
יוסר היה חייו כל
שהפסיד עד מהמר

 להתערב רוצים אתם כמה ל **
ע ״  את השבת מנצחת שהכוח איתי י

מז (״יוסקאי״) יוסף שאל נתניה?״ מכבי
 יום בצהרי פגש אותם ידידיו, את רחי

האחרון. השישי
הכדו קבוצת מנהל אומנם היה יוסקאי

 זו עובדה אבל רמת־גן. הכוח של רגל
 על להתערב אותו מביאה היתה לא לבדה,
 הראשון בסיבוב בשבת. קבוצתו נצחון

נפ כאשד הלאומית, הליגה משחקי של
 נתניה מכבי הביסה הקבוצות, שתי גשו
 .0:5 של בשיעור יויסקאי של קבוצתו את
■ות לנתניה תגמול הכוח כי להאמין כדי
 רק כה עד שעשתה דבר — אותה נצח

 הלאומית, בליגה אחת כדורגל קבוצת
קבו מנהל מאשר יותר להיות היה צריך

מהמר. גם להיות היה צריך הכוח. צת
 לא שאיש יוסקאי, שהיה מה בדיוק וזה
 בעל גנדרן, יפה־תואר, אחר. בשם הכירו

מטו דקיק ושפם ■תמיד משומנת בלורית
 מקצועי, מהמר יויסקאי היד, בקפידה, פח

 זה בתואר להתגדר שיכלו הבודדים אחד
 רבים היו ספק ללא תל־אביב. בתחומי
 ביום נגדו להמר מוכנים היו או שהימרו
 הם קבוצתו. הפסד על האחרון השישי

 הוא זאת. ידע לא שיוסקאי אלא הפסידו.
 0:1 בשיעור קבוצתו נצחון את ראה לא
בשבת. האלופה, נתניה, מכבי על

קבו נצחון על בהימור זכה יויסקאי
חייו. על בהימור הפסיד אבל צתו,

ו-1 הוא חצות, אחרי שישי, ליל •*
 אקדח, כדורי בשלושה בגופו רה ^

 שם התומנים. שבכרם הכובשים לגן ■סמוך
 כשהוא בחייו, המתנקשים אותו הותירו

דם. ;ושותת פצוע
 היה ילדים, לארבעה ואב ,נשוי יוסקאי,

 תל- של רניוני הדמון בהווי מוכרת דמות
את ומהמר. קלפן היה במקצועו אביב.

 ומוע־ ההימורים בבתי בילה זמנו רוב
 תל-אביב. של חוקיים הבלתי דוני־הקלפים

 ה־ המנהלים לאחד הפך השנים במרוצת
 החוק עם אלה. מוסדות של מיקצועיים

קש על לשמור שידע משום הסתבן־, לא
 על נמנה זו, בזכות עמו. מתאימים רים

 היתר פעם מדי מקבלת שהיתר, הקבוצה
בפומבי. מזל משחקי לעריכת

 י-וסקאי היה ששת־הימים, מלחמת מאז
עיקר את שהעבירו מהמרים אותם בין

אגרישבם־ אברהס,א השוו
שנע ,49ה־ בן קי,

שו היה אברהם יוסקאי. ברצח כחשוד צר
 מזוייפים דולרים בהפצת יוסקאי של תפו

 יום־ .המזרחית בירושלים קלפים במועדוני
דולרים. אלף תמורת לו חייב נשאר קאי

 השבוע שנרצח מזרחי, (״יוסקאי״) יוסףההימור שולחו ליד
 פעילותו בעת שנראה כפי אקדח, ׳ביריות

 בתמונה נראה המהמרים) על משקיף לבנה, בחולצה (במרכז, יוסקאי כמהמר.
בחיפה. הטכניון מנשפי באחד רולטה הפעלת על שפיקח בשעה העליונה ובתמונה זו

 הגדה לערי תל-אביב ממועדוני פעולותיהם
המזרחית. לירושלים ובעיקר המערבית,
ל יוסקאי נחשב הצנום, גופו למרות

