
 ושנענה המקום, את שמילא הרב הקהל אחרי בהתעניינות ועקב בני־ביתו בקרב דיין, משה שר־הבטחון, ניצבבטחון ליתר
לירות. של רבות רבבות נאספו בה הפומבית, המכירה נערכה חסותו שתחת תל־השומר, ידידות חוג להזמנת

 שר־הבטחון של בחצרו מכרו שבוע ■ו
במחיר. המרבה לכל פלאסטי ניתוח | |

 המוכתר ממבוש, איצ׳ה את שם מכרו וגם
 איש אבל כגנן. שישמש כדי עין־הוד, של
 של בווילה מכרו מזה חוץ אותו. קנה לא

 מיטב ואת חפיפות־ראש לחמש זכות דיין
הישראלית. האמנות
ה אחת נערכה שבצהלה, החווילה בחצר
ש ביותר המשעשעות הפומביות מכירות

בן־אמוץ, דן אותה ערך לאחרונה: נערכו

הצעיו הזוג
בין בים

לפני־כן: שבועיים בדיוק עצמה, חצר באותה נישואיו את שחגג
'וש השר, אשת דיין, רות כשלידם שיאזן, דב ובעלה דיין יעל

ברקע. הנראות העתיקות מאשר פחות לא התעניינות, מוקד מהווים אן הקהל

והסולת השומן
תל־אביב, של אצולת־הממון בעיקר

ה בחצר מאוחר ויותר בבית־דיין, התרכזו תל־אביב של
 אלא המשפחה, ידידי רק לא שם רוכוו הפעם גדולה.

לירות. באלפי אמנות וחפצי מעטפות הגרלות, קנו אשר

דיין. בית את עזבו רצינית שיחה
 משה שתרם פסל עבור שולם מחיר־השיא

כ מצא, שהוא עתיק פטל זהו עצמו. דיין
מנהגו.

 התחרה ביריחו, שנמצא הרומי, הפסל על
שה אחרי שנסוג תירוש, ז׳אן בעל־גלריה

ה אותו רכש לירות. 4000ל־ הגיע מחיר
גוטמן. סם הבלגי יהלומן

★ ★ ★
ל ב  ה־ מסירת היתד, עליזה הכי ^

 הסגורות המעטפות את הנוספים. פריטים
גבוהים. בסכומים אנשים קנו

 אפולו, בתיה שרכשה הסגורה במעטפה
 זוג היה לירות, 190 עבור דן, של ידידתו
 יאמרו פן חשש דן לאירופה. נסיעה כרטיסי

הכר את לתרום הציע מאורגנת, שהמכירה
 התערב שיבא פרופ׳ חוזרת. במכירה טיס

 דן בתיה. בידי ישארו הכרטיסים כי ודרש
 דן החליט שמחה מרוב במהירות. ויתר

 שעשו ניתוח על סיפר המכירה, את לעודד
 פרם הוא דוגמאות: בלוויית בתל־השומר, לו

 את העשירים נשות בפני והציג חולצתו את
השעירה. בטנו על הצלקת

 יותר. אישיות מכירות התחילו אחר־כך
 איש, קנה לא כגנן ממבוש איצ׳ה שרותי את

נר שהוא״ מקום ״בכל פלסטי ניתוח אבל
 אף עם נערה על־ידי לירות, 130 תמורת כש

וחמוד. סולד
 כרטיס- על ההגרלה נערכה סוף־סוף, ואז,
 אל״מ בו זכה כולם. נכספו שאליו הטיסה

 מנהל עתה לשעבר, חיל־הים איש קינן, צבי
 שנה כל תפקידו בתוקף הנוסע חברת־ספנות,

פעמים! עשרות לאירופה
זה? צדק, זה

נז־ המקבל 1המאושר הזונה
בן־ דן ידי

ל״י. 6500 שילם דיין, תרומת הפסל, את אמוץ

1 1 1 1 התמו־ את סוקרת 1
1^1 1 1 שהוצגו לפני נות, ן 1 1
ישר. תמר היפהפיה האדריכל אשת למכירה, 1

 על־ שנתרמו תמונות, בעיקר שם מכר והוא
 בעלות מעטפות וגם הארץ. אמני מיטב ידי

הקניה. לאחר רק שנודע — סודי תוכן
 שיהיה כדי זה? את מכרו מה ובשביל

לרכי כסף תל־השומר. ידידות לחוג כסף
 מסך־טל־ על לראות המאפשר מכשיר שת

 שהוא כפי — הניתוח מהלך את ביזיה
רנטגן. בצילומי משתקף
וב לירות, אלף 31 הוא המכשיר מחיר

 — כסף מספיק שאספו הסתבר הערב סוף
כאלה. מכשירים לשני

★ ★ ★
אם־ שלנו,״ החתונה כמו כמעט ה *

 לבית־הוריה הגיעה כאשר דיין יעל רה ן ס
מצטו אנשים מאות שוב ומצאה בצהלה,

החצר. בתוך פפים
 על שהתאספו האורחים שש־מאות אולם

 מאשר אחרים היו הבית, שמאחורי הדשא
 בעלי רק הוזמנו הפעם בבית־דיין. בחתונות

 מתל רופאים מספר נתלוו אליהם הממון,
תמונותיהם. את נידבו אשר וציירים השומר

תמו נמכרה למשל, ברגנר, יוסל תמונת
 — אורלוף חנה של פסל לירות. 2500 רת

נק גוטמן נחום של תמונה .4000 תמורת
אמרי איל־נפט על־ידי לירות באלפיים נתה
 ״כי זה סכום שהציע טאובמן, מיקי קאי,

 .״1600 בעיברית אומרים איך ידעתי לא
 אשת על־ידי נקנתה מוקדי של תמונה
 מיד לירות. 1600ב־ רוז׳נסקי סוזנה הסוחר
ולאחר בעלה, אליה ניגש הזכיר, לאחר
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