
לבית־חוליב חתנו את הכניס המיליונר
 ראוותן,״ לא הוא אבל וילה, לי לקנות היה

 החל נישואיו לאחר שמייד איתן, מספר
 באוניברסיטת למישפטים בפקולטה ללמוד

 עם ביחד בבנק עבד בבוקר תל״אביב.
למד. ובערבים אשתו,

המיליונר
תמך לא

המאושרת המישנחה
 לגלות החל שאיתן עד ביניהם, ידידותית יחסים
הבי ולבסוף לחולי־נפש במוסד לאישפוזו גרס חתנו,

 הוא כסף. ממנו לקחת רציתי לא ״אבל איתן,
 שם לה ונותן למטבח, לביקסי תמיד קורא היה
 תמיד צ׳ק, נתן לא פעם אף הוא הכסף. את

מזומן.״
 מאוד ידידותיים יחסים שררו תקופה באותה

 לחופשה יחד נסעו גם הם לחתנו. החותן בין
 ואמה שביקסי ושעה המישפחה, כל בשווייץ.

ב לטיול גיטר ובנו איתן יצאו בקניות, בילו
הרים.

 איתן העתיד. על דיברו גם חופשה באותה
 עורכי־הדין במישרד להתמחות רצונו את הביע

 התערב לא שגיטר למרות צדוק. חיים השר של
 צדוק של למישרדו התקבל לדבריו, לטובתו,
ההתמחות. מועד לפני שנתיים
 עורכי־דין במישרד להתמחות גם רצה איתן

 ה־ של מישרדו את לו הציע גיטר באמריקה.
 ל־ התקבל לא הוא אך פרוטקאואר, סנאטור
 לא אז פרוטקציה, הפעיל לא ״גיטר זה. מישרד

 לגיטר, איתן הציע אז מסביר. הוא התקבלתי,״
 י בנק בסניף יעשה שלו תקופת־ההתמחות שאת

 ! וסירב. נורא התרגז ״גיטר בניו־יורק. דיסקונט
 1 הוא אחר־כך ימים. שבוע שנמשך ריב לנו היה

1 עצסו הוא רקנאטי. רפאל עם לדבר לי הציע

 שוקולד כולה עשוייה היווה לצקי ואיתן ביקסי שלהכלולות עוגת
 נערכה רבת־המשתתפים מסיבת־החתונה ומרציפן•

מובחרים. למוזמנים חגיגית סעודה נערכה החתונה לפני שבהרצליה. ״אסדיה' במלון

ל מייוחד יועץ אז היה גיטר נו ף•
 ו־ הולנדי זר דרכון בעל ;ספיר פינחס *■

ש מייוחד דרכוךשגריר בעל ארגנטינאי;
 רכוש בהצלת •שעסק בעת קיבל אותו

מ היחידי יבואן־הבשר יהודים. של
 ספיר; הוראת על־פי לישראל אורוגוואי

 בנק של הגדולים מבעלי־המניות אחד
ה של המרכזית ההנהלה חבר ;דיסקונס

 בחברה מניות בעל בכלל; ונציגו בנק
 ועוד. התעשייה- לפיתוח ובבנק לישראל

ובבתו, הסטודנט בחתנו תמך לא הוא אך

₪0וי נירושין
 ב־ לקיצו, הגיע השבוע השני יום ן*
ישר לירות מיליון ששווייה התימה *■

 וביא־ איתן של נישואיהם סיפור אליות,
 שנמשכה דרך־חתחתים לאחר לצקי, טריס
 הראשי התפקיד את ואשר ארוכות שנים

 משה המיליונר האשד״ של אביה מילא בד,
גיטר. בנו

 עליזה בחגיגה השניים, נישאו כאשר
 אכדיה במלון שנערכה ורבת־משתתפים,

 בשימחתם לשמוח באו ,1968 במאי 30ב־
 שר־האוצר ובראשם ישראל, מיקירי רבים

 במזלו קינאו רבים ספיר. פינחס לשעבר,
 של בנם איתן, הצעיר, החתן של הטוב
 אשר תל־אביב, במרכז קטן בית־קפה בעלי
ממו בחור כל של חלומו את להגשים זכה
מיליונר. של בת לאשה לו לשאת צע;

