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 בירושלים, בהיכל־שלמה נישאו. ^
 ואחד אנגלי תעשיין אונטרמן, אלחנן
 איסר לישראל, הראשי הרב של בניו מששת
 הדסה בית־החולים ואחות אונטרמן, יהודה

אר עלה החתן אבי אפלבויס. ציפורה
 בליברפול, מכם־ר,רבנות ,1946 בשנת צה

 ברשיון־כני- בתל־אביב לכס־הרבנות אנגליה,
ב שימוש לרבנות. בריטי מומחה של סה

 מנדאטורי עלייה רשיון חסך זה מסוג רשיון
אחר. יהודי עולה לטובת

 נישואין בטקס ברחובות, נישאו.
 קר־ ודניאל שרה מאיורקה עולי יד,ודי,
 בארץ, שנשארו המעטים האנוסים מן ספי,

 לכן, קודם שנה 20 לזאת, זה כבר ושנישאו
קאתולי. נישואין בטקם
 מנכ״ל של 48ה־ הולדתו יום נחוג. *
ש לסקוב, חיים רב־אלוף הנמלים רשות

ה לאירגון הצטרף
 היה ,13 בגיל הגנה

ב (רב־סרן) מייג׳ור
ה היהודית חטיבה

 קורם מפקד לוחמת,
 של הראשון הקצינים

 מיבצע מפקד צה״ל,
 לאט־ (לכיבוש בן־נון

 יפה, עלה שלא רון)
 גייסות־השר־ מפקד

 פיקוד־ה־ ואלוף יון
 שנתם־ לפני דרום,

הח לרמטכ״ל מנה
לסקוב צד,״ל. של מישי

גד של 24,־ד הולדתו יום נחוג.
ה האופנה של ילד־הפלא אוברזון, עון

הישראלית. עילית
השח של 26ד,־ הולדתה יום נחוג. +
בסרט זרח שכוכבה כריסטי, ג׳ולי קנית

דארלינג.
 איש של 74ה־ הולדתו יום נחוג. +

 האחים שלושת בכור לבון, זליג עמידר
 עובדים שיכון מנכ״ל האחרים: (שניים לבון
ש לבון, פנחס). לשעבר, ושר־הבטחון צבי,
 פועל־ דרכו בראשית היה לוביאניקר, נולד
לפ שאירגן, המיקצועי האיגוד ועסקן בניין

 פועלי־הטבק, את השאר, בין שנה, 40 ני
 איגודים בתי־הספר. ושמשי מובילי־הנפט

איגו בתואר אז זכו אלה חדשים מיקצועיים
לוביאניקר. די

 שר־ של 65ה־ הולדתו יום נחוג. ^
רב, של בנו שפירא, חיים משה הפנים

־.אחרונות המנדאט שנות 13 משך ששימש
היה הסוכנות, של העלייה מחלקת כמנהל
 הדתות הבריאות, העלייה, שר גס מכן לאחר

הו שפירא והסעד.
ה הפרטי לשמו סיף

ה את משה מקורי
ל כסגולה חיים שם

 אחר מהירה החלמה
רי ברסיסי שנפצע

ההתנק בעת מון
בכנסת. שות

בת־ נהרג. ^
אש ליד אונת־דרכים,

 התנגשה עת דוד,
באוטובוס, מכוניתו
 אוניית־הנד רב־חובל

 מרדכי הדר, שא
 שלמד נחלת־יהודה, יליד ליבין, ).45( ליכין

 ב־ הבית״רי הימי בבית־הספר מיקצועו את
 במלחמת־העו־ ניצל באיטליה, צ׳יבוטאביקה,

 שירת מטורפדות, מאוניות פעמים 12 לם
 אוניית־המל־ מפקד היה כרוכש־נשק, בלח״י

 חיל־הים, של הראשונה המזויינת חמה
 מפקד מכן ולאחר העצמאות במלחמת חג׳ווד,

חיפה. נמל
פרופ ,87 בגיל בירושלים נפטר. נ*

 יליד שפירא, ברנרד דום אליעזר סור
ה לעידודו הודות גבוה להינוך שזכה צפת,
(ה דה־רוטשילד אדמונד הבארון של אישי
 גילה (הוא שמי כבלשן ושנודע הידוע), נדיב
 ספרן, בקאהיר), חדשים גניזה קטעי 4000
 ובעל ימי־הביניים ושירת המיקרא חוקר
 במשך צבר אותו יקר־ערף, אמנותי אוסף

 שב ממנה בפאריס, שהותו שנות עשרות
המדינה. הקמת עם ארצה

 בתיה ,66 בגיל ברמת־גן, נפטרה.
 אלדן, בנק מייסד של אשתו אלדן, (כסי)
 בפעולות שנודעה ילדיהם, חמשת ואם הרמן,

שלה. הפרטיות הצדקה
פרו ,68 בגיל בתל־אביב, נפטר. ^
עב ללשון החוג ראש פרץ, יצחק פסור
 של מחברם תל־אביב, באוניברסיטת רית

ה הלשון תחביר (ביניהם רבים ספרי־לימוד
 על לחתים שהעדיף כהלכה), עברית עברית;

 (שם- איז׳יוקו בשם־העט הלא־בלשניים ספריו
ליצחק). פולני חיבה
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