
מאור-סגל-נוביק ברי:
 ב־ הבנקים על המפקחת שהיתה מי

 ל־ תעבור מאור, גליה בנק־ישראל,
שלה, תקופת־הצינון בתום לאונו■ בוק

 המלון
 האהוב

פרס על
פרס שימערן שר־החוץ כאשר

 ושמו במלון לן הוא בניו־יורק, שוהה
החמי בשדרה ממוקם המלון סטאנהוף.

 המטרו־ מול ,81 ה־ הרחוב בפינת שית,
 כאחד נחשב הוא מוזיאום. ארט פוליטן

 חדר ומחיר בניו־יורק, היקרים המלונות
ללילה. דולר 950 ועד 350מ־ הוא בו

 לשיחת־ שהוזמן ישראלי, עיתונאי
 מעט, ושהקדים במלון פרם עם רקע
 אינו במלון(המלון ארוחת־בוקר סעד

מיקטורן ללא בשעריו כניסה מתיר

פרם שר
דולר 27 — וקפה ביצה

 מנהלת תהיה היא חורשים. כמה בעוד
 זלמן בבל״ל. הבינלאומית החטיבה

 יתמנה כיום, זה תפקיד הממלא סגל,
 דויד במקום באמריקה, הבנק כנשיא

לישראל. שיחזור נדביק,
 בשבוע קיים בניו־יורק לאומי בנק
 מוע־ של השנתית הישיבה את שעבר

 גם השתתפו שבה שלו, צת־המנהלים
 ובאר־ בדרום־אמריקה הבנק נציגי כל

צות־הברית.
 חת, מאיר הד״ר הגיעו מישראל

וזל הבנק, של מועצת־המנהלים יו״ר
סגל. מן

 להגיע, אמור שהיה בינו, צדיק
 השבתת״המגן בגלל בואו את ביטל
בבנק.

מאור מפקחת־לשעבר ¥
צינון תקופח לאחר

ה!כ!
 אחת ביצה קרואסון, שכללה ועניבה)

דולר. 27 שילם הוא וקפה.
 שם שוהים במלון, פרס שוהה כאשר

ישרא ועוד עוזרים שומרי־ראש, גם
הפמליה. את המרכיבים לים,

 השר שהה שבה התקופה זכורה
 מיש- לצרכי בנידיורק שרון אריאל

 או על־ידו, שולמו הוצאות־המלון פטו.
 על־ירי ולא במישפט, מממניו על־ידי

לר דאגה לילי אשתו ממשלת־ישראל.
 של החדר עבור חשמלי מחמם כוש

בחדרם, לאכול שיוכלו כדי שומריו,
 של היקר לשרות־החדרים יזדקקו ולא

רילנס׳, שרון, גר שבו המלון
 הוא אף הנחשב ריניוס׳, מלון והנה,

 לעומת בית־תמחוי נראה ביותר, כיקר
היש משלם־המיסים כאשר סטאנהוף.

ש סיבה אין החשבון, את משלם ראלי
 בניו־ היקר במלון לגור מפרס תימנע

הכל שמצבה דנמרק, כמו מדינה יורק.
 מראש־ דורשת ישראל, משל טוב כלי

באופ או באוטובוס לנסוע ממשלתה
עשירה, מדינה היא ישראל אבל ניים.
האוה שרי־ישראל, יתר גם פרס וכמו
 ב־ היו והחודש בניו־יורק לשהות בים

 מודעי, יצחק השרים ניו־יורק
 עזר שרון, אריאל קצב, משה

 גרים שמיר) ויצחק וייצמן
 ברמה וחיים ביותר, היקרים במלונות

בארץ. לה רגילים שאינם

 □חבת הוז
מוקוס את

הדז־ עדה הישראלית העיתונאית
האמ השבועון עורכת שהיתה פלס,
 עם חוזה על חתמה שלנו, ישראל ריקאי

