
 מסוכן,״ עסק זה קלפים ״מועדון שותפים.
 שלא טיפוסים מיני כל ״באים מציין, הוא

 שלא למה מהומות עושים הם אותם. רוצים
 את לעשות צריכים ואנחנו אותם, מכניסים

 לבקש פוחדים המישטרה את לבד. הסדר
 הפושעים אם התוצאות יהיו מה יודעים בי

 אין אם למישטרה. שקראנו יידעו האלה
 קליינטים 30 איזה פה יש אז צרות לנו

יום.״ כל כמעט שבאים קבועים

ס ישר י טי ה ־ א ת מ

.

עדון למו

 במרחב הפזורים הקלפים מועדוני עשרות משני אחדהמזל רודפי
 שוחרים זה ליד זה למצוא ניתן השולחנות ליד תל־אביב.

הימור. :העתיק הטירוף מאחד כולם את שכירי״יום. ופועלים כבדי־כיט

 רמי. רק גדול. שחקן לא ״אני .37 ין
 קודם שנים. כמה לפני לפה לבוא התחלתי

 גדלו הילדים אבל בבית. רק :משחק הייתי
 כאלה דברים רואים שילדים טוב לא וזה

 על משחק לא אני בבית. שלהם מההורים
ככה להפסיק, מתי תמיד ויודע גדול

 זה .10רמי־ קבוע משחקים אנחנו פות.
 אם קונצים. אין ג׳נטלמנים. של משחק
 בפעם אז לא אם מרוויח, אתה קלף הולך

תרדוף לא :בחורה כמו המזל הבאה.
 אחרי לרוץ במו תרדוף, לבד, יבוא אחריו,

זה לשחק. אוהב לא אני בבית הצל.

 הסוף זה המקום את שסוגרים ך*
 י נעשה מה השותפים. כל ושל שלי

 ללמוד נלך כבר. מבוגרים כולם אנחנו
 ?״ נדבות לחפש לרחוב שנצא או מקצוע

 מועדון :נוסף מועדון יש דיזנגוף ברחוב
 מספר בבית שוכן והוא נקרא הוא ריטה

 חרמן בנימין המועדון בעל שברחוב• 107
 ״המישטרה שנה. 15 כבר במקצוע נמצא
 העבר מפני המועדון את לי שתסגור אמרה

 תיק, שום אין לי שלי. הלקוחות ושל שלי
 בשנת לארץ באתי פעם. שום נעצרתי לא
 הבריטי בצבא הייתי הפולני. הצבא עם 43

 והייתי המלחמות בכל הייתי בהגנה. וגם
 י עלי התלבשה המישטרה למה אז חייל,

מאחרים? גרוע יותר אני מה
 בתור אנשים ארבע פה מחזיק ״אני
 שכולה בעירייה רוצים הם מה עוזרים.
של מועדון זה אצלי י פרנסה בלי יישארו

ש משחק לא גיל
 83 השש־בש. סביב הימורים מעדיף הזקן

הימוריו. מלהט גורעות אינן שנותיו

1־

סו! .שיס ״קלפים ״תראהנ  שולחן סביב שגורות קריאות שתי !
מרי־ מי״מנוחות. על המישחקים מתנהלים תמיד לא זה.

 ״ השני חבית ״זה אלימים. לקרבות־אגרופים תדיר גולשים שמנים סכומים סביב בות
§ פעם.״ עוד נחזור תמיד שנריב, כמה חשוב ״לא הקבועים, הדיירים מצהירים שלנו,״

 לא גם מה, אבל לא, אני גדול שמפסיד
מרוויח.״

ת מיישר  עצמו
שבורות

ץ ר ם ח סי כנ  בן מסעוד משולם הנ
 ״אני הכרמל. בשוק דוכן בעל ,51
 אני פה .15 מגיל ביחד הולכים וקלפים
 השולחן את לי יש שנים. ארבע רק משחק

החל־ אוהב אני.לא שלי. והטיפוסים שלי

 בלבול- ,ילדים אשה, תענוג• אין בריא. לא
 דם, יש למשחק אחר, משהו כאן מוח.

 אחרי רץ שאני שלם יום אחרי תענוג. יש
 בשוק שלי הכוחות את ומוציא הפרנסה

 את מרגיע זה לפה. לבוא מוכרח אני
 השבורות. העצמות את ומיישר העצבים

 קלפים.״ לשחק מפסיק לא אני יהיה, שלא מה
 שמשון של ולקוחותיו מועדונו כאן עד
 רבים. עוד יש מלבדו המלך. דנוך,

 של שנייד, בקומה ,77 דיזנגוף ברחוב
 המועדון מנהל נוסף. מועדון יש בית,

5 ■של בבעלותם נמצא המקום כי מספר

הסגיוה למחרת
הכלל מן יוצא ללא המהמרים

 מועדוני נראים כך בודד. שומר־סף שומם, מועדון
 כל הוצא. לסגירתם שהצוו לאחר יום הקלפים

האיסור. אף על לשחק ימשיכו כי הכריזו

 עולם- של זבל סתם לא מכובדים, אנשים
 הממשלה, של פקידים באים אצלי תחתון.

קליינ שני לי יש טייסים. אפילו סוחרים,
 מהמטוס, יורדים שהם ישר טייסים. טים

 באים הם שלהם לאשה הולכים שהם לפני
 פושעים איזה על אז משחק. לעשות אצלי

?״ פושעים זה טייסים ? מדברת המישטרה

ם רי מו  הי
ת ר ת ח מ ב

* ץ * ד ע  ,12 רענן ברחוב נמצא נדסף* ו
 של מועדון זהו יפו.—תל־אביב גבול על

 בתי־ ובעלי פנסיונרים פועלים, עמך.
 יוסף נקיון, פועל אפילו זעירים. מלאכה

 המועדון. לקוחות בין נמצא ,55 בן מתן
ל כבר יכולים לא לשחק ״כשמתרגלים

 חודש כל שם ״אני אומר, הוא הפסיק,״
 בבית הקלפים. בשביל בצד לירות 50
 קצת צריך לעשות, אפשר מה יודעים. לא

פרט לחפש הולך אחד האשה. מן פרטיות
 שכל לו שיש !מי אחרת. אשה אצל יות

הקלפים. אצל ובא הנשים כל עוזב
 אם ובוי אוי יסגרו? מתי ״יסגרו,

 לעשות הולך אני יסגרו רק פה. יסגרו
 כבר אסור יש, מה גולדה. אצל שביתה

פרטיות?" קצת לבן־אדם
 איום את להגשים כבר יכול מתן יוסף

 רוב נסגרו שעבר השבוע בסוף השביתה.
מתו בפעולה בתל־אביב הקלפים מועדוני

 בית־המשפט והמישטרה. העיריה של אמת
 הפעלת על האוסר צו הוציא העירוני

 לא העירייה רשיון. ללא מועדוני-קלפים
 המליצה שהמישטרה משום רשיונות נתנה

המוע את סגרה המישטרה להעניקם, לא
ו רשיונות להם היו שלא משום דונים

למחתרת. ירדו תל-אביב מהמרי

 בן יצחקהחיים טעם
אליהו,

 הזמן כל לשבת אפשר ״אי .71
שהותו את מסביר הוא
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