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השליטה מסירת אישרה ״קנון״
 ממניות 1891(. מניות מיליון 1.45 מכירת אישרה קנון של מועצת־המנהלים

 חדשה חברה אינטרקורפ, דולר. מיליון 11.6 תמורת אינטרקורפ לחברת החברה)
 בקשיי- המצוייה קנון, לחברת דולר מיליון 13.5 הילוותה בלוכסמבורג, שנרשמה

 משקיעים שני ועוד גלובוס, ויורם גולן למנחם שייכת אינטרקורפ מימון.
קנון. של מניות אלף 800 עוד בבורסה באחרונה רכשה היא איטלקיים.

את,שוקר קנה ׳,,תרום
 שוקן הוצאת את לרכוש הסכימה רנדום הנודעת האמריקאית הוצאת־הספרים

 ארנדט. חנה היתה הראשונה שעורכתה שוקן, מישפחת של ההוצאה באמריקה,
ניו־יורק־טיימס. מסר כן

 חברה־בת על־ידי ינוהל קפקא, פרנץ של העולמיות בזכויות המחזיקה שוקן,
.40ה־ בשנות הנאצים פליטי על־ידי נוסדה היא שגם פנתיאון, רנדום, של

 בשנה 100מ־ ירדה שוקן בשנה. חדשים ספרים 70כ־ מדפיסה פנתיאון
 לוי, פרימו של ספרים כוללים אלה ספרים. 500 על זכויות לה יש אבל לשמונה,
 זכו האחרונים שלושת אנון. ום.י. קנטי אליאם ויזל, אלי בובר, מרטין

קפקא. של ספרים 15 על הזכויות גם וכאמור, בפרס־נובל.
 קפקא של מיכתבים 600 באחרונה מכרה חסר, ממימון הסובלת שוקן, הוצאת

 הרוצים בין דולר. מיליון 3.5כ־ הוא ההוצאה נמכרה שבו המחיר דולר. אלף 605ב־
ויידנפלד־ניקולסון. הוצאת גם היתה לרכשה

 מחברים של ספרים להדפיס במטרה בברלין, 1931ב־ נוסדה ההוצאה
 בעל־הארץ של אביו המנוח, שוקן זלמן היגר מכן לאחר שנתיים יהודים.
נפרדת. הוצאה שם ויסד לניו־יורק, שוקן, גרשום

אומר שרום
לניו־יורק שלום

המ כל ולמרות בג״ץ, הוראת פי על
 אריאל שר־התעשיה של אמצים
 לישראל. שלום ראובן חזר שרון,

 כסגן־הנציג־המיסחרי בזמנו מונה הוא
 אסר בג״ץ מיכרז. ללא באמריקה,

 ישראלי, כשליח הוצאות לו לשלם
 המשמעות מקומי. כתושב רק אלא

 הגבוה שכר״הדירה אי־כיסוי היתה
בספ לתפקידו הגיע שלום בניו־יורק.

 למישרד־הת־ חזר ועתה ,1986 טמבר
בירושלים. עשיה

פפושדו מלונאי
 מבין בירן שרגא

20 ..

 עם הסכם על חתמה סונסטה
 בים- ליפשיץ מתי שמקים המלון
 מיליון שני למלון תלווה שלפיו המלח,
 ותקבל שנתיים, תוך בתשלומים, דולר

 הניהול ואת מהמלון, רבע על בעלות
 תקנה כספי־ההנפקה ביתר שנה. 20ל־

 בתל־אביב דיפלומט את סונסטה
בירו לוי מישפחת של המלון ואת

 יהפוך כך רכש. שדיפלומט שלים,
 פפושדו אלי של סונסטה מלון

גדולה. לרשת באילת
 לפי נעשית המתוכננת ההנפקה

אי סונסטה נכסי של הנוכחי השווי
 כ־ - בירושלים בסונסטה וחלק לת
 חודשים כמה לפני דולר. מיליון 40

 מסונס־ 40כ־* התק״ם קיבוצי מכרו
 מיליון 10מ־ פחות של בסכום טה

בעלי־המניות. יתר היו הקונים דולר.