 מקדמה וקיבלה גדולה, הוצאת״ספריס
 של הביוגראפיה כתיבת תמורת נאה

 אימלדה לשעבר, נשיאת־הפיליפינים
 והר- אימלדד״ את ריאיינה הח מרקוס.
 להו־ טסה היא עתה גלים. היכו איונות
 ושבארונה אימלדה גרה שבה נולולו,
 לקבל כדי נעליים), זוגות 3000 התגלו
לספר. נוסף חומר ממנה
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ריקליס?
הע 400 ברשימת ההפתעות אחת
ב שהתפרסמה בארצות־הברית שירים

 משולם של העדרו "היא אחרונה,
 מתפרסמת הרשימה ממנה. ריקלים

היוקר הדו־שבועון על־ידי לשנה אחת
כבת־סמכא. ונחשבת פורבס תי

 מזה הרשימה מן נעדר ריקליס
 ארמאנד ממנה יצא גם והשנה שנים,

האמר.
 האישי הונו כי האמר־נאמר לגבי

 ואין בלבד, דולר מיליון 180ב־ נאמד
ברשימה. עוד להיכלל מספיק זה

הנתו את מהבורסה מקבל פורבס
 אדם כל של חלקו לגבי הרשמיים נים

 את מחשב הציבוריות, החברות במניות
 בבורסה שערן לפי מניות־החברה שווי
 המחזיק רכוש שווי את קובע וכך כיום,
במניות. ניכר בחלק

 החברות, של ששערי־המניות מכיוון
האח בשנים ירדו ריקליס, שולט שבהן

 גם כך במקביל. ירד שהונו הרי רונות,
האמר. לגבי

 לדעת יכול אינו פורבס כי ברור
 האמיתיים, העשירים שווי על דבר
 פרטיות חברות או נכסים בעלי שהם

בבורסה. רשומות שאינן
הש שהופיע אחר ישראלי־לשעבר

מחי האריסון טד הוא בראשונה נה
 ריקליס משולם של טוב חבר שהיה פה,

 עבר ריקליס וכמו המדינה, הקמת לפני
ב כספו את הפסיד הוא לאמריקה. אז

 לעסקים וחזר בעיסקי־ספנות, אמריקה
 מצים רכש הוא ריקליס. של בהלוואה

 בנסי־ והפעילן ודלי, דן האוניות את
 כמה ותוך הקריביים, לאיים עות־נופש

 אוניות־ של צי־ענק בעל הפך שנים
נופש.

 בענף בעולם הגדול הוא פורבס לפי
 החברות ממניות 829ב־<ו ומחזיק זה,

דו מיליארד 1.8 בבורסה השוות שלו,
 וכיום המפולת, לפני היה (הדבר לר

ממיליארד). פחות השווי
 בניו־יורק בנק בעל גם הוא האריסון

מצ קבוצת־כדורסל ובעל בנק), (אנס״ן
במיאמי. ליחה

בישראל ׳נגע זה איו
 שבו המועד ינואר, לתחילת מחכים האמריקאית הכלכלית המדיניות קובעי
החולף. הריבעון לגבי הכלכליים מתונים יתפרסמו

 לגבי החשובים הם הציבורית, וההוצאה התפוקה נתוני בעיקר אלת נתונים
שיתקבלו. ההחלטות
 קיימת אולם התעשייתית. בתפוקה אחד אחוז של עליה ודתה נובמבר בחודש
 טובים חודשים כמה שבמשך במיפעלים, המלאי מהגדלת נובע ׳שהדבר אפשרות
הכלכליים. החששות בגלל שלהם המלאים את הקטינו
 הלאומית, בתפוקה ענייני גידול היה הקורם בריבעון אכן כי בינואר יתברר אם

בצריכה. גידול היה כי יתברר אם גם כך מגמת-גידול. מראה שהדבר הרי
 נמצא שהמשק הרי ירידה, אף או קיפאון יחול אלה גורמים בשני אם אולם

