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שטיח
 הזיעה את מפניו ניגב ושפירא מנשוא

הזמן. כל
 לסוחרים בת שיפר. אסתר הכלה,

 נראתה לא האוסטרית, מווינה אמידים
הגב הופרדו. והגברים הנשים כי כלל.
 הבן. את בירכו ושם לפואייה נכנסו רים

 ורק לעבר.שפת־הבריכה. כוונו הנשים
הכ לשם יצאה שמונה השעה לקראת

השדכ על־ידי השאר, בין מלווה, לה,
 היה לא זה שבשידון־ עם־רם, הלנה נית
חלק. לה

גם קודמות, לפעמים בניגוד הפעם,

 זר מטבע בריחת למנוע כדי אורחיהם
 המלווים והוצאות •הוצאותיו על לחו״ל,

 נערכת שהחתונה ולמרות לווינה. אותו
 רק ישלם הוא כי שפירא גילה בארץ

 הכלה והורי הקוקטייל הוצאות את
הברכות. שבע את יממנו
 יותר שפירא ישלם זו חלוקה פי על

 יותר הכלה הורי ואילו דולר אלף 30מ־
דולר. אלף 40מ־

 זה נראו בקוקטייל כרוכית. גם
 בתורה, וגדולים אברכי־משיח זה לצד

בכירי- ח״כים, המימסד: צמרת ומולם

 ו־ דק קבאב קטנטנות, לביבות־תירס
צלויים. זעירים שוקי־עוף
 המשקאות טהרת על היה הבאר

 המתמחה אליעז, מבית הישראלים,
 לשתות רשאים שחרדים יין בעשיית

ממנו.
הח לארוחת־הערב הוזמנו שלא ומי
 הוגשו לארוחה מעט. די הפסידו גיגית
 כפירות, ממולא מילון ראשונה: למנה

 לימון. מיקפא שקדים, ברוטב דקר דג
 עיקרית: וכמנה צח מרק כמנת־ביניים

פיטריות. עם כתף־עגל או צלוי עוף

 את לפייס מאמץ כל שפירא עשה
 מיוחד ליחס זכו הכתבים התיקשורת.

 שנערכה במסיבת־עיתונאים שתחילתו
פיר ובה קבלת־הפנים, לתחילת סמוך

 ושפירא המלון, של הראשי הטבח טו
הנמוכה. עלותו ואת התפריט את עצמו.

הי־ החתוגה החרדים, אצל כמקובל
 אר הכלה. אצל להיעדר צריכה תה

עם ארצה לבוא הוריה את אילץ שפירא

וה המשק ראשי שרי־ממשלה, צה״ל,
עיתונות.
 כן לפני אבל כולם, דיברו"עם וכולם
 קבלת־ לקוקטייל באוכל: התעניינו

 קרים, כריכונים בתחילה הוגשו הפנים
 היה הכריכונים מילוי וקטנטנים. דקים

 דג מעושנת, אילתית שמך־מעושן,
ממו וביצים ממולאת עגבניה מלוח,
חמים: מתאבנים הוגשו אחר״כד לאות.

 סלסלת תוספות: סוגי שני ולצידם:
ירוק. וסלט ירקות

 כרוכית־תפו־ הוגשה אחרונה כמנה
 האורחים וקפה. וניל רוטב עם חים
 ואדום לבן ויין קלים משקאות שתו

הארץ. מתוצרת
המר השיחה נושא הינומה. עם

 הצרה הממשלה הקמת שאלת היה כזי
המים־ כל עם ולווייניו, המערר של

 צעדו מאחוריה המלון. של הגדולה במירפטת שנשבה
 אחזו הצעירות קרונות. מישפחה בנות עשרות שלוש
ממש. לחופה עד אותה ליוו ואחדות שימלתה בשולי

 והכלה שמואל החתןההתייחדות אל
 אנשי על־ידי מובלים

הכלה חדר-ההתייחדות. אל החופה, אחרי הביטחון,

נער שבו לאולם ירדו השניים הכתובה. את מחזיקה
 ומחצה. שעתיים כעבור רק הברכות שבע ארוחת כה

אחת. פעם רק הכלה את החתן ראה החתונה לפני

1| | | | ¥־1| \ ך״|  כשהוא פניו מעל הזיעה את מנגב שפירא אברהם ן
|  לצידו בניו לקבלת־הפנים. המוזמנים ידי את לוחץ 11 1111 111 \

הגברים. כל עם ארוכות התנשק שפירא אחר. במקום ישב והבן־החתן

ם ה ר ב בדיבורו. עמד שפירא ס
 רב אוכל יהיה שלא הבטיח הוא
 איש, 3000 היה. אכן, וכך, בנו, בחתונת
 תע־ שערף לקבלת־הפנים מוזמנים

 החופה, לפני והח״ב שיין־השטיחים
שהסתובבו המלצרים אחרי אצו־דצו

 שש־ לשעות נקבעה קבלת־הפנים
 ובני־ המוזמנים מן חלק רק שמונה.

 לארוחת־ גם הוזמנו ,350 המשפחה,
 הברכות שבע טקס הוא הלא הערב,

 החופה. סיום אחרי שהחל המסורתי,
ישב שמואל, החתן, שדכנית. גם

 אבוניס ביטחון, קציני עם התעום ובנים
 מרך שר הצנע בחתונת נוליטיקאיס, עם

המדינה מננייל שוב שהוא השטיחים
 עגולים ומגשים הרבים הקרואים בין

בידיהם.
 על האורחים התנפלו מחוסר־ברירה

 המנות הונחו שעליהם בשולחנות,
 ניתן שם לקבלת־הפנים. האחרונות

 מוס עוגיות, עוגות, גלידה, למצוא היה
חם. קפה גם ולבסוף שונים בטעמים

 לאולם־האירועים בכניסה בפואייה,
 התל־אביבי, הילטון מלון של הגדול

 הוא החתונה. ערב למהדרין שהוכשר
הצ אליו ארור, שולחן מאחורי ישב

 שונות. מארצות רבנים אחר־כר טרפו
 בניו ושאר שפירא עמדו האולם ובפתח
כבד היה החום הבאים. את ובירכו

ך71 •1*1*1 | |  בעזרת המיוחדת בפינה שיפר, אסתר הכלה, 711ן
ידיה. את ללחוץ בתור עמדו המוזמנות הנשים. 11^11111 1*1 #

 בכולל. ראשון, בשלב ילמד. הוא בירושלים. יתגוררו הטרי ובעלה אסתר
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לחופה מיצעד
החזקה ברוח הזמן כל שהתעופפה בהינומה מכוסות


