
 הם בינ טמאו!!תחרים ודאון גאון נסים
גושו אינו סמאן נאשר טלוויזיה, בעיסקי

ת על גקומיסיון ידו אח ש  ציור וני
בירושלים גקים שהוא מאושר למיפעל

כתוב: שלו הביקור כרטיס־ ל **
 המיסחרית הטלוויזיה סופר, ״אדי ?

ירו שרי־ישראל, רחוב בע׳׳נז. הישראלית
הכללית). הטלוויזיה בית (מול שלים״

 לדעת ייווכח החברות, ברשם שיבדוק מי
 מיהרו חודשים כשמונה לפני נכון. שזה
 טמאן, ליאון עם יחד סופר, וגליה אדי

 חברה ורשמו בז׳נבה, דה־טראז מרחוב
 בישראל. ביותר המבוקש בשם

במירוץ עדיפות להם יתן הדבר האם

 ההשקעה לייצוא. תהיה המיפעל מחזור
דולר. כמיליון היא ציוד ברכישת

 אין רשם־החברות ־ אצל :מעניין פרט
 מרבית בחברה. פוליציאנו למשקיע זכר

 מז׳נבה, טמאן ליאון בידי הן מניותיה
 ודניאל ליאון סופר, וגליה אדי הם ומנהליה

 טמאן מתל־אביב. רודיך אילן וכן טמאן
בהר דניאל מיגדל מלון של בעליו הוא

כמנהלו. משמש שרודיד צליה,
(חצי בציוד ההשקעה למחצית קרוב

(משמאל)* וסופר (מימין) טמאן יזמים
אישית בחינה

 יכול סופר אדי המיסחריז הערוץ לקבלת
 הרצליה אולפני ״תראה, כך: לומר רק

 סרטי תמיר. בשמואל קשורים קול ואיציק
 ומיכה ודוברת, בכלל קשורים קסטל

 של זה טלעד אולפני המערך. עם שגריר
 גיטה שהקימה בע״נו, טלשיר דיסקונט. בנק

 ליאון של אחותו (בעל גאון ונסים שרובר
 פרם. ושימעון הרצוג בחיים קשורים טמאן)

 אברהם עובדה, בליכוד. קשור אני רק
 הליכוד.״ של החברה שאנו לי אמר שריר

 השלל, את יחלק שהליכוד עד בינתיים,
 ליאון של תשוקתו את סופר אדי מנצל
 נסים יותר, הידוע לקרובו להוכיח טמאן
 טלוויזיה. בעיסקי טוב הוא גם כי גאון,
 עם יילך טמאן שרוברו עם הולך גאון

 טמאן (ליאון בכוכבות־קולנוע יתחכך סופר,
 שונים לתפקידים מועמדות אישית בחן

 וישים במימונם) משתתף שהוא בסרטים
 שאדי בפרוייקטים שלו מהמיליונים כמה
לו. מציע סופר

 למען עבודה ^
הטלוויזיה ^

 את מרכז־ההשקעות אישר 1ע78 סוף ף*
 ירושלים הבירה אולפני חברת תוכנית •

 מיליון 31.5 של בהשקעת אולפן, להקמת
 חיים שידורים העברת היא שמטרתו לירות,

באמ בעולם, לתחנות־טלוויזיה מירושלים
 חדשות ולערוך לפתח וכן הלוויין, צעות

 בעלי מרכז־ההשקעות, נתוני לפי ותוכניות.
מאנגליה טמאן ליאון סופר, אדי הם החברה

 40ס/ס לטמאן מצרפת. פוליציאנו וג׳ראלד
בחברה.

 אחרי מתוקנת, לבקשה ניתן האישור
 שבה קודמת, לבקשה אישור לתת שסירבו

 ועריכת פיתוח היא החברה מטרת כי נאמר
 כושר־ייצור בעודף נומק הסירוב סרטים.
בענף.

