
דולו? אלו 265 והרוויח טלפון
שלו? איש־קש להיות מונן מ׳
 אבי- דן עורך־הדין הישראלי, ליטו

 גובה וכיקרן; כממולח ידוע הלה יצחק.
 דולר מיליון של שכר־טירחה לעיתים

לתיק.
 מזה סופר את מייצג אבי־יצחק

 עם בסיכסוך מטעמו טיפל הוא שנים.
 שנתגלע הבינלאומית, הילטון רשת
 הילטון מלון על השתלט שסופר אחרי

בירושלים.
ידו ירושלמית דמות סופר,

 פליי־בוי של מוזר מיזוג מין עה,
 לעיתים נראה ותלמיד־ישיבה,

לי — יוקרתיים םאתרי-םילוי
 ולראשו צעירה יפהפיה דו

כיפה-סרוגה.
 שסופר תוכחנה סא״ק חקירות אם

באמ אשר חברות של הבעלים הוא
 בניירות־ערר משווייץ סחר צעותן

בארץ. מצבו יורע אמריקאיים,
 ומישט- מס-הכנסה חוקרי

 מה עליו: יקשו רת־ישראל
 שיחק, שםהם הכספים מקור
 מוסמך היתר כידו אין ולמה

כאלה? לפעולות
 שהחברות לספר סופר נהג כה עד
 בישראל, בעסקיו הקשורות הזרות,

ה שותפיו בבעלות הן וכי שלו, אינן
זרים.
 ירדן כשחברת גירסתו, היתה זו

 על בבעלות שותפה היתה הישראלית
אוריגיינלה; בשם אמריקאית חברה

הקו מגירסתם ייסוגו כי להניח סביר
דמת.

 ברחבי־ מחפש סופר עוכדה:
 את לרכוש שיאות מי העולם

 האלה, ההכרות על הכעלות
 עולם קבל להודות שיעז ומי

 הבעלים הוא הוא כי וישראל,
 ושלום חס — ולא האמיתיים

סופר. דויד —
 שמי בכך, טמון סופר של הקושי

 כאיש־קש, עבורו לשמש מוכן שיהיה
 יהיה בישראל, מהסתבכות להצילו כדי

 בארצות־ להעמדה־לדין בעצמו צפוי
הברית.

לא לשוב יכול סופר אין בינתיים
 עיקלו מם־ההכנסה שילטונות רץ;

 20 של בשווי בישראל שלו רכוש
 המגיע את להבטיח כדי דולר, מיליון

 כספים הבריח שסופר יוכח אם להם,
 בחו״ל הכנסות בעל שהיה או לחו״ל,

בישראל. הצהיר לא שעליהן
 טוענים מס־ההכנסה אנשי

 שסופר לכך הוכחות בידיהם כי
ובאח בישראל, רכוש מחסל
בבע שהיו דירות מכר רונה
בירושלים. לותו

ישר רשויות עם סופר של הבעיות
 לו שיש מאלה כנראה, חמורות, אליות

 הגישו כה עד אמריקאיות. רשויות עם
 חברו־שותפו ונגד נגדו האמריקאים

 נראה אזרחיות. תביעות רק וסקביץ
לתביעות חומר לאמריקאים שאין

תמרוריםשיחוו חמש סופו וויו ניהל איו
דולר אלף 81 וגם
 למיס בסינגפור, 4 הוכתרה

 העולמית), (מלכת״היופי ׳87 יוניברס
 מעצבת־אופנה ,22 בולוקו, סיסילה

 בולו־ הדרום־אמריקאית. צ׳ילה ונציגת
 על מתחרות 68 מבין שנבחרה קו,

 מטר, 1.71 של לגובה מתנשאת התואר,
 על גאה וחומת־שיער, ירוקת״עיניים

וקיב קלאסי) וריקור תחביביה(באלט
 בשווי פרסי־מלכות הכתר, עם יחד לה,

 השאר: (בין דולר אלף 225 של כולל
 יהלומים, צרור במזומן, דולר אלף 81

פרוות). ומיספר מכונית־ספורט

 למישרפה, תיזנזנרת
וחלילים חצוצרות

שרפה  מרכז־ההגות בקרבת 4 נ
ב בצפון־אמריקה, הראשון הבודהיסטי

 של גופתו האמריקאית, ורמונט מדינת
רינפוטשי, טרונגפה טשוגייאם

 שנפטר טיבט, יוצא (כהן) לאמה ,47
 מסע בעת מהתקף־לב, חודשיים לפני

 רינפוט־ של גופתו בקנדה. דתו הפצת
 של ביותר המוצלח למפיץ שנחשב שי,
 הוכנסה המערבי, בעולם בודהא דת

