
 ביותר היפה הבלגי המזגוו
אפרתי ברהיטי הנחה 30$ב־<
 ברחוב סיור עושים עושים? מד׳ חדש. מזנון רוצח וחאשה... קרבים החגים

 את אבל רבות בחנויות סיירתי בת״א. הרצל רחוב הוא הרי — הרהיטים
 בת״א. ,102 הרצל ברחוב אפרתי ברהיטי מצאתי והמיוחד היפה המזנון
 תפש עיני ואת מזנונים של רב מבחר בפני הציג אפרתי ברהיטי המוכר
 הסביר במקום האיש ״.277 ״בריסל בשם הידוע מבלגיה יבוא מזנון דווקא

 המזנון בלגית. בפורנירה מצופה הכל המצוין. הבלגי ד,עבוד את ״תראה לי
 פעם ובכל הצורה את לשנות תרצה, אם תוכל, חלקים. 3מ־ ומורכב מודולרי
 בר. יש מיוחדת. פנימית תאורה כאן יש חדש. מראה בבית לסלון להקנות

 על שאלתי המקלט״. על ולשמירה לסגירה דלתות עם טלוויזיה ארון יש
 נותנים אנחנו המלאי, גמר עד בזמן. בדיוק ״באת — השיב והאיש המחיר
 ? למה — שאלתי ״.277 ״בריסל הבלגי המזנון על (!)30ס/ס של מיוחדת הנחה

המשלוח על מיוחדת הנחה נותנים אפרתי ברהיטי ״הזדמנות — השיב והאיש
מייד״. ותקנה תזדרז אם הזאת ההנחה מן ליהנות יכול ....ואתה האחרון
 הכל! על חשבו הבלגים צדדיו. מכל הפוליסנדר בגוון המזנון את בדקתי
 גם לספריה, גם בו להשתמש אפשר ובכלל מושלם העמד מהודר, המראה

 — פשוט וכיוצ״ב. ערך ודברי נוי דברי להנחת גם יקרים, כלי־בית לשמירת
 פנקס הוצאתי !30ס/ס של הנחה — בהזדמנות: ועוד מקסים בלגי מזנון

וקניתי. צ׳ק כתבתי צ׳קים,
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תמרורים
ו א יש בי ריצ׳ארד השחקן ♦ נ

 ),28( הא;ט סוזן והדוגמנית ),50( טון
 התגרש שברטון אחרי בילבד ימים חודש

 טיי־ אליזבת השנייה, מאשתו בשנית
לוי.

ם י א ש י  בנו■ ),25( פלד אורי . נ
 אורי פלי. חיים הפירסומאי של בכורו

 באמנויות ניו־יורק באוניברסיטת משתלם
 בילי ל,יא כלתו והטלוויזיה, הקולנוע

מהאוני סטודנטיודלכלכלה שטרלינג'
 הזוג בני בירושלים. העיברית ברסיטה
ב הדסה בביודהחולים לזה זה התוודעו

 קשה, במצב שם אושפז אורי כאשר בירה,
 מפעולות־התגמול באחת פציעתו לאחר

צה״ל. של

ה ת נ ו הקריי מחלקת כמנהלת * מ
 ושד־ קריינית־הרדיו בשידורי־ישראל, נים

 יעל תחת גיא, כרמית רנית-הטלוויזיה
שנה. בת לחופשה היוצאת כן*יהודה,

ה ר ט פ הנו היוונית הפסנתרנית • נ
 בהתקף־לב, ),63( כאכאואר ג׳ינה דעת
ה התיזמורת עם להופיע שעמדה בעת

בתיאט בקונצרט וושינגטון של סימפונית
 המנצח עם יחד באתונה, עתיק רומאי רון

דוראטי. אנטול הנודע

ר ט פ  ),67( נוסבוים מיכאל . נ
 את שהחל הסנה, חברת־הביטוח מנכ״ל

ב החקלאי המרכז כחבר שלו הקאריירה
 ה- בבריגאדה חייל היה ,1937ב־ ישראל

 מנכ״ל השנייה, במילחמת־העולם עיברית
 ומזכ״ל חקלאיים לפועלים קרנות־ד,ביטוח

 שהגיע לפני בארץ, עובדי־האריזה איגוד
בהסנה. הבכיר לתפקידו

ג ר ה  לטרון, ליד בתאונת״דרכים • נ
 יליד סרטים, מפיק ),42(המאירי יעקב

 הישראלי הסרט את בעצמו שביים יבניאל,
 את בו הפסיד רווח, זאב עם במים, להט

 מנהל־ שימש האחרונות בשנים כספו. כל
 פאנטום מערבון־הילדים את והפיק הפקות

קיד•

שיקמוני מנשה רב־פקד . ר ט פ ג
ש סטולר, מוניו היה הקודם ששמו ),72(

 המזהירים חוקריה כאחד 60ה־ בשנות נודע
 תעלומות־רצח פיענח אשר המישטרה של

 במיש־ שפיתח האיש היה הוא מסובכות.
 פירסם ואף ד,שיחזור, ענף את ישראל טרת
 חותכת ״הוכחה הנקרא זה, בנושא ספר

לפשע״,

ג ר ה  בראזיל של נשיאו־,-לשעבר • נ
 בתאונת-דרכים• ),74( קוכיצ׳ל! ז׳וסלינו
 בהרי שניטע שמו, על יער מצוי בישראל

ואיש ישראל למדינת ידיד היה ירושלים.
 הצבעתה נגד הצהרה על חתם נודע. רוה

 הכללית בעצרת בראזיל של האנטי־ציונית
אשתקד. נובמבר בחודש האו״ם של

ר ט פ  ),75( כדאץ ציון כן־ . נ
 עד שהתגורר תל־אביב, מייסדי מראשוני

 עובד והיה נווה־צדק בשכונת האחרון יומו
 תת-אלוף הוא בנו חברת־החשמל. של ותיק

 שר- של הצבאי מזכירו כראון, אריה
הביטחון.

