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במדינה
פיס

השגעון
הגדול
 היסטוריה אסלחי שמואל עשה השבוע,

 האדם הוא אז כי טענתו, נכונה אם כפולה:
 פעמיים, לנחש שהצליח בישראל הראשון

הנבו המספרים ששת את שנה, חצי תוך
 אסלתי, את שמטריד מה בלוטו. שזכו נים
 הראשון האדם גם הוא כי העובדה היא

 אגורה קיבל לא המיקרים שבשני בישראל
המק בשני הסיבה: הגדול. הפרם מכספי

הסיס. למפעל הטופס העתק הגיע לא רים,
 החל )48(אסלתי מעורערים. עצבים

 היה הוא שנתיים. לפני ההימורים בעסקי
 כאשר מגוריו, כפר במטולה, בשמירה אז

השומ שאחד התברר האזעקה: אות ניתן
נחטף. רוזנווסר, שמואל האחרים, רים

הת־ חברו, רוזנווסר של חטיפתו לאחר

אסדתי מתרונן
— אלף 90 במקום

 יכול לא והוא אסלתי, של עצביו ערערו
 ולעסוק במטולה להתגורר להמשיך היה

בבת לגור עבר הוא כהרגלו. בשמירה
 והחל — לעבוד חדל מקיצבתו, חי ים׳

 כרטיסי בקניית היום, שעות מרבית עוסק,
לוטו. טופסי ומילוי הפיט
 אצל מוכר הפך אסלתי תיקנה. אל

 ובת־יס, תל־אביב ברחבי פיס מוכרת כל
 שאסלתי כבר יודעות הן מתגורר. הוא שם

 בלי שלהן, הדוכן ליד לעבור יכול אינו
 מספר פיס. כרטיסי שלושה לפחות לקנות

 אסלתי, ,אדון לי: אומרות ״הן אסלתי:
 אצלך להרתיח רוצה לא אני תיקנה. אל
 לא אני אבל ,כרטיס, על אגורות 17ה־ את

לקנות.״ בלי יכול
 לנחש אסלתי הצליח שנה, כחצי לפני

 ערך לילה באותו הלוטו. מספרי ששת את
ה למפעל פנה ולמחרת בביתו, חגיגה

 לקבל יובל לא כי לשמוע נדהם שם, פיס•
 לא כרטיסו העתק הסיבה: זכייתו. את

למ — וזאת הפיס. מפעל למשרדי הגיע
 לו שמכרה הסוכנות של שהחותמת רות

 הכרטיס.* גב על מוטבעת הכרטיס את
 הוא מזעם. השתולל אסלתי השתולל.

 שקים כשבידו הפיס, מפעל ליד שביתה ערך
 את השקיע שבהם ופים לוטו כרטיסי עם
 ד״ר אל הוזמן הוא התוצאה: כספו. כל

 שעשה הפיס, מפעל מנכ״ל לנדאו, מיכאל
 לשלם הוראה נתן הוא רגיל: בלתי צעד

 אותו לפצות ״על־מנת לירות, 200 לאסלתי
 ,08/70 הלוטו להגרלת ביחס טענותיו על

 על כדין. נמסר לא או נאבד שלו שהטופס
וטע משפטים למנוע כדי החלטתי הנ״ל
 אחיזה.״ להם אין פורמלי שבאופן נות

 היה לא אם מוזרה. החלטה זו היתד.
 הרי — הזכייה את לקבל זכאי אסלתי

 מפעל לו. מגיעות אינן הלירות 200 שגם
 על תרומות על להחליט יכול איננו הפיס
 לקבל זכאי אסלתי היה ואם מנהלו. דעת

