
 ה׳פלומבה׳ על שמור
לאירופה! וטוס

 הטייסים משקפי עם
 האוריגינאליים דיי״באן
לומב אנד בוש מתוצרת

 השמש משקפי של הבלעדיים היבואנים בע״מ, עינית
הגרלת - ׳85 קיץ מבצע על ז5מכריזי ריי־באן

לאירופה! חמם טיסות 3
 הסידוריים המספרים ע״פ 30.8.85ב־ תיערך ההגרלה

 משקפיים. זוג לכל שצמוד התג של גבו על המוטבעים
בעיתונות. תתפרסמנה תוצאותיה

 אמיתי באן לויי ערובה הוא התג! על ושימרו הקפידו
לאירופה. חינם לטיסת וסיכוי - זיופים ולמניעת
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 1 הפטמן רחוב תל״אביב,
 19-17 ;13-10 בשעות פתוח: המשרד

9223244 ,298772 ,722314 טלפונים:

במדינה
)6 מעמוד (המשך
 יחד הורשעו. שבהן העבירות ורשימת

השלי את ״איבדה כי הכריזה זאת עם
גלו קריאה זאת היתה חבריה. על טה"

במשוחררים. שפטים לעשות יה
 ופעלו הרמז, את הבינו המתנחלים

 יצאו לילה מדי הסמויה. הפקודה פי על
המשוח בתי אל מתנחלים של חבורות

ו שמשות ניפצו עבר, לכל ירו ררים,
 הן שהמישפחות מכיוון ברצח. איימו

הבר לחסדי ומסורות הגנה, כל חסרות
 כמשמעו, פשוטו ולמוות, לחיים יונים
ביותר. יעילה שיטה זאת היתה

 בחסות נעשים שהדברים ספק אין
 נעשה לא הישראליים. השילטונות

המתפר את לאסור רציני נסיון שום
 עצמו דעת על שניסה אחד, חייל עים.

 ונזרק על־ידם נחטף מתפרעים, לעצור
 לא איש הנוסע. הטנדר מן לאחר־מכן

נענש.
מיב־ עוד זה היה אופי?" לך ״יש

 כראש־הממשלה פרס, שימעון של חן
ולסדר. לחוק האחראי
 היתה לא שממשלת־ישראל יתכן

 לאסירים הזכות למתן להסכים צריכה
 יצר הדבר לבתיהם. לחזור המשוחררים

 הקורבנות משפחות כאשר קשה, מצב
מבצ עם בצוותא חיות הפיגועים של

הממ עצמה על משקיבלה אולם עיהם.
 של בערבות שבהסכם, התחייבות שלה

 לקיימו. עליה בינלאומיים, מוסדות
 יהיה אס בעתיד, המדינה תיפגע אחרת

זה. מסוג במשא־ומתן צורך שוב
 הפלמ״ח, ימי של הקלאסית בבדיחה

 למימי מנורת־נפט לזרוק טירון נדרש
 אופי״. לו ש״יש להוכיח כדי הכינרת,

 כמצווה, ועשה הטירון נכנע כאשר
 לך אין באמת רואה, ״אתה לו: אמרו

אופי!"
 במצב עתה עומד פרס שימעון

דומה.

אסירים
שנשארו שניים

 שנכללו אסירים שגי
 של המשוחררים ברשימת

 האדום הצלב
מבילאם שוחררו לא

 ),26(יונס יונס כרים חתם במאי 5ב־
 של מיסמו על אשקלון, בכלא אסיר
 לו הודיעו יום באותו האדום. הצלב
 שיחרורו על הבינלאומי האירגון אנשי

