
סגושו־האזצר שר רשענו מישודו אישבמדינה
בחז״ל •שראלים

מפר״ח שראי אי הא
 שגקט החריגות השימות

 ■הישראלי־אמריקאי המיליוגר
 להיבחן עומדות ?התעשרותו

יסודית בחקירה
 משולם הישראלי־אמריקאי המיליונר

 אדירה, עסקים אימפריית בנה )53( ריקליס
 אשראי. על רובה־ככולה כמעט המבוססת

 באיגרות- רכישותיו תמורת משלם הוא
 ״רובלים בליגלוג מכנה הוא שאותן חוב,

 מכנה הוא שאותן ובערובות, רוסיים״,
קאסטרו״. של ״פזוס

ריקליס איל־עסקים
ראשון? הרוויח מי

 נוטל לעצמו, בתשלומים כשמדובר אך
והר — מצלצלים במזומנים ריקלים אותם

 השולטת — שלו ראפיד־אמריקן חברת בה.
 מק־רורי בחנויות שנליי, בחברת־הוויסקי

 בו־ ביגדי־גברים לייצור ובמיפעל ולרנר
 אולם .1975ב״ כסף הפסידה — 500טאני־

 קרובי־מיש־ שבשליטת מועצת־המנהלים,
 החברה, מתוך ואנשים ריקליס של פחתו

בגו מענק כולל דולר, 915,000 לו שילמה
דולר. 550,000 בה

 ריק־ נשא שעבר בשבוע לכיס. מכים
 הודיע הוא חדשה. מפוצצת הכרזה ליס
ש השליטה אחוזי 14 את מוכר הוא כי

 שיגיע בסכום בראפיד־אמריקן, ברשותו
 בהתחייבויות לא במזומן, — מיליון 16.5ל-
 העוקץ הבאות. השנים במשן — נייר על

 מוותר אינו למעשה שריקליס היה, שבדבר
 בואפיד־אם־ שלו המניות קונת דבר. על

 שאף קנטון, בשם קטנה חברה היא ריקן
בשליטתו. נמצאת היא

 ראפיד־ של אחרים ומנהלים ריקליס
 על הדיבור את להרחיב סירבו אמריקן

תנ את ביותר ההולם הכינוי אך העיסקה,
 לפחות יקבל ריקלים ״נדיבים״. הוא: איה
 ב־ ממניותיו אחת כל תמורת דולר 7.50

 עד כנראה יעלה והמחיר ראפיד־אמריקן,
 ההכרזה את שנשא בעת אולם, דולר. 15

 החופשי בשוק המניות נמכרו המרעישה,
 1.4 יקבל ריקליס האחת. דולר 5.75ב־

 במשך מיליונים 6.8ו־ מייד, דולר מיליון
הבאות. השנים שש

 העיסקה זו אין מישפטיות. תכייעות
 הרמת־ הגורמת ריקליס של הראשונה

 ראפיד־ שהגישה האחרון הדו״ח גבות.
 21 מקדיש לוועדה-לניירות־ערר אמריקן
 המיש־ התביעות למבוך מלאים עמודים
 בשנים ריקלים משולם נגד שהוגשו פטיות

 שעשה. שונות לעיסקות ביתם האחרונות
 האס־ ראפיד־אמריקן, של רואי־החשבון

בתוספת הדו״ח את אישרו סלם, את קינס

 חוסו את רשננע נרי נשמו השתמש
 החסידה את והפסיק מס־ההננסה

 וראש - המישור של רקות נגד
 מסגן־שרהאוצו ביקש ומת־גן עיריית

 מס־הונוש סידור לעען והתערב
נואשו עומד שהוא ננו־המנביה שר

הטו סגן
והסושקציה

 נתונים אמרו, הסכומים, חשובה: הערה
 להיגרם העלולים נזקים בעיקבות לשינוי

המישפטיות. הפעולות מן כתוצאה
 ב־ מקורות מסרו שעבר בשבוע ואכן,

 מחלקת- כי * לניוזוויק וועדה־לניירות-ערך
בחקי לפתוח עומדת הוועדה של החקירות

 אמר בעיות,״ כמה כאן שיש ״ייתכן רה.
בהן.״ מעיינים ״ואנו הוועדה, מפקידי אחד

 סיפור- הוא ריקלים מסויימות, מבחינות
 לארצות- מישראל היגר הוא גדול. הצלחה
 כמורה, אחדות שנים ועבד 1947ב־ הברית

