
ה טוטו. בענייני המומחים לאחו השנים
 נוהגים המסעדה של ביותר הנכבדים לקוחות
ש הטפסים את למלא כיצד עמו להתיעץ

להם.
 ״ב־ זכיותיו: רשימת את אלינקה מסכם

1967 בינואר ל״י. אלף 17ב־ זכיתי 1966

עו אומר: הספורטוטו, את עילה  אלינו ״הגי
 מהמרים, בידי משחקים קניית על שמועות

לכדורגל. ההתאחדות של מעניינה זה אבל

 אותה של ובאפריל ל״י אלפים בעשרת
 אבל רעה, שנה היתה 1968 אלף. 15ב־ שנה

ב ל״י. אלף 19 של בפרס זכיתי 1969ב־
 115 של הגדול בפרס זכיתי 1970 מאי
 אלף של בסך אחרים פרסים על ל״י. אלף

 אלה בכלל, מדבר לא אני ל״י, אלפיים או
סוף.״ בלי היו

נש בשבוע? בניחושים משקיע אתה כמה
אלינקה. אל

 היותר. לכל ל״י 400 עד להגיע יכול ״אני
הש ל״י, אלף 115ב־ 1970 במאי כשזכיתי

 בדרך אגורות. 60ו־ ל״י 129 רק קעתי
 ל״י 218 בין של סכומים משקיע אני כלל

 בשיטה משתמש אני לשבוע. ל״י 400ל־
סי עד נותן אני מזה חוץ הצימצומים. של

 ל־ א או 1 לתוצאות יותר גדולים כויים
 הקבוצות. של בבתיהם הנערכים משחקים

ל כמו מגרשים, יש מסובך. עסק זה אבל
 ב־ הכוח מגרש או ביפו בלומפילד משל

 האווירה את יוצרים אינם אשר רמת־גן,
תפ את לשכוח גם אסור ביתי. מגרש של

להם שאין הטבלה: מרכז קבוצות של קידן

נשי סכנת ושאין בצמרת להיות אמביציה
 יש תמיד שם עליהם. מרחפת מהליגה רה

 לקבוצה המשחק את ימכרו שהם סיכוי
ל והזקוקה ירידה בסכנת הנמצאת יריבה

נקודות.״
 ״מיקצו־ מהמר היותו עם אלינקה, אבל

 תואר הענק״. ״מהמרי עם נמנה אינו עי״,
 כאשר האחרונות, בשנתיים רק נולד זה

ב הטמונות האפשרויות את אנשים גילו
 של לתעשיה הניחושים את והפכו טוטו,
הגדו הפרסים את עבורם המייצרת ממש,

בטוטו. לים
 אפשרות אין

לרמות
 את לרמות שניסו אנשים היו מיד •ץ

 שונות רמיה בשיטות ולזכות הטוטו, 4 1
שיטות אולם להם. הגיעו שלא בפרסים

 נשל־ (״אלינקה״) אליהו ד 11 ל1 א 71
1 1 1 1  שבוע כל המשקיע סקי, 111 !1

ם. ל״י 400 עד ה השנים בארבע בניחושי
שיו לזכות אלינקה הצליח אחרונות חו  בני

ממס. פטורות ל׳׳י, אלף 200כ־ של בסכום

ה הניחושים, טפסי של והביקורת הבדיקה
 כה הן הספורטוטו, למשרדי כיום מגיעים

 כל קיימת שלא עד ומדוייקות, משוכללות
ניחו טופס כל הטוטו. את לרמות אפשרות

 גבי על מצולם ההנהלה למשרדי המגיע שים
 שהחלו לפני עוד בכספת ומוטמן מיקרופילם
 ב־ בעליו את שזיכה טופס כל המשחקים.