חילופי־השבויים. במיסגרת הצפוי,

יונס כרים אסיר
- השני הצד

יונס מאהר אסיר
הסכים -

 יונס מאהר גם חתם היום באותו
 בוואדי מכפר הוא גם בן־דודו, ),26(

דומה. מיסמן על ערה,
 הצהיר כרים שחתם המיסמך על
בוחר הוא החופשית החלטתו שלפי

)13 בעמוד (המשך

ו את גירה הזה״ .,השלם ז ז  ג
 מישטחו שר המתוכננת החתונה

 והפעם - שביוא אבוהם ח״נ
הכלכלי המשבר של הצנע בסימן

 של לחתונת־השנה מוזמן אתה ם 4̂
!  שפירא, אברהם ח״ב מישפחת ר

 24 תצום אל — הבא בשבוע שתיערך
 יהיה שם שיוגש האוכל כן. לפני שעות

ביותר. דל
הצמ כל תתרכז הבא הרביעי ביום

בא־ וחברתית הכלכלית הפוליטית, רת

 שהוא נראה החתונה. לרגל טריה,
 היו שלא — הכלה להורי הסביר

 מטבע- הוצאת כי — מהרעיון מרוצים
 דולר אלף 150 של גודל בסדר זר

 ואם בארץ. מאוד רעה בעין יתקבל
 יכניסו לארץ, מחו״ל אורחים 150 יבואו

300 ההפרש: דולר. אלף 150 לפחות

בתו) שפירא(בחתונת ח״ב
דולר אלף 300 של הפרש

 מי כל בתל־אביב. הילטון במלון רץ
שם. יהיה משהו שהוא

 של בנו שמואל, חתונת — הסיבה
 מאוסטריה, אביו לב בחירת עם שפירא,

שיפר. אסתר(״אסתי״)
 את בוודאי זוכרים המוזמנים רוב

 גדול־ התעשיין שערך חתונת־הפאר
 בסוף (״רוחל׳ה״), רחל לבתו המימדים

 מנק• הילולה זאת היתה .1983 נובמבר
ושלוחת־רסן. רת־עיניים
הפת הרבים לאורחים צפויה עכשיו

 חתונה זו תהיה הפעם מרה. אולי עה,
לכת". ״הצנע של בסיגנון

המר ושהוא לאורחים, שיוגש המזון
 יהיה לא החתונה, בהוצאות העיקרי כיב
שלה. החזק הצד

 שאינם המוזמנים, האורחים רוב
 אינם החרדי, בעולם בנעשה בקיאים
 החתונה שקיום דעתם על מעלים
 חילוקי־ - מעורר בצניעות, ועוד בארץ,
וב שפירא במישפחת חריפים ריעות
החרדי. רחוב

 הוא הכלה שצד נהוג, החרדים אצל
 ומשלם. מארח החתונה, את העושה

 טקס־האירו־ נערך חודשים כמה לפני
 דן. במלון בתל־אביב, בני־הזוג בין סין

 לצאת החתן הורי חייבים היו לכאורה,
 את ולערוך לווינה הקרובים ועם עימו

 למישפחת־ בת — הכלה שם. החתונה
שה ציפתה מאוסטריה, אמידה סוחרים
הוריה. לבית סמוך תיערך חתונה

אחרת. פסק שפירא־האב אבל
 .שהחתן נהוג החרדים שאצל למרות

 את להדגיש כדי הכלה, אחרי הולך
הש תעשיין החליט כבוד־המישפחה,

שהחתו אגודת־ישראל ומנהיג טיחים
בארץ. תיערך נה

 מישפחת־ לפני שהשמיע הנימוק
 להם, הסביר שפירא מקורי. היה הכלה

 ועדת־ ויושב־ראש שכאיש־ציבור
 יכול הוא אין הכנסת של הכספים
 ־ גזירות על החלטות בוועדה להעביר

 בראש לצאת העת ובאותה כלכליות,
לאוס־ איש 150 לפחות של קבוצה

דולר. אלף
 בין רב מתח שרר שידוע, כמה עד

 לבסוף זה. רקע על המישפחות שתי
 שהשתכנעו אחרי הכלה, הורי נכנעו

 להכניס הצורך על שפירא מדיברי
למדינה. זר מטבע

 הקרובים חרדים, של הערכה על־פי
 לחתונה ארצה יבואו חסידי־גור, למחנה

 כאן יישארו ורובם תיירים, 200 עד
 להשתתף כדי ימים, שבוע לפחות

בחתונה. הקשורים באירועים
 10 רק

דולר
 הציבורית שהביקורת ראה ך

 בעיקבות בשפירא שהוטחה ^הקשה,
 )30.11.83 הזה (העולם בתו חתונת
 לביקורת מחשש אולי שלה. את עשתה

 רקע על בפרט עתה, דומה ציבורית
 פסק הוא הקשה, הכלכלי המצב

 ברוח צנועה, הפעם תהיה שהחתונה
התקופה.

 לא ),22( שמואל שהבן, אומרים
 הסביר הוא טובה. ברוח הדבר את קיבל
 רק מקובלות החרדים שאצל לאב

 הטיפול ואחרי מישפחתיות, שמחות
 וחצי שנה לפני לאחותו שניתן המיוחד

 כך תחינותיו, אבל מקופח. חש הוא
עזרו. לא נדמה,

 של והמשקאות המזון במחלקת
 של צמוד בפיקוח הוכן, הילטון מלון

 בהשוואה יחסית, זול תפריט שפירא,
 מיש־ ואירועים חתונות של למחירים
 אחרים ובאולמות במלון דומים פחתיים

בעיר.
 החלק לשניים, מחולק התפריט

 בקבלת־ שיוגש במה עוסק הראשון
 שיוגש במה עוסק השני החלק הפנים.

בארוחת״הערב.
 בחתונת שנערכה בקבלת־הפנים

 ממטעמי לטעום הנוכחים יכלו הבת
הפ שלרשותם. שהועמד העשיר הבר
המוזמנים ביז בר. כלל יהיה לא עם
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