בש ואז, וכסוכן־מכירות. בבורסה כברוקר
 הראשון התואר לימודי את סיים ,1966 נת

 הון ובעזרת אוהיו באוניברסיטאת שלו
 חברות רוכש החל דולר 25,000 של ראשוני

 החברות רכישת ״מישחק באשראי. —
 בלבד אחת שנה הצהיר כולם,״ לפני פתוח

 לגבי הדבר היה שכך ספק אין לאחר־מכן.
 אוסף- רכש במהרה, התעשר והוא ריקליס
לצדקה. גדולים סכומים ותרם אמנות

 ריק- בעוד אולם, להסביר. הזדמנות
 שהשקיעו מאלה רבים — מתעשר ליס

 ואפיד־אם־ פחות. קצת הצליחו בהברותיו
ש עד־כדי־כך בחובות כיום שקועה ריקן

 די- לחלק לה מתירים אינם שלה הבנקים
 ב־ קטן רווח הראתה החברה ווידנדות.

 משתי אחת בכל כסף הפסידה אך ,1976
 שמחיר בכך פלא אין לה. שקדמו השנים

 השיא מן דראסטית נפילה נפל מניותיה
 הפריחה תקופת ,1968ב- דולר 52.50 של

שלה.
 הצליחו לא הם אף איגרות־החוב מחזיקי

 איגרות־ של אחת הנפקה יותר. הרבה
 סנט 55ב־ נמכרה ראפיד־אמריקן של חוב

 נחשבות אלה ואיגרות זמן־מה, לפני לדולר
 ניירות־ בבורסת ביותר הסיכוניות מן כיום

ניו-יורק. של הערך
 אחד אדם אפילו למצוא אין כיום

 של גילגוליה אחר העוקב בוול־סטריט
 אומר מדי,״ מסובך ״זה ראפיד־אנזריקן.

 הרכישות לשיטת כשכוונתו מהם, אחד
 ״ואחרי החברה. של הסבוכה ההון וגילגול
 ״אתה מוסיף, הוא זאת,״ מבין שאתה
המאמץ.״ את שווה י׳א שזה מגלה

 — ״חריגות״ הן ריקליס של שיטותיו
 החקירה אם אך לשון־המעטה. לנקוט אם

 רבות הזדמנויות לו יהיו תימשך, אכן
אותן. להסביר

המצאות
ת חוסה שמלי ח

;1,יהי אבשר אולי ,מעתה
 פילאי רקע ;•? להתחתן

האלקטרוניים .הטכניקה
 ו־ ססגונית תיפאורה מנצנצים, כוכבים

 ישראל עמך את מעתה ילוו רעמי־תותח
 תהיה ■ומוצלחת. טיובה בשעה המתחתנים

 למכוניות אלקטרונית ציבעונית תוספת זו
 ציוד־ כבר שהפכו זלרבע-עוף הפירחיונייות

המבק הצעירים, הזוגות בחתונות קבע
 כמישפחה הראשון לילם את להפוך שים

לעד. שייזכר למאורע

בר־נתן ממציא
מנצנצים כוכבים

 בשבועון במקורה התפרסמה זו כתבה *
בנובמבר. 7ה־ חן ״ניוזוויק״

 שברמת־גן המכביה כפר מלון נהלי *ך
 של המייזחדת החולייה לרווחה. נשמו *יו

 המלון, על פשיטה שערכה מם־ההכנסה
 עובדים מנהלים, ׳וחקרה בספרים נברה

 קודם עוד חקירתה את הפסיקה וספקים,
 :לאוזן מפה עברה השמועה אותה. שסיימה

 מיש־ יאשר פלומין, יחזקאל סגן־שר־האוצר
 לפני שותף היה שביו רואי־החשב׳ון רד

 רואי־החשבון מישרד הוא כסגן־שר שמונה
 שילטונות אצל התערב המכביה, כפר של

החקירה. ,את להפסיק והורה המס
ב כנפיים לה לעשיות הוסיפה השמועה

המקור מכבי ראשי אצל המלונאות, חוגי
כעבור ובמישרד־האוצר. המכביה לכפר בים

ב מם־ההכינסה חקר לא שבהם שבועיים
 מס- :חדשה שמועה פשטה המכביה, כפר

 זאת וגם שלו, החקירה את חידש ההכנסה
 פלומין, של — אחרת — הוראה על־פי
 התערבותו על שהידיעה מכך נבהל אשר

