
בדירת־מרתף. ערבי, בבית בחיפה,
 עובדבטחנת־ החל הוא 13 בגיל

 חנויות שתי שכר קצר זמן אחרי אורז,
 בעזרת זה היה לדבריו, הצפונית. בעיר
 מחדל. עימה המישפחה שהביאה כסף
 לדבריו שקי־אורז, מוכר החל הוא

 — מתנגדיו לדיברי נמוכים. במחירים
 מזון מכר הוא בהמשך מופקע. במחיר
העולם. רחבי מכל ייבא שאותו
לאצ״ל, הצטרף הוא גירסתו, לפי

 את לנהל נאלצה ואמו למחתרת, ירד
 אחר־כך התגייס הוא לדבריו, החנויות.

 של שהיסטוריון למרות הבריטי, לצבא
 מחברי־ שאיש קובע ניב, רויד אצ״ל,
 לצבא להתגייס הוראה קיבל לא אצ״ל

הכובש.
 נשק גנב באיסמאעיליה, שירת הוא

 הוא ארצה. אותו והבריח המחתרת עבור
 המיש־ על־ידי נעצר ואחר־כך שוחרר

 מ־ בצאתו הבריטית, הצבאית טרה
 ונדון נשק בגניבת הורשע הוא צריפין.
למאסר.
 מחצי יותר עכו בכלא ישב שיף

 המאורגנת בבריחה השתתף לא שנה,
 קצר זמן ללטרון שעבר משום משם,
 ניצל, הוא שנקבע. המועד לפני

לקניה. מהגליה לדבריו,

 ממלון־דירות שנה. 14 לפני דולר,
 למיגדל- ייעודו את שיף שינה

 ראש של וחמתו אפו על מישרדים,
להט. שלמה העיריה,

 המשפיל יחסו על נכתב לא מה
 הלקוי מצב־התברואה על לעובדיו,

הג הרגלי״התשלום ועל במלונותיו
שלו? רועים

 חביב תמיד, מחייך הוא הכל למרות
 את מבכה ותמיד פוליטיים, ליריבים גם

 הכלכלה של מר־גורלה ואת מר־גורלו
 פיתרונות־ לו יש תמיד הישראלית.

 השמרני הקאפיטליסט בסיגנון בזק,
 ההבלים גם אך .19ה־ המאה של

 זה בתחום אומר שהוא ביותר הגדולים
 זאת עושה הוא כי איש: מרגיזים אינם
 לא הוא שגם הרגשה מתן תוך בחן,

ברצינות. לדבריו מתייחס
 שגם השבוע, אמר מחבריו מישהו
 המלונאי סביב האחרונות השמועות

 שיף, של הפרוע דמיונו כפרי נראות
 של במרכזן תמיד להיות הנהנה

פיקנטיות. שערוריות
 היא רצינית כמה עד יגידו ימים
 ואם שיף, של הבראזילית העיסקה

 מישהו של לרשותו תעבור' רשת־שיף
■ ציטרין בן־ציון אחי•

 אחרי רודפות הרעות לשונות ך*
ומתמיד. מאז שיף חיים 1 1

 של בשמו הקשור האחרון, לסיפור
 השנוי- ואיש־העסקים המלונאי־קבלן

חלקים. שני יש במחלוקת,
 שיף יוצא נאמר, כך ראשית,

 דה״ז׳ניירו בריו יקים הוא לבראזיל.
 כמה של שטח על־פני מרכז־תיירות,

 הידע, את יביא שיף דונמים. עשרות
 את יביאו אמריקאיים שותפים ושני

הכסף.
 גורס, הסיפור של השני החלק

 את למכירה אלה בימים מציע ששיף
יסת הוא האם בארץ. מלונותיו רשת

 או האמריקאית, ביבשת במגורים פק
 בונה שהוא בווילה גם שיתגורר
ברמת־גן?

 וביקש לשיף פנה הזה העולם
 של הנכונות מידת מהי איתו לברר

עליו. שנפוצו הסיפורים
 חד־משמעית, ענה הוא בתחילה

 כלאם ״הכל המפולפלת: בלשונו
 ריקות). מילים (בערבית: פארי!״
 לפרוייקט יועץ שהוא הסביר אחר־כך
 יהיה מושבו מקום אך בברזיל, תיירותי

 לבלות יצטרך לא כלל והוא בארץ,
החדש. הפרוייקט לצורכי בריו

 את מציע שהוא השמועות על
 ״אם שיף: ענה למכירה שלו הרשת
 דבר כל לא? למה טוב, מחיר ישלמו
למכירה.״ עומד

 מפורשת בצורה הסביר בהמשך
 אבל קונה, עדיין חיפש לא שהוא יותר,
מחיר. יש ביותר, האהוב גם עסק, לכל

