
 זקס, סם שבעזרת זה היה ידידיו, בפי ריקליס של
בנגב. החקלאית החווה את לרכוש לאריק סייע
לירות. מיליון 2 בשעתו, שעלתה, החווה זאת

 (הנראה ריקליס משולם 1ך1?־1ך1ךל ח1
ב* שותה) מימין. בתמונה □ 1 1 11 □11

שם־החיבה •ריק, שרון(משמאל). ולילי אריק חברת

 הוא עלו שבו בית־כנסת באותו לתורה
 יבנה ברחוב לתורה, בנו ואחריו

ן בתל־אביב.
הכבודה. כל עם היא גם תגיע פיה

 יצטרפו הריקליסים עם ברור לא
 ,יגיעו או באורחים, הגדוש לג׳אמבו

 14 בן שלהם, הפרטי הסילון במטוס
המושבים.

באותו
ביו־נ-הכנטת

 פיה של ראשון ביקור זה ין
 ביקרה כבר היא בישראל. זאדורה 1\

 ליווי ללא אך אחדות, פעמים בארץ
הזרקורים. אורות של צמוד

אלר פיתחו לא שליריקליס הוריו
 של הזקן אביו אן־ היפה, לכלה גיה

 למראה פניו את מעט מעווה משולם
הכלה. של תמונותיה

 ריקליס מתגורר שם בניו־יורק,
 מהעיר הרחק מהודרת(לא בדירת־מלון

 הוא שבה שלו, ענקית החווה משתרעת
 מיודדים בלבד), בסופי־שבוע מבקר

 גוטליב־רוזוב, מרים עם הריקליסים
גוטליב. לאה של בתה

 את בארצות־הברית מנהלת מרים
 גוטקס. של והפירסום ההפצה עיסקי

 ראשון, בר־המיצווה את יחוג רני בנם
 הארי ואילו הפסח, חג לפני שבועיים

מכן. שלאחר בשבת

 למו־ כולו שהוסב אמבו־ענק, ̂ ך
 ינחת ראשונה, מחלקה שבי ^

 וכמה בלוד, בן־גוריון בנמל־התעופה
 חשבון ״על שהגיעו אורחים מאות

 למלונות־פאר במאורגן יוסעו הברון,"
 ויתחילו ובתל״אביב, בירושלים

 יותר שתימשך חגיגות בסידרת
משבועיים.

 עליות־לתורה שתי החגיגות שיא
 לבר־מיצווה, שהגיעו בנים שני של

 משולם של נכדו ריקליס, הארי
 1הגוט ■של נכדם רוזוב, ודני ריקליס

מגוטקס. ליבים
 בהשקעה האשה

כלכלית
 של אחרות רבות מישפחות מו ^
 בחוץ־לארץ המתגוררים ישראלים *₪
 גם שהתעשרו, יורדים מישפחות או

 בטקס רואות אלה מישפחות שתי
 מלא אישור הכותל ליר הבר־מיצווה

ולישראליותם. ליהדותם
 לארצות־ שירד ריקליס, משולם

 מבקר המדינה, קום לפני עוד הברית
 בארץ רכש הוא בקביעות. בישראל

גרושתו דלא־ניידי, נכסי כמה

 בחנויות וכלה בדלק החל עסקים
ומזון. הלבשה

 בראשית ריקליס שפיתח השיטה
 ה־קונגלומרייט, העסקים בעולם דרכו
 בעולם היום מקובלת שיטה היא

 זו, שיטה פי על כולו. העסקים
 קטנה חברה על השתלטות באמצעות

 נזילים, אמצעים בעלת אך יחסית,
 חברות של באלה מניותיה והחלפת
 על שליטה לאט לאט רוכשים אחרות,
 גדולות יותר הרבה שהן חברות

עצמה. מחברת־-האם
 האדירה הכלכלית עוצמתה למרות

 עסקיה ומחזור אמריקן רפיד של
 דולר מיליארד לשלושה קרוב האדיר,
 ריקליס של חברתו נקלעה בשנה,

