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בגין עליזה
למפגר יד

 על־ידי נחתם המינוי בגין. עליזה שלה
בקש בעיקבות כץ, ישראל שר־הרווחה,

בגין. של האישית תה
 יופי מיישרד־החוץ במנכ״ל • ה נ ו מ

 הוותיקים -מנאמניו אחד ),46( צ׳הנוכר
 הכיר צ׳חנובר דיין. משה שר־החוץ ישל
 .אז היה הוא שר־ד,חקלאות. כשיהיה דיין את

 מדנה באושר הימישרד. של המישפטי היועץ
 צ׳חנובר את עקמו לקח לשר־יהביטחזן, דיין

 מערכת־ של ■המישפטי ליועץ אותו ומינה
 צ׳חנובר מונה שנים ארבע לפני הביטחון.

 :כארצות־ מישרד־הביטסון מישלחת כראש
ב שם הרפש על אחראי והיה הברית,
 ומילחמת לאחר צה״ל של שיקומו תקופת

 התבקש ׳השנה לפני כבר יזם־ד,כיפורים.
 תפקוד את לקבל דיין על־ידי צ׳חנובר

 את דחה הוא אולם מקשרד־החוץ, סנכ׳׳ל
 של בעיצומם היה שהוא משום הבקשה
רבני. במישפט דוקטור לתואר לימודים

ישא  קיית הטלוויזיה שחקנית • ו .
ו שחורת־השיער המלאכית ),28( ג׳קסון

 של המלאכים מהסידרה עיני־השקד בעלת
 ממנה הצעיר סטיכנס, ואנדריו צ׳ארלי,

טלווי בסדרות שחקן־מישנה שנים, בחמש
 סמלה המפורסמת השחקנית ובנה,של זיה

סטיבנם.
ד ל ו  ולאשתו פאי מני למנחה • נ

 ׳תיוולד כי בטוח היה פאר שלישי. בן קרני
 ■לילדה. אביזרי־תינוק רפש ואף ■בת, לו

 ג׳ורג׳ ־הוא אמו מצד התינוק של הסב
בישראל. המגע עדשות חלוץ וודאק,

ר ט פ  שחקן ),51( שאו רוגרט . נ
 התקף־ שקיבל בעת בריטי, וסופר קולנוע

 ללונדון. מאירלנד במכוניתו כשנהג לב,
 :בסרטים קולנוע ככוכב התפרסם שאו

 פול על־ידי .שדומה (הגנגסטר העוקץ
 (צייד מלתעות רדפורד), ירוברט ניומן

 יהלומים הכריש), על־ידי שנטרף הכרקשים
 (איש השחור א׳ ויום גול[) מנחם (של

 ספרים, כמה כתב הוא הישראלי). המוסד
 על המבוסם הזכוכית, בתא האיש :ביניהם
 ילדים, עשרה אחריו השאיר אייכמן. מישפט
 ממינה וזרקה, ג׳ניפר מהשחקנית :ארבעה

 קודם ׳שהיתר, יור, .ממרי ארבעה התגרש,
 אוסבורן ץזג המחזאי של ׳אשתו לכן

 הנוכחית, מאשתו ושיניים התאבדה, ואשר
 החופשה את ילדיהם שני ועם עמו שבילתה

■נפטר. יבד, באירלנד, האהרונד,
ר ט פ  ),74( מלאוץ מאנס סיר • נ
 גם שהתפרסם ומי מפורסם ארגיאיולוג

 אגאתה ספרי-המתח מחברת של כבעלה
 משך שנתיים. לפני שנפטרה כריסטי,

 מלאוון נהג לכריסטי, נשואיו שנות 45
 שלו, החפירה למסעות ׳אישתו את ׳לקחת

ב המפורסמת לחפירה גם היתר בין
 יבהם רבים דאיונות לסופרת שנתנה בגדאד,

בכתיבתה. השתמשה
. ר ט פ  ),65(נישויסקי נורכרט נ

 פילי© שלו בשם־העט יותר ידוע שהיה
 :בפולין העיתונאית דרכו את ההל בן כן.

