
 למועדון־הימורים אנשיו עם שהגיע פעם לא
 — מאדם ריקים ומצאם אחר, או זד,

פעי בהם בערכה כי בבירור שניכר למרות
 לבואם קודם קלה שעה עוד קדחתנית לות
השוטרים. של

 למקו־ תודות — כבר ידע פירסט אולם,
 שבמועדוני־קלפים — שלו רוודהמידע

המס מישחקי-הימורים מתקיימים מסויימים
 בלבד, אחד לילה תוך לפעמים תכמים,

לי רבע־מיליוו של הפסדים או ברווחים
 אנשי של בכספים — המדובר ויותר. רות

 ובשדי־ בפריצות שמקורם העולם־התחתון,
למי ובסחיטות ומחסנים, בנקים של דות

ניהן.
 הללו, שהמישחקים לפירסט סופר כן

הפ ללא נערכים בעיר, שונים במקומות
מיל בהם מתאספים וכי המישטרה, רעת

הישרא בעולם־ז!תחתון הקשורים יונרים
 ותיירים למישטרה מוכרים עבריינים לי,

מחו״ל.
 בעצם, היה, לא כבר הגדול הסוד אבל

 בקנה־ פסטיבלי־הימורים על הידיעות סוד.
במהלך בישראל שהתקיימו גדול, מידה

 בדיסלדורף. מועדוני־הימורים כמה של הם
 מוזג־ ומשונים שונים טיפוסים גם הגיעו

ה נציגי וארצוודהברית. אוסטריה צואלה,
 בלוד, בנמל-התעופה נחתו הבינלאומי פשע

 חופשה לבלות היא המוצהרת כשמטרתם
מישחקי־ בערכו לילה מדי בישראל. קצרה

ה בבתי-המלון ״דיינע־מיינע״ כגון קוביה י
מל וכל חדרנית כל תל־אביב. של גדולים

באי מישחק, מתנהל חדר באיזה ידעו צר
המשתתפים. ומי שעה זו

ב פשטו החדש השיגשוג על הידיעות
 פרצופים בשדה־קוצים. כדליקה מהירות,
 את קלטו ישראל למישטרת היטב מוכרים

 מאנשי עשרות להצטרף. ומיהרו החדשות,
 מגלגלים החלו הישראלי העולם־התחתון

 שבה בתקופה השולחנות, על מיליונים
 מזויין שוד־בנקים התרחש יום בכל כמעט

ובסביבתה. בתל־אביב
להת זכו שלא הישראלים מן ואלה

 מחו״ל, החשובים האורחים לחברת קבל
המקו מועדוני־ההימורים 45ב־ התפזרו

 מה ידעו כולם רובם'במחתרת. שהיו מיים,
קורה.

 שר הטו־נז׳ המדור ואש שחיה מי
 ידי עד מוחשו תדאביב מחוז מישטות

היו ני מניקור׳! אחו  בעדי את הז
המישטוה׳י מפשיטות ההימורים מועדוני

 זכו הפרעה, ללא 1975 ובתחילת 1974 שנת
בעיתונים. שמנות בכותרות כבר

העיתו פירסם למשל, הארץ, בעיתון
מא שמונה בת סידרה ולנטין אבי נאי

 ובנד בארץ, תעשיית־ההימורים על גרים,
 ב־ כאלה, שניים רבתי. בתל־אביב ייוחד

ב התנהלו כלל, בלתי־מבוטל קנה־מידה
 פאל) (כיום שרתון בבתי־המלון חדרים

 יהודיים אנשי־עסקים בתל-אביב. וחילטון
הבינ העולם־התחתון מן ודמויות בעלי־שם

 מארגני עם יחד לתל־אביב הגיעו לאומי
 בסיד־ ופתחו לא־יהודיים, מישחקי־הימורים

עמו שולחנות סביב ארוכים לילות של רה
 ובמט- ישראליות בלירות רב, ממון סים

בע־זר.
 מתאגרף־לשעבר, למשל, הגיע, מגרמניה
בעלי־ והפך הספורט מן שפרש לא־יהודי,

אומ בתמונה. היתר, לא המישטרה רק
 כי לספר שידעו קציני־מישטרה היו נם,

 של לאנשי־המודיעין בנושא מידע העבירו
 יחידת־הבילוש אך תל־אביב, מחוז מטה

 לא המרכזי, המדור המטה, של המובחרת
׳ אצבע. נקפה
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מאד מוזר
תל של הקלפים מועדוני־ שרות *י
 ,1971 בשנת עוד למחתרת ירדו אביב ✓

