
 איש־המיסתווין אוו מתאו משחתיו, ונים ושמע האתווגות בשעותיו יעקבלה
הישואלי התחתון העולם של החזון כאיש האחוונות בשנים שנחשב

 מרופאי־הלב אחד אל אותו לקחו ידידיו
 פס־ ווב ד״ר בבריטניה, ביותר הנודעים

 על מקיפות, בדיקות אחרי שהורה, לאו,
 באחרות. אז עד שקיבל התרופות המרת

 שהחל עד הכר, ללא השתפר מצבו ואמנם,
 ואז, לבית. מחוץ אל עצמו בכוחות לצאת

 לניו־יורק, טס הרופא, להוראות בניגוד
ללונ וחזר המישפחה, בחיק קצת לבלות

 יחד הניתוח־צילום. את לעבור כדי דון,
בטי. אשתו, גם ללונדון הגיעה עימו

 הניתוח־צילום, את עבר שבועיים לפני
 תום עם מייד ללונדון, הגעתי וכאשר

 :הבאים המימצאים לי נמסרו הטיפול,
רצי בצורה נפגעה העיקרית הלב משאבת

וה העורקים מהתקף־הלב! כתוצאה נית
 נסתמו אף מהם ושניים הוצרו וורידים

לני הרופא התנגד לכך בהתאם לחלוטין.
 החולה כי סבור היה הוא — לב תוח
נוסף. התקף חזה כן כמו בו. יעמדו לא

 במלוא להתייחס עתה החל יעקובלה
ש כנראה, הרגיש, הוא למצבו. הרצינות

 נודעים ברופאים התעניין הוא קרב. סופו
בארצות־הברית.

 רופא אם יהיה טוב כי אותו שיכנעתי
 הצילומים. את יבדוק וידוע, מוכר נוסף,

 לוי מורים פרופסור של בשמו נקבתי
 להתקשר נכונותי את והבעתי הישראלי

לישראל. שובי עם מייד עימו
 לאיזה בפני ופירט הסכים לוי פרופסור
 כדי ייזדקק, וצילומים תעודות מיסמכים,

 יעקובלה, עם התקשרתי חוות־דעת. לקבוע
 ולעודדו. כך על לבשרו כדי בלונדון,

 חסר־עניין. וכימעט לאה נשמע קולו אך
בקבי השיחה את וסיימנו לעודדו ניסיתי

 יוחלט אם בארצות־הברית, פגישה עת
נפטר. יומיים כעבור שם. לנתחו זאת בכל

כי י כספו את האיש עשה כיצד
קל מועדוני על צעיר, בעודו שלט, צד

 כך על התשובות את 1 והימורים פים
 הוא, שידוע מה לעולם. נדע ולא ייתכן

ב עסק האחרונות השנים שבחמש־עשרה
הלוו נתן הוא נרחב. בהיקף מימון עסקי
 מיגרשים רכש תעשייה, למיפעלי אות

בינלאומיים. מימון לעסקי וחדר ומכרם

 שלוש נופל הכדור אם האלה. המספרים
 שים מסויימת, בקבוצה ברציפות פעמים

 בשתי המספרים כל על כספך מירב את
 יעקובלה של המכסימום הנותרות. הקבוצות

 לירות אלף שלושים היה באנגליה עצמו
 שגדל הישראלי ואכן, במישחק. שטרלינג
 נהג תל-אביב דרום של העוני בשכונות

 סביב שנעו בסכומים אחד בערב לשחק
 רק המרו יעץ: לזהירים לי״ש. מיליון
 באותה פעמים ארבע נופל שהכדור אחרי

שה הסיכויים קטנים אז שהרי קבוצה,
 באותו החמישית בפעם גם יפול כדור

המקום.
ת דו  הפיגקס סו

השחור
לא יעקובלה כי מספרת אגדה ך*

 נהג הוא אחת. פעם זולת הפסיד, 1 י
 בחו״ל, לבקרו שבאו ידידים למען להמר

מ ומכובדים ידועים אנשי־עסקים ביניהם
 בכמה בעבורם זוכה היה הוא ישראל.
אנג בלירות והמדובר — טובים אלפים
 בחיוך הכסף את להם מוסר — ליות!