שמחצית בתנאי הפעם ניתן האישור

 להעברת במכונה הושקעה דולר) מיליון
ל האמריקאית מהשיטה שידורי־טלוויזיה

 שיטות שלוש בעולם (יש האירופית שיטה
 אמריקאית, — שידורי־טלוויזיה לשידור

 מיזרח־אירו־—וצרפתית אירופית־מערבית
 לשדר אמריקאית תחנה רוצה' אם פית).

 להעביר עליה באירופה, שהופקה תוכנית
התדרים. את המשנה מכונה דרך השדר את

 אך כזו, מכונה יש הישראלית לטלוויזיה
 לרכוש הטלוויזיה ביקשה כאשר ישנה. היא

 את האוצר לה אישר לא חדישה, מכונה
את הבירה אולפני רכשו כאשר ההשקעה.

הישרא לטלוויזיה הושכרה היא המכונה,
 הזמן, לפי השימוש עבור המשלמת לית,

 שסירב מי ליום. לירות 3000כ־ בממוצע
ב השקעה הישראלית לטלוויזיה לאשר

 טמאן לליאון לשלם לה אישר ציוד, רכישת
 קצר זמן שתוך שימוש, דמי סופר ואדי

במכונה. ההשקעה את יחזירו
 היא עבודת־הציוד שעיקר גם מכאן

שחוייבה כפי ייצוא, עבור ולא ישראל, עבור

ספרדים בן

 כבמיפעל להכרה כתנאי לעשות החברה
 המכונה כי סיפר, עצמו סופר מאושר.
אוסטר לתחנה ימים לכמה פעם הושכרה

 עיקר אולם אירופית. לתחנה וכן לית,
הישראלית. הטלוויזיה למען היא עבודתה

 למיפעל תנאים העניק הישראלי האוצר
 ופטור נוחה הלוואה מענק, — מאושר
ציוד לרכישת ממס-ההכנסה, שנים לחמש

הישראלי. לאוצר בעצם המוחכר
 אולפני על-ידי שנרכש הציוד מרבית

 דיל בשם חברה על-ידי נרכש הבירה
 שלמה על־ידי מנוהלת זו חברה סוכנויות.

 הטלוויזיה של הראשי המהנדס לשעבר גל,
 מקבל הוא כי מאשר גל שלמה הישראלית.

 מזמין. שהוא הציוד עבור כסוכן, קומיסיון,
משווי 2570 עד להגיע יכול זה קומיסיון

 שרכשו הציוד מן חלק למשל, כך, ההזמנה.
אוקונר. מחברת היה הבירה אולפני

 הבירה אולפני כך: נעשתה העיסקה
 של הרשומון לפי שמחירו ציוד, הזמינו

 דולר. 9486 בז׳נבה, שמרכזה אוקונר,
 עם מאנגליה, נשלח להזמנה החשבון

 על-ידי החתום מאנגליה, מיכתב-אשראי
 יצא הציוד באנגליה. שטיין בשם אחד

 המקוריים החשבונות כאשר מאמריקה,
 מרכז רק באנגליה. שטיין למזמין נשלחו

 החשבונות הגיעו אם לבדוק יכול ההשקעות
 שמא או בארץ, החברה לתיקי המקוריים

 חוליית־ביניים שחיה — שטיין הוציא
לישראל. משלו חשבונות — כפולה

 אוקונר של המישרד שלח 1979 באפריל
 דיל, בחברת גל, לשלמה מיכתב בז׳נבה
 2258.75 בסך קומיסיון לו מגיע כי המאשר

 בתיק לזכותו נרשם והקומיסיון דולר,
בז׳נבה. אנקונר בסניף הבירה אולפני

 מחברת גל של הקומיסיון כי העובדה
 שהיא החברה של בתיק בז׳נבה, נרשם דיל

 כמובן, להיות, יכולה המאושר, המיפעל
 רשם־החברות בתיקי בדיקה אולם טעות.