 נזירים 50 תיזמורת לקול למישרפה
חלי בחצוצרות, שניגנו טיבט, *וצאי

ותופים. לים

ההזדקנות בצל מזות
ר ט פ  קוריאה, בירת בסיאול, 4 נ

 (למד־ פרופסור ,73 בגיל מהתקף־לב,
אמרי יהודי כהן, וילכוד עי־המדינה)

והרוו החינור הבריאות, שר שהיה קאי,
 מימשל של האחרונות בשנותיו חה

 כהן, בארצות־הברית. ג׳ונסון לינדון
הל הביטוח חוק ממנסחי כאחד הזכור
האמריק הבריאות ביטוח וחוק אומי
 בכינוס כמשתתף בסיאול שהה איים,
ההזדקנות. לחקר

מיסתוריות, יחות-טלפון ילץ
ישר אנשי־עסקים שני שניהלו

האט האוקיינוס של צריו משני אליים
האמ הרשות את מעסיקות לנטי,

לניירות־ערך. ריקאית
 בארצות־ המוכרת הרשות,

 כא׳׳ק, המקוצר כשם הברית
 — הישראלי כצמד חושדת

 — סופר ודויד וסקביץ נחום
הס חוקי על חמורות בעבירות

 של רווח ובעשיית במניות חר
 בל■ ניצול תוך דולר, מיליון 4.2

פנימי. מידע של תי-חוקי
 שבש־ בציריר עתה שוהים השניים

 האמריקאים אבל בטוב. וחיים ווייץ,
 של הקלטות להם אין מוטרדים:

 העתקים להם יש אבל שיחות־טלפון,
 מי המלמדים חשבונות־טלפון, של

 מידע זמן. וכמה מתי מי, עם דיבר
ל כשברור במיוחד בו, לזלזל שאסור
 שי־ שבעיקבות האמריקאים, חוקרים

 עיס־ התנהלו מסויימות חות־טלפון
 רווחים שהולידו מסויימות, קות־מניות
לא־חוקיים. מסויימים,
 בלונדון, מריל־לינץ החברה דוגמה:
 חיפשה וסקביץ, נחום של שבניהולו
 לרשת־ קונה 1984 אוקטובר בראשית

 שלם (בעברית: לס פיי בשם חנויות
פחות).
 השנה אותה של בנובמבר 13ב־

אמרי של ממישרדו סופר דויד טילפן
 שבפורט־וורת, ברנט, לו אחד, קאי

 בהמפסטד, וסקביץ של לביתו טכסאס,
 ושוב: שוב טילפן אחר־כ!־ לונדון.
 ביום טראנס־אטלנטיות שיחות שלוש
אחד.

 לס פיי של מנהלים נפגשו למחרת •
 קיי אחרת. ידועה רשת בעלי עם

 מארט קיי לשיחת־עסקים, מארט
לאס. פיי את לרכוש רצתה

 ״קיי ראשי הודיעו כאשר
 דולר 27 ישלמו כי מארט״

 צץ לם״, של.,פיי מניה כל עבור
מנ אלף 273 מכר סופר, לפתע

במחיר קודם שרכש כאלה, יות

 ועשה אחת, כל דולר 22.65 של
 במכה דולר מיליון 1.2 של רווח

אחת!

