
נאשו - שעבוה בפעם המיזנוו גואה נו
 נאשר הבא, בשבוע בתו. את שביוא השיא

אחות לגמו׳ ״ואה זה - בגו את ■שיא ,

 מוזמן אתה אם
 צווו רחתונח-אין

 כן, רבני שחצום
ול יהיה הכיבוו

ולגב לנשים שיופרדו — לסועדים
 תזמורת זמירותיה את תנעים — רים

כליזמרים.

י ל מ י ס
 החתונה? הוצאות את ישלם י̂ 

לו אי  היו בווינה, החתונה נערכה ^/
 הכלה. מישפחת על חלות הוצאותיה

כמ שלא בארץ, נערכת שהיא מכיוון.
בר בהוצאות. ישא מי ברור לא קובל.

 הצדדים ששני מניחים החרדי חוב
אותה. יממנו

 לאורך נערך שבע״הברכות טקס
 החתונה למחרת כמקובל. ימים. שיבעה
לח מסיבות ייערכו שלאחריה ובימים

 קרובים, ולבני־מישפחה ולכלה תן
 הפורום.יהיה בארץ. שונים במקומות
שלפ ייתכן אבל מצומצם. מישפחתי

 בבית־מלון, ייערכו שניים או ערב חות
 צרה תהיה המארחים שדירת משום

המוזמנים. כל את מלהכיל

חצנו! חתונת
 והם מגשים, ובידיהם מלצרים יעברו
 על — בלבד חטיפים לאורחים יגישו
בלבד. קלה תהיה השתיה העוף. טהרת

 7 בשעה תתחיל הפנים קבלת
 לאולם־ בכניסה תיערך היא בערב.

 וחצי שעה כעבור המלון. של האירועים
 לטקס הגדול, לאולם המוזמנים ייכנסו

 ליד ארוחת־ערב שהוא הברכות, שבע
שולחנות. י

הבא: התפריט מוצע לאוכלים
 לא דג־ים. — ראשונה מנה •

כשרות. מטעמי חלילה, ממולא,
צח. מרק — מנת־ביניים •
 תהיה בשר. — העיקרית המנה •

 עוף — בשר סוגי שני בין רק בחירה
סטנדרטיות. תוספות עם ובשר־עגל,

 נהוג שפירא, של מסוגו גבירים, אצל
בין לפחות לבחור לאורחים שמוצע

 הבחירה קוצצה הפעם בשר. סוגי שישה ^
לשליש.

ועוגיות. גלידה — אחרונה מנה •
לא נסך״) (״חשש מטעמי־כשרות

משק או מתוצרת־חוץ, יין שום יוגש
 ועד משמפניה אחרים. חריפים אות

 המאושר היחידי היין משובח. לוויסקי
מיק יין־ענבים הוא המשגיחים על־ידי

אליעז. בי *3
 הוא קבלת־הפנים לאורח מנה מחיר

דולר. 10
 נע בשבע־הברכות לאורח מנה מחיר

רולר. 30ל־ 28 בין

שים לא  מגי
אורחים

 בחתונת־ צפויים אנשים מה ך■
השנה?

הזמ 800כ־ יצאו שפירא של מביתו
 הכלה מוזמני את גם הכוללות נות

מחו״ל. והאורחים
 לא הוא במזון, חסך ששפירא למרות

 החרדי שברחוב משום באורחים, קימץ
שימחה. ריבוי הוא אורחים ריבוי

זהות. הזמנות קיבלו המוזמנים כל
בארו נוכחים יהיו מהם 350כ״ רק אך
הערב. חת

החשו האורחים של ההזמנה גבי על

 לטקס גם מוזמנים שהם צויין בים
שבע־הברכות.

