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תד־אביב. שד ההימורים
ב צייצה מהסנדק,״ מרתק יותר ״זה

להס שהצליחה תלמידת־תיכון התפעלות
 בבית־המשפט המשפטים אולם אל תנן

 מב־ בה תלו חברותיה בתל־אביב. המחוזי
עש צבאו ימים שלושה במשך טי-קנאה.

 של המשפטים אולם פתח על אנשים רות
 להב־ לשווא ניסו שיינבוים, אלישע השופט

הג לדראמה עדים להיות כדי פנימה נס
 קישון בורים הכימאי של עדותו דולה:

 ה- הביסטרו של בעליו לריאה, יוז׳י נגד
מ היה כי הנחשד פורטו־ריקו, תל־אביבי

תל-אביבי. בקנה־מידה סנדק עין
ה אמר והורגים,״ יורים סתם ״בהסנדק

 הוא שאף דשא, (״פשנל״) אברהם אמרגן
 סיחררה אשר החיה העדות את החמיץ לא

 בתיאורי־האימים כולה המדינה את השבוע
 שיום אדם של דראמה יש כאן ״אבל שלה.
ו לאיומים נתון שנים, שלוש במשך יום,

הפחדה.״
 ומשופם, צנום ,47 לריאה, (״יוז׳י״) יוסף

 נראה לא בעירנות, מתרוצצות עיניים בעל
הת אותו לצייר ניסתה בה בתדמית כלל

 בוריס הד״ר של עדותו באמצעות ביעה
 תיב- כי החשד מעליו שהוסר אחרי קישון.

ה איש אשרוב, אילן ברצח והשתתף נן
 שלו, בביסטרו בן־בית שהיה התחתון עולם

 יליד יוז׳י, את הכללית התביעה האשימה
שהו בכך לשעבר, האצ״ל ואיש בולגריה

רו יליד מזון מהנדס קישון, מבוריס ציא
 באמצעות בתרמית ל״י אלפי מאות מניה,

משחקי־קלפים.
מלונ קישון הד״ר השבוע הגיע כאשר

 בלבוש- משטרה אנשי מלווה כשהוא דון,
 אפשרות כל מפני עליו ששמרו אזרחי

 העדים דוכן מעל גולל הוא התנקשות,
 נלקח כאילו שנראה מסמר־שיער סיפור
הקולנועית. המאפיה מעלילות מאחת

 ישראליים להרבה פראייר. תופסים
עו קישון הד״ר של סיפורו חשף תמימים

 כלל. קיומו על ידעו לא שהם חדש, לם
היש התחתון העולם של ענף אותו זהו

נע אלה הימורים בהימורים. העוסק ראלי
 במועדונים פרטיים, בבתים במיפגשים שים

 קוביה משחקי באמצעות אם ובבארים,
 לילה תוך משחקי-קלפים. באמצעות ואם
 ליד מיד אלה במשחקים עוברים אחד

לירות. אלפי במאות המסתכמים סכומים
 חבורה על כלל בדרך נמנים המשחקים

 את זה המכירים אנשים הם אלה סגורה.
 הכספים חוג. לאותו כלל בדרך ושייכים זה

 אותם בין כלל בדרך וחוזרים הולכים
לחו מזדמן רחוקות לעיתים רק האנשים.

 זהו ״פראייר״. שנקרא מה אלה גים
 למשחקי נטיה בעל אמיד, אדם כלל בדרך

 נותנים תמים. למשחק נגרר הוא הימורים.
 שהוא הרגשה לו מעניקים להרוויח. לו

 בטחונו את מטפחים מאחרים. יותר טוב
 וסמים, במשקאות אותו ומסחררים העצמי
 איתו קורה מה לדעת מספיק שהוא ולפני