 משא- מתנהל שכרגע הכחיש שיף
 אלה בימים וכי כלשהו, גורם עם ומתן

 מדבריו אבל עיסקת־מכירה. מתבצעת
פו קונה לגבי שעמדתו ברור, היה

מופגנת. פתיחות של היא טנציאלי
 המלונאות, של הרע״ ״הילד שיף,

 פוליטיות עמדות ובעל חד־לשון איש
 הוא הקיצוני, לימין הנוטות מובהקות

 מתוחכמת. אך זהירה תיקשורתית חיה
 גילתה ברשת הזה העולם של בדיקה
 את למכור ברצינות מתכוון אכן שהוא

 במחיר, המרבה לכל שלו, בתי״המלון
 לפקח כדי לבראזיל, לצאת ואחר״כך

שם. הפרוייקט על מקרוב
 חתונה
גמעצר-גית

 האח־ השמועות יתבררו אכן ם ^
£ ש הרי כנכונות, שיף על רונות \
 רבי־התה- בחייו חדש פרק זה יהיה

פוכות.
 החרות, תנועת מרכז חבר המלונאי,

 ח׳׳ב להיות הצלחה ללא שניסה
 .1937 בשנת מפולין ארצה בא מטעמה,

בקי נקלטה לא המסורתית מישפחתו
להתגורר ועברה מישמר־העמק, בוץ

 מעיסקת זו בהזדמנות והרוויח בבירה,
ייבוא־עצים.

 עמוק משבר אחרי ,1957 בשנת
ממ הלוואה שיף קיבל בתיירות,

 ודתה לא חובות. לשלם כדי שלתית
הסוציא שממשלה האחרונה הפעם זו

 פינקה כל־כך, עליו השנואה ליסטית,
אותו.

 את ירושלים במרכז קנה אחר־כך
 מ- הלוואה בעזרת אור־גיל, מלון

 את גם ואחר־כך מישרד־התיירות,
 את רכש זמן כעבור שלידו. המלון

 דולפין מלון ואת בבירה חן קולנוע
נהריה. שליד בשבי־ציון
 קרקע רכש הוא 60וד שנות באמצע
 הוא ירדן. עם לגבול סמוך בירושלים,

 המלון, יהודה. מי בשם מלון שם בנה
 של שלם למילחמה(אגף גרם שכמעט

 נקרא ירדן) שטח בתוך נבנה המלון
דיפלומט. בתל־אביב, כאחיו היום,
 שיף סיפר לקו מעבר הבניה על

 .אני שנתיים: לפני הזה, להעולם
 ולא גבולות בדקתי לא צבעים. עיוור

גבולות.״ מצאתי
 כמו במפא״י, בכירים פוליטיקאים

 אותו עודדו ספיר, ופינחס מאיר גולדה
ממשל הלוואות לו והעניקו בסתר אז

המלך. כיר תיות
 לרשותו, המלון עבר 1964 בשנת

 ההלוואה פירעון את שהשלים אחרי
אכזבהשקיבל. הממשלתית פוליטיתס

 ארוך גירושין מישפט ניהל יף **ץ
 חיה עתה הראשונה. מאשתו

 של אשתו לשעבר וינר, שושנה לצידו
שנפ עתיר־נכסים, גרמני איש־עסקים

מכבר. לא טר
 ברחוב בתי־מלון שני בנו ושיף וינר
 דיפלומט — בתל־אביב הירקון

 בעל תאום אח יש למרינה גם ומרינה.
בבת״ים. השם, אותו

 האפשרית העזרה בכל שזכה שיף,
 תמיד תמך השונים, בגילגוליה ממפא״י
 עליית עם ובכסף. במילים בחרות,
 כי בטוח היה הוא לשילטון הליכוד

 מתאים. ציבורי״פוליטי לפיצוי יזכה
 פיו. על טפחה המרה המציאות
 שהוא הרבים, המיפלגתיים הכינוסים

 לו העניקו לא שלו, בבתי־המלון אירגן
 במרכז־ דיו חזק אלקטורלי כוח

מאוד. אותו ציער זה דבר המיפלגה.
 בניית אחרים: לעסקים פנה הוא

 ברמת- זאב גבעת כמו מיבני־מגורים,
 במחלוקת שנוי ובניין־מישרדים גן,

 — בתל־אביב איבן־גבירול ברחוב
השקם. שמעל ליף, בניין

 בשטח היא פרשת־ליף תחילת
מיליון של בסכום מיכרז, ללא שקיבל,

שיף. של בחייו המלונאות
 מהמלון חלק מכר המילחמה אחרי
 השאר ואת ניכר, ברווח אחר לשותף

 עיריית ראש חושי אבא בעצת מכר
 של תקופה, לאותה עתק בסכום חיפה
דולר. מיליון חצי

הנשיא מלון ■את בנה אחר־כר

יוצא!
 שנה, כמעט שיף ישב בלטרון

 אז הכיר הוא במעצר־בית. היה ואחר־כך
 והתחתן איילה, הראשונה, אשתו את

בדידות. מתוך לדבריו, איתה,
 חייב שהיה בחיפה, מלון בעל ערבי

 המלון את החוב תמורת לו נתן כסף, לו
פרק־ נפתח וכך וינדזור. מלון שלו,

להודות: מונו הוא השמועות. ווחשות שיו חיים המלונאי סביב
בארץ הושת את ואמנון־ בבואזיל מלון בעיסקי אטפל

