
□,הבוחר
תמנה  מרכז, פיקוד אלוף ♦ נ

 ,39 בן תל־אביב, יליד שדוק, *מנון
 אמנון כתת־אלוף לאחרונה, עד והיה

 בביירות צה׳ל כוחות מפקד ליפקין,
 לשלושה, ואב נשוי שחק, השוף. ^בהרי

תל־אביב(בהי אוניברסיטת בוגר |הוא
 לפיקוד ובית־הספר כללית) סטוריה

 האמריקאי. חיל״הנחתים של |ומטה
 חטיבת מפקד גם להיות הספיק |בצה'ל
 וגם שריון אוגדת מפקד וגם וצנחנים
 על אחד עוז; עיטורי בשני ]לזכות
 ההתקפה בעת אש תחת פצועים ]חילוץ

על  על ואחד ,1968ב״ הירדנית כראמה |
 אירגוני מפקדות על בפשיטה ]חלקו

.1973ב־ בביירות |הסירוב

 תאילנד, בירת בבנגקוק, ♦ הוענק
 מלכת של בעלה פילים, ]לנסיך
 תואר השנייה, אליזבת |אנגליה,

 שהה עת ביערנות, |דוקטור־כבוד
 המלך של כאורחם התאילנדית בבירה |

 ביקש הוא סיריקית. והמלכה |בומיבול
חיות שימור בנושא אותם להפעיל |  הרבה לאחרונה מקדיש הוא שלו הבר, ן
מעיתותיו. |

בבית באלכסנדריה, ♦ נימול
יעקב הנביא, אליהו הגדול הכנסת ן

 ידיעות זה: אחר בזה עיתונים,
 לאשה הנשים שבועון אחרונות,

 של הכלליים(קודמיהם הציונים ויומון
הבוקר. הליברלים)

 85ה־ הולדתו יום בקאהיר, ♦ נחוג
 תאוסיק מצרים, סופרי בכיר של

 לשאלת השיב אשר אל־חבים,
 בגיל אותו שמדאיג מה על עיתונאי

 אותי רודף הוא מם־ההכנסה! .רק :85
צוואה" על

 הטבח לפני אחדים ימים ♦ נהרג
 צלף מיריית הנחתים, במיפקדת
 סויסרט, אלן סמל(חבלה) בביירות,

 בכוח האמריקאיים הנחתים איש ,25
 הלא־ היהודי והחייל הרב־לאומי

 מאז בלבנון שנהרג הראשון ישראלי
 .1982 בקיץ אליה ישראל פלישת
 הולדתו בעיר לקבורה הוטס סויפרט
 ארצות־ מזרח בצפון אשר נשואה,
 מכונת־ כמולדת והידועה הברית,

התפירה.

 מהתקף־לב 47 בגיל ♦ נפטר
לי לסיור שהה שבה בלוס־אנג׳לס,

 התעופה (נמל נתב״ג מנכ״ל מודים,
 שהיה מי הוד, ישראל בן־גוריון)

 במילחמת קרבית הנדסה גדוד מפקד
 23 משך עבר ואשר הכיפורים יום

 כל את התחבורה במשרד שירותו שנות
 חירום לשעת היחידה ממקים השלבים,

 קיבל שאותו האחרון, לתפקידו עד
שנים. חמש לפני

ולנר דדב
סטודנטים בין עיסוק

 הראשון היהודי הילד בלסיאנו,
 היהודים(מהם 350 בת במצרים הנימול

 שנה עשרים זה באלכסנדריה) 150
 שהובא מוהל, ביצע המילה את ויותר.

 גם היו הנוכחים ובין מישראל במיוחד
ישראליים. תיירים עשרות כמה

שפז  ברגלו, גיד שקרע אחרי ♦ או
 דה־קסטרו אליהו עכו, עיריית ראש

 לאתגר נענה כאשר שנפצע ),42(
 עכו, הפועל בנות של הכדורסל קבוצת
 מתייצב כשהוא אותן, וניצח שיחק
 מועמדי (אז) של החמישייה בראש