2 שומה כפקיד מונה מנור
 כפקיד־שומה־ מונה מנור משה

 על הממונה סגן היה הוא תל״אביב־נ.
 סגן־נציג לכן וקודם הכנסות־המדינה,

 בעבר היה 2פקיד־השומה־ מס־הכנסה.
 פקיד- לתפקיד שעבר לשם, מנחם

שומה־גוש־דן.
 סגך תפקיד את לעזוב נאלץ מנור

 לפרישתו־ בצמוד מם־ההכנסה נציג
 נציב־ מתפקיר נייגר דב של מאונס

 אחרי באו הפרישות מס־ההכנסה.
 דירות שרכשו השניים, כי שהתגלה
תש של דחייה לזה זה אישרו חדשות,

 זה את זה ופטרו תוספות־מס, לומי
כמקובל. ומהצמדה, מריבית

חצה סופר
לחזור

 מכין סופר דויד איש־העסקים
 סופר ארצה. לחזרתו הצעת־הסדר עתה

ההס שיסתיימו עד בשווייץ, שוהה
ובישראל. באריקה עושה שהוא דרים

 רשות־ עם להסכם הגיע באמריקה
 מיליון שני ישלם שלפיו ניירות־הערו,

וב שותפיו, נגד עדויות וימסור דולר
וסקביץ. נחום נגד עיקר

 משלם הוא שכן עבורו, נוח ההסדר
 כי קבעו שהאמריקאים הסכום את רק

 לחוק בניגוד בבורסה אותו הרוויח
 במיסחר מואשמים ווסקביץ (סופר

 פנימי מידע על־סמך בניירות־ערן
 מריל־לינץ כמנהל לווסקביץ שהיה

אירופה).
האמ עם ההסדר נוסח כי נראה
 לסופר שיאפשר כך, עשוי ריקאים
 עשוי הוא בישראל. גם להסדר להגיע
 בחו״ל שעשה הרווחים כי לטעון

 מהעברות־ נובעים אינם מניירות־ערך
 שקיבל, מאשראי אלא מישראל כספים

 רווחיו את מימש לא עוד כל כי וכן
 לא באמריקה, מניותיו מכירת על־ידי

 הכסף את להעביר חובה עליו היתה
מס. עליו ולשלם ארצה

 שחשפתי אחרי נקבע כזה תקדים
 יצחק שהשר 19.9.77 הזה בהעולם

שאליו בשווייץ, בחשבון מחזיק מודעי

סופר איש־עסקים
תקדים־מודעי לפי

 מקבל שהוא תשלומים מועברים
 תגמולים חשבון על רבלון מחברת
 רבלון). את לכן קורם ניהל (מודעי
 אז קבע לממשלה המשפטי היועץ
 כל שכן לדין, מודעי את להעמיד שאין
 הם כספי־התגמולים, את מימש לא עוד

שלו. אינם כאילו

והסנבים המניות דינשיץ, הוצל
 את שיקרא שמי יודע אני

 שאני בפי יגיב הגאות, השורות
ברא אותו שמעתי באשר הגנתי
 להאמין, סירבתי פשוס אני שונה.

 שלי. בעיניים קבלות שראיתי עד
 באמריקה שגם שוב שמוביח מה

אחר. דפוק יום בכל נולד
 נחשב ליפשיץ הרצל ובבן,
 נאחד היינו, באסטרולוג, בישראל
 חיזוי תמורת מאנשים בסף המקבל
רמת על הבונבים. לפי עתידם

 הגדולה לגיו־יורק הגיע ליפשיץ
 טיודור. במלון והתמקם שנה, לפני
 בעיקר המשנן דרגה, ללא מלון זהו

 50מ־ פחות המשלמים ישראלים,
 ני טוען ליפשיץ ליום. לחדר דולר
 לדרך קירבתו בגלל במלון נחר