 לחוק תיקון הכנסת על־ידי שנתקבל אחרי
 גם היו חייבים שלפיו העסקים, רישוי

תרו זו היתר, ברישיון. מועדוני־הקלפים
דאז, היועץ־המישפטי־לממשלה של מתו

 לביעור בפעולתו המשיף פירסט ני ך*
 לאוזניו לזרום הוסיף המידע הנגע. ■1

 פעילות על הורה והכל שונים, מכיוונים
 על לו נודע ההימורים. בתחום ביותר ערה

 אלף 400ו־ לירות, רבע־מיליון של רווחים
ב הדיעות, לכל נכבדים (סכומים לירות

 ב־ מסויים במועדון )1975 שנת של ישראל
 למועדון־די- שנמשך נהג־מונית רמת־גן.
בי ואת מכוניתו את שם הפסיד מורים,

 לירות אלף 170ב־ שזכה נכד,-תאונה תו.
 בבתי- התדיינות של שנים לאחר פיצויים,
 ערב תוך הסכום כל את הפסיד מישפט,

 ותחנונים מבחוץ פניות לאחר ורק אחד,
מכספו. חלק לו הוחזר אידקץ

ועד פעילותו, טווח את הרחיב פירסט

 עופר ניצב
הגיב ס*

 הקצין שהיה מי פירסט, בני פקדהמאשים
מועדוני־הי־ על פשיטות על הממונה

 בתמונה שלו. הבום על־ידי המרכזי המדור מן שנזרק עד מורים
 בני מחלק־המוסר ראש הוא משמאל השני :למעלה מימין

ברמת־גן. הנמצא במועדון־הימורינז אנשיו, טס פירמט

 ראש כיום לוי, ארמנד ניצב־מישנההחקירה מוקד
 מחוז מישטרת של מחלקת־החקירות

 המרכזית, היחידה ראש כחודשיים לפני עד שהיה ומי תל־אביב,
 את להפסיק לו והורה היחידה מן פירסט בני הקצין את שסילק

עסק. שבה בתל־אביב, מוטדוני־הימורים בעלי . נגד החקירה

המיש־ של תל־אביב מחוז מפקד שהיה מי עופר, דויד ניצבהמטשטש
 שנדחתה אחרי השירות מן ופרש כחודשיים, לפני עד טרה

 חשדותיו טל פירסט הקצין מן מלא דיווח קיבל עופר המישטרה. מפכ״ל לתפקיד מועמדותו
הארצי. למטה הפרטים את העביר ולא בחקירה פתח לא אך לוי, ניצב־מישנה כלפי

>׳־•<

 העיר את לחלץ שהחליט שמגר, שלמד,
 האחרון ברגע הפשע מציפורני תל־אביב

 עליה ישתלט שהעולם־התהתון לפני ממש,
.תעשיית־ד,הימורים באמצעות כליל

להע מיהרה. לא כשד,עירייה זה, במצב
 יצאו למועדוני־הקלפים, רישיונות ניק

שעמד מי כל על אלימה למיתקפה בעליהן

 מיטעך הונה 1971 באוגוסט 28ב־ בדרכם.
 מפקד (לשעבר, קנר יעקוב של בביתו נפץ

הפי על האחראי תל־אביב), מחוז מישטרת
 לעבר אלמונים ירו 1973 בשנת בעיר. קוח

 של הפיקוח מערכת ראש כץ, ז. של ביתו
העירייה.

האשמים. את גילתה לא המישטרה
 מוזר שקט שקט. השתרר לפתע, ואז,
 העולם־התחתון מחשבה. ומעורר מאד,
 באג־ שלו ממעשי־הנקמה במפתיע, חדל,

 שבהם הבכירים ובפקידים שי־המישטרה
 למועדו- הרישיונות קבלת עניין תלוי היה

אומ הגדולים כרישי־ההימורים ני-ר,קלפים.
 באמת חדלו הם אך רישיונות, קיבלו לא נם

 דרך- הסתדר שהכל היה דומה פה. לפצות
. פלא.

פר לדירות הועברו עיסקי״ד,הימורים
ה גגות ועל וברמת־גן, בתל־אביב טיות

 ה־ לאזהרת תצפיות, הוצבו בניינים
 של האפשרי בואה מפני משחקים־ר,מהמרים

המישטרה.
ואנ פירסט בני המפקח הגיעו פעם לא
 פשיטה, עריכת לשם כזה, למועדון שיו
 מפוזרים הקלפים את רק שם מגלים והיו
 וסימנים הפוכים כיסאות שולחנות, על

ה מן הסתלקו שהמהמרים לכך ברורים
הגדו השאלה קודם־לכן. קצר זמן מקום

 מפני המהמרים את הזהיר מי :היתד, לה
 אנשי־התצפית האס המישטרתית, הפשיטה

? אחר מקור אולי או הגג, שעל
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