0
דרוש:
איש־קש

בעסקים, המשופעת ציריך, ףי
פרק־ עם לעת מעת סופר נפגש

 אמפ״ל ממניות רבע על כשהשתלט
כשהש לפני־כן, ואפילו האמריקאית,

 משקיעי ממניות חלק על תלט
האמריקאית. ישראל

 איש־ בעיקר — הזרים שותפיו
 היו — ברנט לו האמריקאי הנפט

 עד לפחות בגירסתו, לתמוך מוכנים
 הדין כשמורא עתה, האחרון. הזמן

אלה, חברות על מרחף האמריקאי

 לבקש אפשר שבאמצעותן פליליות,
צו־הסגרה. משווייץ או מישראל

 הטיבה
183

\

^ 3 ^
וסקביץ איש-עכקים

מיליון 1.2ב־ בלונדון בית

 נוח וסקביץ נחום של **צבו
 הוא סופר. דויד של מזה /■/יותר

 לו ויש בלונדון, דרן־־קבע מתגורר
 ובריטית. ישראלית אזרחווות: שתי

 בכל טענות אין הישראליות לרשויות
בחו״ל. וסקביץ לעיסקי הנוגע

 שלושה בארץ שהה שעבר בחודש
ביש מצבו כי שמע, מפרקליטיו ימים.
 תביעה נגדו תוגש אם וגם איתן, ראל

 יוסגר, לא בארצות־הברית פלילית
היש החוק על־פי למישפט יובא אלא

ראלי.
 לחזור כנראה, החליט, לכן
 את מכר אלה ובימים לארץ,
 1.2 של בסכום בלונדון ביתו

 איש־עם־ הקונה: דולר. מיליון
 ״חטיבה עם הנמנה ישראלי קים
 אשר הישראלים כרטסת ־ ״183
 שנה מדי בחו״ל שהותם זמן

(כלו השנה מחצית על עולה
 עובדה וחצי), ימים 182 מר:

ביש ממיסוי אותם הפוטרת
ראל.
 עם נפגש וסקביץ היה עתה עד

בש פעם ילדיו ועם אריאלה רעייתו
 מתכננת עכשיו בציריך. — בועיים

 והרעיה לארץ, לחזור וסקביץ מישפחת
 כדי הפסח, אחרי בישראל ביקרה אף

השיבה. תנאי את להכין
 סופר: פני על יתרון עוד לוסקביץ

בספ סא־ק אנשי על־ידי נחקר סופר
מ נחקר לא וסקביץ אשתקד: טמבר
בניגודי־גירסות. הסתבך ולא עודו,

מלמד, סופר חקירת של הפרוטוקול
 לא תשובות נתן אחדים במיקרים כי

 קשריו על הרבה נשאל הוא נכונות.
ועם ברנט לו עם והעיסקיים האישיים
■ לביב יגאל )38 בעמוד (המשך

8

הקיסץ מן
הקיריה אל

ר ט פ ירו ,78 בגיל בחיפה, 4 נ
 עיריית ראש שהיה מי צייזל, חם

, במשך מיפלגת־העבודה) חיפה(מטעם
 ,1974 — 1973(קצרות קדנציות שתי
ה פולין, יליד צייזל, ).1978 — 1976

 קיבוץ(עין־ כחבר בארץ דרכו את חל
 בחברת- לעבוד עבר ממנו המיפרץ),

 איגוד מזכיר מכן, לאחר והיה, החשמל
 המקומית המועצה ויו״ר המתכת פועלי

 ראש להיות שנבחר לפני קריית־חיים,
 בגודלה השלישית העיר של העירייה

י בשנות תושבים אלף 220(כ־ בארץ
כהונתו).

• •
היוגורט איש

נוערבות־הנגב
בר בלכתו בתל־אביב, 4 נפטר

 שהחלים אחר מיספר ימים חוב,
 קלצ׳קין, רפאל ,81 בגיל מהתקף־לב,

 של כמעט ניצחי תיאטרון שחקן
בתיאט קצרה העברית(תקופה הבימה

 מכן, ולאחר הקומקום הסאטירי רון
 * הבי־ בתיאטרון בשנים. עשרות משך
 את החל רוסיה, יליד קלצ׳קין, מה).

 סו־ כפועל־בניין, בארץ שלו הקריירה
 פנה מהרה עד אך ואופה, לל־כבישים
תפקי 120מ־ יותר מילא בו לתיאטרון,

 ב־ סאקיני בהם: הנודעים (אחד דים
 המצהיר, אוגוסט, ירח של בית־התה

 גיאו־ של עניין היא ״פורנוגראפיה כי
 להופיע שהרבה קלצ׳קין, גראפיה!״).

 הפרסומת בתשדירי האחרונה בשנה
כמח גם נודע ליוגורט, הטלוויזיוניים

ו הנגב (בערבות שירים־להיטים בר
 מילחמת־ ימי של יבוא יום האמיני.

העצמאות).
2596 הזה העולם


