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היהלומים חתונת
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 שלי.״ חברים כולם כבדים. בחורים עוד
 אחרים מים אח״ גם היו הון אילי מלבד

 מלכה שפיגל, גיורא הכדורגל מלך בחתונה:
 פלוס, הניצחית מכנס הניצחית, רוזנשטיין

 דוגמניות, דיילים, בגין, מנחם וייצמן, עזר
הלאה. וכן הלאה וכן

ה של ניצנוציהם גם האוכל. שם והיה
להש צליחו לא החשובים והשמות יהלומים

 המוזמנים אלפי של מתודעתם אותו כיח
ב המיזנון על ההתנפלות אינסטינקט בעלי

ה שאורכם ענק, מיזנוני שלושת חתונות.
 מטרים. עשרות של לאורך הגיע משותף

האכס לתפריט שהיה מה בכל מלאים היו
להציע. המלון של ביותר והיקר קלוסיבי

ף ^  שהונצחה הזאת, ההתרגשות כל תו
 (גל צלמים שישה של ^במצלמותיהם

 קשה לביתו), תמונה יקבל האורחים מן אחד
המאושרים. ובכלה בחתן להבחין קצת היה

על החתונה כאילו האלה, השמועות ״כל
ה אומר שטויות״ הן ל״י, אלף 200 לי תה
יו הוצאתי ״לא שניצר. משה המאושר, אב
 הלירות 10,000 את אפילו אלף.״ 40מ־ תר

 עבור מכם השמועה, פי על ממנו, שנידרשו
 היהלומים בורסת לחתונה ששיגרה המתנה

שילם. לא — העולמית
ה העובדות כל כמו זו, שעובדה אלא

 מאושרת. בלתי היא — האחרות כספיות
■ ■ ■

 בשנים שהפכה המפוארת, חתונה ^
הצלי בישראל, מעמד לסמל האחרונות | (

 ביותר המאושרים הרגעים את להפוך חה
ל — הצעירים והכלה החתן של בחייהם

הוריהם. עבור סיוט
 בליוויית זה, נוהג נגד חמורה התרעה

 לנהוג יש כיצד המסבירות הוראות 15
 מישפחתיות, חגיגות עריכת בעת בצניעות
 רבניה על־ידי — שעבר בשבוע פורסמה

ש בפסק־הלכה, בני־ברק. של הראשיים
 קבעו בעיר, המודעות לוחות מעל פורסם
גור הלוקסוס אחרי ״הלהיטות כי הרבנים

 על ומאיימת ישראל, של ממונם לכילוי מת
 רבים הורים רבות. משפחות של אושרן
ש העצומים החובות עומס תחת כורעים

 עקב מושבתת, ושימחתם לפרוע, נשתעבדו
 בעל־ בה מסתבכים שהם האיומה המצוקה

״כורחם . . .
ממילות־ה מילה בכל צודקת — ההתרעה

 מדי. מאוחר מדי, מעט בבחינת היתד, —
ת עוול עשתה לא לפחות, אולם ו נ ב ר ו ק  ל

 לפני דומה, התרעה שעשתה כמו התופעה,
שרף זאב השיכון שר של ספורים, חודשים

ה הנוהג על בהתקפה הוא גם שיצא —
 י־ בזבזניות חתונות־ראווה של הזה פסול

 היא שרף: של בדבריו הבדיחה, מיותרות.
 השכבות — אל דווקא דבריו את היפנה

היכולת. מיעוטות

ת ך* כי ר ר, מ ע צ  הנכבד השר פיספס ה
 הן מיעוטות־היכולת השכבות המען. את /

ן ב ר ו ק ם ולא — ה ר ו ה התופעה. ג
 בחתונות־הפאר דווקא טמון לתופעה גורם

לעצמם. אותן להרשות שיכולים אלה של
ה זכותו שזוהי כך על חולק אינו איש
חתו לערוך בישראל מיליונר כל של מלאה

לילדיו. מפוארת נה
 היחידה הצרה ויפה. טוב הכל כאן עד
 בישראל לא וביחוד מיליונר, ששום היא,