אין במיקרופילם. הצילום עם מושווה זכיה

בספורט ההימורים להסדר ההמועצ
״ייי ״ נ׳ ו ט ו ט ר ו פ ס תנאי ראה .
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 תתקבלנה חוזרת לבדיקה בקשות
 בבוקר 8 שעה ,23/3/71 עד רק

תל־אביב. 14154 בת.ד.
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א ת״ מכבי — פ״ת הפועל 1
כ״ס הפועל — ת״א ביתר 2

א י וד הפועל — יהודה בני 3

שי טפסי מיוןהגיון  בתום שבת, מוצאי מדי נעשה הספורטנטו במשרדי הטוטו ניחו
 ניחוש כל הבודקים פנסיונרים, 30ו־ סטודנטים 360 בידי הכדורגל משחקי

שים ממיליוני  עבודה חודש עבור מקבל מהם אחד כל המהמרים. רבבות ששלחו הניחו
ע ימים חצאי שלושה של שבו מלאה. במישרה מועסק העובדים מן קטן חלק ל״־. 300כ־ ב

המש אחרי הטופס את לשנות אפשרות כל
 אין הושגו. שכבר לתוצאות בהתאם חקים
 כנופיה של לקנוניה סבירה אפשרות אפילו
ו הטפסים בודקי בין נמצא מאנשיה שחלק

 הפרצות כל נסתמו זו מבחינה הניחושים.
לגנבים. הקוראות

 מדי המשקיעים אלה הענק, מהמרי אולם
שי מצאו בניחושים, גדולים סכומים שבוע

 לזכות סיכוייהם את המגבירות אחרות טות
פוג אינן אלה שיטות הגדולים. בפרסים

ברב פוגעות הם אולם בטוטו, אמנם עות
ני טפסי הממלאים האחרים המהמרים בות

 מקטינות שהן בכך קטנים בסכומים חושים
הגדולה. לזכיה סיכוייהם את

 קניית על בעיקר מבוססות אלה שיטות
ה בעולם חדשה זוהי ״בטוחים״. משחקים
 קניית בתוצאות, מסחר הישראלי. כדורגל
 תופעות היו ומשחקים, שחקנים ומכירת

ומ מאז הישראלי הכדורגל את שליוו לודאי
 בין כה עד התנהל זה מסחר אולם תמיד.

 השחקנים בין או עצמן, לבין הקבוצות
 סכנת לה שנשקפה קבוצה העסקנים. לבין

 נצחון קונה היתר, מסויימת מליגה נשירה
 ל־ הנאה טובת תמורת יריבה, קבוצה על

 היתד, לפעמים בה. מפתח שחקני מיספר
 אחת קבוצה שחקני קונה שלישית קבוצה

שניה. לקבוצה שיפסידו כדי
 קניית של התופעות צצו לאחרונה אולם

 ע״י מראש תוצאותיהם וקביעת משחקים
 במה קבוצה. לאף שייכים שאינם מהמרים,
המדובר?

 מנחש, כל חייב לכן, קודם שהוסבר כפי
ל גדולים, בסכומים מנחש הוא אם אפילו

 בטוח.״ ״על משחקים כמה של תוצאות נחש
 במשחקים בטוח״ ״על הולכים כלל בדרך
 בביתה משחקת ביתית צמרת קבוצת בהם
 שאין קבוצה נגד או תחתית, קבוצת נגד
בטב מעמדה בגלל בנקודות ענין עוד לה
הליגה. לת

 מרבית מהמרים כלל שבדרך יודע, המהמר
 המשחקים. אותם על בטוח״ ״על המנחשים

 13 תוצאות את לבדו לנחש שלו הסיכוי
שות בלי הגדול בפרס ולזכות המשחקים

תוצ לנחש שיצליח במקרה רק הוא פים,
 הבטוחים, מהמשחקים שניים או אחד את

ה לכל בניגוד הפתעה: היו שתוצאותיהם
 ששאר בעוד כלומר, המוקדמות. תחזיות

 מסויים שמשחק ברובם מנחשים המנחשים
 שלו בטופס רושם הוא 1 בתוצאה יסתיים

.2 המספר את
מפ תוצאות לנחש הנוהגים מנחשים יש

 שהפתעות למזל ומצפים ויושבים תיעות
 הענק, מהמר אבל במציאות. יתרחשו אלה
 לו כדאי לעצמו. זאת להרשות יכול אינו

