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שחורה. בחליפה בר, לולה עם באה היא שלה. הבית

 מברוקאד חלקים שני חליפת לבשה אופירה,
 קטיפה בחליפת הופיע הבן ארז וזהב. שחור בצבעים

ראשון. הגיע לשעבר, הנשיאותי הזוג ואופירה, יצחק
וז׳קט שחורה טאפטה בשימלת הופיעה לאה,

1 - 1  שרכשה פנינים, מחרוזת ענדה לצווארה מקטיפה. 1
פרימן. מרדכי הדתי הקריין הינחה הטקט את לאחרונה.

 התנצל יותר מאוחר המלון. שטח את
 לא אבל התקרית. על בפני קצין אותו
 על־ידי וזוהיתי קלה שעה עברה

 מוקף כשהוא אלי שניגש שפירא
 לכתוב לא ממני וביקש חדרו באנשי

 הופיעו הצהריים בעיתוני החתונה. על
 ללא החתונה, על קצרים דיווחים

הכותבים. שמות
לעי מיכתב הגיע החתונה בבוקר

 להימנע המערכת התבקשה ובו תון,
החתונה. על מכתיבה

 עשרות הוצבו החתונה בבוקר
 המובילים לרחובות מסביב שוטרים
 המוקדמות הבוקר משעות למלון.
 הירקון, ברחוב החנייה כבר נאסרה

 ברחבת לחנות הורשו לא ומכוניות
 העבודה הושבתה כך בשל המלון.

 שעת שהתקרבה ככל בתחנת־הדלק.
 מיספר והלך גדל ,6 השעה האפס,

 כן כמו .120ל־ שהגיע עד השוטרים
 שנידרשו צה״ל של חיילות 10 גוייסו

 אליהן כמובן. בחצאיות, להופיע
 ביטחון, אנשי עשרות הצטרפו

 חובשים כולם והג״א, מישמר־אזרחי
שמירת על הופקדו הם כיפות.

 שהפך למלון, והכניסות האולמות
 אברהם הרב של מיבצרו — מיבצר

 שני הובאו אחרי־הצהריים 3ב־ שפירא.
 כאלה אלקטרוניים בקרה מיתקני

בכ והוצבו בשדות־תעופה המוצבים
המוזמנים. של ניסה

 לקנות
שפירא את

 לפני כבר החלו לחתונה הכנות ך*
 המלון רכש זה לצורך וחצי. חודש 1 1

 שכלל טון, וחצי שלושה במישקל ציוד
איש. 800ל־ כלי־אוכל השאר בין

 לידי נמסרה הכשרות על ההשגחה
 את שהכשירו החרדית, העדה נציגי

 של לרמה המלון של המיטבחים חמשת
למהדרין. כשר

 של אדירות כמויות הוכנו לחתונה
 מלבד בשר־בקר, טון ארבעה אוכל.

 סלטים, טון שלושה אחרים, בשרים
 עוגות. וחצי טון וירקות. פירות טון שני
 אלף 50 יין, בקבוקי אלף 20

 גפילטע־ של אדירה וכמות קניידלאך,
פיש.

 לקבלת־הפנים הוזמנו איש 3000
 את קיבלו בכניסה .6 בשעה שהחלה

 על שהודו ביטחון אנשי שני המוזמנים
 המוזמנים מן שנלקחו המתנות,
 מיוחדות, עגלות בעזרת והועברו,

 איחסון לצורך רק מיועד שהיה לחדר
המתנות.

 שהוביל למסדרון נכנס כשהקהל
 מחיצה בעזרת הופרד הוא לאולם,

 שעליה בפרחים, שקושטה מיוחדת,
 וגברים ימינה, תלכנה שנשים צויין

שמאלה.
 ביותר הגדולה העוגה ניצבה בפתח
 שניים של בגובה עוגה בארץ. שנאפתה

 העוגה קומות. מתשע בנויה מטר וחצי
 אדומים בפרחים שקושטה המובחרת,

 הערב בסוף ונתרמה ממרציפן, עשויים
לבית״יתומים.

 שנכנסו לנשים שהתגלה המחזה
 מדהים היה האולם של הימני לחלק
 של קרח, עשוי ענק סמל ביופיו.
 של התיבות ראשי שהן ,11.8 אותיות

 המרכזי. המזנון את קישט והכלה, החתן
 בצורת אפיריון ניצב האולם בקצה
 ומקושט לבן משי מבד עשוי חדר,

 בחדר גן־העדן. פירחי פרחים, בכדורי
*

 החתונה: באולם ערב אותו שנראו ביותר המהודרות
 רמי, הבן," אשת מימין, ולבן. שחור בציבעי שימלה

שפירא. של השלישי הבן של אשתו למעלה, ומשמאל,
מ̂  הגביר של נרות

השמלות אחת את לבשה שפירא, של הבכור ן
16 —

 שפירא, רוחל׳ה הכלה, קיבלה זה
 השבוע בתחילת רק שהגיעה

 היא אורחיה. את מארצות־הברית,
 והיתה לבנה, ארוכה שימלה לבשה

 שלבשו המישפחה, בילדות מוקפת
 עשויות יפהפיות, ארוכות שמלות

ורודים. מעלי־משי
 יהושע- החתן, את הכירה רוחל׳ה

 משה של בנו ,21ה־ בן דרוקר אליעזר
האלק סוחרי מגדולי דרוקר, רב

 באמצעות בארצות־הברית, טרוניקה
 אביה. של ידיד ידי על שגעשה שידוך

 כתלמיד התגלה דרוקר שיקי(יהושוע)
 ודעת תורה ישיבת של מעולה

 הטובה הישיבה שנחשבת בניו־יורק,
 יחיד בן הוא בארצות־הברית. ביותר

אחיות. שתי לו ויש
 מצד מדוקדקת בדיקה אחרי רק

הבת. לפני החתן הוצג שפירא
1 וחכם. ממולח איש נחשב שפירא


