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 קול איש של בביתו זזשנד.

 ואשתו שי שמואל ישראל
ו גליה אליו באו נחמה.

 כן־ מלילה מוסול, חיים
עד לוי, אורי ובעלה זכאי

 כן־ רפי ובעלה פלידל נה
 כר־ ושלמה דיתה משה,
 מיש- כל פתיר. ודן שביט

 המנות אחת את הביאה פחה
 חיים שאל הקושיות את לסדר.
 האיי-קיו יש לי ״כי טופול
בקור לדבריו. ביותר,״ הנמוך

 בר־שביט קרא ההגדה את אם
 פתיר ח הרשע׳ תפקיד את
 לוי אורי החכם, תפקיד את

 שאינו זה את שי ושמואל התם
ערך הסדר את לשאול. יודע

 היא ברע. לפתע חשה כאשר
רג לכמה חכרתה את איבדה

 ברחבה. שרועה והיתד■ עים,
ש אחרי אליה. ניגש לא איש

 הביתה. מונית לקחה התעוררה,
״ירושלים :אמרר■ למחרת
 ניריורק. כמו כבר נעשתה
 אנשים, עשרות עברו במקום

אלי!״ לגשת טרח לא ואיש

■  המימונה חגיגות את |
 מפוארת בארוחה השבוע נעלו

המיל בירושלים הילטון במלון
 גאון, גיסים השווייצי יונר
 שגריר לוי, דויד הבינוי שר

 מור־ סעד בישראל מצריים
 ירושלים עיריית וראש תדא
ל- כרטיס־יחיד ק. קול טדי

הסופ לוועידת באה המשוררתשריף בת־שבע
טשר־ בבית שנערכה רים,

 אגודת־ של היוצא בוועד חברה היתה שריף בתל-אביב. ניחובסקי
״עקרת־בית להיות אשוב ״ממחר :כניסתה עם ואמרה הסופרים, ! 

 בוועידה שריף. נועם המלחין של אחותו היא בת״שבע
דומה. בתסרוקת הופיעו ושתיהן נמיר, אורה הכנסת בחברת פגשה

 אלמוג, יזרח עורד-הדין
 כלה העיתונאית של בעלה

ו דתי, מבית שבא אלמוג,
 את הסדר. הילכות בכל הבקי

 כן־משה, רפי הינחה השירים
 הסדר בתום מוסיקאי. שהוא
 טוטו-בחירות. החבורה ערכה

 וכתב שקל, 50 נתן אחד כל
 מנדטים כמד■ פיסת־נייר על

 הכסף את מיפלגה. כל תקבל
 בניירות־ערך, לוי אורי השקיע

 הפתקים על שומר ובר-שביט
 בטוטו שינצח מי שלו. בכספת

ה אחרי הכסף כל את יקבל
בחירות.

 היועץ נשאל כאשר ■1
ב מצריים בשגרירות המדיני
 גומעה, אחמד הד״ר ישראל,

 :ענה ליל-הסדר, את בילה היכן
ב השתתפתי שעברה ״בשנה

 שההגדה שגיליתי ואחרי סדר,
מצ אל סימפטית כל־כך לא

 אחד שסדר החלטתי ריים,
לי.״ הספיק

 מתגובת מאוד מאוכזבת 11
 אורה, היתד■ ברחוב האנשים

 הטלוויזיה שדר של אשתו
 בשבוע אחימאיר. יעקוב

 ברחבת ברחוב, עברה שעבר
בירושלים, לצרכן המשביו

שקל. 300 עלה ארוחה אותה
 של גרושתו רז, רינה ■
 רז, מנשה הטלוויזיה שדר
 שחקנית־תיאטרון שהיתר■ ומי

 של ביחסי-צבור כיום והעוסקת
להינ עומדת בירושלים, מלון
 אחדות, שנים מזה לידידה שא

 דויד הירושלמי עורך־הדין
אבולעפיה.

 הדסה של בערב־ראיונות 81
 אירח בירושלים הילטון במלון

 רפופורט, עזריה המנחה,
 האוניברסיטה נשיא סגן את

 מי דיניץ, שימחה העברית,
 בארצות- ישראל שגריר שהיה

 על שוחחו השניים הברית.
 דיניץ: אמר הסעודית. ערב
 הסעודים מדוע מבין לא ״אני

 על מילחמת־קודש מכריזים
 לא סעודי אף כאשר ירושלים,

 היתד. כאשר שם להתפלל בא
 לפני הירדנים. שילטון תחת
 גולדה כאשר רבות, שנים

 ראש-הממשלה, היתד. מאיר
 פיי־ -המלד כי ידיעות הגיעו

 הסעודית, בערב אז ששלט צל,
בירו להיקבר מישאלה הביע

 ״מה גולדה: אז אמרה שלים.
 ונעשה מתי, יודיע שרק הבעיה,
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