
 הבר־מיצחה את חגגה ירושלים שד הבלתי־מןבתרת המלכה
 ★ הדחייה בגדל למסיבה, החתיכות באז לא בתר־אביב ★ בנה
ה בחיפה, ה חגג מלכ ת1ם־ה1י ה ד ה ל מ צ ע ת וזכתה ל קו שי בנ

סלמתית בד־סיזמ/ד״ יחשרם:

1 1 1 1 1 1^  מהמחוזרים רות(מימיו) ורעייתו ניטים(במרכז) מיש־ דובר (משמאל) פזנר אבי "
 כאילו נראה מהמעמד. משועשעים שבאורחים, ל־ יד מרים רד־ראש״הממשלה, 11 111

במועט. הסתפק הוא כי בדיאטה, ניטים השר משה השר אוכל. כשהוא לצלמו לא ומבקש צלם

|ד1 וווי■ \| ך  של הבכורה בתם היא 15ה״ בת קארץ ך
של לגובה מתנשאת היא הדוידוביצ׳ים. 11.111111 #11
מתי. לאביו הדומה השמחה, חתן אחיה, לצידה סנטימטרים. 176

 כבר והלצות בדיחות הרבה
 דבר אך הירושלמים, על סופרו

 את מהם: לקחת אי־אפשר אחד
 המסיבות של והאלגנטיות האיכות
שלהם.

 דוידו־ שרה החברה אשת
 הבר־ מסיבת את שערכה ביץ,

 היאט במלון אורי בנה של מיצווה
 לכולם הוכיחה בירושלים רימס׳
וטו לרבים מקורבת עדיין שהיא

 הכוללת הירושלמית, בחברה בים
 וכמובן ומשפט חוק מימשל, אנשי

העיר. של הספרדית האצולה
 היה הזה האלגנטי האירוע

של המי־ומי לכל מקום־מיפגש

| (מ דוידוביץ שרה1ך1|  עם ושיח בחייך ימין) 11 ש
 אשתו האלגנטית, בטיוני נגווה

בישראל. מצריים שגריר של

ושו סעדו המוזמנים 500 הבירה.
 מתי, של תזמורתו לצלילי חחו

 מתי כי ריקודים היו לא בעלה.
 שנת־ את עדיין סיים לא דוידוביץ

לעו אמו. מות על הראשונה האבל
ומשק מזון של שפע היה זאת, מת

 חברי־הכנסת כמו ומכובדים אות
 הנגבי, וצחי עמור שאול
מי ורוני ניסים משה השרים
 פרומצ׳נקו משפחות בני לוא,

 של נציגים כמה וגם ורג׳ואן
 ידידים כמה התל־אביבית. החברה

 לשלוח הזדרזו המסיבה מן שנעדרו
 סגן־שר־ ,ביניהם מברקי־ברכה:

 וראש- נתניהו, ביבי החוץ
שמיר. יצחק הממשלה

11 | | | ך1ץ ך ך ד  החתיכות אחת אנגלנדר(משמאל), זלמה 1|
1 ן 111 1 1 1 1 1  השבעים, שנות של והידועות הזוהרות 1

 הפועל״חיפה, קבוצת הנהלת ליו״ר נישואיה עם לחיפה עקרה
בתהג׳ולי. בחברת משמאל) מילר(למטה יהודית אנגלנדר. איציק
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