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הפיקוד שופד
היה ואי־אפשר הטלפוניסטיות,

הטל . של יחסי־הציבור אשת בידי מוחזק
 על המפקחת ודתה היא חפץ. עדנה וויזיה,

במגבר־קול. שימוש ללא באולם הרעש על לקתגבר

 מהן ביקשה היא שגרירים. נשות והזמינה
צוות־השגרירויות. את להתרים

 לפני לועזיות. כאותיות עברית
 דיב־ המלון מנהל נשא הפומבית המכירה

 אינו ג׳ירודטי, ג׳ובאני המנהל, רי־ברכה.
בעב דיבר ובכל־זאת בעברית, מילד, יודע
לטי באותיות למענו בכתב הנאום רית.
ל ללא־דופי, היה המיבטא גדולות. ניות
שינוי. שם

 ״יש :אופיר שייקה מתאימה. לא
 שלא מי כי שהוזמנו, האמנים עם בעיה
 שאי- סיפור היד, אבל נפגע. — הוזמן
 ציפי — היום לסדר עליו לעבור אפשר
לה, ואמרו להופיע, בבקשה פנתה שביט
זה, את לה שאמר מי מתאימה. לא שהיא

 שהוא איפה לשבת בכלל מתאים לא
יושב.״

 לא תקלה דמארי. לשושנה תקלה ,
שהופיעה דמארי, לשושנה היתד, נעימה *■"

 אחד, שיר ששרה אחרי בהיכל־ה,תרבות.
בירו המוקד את לשדר הטלוויזיה עברה
 ידעה ולא הבמה, על נותרה היא שלים.

 צריכה היתד, כי עצמה, עם לעשות מה
מה ירדה בלית־ברירה נוסף. שיר לשיר
 לשדר תחזור שהטלוויזיה וחיכתה במה,

 ההופעה את סיימה אז ,בהיכל־ד,תרבות
שלה.

ב מחירים. מקפיצה הטלוויזיה
ה המכירה אל השידור שעבר פעם כל

 פאר, מני למנחה, כך על נודע פומבית,
 שהפריט דאג והוא מראש, דקות כמה

להי סיכויים בעל יהיה למכירה שיוצג
ור הטלוויזיה אורות גבוה. במחיר מכר
 ואת — הקונים את הקפיצו המצלמות חש

המחירים.
 השידורים סיום לאחר גזול. מחכט

 פאר מני כבר היה הפומבית, המכירה מן
ואם־ להתפזר, התחיל הקהל וחלש. צרוד
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הפריטים. כל שנמכרו לפני הסתיימה הפומבית המכירה החשובות. במכירות

 את לו שהעניקו עד שעתיים, המתין לואים ג׳רי הקומיקאימנוהל מנם
 נזכר האחרון ברגע היכל־התרבות. בימת על להופיע הזכות

הוורדים. עם הקטע בשידור קוצץ ולבסוף להביאם, נשלח נהג לוורדים. זקוק שהוא

 במחירי־מציאה. פריטים לקנות היד, שר
 גליקשטיין, שלמה הטניסאי שתרם מחבט,
 פחות — שקל מאלף יותר בקצת נמכר

בינוני. מחבט־טנים של ממחירו
 : לוי דוד ילד. כל עכור שקל 100

 המישרד. בשם לתרום מוסמך לא ״אני
 מכיסו תרם הוא תרם.״ לא מישרד אף
 סך- לו. שיש ילד כל עבור שקל 100

ילדים. 12 עבור שקל 1200 הכול
ה של בתו פסון. זול נגד אייזנכרג

 זוכו־ אסתר אייזנברג, שאול מיליארדר
 הם וולפסון. אייזיק סר ליד ישבה ביצקי,
 אגם, של התכשיט על איתנים קרב ניהלו

ה היה לא הפעם בגין. עליזה שתרמה
 ל- למכרו ביקש (שוולפסון פז על מאבק

 התכשיט אמיתי. פז על אלא אייזנברג),
זהב. עשוי אגם של

מי מאחורי כעסק. ״דיסקונט״ גם
 אייזנברג קבוצת מנציגי אחד אלבין, קי

 איש זד, לצד זה ישבו הפומבית, במכירה
 ליאון ולידו אליהו, שלמה ח״כ הביטוח,
 ל- שדאג דיסקונט, בנק מבעלי רקנאטי,
 בקרב מעין־ד,מצלמה. להסתתר לא־הרף

 המיליונרים מישפחות נציגי נגד עיקש
ב רקנאטי לבסוף זכה ואוליפנט רג׳ואן

ל״י. מיליון שני שעלה רובין, של ציור
 שבו באולם קבלות. על הקפדה

 מיוצגים היו הפומבית המכירה נערכה
חל רשימה שקלים. של רבים מיליארדים

 רק- וולפסון, אייזנברג, מישפחת קית:
כו ואוליפנט. רג׳ואן פילץ, אליהו, נאטי,

 ערך על קבלות לקחת מאוד הקפידו לם
התרו סכומי מנוכים האם רכישותיהם.

? ממס־הכנסה מות
 ארי- יורם וכסאות. ׳מדרגות על
 מדרגות על לא מתראיין לא ״אני דור:
כיסאות״. על ולא

בי ״אתם בגין: עליזה אלגנטית.
 לי אין הזה. בהטולם מספיק אותי קרתם
לכם.״ לומר נוסף משהו

 בבניין הפיקוד בחדרהבוו
 לשמאל) (מימין אי־בי־אם

 עמירב, ומשה לפיד יוסף
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