לוול־סטריט. המהירה
 הישראלי האמרגן באמצעות

 נשיא עם נפגש תוראל יצחק
 בריניולי־ הנספית חברת-הניהול

הבינוניות הפירמות אחת רוברטס,

ליפשיץ אסטרולוג
 אלפים 10ל־ הצטמקו מיליון 10

 ש- מיכאל, ב. בעבר עמד הדיוק
 עם ליפשיץ של תחזיות הישווה

 למרות אם שקרו. בפי האירועים
 ודומיו ליפשיץ ממשיכים זאת

קור רבים שלא סימן להתפרנס.
 - שקראו ומי הארץ. את אולי אים

לשכוח. מעדיפים

 לנשיא הציע הוא נוול״סטריט.
 לפי המניות עתיד חיזוי החברה

 על המבוססת מיוחדת, שיטה
 בעלת״ החברה רישום תאריך

 לתאריך לדבריו הזהה המניות,
האדם. של הלידה

פראיירים אינם האמריקאים

 אסמכתות. ממנו ודרשו לחלוטין,
 ודיאגרמות טבלות הבין ליפשיץ

 לנבא ניתן כיצד המתארות לרוב,
 המניות, התנהגות את במדוייק

והצ כישוריו על דוקומנטים והציג
בישראל. לחותיו

 והציעו התרשמו, האמריקאים
 מיליון 10 בת קרן לרשותו להעמיד

 להשקיע, נמה יאמר ליפשיץ דולר.
 ליפשיץ מהרווחים. אחוזים ויקבל

 של חישובים חיש ערבו ותוראל
 עצמם וראו להם, הצפויים הרווחים

בחיים. מסודרים
 גמר מועד והגיע הגורל רצה

וה האמריקאי, הפוטבול אליפות
המנ חיזוי מליפשיץ ביקש נשיא

ם בדק ליפשיץ צח. בי  וקבע ננונ
 פרטי באופן שם הנשיא ינצח. מי

 סמך על בהתערבויות, רב בסף
 כבר הוא הכל, אחרי הזה. החיזוי
 לפי דולר מיליון 10 להשקיע שוכנע
החיזוי. אותו

 דווקא וניצחו לעשות, מה אבל
האחרים.
 והודיע רב, כסף הפסיד הנשיא
 היכולת הפגנת לאור כי לליפשיץ

 של בקרן להתחיל מציע הוא שלו
 ליפשיץ, בלבד. דולר אלפים 10

 מסכום הרווחים בי מהר .שחישב
 לארוחת־בוקר מספיקים אינם זה

 משכורת. דרש רווחים), יהיו (אם
 בחשבון־ החור את בזכרו הנשיא,
 הקריירה נגמרה כך סירב. הבנק,

זו. בחברה ליפשיץ של
 שיכנע הוא לי, מודיעים אבל,

 את לשכור ישראליים גופים כמה
 לפניהם המליץ עתה וזה שרותיו,

 חברת-הנפט של מניות לקנות
יואל.

 את !הל1 רונו
ננדווק ״,״התזות

 בנק את ינהל לרנר אליעזר
 של המועמד הוא בניו־יורק. המיזרחי

 צבינרי, מיכאל המיזרחי מנכ׳׳ל
 האמריקאיים השותפים גם כי ונראה
 ללא כעת נמצא הבנק מסכימים. בבנק
 פרש קראום שמשה מאחר מנהל,
פי ייעוץ שרותי בשם חברה והקים

מתוחכמים. נאנסיים
 לאומי בנק נשיא בעבר היה לרנר

 שנים וישב המערבי, בחצי־הכדור
 ניהל לכן קודם בארצות־הברית. רבות

 מאוד הצליח הוא איגוד. בנק את
 והבעיה באמריקה, בבל״ל בתפקידו

 לעומת קיוסק לנהל היא עתה שלו
בעבר. שניהל חנות־הענק

יקנה ננו
משיף מרוטת

 סונסטה של המתוכננת ההנפקה
דיפ מלון לרכישת בעיקר מיועדת

 לא־גמור אחר, ומלון בתל־אביב לומט
ההנ בירושלים. דיפלומט רשת של

 עורכי־ מישרד על־ידי מבוצעת פקה
 15 תגייס והיא בירן, שרגא הדין

 הנראה, כפי יהיה, החתם דולר. מיליון
 של העיקרי הנושה שהוא בל־ל,

בהק ובעל־העניין דיפלומט מלונות
נכסים. ומכירת החוב טנת

תמרורים
מס

000 000 000 5
לסו יוגוסלוויד* בזאגרב, ♦ נולד

ולב במיקצועה אחות ,23 גססר, גיה
 במיקצועו, חשמלאי דרגוטין, עלה,
 כמה שהוכרז, מארד׳, השני, בנם

