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סוד *  רנססייס נתונים באינ
שאר מ בחר־ ־המוצר ו 1971 הנ

תמרורים
ד ל ו  של העיתונאים ועד ליו״ר * נ

 המיקצועית הוועדה וחבר אחרונות ידיעות
ו פורת, אורי העיתונאים, אגודת של

 נס־ציונה ילידת (ציפה), ציפורה לרעייתו
ש (רוני), אהרון בן: בארץ, רביעי דור

ב שנהרג ציפה, של אביה שם על נקרא
* •

פורת ורוני אורי

ל כשנה לפני התנדב עת תאונת־שמירה
 אורי, אשדות־יעקוב. בקיבוץ בספר שרות
 חביב בארץ, הראשון העברי בית־הספר בוגר

 ל- נצר בארץ, רביעי דור בראשון־לציון,
ה מדעי למד בחיל־הים, שירת ביל״ויים,

 אוניברסיטת של לעיתונאות ובמדור מדינה
 האחרונות השנים בעשר משמש תל־אביב,

אחרונות. בידיעות בכיר ככתב

ו א ש י  גרדי שלום בתל־אביב, . נ
 רמת־גן עיריית של ראשי ארכיטקט ),40(

המזר בירושלים היהודי הרובע וארכיטקט
 מרים ד״ר של בנה הר־טוב, יליד חית,

 העברי בישוב הראשונות מהרופאות דוקר,
 כורנוג־ הלינה והארכיאולוגיה בארץ,
סקי.

ו א ש י  בבית הצרפתית, בריביירה ♦ נ
ה ילדת שהיתה מי הזוג, בני של הקיץ
 ב־ להופיע והירבתה הקודם בעשור פלא

ו )25( מילם היילי דיסני, וזלט סירטי
 הבריטי הבמאי שנים, ארבע מזה ארוסה

ל ואב גרוש שהוא ),57( כולטינג רוי
 ושהוא החדשה מאשתו מבוגרים ילדים
אשתו. של מאביה מבוגר יותר עצמו

ה נ ו ל וייצמן מכון נשיא לסגן • מ
 דוסטרוכסקי, ישראל פרופסור מדע,

 שנמנה במכון, איזוטופים לחקר מהמחלקה
 1965מ־ וכיהן 1948מ־ המכון מדעני סגל על

אטומית. לאנרגיה הוועדה כמנכ״ל

ג ו ח  כותב של 26ה־ יום־הולדתו ♦ נ
תוכניות עורך עיתונאי־פיזמונים, הפיזמונים,

קורן ואכי חן שולה

 שולה הזמרת של בעלה קורן, אכי רדיו,
להריונה. השמיני בחודש הנמצאת חן,

ג ו ח ש מי של 58ה־ יום־הולדתו ♦ נ
 ילין־מור נתן לשעבר לחיי מנהיג היה

 מלחמת־ בשנות לארץ שעלה (פרידמן־ילין),
 שלושת בין מקומו את ותפס העולם־השנייה

 אחרי ישראל, חרות לוחמי מרכז חברי
 נרדף שטרן. (״יאיר״) אברהם של מותו

 על פרם הקציבו שאף הבריטים, על־ידי
 לאירגון בהשתייכות הורשע 1949ב־ ראשו.
מ המתווך של הריגתו בעיקבות טרור,
 ברנאדוט, פולקה השוזדי הרוזן האוים, טעם
 עם שוחרר מאסר, שנות לשמונה נידון

 כסיעת־ כיהן בה הראשונה, לכנסת היבחרו
 מפוליטיקה, התרחקות של שנים אחרי יחיד.
 הפוליטי הדו־שבועון את שנים משך ערך

 אמצעים, מחוסר יותר מאוחר שנסגר אתגר,
 ב״רשימת האחרונות בבחירות מועמד היה

השלום״.
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