א ה האם

חמחרים
הבכור האח

חוג ה־ הולדתו יום בתל־אביב, ♦ נ
 וח״כ פולין יליד שטרן, דויד של 75

 התשיעית), (הכנסת לשעבר הליכוד
 ומיילדות רופא־שיניים של בנם

 מייסד של הצעיר כאחיו יותר הידוע
 אברהם ישראל, חירות לוחמי לח״י,
 מהנדס־ הוא הבכור שטרן שטרן. (יאיר)
 בטכניון רכש מקצועו(אותו לפי בניין

 מרכז־ נשיא בעבר, והיה, צ׳כוסלובקי)
הקבלנים.

• • •
הטרור קרב!

 במקום מהתקף־לב, ♦ נפטר
 ח׳קז, כריס ,48 בגיל ביריחו, גלותו,

 אחר שהיה, מקצועו, לפי עורך־דין
 תחת כפרקליט״מחוז קצרה קאריירה

 תשע למשך וישראל, ירדן שלטון
 תפקיד רמאללה, עיריית לראש שנים
 רגלו את שאיבד אחר שנה הודח ממנו

הטרור ארגון בהתנקשות השמאלית

• • • •היהויי
פלסטיני מספיד

 ,73 בגיל בניו־יורק, ♦ נפטר
 סובייטית) (לכלכלה פרופסור

 בדיעותיו שנודע ארליך, אלכסנדר
 שהיה עורך־דין של וכבנו המתקדמות

 (תנועת־ההמונים הבונד מראשי
 הלא־ציונית) סוציאליסטית היהודית

 במילחמת־ ,להורג הוצא ואשר בפולין
 בטענה, הסובייטים, על־ידי העולם,

 המספידים בין פולני. מרגל שהוא
 היה שסבו ארליך, של בטקס־האשכבה

 עמיתו דובנוב: שימעון ההיסטוריון
 קולומביה, באוניברסיטת לפקולטה
 אדוארד אנגלית) (לסיפרות הפרופסור

 המועצה וחבר ירושלים יליד סעיד,
הפלסטינית. הלאומית

המסורה האשה
 שרה ,88 בגיל ♦ נפטרה
 מרפאת־שיניים זריצקי, (״סוניצ׳קה״)

 ,94ה־ בן זריצקי יוסף הצייר של ואשתו
 הכירה, מאז אותה לצייר הרבה אשר
 בארץ־הולדתה, שנה, 70מ־ יותר לפני

 ניכר חלק התמסרה, גם זריצקי רומניה.
 שנמכרו בעלה, ציורי למכירת מזמנה,

 לציור- דולר כלפים 10בכ־ לאחרונה
 אקוורל♦. עבור דולר אלף 12וכ־ שמן

• • • 
בעירייה הקצמה

ב בראשון־לציון, ♦ נפטרה
 היחידה האשה לוין, חנה 88 גיל

 בארץ כראש״עירייה אי־פעם ששרתה
 לוין, ).1960־1956 (ראשון־לציון,

 מדליקי- 12מ־ ואחת ויצ״ו עסקנית
 האחרון, העצמאות ביום המשואות
 45 בגיל הבריטי לצבא התגייסה

 4000 של כקצינת־החן והיתה,
 הקצינה הארצישראליות, המתנדבות

 (בדרגת ביניהן הבכירה היהודיה
 שנים שלוש כעבור סגן). לפטננט,

 רב־סרן, לדרגת לוין עלתה נוספות
 צה״ל של קציני־הער־ם על כממונה

במלחמת־העצמאות.
• • •

המארוקאי הקשר
 דה־ואנס, בסן־פול ♦ נפטר
 ,97 בגיל מזיקנה, הצרפתית, בריביירה

 שם- בע; האמן שאגאל, מארק
 לאחרונה השיגו שציוריו העולם,

 לציור־ דולר אלף 600( מחירי־שיא
 כמשה ברוסיה שנולד שאגאל, שמן).
 זבן של ילדיו מעשרת ואחד סגל,

 רק לא נודע למימכר״מליחים, בחנות
 חייו בגיוון גם אלא כאמן ברב־גוניותו

 נשותיו שתי על נוסף הפרטיים:
 אידה) בתו, (אם בלה יוצאות־רוסיה,

 צעירה, אנגליה לו, ילדה גם ובאבא,
 של היחיד בנו דויד, את לנשואין, מחוץ

 בלהקת־רוק כיום המנגן שאגאל,
 יוצאת ליהודיה והנשוי פאריסאית

מארוקו.

 עלה עת לצייר, החל זריצקי *
 בצבעיימים, .20הי בשנות ארצה,

ם הצבעים היו שאלה מפני די חי  הי
בארץ. שנים באותן מצויים שהיו