 בעלי בסכומים מסובך עצמו את מוצא הוא
ספרות. שש

 קישון. הד״ר בדיוק היה כזה פראייר
 לגאון הנחשב והחיוור, הממושקף קישון

 השולט והמשקאות, המזון תעשיית בתחום
ו באנגליה חברות של אימפריה על כיום

 לביסטרו הימים באחד התגלגל בישראל,
 בתל-אביב. ישראל מלכי בכיכר אליבי

 בעל ציגלה, את שם הכיר בעדותו, לדבריו
 תוך לשעבר. סוחר־בשר ישראלי, המקום,

לדב ציגלה, לו הציע הבר ליד שתיה כדי
 וויסקי. סיגריות על בקוביות להמר ריו,
המש על מהמר קישון היה פעם, מדי כך,
 הפסיד. לפעמים הרוויח, לפעמים שלו. קה

וויס כוסיות ל״מאה רווחיו הגיעו אף פעם
קי.״

במ בכסף לשחק ציגלה לו הציע כאשר
 במזלו קישון כבר האמין סיגריות, על קום

הפ הוא אחד לילה תוך בקוביות. הטוב
ל״י. אלף 20 סיד

 גילויו על השמועה טירור. מערכת
 לאוזן מפה במהירות עוברת פראייר של

 בתל-אביב. המקצועיים המהמרים בחוגי
 צי- באמצעות קישון, הגיע קצר זמן תוך
הפס־ מהמרים. של אחרות לחברות גלה,

במדינה
 פיזר הוא לירות. ברבבות הסתכמו דיו

 לא כאשר נושיו. לכל ושטרות צ׳קים
 אליו נשלחו בתשלומים, לעמוד היה יכול

התחתון. מהעולם אלימים גובים־גברתנים
 עם קישון אז הופגש ציגלה הצעת לפי

 בידיו ריכז אשר בנקאי, למעין שהפך יוז׳י
השו לנושים קישון של חובותיו כל את

 שילם טובה, יוז׳י לו עשה לכאורה נים.
 עליו יילחצו שלא כדי הכספים את עבורו

 כך, כדי תוך אבל חייו. על יאיימו ולא
 העיקרי לנושה יוז׳י הפך דקישון, אליבא

 מערכת שנתיים במשך נגדו ניהל שלו,
מ לסחוט שנועדה ובחו״ל, בארץ טירור

התחייבו תמורת סכומים ועוד עוד מנו
הקלפים. במשחקי יותיו

 בבר הפעם — לשחק המשיך קישון אבל
 שוב. הפסיד שהוא מובן עצמו. יוז׳י של

 ל״י. אלף מאה הפסיד בלבד אהד בלילה
 אילן עם ״שותף״ היה כאשר אחר, בלילה

מ כשהתעורר לו, נמסר במשחק, אשרוב
 כבר מגיעים האישיים הפסדיו כי שנתו,
ל״י. אלף 560 של לסכום
מו לריאה היה קישון של טענתו לפי

 שלוף, אקדח עם בחצות, בדירתו פיע
 להתפשט. עלי ציווה ״הוא עליו. ומאיים
 חיטט הוא חלצתי. הנעליים את אפילו
 הדירה. בכל מדוקדק חיפוש ועשה בכיסי

 מול דבר. מצא לא אבל כסף חיפש הוא
 לפיו מיסמך על לו חתמתי השלוף האקדח

 תלויות שהיו תמונות, ארבע לו מוכר אני
 שייכות היו ושלא השכורה הדירה קיר על

לי.״
ל ולילדים. לאשה כיטוחי־חיים

 שומר־ראש, יוז׳י לו הצמיד קישון דברי
מגו למקום עימו שנסע בר־זיו, יעקב את
אנ* מנעו אחרת בהזדמנות בלונדון. ריו

 דבר בישראל, שייצר חדש ליקר של צר.
כלל. לעשותו היה יכול לא שקישון

 בשנים טירור של כזה במצב ״הייתי
 על־ ביטוחי־חיים כמה שהוצאתי עד 70—71
סי גדולים,״ בסכומים והילדים אשתי שם
בבית־המשפט. קישון פר

פרוטו הנאשמים מספסל המנהל יודי,
תי בערימת מצויד המשפט, של מלא קול
 שאינו נאשם של פרקליט היה כאילו קים

 עדויותיו לשמע שפתיו את נשך רק קיים,
 במבטי עיניו את לעברו גילגל קישון, של

זילזול.
 בתחילת קישון הד״ר יחזור כאשר רק

 לעמוד כדי העדים, דוכן אל הבא החודש
 אם להיווכח יהיה ניתן נגדית, בחקירה

 הישראלית, מהמציאות לקוחה היתה עדותו
 לטעון שמתכוון כפי החולני, מדמיונו או

הגלר. יעקב עורך־הדין יוז׳י, של סניגורו

אלים שר בחו״ל י
מ■ צוח?