 אירגון מזכיר על־ידי לידתו, אחר דקות
 החמישה כתושב המאוחדות, האומות

 על בהסתמך אדמות, עלי מיליארד
 ה־ קרן של הסטטיסטיים החישובים

(יוניצף). הילד למען או״ם

 מלכה
אחד ליום

 לוואנסה אנג׳לס, בלוס ♦ נולדה
 וזמרת שחקנית ,24 ויליאמס,

 היחידה) כה (ועד הראשונה והשחורה
 של כמלכת־היופי אי־פעם שנבחרה
 לוותר נאלצה אשר ),1984( אמריקה

 משפירסם מספר ימים כעבור כתרה על
 תמזנות־עירום פנטהאוז ירחון־הזימה

 האר־ ראמון ולבעלה־אמרגנה, שלה,
לין. מלאני הבכורה, בתם וויי,

 הרב
38 מס

 50ה־ יום־הולדתו בנתניה, ♦ נחוג
רבה לאו, מאיר ישראל הרב של

 שנים שמונה זה נתניה של הראשי
̂  הרא־ הרבנות לכס המועדף והמועמד

 שנה, לפני שנתפנה ,בתל״אביב שית
 העיר, של הקודם הראשי רבה נפטר עת

 של חותנו שהיה פרנקל, ידידיה הרב
 (ולפי פולני רב של בנו לאו, לאו.

 המכהן 38 דור המישפחתית המסורת
 (ששוחרר ניצול״שואה הוא ברבנות)
 שמונה), בגיל בוכנוואלד ממחנה
 הדת של בפופולריזציה לעסוק המרבה

 יהדות, ספרו בטלוויזיה, (הופעות
 לא־ ובטיקסי־דת למעשה), הלכה
 מגיירי בין היה (לאחרונה ח״מים
האוס הדיפלומטית טאופר, ברברה
 נכבדות בו דובר ושבעבר טרית),

 מנחם שונים: ממלכתיים לתפקידים
 שר־הדתות תפקיד את לו הציע בגין

 ומטכ״ל )1977( הראשונה בממשלתו
 של הראשי לרב מינויו את שקל צה״ל
).1980( צה״ל

דיאטה
בקיבוצי□

חוג ה־ יום־הולדתה בתל־אביב, ♦ נ
 הת־ ותיקה קורנפלד, ליליאן של 85

 קנדה, ילידת קורנפלד, בארץ. זונאיות
 לציור כמורה 20 בגיל ארצה עלתה
ירו תיכון בבית־ספר גופני וחינוך
 גא־ להיסטוריון משנישאה אך שלמי,

 עשתה להלן), (ראה קורנפלד ליה
 _ לת־ למומחה והיתה מקצועית הסבה
 בקורסים השאר, בין שנודעה, זונה,

 בניהול בקיבוצים, שהעבירה לדיאטה
 האמריקאי הצבא יחידות מיטבחי

 מילחמת־העולם בימי בארץ ששהו
ככת רבת־השניס בפעילותה השנייה,

 הארץ עיתוני תזונה(ברוב לענייני בת
 ספרי 13וב־ פוסט) בגירוסלם ובמיוחד
הבי מבשלת, אני (ביניהם: הבישול

כה. עד שפירסמה הטוב) שול

 בים שחייה
תל־אביב

ה־ יום־הולדתו בתל־אביב, ♦ נחוג
 *י היסטוריון, קורנסלד, גאליה של 85

 ספריו: 12 בין (הידוע וסופר מתרגם
 בתמונות). תנ״כית אנציקלופדיה

 של ובעלה ראש־פינה יליד קורנפלד,
 (ראה קורנפלד לילאן התזונאית

 היום, גם עימה, לשחות המקפיד לעיל),
 בעבר היה תל־אביב, בים בוקר, מדי

 המדפיס של הערבית המחלקה מנהל
הכדו קבוצת כמייסד וזכור הממשלתי

 (שהיתה בירושלים הראשונה רגל
מכבי). לאגודת מסוגפת

2602 הזה העולם