העיריה. למועצת המעיד

 של 65ה־ הולדתו יום ♦ נחוג
 ליטא, יליד וילנר, מאיר חבר״הכנסת

 עיסוקו ואשר 20 בגיל ארצה שעלה
 חוג אירגון היה הראשון הפוליטי

באו הסטודנטים בין קומוניסטי
 וילנר, בירושלים. העברית ניברסיטה

 34 זה הראשון, יומה מאז הכנסת חבר
 מק״י(מיפלגה נציג תחילה היה שנה,

 פרש שממנה ישראלית), קומוניסטית
 חדשה), קומוניסטית (רשימה לרק״ח

 לחד־ש האחרונה בכנסת הפכה אשר
לשלום). דמוקרטית (חזית

 ד״ר של 77ה־ הולדתו יום ♦ נחוג
 בנו לוין, ברוניסלב דב (לכלכלה)

 ארצה שעלה פולני, חפצי־עור יצרן של
 מראשוני אחד והיה צעיר בגיל

 (הכיסא). בארץ הרהיטים תעשייני
 לממשלה בהצעתו התפרסם לוין

 השלושים, שנות באמצע הבריטית,
 יהודיים פליטים אלף 200 ליישב

 עדיין, אז, בקפריסין(שהיתה מגרמניה
 משנדחתה בריטית). כתר מושבת־
 הרגילים לעיסוקיו שב הצעתו

וכמנהל במכבי) (שייט כספורטאי

שחק אלוף־סיקוד
אש תחת חילוץ

 בפאריס, מהתקף־לב ♦ נפטר
 ריימון ,78ה־ הולדתו יום למחרת
 שנחשב ומי והיסטוריון פילוסוף ארון,
 ושהגדיר צרפת של 1 מס׳ הרוח כאיש
 יהודי". צרפתי'ממוצא .אזרח עצמו
 של מועצת״המערכת יו״ר שהיה ארון,

 גם כתב ליאכספרס, שבועון־החדשות
 הראשי המאמר את שנים 30 במשך
 30 פירסם פיגארו, הפאריסאי ביומון
 המארכסיזם על אחד (ביניהם ספרים

 האינטלקטואלים) של האופיום —
 מילחמת־העולם בימי נילווה, וכאשר
 לגלותו דודגול לשארל השניה,

נאומיו. את עורר היה גם בלונדון,

 יהודה ,80 בגיל בחיפה, ♦ נפטר
 מוניות צי בעל אמסטר, (.ג׳ול״)
 שנות של בחיפה הגליל) (מישרד

 של יד־ימינו נחשב אשר הארבעים,
 ביום חושי. אבא חיפה, של החזק האיש

 אמסטר נעצר המדינה להקמת הראשון
 הידיעות) (שרות הש־י אנשי על־ידי

 76 במשך באכזריות נחקר ההגנה, של
 ללא ממעצרו, לבסוף, ושוחרר, ימים
 אשר אמסטר, מעצרו. סיבת על הסבר
 הלבינו שערותיו ואשר שיניו את איבד
 השמועה, לפי נעצר, העינויים, בימי

 ההגנה, בארגון ממאבק״כוחות כתוצאה
 לימים חושי, אבא כי להוכיח רצו שבו
 הבריטים, את שירת חיפה, עיריית ראש

 אניות־ בוא על מראש להם והודיע
 כבעל חייו את גמר אמסטר מעפילים.

 שקיבל, מהפיצויים שרכש קטן, חניון
 הוראת לפי ,1964ב־ דבר, של בסופו
בן־גוריון. דויד

ת: תבע בכית־המישפט רז שרי מ
רעים!־ דברים -רק

 חזרה אותי,״ הרסה טלוויזיה ך*
) /  עם־רם הלנה השדכנית ואמרה1 /

 שבמשך למרות בית־המישפט. במזנון
 תמונותיה נראו לא בערך שנים חמש
 אדם היה לא בארץ, העיתונות דפי מעל

 בה. הביט שלא בית״המישפט, במזנון
 הדורה, חליפת־מיכנסיים לבושה
 בקפידה, אסוף כפחם השחור שערה

 משכה כשחקנית־תיאטרון, ומאופרת
כללית. תשומת־לב השדכנית

 סגנית עם יחד המזנון בפינת הצטנעה
 רשות־השידור, של המישפטי היועץ
תשומתילב. משכה ולא שלום, כוכבה

השידוך ^

 לראשונה נפגשו רז ושרי לנה ך*
 עשתה כאשר שנים, כחמש לפני1 1

מישרד־ על תוכנית הטלוויזה
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 לארצות־ ועברה מישרד־השידוכין
 כיום עוסקת היא שם הברית.