לסכו נוסף ל״י, אלפי כמה עוד להשקיע
 כמה לשחד כדי בניחושים, שהשקיע מים

ש כדי <נצחון המיועדת הקבוצה משחקני
במשחק. יפסידו

מאפיה ________
הישראלי בכדורגל

אם פשוט. הוא הכדאיות שכון ך*
 בניחושים, ל״י אלף 20 השקיע מהמר 1 1

 ל״כפול״ אחד בודד ניחוש להפוך כדי הרי
 ניחוש להפוך כדי זה. סכום להכפיל עליו
 עליו ל״משולש״ אחד משחק של בודד
 במקום לו כדאי ל״י. אלף 60 להשקיע כבר

ב למשל, ל״י, אלפים עשרת להשקיע זה
 מישחק תוצאת לקבוע כדי שחקנים, שיחוד

 הצליח הוא רק כי לו שמובטח מפתיעה,
שלו. בטופס אותה לרשום

 מישהו, שעוד הסיכוי קיים אמנם תמיד
 מיס- אותו לנחש יצליח בלבד, המזל בעזרת

 בכל הקיים הסיכון זה אבל ניחושים, פר
מהסיכון. תמיד גדול והסיכוי השקעה,

הת בארץ מסויימים שבמקומות קרה כך
 מהמרים שלושה לניחושים. שותפויות ארגנו

בשות משקיעים יחד, מתחברים יותר או
 משותפויות חלק בניחוש. גדול סכום פות
ה הכדורגל של מאפיה למעין הפכו אלה

 בניחוש רק לא עוסקים הם שכן ישראלי,
משחקים. בקניית גם אלא

 יעקב מנתניה, טוטו תחנת בעל מספר
 כמה האחרון בזמן היו ״כמובן פרידפרטיג:
 ארץ זאת משחקים. לכמה מסביב שערוריות

מת משחקים מכירת לגבי השמועות קטנה.
 שהשמועות מקרים היו ומהר. מיד פשטות

 אבל המשחקים. שהתקיימו לפני עוד הגיעו
המהמ דודקא הם אלה ממעשים שנפגע מי

גדו סכומים המשקיעים אלה הגדולים, רים
משח כמה לגבי בטוח״ ״על והולכים לים
כבר.״ אותם קנו שאחרים לדעת מבלי קים,

ם ר י פ ו ו ק י מ - ה ס 1; ש
רטוטו רדי  מיקרופילם. גבי על מצולם הספו

ה מנחש העלה כאשר שו, זכי חו  משווים בני
קרופילס הצילום עם שלו הטופס את  במי

ם למנוע כדי בתמונה) (כמו ורמאות. זיופי

מ המאירי, (״אידו״) יצחק כך על אמר
 הספור- את המפעילה גשר חברת מנהלי
מכי על השמועות אלי גם ״הגיעו :טוטו

 מאמין אינני אבל למהמרים. משחקים רת
 שתופעה מאמין איני פנים כל על לזה.
 המעורבים להשתלטות להביא יכולה כזו

 משתתף כל הגדולים. הפרסים על בדבר
 והיא כזו, אפשרות בחשבון לוקח בטוטו

שלו.״ בניחושים גם מופיעה
הספור״ יפתח אם המאירי נשאל כאשר

מש הקונים מהמרים לגבי בחקירה טוטו
 חקי־ שום מנהלים לא ״אנו השיב: חקים,

מנ הכדורגל שהתאחדות לי ידוע כזו. רה
 משרד באמצעות זה בענין חקירה הלת

 מאשר יותר לד, נוגע זה פרטי. חקירות
לנו.״

המהמ לרבבות זה ענין נוגע מכל יותר
ה בפרסים לזכות שסיכוייהם הקטנים, רים

 ש־ ככל וקטנים הולכים הטוטו של גדולים
 המאפיר, את יותר מפתחים הענק מהמרי

הישראלי. הכדורגל של
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