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 אחד בעיתון חסר ש;יס כמה מזה

 המדור זהו ביותר. האופייניים מפדוריו
זה. בגליון החל מתחדש והוא תמרורים.
 אותם לאנשים: כולו מוקדש המדור

 לתפקידים שהתמנו אותם השבוע, שנולדו ־־
לעולמם. שהלכו אותם ציבוריים,

הראשון: המדור הנה
ש ר  ראש של כעוזרו מתפקידו • פ

 ),32( פולג אליעזר תל־אביב עיריית
 להט (.ציץ״) שלמה במחיצת שעבד אחרי
 בכיר לתפקיד התמנה הוא משנה. יותר

בלו גליל דלתא־ חברת של השיווק במערך
 בצה״ל, קבע משירות בא הוא לעיריה נדון.

 עוזר לתפקיד מונה במקומו רס״ן. בדרגת
).29( מירשטייז יוסי העיריה ראש

ה נ ו  תל־אביב העיר למזכיר • מ
הליבר המיפלגה חבר ),42( לוי שמואל

 שפרש הדר, יעקב את החליף לוי לית.
 שבמארוקו בקזבלנקה נולד הוא מתפקידו.
 לארץ עלה נפשות, שמונה בת למישפחה

 ונקלט הנוער עליית במיסגרת 11 בגיל
ה לימודי את סיים גם שם יגור בקיבוץ יי*

 לשלושה ואב לדניז נשוי הוא תיכון.

 תל- בעיריית עובד הוא 1969 מאז ילדים.
 יחידת־הביקורת, מנהל חינוכי, כרכז אביב
 ראש־העיריה עוזר המוקד־העירוני, מנהל
 לקבוצת שייך הוא מזכיר־העיר. וסגן
הליברלים. העובדים מאיגוד רנר צבי ח״כ

כר שמעון
נפטר

• ב  גלות אחרי קולומביה, למולדתו ש
 לספרות נובל פרס חתן שנתיים, של מרצון

 1981 בשנת מארקס. גרפיה גכריאלה
 אחרי במכסיקו, מדיני מיקלט ביקש הוא

קש בגין אותו רדפה קולומביה שממשלת
שמאל. אנשי עם ריו

• ה ר ז  הפלאשים בקרב פסח מטיול ח
 ),53(נמיר אורה העבודה ח״כ באתיופיה

 שם. מסעה את בצילומים לתעד דאגה שאף
 גם שהגיע מאורגן בטיול השתתפה היא

 על לגורמי־ביטחון שדיווחה אחרי לקניה,
הצפוייה. נסיעתה

ה נ ו  בארצות- ישראל כשגריר • מ
 ישראל שגריר רוזן, מאיר הד״ר הברית

 כיועץדימישפטי כיהן הוא בעבר בצרפת. ^
 של הסופי בניסוח ועזר מישרד־החוץ של

קמם־דייוויד. הסכמי

• ר ט פ  שימעון התיאטרון שחקן נ
שבצ בביתו שקיבל מהתקף־לב ),56( כר
 מהבימה מאונם פרש הוא תל-אביב. פון

 שיתק במוח קריש־דם כאשר שנתיים, לפני
 שישה במשך לשכב נאלץ והוא גופו את

 כפרפ־ ידוע היה בר בבית־חולים. חודשים
 ובדרישותיו הבימה על בעבודתו קציוניסט

 וחסרי חובבנים ושנא ומאחרים, מעצמו
 אוטו־דידקט היה הוא תרבותי. חוט־שידרה

 צרפתית, אנגלית, רומנית, בעברית, ושלט
לל התחיל באחרונה וספרדית. איטלקית

הרא בפרס זכה ואף זמר היה רוסית. מוד
 באחרונה הראשון. הזמר בפסטיבל שון

 עסק גיטרה. על פריטה ללמוד התחיל
ב נרחב ידע בעל והיה שירים, בתרגום
 היה והיסטוריה. מוסיקה תיאטרון, ספרות,

 לצידם התיאטרון מועדון ברביעיית חבר
 בן- (.יענקל׳ד.) יעקב זינגר, גידעון של

שפר. וראובן סירא
 )17( דפנה בת שוש, אשה, הניח

).6( אריאל ובן
 יוסף הוותיק העיתונאי • ט!ר פ נ

 30ל* קרוב במשך שערך ),69( גרייכר
 לישכת של החדשות בוליטין את שנה

בשנת לארץ עלה הממשלתית. העיתונות

יפה אברהם
ופטר

 החקלאי בבית־הספר למד מפולין, 1931
ב לכתוב התחיל ואחר־כך ישראל מקווה

 המישמר. ועל דבר היוו!, דואר עיתונים
 ברוקר שהוא משה, ובן, בת אשה, הניח

בבורסה.
• ר ט פ י ממושכת, מחלד, אחרי נ כ  א

 שמורות רשות יושב־ראש ),70( יפה רהם
 בבריטניה. ולמד ביבניאל, נולד הטבע.
 של פיקודו תחת שירת 1939־1936 בשנים