 הצריכה את להאיץ כדי הריבית, של נוספת הורדה תהיה התוצאה במגמת־מיתון.
במשק. והפעילות
 יקבלו בו המחזיקים שכן הדולר, היחלשות המשך משמעה הריבית הורדת

 הדולר אם העולם. בשווקי ליפול ימשיך שהדולר מכאן ההשקעה. על ריבית פחות
 תהיה האמריקאית בבורסה למשקיעים שגם הרי תרד, והריבית ליפול ימשיך
מהבורסה. הבריחה את יגבירו הם ולכן ההשקעה על בהכנסות ירידה

 הם בה. מהשקעות הזרים המשקיעים בריחת על־ידי נגרמה בבורסה המפולת
 בלי לבורסה יחזרו לא הם האחרונה. בשנה 60־*־ ב־ הדולר ירידת בגלל ברחו

הדולר. התחזקות
לחגים. הקניות היחלשות על מראים דצמבר של החלקיים שהנתונים מכיוון

 לצפות שיש מכאן ובהוצאה. בתפוקה עליה תהיה לא זה בריבעון כי להעריך יש
 היפאני היין לעומת הדולר להיחלשות באמריקה. הריבית שערי להורדת

האמריקאי. ניירות־הערך בשוק המשבר ולהמשך האירופיים, והמטבעות
 המשקיעים לגבי בעיקר משמעות יש האמריקאית בבורסה למשבר

 ביותר היקף־פעילותם את צימצמו הברוקרים חברות זה. בענף ולמועסקים
 מעובדיהם. ניכר חלק פיטרו הבנקים גם מכוח־האדם. 30כ-<*׳ ופיטרו משליש,

בעיסקי־הבורסות. קשורים שהיו
 לניירות־ערך, בורסות שתי יש שבה ניו־יורק. פיננסיים: מרכזים בשני מדובר
לסחורות. הגדולות הבורסות שבה ושיקאגו,

 קיבלו רובם עובדים. אלף 20כ״ האחרונים בשבועות פוטרו בלבד בניו־יורק
 באקדמאים מדובר לבוגוסים. פרט ומעלה, לשנה דולר אלף 70 של משכורות

הראוותנית. בצריכה העיקרי המרכיב את ושהיוו בניו־יורק שחיו בעיקר,
 את ויעזבו בנידיורק כסף יוציאו לא חסרי־הכנסה, מעתה יהיו אלה מפוטרים

 מחיריהן. ולירידת בניו-יורק, בשוק־הדירות גדול לעודף יגרום הדבר דירותיהם.
 גדולים תורמים שהם יהודים. רובם זה, באיזור בקבלנים קשות יפגע הדבר

לישראל.
 הייצוא שגם ומכאן לאמריקה. בייבוא גם תפגע הראוותנית בהוצאה הירידה
קשות. ייפגע צריכה מוצרי של הישראלי

ינהל גווודיש
״ביקנט״' את
 האלוף של אחיו גורודיש, יואל
 ידוע איש־צבא גורודיש, שמואל

 את 1988 מתחילת ינהל עצמו, בזכות
 גו־ עןנטי.0והסלטים. מיפעל־הנקניקים

 ציבורית בחברה כיום עובד רודיש
 המיפעלים אחד הפך פיקנטי גדולה.

 וה־ הסלטים בתחום בישראל הגדולים
 מנכ״ל את יחליף גורודיש נקניקים.

המתכ בדש, משה ובעליה, החברה
 של אחרים עסקים להקמת להתמסר וון

ובחו״ל. בארץ פיקנטי

היפה: הלנה
הרווחים על ויב

הל של מישרד־השידוכים עיסקי
מפר היא ופורחים. עולים עם־רם נה

 היוקרתיים, בעיתונים מודעות סמת
 הלונדוני, וט״נוס ט״מס ניריורל! כמו

 בניו־יורק, מערך־סניפים על ומודיעה
וב ובתל־אביב, בלונדון בלוס־אנג׳לס,

בעו נוספות בערים סניפים עוד קרוב
לם.