 כולו? את לא מדוע — הכסף
ר. ע ט צ  שנה. חצי כעבור חזר הסיפור מ

הצליח שוב שעבר, בשבוע 23/71 בלוטו

הקט באותיות הפיס, מפעל בתקנות •
ה אתי יחלק לא הפיס שמפעל רשום נות,

ו. ליד הגיע הכרטיס העתק אם אלה זכייה

 הספרות ששת את לנחש לדבריו אסלתי
 ,1̂1 הספרות: לירות. 90,000 לו המקנות

 אסלתי היה הפעם ,.34 ,23 ,22 ,19 ,16
לאי ילכו כיצד בעיות• יהיו שלא בטוח

 הוא דווקא? שלו הכרטיסים פעמיים בוד
 בי ;יו הודיעו ושוב — ד׳פיס למפעל פנר,

סיבה. מאותה שוב לזכות יוכל לא הפעם
 סגן על־ידי התקבל הוא השתולל. אסלתי

 הודיע והלה טלמון, משה הפיס, מפעל מנהל
 אף יקבל לא אסלתי אך מצטער, שהוא לו

 מאות משקיע הוא כיצד סיפר אסלתי פרוטה.
תשחק. אל טלמון: תשובת בשבוע. לירות
 ״כיצד אסלתי: מתלונן י אחראי מי

 שכרטי- לכך אחראי אני האם יתכן? זה
 מסדרים לא מדוע לאיבוד? הולכים סים

 לסבול צריך אני מדוע בבחירות? כמו קלפי
 סוף כשסוף אחרים? של רשלנותם בגלל

 עם אני לסבול? צריך אני — זוכה אני
 המשחק בגלל לירות 23.000 של חובות

ל אותם לתבוע יכול לא אני מדוע הזה.
 שאתבע הפיס במפעל להם אמרתי משפט?

ממני. צחקו הם אז למשפט, אותם
 במפעל התלונות על הממונה וינר, וול
 ההגרלה לפני קרה: אשר את מסביר הפיס,
כרטי מספר על למשטרה מודיעים אנחנו

 לאיבוד הלכו השבוע לאיבוד. שהלכו סים
 למשטרה. כך על והודענו כרטיסים 80כ־

כר אסלתי. של הכרטיס גם היה אלד, בין
מו אנחנו להגרלה. נכנסים לא אלו טיסים
 לאיבוד שהלכו שכרטיסים בציבור דיעים

 שקרה מה יודע לא אני בהגרלה. יזכו לא
 גנב שמישהו יתכן אסלתי. של לכרטיס

ית אלינו. להגיע צריך שהיה הכרטיס את
 מכל הגיע. לא הכרטיס הסוכן ובאשמת כן

הכסף.״ את יקבל לא אסלתי — מקום
 כבר אסלתי לאדון ״בכלל, וינר: והוסיף

שאדם משנה. פחות לפני כזה מקרה קרה

חפים מנהל של תשלום פקודת
בלבד מאתיים —

 לאלף אחת קורה זה — פעמיים יזכה
שנה.״
 אינכם מדוע באסלתי, חושדים אתם ״אם

 במשטרה?״ מתלוננים
 התלונות על לממונה היתד. לא כך, על

תשובה. כל

מפלגות
לצחוק ואבוי אוי

ש בבחירות, גח״ל מועמד הלר, למאיר
 בבית־החו־ לוועד־העובדיס השבוע, התקיימו

 נושא הבחירות היו בירושלים, הדסה לים
 התברר שכאשר כך, כדי עד מאוד. חשוב

מקו בשלושה זכתה הובסה, רשימתו כי
הכרתו. את הלר איבד ,25 מתוך מות

 אלכסנדר הטוב, ידידו כקרח. תקיפה
 חש במיקצועו, רחמן אח שהוא פרישמן,

 עיסוי־לב להלר עושה החל לעזרתו, מייד
ה מן שהתכוון מישהו, לפה. מפה והנשמה.

 גוש לפרישמן והגיש נחפז לעזור, סתם
 ו־ לטיפול, מיותר היה שהקרח אלא קרח.

החתי את הצידה הטיל בחפזונו, פרישמן,
בידו. שהונחה כה

ראשו ממדרגה פוליטית שגגה זו היתה
ב פגעה הקרח וחתיכת הגורל, רצה נה.

 האסון בסמוך. שעמדה עובדת של לחייה
 ממועמדי היתה עובדת שאותה בכך, היה

 איש היה שפרישמן בעוד — לוועד גח״ל
הליברלים.

 ל־ הודו המציאה, על קפצו גח״ל אנשי
 מקורית: בצורה בחברם טיפולו על פרישמן

 פרישמן נגד התלוננו שוטר, הזעיקו הם
העובדת. תקיפת על
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