 המניות בעלי :מעניין דבר מגלה בירושלים
 סופר אדי גל, שלמה הם דיל חברת של

ירושלים. הבירה אולפני וחברת
 מיפעל שהיא הבירה, אולפני היינו:
 הרוכשת בחברה שותפה היא מאושר,
 הקומיס- את והמקבלת הציוד, את עבורה
 בכספי הממומנות הרכישות עבור יונים

מאושר. מיפעל עבור משלם־המסים
 המישפטי, יועצו עם שהתייעץ אחרי

 עבירה כל בכך אין כי סופר, אדי השיב
וכשר. מותר והדבר החוק, על

אלה? עובדות על טמאן יודע האם
 לדבריו, לו. ידוע הכל כי אומר סופר

 באמצעות טמאן. את מעניין אינו הכסף
 ג׳נראט, אינטרנשיונאל שלו, חברודהגג

 העולם, בכל בתי-מלון רשת על שולט הוא
ובנכסים. לספנות בחברות וכן

בברייטון, הוא שלו הפיננסי המרכז

לשחקניות

 שנולד איטלקי, אזרח הוא טמאן אנגליה.
 משמש הוא גאון. נסים כמו בסודאן,
 הספרדים, היהודים של הפדרציה כגיזבר
 בראש שיעמוד וכדי נשיאה, הוא שגאון
 יוצאי אירגון את הקים משלו, אירגון

 הוא זה באירגון החיה הרוח ארצות־טרב.
 טמאן את בשעתו שהציג בן-פורת, מרדכי

סופר. לפני

 הכרוך לכל טמאן נלהב סופר, לדברי
 של (אשת־יחסי-הציבור בסרטים בהפקות
 קופר, אירית לשעבר מלכת-היופי החברה,
 משקיע עתה בתוקף). הדברים את מאשרת

 עם שיופק בסרט דולר מיליון 12 טמאן
 ושומר בחורף אריה את שהפיק פול, מרטין

 והסרט פלוריאה, ג׳ון יחיד. הבמאי הלילה.
 ואולפני ובישראל, במרוקו בספרד, יופק

בהפקה. וישתתפו שירותים יתנו הבירה
 היא טמאן של הבאה הגדולה התוכנית

 מלון שיכלול לתיקשורת, המרכז הקמת
 דונם, 11 של שטח על לאמנים, ואכסניה
 על תעלה בנכם ההשקעה שאול. בגיבעת

דולר. מיליון 12
 על- אושר שכבר הזה, הגדול המיפעל

 של למחזור יביא ירושלים, עיריית ידי
 150 ויעסיק בשנה, דולר מיליון ארבעה

 ניידת- הוזמן: שכבר הציוד בין עובדים.
 עבודות כל את שיאפשר גנרטור, עם צילום

 מ־ הנסיעה במשך בניידת והעריכה הצילום
 סופר שיקים המעבדות, ועד אתרי־הצילום

כידוע. ממושכת נסיעה בירושלים.
 של מעורבותו מתיאור נלאה לא סופר

 שלב בכל להיות דרש הוא בעסקים. טמאן
 המיפגשים בכל והשתתף התוכניות, של

 לתפקידים מועמדות בחנו שבהם הארוכים,
 אישית לפגוש מוכן הוא בסרטים. שונים

 לשחק אותן ולשכנע בכוכבות־קולנוע,
 אחרי גמשך הוא כיצד רואים שלו. בסרטים

בסיפוק. סופר מציין הזוהר, של החיים
 החדשים העיסוקים לטמאן עלו לא כה עד

 כמיליון השקיע הוא הכל, אחרי הרבה. כה
 על־ידי בחזרה התקבלו מהם 257ש־״ דולר,

 לנדי- ותודות כקומיסיונים. בעלי־המניות
לטל מייד הושכר הציוד האוצר, בות-לב

 להיכנס טמאן יכול וכך הישראלית, וויזיה
סיכוץג ללא בידור לעסקי

!■ לביב יגאל
 מומחה לידו גל. שלמה מימין: שני *

בריטי.
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סופר אדי של הביקור כרטיס
אישית תחרות
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