המובחרים? 350 מיהם
 למישפ־ נשלחו הזמנות 280 בערך

הצד משני קרובי־מישפחה שהם חות
מחו״ל. ואורחים דים

למישפ־ נשלחו בלבד הזמנות 70
 הישראלית, החברה צמרת של חות

 מראש־הממשלה ביקרן, חפץ ששפירא
לצמרת־המישטרה. ועד פרס שימעון
 מיצג־שווא, הם אלה מיספרים אך
סיבות. משתי

 שלא מי גם החרדי, בעולם ראשית:
 ולהשתתף לבוא עשויים הזמנות קיבלו

 מוצאים הם אין המתחתנים. בשימחת
לאולם. מחוץ אל

 מייצגים הללו המיספרים שנית:
מה גדול שחלק וסביר בתי־אב, ראשי

לאי מישפחתם כל עם יבואו אורחים
החשוב. רוע

 יש הזמנות, 800 נשלחו שאם כך
 של הגדול האירועים שבאולם להניח

 לפחות הערב באותו יסתובבו הילטון
 להניח אין יותר. לא אם איש, 3200

מוק בשעה המקום את יעזבו שרובם
עצמה. הארוחה על ויוותרו דמת,

 מיספר יגיע ממעיטה. הערכה על־פי
לפחות- 1400ל־ בארוחה הנוכחים
החתונה? תעלה כן, אם במה,

 שה־ בתנאי האלה, הנתונים על״פי
 מגיעות במפתיע, תגדל לא מיכסה

בערך. דולר אלף 75ל־ המזון הוצאות
 מיספר עשוי זה מסוג בחתונה

 עור לתפוח דבר של בסופו המשתתפים
יקרה. לא שזה ייתכן הפעם יותר. הרבה

המוז שמיספר מניחים בהילטון
 משוס הערב, באותו ישולש לא מנים

 באותו מתחרים שני יש שלשפירא
הלילה.
 חתונה מתקיימת הבא הרביעי ביום
ברחו מקרצ׳ניף האדמו״ר אצל גדולה

 ממו־ האדמו״ר אצל חתונה, ועוד בות,
 השתתפות שם צפויה בתל־אביב. ז׳יץ
חרדים. אלפי של

 שהחתונה שמח עצמו הילטון מלון
 הנהלת חששה בתחילה אצלו. תיערך
או דך את יעדיף ששפירא המלון

 פרטי. או ציבורי אחר, אולם חלילה
 שבו המקום את שפירא העדיף לבסוף
בתו. חתונת גם נערכה

 תהליך המלון עובר החתונה לצורך
המשגי למהדרין. הכשרה של מיוחד

 אנשי הם המלאכה על שיפקחו חים
 אנשי ולא מירושלים, החרדית העדה

 שהחרדים מתל־אביב, הראשית הרבנות
 מקווה המלון בסמכותם. מכירים אינם

עו לפירסום שתזכה אצלו, שהחתונה
 תביא החרדיים, היהודים בקרב למי
 לא לכן. עשירה. חרדית תיירות אליו

לשפירא. שהציע במחיר הפריז

 סימלי בתאריך תיערך החתונה
 18ה־ השנה יום זהו ביוני. 5ה־ — מאוד

 ויום ששת־הימים, מילחמת לפרוץ
 למילחמת־ השלישי השנה יום לפני

לבנון.

 לאן לדעת מישהו ביקש אילו
 ב־ הישראלית הכלכלה פני מועדות

 בחתונת טמונה התשובה אולי ,1985
 הכנסת של ועדת־הכספים יו״ר של בנו
 המצב את היודעים המעטים אחד —

ישראל. של האמיתי הכלכלי

■ ציטרין בן־ציון

שפירא שמואל חתן
בשר סוגי שני רק

במדינה
)12 מעמוד (המשך

 שבגדה כרם טול בעיר להשתחרר
 לצאת בחר לעומתו, מאהר, המערבית.

