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העבה זהו נעזב החמישי שביום
השטו מוקד תדאביב, יר בית של

 החמישי בימי אלה צעירים של לבואם קרית
 לא ״הבוהמה הליכוד. צעירי של חברתי 1

הרחוב. את ממלאים הביוד׳ריס קולות

וייס
הדי
זים.

 אבל מי־יהודד., של אוהד אמנם
 בית״ר אוהדי הם שלי החברים כל

 כלום. לנו אומר לא כסית ת״א.
פו על כאן לדבר אוהבים אנחנו

 תחנת בעל ספורט. ועל ליטיקה
ר בבית עובד במקום הטוטו ב  ד

 ולכן שלו, חברים אנחנו טינסקי,
 לכאן.״ דווקא לבוא החלטנו
ה בשולחן היושב רותם, דויד

 טופסי על כי בגאווה מראה סמוך,
שמותי את רשם הוא שלו הטוטו

 שרון. ואריק בגין מנחם של הם
מתגאה. הוא שלי,״ המזל ״הם

צ בחור מאזין הסמוך בשולחן
 מתפרץ הוא לפתע לשיחה. עיר

 אני אורפלי. עזרא ״אני ומכריז:
 של מקום זה כי כסית, את •מתעב

 מדינת־ישראל. שונאי שמאלנים
 ורק אך לכאן ובא בית״רי אני
 ר הטוטו טופס את לשלוח כדי

לו הבית״רים. חבריי עם להיפגש
 במקום דורך הייתי לא הם, לא

הזה.״
 לוי ובת־שבע אלי הזוג בני גם
 החברתי המיפגש בגלל הנה באו

 ״אני ת״א. בית״ר אוהדי שניהם
 כל שקל 2000 ומשקיע יהלומן

 עם יחד הטופס. במילוי שבוע
 כל על מתייעצים אנחנו אשתי

 מבלים אנחנו בעיקר אבל קבוצה,
מהליכוד.״ שלנו החברה עם

 בשביל ״הכל
!'׳גנבים

חן ך ל י, שו ז ו נ הר בתוך פי
יוש שמסביב, וההמולה עש ■■
 כסיד! מיושבי זקנים, חבורת בת

 את זוכרים עדיין הם הוותיקים.
מתענ אינם כסית, של הפרלמנט

 הם ודווקא סביבם, בנעשה יינים
 כנטע ברקע ערב אותו נראים

זר.
 דווקא את אם לך אגיד ״אני

הזק אחד אומר לשמוע,״ רוצה
גנ בשביל הוא הזה ״הטוטו נים.
 הגונים. אנשים בשביל לא בים,

 מוציאים הם שלהם הכסף כל את
 לעזרה רצים ואחר־כך הטוטו, על

הסוציאלית.
במול כי לכסית באים ״אנחנו

 כל את ־־יא
הטוטו. '״י
הטוטו ־*

־דה.
ןזזייזי! העולם

 הציוו את הבוהמיים. כסית יושבי את הגדול הקיר
 שנו למשך חינם ומשקה אוכל תמורת ליפשיץ צייר

משהל׳ו אמר אגדות,״ פעם יהיו האלה ״האנשים שלמה.

• מן• ך ן  לחיבוק זוכה ליפשיץ אורי הצייר ך מ
איש־ משה׳לה חברו של נלהב 1 -1#1 #1

על הנציח בית־הקפוע של קבוע תושב ליפשיץ, כסית.

 300 רק תה כוס עולה וכאן יקר,
 הנה. לבוא רגילים אנחנו לירות.

 לישראל שנה 50 לפני באתי אני
 ולאכול המדינה את לבנות כדי

 מחפשים כולם אפיים. בזיעת לחם
לו מאין קל. כסף להרוויח היום

טי איזה תיראי גונבים. קחים?
 הוא אם אחד כאן שאלתי פוסים.

 הוא אז הדיברות, עשרת את מכיר
 לא עוד הזה הסרט ,את לי ענה

■ ראיתי/״
 בכסית המסתובב טיפוס יפת.

 במומחיותו ידוע שנה, 20 מזה
ב ולכדורגל. למיספרים לספרות,

ב דג כמו שוחה הוא כזה ערב
המעוניין. לכל עצות ומנדב מים,

התער עורכים המרכזי בשולחן
 השבת. מישחקי תוצאות על בויות

 למילוי בנוסף כי כאן !מספרים
 על כאן מתערבים הטוטו, טופסי

 בממוצע שקל 1000 של סכומים
 חיים אצל הכסף את ומפקידים

 חולמים כאן מנהל־התחנה. פלג,
 להאמין אם יודע ואינך ומגזימים,

 על מספרים כולם לא. או להם
 כאילו השקעה סכומי ועל זכיות

עולמם. בל זה
 מכבי אוהד הוא דהאן פינחס

 ניחשתי שנה ״לפני ומכריז: ת״א
 400ב־ וזכיתי נכונים ניחושים 12

אותי. מושך ההימור לירות. אלף

 זכייה על כשהכריזו שעבר. בשבוע
 כמו טוטו מילאתי מיליון, 150ב־

 שבוע כל שקל. אלף 17ב־ משוגע
שקל.״ ו־סססז 50 בין מוציא אני

 הו כי עצמם על מעידים אחרים
 הנשם סכומים בטוטו משקיעים

אותב כששואלים כדמיוניים. עים
19 בעמוד (המשך
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