
 עד הייתי יותר. להסתתר יכול ״אינני
 בן־לולו. מאיר את רצחו איך ראיתי לרצח.

 שלו הגווייה •שם. ׳קרה ׳מה ראיתי אני רק
 בית של הגדר ע׳ל-יד בבוץ, שם, הוסתרה
בבית־רגן.״ הקברות

 בית־הקברות אל מייד מיהרו השוטרים
 של גופתו את הבוץ מתוך הפרו ושם

 בכדורי נרצח אשר ,27ה־ בן בן־לולו, מאיר
 סימני קצר. מטווח ראשו אל שנורו עוזי

 הוכחה גופו, על נתגלו ברורים אלימות
להורג. הוצאתו לפני קשות שהוכה לכך

 זמן חוסל בן־לולו זימר. צרפתי דויד
 זה היה הכלא. מן שהשתחרר אחרי קצר

ש שוד על שריצה, תקופת־מאסר בתום
 בתחנת־ ,שותפים שני עוד עם יחד ביצע
מאסר. שנות לארבע אז נידון הוא דלק.

 פעמים הוזכר בדלולו מאיר של שמו
 ל־ עד והגייע המישטרה, בחקירות רבות

 מחוז פרקליטות שהגישה כיתבי־אישום
ש ואחרים, כנופייה אנשי נגד תל-אביב

 1972 יוני ועד 1971 מארם מחודש ביצעו
ואחרות. בנקים שדידות תשע(!)

 שמעון חבריו, את גם עצרה המישטרה
 בנק, שוד על שנה 12ל־ נידון (אישר פוני
 העליון), בית־המישסט על־ידי זוכה אך
 על מאסר שנות 17ל־ (שנידון זאדה אלי
 האחרון זה צרפתי. ודויד מזויין) שוד

עדות ומסר עד־מדינה, של מעמד קיבל

 נישלח זאדה אלי גם חבריו־לכנופייה. נגד
 וזאת צרפתי, של עדותו סמך על לכלא
האינטרפול. על־ידי לישראל שהוסגר אחרי

כוי  הבנק שוד על והרשעה. - זי
 שמעון חברו, עם יחד בן־לולו נשפט באזור
 יוצג בן־לולו ופיקח. יפה־תואר צעיר פוני,

 בנימין. אהרון עורך־הדיו על-ידי במישפט
 בית־ נשיא של בראשותו השופטים, הרכב

 פסק צלטנר, זאב השופט 'המחוזי המישפט
מאסר. שנות שתים־עשרה הנאשמים לשני

 עורך־ באמצעות עירעור, הגיש בדלו׳לו
 העליון, לבית־המישסט קידר, אליהו הדין

פוני. עם יחד וזוכה,
 בן־לולו אך מייד, שוחרר פוני שמעון

 נזקפות לחובתו כאשר לשבת, המשיך
 בתחנת־ השוד יעל המאסר שנות ארבע
שוחרר. קצר זמן לפני הדלק.

 לאחר הביתה, •בן־לולו שחזר אחרי מייד
 לפחד. חבריו־לכנופייה החלו עונשו, ריצוי
 הדין את לתת יצטרך שמישהו היה ברור

 אליו, ביחס למישטרה שהוזרם המידע על
 מסתובב, החל הוא נאסר. בגללו ואשר
 אך המלשין. את ומחפש ושואל חוקר
המועד. את איחר הוא

 בנוכחות נרצח הוא חזמן. גגו־ נזירוץ
 עצמו הסגיר מהם שאחד אנשים, שלושה

 מיש- מצד תגמול מפני מפחד למישטרה
 ג־ טען, לרצח זה עד הנרצח. של פחתו

 לפשע, עד־ראייה רק היה כי מישטרה׳
חלק. בו נטל לא וכי

 מאיר את גם לחקירה עצרה המישטרה
 נאשם (אשר שרעבי מיכאל ואת עסור
ב הנרצח עם יחד שהשתתף בכך בזמנו

 נוסף מעצר ושוחרר). — תחית־הדלק שוד
 ממשיכים החוקרים מורי. משה נגד בוצע
סלאם. יעקב את ■לחפש
 לפי־ לעכב, כדי נמצא. הרצח נשק גס
 את ולהעלים הרוצח זיהוי את שעה,

 לחקירה המישטרה עצרה שנתפס, העובדה
 יהודאי, דרורי ואת פוני שמעון את גם

הנרצח. של חבריו
 לא עדיין בן־לולו מאיר של רציחתו אך
 ב׳כ,גופיית החשבונות לחיסול קץ שמה

פתוח. עדיין הפינקס האלימה. בית־דגן
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 ג׳רבי שלמה תזת־גן הכוח כדורגלן
 אנשי בעזרת זו לקבוצתו להגיע הצליח
 על לאיומי-אקד׳ח תודות התחתון. העולם
 מקבוצתו לעבור זכה תל־׳אביב מכבי אנשי
הנוכחית. לקבוצתו מכבי

למלך־השע־ 22ה־ בן ג׳ו־בי הפך מאז
 שנרשמו רבות ונקודות הקבוצה, של רים

שלו לפני לזכותו. נזקפות הכוח לטובת
 בהבקעות לשיא הגיע הוא שבועות שה

 איחד במישיחק שלושה כביש כאשר שערים,
ויחיד.
קבו בין מפורסם מישחק אותו זה היד,

ש ושוושון־תל־אביב, רמת־גן הכוח צות
רינו החילו לאחריו ואשר באשדוד, נערך

 ה־ מהמרי לכנופיית נמכר הוא כי נים
׳טוטו.