 אחדות שנים לפני רציניים לקשיים
 עולם של העצבים מרכז ובוול־סטריט,

 נשמעו כבר האמריקאי, העסקים
 בעלי על־ידי יוכרח שריקליס רינונים
 שליטתו על לוותר בהברותיו המניות

בקונגלומרייט.
 החלו שוב הסתדר. הכל לבסוף אך

 ומעמדו כשורה, מתגלגלים העניינים
 משהיה יותר חזק בעולם־העסקים

אי־פעם.
להצלחה ריקליס זקוק היום

 רקויס משולם יוד העצמאות מירחמת עוג
 מלא חסו במטוס ווחוו עומד הוא מהאוץ.
ננוו שר ברחמיצווה את יחוג נוי אווחיו

 ממשיכים הוריו ואף בארץ מתגוררת
 שנה, מכל מחצית לפחות כאן לחיות
 במחיצת חיים הם החודשים בשאר

בארצות־הברית. והנינים הנכדים
 אמיצים אמיצים, קשרים לריקליס

 השילטון. מראשי כמה עם אפילו, מאוד
הצבאי, משרותו שרון אריאל כשפרש

 זקס, סם אחר, וידיד ריקליס אלה היו
 החווה את לרכוש לשרון שסייעו
לירות. מיליון שני תמורת בדרום,

 דולרים אפילו, או, לירות מיליון
 לריקליס לגרום העשויים סכומים אינם

 בקירוב שנה 30 זה מיצחו. את לקמט
 הכלכלה מראשי הוא מישראל שהיורד
המאומצת. בארצו

 אימפריה בראש עומד הוא כיום
 אם חברת על־ידי הנשלטת כלכלית,

 כשהחברות־ אמריקן, רפיד בשם
 של רחב במיגוון עוסקות הבנות
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 שבה המרכזית העיסקה שכן בעסקיו,
 סכומים דורשת טרוד הוא

 של הקאריירה טיפוח — אסטרונומיים
זארורה. פיה אשתו,

 ונאה, מטר) 155( קטנה מנערה
 אשתו, את להפוך ריקליס החליט
 של לפצצת־המין ,90ה־ שנות לקראת

הסרטים. עולם
 והחל לאשה, זאדורה את נשא מאז
 השקיע שלה, הקאריירה בטיפוח
 מעשרה יותר זהיר, אומדן לפי ריקליס,

 אמנם אם זו. בקאריירה דולר מיליון
 במעמד תזכה ופיה בידו, הדבר יעלה
 ההשקעה תהיה לה, צופה שהוא

 יכולת לעומת מיזערית, בה שהשקיע
לה. שתהיה ההכנסה ייצור

 כמה היום משתכר שחקן־צמרת
 בסרט, הופעה עבור דולארים מיליוני

מובט הנקיות מההכנסות כשאחוזים

 סרט יכול ובסך־הכל, מראש, לו חים
 יותר שלו לכוכבת להכניס אחד טוב

רולר. מיליון מעשרה
 כפצצת־מין, שלה המעמד לקידום

 בפליי־ זאדורה של חמודותיה נחשפו
 לשאת אומנו הילדותיות ופניה בוי,
עת. בכל תאבת־מין לוליטה של חיוך

 רוצה שלו הנכד של הבר־מיצווה את
לעלות בארץ, לחגוג ריקליס משולם

 הם השכור המטוס נוסעי מרבית
 המישפחות שתי של משותפים ידידים

וקרוביהם.
 של בארץ ביותר הידוע הקרוב

 רונלי־ריקליס שלום אחיו, הוא משולם,
 חלק לקחת יוכל לא שלום אך המנצח,

 לנצח הוזמן הוא שכן בשימחה,
 שההילולה בעת בדיוק באוסטרליה

בירושלים, הכותל ליד כאן, תחגג

 צעירה היא ריקליס משולם גידל שאותה ״הילדה',פיאה עם
 מעשרה יותר השקיע ריקליס שנים. בעשרות ממנו

