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הונאות
הרמאי המירסונלא׳

בעיסקי• הסתגר עיתון
 שהותיר ממולח, נובל עם פירסוב

מרומים מפרסמים מאות
 יד עליך שיניחו נדאג אנחנו ״גנב!

כתו זו, אזהרה !״הכסף את החזר !כבדה
 חזית על התנוססה בולט, אדום בצבע בה

 ברמת־ ,מוגפים תריסיו שכל הנעול, הבית
השרון.
 סיבה היתה גילאור, יאיר הבית, לבעל

 מאות ולהיעלם. המקום את לנטוש טובה
 שליחי־ אחריו, חיפשו מרומים לקוחות
 לאתרו. ניסו העולם־התחתון של הגבייה

 העמוסה תיבת־הדואר אל הגיעו יום מדי
 עצמו גילאור מיכתבי־איום. עשרות שלו
 מעברו מוגף, תריס מאחרי עומד היה

 מבעד בפחד ומציץ הרחוב, של האחר
לחרכיו.
מישרד־פיר־ בעל היה שבעבר האי־ש,

 בין כבדים. בחובות הסתבד כושל, סום
 30מ־ יותר מעריב לצהרון חייב היה השאר

 גיל־ התייצב וחצי חודש לפני ל״י. אלף
 :הצעה כשבפיו מעריב, במערכת אור

ה הפירסומי במדור המודעות את לרכז
 ודמי־העמ״ ועסקים״, אנשים ״על שבועי

לעיתון. מחובו יקוזזו לו שיגיעו לה
קפ מעריב של מחלקת־הפירסום מנהלי

 מסתובב החל וגילאור ההצעה, על צו
 הנושאים מודעות הזמנת טפסי עם בארץ

עמודי־פירסום. ומכר העיתון, שם את
ה הופעתו בעזרת ״שולם״. חותמת

חו המשכנע, דיבורו והמהוגנת, אלגנטית
הצ וערמומיותו, המפותחים העיסקיים שיו
 שולל להוליך קצר זמן תוך גילאור ליח

 ובעלי־ סוחרים גדולים, מיפעלים עשרות
 מאמר־ הבטיח לכולם זעירים. עסקים

 הרישמי, הטופס על הזמנה רשם פירסום,
סכו מהם וגבה ״שולם״ בחותמת החתים

 אלפים, לעשרות ל״י 130 בין שנעו מים
ההזמנה. לגודל בהתאם
 לאלה ניכרת הנחה לעשות אף נהג הוא

 את לשכנע הצליח וכך במזומן, ששילמו
 בצ׳קים לשלם שלא קורבנותיו מרבית
 גילאור הביא ההזמנות עתקי את דחויים.

 במעריב, המודעות ממחלקת דגן ליורם
״שו בחותמת החתים לא ההעתק את אך

 מכון בעלת המרומות, אחת סיפרה לם״.
אח ״שבועות תל־אביב: בצפון קוסמטיקה

 יורם פיתאום מצלצל ששילמנו, אחרי דים
 הזמנה במעריב אצלו שיש לנו ואומר דגן

 תופיע, שהיא רוצים אנחנו אם אבל שלנו,
 ששילמנו לו אמרנו שוב. לשלם עלינו
 יודע. ,אני :הייתה שקיבלנו והתשובה כבר,

 הוא לכולם גילאור, את מחפ-שת הארץ כל
,התרגיל. אותו עשה

הת אך כתובתו; את להשיג ״הצלחתי
 נסענו לטלפון. עונה אינו שהוא לנו ברר

 בדירה לגור עבר שהוא ומצאנו לביתו,
 הדלת מול עמדנו כשעה במשך ממול.

 פתח. לא איש אך וצילצלנו, הנעולה
שלפ פגימה, התפרצנו אשה, פתחה לבסוף

 ?',הכסף ,איפה ואמרנו מהמיטה אותו נו
 והציע נידף עלה כמו לרעוד התחיל הוא
 יותר מאוחר כמובן. כיסוי בלי צ׳ק, לנו

 עד הכסף. את שיביא והבטיח צילצל,
מחכה.״ אני היום

 אני ״כן, העולם־התחתון. גנבי
 הלוואי ״אבל דגן. יורם אישר אותו,״ מכיר
 את סידר הוא אותו. מכיר הייתי -שלא

 לירות אלפי עשרות בכמה קודם מעריב
 איתו, העיסקה את שעשינו אחרי וכעת,
להת במקום יותר עוד גדל לעיתון חובו
 אלפי כמה של לחוב נכנסנו ואנחנו קזז,

 מתכוון הוא מה דגן כשנשאל לירות״.
המת להונאה, קץ ל-שים כדי לעשות
 חריש־ טפסיו ועל העיתון של בשמו בצעת
 לא אישי, באופן ״אני, השיב: מיים,

בינ אותי. מעניין לא וזה בזה מעורב
 ב־ תלונה להגיש טעם ראינו לא תיים

'מישטרה.״
 שלא המישטרה של מדיניותה בשל

המ של בנושא האפשר, במידת להתערב,
 הקורבנות רוב ראו לא ללא־כיסוי, חאות

 העדיפו ואחדים אליה, לפגות טעם כל
 העולם של ההוצאה־לפועל לאנשי לפנות

 פי־כמה. ויעילים יותר הנמרצים התחתון,
 ממרבית כבר התרוקן גילאור -של ביתו

 למכשיר־ פרט שבו, החשמליים המכשירים
 ה־ אחד הבטיח דאגה,״ ״אל הטלוויזיה.

 הימים ״תוך בעניין, המטפלים ביריונים
 ■יוכל לא כבר הוא טלוויזיה גם הקרובים
לראות.״
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? ׳91 עם חורכים השמאל אנשי
 בבוקר 10.30 בשעה באפריל, 9ה־ בשבת, שייערך

תל־אביב. ,109 הירקון רה׳ ״פריז״, בקולנוע
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בחזית. הפעילים העצמאיים השמאל אנשי ואת שס״י חברי את בולל שס״י מרביב *
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הפרסים סד הפיס בהגרלת
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ובוא כרטיס לד קנה

הקץ
לג׳וקים

הבית חרקי חיסול
לשנה אחריות עם
 03־450264 — תל־אביב

03־457895
 051־23019 — אשקלון
 02־226618 — ירושלים

 04־712342 — חיפה
 057־30192 — באר־שבע

 057־39593
067־50488 — טבריה
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ססססס
סס
סססס
ס

ס1
$
ס
ס
ס

>4

. . ן. סו ל בתיאבון! מ
ורן ,מצפה הג ¥¥מסעדת

סבאג) ןראג׳י

□ אכלי □ מ ״ ! סו  ל
□ אכלי ם מ  מזרחיי

נדגים
ם ע״י מוכנים מלבנון!! ידועים טבחי
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 של ומלקטים תמונות של גדול מבוזר

 — וחקלאשי תמודרני חזניור גדולי

ו סלקטים של מקצועית חדבקח

תמונות.

 101 אלנבי רח׳ ת״א. ״לוטוס״,

הגדול) גית־חכנסת (מול

בל-ר;לוא)9 ל.רנ ^ולפן
ל־ חדש קורם עתה פותח

קצרנות
 אנגלית. ו/או עברית

 :מיד הירשמו !מובטחת הצלחה
א 254826 טל. ,22 וייצמן :ת"

״במעלה״. בי״ס :חיפה
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