. ר ט פ שנודע ),82( כהן דויד נ
והיה והלומד״ העובד הנוער ״אבי בשם

בצעי רבות. חסידיות אגדות של מחברן
קבוע מבקר והיה בישיבה, למד רותו

ה מן גורש מסלונים. הרבי של בחצרו
 חבורה בייסוד השתתפותו רקע על ישיבה

 על שיגן אירגון להקמת התמסר ציונית.
הס בעזרת עובדים נערים של זכויותיהם

הסתד בהקמת והשתתף העובדים תדרות
 ייסד בישראל. והלומד העובד הנוער רות

להש והידבה במעלה, ביטאונה, את וערך
בנו חינוכי. כגורם בסיפורי־אגדה תמש

מרא כהן, שמואל(מודה) הוא הבכור
 וכיום יפתח, חטיבת ומפקד הפלמ״ח שוני

בארץ. המישמר-האזרחי מפקד

ר ט פ  והסופר המשורר בקנדה, • נ
 ה- ששמו ),83( ראוויטש מלד האידי

ה של אביו ברגנר. זכריה היה סיפרותו
 כרגגר. יוסד הנודע הישראלי צייר

זיכ כרכי ושלושה שירה כרכי 20 פירסם
 האידיים הסופרים מחשובי היה רונות•

ה אגודת כמזכיר כהונתו ובעת בוורשה
 כל שם למקום יצא והמשוררים סופרים

היהודי. העולם ברחבי חשוב סיפרותי מרכז
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 של בבנו שעבר בשבוע שירה בנתניה,
 מחם בטעות. והרגו, בריסק ישיבת ראש
 ב־ המשתמש וכבד־שמיעה, קצר־רואי הוא

ליקו למרות לאוזנו. צמוד מכשיר־שמיעה
המלון. בשטח היחידי השומר הוא אלה יים

המישמר-האזרחי, של הניידת נשי
הרא היו נתניה, בחוצות שסיירה

לפ שבקעו היריות בהדי שהבחינו שונים
 העיר. בדרום הים, חוף מכיוון בוקר נות

 בקעו שממנו המקום אל מיהרה הניידת
 צאנז גלי החרדי המלון — הירי קולות

 של חוף־ימה ליד קריית־צאנז, שבשכונת
נתניה.
ב הניידת אנשי הבחינו בדרכם עוד
 לעברם בידיו שנופף חבוש־כיפה, צעיר

 ),22( סממי מרדכי זה היה בהתרגשות.
 היה הוא בירושלים. מאור ישיבת תלמיד
 ובחבר בי ירה ״מישהו ונרעש: נסער

 השתגע! ״מישהו בהתרגשות. צעק שלי!״
!״קשה פצוע הדשא על שוכב שלי החבר

 אל המישמר־האזרחי אנשי כשהגיעו
שו לפניהם הדלת את פתח בית־המלון,

 כמה עם יחד מוזם. שימעזן ה,לילהמר
 לשמע משנתם שהתעוררו המלון, מאורחי
 אל המישמר־האזרחי אנשי מיהרו היריות,

 ליד כר־הדשא, על שם, המלון. גינת
 היה המלון, בנין שבזווית שיחים קבוצת
 ),22( בירנבלום חיים הדשא על שרוע

 שהוא בירושלים, בריסק ישיבת תלמיד
 בברוקלין. בריסק ישיבת ראש של בנו

 בתוך בכאביו, הדשא על התפתל האברך
 אחר־כך ספורות שעות דם. של שלולית

בחדרה. בבית־ד,חולים נשמתו את נפח הוא
 של הקצרה חופשת-הקיץ נסתיימה כך
 הוא שנפגע, לפני שבוע בירנבלום. חיים

 לצורך בלימודיו קצרה פגרה לנצל החליט
 בילה אחדים ימים הארץ. ברחבי טיולים

 לבקר פנה אחר־כך הכינרת. חופי על
 ב- המתגוררים הוריו של קרובי־מישפחה

נתניה. של החרדית השכונה קריית־צאנז,
 בשעות־ הגיע. לא הקרובים בית אל

 בנתניה חיים פגש יום אותו של הצהריים
 את זה הכירו -השניים מרדכי. חברו את
 כי ידעו לא וכלל בארצות־הברית, זה
 בירושלים. סמוכות בישיבות לומדים הס

ש עד גדולה, כה היתה הפגישה שימחת
 לדאוג נזכרו כאשר יחדיו. לבלות החליטו
 השעה היתד, כבר למקום־לינה, לעצמם

 בבית כי נזכר, חיים אחר־חצות. אחת
 הם לשניהם. לינה מקום יימצא לא מכריו

שב בבית־הכנסת לישון לנסות החליטו
 בשכונה, תושבים לדיברי צאנז, שכונת

ה בית־הכנסת, גבאי משם אותם גירש
לבית־הכנסת. סמוך מתגורר