 שנתיים לפני מפניו. לחשוש שיש אדם
 עזרא של בחברתו היה כאשר ממוות ניצל

 הוא, אף מקצועי מהמר (שם־טוב), מזרחי
בתל־אניג. אלנבי ברחוב למוות שנורה

■ ■ ■
משו עסק יוסקאי עשה אחרונה <■)
דמות אגרישבסקי, אברהם עם תף /

 אגרי־ הישראלי. התחתון בעולם מוכרת
 בדולארים ייוסקאי את מצייד היה שבסקי

בירו לשחק יוצא היה ויוסקאי מזוייפים
ה את מפיץ היה שם המזרחית, שלים

המזוייפים. שטרות
 יוס־ נשאר עיסקה, אותה של בסיכומה

 כאלף של סכום לאגרישבסקי חייב קאי
 דמות הוא אף מצידו, אגרישבסקי, דולאר.
 של וההימורים הקלפים במועדוני ;מוכרת

במש־ קופאי — סנג׳ר היה בהם תל־אביב

מזרחי )(..יוססאי
חייו את בהימור

? ד 1111 ח  ה־ מנחם, שמעון ך
ברצח השני חשוד |1ש1ו

 נגדו המעצר פקודת הוצאת בעת יוסקאי,
 מנחם נלווה הנראה כפי בבית־המשפט.
 מיזם־ לתבוע ניסה שזה בעת לאגרישבסקי,

לו. חייב שהיה החוב החזרת את קאי

מבחי דחוק למצב לאחרונה ,נקלע כורת,
״תפרן״. שנקרא מה כספית, נה

 להחזיר יוסקאי על פעם מדי לחץ הוא
 ושוב.״ ב״לך אותו דחה יוסקאי חובו. לו

 אגרישבסקי נפגשו האחרון השישי ביום
 חוקיים הבלתי המועדונים באחד ויוסקאי
ש למרות התימנים. בכרם מזל למשחקי
 רשת את ;תל־אביב מישטדת סגדה לכאורה

ה פני על פזורה שהיתר, האלה, המועדונים
 מסיבות עין, עדיין ;מעלימה היא עיד,

מועדונים. כמה של מקיומם לה, הידועות
 פגים יוסקאי של מזלו האיר לילה אותו

 אגרי- נאים. סכומים הרוויח הוא אליו.
 את לתפוס ניסה לכך, עד שהיה שבסקי,
מהמו בצאתו המישטרה, כטענת יוסקאי,

חובו. את ■ממנו ולגבות עדון
 אגרי- היה לא המישטרה, גידסת לפי

 ;מנחם, שמעון גם היה עמו לבדו. שבסקי
 ו״תפרך אלים לא מועד, עבריין הוא אף

ב אגרישבסקי בחברת מכבר לא שישב
 שהה כי טוען עצמו מנחם שמעון כלא.

שיניים. כאב בגלל לילה אותו בביתו
 מה ולפי המישטרה, שבידי עדויות לפי
.נש את שנפח לפני עצמו ייויסקאי שמסר

 בגן־ התנהלה שנורה, שלפני נראה מתו,
 :הבאה הסצינה הכובשים

 יוסקאי את עצרו ומנחם אגרישבסקי
הח את ביקש אגרישבסקי לביתו, בדרכו

בי בתנועת לו השיב יוסקאי החוב. זרת
 קרא מאנשים!״ צחוק תעשה ״אל טול•

ובו יהיר שהיה יויסקאי, אבל אגרישבסקי,
 הטיח קשים במצבים אפילו בעצמו טח

 למנורה!״ ״תידבקו לעברו:
 המיש־ לגירס׳ת אגרישבסקי, שלף אז
 מול יוסקאי. על לאיים כדי אקדח, טרה,

 יום־ המשיך עליו, המאיים האקדח צל
באגרישבסקי. עלבון דברי להטיח קאי

 יום־ של בחייו האחרון ההימור היה זה
לחקות גיסה השלוף, האקדח -מול קאי.

 בה פשע, בסרטי וגשנית החוזרת סצינה
 מהאקדח .מתעלם כשהוא ״הגיבור״ נראה

ה בטחונו בעזרת מנסה אליו, המכוון
 מלחיצה האקדח מחזיק את להרתיע עצמי

 סצינה תוארה הברנז׳ה ת פ בשי ההדק. על
 עליו.״ ״לעבוד יוסקאי של כנסיוו זו

ה סרטי במרבית קורה שזה כפי שלא
פסיכו לשתק יוסקאי הצליח לא פשע,

בהי הפסיד הוא האקדח. שולף את לוגית
 ההימור — בחייו שעשה ביותר היקר מור
חייו. על