חו היא לישראל שמחוץ עסקיה על
 חיל. ועושה בני־מישפחתה, עם לשת

 איש־ עם שותפה היא הישראלי בסניף
 ועורך־הדין מנדה אמנון העסקים
 החברה, את מנהלים הם צבי. גידעון

 לכמה אחת לארץ מגיעה שהיא בעוד
 ומראיינת חשבונות בודקת שבועות,
לקוחות.

 ההכנסות כי הלנה סברה באחרונה
 בקנה עולות אינן הסניף של המדווחות

 את העריכה היא ציפיותיה. עם אחד
הראשו החודשים בתישעת ההכנסות

וה דולר, מיליון 1.8ב־ השנה של נים
 והפירסום הוצאות־ההפעלה אחרי רווח

 ישלמו כי דרשה היא דולר. אלף 750ב־
 250 הרווחים, מן המגיע השליש את לה

דולר. אלף
 היא שותפיה, לבין בינה בוויכוחים

 ביקוריה הוצאות לכיסוי פרט כי טענה
 רווח רואה היא אין לחודש, אחת בארץ,

עליה. הבנוי מהעסק נוסף
ו־ בינה ישיבות כמה כבר התקיימו

 בעובדים מחסוו
 ■שואר״ם

הרימוזיו בענו
 מ- מכוניות־הלימוזין שרותי בענף
 על נהג, עם מכונית (שכירת יו־יורק

גאות. יש שעות) בסיס
 ישראליות, בידיים ברובו הוא הענף

 המיק־ מדריך־הטלפון את שפותח ומי
 עמודי־ עשרות ימצא זה בענף צועי

ישראליות. חברות של מודעות
למ ביקוש של מגמה יש באחרונה

המצ החברות אחת מפוארות. כוניות
 עורך־הדין של היא זה בתחום ליחות

 בן־ציון. ישראל הישראלי־לשעבר
ה הקים בנש, אמיר ממנהליו, אחד

 אלפי מאות כמה של בהשקעה חודש
 לימוזין. דודלוקס חדשה, חברה דולר
 פישבאן, אריה בחברה שותף עמו
 המזללות רשת בעל אדי, של אחיו

ירוזלם.1
המקו בעיתונות מפרסמות החברות

 דוברי־ נהגים לחיפוש מודעות מית
 בנש ואמיר נאה, הופעה ובעלי אנגלית

 בעלי בנהגים מחסור שקיים אמר
טובה. איכות

עם־רם שדכנית
הצפוי מן קטן רווח

החב של רואי־החשבון לבין שותפיה
 כי וכל מכל הכחיש מנדה אמנון רה.

 באי־ מדובר כי וטען בסיכסוך, מדובר
הישרא ההוצאות לגבי הלנה של הבנה
ייסודה. בשנת לחברה שהיו ליות

_ הגשים כלא _
 09 מעמוד (המשך

 לאסירות לראשיהן. ומסרקי־פלאסטיק
טב בצנרת כתובות־קעקע יש אחדות

 קיע־ הוא אופנתי' יותר האצבע. על עת
 על השם של ראשי־התיבות של קוע
 למותן מתחת לרוב מחלקי־הגוף, אחד

 כי לי סיפרה אחת אסירה הירך. על או
 אהובה, של גופו על חקוקה זהה כתובת
 נעשתה ושהיא בכלא־רמלה, היושב

לאות־הזדהות.
אהגה
לסבית

 מ־יס יש לסביות של זוגות בין ם ך
 יש קיעקועים. של סימליים נים ^

 דבר. לכל כזוגות החיות רבות לסביות
 הנסחפות נערות ויש קבועים, זוגות יש

 נערות לרוב הן אלה לסבית. לאהבה
אחריהן,הלס מחזרות במיוחד. יפות
 המיוחד מעמדן שבגלל הגבריות, ביות

נע לאותן טובות־הנאה מציעות בכלא
 מ־ קשורות בכלא הלסביות רוב רות.

