א 2 או ד ו־א.
 ביותר הפופולארי הספר :מאלף פרט

 ״משולשים״ של בטפסים צימצומים לשיטות
ב לשעבר קצין בידי חובר ו״כפולים,״

ש וייצמן, וייצמן. משה ישראל, משטרת
 במשטרת הרמואיות במחלקת בזמנו עבד

הימו בחברת רמאות פרשת חקר ישראל,
ב כשהחלה עוד. קיימת שאינה פרטית רים

 כשיצא הטוטו. על דבר ידע לא חקירה
 חיבר זה, בשטח חשוב ליועץ הפך לפנסיה

צימצומים. שיטות על ספר

 המיצרת תעשיה
ענק פרסי

בסו- המקצועים המהמרים חד 6̂
,33 נשלסקי, (״אלינקה״) אליהו הוא טו

 אשר שנים, 11 במשך לשעבר זן נהג
 על רק לחיות היכול קבוע, למהמר הפך

בטוטו. מהזכיות הכנסותיו
טון מסעדת בעל של חתנו אלינקה,  קי

במרוצת הפך בתל־אביב, דיזנגוף ברחוב

שחקים כך  מ
◄!7הענ מהמרי

 מישחקי לגבי הספורטוטו, של ניחושים טופס הוא משמאל הטופס
 בה בצורה לדוגמא, מולא, הוא הקרובה. בשבת שייערכו הכדורגל
 שמונה לגבי ניחושיהם. את הישראלי בטוטו מהמרי־הענק ממלאים

״משו המהמר מציין בטופס, המופיעים המישחקים 13 מתון מישחקים
 אין בהם אלה, מישחקים משמונה אחד לכל נותן הוא כלומר, לשים״,

 האפשריים, הניחושים שלושת את הסופית, התוצאה לגבי ביטחון כל
 בצורה אלה. מישחקים תוצאות של האפשרויות כל את יחד המכסים

.13 מתון נכונים ניחושים שמונח כבר למהמר יש זו
 רושם בטופס) 11ו״ 3 מס׳ (מישחקים נוספים מישחקים שני לגבי

 עם יותר החזקה לקבוצה ניצחון נותן הוא באחד ״כפולים״. המהמר
הכ של אפשרויות רק לוקח הוא )11 (מיספר ובשני תיקו, של אפשרות

תיקו. תוצאת ללא רעה,
תוצ או לנחש צרין שהוא משחקים שלושה לו נשארו עדיין אולם
 כך בטוח.״ ״על המשחקים אלה מישחק. לכל אחד בניחוש אותיהם

 בטופס) 6 (מס׳ המישחק תוצאת את בטוח״ ״על ירשום הוא למשל,
בשפלה. האחרונה לבין הלאומית מליגה בטבלת המובילה בין

 בודדי*, מישחקי* ושלושה ״כפולים׳ 1 ״משולשי■״, • של כזה טופס
 24,244 כניחוש כמוהו :כלומר שלמים. טורים 26,244 כמילוי כמוהו

 של השקעה דורש כזה טופס תוצאות. הרכבי של שונות אפשרויות
ל״י. 7,873.20
סיכו ואז דומים, טפסים שישלחו ענק מהמרי מיספר להיות יכולים

 לנחש לנסות הרוצה המהמר אולם הגדול. בפרס להתחלק שווים ייהם
 הבודדים הניחושים אחד את ימלא המישחקים, 13 כל תוצאות את לבדו
 המישחק למשל, כמו הפוכה, בצורה בטוח״, ״על המישחקים מתון שלו,

 המתארחת, לקבוצה חם הניצחון סיכויי זה במישחק בטופס. 9 מיספר
ה את זח מישחק ליד המהמרים מרבית ירשמו לכן נצרת. הפועל
.2 : ניחוש
,1( אפשרויות שלוש זח ■ישחק לגבי לנחש ■המי אותו רצה לוא

ל״י. 23,619.6• של סכו■ בניחוש להשקיע עליו מיה צ) או 2