 החל הצעירים שני של אהבתם סיפור
 שהיה איתן, פתח כאשר באקראי, כימעט

 עובר־ושב חשבון דיסקונט, בבנק פקיד אז
 היא אף גיטר, ביקסי) (המכונה לביאטרים

מ אחד של ובתו דיסקונט בבנק פקידה
 איתן בעיני חן מצאה ביקסי הבנק. בעלי

 למסיבה. אותה הזמין והוא ראשון, ממבט
לנישואיהם. עד קבוע, צמד הפכו מאז

 הגיטדים עד־כמה מושג לי היה ״לא
 ה־ בן לצקי איתן היום מספר עשירים,״

 חו״ל, עם קשר איזה להם שיש ״ידעתי .32
הרא היה עצמו גיטר מזה. וותר לא אבל
 כשהזמין עשיר, הוא כמה לי שגילה שון

 שהוא הבנתי מדבריו לפגישה. פעם אותי
 הוא מיליונר, סתם לא הוא אבל מיליונר.

סופר־מיליונר.״
 התנו עם גיטר בנו דיבר פגישה באותה
או חקר הוא העתיד. על איתן, המייועד,

 ומישפחה אשה לקיים יוכל וכיצד אם תו
להת יוכל כי לו הוכיח לדבריו, ואיתן,

 החותן־המי- של עזרתו ללא גם יפה קיים
מת שהוא חשב זאת, לעומת גיטר, ליונר.

 לעזוב רוצה הוא אם שאל ובציניות בדח,
 לעיס־ ולהיכנס שלו עבודת־הפקידות את
המישפחה. של המיליונים קי

 אומר צחוק,״ איתי עושה שהוא ״הבנתי
 אדם של רושם עלי עשה ״הוא איתן.
 רק אחד סתם לעבודה יקח שלא פיקח,
 אבל שלו. הבת עם התחתן שהוא בגלל

 בבנק למנהל להפוך שאוכל ידעתי אני
עזרתו.״ ללא גם קצר, זמן תוך

 האב גיטר סיכמו שיחה, אותה אחרי
בשנה. הנישואין מועד את לדחות ואיתן

 ששת־הימים. מילחמת פרצה בינתיים
 החברה של המיליונר ואביה גויים, אותן
 נרגש מיכתב אליו שלח ביקסי, שלו׳

לחזית.
 ארצה, גיטר חזר המילחמה אחרי שנה

 ידידו בחברת לאמריקה־הדרומית מנסיעה
 טכס נערך שובו לאחר מייד ספיר. פינחס

 שאל החגיגית בסעודת־הערב החתונה.
מתפרנ הם ממה והכלה החתן את ספיר
 לו. השיבו בבנק,״ פקידים ״אנחנו סים.

 ״יופי, ספיר. אמר משכורות,״ שתי ״יופי,
 גיטר. אחריו החרה מס־הכנסה,״ פעמיים
כבעל ידוע היה שלא גיטר, של זו הברקה
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 האיש הוא ספיר פינחס לצקי. ואיתן ביקסי של מסיבת־החתונה בעת הערוכים
לישראל. מאורוגוואי חבילעדי יבואן־הבשר להיות הזכות את לגיטר שהעניק

 לנוכחים היטב זכורח דווקא, חוש־הומור
היום. עד בסעודה,

 הצעיר הזוג קיבל כמתנת־נישואין
 ודירת־פאר אסקורט פורר מכונית
יכול ״גיטר בתל־אביב. ליפסקי ברחוב

 נולדה אז ,׳70 בדצמבר 6ה־ לתאריך עד
יפעת. וביקסי, איתן של היחידה בתם

 לזוג להעניק גיטר החל הבת הולדת עם
 הייתי ״אם בחודש. לירות 1000 סך הצעיר
אומר יותר,״ לי נותן היה ממנו מבקש
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