הארץ. מן
 יותר לפני נידונו האסירים שני
 שהורשעו אחרי למאסר־עולם, משנה
ברומברג. אבי החייל ברצח

 השני ביום האחרון. ברגע
 האסירים 1150 כששוחררו שעבר,

 היו לא החילופין, בעיסקת שניכללו
ביניהם. יונס ומאהר כרים

 השיחרור על שידעו בני־המישפחה,
 היו שהתבצע, לפני שבועיים הצפוי

 ערכו השני היום לפני עוד מופתעים.
 הצלב־ במישרדי פרטיים בירורים
 האירגון עובדי בתל־אביב. האדום
 על מידע להם לספק בתחילה סירבו

 לחץ אחרי אבל המשוחררים, רשימות
 רשום מאהר כי אישרו המישפחה מצד

 המשוחררים, ברשימת השלישי במקום
הרביעי. במקום וכרים

נות והשניים הגיע השיחרור מועד
בבתי־הסוהר. רו

 ״שני הזה: להעולס צה״ל דובר
ברשי מסויים במועד נכללו האסירים

 לשיחרור. מיועדים שהיו מי של מות
 לקבל האחרון ברגע הצליחה ישראל
לשחררם.״ שלא השני הצד הסכמת

עיתונות
קרה זה

בפתח־תקווה
דינמיט לא —-------------

קפצונים ולא
 שהה ישראל, קול כתב נוגה, צחי
 הכדורגל במיגרש בצהריים, בשבת,

 ה־ על כתבה והכין ביפו בלומפילד
למכ פתח־תיקווה הפועל בין מישחק

 המישחק(בתוצאה בסיום תל־אביב. בי
 פתח־תיקווה, אנשי נוגה אל ניגשו )0:0

 עיתונאי ששום קרה איך אותו שאלו
 מברזיל, הכדורגל שקבוצת פירסם לא

 נגד שבוע לפני שיחקה דה־גמה, וסקו
פתח־תיקווה. הפועל קבוצת
ש הברזילית, הקבוצה היתה זאת
 חדשות הצהרון בחסות לארץ הובאה
 כרטיסים נמכרו גדול פירסום ובמסע

ישראל. נבחרת לבין בינה למישחק
אחרו ידיעות האחרים, הצהרונים

 הקבוצה על כמובן, ירדו, ומעריב, נות
 שמו את אפילו להזכיר בלי הברזילית,

 הגדיל אף ידיעות חדשות. העיתון של
 הכוכב דינמיט, שרוברטו וטען לעשות

 לא ואפילו דינמיט אינו הברזילי,
קפצונים.
 המישחק אחרי קירקם. או סקופ

 הכתבות ואחרי לישראל ברזיל בין
 רצון, אבי כתב המתחרים, בעיתונים.

תגו חדשות. של הספורט מדור עורך
 האחרים העיתונאים כל על חריפה בה

 כתב אברמוביץ, אמנון את כינה ואף
ומשונים. שונים בשמות מעריב,
 על נוגה שמע שכאשר קרה וכך

 הברזילים שניהלו המוקדם המישחק
הי את ושידר פתח״תיקווה. מכבי נגד

 שירים התוכנית מהדורת בפתח ריעה
 אחר ספורט איש מייד טילפן ושערים,

 זהבי. פינחס הכתב חדשות. של
 ושערים, שירים עורך הוד, לגירעון
מדוייקת. אינה שהידיעה לו והודיע

 בכל הידיעה פורסמה יומיים כעבור
 לכתוב מרצון מנע לא זה העיתונים.
 ישראל מקול נוגה ״צחי בחדשות:

 קרא הזדמנות באותה סקופ...״ המציא
 היה שזה טען הרדיו", ״כתבלב לנוגה
 היה ״אילו והמשיך עיתונאי ברווז
 קירקס. מעצמו מונע היה בודק,

 מאימוני באחד כי מגלה היתה הבדיקה
 הברזילאי המאמן ביקש שעבר השבוע
 ישראלים שחקנים חמישה להזעיק

 מישחק־אימון לקיים לו לאפשר כדי
 נעתרה פתח־תיקווה הפועל פנימי...
 מטובי חמישה והעמידה לבקשה
הפנימי..." למישחק־האימון שחקניה
לחד העביר הוא מייד. הגיב נוגה

 הוא בו עורך־דינו, מידי מיכתב שות
 שעות 36 תוך התנצלות מחדשות תבע

 שקל מיליון שלושה בסך כספי ופיצוי
 לא באם לו. שנגרמה עוגמת־הנפש על

 נוגה, הודיע לתנאיו, חדשות ייענה
הוצאת על מישפטית תביעה יגיש הוא