 עולמי לפירסום זכה בך יאחר רבות (ושנים
 הגדולה), הפולנית ההתקוממות את בשכיסר,

ה במיילחמת־היעולם הפולני לצבא גוייס
 לישראל והגיע צבאי עיתון ערל שניה,
 החל הוא .1943ב־ הפולני הצבא במדי

יועבר, אחרונות ובידיעות ברדיו לעבוד

 למעריב. המנוח, קרליבן־ עזריאל עם
 מעריב של ככתב־נודד שקמש 1949 !משנת

 מונה 1961וב־ הפריסאי, לה־מונד ושל
 באדצות־ןהברות. האלה העיתונים ׳לכתב
 כדי לקשראל, בא אחידים חודשים לפני

ואושפז. חלה כרישיתו, תנאי את להסדיר
ד ב א ת  יליד האמריקאי השחקן • ה

 לאחר יומיים ),79( כראייה שארל צרפת
 פטרי־ הבריטית השחקנית ׳אשתו, ימות

 חמי- הסרטן. ממחלת ),67( פטרסיון שיה
 ליד בהאייה ישב רצופים חודשים ישה

 :שלא מקפיד כשהוא הגוועת, ׳אשתו ומיטת
 הממארת. במחלה חולה היא כי לה לגלות

ל לטוס בהאייה סרב אשתו, ■סשניפטרה
נק- פטרסון בקליפורניה. שנערכה הלוויה,

כואיה שארל
אהבה סיפור

 13 לפני שהתאבד מייקל, בנם, ליד ברד,
 נכזבת. אהבה אחרי ,21 בן כשהיה שנה,

ש מבלי גלולות, בעזרת התאבד :בדאייה
 ה־ את החל הוא מוכתב. אחריו הותיר

 אילמים. בסרטים כשחקן שלו קאריירד,
 !מארצות־ חזיר השניה במילחמת־העולם

ה אולם לצבא, והתגייס לצרפת הברית
 כדי לשחרדו, החליטה הצרפתית ממשלה
 בכך, ■זאית נימקה היא להוליווד. שיחזור

 הימילהטתי למאמץ התעמולתית ׳שתרומתו
 ׳שאותה אחרת, תרומה מכל יותר גדולה

כחייל. לתת מיד, יכול
 התפוצץ עת דרכים׳ בתאונת . ג ר יה נ

 בדרום- שדהרה במכוניתו, קדמי צמיג
 הצריפתי־יהודי הכלה שמילות יצרן צרפת,
 בעולם מהפכה שעשה מיל,מאכר, אנרי
 שליו הכלות לסילון סניפים כשפתח הערבי

 הנסיכות מלבד ומצריים. :כוויית, בסעודיה,
 הוראות פי עיל נישאות שהיו הערביות,

 שימלח־ יאית ,מיקמאיכר עיצב ישלו, הטכס
 מצריים, נשיא של בתו שיל הכלולות
 ג׳יהןש לאחר אל־סאדאת, אנוואר
 הדגמים כל את לראות ביקשה סאדאת

 סניפים לפתות תיכנו מיקמאיכר ושיבהשותו.
 מאירופה מיבצע־כלוית ולערוך בישראל. גם

ב בישראל. :שתינשאנד, ומארצות־הסר״ת
 בנו גם נהרגו נספה בה הדרכים תאונת

מרי. וכלתו 29ה־ בן מארק
. ר ט פ ),71( פרשקוכיץ בנימין נ

 הכורמים שיבין זילוותיק ׳לגדול שנחשוב מי
 המישפהות לאחת בן פהשיקויביץ, בישראל.

 למומחה ׳נחשב ראשדן־לציון, את שייסדו
 משלו, וחידושים בישראל הגדול הייקבים
 ייצור את חבים לדעת הפכו גפנים, בפיתוח
משגשג. לענף בישראל היינות וייצוא

. ר ט פ מי ,79 בן אכיגור, שאול נ
 ההגנה מפקד גיסו, של ימינו יד שהיה

 ב׳ לעליה ממוסד ׳ראש גוליומב, !אליהו
 ממניחי היד, אביגור שר־מביטחון. וסגן

 ההגנה, של הידיעות״ ,,!שירות לש״י, היסוד
 כאחד ונודע הצבאית התעשייה !ממקימי

 אליהו שרת, משה הגיסים: ׳מארבעת
 של אחיה היה אביגור הוז. ודוב גולומב

 רואש־מממשלד, של !אשתו שרת, ציפורה
 איביגור, קיבל שעברה בשנה לשעבר.

 דוקטור־ תואר מאירוב, היה ׳הקודם ששמו
 מי עם יהד תל־יאבוב, מאוניברסיטת בבור
 אפריים הפרופסור המדינה, ,נשיא ׳שיהיה

קציר.


