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החבורה אנשי בד
 של הרצח בעקבות שבועות, זה ף*

העי מלאים כהן, ועזר אוריון עמום
 וחבו־ המאורגן הפשע על סיפורים תונים

 והסיפורים הכל כבר כתבו רת־הכרם.
ציל אפילו ושוב. שוב עצמם על חוזרים

 ותיארו בקר בר הבשר מיפעל את מו
ההמ של הייצור תהליך את בפרטי-פרטים

והסטייקים. בורגרים
 חברי, הם חבורת־הכרם הקרויים אלה

 מכירה שאני כפי עליהם לספר רוצה ואני
רבות. שנים מזה מקרוב, אותם
 כעשר לפני הכרתי אהרוני רחמים את
 מיש- של למועדון הגעתי כאשר שנים,

 היה המועדון תל־אביב. במרכז חקי־מזל
 יותר מאוחר שנרצח שם־טוב, לעזרא שייך

 בוסי עם לשם הגעתי הירקון. ברחוב
 אסור מישחק — קוביות שם שיחקו סחה.

 אני מהמישחק. התלהבתי החוק. על־פי
 לשולחן, להצטרף וביקשתי להמר אוהבת

תז שאשה מהרעיון, הסתייגו כולם אך
 לאותו הגיעה לא פעם אף קוביות. רוק

מקובל. היה לא וזה אשה, המקום
 רחמים. היה לטובתי שהתערב היחידי

 יותר רב. בכסף וזכיתי במישחק השתתפתי
הז ורחמים למועדודלילה יצאנו מאוחר

כולם. את מין
 זהיר טיפוס

וחשדן
התראינו תיידדנד ,ך קרו לעתים ו

 שיחקו שבהם במועדונים לרוב בות. 1 י
 מישחקי- ושאר צ׳יקט פוקר, באקארה,

באו סואנים היו בתל-אביב החיים מזל.
 חדש. משהו קרה יום ובכל ימים תם

הו ובתל־אביב באש עלו מועדוני־לילה
בת כנופיית שנקראה חדשה קבוצה פיעה

ואחרים). אבו־זמיל המיר לביא, (נסים ים
 ריקו, פורטו היה ביותר העליז המקום

 מלבד לשבת, נהגו שם דיזנגוף. ברחוב
 שרון, ואלדר ליפשיץ אורי תומרקין, יגאל

עז קליפצקי, עודד אחר. מעולם אנשים
 נרצחו־ כולם ובוסי. יוסקאי שם־טוב, רא

האחרונות. השנים במשך
כ בערב, היכרתי אושרי טוביה את

 אכלנו שתינו, רחמים. עם לשם שהגיע
 חדש לקלוב משם ונסענו המקום ממעדני
 לעמוס שייך ושהיה הימים באותם שנפתח

 פצצה שם הניחו מאוחר יותר טוב.
 שמועדוני-מישחקים מכיוון נסגר. והמקום

לפ מינהג היה בישראל, אסורים והימורים
מאוד. קרובות לעתים חדש קלוב תוח

-

 וגם המישחקים אותם היו המישחקים
הכתו רק השחקנים, אותם היו השחקנים

 פעם בכרם־התימנים, פעם השתנו. בות
היר ברחוב מאוחר יותר קוק, הרב ברחוב

 — לתל-אביב מחוץ האחרונות ובשנים קון,
 בכפר או בתל־ברוך שבסביון, בווילות

שמריהו.
גבו סכומים על תמיד היו המישחקים

במיל שם התגלגל הכסף במיוחד. הים
יונים.

 מזרחי. בצלאל היה להמר שאהב אחד
 במיש־ ישתתף מי תמיד לחקור הקפיד הוא
 ומעדיף וחשדן זהיר טיפוס הוא חק.

הפ כחודשיים לפני בחוץ־לארץ. להמר

 בשני דולר אלף 20 ידידיו, לדברי סיד,
בלאס־ווגס. מישחקים בשולחן ערבים,

ב גם אלה ידידי עם נפגשתי לפעמים
 באדן- — באירופה אחר או זה קזינו
 בגרמניה, באד־הומבורג ויסבאדן, באדן,

 וכמובן פאריס, שליד בן או אנגיין או
 האפשריים. המקומות בכל — בלונדון

 היה והוא בלונדון אז גר כהן יעקובלה
 ואנחנו קזינו, ככל ומכובד קבוע אורח
אורחיו. היינו
 בשם גם המוכר אחרוני, רחמים את

 בגלל מקרוב להכיר למדתי גומדי,
 בבעלי־החיים תמיד הקשורות חיי, נסיבות
חתו עשרות כמה מטופלת. אני שבהם

 קיפוד גם מסויימת ובתקופה וכלבים לים
 רק שאכלו מדרום־אמריקה, קופים וצמד
ומיוחד. חי בשר

 הכרמל, בשוק חנות אז היתד, לרחמים
 הוראה נתן הוא איציק. אחיו ניהל אותה

 צריכה שאני בשר כמה לי לתת לאחיו,
 שלוש מגיעה הייתי ואני החיות, עבור

לחיות. במזון ומצטיירת בשבוע פעמים
הכי לתל-אביב, כשעברתי מאוחר, יותר

 בקר, בבר מיוחדות בשר אריזות לי נו
 בגלל עכשיו, חגג. שלי הפרטי וגן־החיות

 מבחינה קשה נהיה מצבי האירועים, כל
 רחב-לב וחייכן, אדיב אדם רחמים זו.

שפו־ מי לכל עוזר המילה, מובן במלוא

שים להקת ן ואמנון נורייב רודולף כין אדווה, — כפרים החר מי מי תי( מ אפרתי) משה :ר
.סוף בלי לי עזרו ״הס . ׳׳ .