 בפלוגות־הלילה ויינגייט אורד צ׳ארלס
 מאז הבריטי. בצבא 1946־1940 ובשנים

 אלוף. לדרגת והגיע בצה״ל שירת 1948
 שארם- את שכבש הכוח על פיקד הוא

 ששת־ ובמילחמת במילחמת־סיני, אל־שייח׳
 בחזית האוגדות אחת על פיקד הימים

 ארץ למען בתנועה חבר היה הדרומית.
 נבחר אף 1974 ובשנת השלמה, ישראל
 תחביבו הליכוד. של כח״כ התנועה מטעם

 התגורר עתיקים. כלי־נשק איסוף היה
בתל־אביב. מישפחתו עם

;י6וץקדפ עד4תע כתבות

׳ ו ו א ט ר ס
 רגע־רגע, יום־יום, לו ציפה המוות

 ידיו. את ריפתה לא הסכנה אך
אמר כי,׳׳ יירו ־־־ /,אם

 ״אני האמיץ,״ האיש
 לראות לפחות רוצה

שלי.״ הרוצח פני את

ה א ו ו צ ה
 כפרלמנט שסועות, שלושה לפני

 סר־ עיצאם נשא כהאג, ההולנדי
 בחייו. האחרון הנאום את טאווי

ה הנוסח את מגיש הזה. העול□
 היכול הנאום, של מלא

 של כצוואתו להיחשב
ה למען שמת האיש
סשלום.

עידה ק ו ספ ב
ככחי •ים  בבחירות ואי־סדרים שיבושים זיופים,

 החרות, תנועת של פנימיות
 עלולים שנה, לפני שנערכו

 ועידת של קיומה את לסכן
_______במועדה. המיפלנה

:האחור־ השער בס כת

האלגנטיות
 באירית בחרו הצמרת ־ אופנאי
 הנשים כאחת הישראלית לנד,או

 כיותר הטובה כצורה הלכושות
 הנשים כאחת הבס וכדיצה כעולם,

 כ־ כיותר האלגנטיות
העני השתיים צרפת.

 בלעדיים ראיונות קו
הזה. העולם לכתבת

ישראל

הזאשמים
 מדיניותה בין להבחין יש

 ד,עם עמדות ובין הליכוד
ן עורו-הדין טען ו מנ  א

, י נ רו כ י כפרקלי שהופיע ז
 ב־ האחרת ישראל של טה

יפאן. בבירת פומבי מישפט

 ממשלת של
הישראלי

ס
.עוונו
היום...״ הוטל

 ילדים — שיגרתי אירוע
 הוכרז ובאיזור אבנים זרקו

 או ימים שיימשך עוצר,
 סרגוסטי ענת שבועות.

 קלנ־ למחנה־הפליטיס נקלטה
 בשעה ירושלים, ליד דיה,

 בו שהוכרז
 היא עוצר.

 ומי צילמה
רווחת.

ר ע ס י מ

שרה הע
 לרומא מבאן אסע ״אני

בשקט,״ שם ואחיה
 אסלן יחזקאל

אדווה, נעמי
שאסע, ״אחרי

 מכריז
 באוזני
 :ואומר
 ישאד

 רק להם
 מיסמך

״ העשרה;

ה הב א
ה ל ב מינ ב

 העידה חודריף מריה
חמדאן אהובה, נגד תחילה

אכו־ג׳מא,
 לרצוח סיון

דו אל חזרה
 העדיס כן

 להעיד כדי
לטובתו.

שנאשם
אותה,

ד ב
ואז
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׳ועגת ושאו הסיס פולנים,

 המימונה בחגיגות
 המארוקאים נשארו

 עם ושאר האמיתיים
מ סגורים ישראלי

 גדרות־ברזל אחורי
 הפירסומת וזרקורי

 אוהל- אל הופנו
 ה־ ישבו שם הכבוד,

 הידועים מארוקאים
וברא המדינה של
ראש״הממשלה. שם

<£>

נערת
השער

בטלוויז הוקרן שבוע לפני
 נערת של חייה סיפור יה

 סטרא־ דורותי הפלייבוי
 הכירה ישי שרית טון.

 של האמיתיים הגיבורים את
 ד הדראמה

 את מביאה
שמ הסיפור

€הסרט. אחרי >
 ..חשבתי

י טירוף שזח
הסי את לי ״כשהציעו

 הכימאי מתוודה פור,״
 האמג־ ״לא פולאק, סידני
 אך מי.״ תי __

 הסך טוטסו
הצל־ סיפור

אדיר• הה

על קליין
מכבי

■4* הזה, להעולם מיוחד בראיון
י ■|יר^ על קליין ראלוי סיפר

ביקורת מתח למכבי, יחסו
הנחל־ על

■ י? \: ^1111̂ :וקבע תדז לבוא ״חייס 1*111
! שיג ,,ד
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