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הנישואין

המיליונר האב חסידי ובין הצנוע האב
תל קהל אל במאה־שערים הדיון תתפי

הכ לנסוע,״ ״אפשר ותומכיהם. מידיהם
 בקול אץ וצאן־מרעיתו הירש, הרב ריז

 שמיהרו האוטובוסים, אל אדירה שירה
 וייספיש,״ את קילקל ״המיליונר לדרכם.

לנ ״לא וקבע: אפשטיין, הרב הכריז
 ההוא בלילה נשאר צאן־מרעיתו !״ סוע

בשכונה.
החתו אולם אל האברכים שפרצו מרגע

 מעגלי־רוקדים וייספיש. של פניו אורו נה
 אז עד שישבו הנוכחים, כל את סחפו

 תיזמורת עבר. לכל ופיהקו השולחנות ליד
 השימחה ״זו קולה. הגבירה הכליזמרים
 היה ״זה להסטן, לייבל׳ה אמר האמיתית,״

אתך.״ המילחמות את שווה

 נפגשו החתונה לפני אחדים מים *
 לייב הרב לראשונה. המישפחות בני

לפר עוסק הכלה, אבי וייספיש, (לייבל׳די)
 את אך לתפילין, בתי-עץ בעשיית נסתו

 ולעס־ תורה ללימוד מקדיש זמנו רוב
 בירושלים. נטורי־קרתא קהילת בתוך קנות
 רשת בעל הוא הסטן, מרדכי החתן, אבי

שו אינדיאנה, במדינת סופרמרקט חנויות
ה רבים ובכפרי־נופש בבתי־הבראה תף

הנגב, חטיבת מפקד לשעבר שריג, נחום ^0'111191 711 !
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 מסתדר הוא איך משנשאל וארץ־ישראל. גמרא בענייני והתמקח וייספיש, לייבל׳ה דודו
מסתדר.״ לא פשוט ״אני בחיוך: השיב הפוליטיות, דיעותיו מבחינת נטורי־קרתא עם

״י״ קטנה אחות
 מן התרגשה לא וייספיש לבית הכלה של

 עיניה, את עצמה היא סביבה.־ המהומה
 ותפסה הכסא מיסעד על ראשה השעינה
לה. הפריעה לא המוסיקה אפילו תנומה,

ממאה־שערים. האברכים של מיצהלותיהם
 שני בלטו במאה־שערים הישיבה בתוך
 ״לייבל׳ה כי טען, הירש משה הרב מחנות.
 והחתונה הציוני, המיליונר עם הסתדר

 אברהם־ הרב של מצדדיו צנועה.״ תהיה
 לוותר ״לא כנגדו: צעקו אפשטיין יעקוב

 חתד את להחרים מקודשים! עקרונות על
 מחוץ שהמתינו החסידים בין הציוני!״ נת

אפ שתי בין הניחושים נסבו לישיבה
 ד׳ ניסע לא או לחתונה ״ניסע שרויות:

 שלום מלון של המפואר באולם־החתונות
 ״לא עצבני. ניראה לייבל׳ה למקורביו. יונר :) המיל- שהכין הגדולה בזלילה כבר החלו

 לאבי אמר לי,״ שהבטחת הצניעות זאת 1־
 השיב יחסי,״ דבר זה ״צניעות החתן.

 אושר. של בחיוך השני מחותנו ין
מש- יצאו בלילה עשר השער. לקראת ־!.

־? עליבאויקאדות
 השני בצד הנמצאים אנשים שני עם דיבר בתו בחתונת אך
 ארץ־ישראל ואיש (מימין) בגין מנחם המיתוס: של

למעלה). בגין (ליד אלדד־שייב ישראל ד״ר השלמה,
יי0

הצניעות
כ וידוע ארצות־הברית רחבי בכל פזורים

מסור. ציוני
ב וייספיש, של בביתו נערכה הפגישה

 שהאורחים למרות מאזדשערים, שכונת
 התאכסנו מארצות־הברית שהגיעו הרבים

 המיליונר בירושלים. פלזה במלון־הפאר
 פאר ברוב בנו את לחתן ביקש הסטן
 וייספיש מוכר. ולנדיב למיליונר כיאה והדר,

לב כי התנגד, לא-כל־כך בעצם, התנגד.
הנוק התקנות על במיקצת ויתר הוא סוף
 החרדית העדה של ״בית-דידצדק של שות

 הנישואין תנאי את הקובע בירושלים,״
 המשתדכים בין חוזה-הנישואץ את ועורך

נטורי-קרתא. בקהילת
 מפורשות קבע החרדי שבית־הדין למרות

יש בסעודה בענווה, תיעשה ״החתונה כי
והכלה. החתן מישפחות בני רק תתפו

)34 בעמוד (המשך

דוג־ של שדיהן את שהציגה כרזת־הפירסומת את שראולעיניים
 של בתכשיריה להשתמש לאברכים הציעו אשר מניות, —

המודעות. לכסות שלום, מלון של מנהל־המכירות קם, יגאל דאג התאונה ערב זנט.