בישר חי הוא ריק. בחלל חי אינו הקטנה,
 כוללת היום, של לפחות וישראל, — אל
 ל״י 200 המשתכרת עוזרת־הבית את גם

מש ואת השחורים, הפנתרים ואת לחודש,
נמ אלה השחורים. הפנתרים של פחותיהם

 ובקצה — החברתי הסולם בקצה צאים
 בחתונת שתחילתו מירוץ, העכברים. מירוץ

שלהם. בנם בחתונת וסופו המיליונר, בן
 חופשי. אינו איש — זה עכברים ממירוץ

מג שיוזם, המיליונר הוא: היחידי ההבדל
ה הוא — זה טרגי מירוץ וממריץ ביר

מכך. נפגע שאינו יחידי

במדינה
)16 מעמוד (המשך

ו מלחמה, חדוות מלבד סיבה, שום ללא
שוד. תאוות

ב העמוק הרישום את שחרתה הפרשה
הי היום, ועד מאז הערבית, בתודעה יותר

 דה־ רינו צלבני, אלוף של זדוני מיבצע תד,
 אותו העביר בים־המלח, צי שבנה שאטיון,

 בים־סוף, אותו השיט לאילת, גמלים גבי על
ש המוסלמים הצליינים ספינות על התנפל

 את ושדד אותם הרג למכר״ בדרכם היו
לדין. אותו משווים הערבים רכושם.

 עצמה, למצריים הצלבנים פלשו לבסוף
קאהיר. את כבשו וכימעט
לצל ישראל את משווה ערבי כאשר לכן,
ש תוקפני, גוף לומר: מתכוון הוא בנים,

 שיילחם ממש, של לשלום יסכים לא לעולם
ב הם, הערבים ואילו הרף. בלי בערבים

המתגונן. הצד עצמם, עיני
 כל הישראלים, בעיני עכו. שד המזח

הפוכה. בצורה מצטיירת הפרשה
לישרא נראית לצלבנים, ישראל השוואת

 במשך המדינה. קיום עצם על כאיום לים
ממ קיום עם הערבים השלימו לא שנה 200
 הרף, בלי אותה תקפו בארץ, הצלבנים לכת

 עקובים בקרבות לגרשם, הצליחו ולבסוף
 לים, הצלבנים אחרון את ולזרוק מדם,

עכו. של המזח מן
 אל- של ההשוואה כי הוא טבעי אך לכן

כ רבים ישראלים באוזני צילצלה סאדאת
ישראל. בהשמדת איום

ה הוויכוח אולם 1 הוויכוח מה על
 היסטוריים. זכרונות על אינו כיום אמיתי
 שלו ההסכם חתימת אחרי שגם הוא העיקר

עמ את אל־סאדאת שינה לא פודגורני, עם
 נסיגה תמורת הסדר־ביניים הבסיסית: דתו

 שלמה נסיגה תמורת רשמי שלום חלקית,
.1967 ביוני 5,־ר לגבולות

 השנה בתים להתווכח, צורך יש כך על
נגמרה. שלא המלחמה של הרביעית

התפרעויות
 מטרור ״רק

ישרור!״ דק3
 היה זד בירושלים, קורה היה זה ״אילו

 עצורים. ועשרות פצועים בעשרות נגמר
 עליהם,״ מרחמת היתד, לא שם המשטרה

 כשמחה ותיק, תל־אביבי משטרה סמל אמר
מ אחד היה הוא מצחו. מעל הזיעה את

 על השבוע שהגנו שוטרים, ■200כ־ של כוח
מפ־ לכדורגי־ הישראלית ההתאחדות משרדי

ה בגורל לדון כדי ההתאחדות, של הדין
 בין האחרונה, בשבת התקיים שלא משחק

 כמה נאכפו חולון, הפועל לבין בני־יהודה
 להפגנת־לחץ התקוה שכונת מתושבי מאות

להתפרעות. מראש שנועדה מסדנת,
 ״רק כמו שלטים עימם נשאו המפגינים

לה התכוינו והם ישרור!״ צדק — בטרור
ה נסיונות למעשה. הלכה זו סיסמא פוך

ההת משרדי בנין לעבר שלהם הסתערות
 גם לטן. שוטרים כוח בידי נהדפו אחדות

 אבנים להטיל להתפרע, החלו כשהמפגינים
ה בסוסי עץ גזרי לידות הבנין, לחלונות
ו המשטרה של מחסומים להפוך משטרה,