 עוד שנוסף כך לעולם־הסמים, שום־מה
 מתנהלת אהבת־הנשים משותף. עניין

ובגלוי. בפרהסיה
 היתה גרתי שבהם התאים באחד
 עם קשר שקשרה ירושלמית יפהפיה
 הוחלט אחר. מתא שתלטנית לסבית

 לאחר שלנו. לחדר תעבור שהלסבית
מח להעברה הבקשה להנהלה שהוגשה

 הדיירת לקבלת הכנות נעשו לחדר, דר
 באופן החדר את ניקו הבנות החדשה.

 מי־ בקבוק שפכה והירושלמית יסודי,
שלח כדי הריצפה, על וקרם־גוף פנים

 את לכבד כדי והכל רענן, ריח יהיה דר
חברתה. של בואה
 ולהתגפף במיטה יחר לשכב נהגו הן

 את קיבלו וכולן האחרות, בנוכחות
מובן־מאליו. כדבר החדש הזוג

 להן רשמה לחדר שנכנסה סוהרת
לש לבנות מרשה אינה ההנהלה דו״ח.

 כיבוי־ אחרי המיטה, באותה ביחד כב
 לא וחברתה מיזרחי גלית אך האורות.

 ואחרי הסוהרות, של לאזהרותיהן שעו
 וגלית השתיים, הופרדו אחדים דו״חות
השני. לאגף הועברה
המ עזרו. לא ובקשות תחנונים שום

 שהיא מפורשות לגלית הסבירה נהלת
 השתיים בין היחסים את רואה אינה
 אשה היא והשניה מאחר יפה, בעין

 מדיחה וגלית וחלשת־אופי, נשואה
אותה.

 שני בין הרומאן נמשך זאת בכל
לוה מיכתבי־אהבה נשלחו האגפים.

 לעמוד גלית נהגה ובשעת־הטיול טים,
 השני, האגף של חדו״האוכל חלון ליד
מתר היו וכך אהובתה, לה חיכתה שם
יום. מדי אות

כר תיפקדה ולא רעב, שבתה גלית
 שאי- כנראה הבינה, שההנהלה עד גיל

 האוהבות, שתי בין להפריד יהיה אפשר
לאגף. גלית את והחזירה
למאסר־עו־ השפוטה אלקיים, מיכל

 חזן(פשע בת־שבע של הרצח בגלל לם
 מקבלת לסבי), רקע על היו שמניעיו

 מתגוררת היא ויוצא־דופן. מיוחד יחס
שלה. כבתוך בכלא ועושה לבד, בחדר

 היתה גברית, לסבית שהיא מיכל,
 נכנסה כאשר ואלימה שמנמונת נערה

מיו ודי מאוד רזה היא היום לכלא.
הא המאסר את לשאת לה קשה אשת.
לק באה הנהלת־הכלא כי ונראה רוך,

 בנוחיות לחיות לה ומאפשרת ראתה,
המירבית.
 עימה החיה קבועה, חברה למיכל

 לכל כזוג מתנהגות והן החדר, באותו
דבר.

 לחדרה הוכנסו קודמות בתקופות
 בקשה, לפי אחרות, נערות מיכל של
 שמרו ולא מכבר, זה שוחררו אלה אך
קשר. על

 כחו־ יפהפיה היא הנוכחית חברתה
שאו עדינות, פנים בעלת לת־עיניים,

 בידי שנעשו צלקות שתי מקשטות תן
 רוב נמצאות השתיים קנאית. חברה
 של למחסורה דואגת ומיכל ביחד, הזמן

חברתה.
 תוכל כיצד שאתעניין ביקשה מיכל
מלאכו הפרייה בעזרת להריון להיכנס

 לבוא בשום־אופן רוצה היא אין תית.
 לגדל רוצה מאוד אך גבר, עם במגע
בעולם. לבדה תהיה שלא כדי ילד,

 רבות. שנים עוד בכלא לשבת עליה
 עם יחד חייה את לשקם רוצה והיא
תשוחרר. כאשר הילד
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