 בהצלחה לדבריה, הישן, במיקצועה
מרובה.

 נפגשו שנים, חמש אחרי השבוע,
 הלנה, בבית־המישפט. שנית השתיים
 מארצות־ כך לשם במיוחד שהגיעה
 הראשונה, העדה היתה הברית,

 ומלאת ססגונית כאישיות והתגלתה
 להתאפק בקושי רק יכלה היא חיים.

 אחת לא וננזפה הפסק, ללא מלדבר
עורר־דינה. בידי

 מפעם נאלץ מלץ, יעקב השופט גם
 תקצר לא אם כי לעדה, להזכיר לפעם

 השבוע עוד לחזור תוכל לא בדבריה
ילדיה. עם שם ולהיפגש לניו״יורק,

ושל השופט של הידוע חוש״ההומור

מ7מ£דד
 בחן נחונה הלנה כי ספק, כל אין
 אלה שני ואת ובכושר־דיבור, רב טבעי

 בבית־המישפט. רבה בעוצמה הפעילה
 עורכי־דץ עם במזנון שוחחה היא־

 את להם הסבירה תביעה, ואנשי
 עומדת היא כי וגילתה טענותיה,

 בחורות, כמה לטובתה כעדות להזמין
 היו ואשר בפרקליטות העובדות
במישרד־השידוכין. שלה לקוחות

 בכל כמעט הנראית רז, שרי רווקא
 נעלמה הטלוויזיה מירקע על ערב

 זיהו אנשים מאוד מעט בקהל. כמעט
 ומותניה ג׳ינס מיכנסי הלבושה בבחורה

היא הפופולרית. השדרנית את

 חשפה רז שרי הלנה. של השידוכים
 לסגירת שהביאו גילויים בתוכנית
 הגישה כך ועל השדכנית, של מישרדה

 אוריאל עורך־דינה, באמצעות הלנה
 בשנת תבעה, היא דיבה. תביעת גניהר,
לירות. מיליון חמישה ,1979

 חלק כי טענה הטלוויזיה תוכנית
 לנישואין רשומים שהיו מהגברים
 נשואים היו צמד, הלנה, של במישרדה

 להינשא הסיכויים וכי גויים, או
 קלושים היו זה, מישרד באמצעות

 בתוכנית, הלנה צפתה כאשר ביותר.
 בהתקף־ ולקתה התעלפה ארצה, צנחה

את סגרה הארץ, את עזבה אחר־כך לב.

 של עדותה את הפכו גניהר עורך־הדיו
 חילופי ביותר. למשעשעת הלנה

 צחוק פירצי גרמו השלושה בין הדברים
בקהל. רבים

 דרכה בראשית כי סיפרה הלנה
 לערוך נהגה היא חובבת. שדכנית היתה

 בביתה, משתתפים רבות מסיבות
 שהכירה ופנויות פנויים ולהזמין

 מייד ישתדכו. כי בתקווה בעבודתה,
 במישרד־ מה זמן עבדה נישואיה, אחרי

 בתיווך עסקה כך ואחר הביטחון,
 לקוחותיה ובביטוח־חיים. במכוניות

 מוזמנים הפכו אלה עסקים משני
 בבעיותיהם בטיפול גם וזכו למסיבות
 הלנה חיתנה השנים באותן האישיות.

לדבריה. זוגות, וכמה כמה
 התחתנה, כאשר כי סיפרה הלנה

 רווק בעלה של הבכור אחיו נותר
 להשיאו. עצמה על לקחה והיא עדיין,

 בחורה במישרד־הביטחון הכירה היא
 השניים. את והכירה חנה בשם נחמדה

 הם שנים, 14 כבר ומאז, התחתנו .הם
 היה .זה לשופט, אמרה נשואים",
שלי." הראשון השידוך

 מהמאות
לשופטים ^

 עסקה ,1977 עד 1972 **•טנת
 לא היא כתחביב. בשידוכים *■/הלנה

 אבל מאמציה, עבור תמורה לקבל נהגה
 לה נותנים היו מתחתן, היה זוג כאשר
 שהיו לירות מאה .לפעמים מתנה.
 זר־פרחים, או זמן, באותו כסף הרבה
 ממכירת היה שלי ההכנסה עיקר אבל

 מכך או האנשים של מכוניותיהם
ביטוח־חיים. להם שעשיתי

 ופרקליטה הלנה
1979ב־ מיליון 5
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