מאופקים. השוטרים נשארו שוטרים, להכות
 החלו המפגינים כאשר שעתיים, בתום רק
יחי למקום הוזעקו בשוטרים, אבנים מידים

ו מגינים בקסדות, חמושות שוטרים דות
ב — המתפרעים את להדוף שהחלו אלות,

מעצרים. וללא לציון ראויה התאפקות
 בינתיים המהומות. כתוף חגיגות

או־ ההתאחדות, של בית־הדין ישיבת בוטלה

כני־יהודה כהפגנת מכים שוטרים
בכדורגל שחיתות

מסתערים מפגינים הודף פרש
ת החלטות מוזרו

ש כן י מו  מהמיליונר מבקש אינו כ
בחתו־ ל״י אלף מאה להשקיע שבמקום

 למשפחות הכסף את ייתן מפוארת, נה
 גם איש להגזים. צריך לא מיעוטות־יכולת.

 הבר־ מצפון בעל שיהיה ממנו מבקש אינו
 שאולי בדעתו שיעלה כך, כדי עד ער תי

 לקום ציבורית, כאישיות תפקידו, זה היה
 המשוועות, חתונות־הפאר נוהג נגד ולהתריע

צנו חתונה בעריכת אישית דוגמה ולהציב
בעקבותיו. יילכו שאחרים בתקווה — עה

 מהמיליונר לבקש, היה אפשר שכן מה
 לא מזלו, איתרע שאם המצוי, הישראלי

 חסרת־ חתונת־פאר לערוך ועליו עלינו,
 פנתרים הפגנות לאחר שבוע דווקא תקדים

בצינעה. זאת שיעשה לפחות —

 שכונת מצעיר־ מאות כמה של התקפה ני
 בגי־יהודה, הכדורגל קבוצת אוהדי התקוה,

השכונה. מיוצאי הם ששחקניה
ל טובה סיבה הנלהבים לאוהדים היתד,

סיד כדורגל.1׳ ההתאחדות עסקני נגד מחות
 של שונים במוסדות מוזרות החלטות רת

 ו־ מהחוקה שהתעלמו לכדורגל, ההתאחדות
ב האחרונים בשבועות שפשטה מהשחיתות

 שיכ־ ,הלאומית הליגה קבוצות משחקי כל
מוש העסקנים כי בני־־הודה אוהדי את נעה

 ״האשכנזים״ וכי מאחרים, פחות לא חתים
מ ״ספרדית״ קבוצה לסלק כדי יחד חברו

נמוכה. לליגה ולהורידה הלאומית הליגה
 השני ביוב לציון. ראויה התאפקות

 לכדורגל ההתאחדית במשרדי כאשר השבוע,
בית־ ישיבח להתכנס עמדה קרליבך ברחוב

נכשלו. המתקהלים את לפזר הנסיונות לם
 אזור היא זה שאזור כיוון שעה, אותה

 מאות למקים נהרו חתונות, אולמי של
 ערב וחליפות נשף בשמלות חתונות מוזמני
 היה בידיהם. ומתנות פרחים כשזרי כהות,

 בו דימיוני, מסרט כאילו שנלקח מחזה, זה
 דרך החתונה חגיגות אורחי לעצמם פילסו

 מצד המתפרעים התקוה שכונת נערי בין
שני. מצד החמושה השוטרים וחומת אחד

ה נרגעו מאוחרת לילה בשעת כאשר
 המפגינים בין שביתת־נשק הוכרזה רוחות,

הרחו בפינות התגודדו הם יחד לשוטרים.
 ביכו נטושים, שדות־קרב כמו שנראו בות,
 הכדורגל קבוצת של גורלה את בצוזתא מרה

הת עטקני ידי על המקופחת בני־יהודה,
הכדורגל. אחדות

ה העולם22 1762 הז


