
תמחרים

הכרמל על הדרוזי הכפר עספיא.
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♦ ג ו ח  פנחס של 50ה־ הולדתו יום נ
 ישראל משטרת של הכללי המפקח קופל,

 הבטחו־ הקריירה את שהחל שנים, ארבע זה
 אורד צ׳רלס של בפלוגות־השדה שלו נית

הש אלון), ויגאל דיין משה עם (יחד וינגייט
 ה־ בקורם תתף

 של הראשון מ״מים
 סמל היה ההגנה,

 (גרופ־סרג׳נט) גושי
היישו משטרת של
 מפקד העבריים, בים

העצ במלחמת גדוד
ש 11 ומשך מאות,

 הראשון המפקד נים
 הגבול, משמר של

 ימים מאותם מיבצע
ב קופל גאה עליו

 של לכידתו מיוחד:
 רב־סרן קבע, מסתנן

 הירדני, הלגיון של
 במלחמת־ שנהרג אחיו דם את לנקום שנשבע

 על אחד חריץ לחרות נוהג היה העצמאות,
כש שהרג. יהודי כל על שלו התת־מיקלע

ה בפיקודו לו שהוצב במארב לבסוף, נפל,
 ארבעים שלו התת על היו קופל, של אישי

חריצים.

♦ ג ו ח ל של 50ה־ הולדתו יום נ א מ  ג
עכד־אל־נאצר.

♦ ג ו ח  אלוף של 65ה־ הולדתו יום נ
 בהולנד, ישראל שגריר שאלתיאל, דויד

 שעלה פורטוגל, אנוסי וצאצא ברלין יליד
 במטעי־ פועל להיות כדי 20 בגיל ארצה
 לרכוש על־מנת לאירופה שב בגליל, הטבק

ה ללגיון כך לשם התנדב צבאית, השכלה
 בצפון־ שנים, חמש שרת בו הצרפתי, זרים

 היה אחר־כך סגן. לדרגת עלה ובו אפריקה,
 ב־ נשק לרכישת ההגנה שליח שאלתיאל

 בה הנאצית, לגרמניה הסתנן מערב־אירופה,
 במחנות־ריכוז. שנתיים למשך ונכלא נתפש

 את בה להקים כדי ארצה שב מששוחרר,
כ ,1942ב־ ונתמנה, הידיעות), (שירות הש״י
 על לאחראי ההגנה, של חיפה מחוז מפקד

 ריכוז של (תוכנית־חירום הכרמל מובלעת
פלי של למיקרה הכרמל בהרי הארץ יהודי

 קצין־המיבצ־ היה לאחר־מכן גרמנית), שה
 מחוז ומפקד העברית המרי תנועת של עים

 כי שהואשם מלחמת־העצמאות, של ירושלים
 בגלל העתיקה העיר את לכבוש הצליח לא

ח עם יוקרה סיכסוכי
הראל. הפלמ״ח טיבת

קצרה תקופה אחר
ה הכללי כמפקח
 של (והאחרון) ראשון
למשרד־ עבר צה״ל,
 בין שרת, בו החוץ,

 כשגריר גם השאר,
ובמכסיקו. בברזיל

ג ו ח הו יום ♦ נ
מר של 60ה־ לדתו
ח״כ סורקים, דכי

פקיד, שהיד, רפ״י,
 שרברב פועל־בניין,

ראש־ לכס שהגיע לפני מעפילים ומארגן
לכנסת. עבר ממנה סבא, כפר עיריית

 כל* זץ־פול בפאריס, . התגרש
 (הגנב הצרפתי שחקן־הקולנוע ,34 מונדו,

 תשע אחר ,31 אלודי, מאשתו מפאריס),
הא ז׳ן־פול ילדים. ושלושה נישואין שנות
 אלמוני, חבר עם בבגידה אשתו את שים
 עם בבגידה אותו האשימה שאשתו שעה

אנדרס. אורסולה

 יצחק ,69 בגיל בתל־אביב, ♦ נפטר
שהיה הולנד, יליד מהנדס־מכונות ככלי,

 התל־ הלבנים בית־חרושת מנהל 23 בגיל
 חניון הוקם חורבותיו (שעל סיליקאט אביבי

ה כיועץ מאוחר יותר נודע כיכר־דיזנגוף),
 לפיתוח וכיועץ השילומים משלחת של טכני

 גם להיות ושהספיק האו״ם, של תעשייתי
 מיכאל, ושבנו, בדרום־אפריקה ישראל ציר
ב שני כמזכיר כיום משרת בעקבותיו, הלך

(קאמרון). ביאונדה ישראל שגרירות
פטר  ד״ר ,83 בגיל בירושלים, ♦ נ

 מנהל של בנו הרליץ, יוסף גיאו־רג
 40 כמעט משך שהיה גרמנית, מיבשלת־שיכר

ש הציונית, ההסתדרות של הארכיבר שנה
 בברילן צר בחדר הציוני הארכיב את פתחה

 ישראל שגרירת של אביה הרליץ, .1919 של
 גם ימיו רוב היה הרליץ, אסתר בדנמרק,

 ואחד הציוני הפועל והוועד הקונגרס מזכיר
ה לנשיא לקרוא לעצמו שד,ירשה המעטים

 וייצמן חיים הפרופסור הראשון, מדינה
הפרטי. בשמו

סורקים

1585 הזה העולם6


