
בהלוויה וקריסטוסר משולם
בלאס־ננאס מלון

 שנתיים, לפני אשתו, מות אחלי
 ושתי בני־המישפחה הזקן באב טיפלו

ש 24 במשך בחברתו שהיו מטפלות,
ביממה. עות

 שהתה פינחס, של בתו נעמן, אביבה
 ויכלה התקופה, באותה בארץ היא גם

 באביה. הטיפול אחרי מקרוב לפקח
לנ והחליטה לעבוד כשחדלה לימים,

 לארצות־הברית, מישפחתה עם סוע
 האבא את נעמן ויוסף אביבה הזוג לקחו
 פרטי, מטוס שלח הבן, משולם, איתם.
 ובכללה המישפחה, כל עלתה שאליו

 ללאס־ פעמיהם ושמו המטפלות, שתי
וגאס.

השי ביום ריקליס פינחס כשנפטר
 החליטו בלאס־וגאס, בבית־המלון שי

 הלווייתו את לערוך בני־המישפחה
 הנכדים, 11 הילדים, כל בנוכחות בארץ

הנינים. 12ו־
ה ביום שהתקיימה בהלוויה, ואכן,
 בני כל נכחו בתל־אביב, שעבר שלישי

 שם היתה המורחבת. מישפחת־ריקליס
משו של הראשונה אשתו יהודית, גם

מני ובנה בנותיה שתי בחברת לם,
 אייזיק גם היה איתר, למשולם. שואיה
 איש״עסקים לחיים, בן־זוגה מויאל,

תל־אביב. מוותיקי
הנוכחית, אשתו בחברת בא משולם

 3ה־ בת קיידי ילדיהם: ושני זדורה, פיא
חודשים. 7ה־ בן וכריסטופר

ל שערו וצביעת ניתוח־פנים אחרי
 שמור צעיר, משולם נראה בהיר חוס

למ בפניו, קמט וללא כרס ללא היטב,
שנותיו. 63 רות

 לבשה קטנת־המימדים, אשתו פיא,
שר בעלת מחוייטת, אפורה חליפה
 כשהיא בהלוויה והלכה ארוכים, וולים

 התינוק בנה את לסירוגין נושאת
טיבעי. בגודל ובובת־תינוק

ללוות שבאו החשובים של מיספרם

להט ושלמה שרון ולילי אריאל
משיות נשים שתי ונם

 ארוכה, תקופה במשך ריקליס באבא
ארונו. אחרי הלכו

 בבית־הקברות נקבר ריקליס פינחס
 חלקת־קבר שם קנה הבן בחולון.

 נקבר והאבא גדולה, מ^שפחתית
 שנתיים. לפני שמתה לאמא, בסמוך

 יתנם, קדיש משולם אמר הקבר ליד
 של בתו הספד. קראו נכרות ושתי

ובתה באנגלית הספד קראה משולם

 קראה משולם, של אחותו אביבה, של
בעברית. הספד

 את משולם שכר השיבעה לצורך
 בתל־אביב, הילטזן במלון הזית אולם
 פני את בני־המישפחה קיבלו ושם

למיניהם. המנחמים
יריב, שולמית

₪ צפריר ציון צילם:

 תנו קצות מנו התננסו ויקרים בני נר
נראס־וגאס שנכסו המישנחה אני והלווית
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 94 בגיל מת ריקלים ינחם ^
 בלאס־ ריוויירה שבמלון במיטתו

 לבנו, שייך המלון ארצות־הברית. וגאס,
ריקליס. משולם
 התגורר ללאס־וגאס נסיעתו לפני

 ארוכה תקופה במשך ריקליס האב
 משלם כשבנו בתל־אביב, הילטנן במלון

בכך. הכרוכות ההוצאות את
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 היה האחרונה בדרכו ריקליס פינחס את
 לילי השאר, בין שם, היו ביותר. מועט

 קייני להט, שלמה(צ׳יץ׳) שרון, ואריאל
 תל־ ממנסיאזן שפס מרק שובל, וזלמן
כס לתרומות שזכו ממי ורבים אביב
המיל משולם של מכיסו שונות פיות
יונר.

שטיפלו הכושיות, הנשים שתי גם
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