אחרון עומת
 גרמה תמימה מתיחה

 סוהרי 7ע כתבה ום8יר37
כחו״ד. ישראלים גופות

הי השבוע, א׳ ביום בהארץ, הרשימה
 ״הצבר הכותרת תחת למדי. מרגיזה תד,

ב העיתון כתב דיווח בחו״ל,״ מתחכם
שו על זהבי, (״בהי״) אליהו סקנדינביה

הנהוגות וגניבות רמאויות שפלויות, רת

בהן מותח
גופות עסקי

 קבורה ממנו למנוע ישראלי בית־משפט
?״ יהודית

 ש־ שמה אלא מאוד. דרמטי מתיחה.
 בעמק חמדיה קיבוץ חבר לשעבר בוזי,

 עצמו הוא כי היה ידע לא בית־שאן,
 מתחכם ישראלי של למתיחה קורבן נפל

אחר.
 כהן, עלי עמיתו מאשר אחר לא זה היה
בי שונים, עיתונים של בקופנהגן כתבם
המשמר. ועל אחרונות ידיעות ניהם

 הוותיקים המכרים שני נפגשו כאשר
 ערי־ כהן עלי בידי בוזי ראה אחד, בוקר

הת־ ?״ בירושה ״זכית שמנה. שטרות מת

 מהארץ, קישון של צאתו את יוז׳י של שיו
במלון לחדר והביאוהו דרכונו את נטלו

:רמת־אביב
 אותי! תהרוג ז ממני רוצה אתה ״מד,
 ״אותך :לי אמר יוז׳י אבל ליוז׳י.״ אמרתי
מש בני את אהרוג קודם אחרון. אהרוג
״ פחתך.
 יוז׳י אותו רדפו קישון של סיפורו לפי

תש ממנו לגבות כדי לונדון, עד ואנשיו
הקל במשחקי התחייבותיו עבור לומים

 אותו אילץ בנו, חיי על איים יוז׳י פים.
הס במירמה ממנו הוציא ביתו, את למכור

ד,ד,פ־ זכויות את קישון לו יעביר לפיו כם

ולח להרוויח כדי בחו״ל ישראלים אצל
כספים. סוך

 אחת, גניבה. סתם היו מהשיטות חלק
ש למרות :נפש שאט עוררה מקום, מכל
 להבין היה ניתן במפורש, כך נאמר לא

בין שטחית, בקריאה מהמאמר, היש כי'
הת בקופנהגן, רק ולא בקופנהגן, ראלים

 גופותיהם את למכור מקסים: פטנט פתח
ה את זאת תמורת לקבל מחקר, לצורכי
 3,000. בסך שם, המקובל הסימלי תשלום

 לחזור הזמן, ובבוא — ל״י) 1,800( כתר
 את כלל למלא לחלום בלי ארצה, כמובן

 ישראלי באותו בו, ייעשה ״מה ההסכם.
יצווה ״האם בוזי. כתב לישראל,״ ששב

מח לצורכי גופתי את ציוויתי ״לא, עניין.
כהן. עליו עבד מזה,״ עשיר יונהיית קר,

 הריח בוזי של המפותח העיתונאי החוש
 כהן מפי לחלוב ניסה והוא סיפור, מיד

ב להמשיך שנהנה כהן, נוספים. פרטים
הגדול. הסוד את לגלות סירב מתיחה,

ה בוזי: את כמובן הרתיע שלא מה
בכתבה. הופיע המבריק רעיון

 ממדי את לצמצם כהן עלי השבוע ניסה
 האמת ״אבל גילה, צחוק,״ ״צחוק, הנזק:

 לצורכי גופתי את ציוויתי שבאמת היא
 — כסף אין חינם מה? אלא מדעי. מחקר

איתר,.״ לברוח מתכוון אינני ואני
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