 שבת אותה אחרי והשדוישער. ג׳דכי
 ה־ מאנשי אחד הסימנים, פי על זכה,

 אלף 120יו־ מיליון של בסכום כנופייה
 בתולדות ביותר הגדולה הזכייה לירות,
גיבור שהפך עצמו, ג׳רבי בארץ. הטוטו

 של ההפתעה את גם הולל הזה, המישחק
 המהמרים לכל שקילקל בכך שבת, אותה

 כמובן, פרט, שלהם הטוטו ניחושי את
הגדולה. בזכייה שזכה מהמר לאותו

 שימשון אם יודע הוא אין ג׳רבי, לטענת
 כי בלבד, במיקרה או במתכוון הפסידה

 הוא קונים, כבר ואם חלוץ. עצמו הוא
 הגנה. שחקני או השוער את זה הרי אומר,

דג ציון שימשון, בשער אז שעמד מי על
 אומר מרגליו, השלישייה את שספג מי׳

:ג׳רבי
 זאת עשה דגמי אם לקבוע לי ״קשה
 אפשר ספק צל ללא אבל לא, או במתכוון

 באותה מאד יחליש היה שהוא לקבוע
שבת.

 שום ללא לכיווני כדורים הדף ״הוא
 את והבקעתי זאת ניצלתי ואני סיבה,
 מאמין אינני כי לציין עלי זאת יעם שערו.
לעצור. יכול היה הראשון השער שאת

 מהימים עוד דגמי ציון את מכיר ״אני
 הוא ולדעתי יפו, בנזכ׳בי שיחק שבהם

 בארץ, ביותר הטובים מהשוערים אחד
 הכושל מישחקו על מתפלא אני ולבן

שבת.״ באותה
ה שחקני גט מלא. חופש־פעולה

לדב בשבת. חלשים היו שימשון של הגנה
 אליו ייצמד אחד ששחקן במקום ג׳רבי, רי

שלו חילקו יבקיע, שלא בדי כשומר־ראש,
 ביניהם, המשימה את ישימשון מגיני שת
 ונותר למעשה, נשמר לא בלל הוא וכך
 גם כך דגמי. ליד מלא !חופש־פעולה לו

 מישחקי של ההפתעה את וסיפק הכניעו,
השבת.
פוש החלו כאשר ישבת, אותה אחרי

 למהמרי נמכר המישחק כי הרינונים טים
מל שומר־ראש. ג׳רבי על הופקד הטוטו,

 חיים אוהדיו, שני בנאמנות עושים זו אכה
דוידויביץ. ויורם מולינס
 כבר שהכניע ג׳רבי, כי אומר לא ״׳זה

 מפחד,״ הלאומית, הליגה שוערי כיל את
 נזהר, פשוט הוא ״׳אבל השניים. אומרים

ומ מכדורגל רק חי הוא הכל אחרי כי
 מקובצת מקבל שהוא גבוהה משכורת

יקר.״ לנכס נחשב הוא שבה הכוח,

ופורבה שומר־־ראשו ג׳רבי,
אקדחים בעזרת שיחרוריס

ב שהועלתה הצעתך,

 ואין לך, קוסם הוא
 חזק. אותו תיפסי בכך. פלא כל
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 אל עליך ששנוא מה

 לא אם לחברך. תעשה
ביל זאת אותך לימדו
 שתיזכזר מוטב דותך,

 זאת ותשנן עכשיו, זאת
השינון, מלבד היטב,
 אמת־חייס ליישם עליך

 ליחסיך הקשור בכל זו
התו הצעיר חברך עם
והמע־ תיקוות, בך לה

 הערצה־עיוורת ריצך
 נחות־דרגה. כאל אליו תתייחס אל ממש.

