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הפנים. לקבלת החתונה מטכס מובל חתן,

 בתו הורוביץ, פרים :ממש עולמי שידוך
שב בשטרסבורג החרדית הקהילה רב של

 סיימה מזמן שלא חסודה, יפהפיה צרפת,
.16ד,־ שנתה את

ז**

 הקהילה רב של בתו הורוביץ, לבית מרים החסודה, הכלה
 כס־הכלה על יושבת שבצרפת, בשטראסבורג החרדית

אותה מקיפות וידניץ בנות כשכל פרחים, פרגוד מוקפת ■

 מיקטורן־ שלבשה משטראסבורג, הכלה מבטי־קינאה. בה ונועצות
 לנשים בראייה מותרת היתה לראשה, כתר וחבשה לבן פרווה

מקרוב. אותה לראות באו אכן והנשים זה, בשלב בילבד,

 ההורים, בין התנאים שסוכמו וכיוון
 ולהפגיש חופה סוף סוף להעמיד הוחלט

 שרק הזוג, בני שני את לראשונה מתחתיה
וזאת השני. של שמעו את האחד שמעו

*י *׳
 האגר, מנדל מנחם החתן, |
§ * י י י י נישא ,18 לו מלאו שטרם י

בחוצות. חבריו כיתפי על הח^ה אחרי

ה החסידים מחצרות אחת את שימי, ללא
המזרחית. אירופה של מפוארות
 הקהילה את ייסד ויז׳ניץ שושלת מייסד

 בבוקובינה, שרכש גדול קרקע שטח על
 האגר מאיר חיים האדמו״ר ברומניה. כיום

 חסידיו עם לעלות הספיק עוד מויז׳ניץ.
 העולם־השניה, מילחמת שפרצה לפני לארץ

 הבסיס את והקים בתל-אביב התיישב הוא
 שנות בתחילת הקהילה. של הארץ־ישראלי

 בבני־ירק, אדמה שטח רכש החמישים
 אימפריה שהיא ויז׳ניץ קריית הוקמה שם

עצמה. בפני זוטא
 ובתי- ישיבות רק לא יש ויז׳ניץ לחסידי

מה גם היטב מבוססים הם משלהם. כנסת
 מפעלי־תעשיה, להס יש הכלכלית. בחינה

 ו- ויז׳ניץ מלון מלטשת־יהלומים, מאפיה,
 ויד־ חברת אפילו יש ויז׳ניץ. מעון־הורים

 יחסי- ואיש מזכיר מנהל, עם בע״מ, ניץ
ציבור.

בירה
ותפוחי־אדמה

 דו־קומתית, בווילה היטכונה, מרכז ף*
 ויד־ לשולשת הנוכחי האדמו״ר מתגורר *י■
 האד־ זכה .52ה- בן האגד יהושע משה ניץ,

 בנות ארבע :נאים צאצאים והעמיד מז״ר
 את משיא אינו שאדמו״ר וכיוון בנים. ושני
 ל־ אלה שהגיעו בשעה הרי אחד, לכל בניו

 קהילות לכל דחופים רצים יצאו פירקם,
בעלי וכלות חתנים להם לבקש העולם,

 להובילה כדי בבני־ברק, וידניץ של מבית־המלון הכלה של הוצאתה לקראת
בצעיף, פניה את החתן כיסה השמיים, כיפת תחת שהועמדה החופה אל בתהלוכה

בחופה. לחזות כדי המסלול לאורך שניצבו האברכים אלפי עיני ישזפוה לבל ■

 האוסטרית תרזה מריה כמו וכך, ייחום.
 בתי- עם צאצאיה את שחיתנה בשעתה,
 ה־ הצליח אירופה, מדינות של המלוכה
 כל עם כמעט להתחתן מויז׳ניץ אדמו״ר
האחרים. החסידיים האדמו״רים חצרות
 הרבי של לבנו נישאה הבכורה הבת

 ומכהן אביו כיסא את שירש מסקווירה,
 שליד טאון בסקוייר. סקווירה חצר כראש

הינו לאשה נשא השניה הבת את ניו־יורק.
 מבעלז. האדמו״ר עתה הוא הלוא קא,
 חצר של העצר ליורש נשואה שלישית בת

 טייטלבאום. אהרון הרב בניו־יורק, סאטמר
מיו בשידוך נישאה הרביעית, הבת ואילו

עצמה. וידניץ לחצר השייך לבן־דוד חס
 נשא ישראל, האדמו״ר, של הגדול בנו
 וכאשר מצ׳רנובל. הרבי של בתו את לאשר.
 מנדל, מנחם הזקונים, בן לפרקו הגיע

 לחפש יצאו ,18 לגיל במהירות המתקרב
היה שמצאו ומה מתאים. שידוך עבורו גם

 שאחזה הגדולה להילולא הסיבה היתה
וידניץ. קריית בכל אדר חודש בראש
 חסידי כל ובאו נאספו החשיכה רדת עם

ב לחזות כדי האדמו״ר, בית אל ויז׳ניץ
הצ כולם לא החופה. אל צאתו לפני חתן
 אלה עין. בו להעיף כדי להידחק ליחו

ו עצבני מנדל מנחם את ראו שהצליחו
 בציפורניו כוסם כשהוא במיקצת, מתוח
 רגועה הכלה ישבה שעה אותה הרף. ללא

 בפתח בחלון־ראווה, בובה כמו ומחייכת
 נשית כל פניה על עברו שם ויז׳ניץ, מלון

 הן מ־ בידי מקרוב לראות כדי וידניץ,
האדמו״ר. בן את מפקידות
 יצא אורחותיה, את מקבלת הכלה בעוד

סדר כשעשרות רעיו, בעדת מוקף החתן
 הפרידה מסיבת אל דרך, להם מפלסים נים

ה באחד לכבודו שערכו הילדות מעולם
ה- אביו גם אליו הצטרף ישם אולמות.
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