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הודה, נר בבית־הסוהו *ישב אם יו אפיל1.
הוויה אומרים בור !תנקם 1 אנה!

האלמוני הרוצה על תורגימן בלה של
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הזמנות. ושלחו בגדים קנו האולם, את שכרו חודש. לפני כבר לחתונה בהכנות פתחו פחות

הכלה הורי
תורג״מן ואברהם ס<מ<

ה תני נ

החתן הורי
דיע וסעדיה יונה

ה תני נ

בניהם כלולות בשמחת להשתתף שמחים\להזמינכם

ה ל ם'עב״לב ח מנ
 13.12.79 תשיב! בכסלו כ־ג חמישי ביום אי״ה תתקיים החופה

נתניה. - 8 המלך דוד רח־ •מקסים•, באולמי בערב 7.00 בשעה

באים! כולם אץ. למבדקים: המען

שלדברי מנחם, :דצמבר.

 וקרו־ לידידיהם ומנחם בלה שלחו לעולם, תיערך שלא ן1!1|)
 13ה־ החמישי ביום להיערך עמדה החופה ביהס. 11*1

האירוע. את לממן כדי ולילות ימים עבד למוטב, חזר הוריו

ארבעה בעוד להיוולד

 עמדו בן־ציון בשכונת 6 רמב״ם ברחוב ובלה מנחם של בביתם
 אמור שהיה התינוק את ולגדל חייהם את לחיות בני־הזוג

הגורליות. היריות נורו החזית חלון דרך חודשים.

 !יא־מניאק שלך, המצפון יפה ^
* ' /  התייפחה למה?״ בה, ירית למה /

בהיסטריה. בלה, של אמה תורג׳מן, סימי
 אלוהים אבל לחתונה, הזמנות ״שלחנו

 לחש לרצח!״ הזמנות תהיינה שהן רצה
מכו כשהוא מנחם, של אביו דיין, סעדיה

חיוורות. ופניו הדירה בפינת נם
 תושבי את זיעזע בנתניה הכפול הרצח

 פילח עוזי מתת־מיקלע יריות צרור העיר.
של גופותיהם את שעבר הרביעי ביום

בעי שהיו ,30ה־ בן ומנחם 19ה־ בת בלה
 שכרו אף הם לחתונתם. ההכנות של צומן

 בנתניה, המפוארים האולמות אחד את
 למיבר־ ״מען כתבו: לחתונה ובהזמנות

 באים!״ כולם אין. קים:
 של ובעיצומו אחרת. רצה הגורל אך

במיטו נמו השכנים כאשר הסערה, ליל
 את הרוצח שבר דבר, שמעו ולא תיהם
 ,6 רמב״ם ברחוב מנחם, של דירתו חלון

שי- ארוך. צרור וירה בן־ציון, בשכונת
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