 סתם או ״אחוזים״ מידיהם לקבל ומסרב
מתנה.
למע שיהמר לבקשו, נהגו מפסידים גם

 יום האבוד. אוצרם את להם ויחזיר נם
 ידוע, ישראלי עורך־דין אליו ניגש אחד
 ההימורים מועדוני את לפקוד שנהג אדם
 וביקש בשנה, פעמים כמה לונדון של
 הכירו השניים הפסדיו. בהשבת עזרתו את
 שבהם מקרקעין מעסקי רעהו את איש
 ״מזלי סירב. יעקובלה אך מעורבים, היו
 ההימורים אשף הסביר הערב,״ בי בגד

 אלא עליך.״ לי ״וחבל המפסיד, לעורך־דין
 יעקובלה הסכים שלבסוף עד הניח, לא שזה

בתוצ ישא שעורך־הדין בתנאי לשחק,
 כהן יעקוב עצובות: היו והתוצאות אות.

לי״ש. אלף 80 הפסיד
 לצרף נאלץ שיעקובלה היתה התוצאה

ה לרשימת הישראלי עורך־הדין שם את
פינקס זהו שלו. השחור בפינקס שמות

 מדי לפקוד כהן נהג בארץ כשחי
 תל־אביב. בצפון אכסודוס, קפה את יום

 הצהריים, לפני 11ב־ לקפד. מגיע היה
 על ומבלה ומבושם, בלבושו הדור כשהוא
 הצרי־ לשעות עד אספרסו ספלי אינסוף

 ושב מה לזמן נעלם היה כך אחר ריים.
 לשעות עד אחר־הצהריים, בחמש לקפה

 סיגריה להצית ממהר מנומס, תמיד הערב.
 בפני קידה לקוד ומקפיד אותו לסובבים

 עדינות שיחות לשולחן. שנקרתה גברת
הקפה. ליד בהליכה לקיים נהג

 לעומת אפס
ם שגי אפסי

 מאכסודוס. נעדר היה קרובות עתים ך*
הקבו ומבקריו המקום עובדי ידעו אז /

 — לחו״ל קפץ כהן יעקובלה כי עים,
הימורים. למישחקי או עסקים לניהול
 בהימורים שיטתו את לי הסביר פעם

 הרולטה. שולחן ליד הצלחתו סוד ואת
 בתכלית: פשוט הוא אמר, ראשון, כלל
 יש שם באנגליה. לשחק אז לשחק, אם

 לעומת אחד, ואפס מספרים 36 ברולטה
 המבטלים אפסים, שני יש שבה אמריקה,

 הרולטה האורח. של הזכייה סיכויי את
 :מספרים של קבוצות לשלוש מחולקת

 עשרים- עד משמונה שמונה: עד מאפם
 כלל הסוף. עד ומעשרים־וארבע וארבע,

הפע מספר את ■מנה ד׳כהן: אליבא שני
מקבוצות קבוצה בכל נופל שהכדור מים

שימרון ארווין עם יעקבלה
צח ומרק מאודים ירקות

 כהן נהג שבו שחורה, כריכה בעל קטן,
 החייבים וכל הלווים כל שמות את לרשום

 הראה והוא אמונו, את רכשתי כאשר לד.
 עורך-דין שאותו גיליתי הפינקס, את לי
 ברשימה ביותר המפורסם האיש היה לא

 סיפר הוא והחייבים. הלווים של הארוכה
 במיוחד קשריו, ועל עסקיו על הרבה לי
בעס קשור היה עימם נודעים אישים על

מכן. לאחר לו ושהתכחשו שונים קים
 היה יכול ולא בחו״ל שהתגורר מכיוון

 ישראלים, מעט לא נמצאו לישראל, לחזור
ובינ מקומיים בפשעים מעורבים שהיו

 להעליל כדי המצב את שניצלו לאומיים,
 אפלים. בעסקים שמו את ולקשור עליו

מרכ כדמות אותו מציירים היו לפעמים
 דבר, יעקובלה ידע לא שעליה בפרשה זית

 לשמש יכולה לכך דוגמה רע. ועד מטוב
 שמומנה בדרום־אפריקה, ההונאות מסכת

 ידידי הכרם. חבורת על־ידי לרוב ובוצעה
 קנו בעיתונות, והן במישטרה הן החבורה,

 למעשים כאחראי כהן יעקוב של שמו את
 נשארו עצמם החבורה שאנשי כך שונים,
בשקט. בעסקיהם להמשיך ויכלו בצל חבויים

 ועדת בפני להופיע יעקובלה כשהחליט
 שהניעו סיבות מאותן זאת עשה שימרון

 בעזרת בפני. סגור־ליבו את לפתוח אותו
 יפורסם שחלקם — לי שסיפר הפרטים
 של אחריותה בישראל נחשפה — בעתיד
 בפועלו רבים. למעשי־פשע הכרם חבורת

לח כהן יעקובלה סייע שמו טיהור למען
פשעים. ולגלות פושעים שוף

■ לביב יגאל
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