בציפור. פשטה בעניין
 צווית המכביה לכפר הגיע כחודשיים לפני

 אחד של בראשותו מס־ההכנסה, סוקרי של
 החקירות מחלקת של הבכירים החוקרים

 הגיעו למס־ההכנסה אגמון. דב בתל־אביב,
 מאוית ישל בסכומים הטבות על ידיעות

 לאישים ניתנו אשר לשנה, לירות אלפי
חברי המכביה, כפר במיליון הקשורים שונים

 מישרד- ייעתר וכאשר אם יקרה זה כל
 אלה. בימים לפניו שהונחה לבקשה הדתות

 נחמן האזרח אחראי המהפכני לחידוש
 שלפי חשמלית, חופה :החידוש בר־,נתן.

נוו 365 בתוכה תכלול שליה ת^האב תוכני
אר וריצפת תכלית רקיע צבעוניות, דות
ש כוכבים תלויים העמודים כשבין גמן,

 ה- לראשי מעל סיבובית בתנועה ינועו
חתן־כלה.
 מישרד־ על־ידי ניגנה ילא עדיין בר-ניתן

 אכן המנצנץ המכני החידוש אם הדתות
 מפריע לדעתו ההלכה. לפי וכשר מתאים

 במערכת הכלול ,נוסף פריט לרבנים, להם,
ב היורה ׳תותח שלו: החשמלית החופה

 למזל הכום את שובר שהחתן ברגע דיוק
 אלפי דוחסים הזה התותח לתוך טוב.

 החתונה אורחי יכתבו שעליהן מזל פיתקות
הזוג. לבני למיניהם איחולים

ה כי מיישרד־הדתות ,את להרגיע כדי
 מספר ,נישואין לעריכת כשרה אכן חופה
אי הזה החידוש שלמעשה, בר־ניתן נחמן

 מליחמת-העו- בתחילת עוד כליל. חידוש נו
 שנים, שבע בן היה כאשר הראשונה, לם

 הזו, החופה את המנוחה אמו המציאה
משכניה. חשמלאי בעזרת

 הביתה,״ אופל להביא דרך חיפשה ״אמא
 רתוק היה שאביא ״בגלל נחמן, מספר

אנ שלושה בת אגודה ייסדה היא למיטה.
ה תפקיד כלה. הכנסת שנקראה שים

 לנשים, גברים בין לשדך היה הזו אגודה
יש לכן השידוך בכספי די היה שלא אלא
 חשמלית חופה פתרון: ומצאה וחשבה בה

החופה מלא. בכסף לשכור יצטרך זוג שכל

ו בכירים עובדים שליו, מועצת־ד״מנהלים

 יחד הנאצים על־ידי באש הועלתה הזו
 היתד,.״ שבו בית־הכנסת עם

ממישרד־הדתות, ׳מבקש בר־נתן נחמן
לפ הדתית החופה של במסורת ימשיך כי

 להקים מאד ״חשוב ריגה. יהדות לזכר חות
 הוא בארץ,״ כאן זיו מעין חופה ולהציב

 למדינת השלושים בשנת ״׳ודווקא ׳אומר,
ישראל.

כי ר אדם ד
ד !ההר לי ר3ל1י הו

 מבחיש ייני ליאור הזמר
הארץ, מן שברח

חנינית: ומבטיח
חובדתי:״ כל אוז ״אחזיר

 של הראשון בעמוד שהתפרסמה הידיעה
 בשבוע חמישי ביום אחרונות ידיעות גליון

 ליאור הזמר בתדהמה. רבים היכתה שעבר,
והו מהארץ ברח בידיעה, נכתב כך ייני,
רבים. חובות אחריו תיר

שר עד־כדי־כך בלטה השמנה הכותרת
 הכתבה. גוף את כלל לקרוא טרחו לא בים

 בידיעה מדובר כי מבינים היו טרחו, אילו
 שסיפרה לא־מדוייקת, ומאד בלתי־ברורה

כש הארץ את עזב ייני ליאור הזמר כי
 עונה, אינו והשני מנותק שלו אחד טלפון

 בכמה המסתכמים סכומים חייב נשאר וכי
 הצגתו בעיקבות לנושים, לירות אלפי

שנכשלה. קאלינקה
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