* ¥ +
^______ אתה מאוד. משונה
ל' נהדרת הגנה מגלה

<ם יע•!שני אדם בני
 שפכה שפגשת האחת

 ,ימה בפניד לינה את
ה לזמן בהתייחס מדי
 מכירים. שאתם קצר

 מגלה אתה ובמקביל
 לנציגים הבנה חוסר

החוק של הרשמיים
עצמך ומוצא והסדר

במה שהתחילו בדברים איתם מסתבך
 להפר הסמויה למתחרה תניחי אל בכך.
כחול. לבשי כרגיל. והתנהגי מנוחתך את

 כי אם כלשהן, סכנות נשקפות לך גם
 יש אם היזהר במיוחד :פחות חמורות

 עם בעבודה עסק לך
 מכשירים או מכונות
 אל וחשמליים. חדשים
 ואל לחובות תיכנס

 מלבד כסף. על תתחייב
 תא־ טובה אווירה זאת,
מאז בני־מזל את פוף
בשו ייתקלו הם : ניים
 אנשים של שלמה רה

במי במיוחד מעניינים,
נבון. והיה הרומנטי שור
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 שיש טח את בתוקף להגיד תהססי אל
ממ הוא אם בייחוד :לו לומר ליבך אל

הנלוז. כמינחגו שיך
קורבן• גם תהיי אל

 ואד בשבילך, לא זה
^־י ץץ ץך ^  ביום תיכווה. בו תגע ,7■

 לך כדאי לא גם א׳ 4̂ 311? 3■
 קשר לקיים או לצאת

 זהו חו״ל. עם טלפוני
ולהת להתבודדות יום

 תחיי ואל אפור לבשי עצמית. בוננות
לך. יקלקל זה המידה. על יתר מגונדרת
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 הישנינז ידידיך אל ולהיצמד לשוב לך רצוי
 לחברתך. המתגעגעים

יו טוב תרגיש לידם
 את לשכוח עליך תר.

 שאירעו הדיעות חילוקי
ידי לאחרונה. ביניכם

 ביטחון לו יקנו דיו
 בימים מאוד לך שחסר

ה הגיע אלה. טרופים
מ לנדוד שתפקיד זמן

ל אחד עבודה מקום
עתידך. על חשוב שני.

עם שקיימת פגישה
ברא רם־מעלה ישיש
 לך תיגרום השבוע, שית

 כי והרגשה קורת־רוח
 אולי משהו. באמת אתה

האמת, מן שמץ בזה יש
 להוכיח עליך יהיה אך

תהסס, אל לכן זאת.
 לך תינתן בו מקום ובכל

די־ את הצג האפשרות,
חשש, ללא עותיך

 יבינו אותך הסובבים עמדתו. את והסבר
הביי ממישחק חידלי :סרטן בת זאת.

 סבלנזתז תיפקע כך, תמשיכי אס שנות.
 יזתר. מאוחר המהלומה את הנחיתי וייעלנז.

¥ ¥ ¥
ראשון ממבט אומנם

י

הר לעבוד, הוא העיקר
ה במישור להתעייף. ומבלי וטוב, בה

 להתחנף תהסס אל :העסקים או עבודה
 עושים כולם עליך; לממונים או לבוס
יו רק זה דבר של בסופו והרי זאת,

 לבן. וליבשי הופעתך, על שימרי לך. עיל
¥\ ¥ *

ל נוטה הנך השבוע
בגנדרנות, גס הגזמות,
 יש מילולית. ובעיקר

מסויי־ שכוכביס מזל לך
ב שתהיה גורמים מים

 חביב גם לכך נוסף
כו ידידיך, על ומקובל

השני. המין בנות לל
 עצמך את מקיף אתה

שו רומנטיות בפעולות
 בריחה כאמצעי נות

 אותה שגורמת הסחבת על וכנקמה
הרבות. מחשבותיו את המעסיקה אחת

1
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 של שעריה בפנייך ייפתחו השבוע בסוף
 פגי- לנצל תדעי אם — חדשה אהבה

זה צפוייה. בלתי שח ,צ>

 ומבוכה הפסדים לך

ה- לחידוש מתאים זה

 קריטית לחיות עלולה
 הכספי מצבך לגביך.

 תתמיד אם אולם ובצדק. אותך מדאיג
רב. שכר למצוא עשוי אתה — בדרכך

¥ ¥ -¥■

 אס אבל שכזה. מאומץ שבוע עוד נוח
 על־ידי עלייך המצווה כל את עושה את

 הבוסים או ממונייך
 הפסדך יבוא — שלך

(ביו שכרך או (בזמן)
 אל זבהתקדמות) קרה

ה לשבוע עד תבזבז!
 לקמץ חייב אתה בא

 ובהחלטות. בהוצאות
 תקופח זוהי זאת, לעומת

תוכ להגות מצויינת
 דברים על לחשוב ניות,

חס. לבשי חדשים,

¥, ¥ ¥

 ובעיות התנגשויות של יום הוא ג׳ יום
 בו לקבל לא איפוא, הקפד, כספיות.

 מרחיקת- החלטה כל
_ _ _ _ _ להסתבך. ולא לכת _

ט |8§0  את לנצל גסה בכלל, ||0
 לרי- הבאים השבועיים

 לעבודה כוז-מחדש,
 קש- ולחידוש שוטפת,

 האהובים עם ריך
אל דגים: בת עליך. 8$^ 11^48191

 ל־ גם אותו. תזניחי ?18119. 5 87^3
 בעיות. יש אחרים ,ןחקו^וזדח^ןום

^|1ם?119 * תש אל והעיקר, ?וו
הדיאטה. את כחי
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