ארצות״הברית. של לפצצת״המין אותה להפוך בגסיון דולר מיליוני

חםחרים
חוג  ליד בני־ציון, במושב ♦ נ

 ז עדן, של הרביעי הולדתם יום רעננה,
 החמישייה ארצי, וחן טל ניר, שי,

 שנולדה חן) אחת, ובת בנים (ארבעה
 שנים שלוש קיסרי, בניתוח לאימם

הבכורה. בתה את שילדה אחרי
 רפואי טיפול אחרי ♦ החלים

 קלאוס הנסיך חודשים, 17 שנמשך
 מלכת־הולנד, של בעלה )57(

 איש שהיה הנסיך ביאטריקס.
 מדיכאון סבל הגרמני, שירות־החוץ

 לתפקידו שב כבר בינתיים ממושך,
 ארצות בפיתוח לסיוע המישרד כיועץ
השלישי. העולם

 הולדתו יום בבאר־שבע, ♦ נחוג
 נגיד תקוע, יוסף של 59ה־

 יליד המקומית, בן־גוריון אוניברסיטת
הראשו המדינה בשנות שהיה רוסיה,

 הנשק שביתות־ לנושא המומחה נות
 תחילה השכנות, הארצות ארבע עם

 כמנהל ואחר־כך הרמטכ״ל כיועץ
 הקאריירה את במישרד־החוץ. מחלקה

 עשה שלו העיקרית הדיפלומאטית
 דה־ז׳נרו, בריו ישראל כשגריר תקוע

והאו״ם. מוסקבה
העתיקה, בירושלים ♦ נחוג

__ גדעון של 60ה־ יום־הולדתו
 יליד וכלכלן עורך־דין בן־ישראל,

 של המרכזת הוועדה חבר חיפה,
חייו בימי להיות שהספיק ההסתדרות,

רפאל שירות־־החוץ איש
לונדון הזורע, ברלין,

 שליח־ ,הבריטי בצבא חייל נוטר,
 מפקד־ ,והונגריה לרומניה העפלה
 דבר כתב במילחמת־העצמאות, פלוגה

 הפועלים מועצת מזכיר (בלונדון),
 יחסי־העבודה על ממונה בבאר״שבע,

 ורפ״י מפא״י וח״כ במישרד־העבודה
־־־* בן־גוריון). (מיפלגת
 של 60ה־ יום־הולדתו ♦ נחוג

 פולין, יליד מלונאי שיף, חיים
 פעמים כמה שנכלא אצ״ל איש לשעבר
 ואשר הבריטיים השלטונות על־ידי

 מילחמת־ אחרי עסקיו, את החל
 הראשון, מלונו ברכישת העצמאות,

 עבר שממנו בחיפה, וינדזור,
 ובת־ים תל־אביב בירושלים, למלונאות

המרחלת). רחל גם (ראה
 יום־הולדתו בירושלים, ♦ נחוג

̂  מראשוני רפאל, גדעון של 70ה-
 ן ׳ ארצה שעלה ברלין יליד שירות-החוץ,

 שממנו בעמק־יזרעאל, הזורע לקיבוץ
 הסוכנות של המדינית למחלקה עבר

 תיק את שהכין רפאל זה היהודית(היה
 הנאציים המנהיגים למישפטי הסוכנות

 ולמישרד־החוץ. )1946 בנירנברג
 בבריסל ישראל שגריר היה רפאל

 למנכ׳ל היה ארצה וכשחזר ובלונדון
לגימלאות. פרישתו עד מישרד־החוץ,

ה ר ט פ  ,74 בגיל בתל-אביב, ♦ נ
 הראשונה הילדה וייס, אחוזבת

 אחד של בתו בתל־אביב, שנולדה
 ־* הראשון הוועד וראש העיר ממייסדי

 לבתו שקרא וייס, אריה עקיבא שלה,
 שהקימה האגודה שם על בית אחוזת

 ששמה ויס, .1909ב־ תל־אביב את
 בפי קוצר אלפבי״ת) עם אחוזבת(חורז

 ומורה ציירת רווקה, היתה לאחוזה, כל
ומלאכה. לציור
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